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bg  Акумулаторна пробивна отвертка. Ние 
обявяваме с еднолична отговорност, че този 
продукт е съгласуван с всички релевантни 
изисквания на следните ръководни линии, 
норми или нормативни документи:

et  EÜ-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame ainu-
vastutajatena, et käesolev toode vastab järgmistele 
standarditele ja normdokumentidele: 

hr  Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo 
pod vlastitom odgovornošću da je ovaj proizvod u 
skladu sa svim važnim zahtjevima sljedećih smjer-
nica, normi ili normativnih isprava:

lv  ES konformitātes deklarācija. Uzņemoties 
pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šis produkts 
atbilst šādām direktīvām, standartiem vai normatī-
vajiem dokumentiem: 

lt  EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visą 
atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys tenkina 
visus aktualius šių direktyvų, normų arba normaty-
vinių dokumentų reikalavimus: 

sl  ES Izjava o skladnosti. S polno odgovornostjo 
izjavljamo, da je ta proizvod skladen z vsemi velja-
vnimi zahtevami naslednjih direktiv, standardov ali 
normativnih dokumentov: 

hu  EU megfelelőségi nyilatkozat: Kizárólagos 
felelõsségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a 
termék az alábbi irányelvek, szabványok vagy 
normatív dokumentumok minden vonatkozó köve-

telményének megfelel: 

el  Δήλωση πιστότητας ΕΚ: Δηλώνουμε με 
αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν 
ταυτίζεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις των 
ακόλουθων οδηγιών, προτύπων ή εγγράφων 
τυποποίησης: 

sk  ES-Vyhlásenie o zhode: Zodpovedne vyh-
lasujeme, že tento produkt súhlasí so všetkými 
relevantnými požiadavkami nasledujúcich smerníc, 
noriem alebo normatívnych dokumentov: 

ro  Declaraţia de conformitate CE: Declarăm pe 
proprie răspundere că acest produs este conform 
cu toate cerinţele relevante din următoarele direc-
tive, norme sau documente normative: 

tr  AT uygunluk deklarasyonu: Bütün sorum-
lulukları firmamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün 
aşağıda açıklanan ilgili direktiflerin yönetmelik-
lerini, norm ve norm dokümanlarının koşullarını 
karşıladığını taahhüt ederiz.

sr  EZ deklaracija o usaglašenosti: Mi izjavljuje-
mo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod 
usklađen sa svim relevantnim zahtevima sledece 
direktive, standardima i normativnim dokumenti-
ma:

is  EB-samræmisyfirlýsing. Við staðfestum hér 
með á eigin ábyrgð að þessi vara uppfyllir öll 
viðeigandi ákvæði eftirfarandi tilskipana með 
áorðnum breytingum og samræmist eftirfarandi 
stöðlum:  

Festool GmbH 

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

Wendlingen, 2019-01-10

Markus Stark
Head of Product Development

Ralf Brandt 
Head of Product Conformity

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 - 
49999999
 in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 - 
49999999
dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999
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1 Symboly
Varovanie pred všeobecným nebezpe
čenstvom
Varovanie pred zásahom elektrickým 
prúdom
Prečítajte si návod na obsluhu, bezpeč
nostné upozornenia!

Používajte chrániče sluchu!

Používajte ochranné rukavice!

Noste prostriedky na ochranu dýcha
cích ciest!

Používajte ochranné okuliare!

Nevyhadzujte do domového odpadu.

Vloženie akumulátora

Uvoľnenie akumulátora

Tip, upozornenie

Inštrukcie

Povolený rozsah teploty

Trieda ochrany II
hmotnosť

Čas nabíjania

Vstupné napätie a sieťová frekvencia

Výstupné napätie
Rýchlonabíjanie maxi.
Kapacita

# Počet článkov

2 Bezpečnostné upozornenia
2.1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia 

týkajúce sa používania elektrického 
náradia

VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpeč
nostné pokyny, návody, obrazový mate

riál a technické údaje, ktoré sú k elektrickému 
náradiu priložené. Pri nedodržaní nasledujú
cich pokynov môže dôjsť k úrazu elektrickým 
prúdom, požiaru a/alebo ťažkým poraneniam.
Odložte si všetky bezpečnostné upozornenia 
a pokyny, aby ste ich mohli aj v budúcnosti 
použiť.
V bezpečnostných pokynoch použitý pojem 
„elektrické náradie“ sa vzťahuje na elektrické 
náradia napájané zo siete (so sieťovým káblom) 
a elektrické náradia prevádzkované s akumulá
torom (bez sieťového kábla).

1 BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a. Pracovný priestor udržiavajte čistý a osve

tlený. Neporiadok alebo nedostatočné 
osvetlenie pracoviska môžu spôsobiť pora
nenia.

b. Nepracujte s elektrickým náradím v pro
stredí s nebezpečenstvom výbuchu, v kto
rom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, ply
ny alebo prach. Elektrické náradie vytvára 
iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo pary.

c. Deti a iné osoby držte počas používania 
elektrického náradia v bezpečnej vzdiale
nosti. Po rozptýlení môžete stratiť kontrolu 
nad elektrickým náradím.

2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a. Zástrčka elektrického náradia musí byť 

kompatibilná so zásuvkovým modulom. 
Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom 
meniť. Nepoužívajte zástrčkový adaptér 
spolu s uzemneným elektrickým náradím. 
Nezmenené zástrčky a kompatibilné zásuv
kové moduly znižujú riziko úrazu elektric
kým prúdom.

b. Zabráňte telesnému kontaktu s uzemne
nými povrchmi rúr, vykurovania, sporákov 
a chladničiek. Keď je vaše telo uzemnené, 
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hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prú
dom.

c. Elektrické náradie chráňte pred dažďom 
a vlhkom. Vniknutie vody do elektrického 
náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým 
prúdom.

d. Prívodné káble nepoužívajte na iný účel, 
ako sú určené, napr. na nosenie, zavese
nie elektrického náradia alebo vyťahova
nie zástrčky zo zásuvkového modulu. Prí
vodné káble chráňte pred teplom, olejom, 
ostrými hranami a pohyblivými dielmi. Po
škodené alebo zamotané prívodné káble 
zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

e. Keď pracujete s elektrickým náradím vo 
vonkajšom prostredí, používajte len pred
lžovacie vedenia, ktoré sú určené do exte
riéru. Používanie predlžovacieho vedenia 
určeného do exteriéru znižuje riziko úrazu 
elektrickým prúdom.

f. Ak sa nedá zamedziť prevádzke elektric
kého náradia vo vlhkom prostredí, použite 
prúdový chránič. Použitím prúdového chrá
niča sa znižuje riziko úrazu elektrickým 
prúdom.

3 BEZPEČNOSŤ OSÔB
a. Buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo ro

bíte a k práci s elektrickým náradím pri
stupujte s rozvahou. Nepoužívajte elek
trické náradie, keď ste unavený alebo pod 
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Mo
ment nepozornosti pri používaní elektrické
ho náradia môže viesť k vážnym porane
niam.

b. Používajte osobné ochranné prostriedky 
a vždy aj ochranné okuliare. Používanie 
osobných ochranných prostriedkov, ako 
protiprachová maska, protišmyková bez
pečnostná obuv, ochranná helma, chrániče 
sluchu, v závislosti od druhu a použitia 
elektrického náradia, znižuje riziko porane
ní.

c. Zabráňte neúmyselnému uvedeniu nára
dia do prevádzky. Prv než elektrické nára
die zapojíte do elektrickej siete a/alebo 
pripojíte k akumulátoru, uistite sa, že je 
vypnuté. Keď máte pri nosení elektrického 
náradia prst na spínači alebo zapnuté elek
trické náradie pripojíte k elektrickému na
pájaniu, môže dôjsť k úrazu.

d. Pred zapnutím elektrického náradia od
stráňte nastavovacie nástroje alebo skrut
kovacie kľúče. Nástroj alebo kľúč, ktorý sa 

nachádza v otáčavej časti elektrického ná
radia, môže spôsobiť poranenia.

e. Vyvarujte sa neprirodzenému držania tela. 
Postarajte sa vždy o stabilný postoj a rov
nováhu. Budete tak mať lepšiu kontrolu 
nad elektrickým náradím v neočakávaných 
situáciách.

f. Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev 
alebo ozdoby. Vlasy a odev držte v bezpeč
nej vzdialenosti od pohyblivých častí. Voľný 
odev, ozdoby alebo dlhé vlasy sa môžu za
chytiť do pohyblivých častí.

g. Ak je možné namontovať zariadenia na od
sávanie a zachytávanie prachu, pripojte ich 
a správne ich používajte. Používanie odsá
vacieho zariadenia môže znížiť ohrozenie 
prachom.

h. Aj keď na základe skúseností s používaním 
elektrického náradia ste s náradím oboz
námený, nemajte falošný pocit bezpečia 
a neignorujte bezpečnostné predpisy týka
júce sa používania elektrického náradia. 
Nepozorné konanie môže v zlomku sekundy 
viesť k závažným poraneniam.

4 POUŽÍVANIE A ZAOBCHÁDZANIE S ELEK
TRICKÝM NÁRADÍM
a. Elektrické náradie nepreťažujte. Používaj

te elektrické náradie určené na danú prá
cu. S vhodným elektrickým náradím pre da
ný rozsah výkonu sa vám bude pracovať 
lepšie a bezpečnejšie.

b. Nepoužívajte elektrické náradie s pokaze
ným vypínačom. Elektrické náradie, ktoré 
sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebez
pečné a musí sa opraviť.

c. Pred vykonávaním nastavení náradia, vý
menou nasadzovacích nástrojov alebo 
odložením náradia zástrčku vytiahnite zo 
zásuvkového modulu a/alebo vyberte od
nímateľný akumulátor. Tieto bezpečnostné 
opatrenia zabránia neúmyselnému spuste
niu elektrického náradia.

d. Keď elektrické náradie nepoužívate, 
odložte ho mimo dosahu detí. Elektrické 
náradie nenechajte používať osoby, ktoré 
s ním nie sú oboznámené alebo si neprečí
tali tieto pokyny. Elektrické náradie pred
stavuje nebezpečenstvo, keď ho obsluhujú 
neskúsené osoby.

e. O elektrické náradie a nasadzovacie ná
stroje sa dôkladne starajte. Skontrolujte, 
či pohyblivé časti bezchybne fungujú a či 
sa nezasekávajú, či niektoré časti nie sú 
zlomené alebo poškodené, aby sa nepriaz
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nivo neovplyvnila činnosť elektrického ná
radia. Poškodené diely pred nasadením 
nasadzovacieho nástroja dajte opraviť. Prí
činou mnohých úrazov je nesprávne údržba 
elektrického náradia.

f. Rezacie nástroje udržiavajte vždy ostré 
a čisté. Starostlivo udržiavané rezacie ná
stroje s ostrými hranami sa menej zaseká
vajú a lepšie sa vedú.

g. Elektrické náradie, nasadzovacie nástroje 
atď. používajte podľa týchto pokynov. Zo
hľadnite pritom pracovné podmienky a vy
konávanú činnosť. Používanie elektrického 
náradia na iné aplikácie, než sú určené, 
môže viesť k nebezpečným situáciám.

h. Rukoväti a úchopové plochy udržiavajte 
suché, čisté a zbavené oleja a tuku. Klzké 
rukoväti a úchopové plochy neumožňujú 
bezpečné ovládanie a kontrolu nad elek
trickým náradím v nepredvídaných situá
ciách.

5 POUŽÍVANIE A ZAOBCHÁDZANIE S AKUMU
LÁTOROVÝM NÁRADÍM
a. Akumulátory nabíjajte len pomocou nabí

jačiek, ktoré odporúča výrobca. Ak sa na
bíjačka, ktorá je určená pre určitý typ aku
mulátorov, používa na nabíjanie iných aku
mulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru.

b. Používajte len akumulátory, ktoré sú ur
čené pre dané elektrické náradie. Používa
nie iných akumulátorov môže viesť k pora
neniam a riziku požiaru.

c. Nepoužívané akumulátory neodkladajte 
v blízkosti kancelárskych sponiek, mincí, 
kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných ma
lých kovových predmetov, ktoré by mohli 
viesť k premosteniu kontaktov. Skrat me
dzi kontaktmi akumulátora môže mať za 
následok popáleniny alebo požiar.

d. Pri nesprávnom používaní môže z akumu
látora vytekať kvapalina. Vyvarujte sa kon
taktu s ním. Pri náhodnom kontakte za
siahnuté miesto opláchnite vodou. Ak sa 
dostane kvapalina do očí, okamžite vyhľa
dajte pomoc lekára. Kvapalina unikajúca 
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie 
pokožky alebo popáleniny.

e. Nepoužívajte poškodené alebo zmenené 
akumulátory. Poškodené alebo zmenené 
akumulátory sa môžu správať nepredvída
teľne a viesť k požiaru, výbuchu alebo pora
neniam.

f. Akumulátor nevystavujte ohňu alebo vyso
kým teplotám. Oheň a teplota nad 130 °C 
môžu vyvolať výbuch.

g. Dodržiavajte pokyny na nabíjanie a aku
mulátor alebo akumulátorové náradie ni
kdy nenabíjajte mimo teplotného rozsahu 
uvedeného v návode na používanie. Ne
správne nabíjanie alebo nabíjanie mimo po
voleného teplotného rozsahu môže zničiť 
akumulátor a zvýšiť riziko vzniku požiaru.

6 SERVIS
a. Opravu elektrického náradia zverte len 

kvalifikovanému odbornému personálu 
a len s použitím originálnych náhradných 
súčiastok. Zaistí sa tým zachovanie bezpeč
nosti elektrického náradia.

b. Nikdy nevykonávajte údržbu poškodených 
akumulátorov. Akúkoľvek údržbu akumulá
torov by mal zabezpečiť len výrobca alebo 
autorizovaný zákaznícky servis.

c. Na opravu a údržbu používajte len origi
nálne súčiastky. Použitie nesprávneho prí
slušenstva alebo náhradných súčiastok 
môže viesť k úrazu elektrickým prúdom 
alebo k poraneniam.

2.2 Bezpečnostné pokyny špecifické pre 
akumulátorové vŕtacie skrutkovače

– Elektrické náradie držte za izolované 
úchopové plochy, ak vykonávate také prá
ce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj 
dostať do styku so skrytými elektrickými 
vedeniami. Kontaktom s vodivým vedením 
sa môžu pod napätie dostať aj kovové časti 
náradia, čo môže spôsobiť zásah elektric
kým prúdom.

– Na vyhľadanie skrytých napájacích vedení 
používajte len vhodné detekčné prístroje 
alebo privolajte miestny podnik distribuč
ných sietí. Kontakt vkladacieho nástroja 
s vedením pod napätím môže spôsobiť po
žiar a úraz elektrickým prúdom. Poškode
nie plynového vedenia môže viesť k explózii. 
Vniknutie do vodovodného potrubia spôsobí 
materiálne škody.

–
Noste vhodné osobné ochranné prostried
ky: ochranu sluchu, ochranné okuliare, dý
chaciu masku pri prašných prácach, 
ochranné rukavice pri opracovávaní 
drsných materiálov a pri výmene nástrojov.
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POZOR! Elektrické náradie sa môže za
blokovať a spôsobiť náhly spätný ráz! 

Okamžite ho vypnite!
– Vypínač sa nesmie trvale zaaretovať!
Bezpečnostné pokyny na používanie dlhého vr
táku
– a) Nikdy nepracujte s vyššími otáčkami 

než aké sú maximálne povolené pre daný 
vrták. Pri vyšších otáčkach sa môže vrták 
ľahko skriviť, keď sa môže voľne otáčať bez 
kontaktu s obrobkom, čo môže spôsobiť po
ranenia.

– b) Vŕtať začínajte na nízkych otáčkach a až 
vtedy, keď sa vrták dotýka obrobku. Pri 
vyšších otáčkach sa môže vrták ľahko skri
viť, keď sa môže voľne otáčať bez kontaktu 
s obrobkom, čo môže spôsobiť poranenia.

– c) Nevyvíjajte nadmerný tlak a na vrták 
tlačte len v pozdĺžnom smere. Vrták sa 
môže skriviť a následne zlomiť alebo môže
te stratiť kontrolu a poraniť sa.

2.3 Bezpečnostné upozornenia špecifické 
pre daný prístroj, týkajúce sa 
akumulátora a nabíjačky

– Túto nabíjačku môžu používať osoby s ob
medzenými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami alebo s nedosta
točnými skúsenosťami a vedomosťami len 
vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli pou
čené o bezpečnom používaní prístroja a o 
rizikách, ktoré z jeho používania vyplývajú. 
Deti nesmú používať prístroj alebo hrať sa 
s ním.

– Akumulátor a nabíjačku neotvárajte!
– Nabíjačku chráňte pred kovovými časťami 

(napr. kovové piliny) alebo kvapalinami!
– Na prevádzku akumulátorového elektric

kého náradia nepoužívajte sieťové adapté
ry alebo akumulátory iných výrobcov. Na 
nabíjanie akumulátorov nepoužívajte nabí
jačky iných výrobcov. Použitie príslušen
stva, ktoré neurčil výrobca, môže viesť 
k úrazu elektrickým prúdom a/alebo ťaž
kým poraneniam.

– Akumulátor chráňte pred teplom > 50 °C, 
napr. aj pred trvalým slnečným žiarením 
a ohňom!

– Horiace lítium-iónové akumulátory nikdy 
nehaste vodou! Použite piesok alebo hasia
cu prikrývku.

– Pravidelne kontrolujte zástrčku a kábel, 
aby ste zabránili ohrozeniu. V prípade po
škodenia ho dajte vymeniť výlučne v autori
zovanom zákazníckom servise.

– Keď nabíjačku nepoužívate, sieťovú zá
strčku vytiahnite zo zásuvky.

2.4 Hodnoty emisií
Hodnoty stanovené podľa 62841 sú typicky:
Úroveň akustického tlaku LPA = 64 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LWA = 75 dB(A)
Neistota K = 3 dB

  POZOR
Hluk vznikajúci pri práci
Poškodenie sluchu
► Používajte chrániče sluchu.

Hodnota emisií vibrácií ah (súčet vektorov troch 
smerov) a neistota K zistená podľa 62841:
Skrutkovanie ah = < 2,5 m/s2

K =1,5 m/s2

Vŕtanie do kovu ah=3,0 m/s2

K =1,5 m/s2

Uvedené hodnoty emisií (vibrácie, hlučnosť)
– slúžia na porovnávanie náradia,
– sú vhodné aj na predbežný odhad zaťaženia 

vibráciami a hlukom pri používaní,
– reprezentujú hlavné používanie elektrické

ho náradia.

 POZOR
Hodnoty emisií sa môžu líšiť od uvedených 
hodnôt. Závisí to od použitého nástroja a typu 
opracovávaného obrobku.
► Potrebné je posúdiť skutočné zaťaženie po

čas celkového prevádzkového cyklu.
► V závislosti od skutočného zaťaženia je po

trebné určiť vhodné bezpečnostné opatre
nia na ochranu osoby obsluhujúcej náradie.

3 Používanie na určený účel
Akumulátorové vŕtacie skrutkovače vhodné
– na zaskrutkovanie a pevné doťahovanie 

skrutiek,
– na vŕtanie do kovu, dreva, plastov a podob

ných materiálov.
Nie sú určené na upínanie iných nástrojov ako 
vrtákov a skrutkovacích hrotov, napr. dierových 
píl, miešacích tyčí, kovových kief.
Nabíjačka MXC je vhodná
– na nabíjanie uvedených akumulátorov.
– len na používanie v interiéri.
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Pri používaní, ktoré nie je v súlade s ur
čením, preberá záruku používateľ; k ta

kémuto používaniu patrí aj trvalá prevádzka na 
priemyselné účely.

4 Technické parametre
Akumulátorové vŕtacie skrut
kovače

CXS

Napätie motora 10,8 V
Voľnobežné otáčky *
1. stupeň
2. stupeň

0 – 430 min-1

0 – 1 300 min-1

Max. krútiaci moment
skrutkovanie do mäkkého/
tvrdého materiálu 10/16 Nm
Nastaviteľný krútiaci moment 0,3 – 3,4 Nm
Upínací rozsah skľučovadla 1 – 10 mm
Priemer vyvŕtaného otvoru 
max.
Drevo/kov 12/8 mm
Upnutie nástroja vo vŕtacom 
vretene

1/4’’

Hmotnosť podľa EPTA-Proce
dure 01:2014 (s akumuláto
rom + skľučovadlom)

1,1 kg

Hmotnosť s akumulátorom + 
Centrotec

0,9 kg

* Údaje o otáčkach pri plne nabitom akumuláto
re.

Ďalšie technické údaje o nabíjačke 
a dodanom akumulátore sú uvedené 
na strane 6.

5 Prvky náradia
[1-1] Symbol vŕtania
[1-2] Koliesko na nastavenie krútiaceho 

momentu
[1-3] Označenie krútiaceho momentu/vŕta

cej polohy
[1-4] Prepínač stupňov
[1-5] Prepínač pre pravobežný/ľavobežný 

chod
[1-6] Vypínač
[1-7] Klip na opasok

[1-8] Izolované úchopové plochy (oblasť so 
sivým tieňovaním)

[1-9] Tlačidlo na uvoľnenie akumulátora
[1-10] Zásobník na skrutkovacie hroty
[1-11] LED ukazovateľ so zobrazením kapa

city
[3A] Upevnenie nabíjačky na stenu

Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú v nemec
kom návode na obsluhu.

6 Uvedenie do prevádzky
6.1 Výmena akumulátora [2]

Akumulátor je pri dodaní ihneď pri
pravený na používanie a je možné ho 
nabíjať kedykoľvek.
Stranu príchytky na opasok [2-1] je 
možné zmeniť pri odobratom akumu
látore.

6.2 Nabíjanie akumulátora [3]
Kontrolka LED [3-1] na nabíjačke indikuje prí
slušný stav nabíjačky.

Žltá LED-dióda – trvalé svie
tenie
Nabíjačka je pripravená na 
prevádzku.
Zelená LED-dióda – rýchle 
blikanie
Akumulátor sa nabíja maxi
málnym prúdom.
Zelená LED-dióda – pomalé 
blikanie
Akumulátor je nabitý na 80 % 
a nabíja sa ďalej zníženým 
prúdom.
Zelená LED-dióda – trvalé 
svietenie
Akumulátor je nabitý.
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Červená LED-dióda – blika
nie
Všeobecná indikácia chyby, 
napríklad: neúplný kontakt, 
skrat, poškodený akumulátor 
atď.
Červená LED-dióda – trvalé 
svietenie
Teplota akumulátora je mi
mo prípustných hraničných 
hodnôt (0 °C až 45 °C).

7 Nastavenia
 POZOR

Nebezpečenstvo poranenia
► Elektrické náradie nastavujte len vtedy, 

keď je vypnuté!
7.1 Zmena smeru otáčania[1-5]
– Prepínač vľavo = pravobežný chod
– Prepínač vpravo = ľavobežný chod
7.2 Prepínanie stupňov [1-4]
• Prepínač stupňov dopredu (je viditeľná čí

slica 1) = 1. stupeň
• Prepínač stupňov dozadu (je viditeľná čísli

ca 2) = 2. stupeň
7.3 Nastavovanie krútiaceho 

momentu [1-2]
Značka [1-3] ukazuje na zvolenú polohu.
Vŕtanie
Značka ukazuje na symbol vrtáka [1-1] = maxi
málny krútiaci moment.
Skrutky
Krútiaci moment podľa nastavenia:
Poloha 1 = nízky krútiaci moment
Poloha 12 = vysoký krútiaci moment

8 Upínanie nástrojov, adaptéry
 VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia
► Pred všetkými prácami na elektrickom ná

radí vyberte akumulátor z náradia.

  POZOR
Nebezpečenstvo poranenia horúcim 
a ostrým nástrojom
► Nepoužívajte tupé a chybné vkladacie ná

stroje.
► Noste ochranné rukavice.

Objednávacie čísla príslušenstva a náradia náj
dete vo svojom katalógu Festool alebo na inter
nete, na stránke „www.festool.de“.
8.1 Skľučovadlo nástrojov CENTROTEC [4]
Rýchla výmena nástrojov so stopkou CENTRO
TEC

Nástroje CENTROTEC upínajte len 
v skľučovadle nástrojov CENTROTEC.

8.2 Skľučovadlo BF-FX 10 [5]
Na upínanie vrtákov a skrutkovacích hrotov 
s max. priemerom stopky 10 mm.

Nástroj upínajte v skľučovadle centricky.

8.3 Uhlový nadstavec XS-AS [6]
(Príslušenstvo) Vŕtanie a skrutkovanie v pravom 
uhle voči elektrickému náradiu.

Uhlový nadstavec sa dá zaistiť v 16 
rôznych nastaveniach uhla.

8.4 Upnutie nástroja vo vŕtacom vretene [7]
Skrutkovacie hroty sa dajú používať priamo 
v šesťhrannom upínaní vŕtacieho vretena.

9 Práca s náradím
 VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia
► Obrobok vždy upevnite tak, aby sa pri obrá

baní nemohol pohybovat’.
9.1 Zapínanie/vypínanie [1-6]
Stlačenie = ZAP, uvoľnenie = VYP

Tlakom na vypínač možno otáčky ply
nulo meniť.

9.2 LED osvetlenie s indikáciou kapacity
LED-dióda [1-11] svieti pri stlačenom vypína
či [1-6].
Po uvoľnení vypínača [1-6] zobrazuje LED kon
trolka indikácie kapacity niekoľko sek
únd [1-11] stav nabitia akumulátora:
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100%

0%

70 – 100 %
40 – 70 %
15 – 40 %
< 15 %
Odporúčanie: 
Akumulátor pred 
ďalším použitím nabite.

9.3 Zásobník hrotov[1-10]
Magnetický, na uloženie hrotov alebo držiakov 
hrotov.
9.4 Výstražné signály
Elektrické náradie sa vypne, indikácia kapacity 
bliká: akumulátor je prázdny.
► Vymeňte akumulátor.
Elektrické náradie sa vypne, indikácia kapacity 
nebliká: elektrické náradie je prehriate alebo 
bolo preťažené.
► Elektrické náradie menej zaťažujte.
► Nechajte vychladnúť elektrické náradie.

10 Údržba a starostlivosť
  VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, úraz elektric
kým prúdom
► Pred všetkými údržbovými prácami a prá

cami spojenými so starostlivosťou o nára
die vždy vyberte akumulátor z elektrického 
náradia.

► Všetky údržbové práce a opravy, ktoré si 
vyžadujú otvorenie krytu motora, smie vy
konávať len autorizovaný zákaznícky servis.

Zákaznícky servis a opravy len 
od výrobcu alebo servisných 
dielní. Adresa najbližšieho ser
visu na: www.festool.sk/service

Používajte len originálne ná
hradné súčiastky Festool! Obj. 
č. na: www.festool.sk/service

EKAT

1

2
3

5

4

Dodržujte nasledujúce pokyny
– Vetracie otvory na elektrickom náradí udr

žiavajte voľné a čisté, aby bolo zaručené do
bré chladenie.

– Pripájacie kontakty na elektrickom náradí, 
nabíjačke a akumulátorovej súprave udr
žiavajte čisté.

Pokyny k akumulátorom
– Skladujte na suchom, chladnom mieste pri 

teplote 5 °C až 25 °C.
– Akumulátory chráňte pred vlhkosťou, vodou 

a horúčavami.
– Prázdne akumulátory nenechávajte v nabí

jačke dlhšie ako približne mesiac, keď je 
nabíjačka odpojená zo siete. Hrozí nebezpe
čenstvo úplného vybitia!

– Keď sa lítiovo-iónové akumulátory skladujú 
dlhší čas nepoužívané, mali by byť nabité na 
40 % svojej kapacity (čas nabíjania cca 15 
min).

– Aby ste zabránili skratom, mali by ste aku
mulátor skladovať v pôvodnom balení.

11 Životné prostredie
Náradie nevyhadzujte do domáceho od
padu! Náradie, príslušenstvo a obaly sa 
odovzdajte na ekologickú recykláciu. 

Dodržiavajte platné národné predpisy.
Len EÚ: Podľa európskej smernice o odpade 
z elektrických a elektronických zariadení a jej 
transpozícii do národného práva sa musí odpad 
z elektrických zariadení zbierať separovane 
a odovzdať na recykláciu.
Informácie o REACH: www.festool.com/reach

12 Preprava
Dodané lítiovo-iónové akumulátory podliehajú 
požiadavkám legislatívy o nebezpečnom tovare. 
Používateľ sa musí pred prepravou informovať 
o miestnych predpisoch. Pri odosielaní treťou 
stranou (napr.: leteckou dopravou alebo špedí
ciou) sa musia dodržiavať mimoriadne požia
davky. V takýchto prípadoch sa musí ku príprave 
zásielky prizvať expert na nebezpečný tovar. 
Akumulátor odosielajte len vtedy, ak je nepo
škodený. Pri odosielaní rešpektujte miestne 
predpisy. Dodržiavajte prípadné ďalšie vnútro
štátne predpisy.
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