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Akku-Trockenbauschrauber 
Cordless drywall screwdriver
Visseuse sans fil pour placoplâtre

Serien-Nr. *
Serial no. *

N° de série *
(T-Nr.)

DWC 18-2500 
DWC 18-4500

205054   
205055

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 viðei-
gandi ákvæði eftirfarandi tilskipana með áorðnum 
breytingum og samræmist eftirfarandi stöðlum:  
________________________________________

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU
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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 okuliare!

Nevyhadzujte do domového odpadu.

Označenie CE: Potvrdzuje zhodu elek
trického náradia so smernicou Európ
skeho spoločenstva.

Tip, upozornenie

Inštrukcie

Vloženie akumulátora

Uvoľnenie akumulátora

2 Bezpečnostné upozornenia
2.1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia 

týkajúce sa používania elektrického 
náradia

VAROVANIE!Prečítajte si všetky bezpeč
nostné upozornenia a pokyny. Nedodrža

nie bezpečnostných upozornení a pokynov môže 
zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/
alebo ťažké zranenia.
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).
Dodržiavajte návod na používanie nabíjačky 
a akumulátora.
2.2 Bezpečnostné upozornenia špecifické 

pre náradie
– Pri prácach, pri ktorých môže elektrické 

náradie naraziť na skryté elektrické vede
nia, držte elektrické náradie za izolované 
úchopové plochy. Po kontakte skrutky s ve
dením pod napätím môžu viesť napätie aj 
kovové časti náradia, čo môže spôsobiť zá
sah elektrickým prúdom.

– Na vyhľadanie skrytých napájacích vedení 
používajte len vhodné detekční 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 a ochranné okuliare.

POZOR! Elektrické náradie sa môže za
blokovať a spôsobiť náhly spätný ráz! 

Okamžite ho vypnite!
– Elektrické náradie držte pevne v ruke. Na

stavte správne otáčky pri skrutkovaní. Pri
pravte sa na vysoký reakčný moment, kto
rý môže spôsobiť otočenie elektrického ná
radia a viesť k poraneniu.

– Nepoužívajte elektrické náradie v daždi 
alebo vo vlhkom prostredí. Vlhkosť v elek
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trickom náradí môže spôsobiť skrat a po
žiar.

– Vypínač sa nesmie trvale zaaretovať!
– Spojením zásobníkového nadstavca 

a skrutkovača na montáž suchých stavieb 
vznikne náradie, pre ktoré platia bezpeč
nostné predpisy a upozornenia skrutkovača 
na montáž suchých stavieb.

– 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.

2.3 Hodnoty emisií
Hodnoty stanovené podľa EN 62841 sú typicky:
DWC 18-2500
Úroveň akustického tlaku LPA = 67 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LWA = 78 dB(A)
Neistota K = 3 dB

DWC 18-4500
Úroveň akustického tlaku LPA = 72 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LWA = 83 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 EN 62841:
DWC 18-2500 ah ≤ 2,5 m/s2

K = 2 m/s2

DWC 18-4500 ah ≤ 2,5 m/s2

K = 2 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 v súlade 
s určením

Skrutkovač na montáž suchých stavieb vhodný 
na nasledujúce skrutkovacie práce:
DWC 18-2500
– Sadrové vláknité dosky na kovových a dre

vených konštrukciách so samoreznými 
skrutkami s frézovacími rebrami

– Drevotrieskové dosky/OSB na drevenej 
konštrukcii so skrutkami na drevené kon
štrukcie a drevovláknité dosky do priemeru 
5 mm

DWC 18-4500
– Sadrokartónové dosky na kovových profilo

vých koľajničkách (≤ 0,88 mm) so samorez
nými skrutkami s jemným závitom

– Sadrokartónové dosky na kovových profilo
vých koľajničkách (≤ 2,25 mm) so samorez
nými skrutkami s vŕtacím hrotom

– Sadrokartónové dosky na drevených kon
štrukciách so samoreznými skrutkami 
s hrubým závitom

Elektrické náradie je vhodné na používanie 
s akumulátormi Festool konštrukčnej série BP 
rovnakej upínacej triedy.

Za škody a nehody vzniknuté pri používa
ní, ktoré nie je v súlade s určením, ručí 

používateľ; patria sem aj škody a opotrebovanie 
vzniknuté trvalým priemyselným používaním.

4 Technické parametre
Akumulátorový skrutkovač na montáž suchých stavieb DWC 18-2500 DWC 18-4500
Napätie motora 18 V 18 V
Voľnobežné otáčky * 0 – 2 500 min-1 0 – 4 500 min-1
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Akumulátorový skrutkovač na montáž suchých stavieb DWC 18-2500 DWC 18-4500
Krútiaci moment tvrdý/mäkký spoj 7/18 Nm 5/14 Nm
Upínací mechanizmus 1/4 ’’ DIN 3126/

ISO 1173
1/4 ’’ DIN 3126/

ISO 1173
Max. dĺžka skrutiek, ktoré možno spracovať 55 mm 55 mm
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 (s akumuláto
rom a zásobníkovým nadstavcom)

2 kg

Hmotnosť bez akumulátora 1,2 kg
Hmotnosť s hĺbkovým dorazom bez akumulátora 1,3 kg
Hmotnosť so zásobníkovým nadstavcom bez akumuláto
ra

1,6 kg

* Údaje o otáčkach pri plne nabitom akumuláto
re.

5 Prvky náradia
[1-1] Zásobník na skrutkovacie hroty
[1-2] Vypínač
[1-3] Prepínač pre pravobežný/ľavobežný 

chod
[1-4] Prepínač AUTO/MAN
[1-5] Hĺbkový doraz
[1-6] Skrutkovací hrot
[1-7] Izolované úchopové plochy (oblasť so 

sivým tieňovaním)
[1-8] Tlačidlo indikátor kapacity na akumu

látore
[1-9] Indikátor kapacity

Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo sčasti 
nepatrí do rozsahu dodávky.
Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú v nemec
kom návode na obsluhu.

6 Uvedenie do prevádzky
6.1 Výmena akumulátora
Vloženie akumulátora [2 A] 
Odobratie akumulátora [2 B] 
Akumulátor je pri dodaní okamžite pripravený 
na použitie a môže sa kedykoľvek nabíjať.
6.2 Výmena akumulátora
Vloženie akumulátora [2 A] 
Odobratie akumulátora [2 B] 
Akumulátor je pri dodaní okamžite pripravený 
na použitie a môže sa kedykoľvek nabíjať.

Ďalšie informácie o akumulátore 
a nabíjačke nájdete v návodoch na 
používanie akumulátora a nabíjačky.

7 Nastavenia
 POZOR

Nebezpečenstvo poranenia
► Elektrické náradie nastavujte len vtedy, 

keď je vypnuté!
7.1 Zmena smeru otáčania [1-3]
– Prepínač doľava = pravobežný chod
– Prepínač doprava = ľavobežný chod

8 Upnutie nástrojov, nadstavce
  VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, úrazu elektric
kým prúdom
► Akumulátor pred akoukoľvek manipuláciou 

s náradím z náradia vyberte!
8.1 Držiak skrutkovacích hrotov
Držiak skrutkovacích hrotov umožňuje rýchlu 
výmenu skrutkovacieho hrotu.

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

stroje.
► Noste ochranné rukavice.

Montáž držiaka skrutkovacích hrotov
► Spínač [1-4] nastavte do polohy MAN.
► Držiak skrutkovacích hrotov [3-2] zasuňte 

do upínacieho mechanizmu [3-4] tak, aby 
zapadol.
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► Vložte skrutkovací hrot [3-3] do držiaka.
► Potom upevnite hĺbkový doraz na kryt pre

vodovky podľa opisu v kapitole .
Demontáž držiaka skrutkovacích hrotov
► Hĺbkový doraz odoberte podľa opisu v kapi

tole .
► Držiak skrutkovacích hrotov vyberte silným 

ťahom z upínacieho mechanizmu.
8.2 Výmena skrutkovacích hrotov
Na výmenu skrutkovacích hrotov [1-6] môžete 
použiť hĺbkový doraz [1-5].
► Hĺbkový doraz nasaďte na skrutkovací hrot, 

ako je zobrazené na obrázku [3b].
► Skrížením hĺbkového dorazu so skrutkova

cím hrotom a súčasným ťahaním možno 
skrutkovací hrot stiahnuť.

► Potom vložte nový skrutkovací hrot do 
držiaka skrutkovacích hrotov.

9 Práca s náradím
9.1 Zapínanie/vypínanie [1-2]

Náradie sa nespustí len samotným 
stlačením spínača [1-2] – nejde 
o chybu náradia!
Po zaskrutkovaní do želanej hĺbky sa 
náradie automaticky vypne!

Náradie sa dá zapnúť rôznymi spôsobmi:
a)
► Pomocou spínača pravobežného/ľavobežné

ho chodu [1-3] nastavte pravobežný chod.
► Prepínač [1-4] nastavte do polohy MAN.
► Keď chcete náradie zapnúť, aktivujte spínač 

[1-2] a zároveň tlačte skrutkovacím hrotom 
na skrutku.

Tlakom na spínač [1-2] je možné plynule zme
niť otáčky.
b)
► Pomocou spínača pravobežného/ľavobežné

ho chodu [1-3] nastavte pravobežný chod.
► Prepínač [1-4] nastavte do polohy AUTO.
► Keď chcete náradie zapnúť, tlačte skrutko

vacím hrotom na skrutku.
Nie je potrebné stlačiť spínač [1-2]! Automatic
ky sú nastavené maximálne otáčky.
c)
► Pomocou spínača pravobežného/ľavobežné

ho chodu [1-3] nastavte ľavobežný chod.
► Náradie zapnite pomocou spínača [1-2].

Prepínač MAN/AUTO [1-4] je v ľubovoľnej 
polohe.

Tlakom na spínač [1-2] je možné plynule zme
niť otáčky.

Skrutkovač na montáž suchých sta
vieb sa otáča doľava len stlačením 
spínača [1-2] bez ďalšieho tlaku na 
skrutkovací hrot.
Pred vyskrutkovaním skrutiek sa pre
to hĺbkový doraz nemusí odobrať.

9.2 Hĺbkový doraz
Otáčaním hĺbkového dorazu [1-5] je možné na
staviť hĺbku skrutkovania, ako je zobrazené na 
obrázku [4]. Presnosť nastavenia je cca ±0,1 
mm.
Otáčanie doľava Skrutka sa zapustí hlbšie.
Otáčanie doprava Skrutka sa zapustí menej 

hlboko.
Po nastavení hĺbky vykonajte skúšobný skrutko
vý spoj, potom v prípade potreby opravte nasta
venie hĺbky.
Montáž hĺbkového dorazu
► Hĺbkový doraz nasaďte [3-1] na kryt prevo

dovky [3-5].
► Potom ho tlakom nasuňte tak, aby počuteľ

ne zapadol.
Demontáž hĺbkového dorazu
► Silným ťahom odoberte hĺbkový doraz z kry

tu prevodovky.
9.3 Hák na zavesenie na lešenie a spona na 

opasok
Pomocou spony na opasok [5-1] je možné nára
die dočasne upevniť na pracovný odev – môže 
sa namontovať vľavo alebo vpravo na náradie 
pomocou skrutky [5-2], je teda vhodná pre pra
vákov i ľavákov – pozri obrázok [5].
Náradie je opatrené hákom [6-1], ktorý slúži na 
príležitostné zavesenie náradia. Môže sa na
montovať vľavo alebo vpravo na náradie pomo
cou skrutky [6-2] – pozri obrázok [6].
9.4 Zásobníkový nadstavec
So zásobníkovým nadstavcom je možné praco
vať plynule, bez zbytočných prestávok.
Montáž zásobníkového nadstavca
► Podľa opisu v kapitole 8 odoberte hĺbkový 

doraz [3-1] na držiaku skrutkovacích hrotov 
[3-2] so skrutkovacím hrotom.

► Prepínač [1-4] nastavte do polohy MAN.
► Dlhý skrutkovací hrot [7-1] zasuňte do upí

nacieho mechanizmu [3-4] tak, aby zapadol.

Slovenský

6



► Potom upevnite zásobníkový nadstavec na 
kryt prevodovky. Zásobníkový nadstavec 
musí počuteľne zapadnúť.

► Poloha zásobníkového nadstavca sa môže 
nastavovať v 30° odstupoch.

Demontáž zásobníkového nadstavca
► Silným ťahom odoberte zásobníkový nadsta

vec z krytu prevodovky.
Nastavenie dĺžky skrutiek
► Tlakom na tlačidlo [8-1] sa môže hĺbkový 

doraz [8-2] zasunúť alebo vysunúť, čím sa 
nastaví na požadovanú dĺžku skrutiek.

Nastavená dĺžka skrutiek sa dá odčítať po stra
nách hĺbkového dorazu [8-3].
Vloženie pásov skrutiek
► Pás skrutiek [9-3] najprv pretiahnite cez 

dolné vedenie zásobníka a potom navlečte 
do vedenia saní tak, aby skrutka zapadla do 
svojej pracovnej polohy.
Presvedčte sa jemným ťahaním pásu skru
tiek, či je správne a bezpečne umiestnený.
Skontrolujte, či prvá skrutka leží v skrutko
vacej osi – pozri obrázok [9].

► Pomocou nastavovacieho kolieska [9-1] na
stavte požadovanú hĺbku zaskrutkovania.

► Otáčaním doprava sa skrutky zapúšťajú hlb
šie, otáčaním doľava sa skrutky zapúšťajú 
menej hlboko. Na ukazovateli predvoľby 
[9-2] je možné odčítať aktuálne nastavenie

Po nastavení vykonajte skúšobný skrutkový 
spoj, potom v prípade potreby nastavovacím ko
lieskom [9-1] opravte nastavenie hĺbky. Každá 
zmena nastavenia zodpovedá posunutiu dorazu 
o ±0,1 mm.

Odporúčame skrutkovať v automatic
kom režime – pozri kapitolu 9.1 b).

Vybratie pásu skrutiek
► Pás skrutiek sa vyberie jednoduchým ťaha

ním nahor (obrázok [10] ) alebo aktivova
ním transportnej páčky a súčasným ťaha
ním nadol (obrázok [10] ).

10 Pracovné upozornenia
– Zásobníkový nadstavec sa nesmie držať 

v oblasti hĺbkového dorazu!
– Každé skrutkovanie sa musí dokončiť. Pre

rušenie skrutkovania alebo vyvíjanie tlaku 
pri skrutkovaní môže spôsobiť poruchu 
funkcie náradia.

– Pásy skrutiek sa smú vymieňať len vtedy, 
keď je náradie zastavené.

– Zásobníkový nadstavec sa v žiadnom prípa
de nesmie vymeniť iným spôsobom, ako je 
spôsob opísaný v tomto návode na použitie.

– Používajte výlučne originálne skrutkovacie 
hroty.

– Používajte výlučne originálne pásové skrut
ky.

– Pásy skrutiek uchovávajte vždy v originál
nom obale.

– Pracuje vždy v pravom uhle k upevňovanej 
doske.

10.1 Údržba zásobníkového nadstavca
Zásobníkový nadstavec si v podstate nevyžaduje 
údržbu. Po dlhšom používaní sa odporúča vyči
stiť ho tlakom vzduchu.
Zásobníkový nadstavec sa môže v oblasti vede
nia saní – pozri obrázok [11b] – namastiť.
Pred čistením sa môže zásobníkový nadstavec 
rozobrať podľa opisu v nasledovných bodoch.
Pred čistením vyberte pás skrutiek zo zásobní
ka spôsobom opísaným v kapitole odsek <Vy
bratie pásu skrutiek>.
Zásobníkový nadstavec odoberte zo skrutkovača 
na montáž suchých stavieb.
Demontáž saní
► Hĺbkový doraz [8-2] zatlačte do krytu tak 

ďaleko, aby sa aretačné tlačidlo [11-1] na
chádzalo vo výške označenia na demontáž 
saní [11-2] – pozri obrázok [11a].

► Stlačte aretačné tlačidlo [11-1] a súčasne 
vytiahnite sane zo zásobníka – pozri obrázok 
[11b].

► Stlačte tlačidlo [8-1] a súčasne uvoľnite 
hĺbkový doraz – pozri obrázok [11c].

Demontáž transportnej páčky
► Stlačte tlačidlo [12-1] a súčasne posuňte 

v smere šípky – pozri obrázok [12a].
► Uvoľnené tlačidlo [12-1] (obrázok [12b]) 

spolu s transportnou páčkou [12-2] a s pru
žinou [12-3] vyberte zo saní (obrázok [12c]).

► Jednotlivé časti vyčistite, chybné alebo opo
trebované dielce vymeňte a potom namon
tujte v opačnom poradí.

Pri opätovnej montáži transportnej páčky 
do saní dbajte na správne umiestnenie pružiny 
[12-3] v transportnej páčke. Chybná montáž 
môže viesť k poruche transportu pásu skrutiek.
10.2 Akustické výstražné signály
Akustické výstražné signály zaznejú pri nasle
dujúcich prevádzkových stavoch a náradie sa 
vypne:
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Vybitý akumulátor alebo pre
ťažené náradie.
– Akumulátor vymeňte.
– Náradie menej zaťažujte.
Náradie je prehriate.
– Po vychladnutí môžete ná

radie opäť používať.
Lítium-iónový akumulátor je 
prehriaty alebo poškodený.
– Pomocou nabíjačky skon

trolujte funkčnosť na vy
chladnutom akumulátore.

11 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

Aby bola zaistená cirkulácia vzduchu, vetracie 
otvory skrine motora musia byť vždy voľné a či
sté.
Pripájacie kontakty na elektrickom náradí, na
bíjačke a akumulátorovej súprave udržiavajte 
čisté.

12 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

13 Všeobecné upozornenia
13.1 Bluetooth®

Značka Bluetooth® a logá sú registrované znač
ky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a v rámci li
cencie ich používa spoločnosť TTS Tooltechnic 
Systems AG & Co. KG a teda Festool.

14 Nabíjačka
14.1 Bezpečnostné upozornenia

VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpeč
nostné upozornenia a pokyny. Nedodrža

nie bezpečnostných upozornení a pokynov môže 
zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/
alebo ťažké zranenia.
Odložte si všetky bezpečnostné upozornenia 
a pokyny, aby ste ich mohli aj v budúcnosti 
použiť.
– Túto nabíjačku môžu používať osoby, vráta

ne detí, s obmedzenými fyzickými, zmyslo
vými alebo duševnými schopnosťami alebo 
s nedostatočnými skúsenosťami a vedomo
sťami len vtedy, ak sú pod dozorom osoby, 
ktorá zodpovedá za bezpečnosť, alebo ak 
ňou boli poučené o bezpečnom používaní 
nabíjačky a o rizikách. Deti by mali byť pod 
dozorom, aby sa nehrali s prístrojom.

– Túto nabíjačku môžu používať deti od 8 ro
kov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmy
slovými alebo duševnými schopnosťami 
alebo s nedostatočnými skúsenosťami a ve
domosťami len vtedy, ak sú pod dozorom 
alebo ak boli poučené o bezpečnom použí
vaní prístroja a o rizikách, ktoré z jeho pou
žívania vyplývajú. Deti sa nesmú hrať s prís
trojom. Čistenie a používateľskú údržbu 
nesmú vykonávať deti bez dozoru.

– Neotvárajte nabíjačku!
– Nabíjačku chráňte pred kovovými časťami 

(napr. kovové piliny) alebo kvapalinami!
– VAROVANIE! Nepoužívajte s týmto prístro

jom nenabíjateľné batérie!
– Nepoužívajte sieťové adaptéry alebo aku

mulátory iných výrobcov na prevádzku 
akumulátorového elektrického náradia. 
Nepoužívajte nabíjačky iných výrobcov na 
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nabíjanie akumulátorov.Použitie príslu
šenstva, ktoré neurčil výrobca, môže viesť 
k úrazu elektrickým prúdom a/alebo ťaž
kým poraneniam.

– Náradie chráňte pred vlhkosťou.
– Chráňte kábel pred vysokými teplotami, 

olejom a ostrými hranami.
– Pravidelne kontrolujte zástrčku a kábel, 

aby ste zabránili ohrozeniu. V prípade po
škodenia ich dajte vymeniť v autorizovanom 
zákazníckom servise.

– Vetracie štrbiny nabíjačky nezakrývajte. 
Nabíjačka sa inak môže prehriať a nebude 
správne fungovať.

– Pri poškodení a neodbornom používaní 
akumulátora môžu unikať výpary. Výpary 
môžu dráždiť dýchacie cesty. Zabezpečte 
čerstvý vzduch a v prípade ťažkostí vyhľa
dajte lekára.

14.2 Technické parametre
Nabíjačka TCL 6 SCA 8
Sieťové napätie (vstup) 220 – 240 V~ 220 – 240 V~
Sieťová frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Nabíjacie napätie (výstup) 10,8 – 18 V = 10,8 – 18 V =
Rýchlonabíjanie max. 6 A max. 8 A
Časy nabíjania pre akumulátory BP, BPS a BPC sú cca
1,5 Ah 26 min.  26 min
2,6 Ah 46 min 46 min
3,1 Ah 33 min 33 min
5,2 Ah 45 min 33 min
6,2 Ah 53 min 40 min
Prípustný rozsah teploty pri nabíjaní -5 °C až +55 °C -5 °C až +55 °C
Kontrola teploty prostredníctvom odporu NTC prostredníctvom odporu NTC
Trieda ochrany /II /II

14.3 Symboly
Varovanie pred všeobecným nebezpe
čenstvom
Varovanie pred zásahom elektrickým 
prúdom
Prečítajte si návod na obsluhu, bezpeč
nostné upozornenia!
Prečítajte si návod na obsluhu, bezpeč
nostné upozornenia!

Vhodný len na používanie v interiéri

T Istenie s prúdom

Bezpečnostné transformátory

Trieda ochrany II

Nevyhadzujte do domového odpadu.

14.4 Používanie v súlade s určením
Nabíjačky vhodné
– na nabíjanie lítiovo-iónových akumulátorov 

Festool: BP, BPS a BPC nasledujúcich na
päťových a prúdových tried:

10,8 V (3S1P) 1,3 Ah, 1,5 Ah
10,8 V (3S2P) 2,6 Ah, 3,0 Ah
14,4 V (4S1P) 1,3 Ah, 1,5 Ah
14,4 V (4S2P) 2,6 Ah, 3,0 Ah, 4,2 Ah, 5,2 Ah*
18,0 V (5S1P) 1,3 Ah, 1,5 Ah, 2,6 Ah, 3,1 Ah*
18,0 V (5S2P) 2,6 Ah, 3,0 Ah, 4,2 Ah, 5,2 Ah*, 

6,2 Ah*
– len na používanie v interiéri.
* rýchlonabíjateľné akumulátory
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Pri používaní, ktoré nie je v súlade s ur
čením, ručí prevádzkovateľ.

14.5 Prvky náradia
[1-1] Nabíjacia šachta
[1-2] Akumulátor
[1-3] Ukazovateľ zvyšného času nabitia (len 

SCA 8)
[1-4] Ukazovateľ stavu nabitia
[1-5] Navíjanie kábla
[1-6] Vetracie otvory (len SCA 8)
[2] Upevnenie nabíjačky na stenu

Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú v nemec
kom návode na obsluhu.
14.6 Prevádzka
Uvedenie do prevádzky

  VAROVANIE
Neprípustné napätie alebo frekvencia!
Nebezpečenstvo úrazu
► Sieťové napätie a frekvencia zdroja napätia 

sa musí zhodovať s údajmi na výrobnom 
štítku.

► V Severnej Amerike sa smú používať stroje 
Festool s údajmi o napätí 120 V/60 Hz.

Spustenie nabíjania

Pred uvedením do prevádzky musí byť ká
bel úplne odvinutý z výrezu [1-5].
► Sieťovú zástrčku zasuňte do zásuvky.
► Akumulátor vsuňte [1-2] do nabíjacej šachty 

[1-1].
Upevnenie na stenu
pozri obrázok [2]
Význam LED indikátorov
Po zasunutí nabíjačky do zásuvky sa rozsvietia 
asi na 1 s všetky LED (len SCA 8).
Potom sa zmení stav nabíjania akumulátora 
[1-4] nabíjačky najprv na žltú LED (autokontro
la) a potom zobrazí príslušný stav prevádzky na
bíjačky:

 Žltá LED – neprerušované svetlo
Nabíjačka je pripravená na prevádzku.

 Zelená LED – blikanie
Akumulátor sa nabíja.
READY  Zelená LED – neprerušované svetlo – 
READY

Akumulátor je nabitý na > 80 % a je pripravený 
na použitie. Na pozadí sa akumulátor ďalej na
bíja až na 100 %.

 Červená LED – blikanie
Všeobecná indikácia chyby, napríklad: neúplný 
kontakt, skrat, poškodený akumulátor atď.

 Červená LED – neprerušované svietenie
Teplota akumulátora je mimo rozsahu prípust
ných hraničných hodnôt. Po dosiahnutí prípust
nej teploty sa nabíjačka automaticky prepne na 
nabíjanie.
> 45 min

30 min

15 min

 5 min  Zvyšný čas nabitia (len SCA 8)
Nabíjačka SCA 8 zobrazuje diódami LED [1-3] 
maximálny zvyšný čas nabitia:
► Zasunutie akumulátora

Ukazovateľ stavu nabitia viackrát zabliká.
Maximálny zvyšný čas nabitia sa zobrazí blika
ním príslušnej LED.
Pracovné upozornenia
Pri plynulých, príp. viackrát za sebou nasledujú
cich nabíjacích cykloch sa môže nabíjačka zo
hrievať. Je to však bezpečné a neznamená to 
technickú chybu.
Pri ukladaní v nabíjačke zostanú akumulátory 
vždy plne nabité.
Akumulátory nabíjajte len v dobre vetranom 
prostredí.
AIRSTREAM (len SCA 8)
Nabíjačka SCA 8 je vybavená ventilátorom a ak
tívne tak podporuje chladenie akumulátorov BP 
18 Li-AS.
14.7 Údržba a starostlivosť
Rešpektujte nasledujúce upozornenia:
– Pripájacie kontakty na nabíjačke udržiavaj

te čisté.
– Vetracie štrbiny [1-6] na nabíjačke SCA 8 

udržiavajte voľné.
Zákaznícky servis a opravy len 
od výrobcu alebo servisných 
dielní. Adresa najbližšieho ser
visu na: www.festool.sk/service
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Používajte len originálne ná
hradné súčiastky Festool! Obj. 
č. na: www.festool.sk/service

EKAT
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14.8 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
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Ladegerät
Charger
Chargeur

Seriennummer *
Serial number *

N° de série *
(T-Nr.)

TCL 6 10018723, 10021781

SCA 8 10018186, 10018480

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 fi rmamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün 
aşağıda açıklanan ilgili direktifl erin 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-samræmisyfi rlýsing. Við staðfestum hér 
með á eigin ábyrgð að þessi vara uppfyllir öll viðei-
gandi ákvæði eftirfarandi tilskipana með áorðnum 
breytingum og samræmist eftirfarandi stöðlum: 
________________________________________

2014/30/EU,  2014/35/EU, 2011/65/EU

EN 60335-1:2012, 
EN 60335-2-29:2004 + A2:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

________________________________________

Festool GmbH 
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

Wendlingen, 2016-05-15

Wolfgang Zondler
Head of Research, Development and Technical 
Documentation

* im defi nierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 - 
49999999
 in the specifi ed serial number range (S-Nr.) from 40000000 - 
49999999
dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999
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