
PRECYZYJNY ŚRUBOKRĘT
ELEKTRYCZNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KS-882037

Opis części Sposób użycia Specyfikacja produktu

Wkręty do śrubokręta: 4x28 mm

Uwagi Dotyczące Bezpieczeństwa

Instrukcje ładowania

Oś obrotowa1

Dioda LED2

Przycisk „w prawo”3

Przycisk „w lewo”4

Wyłącznik światła LED5

Wskaźnik ładowania6

Port USB ładowarki7

1. Zamontuj wkrętak

PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

SL1,5, SL2,0, SL3,0, SL4,0
T2, T3, T4, T5H, 6H, T8H, T10H, T15H
HZ,5, H2,0
P2 (Pentalobe 0,8), P5 (Pentalobe 1,2)
U2,6 Y1

2. Wciśnij przycisk     ,
aby przykręcić śrubki.

3. Wciśnij przycisk      , aby
odkręcić śrubki.

4. Wciśnij przycisk       , aby
właczyć światło LED; naciśnij
ponownie, aby je wyłączyć.

5. Na spodniej części
śrubokręta znajduje się port
ładowarki USB typu C. 

W czasie ładowania przy użyciu portu USB typu C 
wskaźnik ładowania ma kolor biały, co oznacza „ładowan-
ie”; kolor zielony oznacza „pełne naładowanie”.

1. Naładuj baterię śrubokręta do pełna; czas ładowania 
przed pierwszym użyciem narzędzia nie może przekraczać 
2,5 godziny.

2. Aby urządzenie zachowało jak najlepszą wydajność, 
należy co miesiąc ładować baterię śrubokręta.

3. Śrubokręt należy ładować wyłącznie za pomocą 
dołączonego kabla do ładowania.

Ostrzeżenie! Przeczytaj dokładnie wszystkie załączone 
uwagi dotyczące bezpieczeństwa, specyfikacje, rysunki i 
instrukcje.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Ładuj śrubokręt za pomocą dostarczonych akcesoriów 
do ładowania. Nie używaj innych akcesoriów, aby 
zmniejszyć ryzyko podczas ładowania.

2. Nie wystawiaj śrubokręta na działanie słońca; śrubokręt 
nie może zostać zamoczony.

3. Jeśli nie możesz uniknąć narażenia śrubokręta na 
wilgoć, załóż silikonowe rękawiczki, aby zmniejszyć 
ryzyko.

4. Jeśli używasz śrubokręta elektrycznego w środowisku 
elektrostatycznym, zainstaluj pierścień uziemiający ESD, 
aby rozmagnesować końcówki śrubokręta i zmniejszyć 
ryzyko wypadku podczas obsługi narzędzia.

Bezpieczeństwo osobiste  
1. Elektryczny śrubokręt stwarza pewne niebezpieczeńst-
wo. Niemowlęta i dzieci nie mogą używać urządzenia, aby 
uniknąć obrażeń.

2. Nie wkładaj elektrycznego śrubokręta do kieszeni ani 
torby, aby uniknąć przypadkowego użycia tego śrubokręta 
i spowodowania obrażeń.

3. Podczas obsługi elektrycznego śrubokręta trzymaj go na 
odpowiedniej wysokości – ani zbyt wysoko, ani zbyt nisko 
- aby zachować kontrolę narzędzia w razie zadziałania siły 
zewnętrznej.

2. Nigdy nie naprawiaj uszkodzonej komory baterii. 
Komora baterii może być naprawiana wyłącznie przez 
producenta lub autoryzowany serwis.

Środki ostrożności
1. Używając elektrycznego śrubokręta do odkręcania śrub, 
zastosuj tryb ręczny, aby uniknąć zniszczenia śrub i innych 
części znajdujących się w ich pobliżu.

2. Kiedy nie używasz elektrycznego śrubokręta, trzymaj go 
poza zasięgiem dzieci.

3. Jeśli produkt wpadnie do wody lub woda dostanie się do 
produktu natychmiast przestań go używać, aby uniknąć 
zwarcia.

4. Podczas czynności konserwacyjnych dotyczących 
śrubokręta elektrycznego sprawdzaj gładkość głowicy i 
upewnij się, czy ta i inne części nie są uszkodzone, itp. 
Jakiekolwiek uszkodzenia muszą zostać naprawione 
przed ponownym użyciem. Użycie uszkodzonego 
śrubokręta elektrycznego może spowodować wypadek.

5. Jeśli podczas pracy elektrycznym śrubokrętem może on 
dotknąć elementów złącznych lub przewodu, śrubokręt 
elektryczny należy trzymać za powierzchnię do 
przytrzymywania izolacji.

6. Nie demontuj samodzielnie tego produktu.

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

1. Nie demontuj, nie otwieraj ani nie tnij narzędzia.

2. Nie wystawiaj śrubokręta elektrycznego na działanie 
ciepła lub ognia. Unikaj trzymania produktu w bezpośred-
nim świetle słonecznym.

3. Nie dopuść do zwarcia odsłoniętych zacisków. Nie 
wkładaj kilku narzędzi do pudełka lub szuflady, aby 
uniknąć zwarcia między nimi lub zwarcia wywołanego 
przez inne metalowe przedmioty.

4. Po odsłonięciu baterii nie pozwól, aby wyciekający płyn 
dotykał skóry lub oczu. Jeśli dojdzie do takiego kontaktu, 
umyj dotkniętą część ciała dużą ilością wody, a następnie 
natychmiast udaj się do szpitala.

5. Nie używaj adapterów niekreślonych w instrukcji.

6. Nie używaj baterii innych niż przeznaczone dla tego 
urządzenia.

7. Utrzymuj narzędzie w czystości i suchości.

8. Jeśli port ładowania jest brudny, wytrzyj go suchą 
szmatką.

9. Przed użyciem naładuj śrubokręt elektryczny. Do 
ładowania używaj odpowiedniej ładowarki i zapoznaj się z 
instrukcjami producenta lub właściwymi instrukcjami 
zawartymi w instrukcji.

10. Nie ładuj narzędzia przez długi czas.

11. Przed użyciem narzędzia po dłuższej przerwie naładuj 
i rozładuj je kilka razy, aby uzyskać najlepszą wydajność.

12. Bateria ma najlepszą wydajność w normalnej 
temperaturze, tj. 20°C - ± 5°C.

13. Utylizuj baterię zgodnie z przepisami.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeńst-
wa wbudowanej baterii

Konserwacja
1. Poinformuj profesjonalistów wykonujących czynności 
konserwacyjny, aby użyli takich samych części do naprawy 
śrubokręta elektrycznego. To zapewni bezpieczeństwo 
naprawionego śrubokręta elektrycznego.

Model: KS-882037
Napięcie: 3,7 V - DC
Typ baterii: Bateria litowa
Wymiary: 213x64x33 mm
Elektryczny moment
obrotowy: 0,25-0,35 Nm
Waga netto śrubokręta: 54 g

Pojemność baterii: 350 mAh
Czas ładowania: < 50 min
Prędkość swobodna: 180 r/min
Ręczny moment obrotowy: 3 Nm
Waga netto: 256 g

2,3

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer: 
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Producent:
Shenzhen Kingwise Technology Co., 
Ltd.  
Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 
Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang 
,Shenzhen City,China 


