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INSTRUKCJA OBSŁUGI



ZASTOSOWANIE
Produkt przeznaczony do przykręcania i odkręcania śrub.

OPIS CZĘŚCI

1. Wałek napędowy
2. Dioda LED
3/4. Główny włącznik
5. Wskaźnik ładowania / Wyświetlacz regulacji momentu obrotowego
6. Przycisk regulacji momentu obrotowego
7. Gniazdo ładowania

OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI ELEKTRONARZĘDZI

 OSTRZEŻENIE! 

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje 
i specyfikacje dostarczone z tym elektronarzędziem. Niezastosowanie którejś z wymienionych 
instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i / lub poważne obrażenia. 

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje, aby móc z nich korzystać także w przyszłości.

Termin „elektronarzędzie” występujący w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego 
z sieci (urządzenie przewodowe) lub do elektronarzędzia zasilanego bateriami (urządzenie 
bezprzewodowe).

1) Bezpieczeństwo miejsca pracy

a) Utrzymuj miejsce pracy w czystości i zapewnij dobre oświetlenie. Zagracone lub ciemne 
miejsca sprzyjają wypadkom.

b) Nie używaj elektronarzędzi w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, na przykład 
w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, 
które mogą zapalić pył lub opary.



c) Pilnuj, aby dzieci i osoby postronne przebywały z dala od miejsca pracy elektronarzędzia. Rozpro-
szenia mogą powodować utratę kontroli nad narzędziem.

2) Bezpieczeństwo związane z elektrycznością

a) Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden 
sposób. Nie używaj żadnych wtyczek przejściowych z uziemionym elektronarzędziami. Niezmodyfi-
kowane wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

b) Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. 
Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli twoje ciało jest uziemione.

c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Wniknięcie wody do elektronarzędzia 
zwiększa ryzyko porażenia prądem.

d) Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj kabla do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania 
elektronarzędzia. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych 
części. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

e) Używając elektronarzędzia na świeżym powietrzu, zastosuj przedłużacz przystosowany do użytku 
na zewnątrz. Stosowanie przedłużacza przystosowanego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko poraże-
nia prądem.

f) Jeśli konieczne jest użycie elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, zastosuj wyłącznik różnicowo-
prądowy (RCD). Użycie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

3) Bezpieczeństwo osobiste

a) Używając elektronarzędzia, zachowaj czujność, uważaj na to, co robisz i kieruj się zdrowym 
rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem 
narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziami może spowodo-
wać poważne obrażenia ciała.

b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne. Zawsze noś okulary ochronne. Sprzęt ochronny, taki jak 
maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochrona słuchu stosowane w odpowied-
nich warunkach zmniejszą ewentualne obrażenia ciała.

c) Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzę-
dzia do zasilania lub przed włożeniem baterii/akumulatorów, a także przed wzięciem narzędzia do 
ręki lub przed przenoszeniem go, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie 
palca na włączniku podczas przenoszenie elektronarzędzia lub ładowanie elektronarzędzia, które jest 
włączone, grozi wypadkami.

d) Przed włączeniem elektronarzędzia usuń wszelkie klucze i narzędzia do regulacji. Pozostawienie 
przymocowanego klucza do obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.

e) Nie wyciągaj się, by sięgać zbyt daleko. Przez cały czas utrzymuj właściwą postawę ciała i równo-
wagę. Umożliwia to lepszą kontrolę elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Ubierz się odpowiednio. Nie zakładaj luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy i ubranie z dala od 
ruchomych części elektronarzędzia. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone 
przez ruchome części narzędzia.

g) Jeśli przewidziano podłączenia do urządzeń odsysających i zbierających pył, upewnij się, że są 
one podłączone i prawidłowo używane. Stosowanie urządzeń do usuwania pyłu może zmniejszyć zagro-
żenia związane z pyłem.

h) Nie pozwól, aby częste używanie elektronarzędzi osłabiło twoją czujność i powodowało ignorowa-
nie zasad bezpieczeństwa dotyczące elektronarzędzi. Nieostrożne działanie może spowodować poważ-
ne obrażenia w ułamku sekundy.



4) Użytkowanie i dbanie o elektronarzędzia

a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj odpowiedniego elektronarzędzia do swojego celu. Właści-
we elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej w tempie, do którego zostało zaprojektowane.

b) Nie używaj elektronarzędzia, jeśli wyłącznik go nie włącza i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, 
którego nie można kontrolować za pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

c) Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub, jeśli jest to możliwe, wyjmij baterię/akumulatory z elek-
tronarzędzia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub odłożeniem na 
miejsce przechowywania. Te prewencyjne środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego 
uruchomienia elektronarzędzia.

d) Nieużywane elektronarzędzia przechowuj poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj osobom niezazna-
jomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją go obsługiwać. Elektronarzędzia w rękach 
niedoświadczonych użytkowników są niebezpieczne.

e) Przeprowadzaj konserwację elektronarzędzia i akcesoriów. Sprawdzaj dopasowanie elementów i 
połączenia ruchomych części, kontroluj, czy nie ma pęknięć części lub jakichkolwiek innych uszko-
dzeń/zmian, które mogą wpływać na działanie elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie jest uszko-
dzone oddaj je do naprawy, nim kolejny raz go użyjesz. Wiele wypadków jest spowodowanych przez złą 
konserwację narzędzi.

f) Narzędzia tnące utrzymuj w czystości i zachowuj ich ostrość. Prawidłowo konserwowane narzędzia 
tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się nimi operuje.

g) Używaj elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod 
uwagę warunki pracy i wykonywaną pracę. Używanie elektronarzędzia do czynności innych niż te, do 
których jest przeznaczone, może stwarzać zagrożenie.

h) Utrzymuj uchwyty i powierzchnie do chwytania suche czyste i wolne od oleju i smaru. Śliskie 
uchwyty i powierzchnie do chwytania uniemożliwiają bezpieczne posługiwania się narzędziem i kontrolowa-
nie go  w nieoczekiwanych sytuacjach.

5) Użytkowanie i konserwacja narzędzi zasilanych bateriami/akumulatorami

a) Ładuj tylko za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka odpowiednia dla jednego 
typu akumulatora może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym akumulatorem.
b) Używaj elektronarzędzia tylko z przeznaczonymi do niego bateriami/akumulatorami. Stosowanie 
innych baterii/akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
c) Gdy bateria/akumulator nie jest używany, trzymaj go z dala od innych metalowych przedmiotów, 
takich spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, 
które mogą łączyć różne bieguny baterii/akumulatorów. Zwarcie biegunów baterii/akumulatorów może 
spowodować podrażnienia lub oparzenia.
d) W niesprzyjających warunkach z akumulatora może wytrysnąć ciecz – unikać kontaktu. Jeśli  
dojdzie do kontaktu, spłucz wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami należy dodatkowo zwrócić 
się o pomoc lekarską. Wyciekający z baterii/akumulatora płyn może spowodować podrażnienia lub opa-
rzenia.
e) Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora, baterii lub narzędzia. Uszkodzone 
lub zmodyfikowane akumulatory/baterie mogą zachowywać się nieprzewidywalnie, powodując pożar, 
eksplozję lub ryzyko obrażeń.
f) Nie wystawiaj baterii/akumulatora lub narzędzia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. 
Narażenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C może spowodować wybuch.
g) Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładuj ani nie używaj akumulatora 
ani narzędzia poza zakresem temperatur podanym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub w łado-
wanie i używanie narzędzia, akumulatora i baterii w temperaturach spoza podanego zakresu może spowo-
dować uszkodzenie baterii/akumulatora/narzędzia i zwiększyć ryzyko pożaru.



6) Naprawy

a) Naprawę elektronarzędzia może przeprowadzać tylko wykwalifikowana osoba, używając wyłącz-
nie identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

b) Nigdy nie naprawiaj uszkodzonych akumulatorów. Serwis akumulatorów powinien być wykonywany 
wyłącznie przez producenta lub autoryzowanego serwisanta.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa śrubokręta
Podczas wykonywania operacji, w której element mocujący może zetknąć się z ukrytym przewodem, 
trzymaj elektronarzędzie za izolowane uchwyty. Elementy mocujące stykające się z przewodem pod 
napięciem mogą spowodować, że odsłonięte metalowe części elektronarzędzia będą pod napięciem i 
spowodować porażenie operatora.

SZCZEGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE 
AKUMULATORA I ŁADOWARKI
Jeśli w ekstremalnych warunkach jakikolwiek elektrolit wycieknie z akumulatora, należy bezwzględ-
nie unikać jego kontaktu ze skórą. Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą, spłucz ją wodą. 
W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami należy koniecznie skonsultować się z lekarzem.

a) To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się 
one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną 
za ich bezpieczeństwo.
b) Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
c) Przed użyciem ładowarki dokładnie zapoznaj się z jej instrukcją obsługi.
d) Prąd używany do ładowania powinien odpowiadać prądowi znamionowemu ładowarki.
e) Nigdy nie pozwól, aby wilgoć, deszcz lub woda dostały się do miejsca ładowania.
f) Temperatura otoczenia nie może przekraczać 25°C. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych.
g) Jeśli przewód elektryczny jest uszkodzony, może zostać wymieniony wyłącznie przez dostawcę lub jego 
warsztat naprawczy. Naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie autoryzowani specjaliści.
h) Zawsze utrzymuj powierzchnię ładowarki wolną od kurzu i brudu.
i) Nie wrzucaj baterii/akumulatorów do wody lub ognia – ryzyko wybuchu!
j) Nigdy nie rozładowuj baterii całkowicie i ładuj ją od czasu do czasu, jeśli nie używasz przez dłuższy 
okres.

 
  Pozostałe zagrożenia
Nawet jeśli narzędzie jest używane zgodnie z zaleceniami, nie można usunąć wszystkich pozosta-
łych czynników ryzyka. W związku z konstrukcją narzędzia mogą wystąpić następujące zagrożenia:

1. Uszkodzenie płuc, jeśli nie jest noszona skuteczna maska przeciwpyłowa.
2. Uszkodzenie słuchu, jeśli nie jest noszona skuteczna ochrona słuchu.
3. Uszkodzenia zdrowotne wynikające z emisji drgań, jeśli elektronarzędzie jest używane przez dłuższy 
czas lub niewłaściwie obsługiwane i/lub konserwowane.

  OSTRZEŻENIE!

Podczas pracy urządzenie to wytwarza pole elektromagnetyczne. To pole może w pewnych okolicznościach 
kolidować z czynnymi lub pasywnymi implantami medycznymi. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub 
śmiertelnych obrażeń, zalecamy osobom z implantami medycznymi skonsultowanie się z lekarzem i produ-
centem implantu medycznego przed przystąpieniem do obsługi tego urządzenia.



INSTRUKCJA UŻYCIA PRODUKTU
Ładowanie 
• Podłącz ładowarkę do narzędzia przez gniazdo ładowania.
• Podłącz do gniazda sieciowego (100-240V ~).
• Gdy pali wskaźnik ładowania LED, oznacza to, że śrubokręt jest teraz ładowany (zwykle pełne naładowa-
nie baterii zajmie 3-5 godzin).
• Odłącz wtyczkę po zakończeniu ładowania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Czyszczenie
Utrzymuj w czystości wloty powietrza urządzenia, aby zapobiec przegrzaniu silnika.
Obudowę urządzenia należy regularnie czyścić miękką szmatką, najlepiej po każdym użyciu. Chroń otwory 
wentylacyjne przed kurzem i brudem.
Jeśli nie udaje się usunąć brudu, użyj miękkiej szmatki zwilżonej wodą z mydłem.
Nigdy nie używaj rozpuszczalników, takich jak na przykład benzyna, alkohol, amoniak, woda i tym podobne! 
Rozpuszczalniki mogą uszkodzić części z tworzywa.

Konserwacja
Zaprojektowaliśmy nasze urządzenia tak, aby działały przez długi czas przy minimalnej konserwacji. 
Prawidłowe działanie zależy od regularnej konserwacji i czyszczenia maszyny.

DANE TECHNICZNE

Model

Typ

Czas ładowania

Prąd ładowania

Maksymalny moment obrotowy

Prędkość biegu jałowego (n0)

Rozmiar bitu

Napięcie znamionowe

Typ baterii

Wydajność

Poziom mocy akustycznej LwA

Poziom ciśnienia dźwięku LpA 

Wibracje ah 

YS06-3.6V

P800119    

3-5 godzin

1300 mA

4Nm

250min-1

6,35 mm (1,4”)

3,6V

Li-Ion 

1300 mAh 

58,71 dB(A) K= 3 dB(A)

69,71 dB(A) K= 3 dB(A)

0,408 m/s2  K= 1,5 m/s2

Deklarowana całkowita wartość wibracji i deklarowane wartości emisji hałasu zostały zmierzone zgodnie 
ze standardową metodą testową (EN 62841-1, EN 62841-2-2) i mogą być użyte do porównania jednego 
narzędzia z innym. Można również wykorzystać deklarowaną całkowitą wartość wibracji we wstępnej 
ocenie narażenia.



   OSTRZEŻENIE!

Emisja drgań i hałasu podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może różnić się od deklarowa-
nej wartości całkowitej w zależności od sposobu użytkowania narzędzia, a w szczególności w zależności od 
rodzaju obrabianego przedmiotu.

Konieczne jest określenie środków bezpieczeństwa w celu ochrony operatora, dostosowane do oszacowa-
nego narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania (biorąc pod uwagę wszystkie aspekty cyklu 
operacyjnego, takie jak czas, w którym narzędzie jest wyłączone i kiedy jest uruchomione oraz czas 
uruchamiania.

Spróbuj zminimalizować wpływ wibracji i hałasu. Przykładowe środki ograniczające narażenie na wibracje 
obejmują noszenie rękawic podczas korzystania z narzędzia, ograniczenie czasu pracy oraz używanie 
akcesoriów w dobrym stanie.

PRZECHOWYWANIE

Dokładnie wyczyść całe narzędzie i akcesoria.
Przechowuj urządzenie zawsze poza zasięgiem dzieci. Umieść w stabilnej pozycji w suchym, bezpiecznym 
miejscu; nie przechowuj w ekstremalnie wysokich lub ekstremalnie niskich temperaturach.
Przechowuj urządzenie z dala od światła słonecznego; jeśli to możliwe, przechowuj w zaciemnionym 
miejscu.
Nie przechowuj urządzenia w worku, w opakowaniach z brezentu, nylonu lub tworzywa, ponieważ może w 
nich powstawać wilgoć i uszkadzać narzędzie.

ŚRODOWISKO

To oznaczenie informuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpa-
dami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub 
zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów, poddaj je recyklingo-
wi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie 
zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów 
zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. 
Mogą oni zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Designed in Poland
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