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EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SFC 22-A/SFC 14A akkus
fúrócsavarozó
Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el a használati utasítást.
Ezt a használati utasítást mindig tartsa együtt a géppel.
Amikor valakinek odaadja a gépet használat céljából, győződjön
meg arról, hogy ez a használati utasítás is a gép mellett van.

Tartalomjegyzék
1 Általános információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
2 A gép leírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
3 Szerszámok, tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4 Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
5 Biztonsági előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
6 Üzembe helyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
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8 Ápolás és karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
9 Hibakeresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
10 Hulladékkezelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
11 Gépek gyártói garanciája . . . . . . . . . . . . . . . . 134
12 EK megfelelőségi nyilatkozat (eredeti) . . . . . . . 135

1 Ezek a számok a megfelelő ábrákra vonatkoznak. Az ábrák
a kihajtható borítólapokon találhatók. Tartsa kinyitva ezeket az
oldalakat, mialatt a használati utasítást tanulmányozza.
Jelen használati utasítás szövegében »a gép« kifejezés mindig
az SFC 22A vagy az SFC 14A, akkus fúrócsavarozót jelenti,
bekattintott akkuegységgel.
A gép részei, kezelő- és kijelzőelemek 1
@ Gyorsbefogó fúrótokmány
; Forgatónyomaték és fúrás beállítógyűrűje
= Indítókapcsoló (elektronikus fordulatszám-vezérléssel)
% Jobb / bal forgásirányváltó kapcsoló
& Kétfokozatú kapcsoló
( Lámpa
) Oldalmarkolat
+ Kioldógomb a töltésállapot-kijelzőt aktiváló kiegészítő funk-

cióval
§ Töltésállapot-kijelző és hibajelző (Li-ion akkuegységek)
/ Övkampó (opcionális)

1 Általános információk

1.1 Figyelmeztetések és jelentésük
VESZÉLY
Ezt a szót használjuk arra, hogy felhívjuk a figyelmet egy lehet-
séges veszélyhelyzetre, amely súlyos testi sérülést okozhat, vagy
halálhoz vezető közvetlen veszélyt jelöl.
VIGYÁZAT
Ezt a szót használjuk arra, hogy felhívjuk a figyelmet egy lehetsé-
ges veszélyhelyzetre, amely súlyos személyi sérülést vagy halált
okozhat.
FIGYELEM
Ezt a szót használjuk arra, hogy felhívjuk a figyelmet egy lehetséges
veszélyhelyzetre, amely kisebb személyi sérüléshez, vagy a gép,
illetve más eszköz tönkremeneteléhez vezethet.
INFORMÁCIÓ
Ezt a szót használjuk arra, hogy felhívjuk a figyelmet az alkalmazási
útmutatókra és más hasznos információkra.
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1.2 Ábrák értelmezése és további információk
Figyelmeztető jelek

   

Legyen óvatos! Figyelmeztetés a
veszélyes
elektromos
feszültségre

Vigyázat: maró
anyagok

Kötelező védőfelszerelések

    

Viseljen
védőszemüveget

Viseljen
védősisakot

Viseljen fülvédőt Viseljen
védőkesztyűt

 

Viseljen
légzőmaszkot

Szimbólumok

    

Használat előtt
olvassa el a
használati
utasítást

Volt Egyenáram Névleges
üresjárati

fordulatszám

   

Fordulat
percenként

Fúrás ütés nélkül A hulladékokat
adja le

újrafeldolgozásra

A gép azonosító adatai
A típusmegjelölés a típustáblán és lent a gép lábán, a sorozatszám
a ház oldalán található. Ezen adatokat jegyezze be a használati
utasításba, és mindig hivatkozzon rájuk, amikor a Hilti képvisele-
ténél vagy szervizénél érdeklődik.
Típus:

Generáció: 01

Sorozatszám:

2 A gép leírása

2.1 Rendeltetésszerű géphasználat
Az SFC 22A vagy SFC 14A egy kézzel vezetett, akkumulátoros
fúrócsavarozó, csavarok be- és kihajtására és acélban, fában és
műanyagban történő fúrásokra szolgál.
Egészségkárosító anyagokat tilos megmunkálni (pl.: azbeszt).
Az akkuegységet ne használja más, nem specifikált berendezés
energiaforrásaként.
A gép átalakítása tilos.
A sérülés veszélyének csökkentése érdekében csak Hilti tartozé-
kokat és szerszámokat használjon.
Kövesse a használatra, ápolásra vonatkozó tanácsainkat.
A gépet kizárólag szakember általi használatra szánták, és a gépet
csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja,
javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről
tájékoztatni kell. A gép és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak,
ha nem kiképzett személy dolgozik velük, vagy nem az előírások-
nak megfelelően használják őket.
A munkakörnyezet lehet: építési munkaterület vagy egy műhely,
lehet felújítás, átalakítás vagy egy új építkezés.
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2.2 Tokmány
Gyorsbefogó fúrótokmány

2.3 Kapcsoló
Indítókapcsoló elektronikus fordulatszámvezérléssel
Kétfokozatú kapcsoló
Jobb / bal forgásirányváltó kapcsoló bekapcsolásgátlóval
Forgatónyomaték és fúrás beállítógyűrűje

2.4 Markolat
Markolat vibrációelnyelő burkolattal

2.5 Kenés
Zsírzó kenés

2.6 A szerszámkoffer szállítási terjedelemébe a következők
tartoznak:

1 Készülék
1 Használati utasítás
1 Hilti koffer

2.7 A kartonos csomagolás szállítási terjedelmébe a követ-
kezők tartoznak:

1 Készülék
1 Használati utasítás

2.8 A gép üzemeltetéséhez szükséges továbbá:
egy B 22/1.6 Li-Ion, B 22/2.6 LiIon, B 22⁄3.3 LiIon, B 14/1.6 LiIon
vagy B 14/3.3 LiIon akkuegység C4⁄3690 vagy C4⁄36350 vagy
C 4/36 vagy C 4/36ACS vagy C 4/36ACS TPS töltőkészülékkel.

2.9 A Li-ionos akkuegység töltésállapotának és túlhevülés
elleni védelmének kijelzője

LED folyamatos
fénnyel világít LED villog Töltési állapot C

LED 1, 2, 3, 4 - C ≧ 75 %
LED 1, 2, 3 - 50 % ≦ C < 75 %
LED 1, 2 - 25 % ≦ C < 50 %
1 LED - 10 % ≦ C < 25 %
- 1 LED C < 10 %
- 1 LED Az akkuegység

túlhevült

2.10 Túlterhelés és túlhevülés elleni védelem
A gép elektronikus túlterhelés és túlhevülés elleni védelemmel
rendelkezik. Túlterhelés és túlhevülés esetén a gép automatikusan
lekapcsol. Ha elengedi, majd újra lenyomja az indítókapcsolót, az
bekapcsolási késleltetést (a gép lehűlési fázisa) okozhat.

3 Szerszámok, tartozékok

Megnevezés Rövidítés
Bitadapter S-BH 50
Töltőberendezés Liionos ak-
kuegységhez

C 4/36

Töltőberendezés Liionos ak-
kuegységhez

C 4/36ACS

Töltőberendezés Liionos ak-
kuegységhez

C 4/36-ACS TPS

Töltőberendezés Liionos ak-
kuegységhez

C 4/3690

Töltőberendezés Liionos ak-
kuegységhez

C 4/36350

Akkuegység B 22/1.6 Li-Ion
Akkuegység B 22/2.6 Li-Ion
Akkuegység B 22/3.3 Li-Ion
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Megnevezés Rövidítés
Akkuegység B 14/1.6 Li-Ion
Akkuegység B 14/3.3 Li-Ion
Övkampó (opcionális)

Megnevezés Leírás
Gyorsbefogó fúrótokmány
befogási tartománya

∅ 1,5…13 mm

Fúrási tartomány fában (puha) ∅ 1,5…20 mm
Fúrási tartomány fában (ke-
mény)

∅ 1,5…12 mm

Fúrási tartomány fémben ∅ 1,5…10 mm
Facsavar (max. hosszúság
80 mm)

∅ 3…6 mm

Csavarok műanyag tiplibe
(max. hosszúság 120 mm)

∅ Max. 8 mm

4 Műszaki adatok
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!
Gép SFC 14A SFC 22A
Méretezési feszült-
ség (egyenfeszült-
ség)

14,4 V 21,6 V

EPTA 01/2003 el-
járásnak megfelelő
súly

1,5 kg 1,7 kg

Méretek (H x Sz x
M a B 14/1,6 vagy
B 22/1,6 akkuegy-
séggel)

192 mm x 80 mm x
225 mm

202 mm x 92 mm x
234 mm

Fordulatszám
1. sebességfokozat
(B 14/3,3 vagy
B 22/2,6
akkuegységgel)

0…500/min 0…600/min

Fordulatszám
2. sebességfokozat
(B 14/3,3 vagy
B 22/2,6
akkuegységgel)

0…1.700/min 0…1.800/min

Forgatónyomaték
(puha csavarozási
eset) beállítása
fúrószimbólum

Max. 24 Nm Max. 28 Nm

Forgatónyomaték-
beállítás (15 foko-
zat)

1,5…10 Nm 1,5…10 Nm

INFORMÁCIÓ
A használati útmutatóban közölt rezgésszintet az EN 60745 szab-
ványban szabályozott mérési eljárás keretében mértük meg, és
alkalmas elektromos szerszámok egymással történő összehason-
lítására. Ugyancsak alkalmas a rezgésterhelés előzetes meg-
becsülésére. A megadott rezgésszint az elektromos szerszám
lényeges alkalmazásait mutatja. Ha az elektromos szerszámot
más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem meg-
felelően tartják karban, akkor a rezgésszint értéke ettől eltérhet.
Ez jelentősen megnövelheti a rezgésterhelést a munkaidő teljes
időtartamára. A rezgésterhelés pontos megbecsüléséhez azokat
az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsol-
ták, vagy amikor a gép működik, de ténylegesen nem használják.
Ez jelentősen csökkentheti a rezgésterhelést a munkaidő teljes
időtartamára. Annak érdekében, hogy megvédje a gép kezelő-
jét a rezgések okozta hatásoktól, hozzon kiegészítő biztonsági
intézkedéseket, mint például: elektromos szerszámok és betét-
szerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása,
a munkafolyamatok megszervezése.
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Zaj- és vibrációs értékek (az EN 60745 szabvány szerint):
Jellemző A osztályú hangtelje-
sítmény az SFC 22-A gép ese-
tében

80 dB (A)

Jellemző A osztályú hangtelje-
sítmény az SFC 14-A gép ese-
tében

80 dB (A)

Jellemző A osztályú zajkibo-
csátás az SFC 22-A gép eseté-
ben

69 dB (A)

Jellemző A osztályú zajkibo-
csátás az SFC 14-A gép eseté-
ben

69 dB (A)

A megadott
hangnyomás-értékek
bizonytalansága

3 dB (A)

Triaxiális rezgésgyorsulási érték
(vibrációs vektorösszeg)

az EN 6074522 szabvány
szerint mérve

SFC 22A: Ütés nélküli csava-
rozás, ah

1 m/s²

SFC 14A: Ütés nélküli csava-
rozás, ah

1 m/s²

Bizonytalanság (K) 1,5 m/s²

Triaxiális rezgésgyorsulási érték
(vibrációs vektorösszeg)

az EN 6074521 szabvány
szerint mérve

SFC 22A: Fúrás fémben, ah,D 2,0 m/s²
SFC 14A: Fúrás fémben, ah,D 2,0 m/s²
A triaxiális rezgésgyorsulási
mérések bizonytalansága (K)

1,5 m/s²

Akkuegység B 14/1.6 Li-Ion B 14/3.3 Li-Ion
Méretezési feszült-
ség

14,4 V 14,4 V

Kapacitás 1,6 Ah 3,3 Ah
Energiakapacitás 23,04 Wh 47,52 Wh
Súly 0,36 kg 0,60 kg
Hőmérséklet-
ellenőrzés

igen igen

Cella fajtája Li-ion Li-ion
Cellablokk 4 darab 8 darab

Akkuegység B 22/1.6 Li-
Ion

B 22/2.6 Li-
Ion

B 22/3.3 Li-
Ion

Méretezési
feszültség

21,6 V 21,6 V 21,6 V

Kapacitás 1,6 Ah 2,6 Ah 3,3 Ah
Energiakapa-
citás

34,56 Wh 56,16 Wh 71,28 Wh

Súly 0,48 kg 0,78 kg 0,78 kg
Hőmérséklet-
ellenőrzés

igen igen igen

Cella fajtája Li-ion Li-ion Li-ion
Cellablokk 6 darab 12 darab 12 darab

5 Biztonsági előírások
INFORMÁCIÓ
A 5.1 fejezet vonatkozó része minden olyan általános biztonsági
tudnivalót felsorol az elektromos kéziszerszámokkal kapcsolatban,
amelyeket az alkalmazandó szabványok szerint a használati utasí-
tásban fel kell tüntetni. Ezek olyan tudnivalókat is tartalmazhatnak,
amelyek a gépre nem vonatkoznak.

5.1 Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszer-
számokhoz

a)

 

VIGYÁZAT
Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A
biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása
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áramütéshez, tűzhöz és / vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a
jövőbeni használathoz. A biztonsági utasításokban hasz-
nált „elektromos kéziszerszám" fogalom hálózatról üzemelő
elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és ak-
kumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül)
vonatkozik.

5.1.1 Munkahelyi biztonság
a) Tartsa tisztán amunkahelyét és jól világítsameg. Rendetlen

munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez
vezethetnek.

b) Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan rob-
banásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok,
gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok
szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy
a gyúlékony gőzöket.

c) Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja.
Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elvesztheti az
uralmát a berendezés felett.

5.1.2 Elektromos biztonsági előírások
a) Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illesz-

kednie kell a dugaszolóaljzathoz. A csatlakozódugót sem-
milyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldelés-
sel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon
csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá
illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az elektromos áramütés
kockázatát.

b) Ne érjen hozzá földelt felületekhez, mint például csövek-
hez, fűtőtestekhez, kályhákhoz és hűtőszekrényekhez. Az
áramütés veszélye növekszik, ha teste le van földelve.

c) Tartsa távol az elektromos szerszámot az esőtől és a
nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kézi-
szerszámba, az növeli az elektromos áramütés kockázatát.

d) Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra,
vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza
vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a
hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol
a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól,
mozgó gépalkatrészektől. A sérült vagy összetekert vezeték
növeli az elektromos áramütés kockázatát.

e) Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik,
akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett
hosszabbítót használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbító-
vezeték használata csökkenti az elektromos áramütés kocká-
zatát.

f) Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos
kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése
nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata
csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.

5.1.3 Egyéni biztonsági előírások
a) Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál,

és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszám-
mal. Ne használja az elektromoskéziszerszámot, ha fáradt,
ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvos-
ságokat vett be. Az elektromos kéziszerszámmal végzett
munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly
sérülésekhez vezethet.

b) Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen vé-
dőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, úgymint por-
védő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő
használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének
megfelelően csökkenti a személyi sérülések kockázatát.

c) Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe
helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elekt-
romos hálózatra és / vagy az akkumulátorra csatlakoztatja,
vagy felveszi, ill. hordja, győződjön meg róla, hogy a gép
ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám feleme-
lése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket
bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az bal-
esetekhez vezethet.

d) Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül
távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat.
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Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító
szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.

e) Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra,
hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát.
Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

f) Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy
ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a
mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat
a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.

g) Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por el-
szívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezése-
ket, ellenőrizze, hogy azokmegfelelő módon hozzá vannak
kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknekmegfelelően
működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka
során keletkező por veszélyes hatását.

5.1.4 Elektromos szerszám használata és kezelése
a) Ne terhelje túl a gépet. A munkájához csak az arra szol-

gáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő
elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartomá-
nyon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.

b) Nehasználjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek
a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám,
amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és
meg kell javíttatni.

c) A gép beállítása, a tartozékok cseréje, vagy a gép lehelye-
zése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból
és / vagy vegye ki az akkuegységet a gépből. Ez az elővi-
gyázatossági intézkedés meggátolja a gép akaratlan üzembe
helyezését.

d) A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan
helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek
hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják
az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a
szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót.
Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek használják.

e) Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszá-
mot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástala-
nul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e
eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek
hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám
működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megron-
gálódott alkatrészeit. Sok olyan baleset történik, amelyet az
elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet
visszavezetni.

f) Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. Az
éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszá-
mok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet
vezetni és irányítani.

g) Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszer-
számokat stb. a jelen utasítások figyelembe vételével
használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivi-
telezendőmunka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám
eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszé-
lyes helyzetekhez vezethet.

5.1.5 Akkumulátoros szerszám használata és kezelése
a) Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészülé-

kekben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltölté-
sére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumulátort próbál
feltölteni, tűz keletkezhet.

b) Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó
akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata sze-
mélyi sérüléseket és tüzet okozhat.

c) Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai kap-
csoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól
és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az
érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat
égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

d) Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék lép-
het ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletle-
nül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal,
azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék
a szemébe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépő akkumu-
látorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
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5.1.6 Szerviz
a) Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személy-

zet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhaszná-
lásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biz-
tonságos marad.

5.2 Fúrógépekre vonatkozó biztonsági tudnivalók
a) Viseljen fülvédőt, ha az ütvefúrót használja. A zaj halláská-

rosodáshoz vezethet.
b) Használja a készülékkel együtt szállított kiegészítő fogan-

tyút. A gép feletti ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
c) A gépet mindig a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg,

ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám
rejtett elektromos vezetéket találhat el. Ha a gép elektromos
feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei
feszültség alá kerülhetnek, és ez elektromos áramütéshez
vezethet.

5.3 Kiegészítő biztonsági tudnivalók
5.3.1 Személyi biztonsági előírások
a) Munkavégzéskor tartsa a készüléket a szigetelt fogantyú

felületen fogva, ha a csavar rejtett áramvezetékbe ütköz-
het. Ha a csavar elektromos feszültséget vezető vezetékhez
ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek, és ez
elektromos áramütéshez vezethet.

b) A gépet mindig a markolatánál fogja meg, és mindig két
kézzel tartsa. A fogantyúkat tartsa száraz, tiszta és olaj-,
valamint zsírmentes állapotban.

c) Tartson munkaszüneteket és végezzen lazító- és ujjgya-
korlatokat, ujjainak jobb vérellátása érdekében.

d) Kerülje a forgó részekkel való érintkezést. A gépet csak a
munkaterületen kapcsolja be. A forgó részek, különösen a
forgó szerszámok érintése sérülést okozhat.

e) Aktiválja a bekapcsolásgátlót (jobb / bal kapcsoló közép-
állásban), ha a gépet tárolja vagy szállítja.

f) A gép használata eligazítás nélkül nem engedélyezett gyer-
mekek vagy gyenge személyek számára.

g) A gyerekeket meg kell tanítani arra, hogy nem játszhatnak
a géppel.

h) Ólomtartalmú festékek, néhány fafajta, ásvány és fém pora
káros lehet az egészségre. Ezen porok belélegzése vagy
érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál
allergiás reakciót válthat ki, és / vagy légzési nehézséget okoz-
hat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora
rákkeltő, különösen ha fakezelési adalékanyagokkal (kromát,
favédő anyagok) együtt használják azokat. Az azbeszttartalmú
anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg. Lehetőleg
használjon porelszívó egységet. Annak érdekében, hogy a
porelszívás hatékony legyen, használjon megfelelő, a Hilti
által ajánlott és az elektromos szerszámmal összehangolt,
fához és / vagy ásványi porhoz alkalmas mobil porelszí-
vót. Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. Javasoljuk,
hogy munkavégzés közben viseljen P2 szűrőosztályú lég-
zőmaszkot. Tartsa be a megmunkálandó anyagra vonat-
kozó érvényes nemzeti előírásokat.

5.3.2 Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és
használata

a) Rögzítse a munkadarabot. A munkadarab rögzítésére
használjon szorítókat vagy satut. Így biztosabban rögzíti
a munkadarabot, mintha kézzel tartaná, ezenkívül mindkét
kezét használhatja a gép kezelésére.

b) Ellenőrizze, hogy a szerszámok illeszkednek-e a tokmány-
hoz, és hogy a tokmány reteszelve van-e.

c) A nagy, nehéz betétszerszámokat csak az első fokozatban
szabad működtetni. Ellenkező esetben fennáll a veszélye,
hogy a készülék kikapcsoláskor megsérül, vagy kedvezőtlen
feltételek esetén a fúrótokmány kioldódik.

5.3.3 Az akkumulátoros kéziszerszámok gondos kezelése
és használata

a) Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva,
mielőtt beszerelné a készülékbe az akkumulátort. Ha
egy bekapcsolt elektromos kéziszerszámba szerel be egy
akkumulátort, az balesetekhez vezethet.
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b) Az akkuegységet ne tegye ki magas hőmérsékletnek, és
tartsa távol a tűztől. Robbanásveszély.

c) Az akkuegységet tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé
hevíteni vagy elégetni. Ellenkező esetben tűz, robbanás és
sérülésveszély áll fenn.

d) Kerülje el, hogy nedvesség jusson be a gépbe. A gépbe
behatolt nedvesség rövidzárlatot, égési sérülést vagy tüzet
okozhat.

e) Az adott gép számára engedélyezett akkuegységen kívül
ne használjon más akkuegységet. Más akkuegység haszná-
lata esetén, vagy ha az akkuegységet a rendeltetésétől eltérő
célra használja, tűz- és robbanásveszély áll fenn.

f) Tartsa be a Li-ionos akkuegységek szállítására, tárolására
és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.

g) Szállítás vagy tárolás közben vegye ki a gépből az akku-
egységet.

h) Kerülje el az akkuegység rövidzárlatát. Az akkuegység
gépbe történő behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az ak-
kuegység és a gép érintkezőihez nem ér-e hozzá idegen
tárgy. Ha az akkuegység érintkezői rövidre záródnak, tűz,
robbanás és sérülésveszély áll fenn.

i) Sérült (repedt, eltörött alkatrészeket tartalmazó, elhajlott,
visszatolt és / vagy kihúzott érintkezős) akkuegységeket
tilos tölteni vagy tovább használni.

j) Ha az akkuegység túl forró ahhoz hogy megfogja, lehetséges,
hogy az akkuegység hibás. Állítsa a készüléket egy nem
gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságba,
ahol megfigyelhető, és hagyja lehűlni. Lépjen kapcsolatba
a Hilti szervizzel, miután az akkuegység lehűlt.

5.3.4 Elektromos biztonsági előírások

 

Ellenőrizze a munkamegkezdése előtt a munkaterületet, hogy
nincsenek-e takart, fekvő elektromos vezetékek, gáz- és víz-
csövek, pl.: fémkeresővel. A külső fémrészek feszültség alá
kerülhetnek, amikor például egy feszültség alatt lévő kábelt vé-
letlenül megsért. Ez igen komoly veszélyt jelent az elektromos
áramütés veszélye miatt.

5.3.5 Munkahely
a) Biztosítsa a munkahely jó megvilágítását.
b) Biztosítsa amunkahely jó szellőzését. A rosszul szellőztetett

munkahelyek egészségre károsak lehetnek a porterhelés miatt.

5.3.6 Személyi védőfelszerelés

     

Agéphasználójának és a közvetlen közelében tartózkodóknak
kötelező a használat során védőszemüveg, védősisak, könnyű
légzőmaszk, fülvédő és védőkesztyű használata.

6 Üzembe helyezés

 

6.1 Az akkuegység gondos kezelése
INFORMÁCIÓ
Alacsony hőmérsékleten csökken az akkuegység teljesítménye.
Csak teljesen feltöltött akkuegységgel dolgozzon. Így használhatja
ki legjobban az akkuegységet. Időben váltson át a második
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akkuegységre. Az akkuegységet rögtön töltse fel a következő
akkucseréhez.
Az akkuegységet lehetőleg hideg és száraz helyen tárolja. Soha ne
tárolja az akkuegységet tűző napon, fűtőtesten vagy üveglap mö-
gött. Élettartamuk végén az akkuegységeket a környezetvédelmi
szempontoknak megfelelően, biztonságosan kell ártalmatlanítani.

6.2 Akkuegység töltése

   

VESZÉLY
Csak olyanHilti töltőberendezést és akkuegységet használjon,
amely fel van sorolva a „Tartozékok“ alatt.

6.2.1 Új akkuegység első feltöltése
Az első üzembe helyezés előtt töltse fel teljesen az akkuegységet.

6.2.2 Használt akkuegység töltése
Győződjön meg arról, hogy az akkuegység külső felülete tiszta
és száraz, mielőtt az adott akkuegységet beteszi a töltőberende-
zésbe.
A töltési folyamathoz olvassa el a töltőberendezés használati
utasítását.
A Liionos akkuegységek bármikor, akár részben feltöltött állapot-
ban is használhatóak. A töltési folyamatot a LED-ek mutatják (lásd
a töltőkészülék használati utasítását).

6.3 Akkuegység behelyezése
FIGYELEM
Az akkuegység behelyezése előtt győződjönmeg arról, hogy a
készülék ki van-e kapcsolva, és a bekapcsolásgátló aktivált-e
(jobb / bal forgásirányváltó kapcsoló középállásban). Csak az
Ön gépéhez engedélyezett Hilti akkuegységeket használja.
FIGYELEM
Az akkuegység gépbe történő behelyezése előtt ellenőrizze,
hogy az akkuegységhez és a gép érintkezőihez nemér-e hozzá
idegen tárgy.
1. Tolja be a gépbe az akkuegységet hátulról, amíg az egy hallható

dupla kattanással az ütközőn be nem reteszel.
2. FIGYELEM Egy leeső akkuegység veszélyeztetheti Önt és /

vagy másokat.
Ellenőrizze, hogy az akkuegység megfelelően legyen rögzítve
a gépben.

6.4 Akkuegység eltávolítása 2
1. Nyomja meg az egyik vagy mindkét kioldógombot.
2. Húzza ki az akkuegységet hátrafelé a gépből.

6.5 Az akkuegységek szállítása és tárolása
Húzza ki az akkuegységet a reteszelt helyzetből (munkahelyzet) az
első megszakítási helyzetbe (szállítási helyzet).
Ha az akkuegységet szállítás vagy tárolás végett kiveszi a gépből,
ügyeljen arra, hogy az akkuegység érintkezői nem kerülhetnek rö-
vidre zárt állapotba. Távolítson el a kofferből, a szerszámosládából
vagy a szállítódobozból minden elmozdulásra képes fémdarabot,
pl. csavarok, szegek, kapcsok, szabad csavarozófejek, drótok
vagy fémforgácsok, ill. akadályozza meg ezen darabok érintkezé-
sét az akkuegységgel.
Az akkuegység küldésekor (közúti, vasúti, tengeri vagy légi szál-
lítással) tartsa be a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szállítási
előírásokat.

6.6 Övkampó 3
FIGYELEM
A munka megkezdése előtt ellenőrizze az övkampó biztos
rögzítését.
Az övkampó segítségével az övre rögzítheti a gépet úgy, hogy
az támaszkodik a testhez. Balkezesek számára az övkampó
áthelyezhető a gép másik oldalára.
1. Húzza ki az akkuegységet a gépből.
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2. Helyezze be a felcsavarozható lapot az erre a célra szolgáló
vezetőbe.

3. Rögzítse az övkampót a két csavarral.

7 Üzemeltetés

 

FIGYELEM
Használat közben a gép felmelegedhet. Viseljen védőkesztyűt.
FIGYELEM
Fúrás és csavarozás során a gép kimozdulhat oldalirányba.
FIGYELEM
Szerszámcseréhez használjon védőkesztyűt, ezzel elkerülheti
a szerszám okozta sérüléseket.

7.1 Jobbra vagy balra forgás beállítása 4
INFORMÁCIÓ
A jobb / bal forgásirányváltó kapcsolóval megválaszthatja, hogy
melyik irányba forogjon a szerszámorsó. A reteszelés megakadá-
lyozza a motor forgása közben történő átkapcsolást. Középállás-
ban az indítókapcsoló blokkolva van. Nyomja (a gép működési
irányában) jobbra a jobb / bal forgásirányváltó kapcsolót: a jobbra
forgás beállítva. Nyomja (a gép működési irányában) balra a
jobb / bal forgásirányváltó kapcsolót: a balra forgás beállítva.

7.2 Fordulatszám-választás kétfokozatú kapcsolóval 5
VIGYÁZAT
A nagy, nehéz betétszerszámokat csak az első fokozatban
szabad működtetni. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy
a készülék kikapcsoláskor megsérül, vagy kedvezőtlen feltételek
esetén a fúrótokmány kioldódik.
INFORMÁCIÓ
A mechanikus kétfokozatú kapcsolóval választható ki a fordulat-
szám. Fordulatszám teljesen feltöltött akkuegység esetén. SFC
14A: 1. sebességfokozat: 0500 ford/perc, 2. sebességfokozat:
01700 ford/perc. SFC 22A: 1. sebességfokozat: 0600 ford/perc,
2. sebességfokozat: 01800 ford/perc.

7.3 Ki- / bekapcsolás
Az indítókapcsoló lassú megnyomásával a fordulatszámot foko-
zatmentesen változtathatja a maximális fordulatszámig.

7.4 Fúrószár befogása
1. Kapcsolja a jobb / bal forgásirányváltó kapcsolót középállásba,

vagy vegye ki a gépből az akkuegységet.
2. Ellenőrizze, hogy a szerszám befogószára tiszta-e. Ha nem így

lenne, tisztítsa meg.
3. Vezesse be a szerszámot a tokmányba, majd fordítsa el a

gyorsbefogó fúrótokmányt addig, míg többszöri mechanikus
kattanást nem hall.

4. Ellenőrizze a szerszám biztonságos tartását.

7.5 A fúrószár kivétele
1. Kapcsolja a jobb / bal forgásirányváltó kapcsolót középállásba,

vagy vegye ki a gépből az akkuegységet.
2. Nyissa ki a gyorsbefogó fúrótokmányt.
3. Húzza ki a szerszámot a tokmányból.

7.6 Fúrás
FIGYELEM
A munkadarab rögzítésére használjon szorítókat vagy satut.
Így biztosabban rögzíti, mintha kézzel tartaná, ezenkívül mind-
két kezét használhatja a gép kezelésére.
1. Forgassa a forgatónyomaték-beállítógyűrűt és funkcióbeállító-

gyűrűt a fúrás szimbólumra.
2. Kapcsolja a jobb / bal forgásirányváltó kapcsolót jobbra for-

gásra.
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7.7 Csavarozás
7.7.1 Bitadapter / bit használata
1. Kapcsolja a jobb / bal forgásirányváltó kapcsolót középállásba,

vagy vegye ki a gépből az akkuegységet.
2. Nyissa ki a gyorsbefogó fúrótokmányt.
3. Helyezze a bitadaptert a gyorsbefogó fúrótokmányba, majd

fordítsa el a tokmányt.
4. A bitadapter meghúzásával ellenőrizze, hogy biztonságos-e a

rögzítés.
5. Tegye be a bitfejet a bitadapterbe.

7.7.2 Csavarozás
1. Válassza ki a forgatónyomaték és fúrás beállítógyűrűjén a

forgatónyomaték funkciót.
2. Válassza ki a jobb / bal forgásirányváltó kapcsolón a kívánt

forgásirányt.

7.7.3 Bit / bitadapter kivétele
1. Kapcsolja a jobb / bal forgásirányváltó kapcsolót középállásba,

vagy vegye ki a gépből az akkuegységet.
2. Vegye ki a bitfejet a bitadapterből.
3. Nyissa ki a gyorsbefogó fúrótokmányt.
4. Vegye ki a bitadaptert.

7.8 A Li-ionos akkuegység töltésiállapot-kijelzőjének leol-
vasása 6

INFORMÁCIÓ
Munkavégzés közben a töltési állapotot nem lehet ellenőrizni. Az
1. LED villogása azt jelzi, hogy az akkuegység teljesen lemerült
vagy túlságosan felhevült (hőmérséklet >80 °C). Ebben az esetben
az akkuegységet be kell helyezni a töltőkészülékbe.
A Li-ionos akkuegység töltésiállapot-kijelzővel rendelkezik. A töl-
tési folyamat közben a töltési állapot az akkuegység kijelzőjén
jelenik meg (lásd a töltőkészülék használati utasítását). Nyu-
galmi állapotban a töltési állapotot az akkuegység egyik reteszelő
gombjának lenyomása után vagy az akkuegység a gépbe történő
behelyezése után a négy darab LED mutatja három másodpercig.

8 Ápolás és karbantartás
FIGYELEM
A tisztítási munkák megkezdése előtt vegye ki az akkuegysé-
get, hogy megakadályozza a gép véletlen üzembe helyezését!

8.1 Szerszám ápolása
Távolítson el minden szennyeződést, ami a szerszámbetétek felü-
letére tapadt, és óvja meg őket a korróziótól úgy, hogy időről időre
áttörölgeti azokat egy olajos szövetdarabbal.

8.2 A gép ápolása
FIGYELEM
A gép, különösen a markolat, mindig száraz, tiszta, olaj- és
zsírmentes legyen. Ne használjon szilikontartalmú ápolósze-
reket.
A gép külső burkolata ütésálló műanyagból készült. A markolati
rész szintetikus gumianyagból áll.
A szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni, nem tömődhetnek el,
és mindig tisztán kell tartani őket! Száraz kefét használjon a szel-
lőzőnyílások gondos kitisztításához. Idegen tárgyakkal ne nyúljon
a gép belső részeihez, és ezt ne is engedje meg senkinek. Enyhén
nedves szövetdarabot használjon a gép külső felületének tisztítá-
sához, amit rendszeres időközönként tegyen meg. Ne használjon
permetezőkészüléket, gőzborotvát, folyóvizet a tisztításhoz! Ezek
károsan befolyásolhatják a gép elektromos biztonságát.

8.3 A Li-ionos akkuegységek ápolása
Kerülje el, hogy nedvesség jusson be a gépbe.
Az első üzembe helyezés előtt töltse fel teljesen az akkuegységet.
Az akkuegységek maximális élettartamának elérése érdekében
fejezze be az akkuegység lemerítését, amint a gép teljesítménye
lényegesen csökken.
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INFORMÁCIÓ
Ha tovább használja a gépet, a lemerítés automatikusan véget ér,
és az akkuegység 1. LED-je villog, mielőtt a cellák károsodhatná-
nak.
Az akkuegységet a Li-ionos akkuegységek számára engedélyezett
Hilti töltőberendezéssel töltse fel.
INFORMÁCIÓ
– A NiCd és a NiMH akkuegységtől eltérően a Li-ionos

akkuegységnek nincs szüksége frissítő töltésre.
– A töltési folyamat megszakítása nem csökkenti az

akkuegység élettartamát.
– A töltési folyamatot mindenkor el lehet indítani, anélkül, hogy

ez csökkentené az akkuegység élettartamát. A Li-ionos
akkuegységnél nem található meg a NiCd vagy a NiMH
akkuegységnél tapasztalható „memória-hatás".

– Legjobb, ha az akkuegységeket lehetőleg hideg és száraz
helyen tárolja teljesen feltöltött állapotban. Az akkuegységek
magas környezeti hőmérsékleten (ablaküveg mögött) történő
tárolása kedvezőtlenül hat az akkuegységre, csökkenti annak
élettartamát, és növeli a cellák önkisülési gyakoriságát.

– Ha az akkuegységek már nem töltődnek fel teljesen, akkor az
akkuegységek elöregedés vagy túlterhelés következtében
vesztettek kapacitásukból. Egy ilyen akkuegységgel
dolgozhat továbbra is, azonban időben gondoskodnia kell a
régi akkuegység újjal történő pótlásáról.

8.4 Karbantartás
VIGYÁZAT
A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szak-
ember javíthatja.
Rendszeres időközönként ellenőrizze a gép külső részeit, hogy
nem sérülteke meg, és hogy minden kezelőszerv hibátlanul mű-
ködike. Ne használja a gépet, ha sérült része(i) van(nak), vagy ha
bármelyik kezelőszerv hibásan működik. Ha szükséges, javíttassa
meg a gépet a Hilti Szervizben.

8.5 A gép ellenőrzése az ápolás és karbantartás után
Minden ápolási és karbantartási eljárás után ellenőrizni kell a gépet,
hogy minden biztonsági felszerelése a helyén vane, és maga a
gép hibátlanul működike.

9 Hibakeresés
Hiba Lehetséges ok Elhárítás
A gép nem műkö-
dik.

Az akkuegység nincs
teljesen bedugva
vagy le van merülve.

Az akkuegységnek jól
hallható dupla katta-
nással kell bekattan-
nia, ill. az akkuegysé-
get fel kell tölteni.

Elektromos hiba. Vegye ki az akku-
egységet a gépből
és keresse fel a Hilti
Szervizt.

A gép nem műkö-
dik, és az 1. LED
villog.

Az akkuegység kisült. Cserélje ki az akku-
egységet és töltse fel
az üres akkuegysé-
get.

Az akkuegység túl
forró vagy túl hideg.

Az akkuegység aján-
lott munkahőmérsék-
letének betartása.

Ki- / bekapcsoló
gomb nem nyom-
ható be, ill. blok-
kolva van.

Jobb / bal forgás-
irányváltó kapcsoló
középállásban (szállí-
tási helyzet).

Nyomja a jobb / bal
forgásirányváltó kap-
csolót jobbra vagy
balra.

Akkuegység gyor-
sabban merül le,
mint a megszo-
kott.

Akkuegység állapota
nem optimális.

Végeztessen diag-
nosztikai vizsgálatot a
Hilti Szerviznél, vagy
cseréltesse ki az ak-
kuegységet.
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Hiba Lehetséges ok Elhárítás
Akkuegység nem
kattan be egy
hallható dupla
kattanással.

Az akkuegység pa-
tentfülei szennyezet-
tek.

Tisztítsa meg a pa-
tentfüleket és rete-
szelje be az akku-
egységet. Keresse fel
a Hilti Szervizt, ha a
probléma továbbra is
fennáll.

1. LED villog. Merítse le az akku-
egységet.

Töltse fel az akkuegy-
séget.

A gép túlterhelt (túl-
lépték az alkalmazási
korlátokat).

Alkalmazásnak meg-
felelő gépválasztás.

10 Hulladékkezelés
FIGYELEM
A felszerelések nem szakszerű ártalmatlanítása a következő követ-
kezményekkel járhat: A műanyag alkatrészek elégetésekor mér-
gező gázok szabadulnak fel, amelyek betegségekhez vezethetnek.
Ha az elemek megsérülnek, vagy erősen felmelegednek, akkor fel-
robbanhatnak és közben mérgezést, égési sérülést, marást vagy
környezetszennyezést okozhatnak. A könnyelmű hulladékkezelés-
sel lehetővé teszi jogosulatlan személyek számára a felszerelés
szakszerűtlen használatát. Ezáltal Ön vagy egy harmadik személy
súlyosan megsérülhet, valamint környezetszennyezés következhet
be.
FIGYELEM
A sérült akkuegységeket haladéktalanul ártalmatlanítsa. Ezek az
akkuegységek gyerekektől elzárva tartandók. Az akkuegységeket
tilos szétszedni és elégetni.
FIGYELEM
Az akkuegységeket a nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmat-
lanítsa, vagy a kiszolgált akkuegységeket adja vissza a Hiltinek.

 

A Hilti termékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készül-
nek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell
válogatni. Sok országban a Hilti már előkészületeket tett arra, hogy
vissza tudja venni a használt gépeket az anyagok újrafelhaszná-
lása céljából. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön a Hilti Centerekben
vagy értékesítési szaktanácsadójánál.

 

Csak EU-országok számára
Az elektromos szerszámokat ne dobja a háztartási
szemétbe!
A használt elektromos és elektronikai készülékekről
szóló EK irányelv és annak a nemzeti jogba történt át-
ültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszá-
mokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon
újra kell hasznosítani.

11 Gépek gyártói garanciája
A Hilti garantálja, hogy a szállított gép anyag- vagy gyártási hibától
mentes. Ez a garancia csak azzal a feltétellel érvényes, hogy a gép
alkalmazása és kezelése, ápolása és tisztítása a Hilti által kiadott
használati utasításban meghatározottak szerint történik, és hogy
az egységes műszaki állapot sértetlen marad, azaz hogy csak
eredeti Hilti anyagot, tartozékokat és pótalkatrészeket használnak
a géphez.
Ez a garancia magában foglalja a meghibásodott részek térítés-
mentes javítását vagy pótlását a készülék teljes élettartama alatt.
Azok az alkatrészek, amelyek természetes elhasználódásnak van-
nak kitéve, nem esnek ezen garancia alá.
Ezen túlmenő igények, amennyiben kényszerítő nemzeti elő-
írások másképp nem rendelkeznek, ki vannak zárva. Külö-
nösképpen nem vállal a Hilti felelősséget a közvetlen vagy
közvetett hiányosságokból vagy a hiányosságok következmé-
nyeiből eredő károkért, a készülék valamilyen célból történő
alkalmazásával vagy az alkalmazás lehetetlenségével össze-
függő veszteségekért vagy költségekért. Nyomatékosan ki-

Printed: 05.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071571 / 000 / 01



hu

135

zárt a hallgatólagos jótállás a készülék alkalmazásáért vagy
bizonyos célra való alkalmasságáért.
Javítás vagy csere céljából a készüléket vagy az érintett alkatrészt
a hiányosság megállapítása után haladéktalanul el kell juttatni az
illetékes Hilti szervezethez.
Ezen garancia magában foglal minden garanciális kötelezettséget
a Hilti részéről, és helyébe lép minden korábbi vagy egyidejű
nyilatkozatnak, írásba foglalt vagy szóbeli, garanciával kapcsolatos
megállapodásnak.

12 EK megfelelőségi nyilatkozat (eredeti)

Megnevezés: akkus fúrócsavarozó
Típusmegjelölés: SFC 22-A/SFC 14A
Generáció: 01
Konstrukciós év: 2010

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a
termék megfelel a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, 2004 / 108 / EK, 2006/66/EK, 2011/65/EU,
EN 607451, EN 6074521, EN 6074522, EN ISO 12100.
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL9494 Schaan
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