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EG-Konformitätserklärung. Wir erklären
in alleiniger Verantwortung, dass dieses
Produkt mit den folgenden Normen oder
normativen Dokumenten übereinstimmt:
EN 60745, EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG,
98/37/EG, 89/336/EWG.

EF-konformitetserklæring: Vi erklærer at
have alene ansvaret for, at dette produkt er i
overensstemmelse med de følgende normer
eller normative dokumenter:
EN 60745, EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000 i
henhold til bestemmelserne af direktiverne 2006/95/
EF, 98/37/EF, 89/336/EØF.

EC-Declaration of Conformity: We declare at
our sole responsibility that this product is in
conformity with the following standards or
standardised documents:
EN 60745, EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000 in
accordance with the regulations 2006/95/EC, 98/37/
EC, 89/336/EEC.

CE-Konformitetserklæring. Vi erklærer på
eget ansvar at dette produktet er i overensstemmelse med følgende normer eller
normative dokumenter:
EN 60745, EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000 i
henhold til bestemmelsene i direktivene 2006/95/EF,
98/37/EF, 89/336/EØF.

CE-Déclaration de conformité communautaire. Nous déclarons sous notre propre
responsabilité que ce produit est conforme
aux normes ou documents de normalisation
suivants:
EN 60745, EN 60 335-2-29, EN 55 014, EN 61 000
conformément aux prescriptions des directives
2006/95/CE, 98/37/CE, 89/336/CEE.

CE-Declaração de conformidade: Declaramos, sob a nossa exclusiva responsabilidade, que este produto corresponde às normas
ou aos documentos normativos citados a
seguir:
EN 60745, EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000
segundo as disposições das directivas 2006/95/CE,
98/37/CE, 89/336/CEE.

CE-Declaración de conformidad. Declaramos
bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
este producto corresponde a las siguientes
normas o documentos normalizados:
EN 60745, EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000
conforme a las prescripciones estipuladas en las directrices 2006/95/CE, 98/37/CE, 89/336/CEE.

Декларация соответствия ЕС. Мы заявляем
с исключительной ответственностью, что
данный продукт соответствует следующим
нормам или нормативным документам:
EN 60745, EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000
согласно нормам Директив 2006/95/EG, 98/37/EG,
89/336/EWG.

CE-Dichiarazione di conformità. Dichiariamo
sotto la nostra esclusiva responsabilità che
il presente prodotto è conforme alle norme
e ai documenti normativi seguenti:
EN 60745, EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000 conformemente alle normative delle direttive 2006/95/
CE, 98/37/CE, 89/336/CEE.

ES prohlášení o shodě. Prohlašujeme s
veškerou odpovědností, že tento výrobek
je ve shodě s následujícími normami nebo
normativními dokumenty:
EN 60745, EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000 dle
předpisů směrnic 2006/95/EG, 98/37/EG, 89/336/
EWG.

EG-conformiteitsverklaring. Wij verklaren op
eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt
voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten.
EN 60745, EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000
conform de richtlijnen 2006/95/EG, 98/37/EG,
89/336/EEG.

Oświadczenie o zgodności z normami
UE. Niniejszym oświadczamy na własną
odpowiedzialność, że produkt ten spełnia
następujące normy lub dokumenty normatywne:
EN 60745, EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000
zgodnie z postanowieniami wytycznych 2006/95/EG,
98/37/EG, 89/336/EWG.

EG-konformitetsförklaring. Vi förklarar i eget
ansvar, att denna produkt stämmer överens
med följande normer och normativa dokument:
EN 60745, EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000
enligt bestämmelserna i direktiven 2006/95/EG,
98/37/EG, 89/336/EEG.
EY-standardinmukaisuusvakuutus. Vakuutamme yksinvastuullisina, että tuote on
seuraavien standardien ja normatiivisten
ohjeiden mukainen:
EN 60745, EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000
direktiivien 2006/95/EY, 98/37/EY, 89/336/EY
määräysten mukaan.

Leiter Forschung und Entwicklung
Manager Research and Development
Directeur de recherce et développement
Festool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen
Dr. Johannes Steimel

Technické údaje
Akumulátorové vrtacky+šroubováky
Napetí motoru
Volnobežné otácky
1. rychlost
2. rychlost
Krouticí moment max.
Mekké šroubování (drevo)
Tvrdé šroubování (kov)
Nastavení krouticího momentu
1. rychlost
2. rychlost
Rozpetí sklícidla
max. ∅ vrt. do dreva
max. ∅ vrt. do kovu
Uchycení nástroje na vrtacím vretenu
Hmotnost bez akumulátorového èlánku

Nabíjecí prístroj
Napetí síte (vstup)
Kmitocet síte
Nabíjecí proud (výstup)
Nabíjecí proud pri
Rychlonabíjení
Impulsní udržovací dobíjení
Doba nabíjení pri

C 12
12 V
0 - 450 min-1
0 - 1500 min-1
18 Nm
30 Nm
2 - 7 Nm
0,5 - 2,5 Nm
1,5 - 13 mm
25 mm
14 mm
1/4“
0,96 kg

LC 45
230 - 240 V~
50/60 Hz
7,2 - 18 V=
3A
max. 3 A
ca. 0,06 A
NiCd 1,3 Ah ca. 25 min
NiCd 2,4 Ah ca. 50 min
NiMH 3,0 Ah ca. 70 min

Akumulátorový clánek
Obj. císlo
Napetí akumulátoru
Kapacita
Rozpetí teploty pri nabíjení
Sledování teploty
Hmotnost

BPS 12 C NiCd
493348
12 V
1,3 Ah
5 - 45 °C
p o m o c í
0,56 kg

BPS 12 S NiCd BPS 12 S NiMH
492268
491821
12 V
12 V
2,4 Ah
3,0 Ah
5 - 45 °C
5 - 45 °C
o d p o r u
N T C
0,73 kg
0,75 kg

Uvádené obrázky jsou umísteny na zacátku návodu k obsluze.
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1

Pøed uvádìním do provozu je tøeba
dbát
1.1
Používání k urèenému úèelu
Akumulátorové vrtací šroubováky se hodí k
vrtání do kovu, døeva, plastù a podobných
materiálù, jakož i k utahování a šroubování
šroubù (do prùmìru 6 mm do døeva). Nabíjeèka LC 45 je urèena k nabíjení provozovaných
akumulátorù.
Za škody a úrazy, které vznikly
používáním k jiným úèelùm, než ke
kterým je stroj urèen, ruèí uživatel.
1.2

Bezpeènostní pokyny
Pøed použitím stroje si podrobnì a
kompletnì pøeètìte pøiložené bezpeènostní pokyny a návod k použití.
Všechny pøiložené dokumenty si uschovejte
a stroj pøedávejte dalším osobám pouze s
tìmito dokumenty.

2
Nastavení na pile
Pøed každým nastavováním, údržbou nebo
opravou akumulátor z nabíjeèky vyjmìte!
2.1
Výmìna akumulátoru
Odpojení akumulátoru: stisknìte obì tlaèítka
(1.1), a vysuòte akumulátor smìrem dopøedu.
Nasazení akumulátoru: zasuòte akumulátor do
držáku na spodní stranì rukojeti (viz obrázek
1), až zaklapne.
2.2
Pøepnutí smìru otáèení
Spínací knoflík (1.4) urèuje smìr otáèení.
Knoflík stisknutý zprava doleva = bìh vpravo.
Knoflík stisknutý zleva doprava = bìh vlevo.
Knoflík v prostøední poloze = zapnutí je zablokováno.
2.3

1.3
Informace o hluènosti a vibracích
Akumulátorové vrtaèky+šroubováky
Hodnoty zjištìné podle normy EN 60745 dosahují následujících hodnot:
Hladina akustického tlaku
65 dB(A)
Hladina akustického výkonu
76 dB(A)
Pøídavná hodnota nespolehlivosti
mìøení
K = 4 dB
Posuzované zrychlení
<2,5 m/s²
Pøi práci mùže hladina hluku pøekroèit
hodnotu 85 dB(A).
Nosit ochranu sluchu!
1.4
Pøipevnìní na zeï LC 45
Nabíjecí pøístroj LC 45 má na zadní stranì dva
podélné otvory, za nìž je možno jej zavìsit na
dva šrouby (napø. pùlkulaté nebo s plochou
hlavou, prùmìr šroubu 5 mm). Za tím úèelem
zašroubujte oba šrouby s rozteèí 96 mm do
stìny tak, aby jejich hlavy vyènívaly ještì asi
4 mm.

Pøepínání pøevodovky
Øadit mùžeme jen pøi zastaveném
motoru!
Posuvným vypínaèem (1.5) mùžeme øadit
pøevodovkou.
1. rychlost:
Posuvný vypínaè dopøedu - vidíme èíslo 1.
2. rychlost:
Posuvný vypínaè dozadu - vidíme èíslo 2.
2.4
Nastavení krouticího momentu
Otáèením stavìcího kroužku (1.6) mùžeme
nastavit požadovaný krouticí moment. Šipka
(1.7) ukazuje nastavený stav. Stroj se pøi
dosažení nastaveného krouticího momentu
vypne. Opìt se rozbìhne, když je uvolnìn a
opìt stisknut vypínaè (1.3).
Vrtání
Šipka ukazuje na symbol vrtáku = maximální
krouticí moment.
Šroubování
Krouticí moment odpovídá nastavení:
Poloha 1 = malý krouticí moment
Poloha 20 = vysoký krouticí moment
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3

Upnutí nástroje, pøedsádkové
agregáty
3.1
Sklíèidlo BF-FX
Sklíèidlo slouží k upínání vrtákù a bitù.

Demontáž
- Otáèejte pojistný kroužek proti smìru hodinových ruèièek až na doraz a sejmìte
úhlovou pøedsádku.

a)
Montáž a demontáž sklíèidla
Montáž
- Nasaïte sklíèidlo na vøeteno vrtaèky (2.5)
a otáèejte jím tak dlouho, až se šestihranný
kolík (2.4) sklíèidla zasekne do vnitøního
šestihranu vøetena vrtaèky.
- Vytáhnìte odjišovací kroužek (2.3) dopøedu, sklíèidlo zatlaète na doraz na vøeteno
vrtaèky a odjištovací kroužek puste.

b)

Demontáž
- Vytáhnìte odjištovací kroužek dopøedu a
sejmìte sklíèidlo.

a)

b)
Výmìna nástroje
- Otáèejte upínacím pouzdrem (2.2) proti
smìru hodinových ruèièek, aby se otevøely
upínací èelisti (2.1). (Upozornìní: pøi vypnutém strojku je vøeteno automaticky zaaretováno).
- Zasaïte nástroj do sklíèidla.
- Upnìte nástroj otáèením upínacího pouzdra
ve smìru hodinových ruèièek. Dbejte vždy
na to, aby byl nástroj ve sklíèidle upnut
centricky.
3.2
Úhlová pøedsádka DD-AS
Úhlová pøedsádka umožòuje provádìní prací
(vrtání, šroubování) svisle k podélné ose
strojku.
a)

Montáž a demontáž úhlové pøedsádky
Montáž
- Nasaïte úhlovou pøedsádku na vøeteno
vrtaèky a otáèejte jí až do zaseknutí v
požadované poloze. (Upozornìní: úhlovou
pøedsádku lze nastavit do 16 rùzných úhlových poloh).
- Zaaretujte úhlovou pøedsádku utahováním
pojistného kroužku (2.7) ve smìru hodinových ruèièek.
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Montáž a demontáž sklíèidla na
úhlovou pøedsádku
Sklíèidlo se pøipevní na høídel (2.6) úhlové
pøedsádky stejným zpùsobem, jako na vrtací
vøeteno strojku.
3.3
Excentrická pøedsádka DD-ES
Excentrická pøedsádka slouží k upínání bitù.
Umožòuje šroubování tìsnì u okrajù.
Montáž a demontáž excentrické
pøedsádky
Montáž a demontáž excentrické pøedsádky
se provádí stejným zpùsobem, uvedeným u
úhlové pøedsádky (viz bod 3.2).
b)
Výmìna nástroje
- Zatáhnìte odjišovací kroužek (2.8) smìrem
dozadu a vyjmìte nebo nasaïte nástroj.
3.4

Držák nástrojù
CENTROTEC WH-CE
Držák nástrojù CENTROTEC vám umožòuje
rychlou výmìnu nástrojù s høídelem CENTROTEC.
Neupínejte nástroje CENTROTEC kulatou èástí stopky v bìžném sklíèidle,
aby se stopka nepoškodila.
Nebezpeèí poranìní! Pøi výmìnì
manipulujte s nástrojem s jeho ostrými
bøity velmi opatrnì a v pøípadì potøeby
použijte ochranné rukavice.
a)

Montáž a demontáž držáku nástrojù CENTROTEC
Montáž
- Vytáhnìte odjišovací kroužek (2.11) dopøedu, držák nástrojù nasaïte na doraz na
vøeteno vrtaèky (2.5) a odjišovací kroužek
puste.

Demontáž
- Vytáhnìte odjišovací kroužek dopøedu a
držák nástrojù sejmìte.
b)
Výmìna náøadí
- K nasazení pøíp. sejmutí nástroje s høídelem CENTROTEC-Schaft zatáhnìte zelený
odjišovací kroužek (2.10) zpìt. Pøi nasazování otáèejte nástrojem, až jeho šestihranný
høídel (2.9) zapadne do šestihranné upínací
dutiny vøetena vrtaèky a zasuòte nástroj až
po doraz do držáku nástrojù.
3.5

Upnutí nástroje na vøeteno vrtaèky
Aby byl strojek lehèí a kratší, mùžete zasazovat bity pøímo do šestihranu uchycení vøetena
vrtaèky (2.5).
4
Nabíjení akumulátorových èlánkù
Pøi nabíjení zasuòte akumulátor do držáku
(3.1) nabíjeèky až na doraz. Opaèným smìrem nabitý akumulátor z nabíjeèky vysunete.
Typ vsazeného akumulátoru (NiCd nebo
NiMH) bude automaticky rozeznán. Nabíjecí
proces je øízen mikroprocesorem.
Pøi vsazení zahøátého akumulátoru NiMH
(>37°C) se nabíjí pouze s redukovaným
proudem. V tom pøípadì se prodlouží doba
nabíjení.
LED (3.2) informuje prùbìžnì o stavu
nabíjecího pøístroje.
LED žlutá – svítí:
nabíjeèka je pøípravena k provozu.
LED zelená – bliká:
Akumulátorový èlánek je nabíjen.
LED zelená – svítí:
Akumulátorový èlánek je nabit, probíhá
udržovací dobíjení.
LED èervená – bliká:
všeobecný ukazatel závady, napø.: pøepólovaný akumulátorový èlánek, nedostateèný
kontakt, zkrat, vadný akumulátorový èlánek.
LED èervená – svítí:
pøekroèena pøípustná hranice teploty akumulátorového èlánku.

Bezpodmíneènì dodržujte pokyny
uvedené v kapitole „Pracovní pokyny - údržba - ošetøování“.

5
Práce s náøadím
5.1
Uvedení do provozu
Zapnutí provedeme stisknutím spínacího
tlaèítka (1.3). Silou tlaku na spínací tlaèítko
je možné plynulé øízení otáèek. Vypnutí se
provádí povolením spínacího tlaèítka (1.3). Po
uvolnìní spínacího tlaèítka dojde ke zbrždìní
pracovního vøetene (sklíèidla) a tím dojde k
zamezení dobíhání strojku.
5.2
Bitový zásobník
Do zásobníkù bitù (1.2) s magnetickými držáky
lze vložit nikolik bitù nebo prodloužení bitù.
5.3
Výstražný signál
Pøi následujících provozních stavech stroj vydá
akustický výstražný signál a vypne se:
Pípnutí v pravidelných intervalech
- Akumulátorový èlánek vybitý
Trojí pípnutí v pravidelných intervalech
- Zatížení (krouticí moment) poíliš vysoké
- Stroj pøíliš zahøátý

6

Pracovní pokyny - údržba ošetøení
Dbejte laskavì následujících
pokynù. Jinak hrozí nebezpeèí
poškození strojku, nabíjecího
pøístroje nebo sady akumulátorù.
- Opravy smí provádìt jen odborník. U
nabíjeèky LC 45 zùstává na výkonné èásti
uvnitø pøístroje i po odpojení od sítì vysoké
kondenzované napìtí.
- K zajištìní cirkulace vzduchu pro chlazení
elektrického strojku a nabíjecího pøístroje
udržujte v èistotì vìtrací otvory.
- Dovnitø nabíjecího pøístroje, t.zn. do šachty
pro uchycení akumulátorového èlánku a do
vìtracích otvorù nesmí vniknout žádné kovové èásti (kovové špóny)(nebezpeèí zkratu).
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- Používejte výhradnì originální akumulátory
znaèky Festool. Nepoužívejte použité a znovu nabíjené akumulátory. Za škody, vzniklé
použitím jiných akumulátorù než Festool, ruèí
uživatel.
- Udržujte v èistotì kontakty na elektrickém
strojku, nabíjecím pøístroji a akumulátorovém
èlánku.
- Pøi dlouhodobém uložení akumulátorového èlánku v zapnutém nabíjecím pøístroji
je akumulátorový èlánek vlivem stálého
udržovacího dobíjení držen v plnì nabitém
stavu.
- Prázdné akumulátorové èlánky nenechávejte
déle než mìsíc v nabíjecím pøístroji odpojeném ze sítì (nebezpeèí hlubokého vybití).
- Nový nebo delší dobu nepoužívaný akumulátorový èlánek dosáhne teprve asi po 5
nabíjecích a vybíjecích cyklech svoji plnou
kapacitu.
- Akumulátorové èlánky by mìly být pøed
novým nabíjením plnì vybité. Opakovaným
nabíjením plnì nabitého èlánku dochází ke
snížení jeho životnosti.
- Výraznì zkrácená doba nabíjení ukazuje na
spotøebovaný akumulátorový èlánek, který
je tøeba nahradit novým.
- Akumulátory NiCd, které se delší èas nebudou používat, by se mìly ukládat ve vybitém
stavu.
Zvláštní pokyny pro sady akumulátorù
NiMH:
- Pøi teplotì prostøedí nižší než 0° C nebo vyšší
než 45° C výkon sady akumulátorù NiMH
znatelnì klesá.
- Nepøetìžujte strojek (nezatìžujte jej natolik,
aby se zastavil).
- I když akumulátory NiMH nepoužíváte, mìli
byste je zhruba každé 4 mìsíce znovu nabít,
aby si udržely svou plnou kapacitu.
- Akumulátory NiMH by mìly po každém 10.
nabíjení po rychlonabíjení ještì asi 60 minut
zùstat v nabíjecím pøístroji, aby tak mohlo
dojít k vyrovnání kapacitních rozdílù v jednotlivých èláncích.
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- Akumulátory NiMH skladujte pøedevším pøi
teplotách 0°C až 25°C z dùvodù jejich samovolného vybíjení.
7

Recykláž akumulátorových
èlánkù
Nevyhazujte vysloužilé akumulátorové èlánky do domácích odpadkù!
Opotøebované, nebo vadné akumulátorové
èlánky vrate do odborné prodejny nebo do
servisu Festool nebo do veøejných, k tomu
urèených odpadových zaøízení. Tím se zajistí
øízená a úplná recykláž akumulátorových
èlánkù.
8
Záruka
Pro naše pøístroje poskytujeme záruku na
materiální nebo výrobní vady podle zákonných
ustanovení dané zemì, minimálnì však 12
mìsícù. Ve státech Evropské unie je záruèní
doba 24 mìsícù (prokázání fakturou nebo dodacím listem). Škody vyplývající z pøirozeného
opotøebení, pøetìžování, nesprávného zacházení, resp. škody zavinìné uživatelem nebo
zpùsobené použitím v rozporu s návodem k
obsluze, nebo škody, které byly pøi nákupu
známy, jsou ze záruky vylouèeny.
Rovněž jsou vyloučeny škody, které byly
způsobeny použitím neoriginálního příslušenství
a spotřebního materiálu (např. brusné talíře).
Reklamace mohou být uznány pouze tehdy,
pokud bude strojek v nerozebraném stavu
zaslán zpìt dodavateli nebo autorizovanému
servisnímu støedisku Festool. Dobøe si uschovejte návod k obsluze, bezpeènostní pokyny,
seznam náhradních dílù a doklad o koupi.
Jinak platí vždy dané aktuální záruèní podmínky výrobce.
Poznámka
Díky neustálému výzkumu a vývoji jsou zmìny
zde uvádìných technických údajù vyhrazeny.

