Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Telefon: 07024/804-0
Telefax: 07024/804-608
http://www.festool.com

468 036_002

LC 45

Bedienungsanleitung/Ersatzteilliste*)

4-5

Operating Instructions/Spare parts list*)

6-7

Mode d’emploi/Liste de pièces de rechange*)

8-9

Instrucciones de servicio/Lista de piezas de repuesto*)

10 - 11

Istruzioni d’uso/Elenco parti di ricambio*)

12 - 13

Gebruiksaanwijzing/Lijst met reserveonderdelen*)

14 - 15

Bruksanvisning/Reservdelslista*)

16 - 17

Käyttöohje/Varaosaluettelo*)

18 - 19

Driftsvejledning/Reservedelsliste*)

20 - 21

Bruksanvisning/Reservedelsliste*)

22 - 23

Instruções de uso/Lista de peças sobresselentes*)

24 - 25

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè/Ïåðå÷åíü çàïàñíûõ ÷àñòåé*)

26 - 27

Návod k obsluze/Seznam náhradních dílù*)

28 - 29

Instrukcja obs³ug/Lista czêœci zamiennych*)

30 - 31

EG-Konformitätserklärung. Wir erklären
in alleiniger Verantwortung, dass dieses
Produkt mit den folgenden Normen oder
normativen Dokumenten übereinstimmt:
EN 60 335-2-29, EN 55 014, EN 61 000 gemäß
den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/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 60 335-2-29, EN 55 014, EN 61 000 i henhold
til bestemmelserne af direktiverne 2006/95/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 60 335-2-29, EN 55 014, EN 61 000 in accordance
with the regulations 2006/95/EC, 89/336/EEC.

CE-Konformitetserklæring. Vi erklærer på
eget ansvar at dette produktet er i overensstemmelse med følgende normer eller
normative dokumenter:
EN 60 335-2-29, EN 55 014, EN 61 000 i henhold til
bestemmelsene i direktivene 2006/95/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 60 335-2-29, EN 55 014, EN 61 000 conformément aux prescriptions des directives 2006/95/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 60 335-2-29, EN 55 014, EN 61 000 conforme
a las prescripciones estipuladas en las directrices
2006/95/CE, 89/336/CEE.
CE-Dichiarazione di conformità. Dichiariamo
sotto la nostra esclusiva responsabilità che
il presente prodotto è conforme alle norme
e ai documenti normativi seguenti:
EN 60 335-2-29, EN 55 014, EN 61 000 conformemente alle normative delle direttive 2006/95/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 60 335-2-29, EN 55 014, EN 61 000 segundo
as disposições das directivas 2006/95/CE, 89/336/
CEE.
Декларация соответствия ЕС. Мы заявляем
с исключительной ответственностью, что
данный продукт соответствует следующим
нормам или нормативным документам:
EN 60 335-2-29, EN 55 014, EN 61 000 согласно
нормам Директив 2006/95/EG, 89/336/EWG.
ES prohlášení o shodě. Prohlašujeme s
veškerou odpovědností, že tento výrobek
je ve shodě s následujícími normami nebo
normativními dokumenty:
EN 60 335-2-29, EN 55 014, EN 61 000 dle předpisů
směrnic 2006/95/EG, 89/336/EWG.

EG-conformiteitsverklaring. Wij verklaren
op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of
normatieve documenten.
EN 60 335-2-29, EN 55 014, EN 61 000 conform
de richtlijnen 2006/95/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 60 335-2-29, EN 55 014, EN 61 000 zgodnie z
postanowieniami wytycznych 2006/95/EG, 89/336/
EWG.

EG-konformitetsförklaring. Vi förklarar i
eget ansvar, att denna produkt stämmer
överens med följande normer och normativa dokument:
EN 60 335-2-29, EN 55 014, EN 61 000 enligt
bestämmelserna i direktiven 2006/95/EG, 89/336/
EEG.

Leiter Forschung und Entwicklung
Manager Research and Development
Directeur de recherce et développement

EY-standardinmukaisuusvakuutus. Vakuutamme yksinvastuullisina, että tuote on
seuraavien standardien ja normatiivisten
ohjeiden mukainen:
EN 60 335-2-29, EN 55 014, EN 61 000 direktiivien
2006/95/EY, 89/336/EY määräysten mukaan.

Festool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen
Dr. Johannes Steimel
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Technické údaje
Nabíječka LC 45
Síťové napětí (vstup)
230-240 V~
Kmitočet sítě
50/60 Hz
Nabíjecí napětí (výstup)
7,2-18 V=
Nabíjecí proud
3A
Rychlonabíjení
max. 3 A
Udržovací nabíjení kolísavé
cca 0,06 A
Doba nabíjení pro
NiCd 2,0 Ah
cca 45 min
NiCd 2,4 Ah
cca 50 min
NiMH 3,0 Ah
cca 70 min
Uvedené obrázky se nachází na začátku
návodu k použití.
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Před uvedením do provozu je
nutné dodržet
1.1
Správné použití
Nabíječka LC 45 je určena k nabíjení uvedeného akumulátoru.
Za škody a úrazy vzniklé nesprávným
použitím odpovídá uživatel.
1.2
Bezpečnostní pokyny
– Opravy může provádět jedině odborník.
U nabíječky LC 45 zůstává na výkonné
části uvnitř přístroje i po odpojení od sítě
vysoké kondenzované napětí.
– Chraňte přístroje před vlhkem.
– Při poškozeném přípojném vedení už
nabíječku nepoužívejte.
– Kabel chraňte před působením horka,
oleje a ostrých hran.
– Přípojné kontakty elektrického nářadí,
nabíječky a akumulátoru udržujte
v čistotě.
– Chladicí otvory elektrického nářadí
a nabíječky udržujte čisté, aby byla
zaručena cirkulace vzduchu za účelem
chlazení.
– Do nabíječky se nesmí drážkami pro akumulátor a chladicími otvory dostat dovnitř
žádný kovový předmět (např. železná
hoblina) - nebezpečí zkratu.
1.3
Upevnění LC 45 na zeď
Nabíječka LC 45 má na zadní straně
dvě drážky, skrze něž může být pomocí
dvou šroubů (např. šroubů s půlkulovou
nebo plochou hlavou a průměrem 5 mm)
zavěšena na zeď.
Zašroubujte za tím účelem oba šrouby ve

vzdálenosti 96 mm tak hluboko do zdi, aby
hlava šroubu odstávala od zdi přibližně
4 mm.
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Nabíjení akumulátoru
Pro nabíjení zasuňte akumulátor až na doraz
do držáku (1.1) nabíječky. V opačném směru
můžete nabitý akumulátor z nabíječky vyjmout.
Nabíječka automaticky rozpozná použitý
druh akumulátoru (NiCd nebo NiMH).
Proces nabíjení je řízen mikroprocesorem.
Pokud zasunete zahřátý akumulátor NiMH
(>37 °C), bude se nabíjet jen s omezeným
nabíjecím proudem. V tomto případě se
nabíjecí čas prodlouží.
LED (1.2) ukazuje příslušný provozní stav
nabíječky.
LED žlutá - svítí trvale
nabíječka je připravena k provozu
LED zelená - bliká
akumulátor je nabitý
LED zelená - svítí trvale
akumulátor je nabitý, probíhá udržovací
nabíjení
LED červená - bliká
indikace obecné chyby, např. nedokonalý
kontakt, zkrat, vadný akumulátor
LED červená - svítí trvale
teplota akumulátoru překročila přípustné
mezní hodnoty
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Záruka
Na naše nářadí poskytujeme na vady materiálu nebo výrobní vady záruku podle
zákonných ustanovení jednotlivých zemí,
minimálně ovšem 12 měsíců. V rámci zemí
EU činí záruční doba 24 měsíců (na základě
účtenky nebo dodacího listu). Ze záruky
jsou vyloučeny škody způsobené zejména
přirozeným opotřebením, přetížením, neodborným zacházením, resp. škody zaviněné
uživatelem nebo způsobené jiným použitím
v rozporu s návodem k použití nebo které
byly známy již při zakoupení.
Rovněž jsou vyloučeny škody, které byly
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způsobeny použitím jiného než originálního
příslušenství a spotřebního materiálu
Festool (např. brusné talíře).
Reklamace lze uznat pouze tehdy, pokud je
nerozebrané nářadí zasláno zpět dodavateli nebo autorizovanému servisu Festool.
Návod k použití, bezpečnostní pokyny,
seznam náhradních dílů a nákupní doklad
pečlivě uschovejte. Jinak platí vždy aktuální
záruční podmínky výrobce.
Poznámka
Na základě neustálého výzkumu a vývoje
jsou vyhrazeny změny zde uvedených technických údajů.
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