
5) Zatímco stlačujete tlačítko zamčení sklíčidla, utáhněte matici sklíčidla otáčením ve směru 
hodinových ručiček. 
Leštící kotouče 
Požadovaný leštící kotouč našroubujte na k tomuto účelu dodaný nástavec. (Viz. Obr.) 

    
Řezné kotouče 
Pro výměnu řezných kotoučů, odšroubujte konec šroubu, nahraďte kotouč a znovu 
přišroubujte na místo (viz obrázek). 

  
 
Provoz 
1) Uchopte pevně vrtačku. Přepínač On/Off uveďte do pozice On (Zapnuto).  
2) Lehce přitlačte na povrch, na kterém chcete pracovat.  
 

 

12V – MINI VRTAČKA 

 

 

Instrukce pro rotační nářadí 
Prosíme, přečtěte si tento návod k použití a bezpečností pokyny, uschovejte je pro pozdější 
použití. 
Technická specifikace: 
Otáčky bez zatížení: 12.000 ot./min 
Napájecí napětí: 12V 

 
Pro bezpečné používání: 
1) Noste ochranné brýle, abyste ochránili své oči. 
2) Když dokončíte práci se zařízením, vypněte jej (motor) a ujistěte se, že všechny pohybující 
se části jsou již v úplném klidu. 
3) Před použitím dodatečných nástrojů, které nejsou součástí této sady, vždy srovnejte 
maximální povolené otáčky daného konkrétního nástroje s otáčkami vrtačky. 
4) V případě, že se vyskytne elektrická či mechanická porucha (selhání), ihned vypněte 
zařízení. 
5) Nikdy neaktivujte přepínač zařízení během výměny nástrojů. 
6) Nikdy nepoužívejte brusné kotouče přes 1ˮ (25,4mm) v průměru.  
7) Nikdy nepoužívejte – vrtáky, které mají přes 1/8ˮ (3.2mm) v průměru. 
8) Nikdy nepoužívejte zámek hřídele, když je zařízení v provozu. 
9) Ujistěte se, že velikost kleštin (úchytu) koresponduje s velikostí hřídele nástroje. 
10) Skladujte zařízení na místě, kde teplota nepřesahuje 50°C. 
11) Nikdy se nepokoušejte nástroje spálit, z jakéhokoli důvodu. 
 
Jak vyměňovat nástroje 
1) Vypněte vrtačku a zajistěte, aby se nemohla náhodou zapnout během výměny nástrojů. 
2) Stiskněte dolů tlačítko ZAMČENÍ SKLÍČIDLA. Poté můžete uvolnit a sundat matici 
sklíčidla jejím otáčením proti směru hodinových ručiček. Pod maticí sklíčidla je jedna 
z kleštin (upínací nástroj) 
3) Vyberte správnou velikost kleštiny pro nástroj, které chcete použít a vložte jej na místo. 
Znovu přiložte matici sklíčidla, ale prozatím zcela neutahujte. 
4) Vložte nástroj do matice sklíčidla. 


