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P106 – Minivrtačka JD3323C, 230V 150W se 91 ks příslušenství 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. 
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu 
kdykoliv přečíst! 
 
Důležité! Bezpečnostní pokyny pro všechny nástroje. 
 
Varování: Při používání elektrického nářadí je třeba vždy dodržovat důležitá bezpečnostní opatření, aby se 
snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. 
 
1. Udržujte pracovní prostor čistý. Neuklizené pracovní oblasti způsobují zranění. 
2. Zvažte prostředí pracovní oblasti. Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém nebo mokrém prostředí. 
Nevystavujte elektrické nářadí dešti. Udržujte pracovní prostory dobře osvětlené. 
3. Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy. EG: Radiátory, 
potrubí, chladničky. 
4. Držte děti mimo dosah. Všichni návštěvníci musí být mimo pracovní prostor. Nedopusťte, aby se 
návštěvníci dostali do kontaktu s nástrojem nebo prodlužovacím kabelem. 
5. Uložte nečinné nástroje. Pokud se nářadí nepoužívá, musí být skladováno na suchém místě mimo dosah 
dětí. 
6. Nářadí netlačte násilím. Zařízení bude sloužit lépe a bezpečněji v míře, pro kterou byla určena. 
7. Použijte správný nástroj. Nenuťte malý nástroj, aby vykonával práci určenou pro velké nářadí a naopak.  
8. Oblečte se správně. Nenoste volný oděv nebo šperky, protože by se mohly zachytit v pohyblivých částech. 
Při práci venku doporučujeme rukavice a neklouzavou obuv. Skryjte dlouhé vlasy. 
9. Používejte ochranné brýle. K ochraně před prachem používejte také obličejovou masku. 
10. Šňůru nepoužívejte jako ucho k přenášení. Nikdy nástroj nepřenášejte za šňůru ani ji netahejte za účelem 
odpojení od zdroje. Chraňte kabel před teplem, olejem nebo ostrými předměty. 
11. Zabezpečte materiál proti pohyb pomocí svorek nebo svěráku. Je to mnohem bezpečnější než používání 
ruky a uvolňuje obě ruce k ovládání nástroje. 
12. Nepracujte v nevhodné poloze. Vždy udržujte správnou polohu a rovnováhu. 
13. Nástroje udržujte opatrně. Nástroje udržujte v čistotě. Postupujte podle pokynů pro mazání a výměnu 
příslušenství. Ruce při práci se zařízením udržujte suché, čisté a bez oleje a mastnoty. 
14. Odpojujte nářadí. Pokud se nepoužívá, před údržbou a výměnou jakéhokoli příslušenství. 
15. Vyjměte před použitím všechny utahovací části ze zařízení. 
16. Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Nepřenášejte nástroj s prstem na spínači. Při zapojování musí být 
vypínač vypnutý. 
17. Venkovní prodlužovací šňůry. Pokud se nástroj používá venku, používejte pouze prodlužovací kabely 
určené pro použití venku a označené. 
18. Zůstaňte v pohotovosti. Sledujte, co děláte. Použijte zdravý rozum. Pokud jste unaveni, nepoužívejte 
zařízení. 
19. Zkontrolujte poškozené díly. Před použitím nástroje, ochranného krytu nebo jiné součásti, musí být tyto 
součásti pečlivě zkontrolovány, aby se zajistilo, že nástroj bude správně vykonávat zamýšlenou funkci. 
Zkontrolujte zarovnání pohyblivých částí, vázání pohyblivých částí, poškození součástí, upevnění a další 
podmínky, které mohou ovlivnit chod nástroje. 
20. Nepoužívejte přenosné elektrické nářadí v blízkosti hořlavých kapalin nebo v plynných nebo výbušných 
prostředích. Motory v těchto nástrojích obvykle mohou zažehnout jiskru a způsobit požár.  
 
 
 
 
Tento rotační nástroj lze použít k vrtání, broušení a leštění a také ke gravírování, řezání a odstraňování rzi v 
těsných prostorech nebo na nepřístupných místech. Tento nástroj lze použít na většinu kovů, skla, dřeva a 
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keramiky. Pro nejlepší výkon a výsledek udržujte rychlost co nejrovnoměrnější, aniž byste vyvíjeli příliš velký 
tlak. Pro broušení a gravírování držte nástroj, jako by to bylo pero. 
 
Nikdy nespouštějte nebo nezastavujte nástroj, pokud je příslušenství v přímém kontaktu s výrobkem. Nástroj 
spouštějte a vypínejte nad výrobkem. Držte jej pevně a stiskněte vypínač. Nástroj poběží nepřetržitě, dokud 
se spínač nevypne. 
 
 
Nastavení rychlosti 
 
Multifunkční elektrické nářadí je vybaveno regulací rychlosti. Během práce s nástrojem neměňte rychlost. 
Spínač rychlosti je umístěn na zadní straně nástroje. Otočením ovladače zvýšíte nebo snížíte rychlost. 
Používejte nástroj při nízkých otáčkách pro leštění a podobné operace, ale pro vrtání nebo řezání použijte 
vyšší rychlost. 
 
Důležité obecné bezpečnostní tipy 
 
1. Při výměně příslušenství by mělo být nářadí odpojeno. 
2. Pokud nástroj zrovna nepoužíváte, vypněte jej. 
3. Pravidelně kontrolujte těsnost upínací kleštiny, zejména při dlouhodobém používání stejného příslušenství. 
4. Po použití vždy odpojte elektrické nářadí. 
5. Neprovádějte opravu elektrického nářadí sami. 
6. Nenechávejte nástroj bez dozoru, když je zapnutý. 
7. Nepoužívejte ani neskladujte nářadí ve vlhkém nebo mokrém prostředí 
 
Užitečné rady a tipy. 
 
1. Nářadí se zahřívá po dlouhodobém používání stejného příslušenství. 
2. Pro zajištění plynulého chodu by vřeteno mělo být pravidelně naolejováno. 
3. Při leštění, čištění nebo broušení nevyvíjejte na bity příslušenství příliš velký tlak. Tímto způsobem 
zatěžujete vřeteno a nepříznivě ovlivníte přesnost nástroje. 
4. Vždy pracujte s citlivým dotykem, abyste nebránili účinnosti vašeho mini nástroje. 
5. Při vrtání kovu vždy nejprve označte bod vrtání středovým razníkem, aby váš rotační nástroj neklouzl. 
6. Vždy zajistěte maximální kontakt mezi hřídelí příslušenství a upínací kleštinou. 
7. Měňte rychlost nástroje pro ruční práci dle doporučení.  
 
Umístění příslušenství do nástroje. 
Vždy nejprve vypněte nářadí. Stiskněte zajišťovací tlačítko na přední straně nástroje dolů a uvolněte upínací 
pouzdro kleštiny (proti směru hodinových ručiček). Vložte kleštinu, která odpovídá velikosti hřídele použitého 
příslušenství. Nasaďte matici kleštiny na kleštinu a poté zasuňte hřídel příslušenství do upínacího pouzdra, 
čímž zajistíte maximální kontakt hřídele. Potom dotáhněte matici kleštiny. Nepoužívejte kleště. 
 
Údržba a čištění:  
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť 
by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
 
Recyklace:  
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci 
doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte 
k jeho ochraně!  
 
Záruka:  
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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