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Návod k použití 

 

 

 



 

Bezpečnostní pokyny 

POZOR! 

Čtěte všechny bezpečnostní informace, nařízení a instrukce. 

Jakékoli nedodržení bezpečnostních nařízení a instrukcí v tomto návodu může způsobit poranění 

elektrickým proudem, požár a/nebo vážné poranění. 

Uložte všechny tyto bezpečnostní nařízení a instrukce na bezpečném místě pro další použití 

Při používání tohoto nástroje dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste zabránili 

zranění. Přečtěte si prosím tento návod pečlivě. Uschovejte jej na bezpečném místě tak, abyste 

jej v případě potřeby ihned našli. Pokud toto nářadí někomu zapůjčíte, přiložte k němu i tento 

návod. 

Nepřejímáme žádnou zodpovědnost za poškození nebo nehody, způsobené nesprávným 

používáním a nedodržováním bezpečnostních upozornění a instrukcí v tomto návodu.  

 

Termín "elektrické nářadí" v bezpečnostních pokynech odkazuje k nářadí, které je napájeno 

síťovým střídavým napětím nebo napětím baterie. 

Bezpečnost na pracovišti 

• Dbejte, aby vaše pracoviště bylo čisté a uklizené. Nepořádek a neosvětlené pracovní oblasti 

mohou způsobit nehodu. 

• Nepracujte s tímto nářadím v prostředí, kde existuje nebezpečí výbuchu, nebo tam, kde jsou 

hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí produkují jiskry, které mohou zapálit prach 

a výpary. 

• Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti. 

• Můžete ztratit kontrolu nad nástrojem, pokud jste nepozorný. 

• Zástrčka na nářadí musí odpovídat síťové zásuvky. Zástrčka nesmí být žádným způsobem 

upravována. Nepoužívejte adaptér s uzemněnými nářadím. Neupravené zástrčky a vhodné 

zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem. 

• Vyhýbejte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a 

chladničky. Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, pokud vaše tělo je uzemněno. 

• Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým 

proudem, pokud voda pronikne do elektrického nářadí. 

• Nepoužívejte přívodní kabel k jiným účelům, např. nosit nebo zavěsit nářadí, nebo vytáhnout 

zástrčku ze síťové zásuvky. Chraňte napájecí kabel před horkem, olejem, ostrými hranami a 

pohyblivými částmi stroje. Poškozené nebo kroucené napájecí kabely zvyšují riziko úrazu 

elektrickým proudem. 

• Pokud pracujete venku s elektrickým nářadím používejte pouze prodlužovací kabely vhodné 

pro venkovní použití. Použití prodlužovací šňůry, které jsou vhodné pro venkovní použití snižuje 

riziko úrazu elektrickým proudem. 

• Máte-li používat elektrické nářadí ve vlhkém prostředí, měli byste použít proudový chránič. 

Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. 



 

Osobní bezpečnost 

• Soustřeďte se na to, co děláte, a používejte zdravý rozum při práci s elektrickým nářadím. 

Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. 

Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému úrazu. 

• Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle. Používání osobních ochranných 

pomůcek, např. respirátoru, neklouzavé bezpečnostní obuvi, přilby a chrániče sluchu, v závislosti 

na typu elektrického nářadí a aplikace, snižuje riziko zranění. 

• Vyhněte se náhodnému spuštění nářadí. Ujistěte se, že elektrické nářadí je vypnuto před tím, 

než je připojíte k síti nebo k baterii, nebo před zvedáním nářadí anebo přenášením. Pokud je váš 

prst na vypínači při přenášení elektrického nářadí, nebo při připojení k napájení, může to mít za 

následek zranění osob. 

• Odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo šroubováky před zapnutím nářadí. Nástroj nebo 

šroubovák ponechán v rotující části stroje může mít za následek zranění osob. 

• Pracuje ve stabilní poloze. Ujistěte se, že máte pevnou půdu pod nohama a může udržovat 

rovnováhu za všech okolností. Tím bude zajištěno, budete mít lepší kontrolu nad elektrického 

nářadí v neočekávaných situacích. 

• Noste vhodný oděv. Nenoste volné oděv nebo šperky. Nedovolte, aby vaše vlasy, oděv nebo 

rukavice se dostaly do blízkosti pohyblivých částí. Volně padnoucí oblečení, šperky nebo dlouhé 

vlasy se mohou zachytit v pohyblivých částí. 

• Pokud lze namontovat odsávací zařízení, zkontrolujte, zda jsou správně připojeny a používány. 

Odsávání snižuje riziko vlivu prachu. 

• Nepřetěžujte stroj. Používejte elektrické nářadí, které je určeno pro práci na rukou. Použití 

správných nástrojů znamená, že budete pracovat lépe a bezpečněji pro daný typ úlohy. 

• Nepoužívejte elektrické nářadí s vadnými přepínači. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo 

vypnout vypínačem je nebezpečné a musí být opraveno. 

• Odpojte nářadí od síťové zásuvky a/nebo baterii před jakýmkoliv seřizováním, výměnou 

příslušenství nebo odkládání nářadí. Tím se zabrání náhodnému spuštění nářadí. 

• Skladujte elektrické nářadí není v provozu mimo dosah dětí. Nedovolte nikomu používat stroj v 

případě, že nejsou obeznámeni s tím, nebo nečetl tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, 

pokud jsou používány nezkušenými osobami. 

• Pečujte o elektrické nářadí pečlivě. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně, a všechny 

části jsou nezávadné nebo nepoškozené. 

Poškozené díly opravte před použitím přístroje. Mnoho nehod jsou výsledkem nedostatečné 

údržby nářadí. 

• Udržujte ostré nástroje čisté a dobře nabroušený. Pečlivě postaráno ostré nástroje s ostrými 

čepelemi jam méně často a lépe se ovládají. 

• Používejte elektrické nářadí, příslušenství a nástrojové vložky atd v souladu s těmito pokyny. 

Dávejte pozor na skutečných provozních podmínkách a práce je třeba udělat. Použití elektrického 

nářadí pro účely, pro které nejsou určeny k použití pro může vést k nebezpečným situacím. 

Používání a péči o nářadí, poháněného baterií 

• Nabijte baterie pouze v nabíječce doporučené výrobcem. 

Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie může způsobit požár při použití s jinými 

bateriemi. 



• Používejte pouze baterie určené pro elektrické nářadí. Použití jiných baterií může vést k 

nebezpečí úrazu a požáru. 

• Nedovolte, aby baterie, které nejsou v provozu, který přijde do styku s kancelářskými sponkami, 

mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné drobné kovové předměty, které mohou překlenutí terminály 

způsobit zkrat baterie což může mít za následek nebezpečí popálení nebo požáru. 

• Nesprávné používání může způsobit únik tekutiny z baterie. Nedotýkejte se jí. Opláchněte 

vodou po neúmyslného kontaktu. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se taková tekutina 

dostane do očí. Unikající kapalina z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny. 

Servis 

• Pouze kvalifikovaný servisní technik může opravit elektrické nářadí při použití pouze 

originálních náhradních dílů. To zaručí bezpečný provoz vašeho přístroje. 

Bezpečnostní upozornění pro vrtání 

• Používejte chrániče sluchu. Vysoká hladina hluku může způsobit poškození sluchu. 

• Při práci, kdy nástroj může přijít do styku s ukrytými elektrickými kabely držte přístroj v 

izolované rukojeti. Kontakt s kabely pod napětím může způsobit uživateli úraz elektrickým 

proudem. 

• Nářadí a vrtačka může produkovat teplo při používání. Nechejte nářadí a vrtačku vychladnout. 

• Noste ochranné rukavice. 

Varování: 

• Nabíječka musí být připojen pouze k síťové zásuvce s napětím 230 V. 

• Používejte pouze originální nabíječku.  

• Používejte pouze dodávanou baterii a nabíječku od Puli. Nabíječka musí být připojen pouze k  

síťové zásuvce s napětím 230 V.  

• S akumulátorem zacházejte s náležitou péčí a pozorností. Zabraňte pádům ani je  

nevystavujte extrémnímu mechanickému namáhání. Nevystavujte baterii velmi vysoké nebo 

velmi nízké teplotě. Nepokoušejte se opravit baterii nebo nabíječku. 

• Nabíjejte baterii pouze tehdy, pokud je okolní teplota se pohybuje v rozmezí 10 až 40 ° C. 

• Nabitá baterie může pracovat v teplotách 0 ° C až 50 ° C. 

• Pokud se baterie nepoužívají, měly by být skladovány při teplotě 10 až 30 ° C. 

 

TECHNICKÁ DATA 

Rychlost otáčení:              0-350/0-1200 /min 

Akumulátor 

Provozní napětí:             18 V DC 

Proud:                   2000 mAh  

Nabíječka 

Provozní napětí:        230-240 V AC 

Výstupní napětí:           22,7 V DC  

Doba nabíjení:            3-5 hod 

 

Hluk 

hladina akustického tlaku na prázdno: LPA=70.93 dB(A), KPA=3 dB 

hladina akustického výkonu naprázdno: LWA=81.93 dB(A), KWA=3 dB 

Vibrace 



Vrtání do kovu ah, D= 2.300 m/s2<2.5 m/s2, K= 1.5 m/s2 

Šroubování bez příklepu ah=1.061 m/s2<2.5 m/s2, K= 1.5 m/s2 

Používejte chrániče sluchu. 

Údaje o hodnotách vibrací byly stanoveny v souladu s normovanými testovacími metodami. Tyto 

údaje se mohou měnit podle toho, jak a za jakých okolností je zařízení používáno. 

Specifikované hodnoty vibrací mohou být použity k porovnání této vrtačky s jiným elektrickým 

nářadím. 

 

Popis 

1 Volič 1. nebo 2. převodu/rychlosti 

2 Rychloupínací sklíčidlo 

3 Volič kroutícího momentu 

4 LED osvětlení 

5 Přepínač směru otáčení 

6 Vypínač 

7 Západka 

8 Akumulátor 

 

 

 

 

 

 

Použití 

Akumulátor a nabíječka 

Důležité: K nabíjení akumulátoru používejte pouze dodanou nabíječku. Před prvním použitím 

akumulátor plně nabijte. Nabíjení je automatické. 

Nabíjení 

1. Zasuňte akumulátor do nabíječky.  

2. Připojte nabíjecí základnu k napájecímu bodu. Červená LED na nabíječce svítí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Je-li akumulátor vložen do nabíječky zelená LED začne blikat. To signalizuje, že se akumulátor 

nabíjí. Současně červená LED dioda na nabíječce začne blikat krátce před tím, než zůstává trvale 

svítit. 

4. Když zelená LED přestane blikat a zůstane trvale svítit, je akumulátor plně nabit, červená LED 

pak zhasne. Nabití zcela vybitého akumulátoru trvá jednu asi hodinu. Doba nabíjení je kratší, když 

akumulátor není zcela vybit. 

5. Stav akumulátoru lze během nabíjení stisknutím červeného kulatého tlačítka na kratší straně 

zkontrolovat. Jedna, dvě, tři nebo čtyři LED se rozsvítí vedle tlačítka pro indikaci úrovně nabití. 

Čtyři LED diody znamenají, že je akumulátor plně nabitá. 

 

6. Svítí-li na nabíječce červená LED, akumulátor je vybitý, svítí-li červená a žlutá LED, akumulátor 

je částečně nabitý, svítí-li a červená, žlutá a zelená LED, je akumulátor plně nabitý. 

7. Odpojte nabíječku od síťové zásuvky. Pomocí stisku červené tlačítka zámku na akumulátoru 

vejměte akumulátor z nabíječky. Nastavte přepínač směru otáčení do středové polohy a vložte 

akumulátor do rukojeti. Vrtačka je tak připravena k použití. 

 

Práce s vrtačkou 

Vypínač 

Hlavní vypínač je vybaven regulací otáček, což znamená, že rychlost se zvyšuje tím více, čím více 

je vypínač stisknutý, a snižuje se, pokud je hlavní vypínač uvolňován a úplně se zastaví, když je 

spínač zcela uvolněn. 

Přepínač směru otáčení 

Pozor: Vrtačka se nesmí točit při přepínání směru otáčení. 

Pomocí přepínače směru otáčení volíme buď otáčení vřetene doprava nebo doleva. Je-li přepínač 

pohon je ve střední poloze, hlavní vypínač je uzamčen a nemůže být stisknut. Dávejte přepínač 

do střední polohy, když vrtačka není v provozu, aby se zabránilo náhodnému spuštění. 

Volba 1. nebo 2. rychlosti  

Maximální rychlost vrtáku řidiče se ovládá přepínačem 1. 

Důležité: tento ovládací prvek používat pouze, když je přístroj vypnutý, jinak se stroj může být 

poškozen. 

Nastavte nejnižší kroutící moment otočením ovládacího kroužku tak, že šipka ukazuje na "1". V 



této poloze je zařízení nastaveno na nejnižší možný moment utahování šroubů. Čím vyšší 

moment nastavíte, tím větší silou budou šrouby utahovány. Při vrtání nastavte kroužek tak, aby 

šipka směřovala na symbol vrtáku. V tomto případě je nastaven největší kroutící moment. 

Nízký moment by měl být vybrán pro šroubování. Vysokým točivým momentem může dojít k 

poškození otvoru hlavy šroubu, nebo dokonce zlomit šroub. 

 

Vrtání 

Uvolněte sklíčidlo, vložte zvolený ostrý vrták co nejdále do sklíčidla, utáhněte sklíčidlo tak, aby 

vrták pevně držel. Utahovací moment nastavte na “Drill“. 

Zvolte nižší rychlost při použití velkých vrtáků, protože jejich obvodová rychlost se zvyšuje s 

větším průměrem. Velké otvory by měly být předvrtat s menším otvorem. 

Vrtání do dřeva 

Použijte vrták určený pro vrtání do dřeva. Zajistěte dřevěnou část v vhodným způsobem. 

Vyznačte polohu otvoru s hřebíkem nebo jiným ostrým realizovat. Při vrtání Netlačte příliš silně 

na stroji. 

Vrtání do kovu 

Použijte vrták pro vrtání do kovu. Zajistěte dostatečné chlazení nehořlavým chladivem. Zajistěte 

vrtaný materiál vhodným způsobem. Kovová část by měla ležet rovně na pracovním stole. 

Průbojníkem vyznačte polohu otvoru. Při vrtání netlačte příliš silně na vrtačku. 

Spusťte vrtačku při normální pracovní rychlosti. 

 

Důležité: Zvolte nižší rychlost, když začnete vrtat, aby se vrták případně v čelistech neprotáčel. 

Je-li vrtaný otvor hlubší, vrták se také může zaseknout. V takových případech může dojít 

k poškození vrtáku nebo vrtačky velkým točivým momentem. Za těchto okolností ihned uvolněte 

vypínač 

Vrtání do plastu 

Při vrtání do plastu použít vrták určený pro ocel a postupujte podle pokynů pro vrtání do plastu. 

 

Použití jako šroubovák 

Zkontrolujte zda zvolený bit je správně a pevně vložen do čelistí a řádně upevněn. en. 

Zvolte požadovaný směr otáčení vřetene. Také nastavte vhodný utahovací moment podle 

velikosti šroubu a podle pevnosti šroubovaného spoje.  

 

ÚDRŽBA 

Důležité: při údržbě vždy vyjměte baterii. 

Vždy používejte suché nebo vlhké, ale ne mokré hadříky. Nepožívejte prací prostředky, mohou 

obsahovat chemické látky, které mohou poškodit plastové díly. Nepoužívejte silná nebo hořlavé 

čisticí prostředky jako je benzín, ředidlo apod. 

Pracujte v dobře větraných prostorech 

 

 

 

 

 



 

 


