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Bevezetö

Gratulálunk az Ön által megvásárolt új 
berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű 
termék mellett döntött. 
A jelen készülék minőségét a gyártás alatt 
ellenőrizték és alávetették egy végső elle-
nőrzésnek. Ezzel a készülék működőképes-
sége biztosított. 

 A használati útmutató a termék 
részét képezi. Fontos utasításokat 
tartalmaz a biztonságra, a hasz-
nálatra és a hulladékeltávolításra 
vonatkozóan. A termék használata 
előtt ismerkedjen meg az összes 
kezelési és biztonsági útmutatással. 
A terméket csak a leírtaknak meg-
felelően és a megadott használati 
területen lehet alkalmazni. 

 Őrizze meg jól az útmutatót és a 
termék harmadik személynek való 
továbbadása esetén mellékelje az 
összes dokumentumot. 

Rendeltetés

A készülék csavarok fába, fémbe vagy 
műanyagba történő be-, illetve kicsavará-
sára, valamint könnyű fúrási munkafelada-
tokra használható. Ez a berendezés nem 
alkalmas ipari használatra. Ipari alkalma-
zás esetén megszűnik a garancia.
Minden más használat, amely ebben az 
utasításban nincs kifejezetten megengedve, 
a szerszámgép károsodásához vezethet 
és a felhasználó számára komoly veszélyt 
jelenthet. 
A gyártó nem felel a rendeltetésellenes 
használatból vagy a hibás kezelésből adó-
dó károkért.

Az eredeti CE megfelelőségi
nyilatkozat fordítása ..................71
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Általános leírás

 A legfontosabb funkcióe-
lemek ábráját a kihajtható 
oldalon találhatja.

Működésleírás

Az akkus rúdcsavarhúzó jobbra és balra 
is forog.
A készülék zseblámpaként is használható.
A kezelőelemek funkciójára vonatkozó tá-
jékoztatót a lenti ismertetésben találhatja.

Szállítási terjedelem

Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze 
teljességét:
Gondoskodjon a csomagolóanyag sza-
bályszerű hulladékként történő elhelyezé-
séről.

- Akkus rúdcsavarozó
- Töltő
- 26 Bitek
- 1 Bittartó
- Koffer
- Használati utasítás

26 Bitek:

SL
25mm 3 � 4 � 5 � 6 � 7

50mm 5

PZ
25mm PZ0 � 2x PZ1 � 2x PZ2 � PZ3 

PZ2 

PH0 � 2x PH1 � 2x PH2 � PH3 

T10 � T15 � T20 � T25 

H3 � H4 � H5 

50mm

PH 25mm

T 25mm

H 25mm

Csavarhúzó
Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Csillag 

Csillag 

Torx

Imbusz 

Áttekintés

 1 Befogóhüvely
 2 Kireteszelő gomb a markolat  

beállításához
 3 Zseblámpa (nem látható)
 4 Töltésszint-kijelző 
 5 Be-/kikapcsoló, zseblámpa
 6 Markolat
 7 Be-/kikapcsoló
 8 Forgásirány-kapcsoló
 9 LED-munkavilágítás
 10 Töltő
 11 Töltőkábel USB-csatlakozója
 12 Töltőkábel-csatlakozódugó

 13 Töltőaljzat

 14 Bitek
 15 Bittartó

 16 Fedőkupak
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Műszaki adatok

Akkus rúdcsavarozó ...... PSSA 4 B2
Motorfeszültség Umax .............4 V , 2 Ah 
Üresjárati fordulatszám (n

0
) ........200 min-1

Forgató-nyomaték .................max. 10 Nm
Tömeg (töltő nélkül) ......................0,45 kg
Hangnyomásszint 

(L
PA

) ......................53,2 dB(A), K= 3 dB
Hangteljesítményszint 

(L
WA

) .....................64,2 dB(A), K= 3 dB
Rezgés csavarozás esetén

(ah) .................< 2,5 m/s2, K= 1,5 m/s2

Akkublokk (Li-Ion)
Akkucella ............................................ 1

Névleges feszültség ....................... 4 V

Kapacitás ....................................... 2 Ah
Töltési ....................................... kb. 1 h*
Hőmérséklet ..........................max. 50 °C

Töltés ....................................0 - 45 °C
Üzemeltetés ........................ -20 - 50 °C
Tárolás (optimális) ..................0 - 45 °C
* csak a kapott töltővel.

Töltő .......... WJG-Y130502200WU1
Bemeneti feszültség .............. 100-240 V~
Bemeneti váltakozó áram 
frekvencia ............................... 50-60 Hz
Kimeneti feszültség ..................... 5,0 V
Kimeneti áram ...............................2,2 A
Névleges felvétel ............................25 W

Védelmi osztály .................................  II
Védelmi mód ................................... IPX0

A zaj és vibrálási értékek a konformitás 
nyilatkozatban megnevezett szabványok-
nak és előírásoknak megfelelően lettek 
megállapítva. 

A megadott lengésemissziós értéket egy 
szabvány vizsgálati módszerrel mérték és 
egy elektromos szerszám másikkal való ösz-
szehasonlításához lehet használni.

A megadott lengésemissziós értéket a 
kitettség bevezető becsléséhez is fel lehet 
használni.

Figyelmeztetés:
A lengésemissziós érték az elektro-
mos szerszám tényleges használata 
során eltérhet a megadott értéktől, 
attól függően, hogyan használják 
az elektromos szerszámot. 
A kezelő védelme érdekében meg 
kell határozni azon biztonsági in-
tézkedéseket, amelyek a tényleges 
használati feltételek melletti kitettség 
becslésén alapulnak (ennek során 
az üzemi ciklus valamennyi részét 
figyelembe kell venni, például azo-
kat az időszakokat is, amelyekben 
az elektromos szerszámot kikap-
csolták, és azokat, amelyekben 
ugyan azt bekapcsolták, de terhe-
lés nélkül fut).

Biztonsági tudnivalók

A gép használatakor figyelembe kell venni 
a biztonsági utasításokat.

Szimbólumok és ábrák

A készüléken található képjelek

A készülék első üzembe helyezése 
előtt figyelmesen olvassa végig a 
kezelési utasítást.

Li-Ion

Ne dobja az akkut és elektro-
mos készülékek a háztartási 
hulladékok közé

Az akkutöltőn található képjelek

 A feltöltés előtt tanulmányozza a 
használati utasítást.
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„elektromos szerszámgép” fogalom háló-
zatról működtetett elektromos szerszám-
gépekre (hálózati kábellel) és akkuval 
működtetett elektromos szerszámgépekre 
(hálózati kábel nélkül) vonatkozik.

1) MUNKAHELYI BIZTONSÁG

a) Munkaterületét mindig tartsa 
tisztán és jól megvilágítva. A ren-
detlenség vagy a megvilágítatlan mun-
katerületek balesetekhez vezethetnek.

b) Ne dolgozzon az elektromos 
szerszámgéppel robbanásveszé-
lyes környezetben, ahol éghető 
folyadékok, gázok vagy porok 
találhatók. Az elektromos szerszám-
gépek szikrákat hoznak létre, melyek 
meggyújthatják a port vagy a gőzöket.

c) Az elektromos szerszámgép 
használata közben tartsa távol 
a gyermekeket és az egyéb sze-
mélyeket. Ha elvonják a figyelmét, 
elveszítheti a szerszámgép feletti ural-
mat.

2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG

a) Az elektromos szerszámgép 
csatlakozó dugójának passzol-
nia kell a dugaszoló aljzatba. 
A dugót semmilyen módon sem 
szabad módosítani. Ne használ-
jon adapterdugókat védőföldelt 
elektromos szerszámgépekkel 
együtt. A módosítás nélküli dugók és 
a megfelelő dugaszoló aljzatok csök-
kentik az áramütés kockázatát. 

b) Kerülje teste érintkezését a föl-
delt felületekkel, mint pl. csö-
vekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyek-
kel és hűtőszekrényekkel. Megnő 
az áramütés veszélyének kockázata, 
ha az Ön teste földelve van.

 Az akkutöltő csak helyiségekben 
történő alkalmazásra alkalmas.

 Polaritás

 Védelmi osztály II

 Az elektromos készülékek nem 
tartoznak a háztartási hulladékok 
közé

Az utasításban található 
szimbólumok

 Veszélyre figyelmeztető jel a 
személyi sérülések és anyagi 
károk elkerülése érdekében

 Tilalmi jel a károk elhárítására vo-
natkozó adatokkal

 Viseljen hallásvédőt.

 Utaló jelek a készülék jobb kezelé-
sére vonatkozó információkkal

Általános biztonsági 
tudnivalók elektromos 
szerszámgépekhez

 FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el 
az elektromos kéziszerszám-
hoz tartozó összes biztonsági 
utasítást, tudnivalót, illuszt-
rációt és műszaki adatot. A 

biztonsági tudnivalók és utasítások 
betartásának elmulasztása áramü-
tést, tüzet és/vagy súlyos sérülése-
ket okozhat. 

A jövőbeni használat érdekében 
őrizzen meg minden biztonsági 
tudnivalót és útmutatót.
A biztonsági tudnivalókban alkalmazott 
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c) Az elektromos szerszámgépeket
esőtől és nedvességtől távol kell
tartani. Nő az áramütés kockázata,
ha víz hatol be az elektromos szer-
számgépbe.

d) Ne használja a kábelt ren-
deltetésétől eltérő célokra, az
elektromos szerszámgép hordo-
zásához, felakasztásához vagy
a dugó dugaszoló aljzatból tör-
ténő kihúzásához. Tartsa távol
a kábelt hőtől, olajtól, éles pe-
remektől vagy mozgásban lévő
készülékelemektől. A sérült vagy
összegabalyodott kábelek növelik az
áramütés kockázatát.

e) Ha egy elektromos szerszám-
géppel a szabadban akar dol-
gozni, csak olyan hosszabbító
kábelt használjon, amely külső
terekben is alkalmazható. A kül-
téri használatra alkalmas hosszabbító
kábel alkalmazása csökkenti az áramü-
tés kockázatát.

f) Ha az elektromos kéziszerszám
nedves helyen történő haszná-
lata elkerülhetetlen, használjon
áram-védőkapcsolót. Az áram-vé-
dőkapcsoló használata csökkenti az
áramütés kockázatát.

3) SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA

a) Legyen figyelmes, ügyeljen
arra, hogy mit csinál és végez-
ze a munkát racionálisan az
elektromos szerszámgéppel.
Soha ne használjon elektromos
szerszámgépet, ha fáradt, illet-
ve kábítószerek, alkohol vagy
gyógyszerek hatása alatt áll.
Egy elektromos szerszámgép haszná-
lata közben egyetlen figyelmetlen pilla-
nat is komoly sérülésekhez vezethet.

b) Hordjon személyi védőfelszere-
lést és mindig egy védőszem-
üveget. A személyi védőfelszerelés,
mint a pormaszk, a csúszásálló bizton-
sági cipők, a védősisak vagy a hallás-
védő viselése, az elektromos szerszám-
gép mindenkori fajtája és alkalmazása
függvényében, csökkenti a sérülések
kockázatát.

c) Kerülje a véletlen üzembe he-
lyezést. Győződjön meg arról,
hogy az elektromos szerszám-
gép ki van kapcsolva, mielőtt
áramellátásra és/vagy akkura
csatlakoztatja, felemeli vagy
hordozza. Balesetekhez vezethet, ha
az elektromos szerszámgép hordozása
közben a kapcsolón tartja az ujját,
vagy a készüléket bekapcsolva csatla-
koztatja az áramellátásra.

d) Az elektromos szerszámgép
bekapcsolása előtt távolítsa el
a beállító szerszámokat vagy
a csavarkulcsot. A forgó készülék-
részekben lévő szerszám vagy kulcs
sérülésekhez vezethet.

e) Kerülje az abnormális testtar-
tást. Gondoskodjon a stabil álló
helyzetről és mindenkor tartsa
meg egyensúlyát. Így váratlan hely-
zetekben jobban tudja kontrollálni az
elektromos szerszámgépet.

f) Viseljen megfelelő ruházatot.
Ne viseljen bő ruházatot vagy
ékszereket. Haját, ruházatát és
kesztyűit tartsa távol a mozgás-
ban lévő alkotóelemektől. A moz-
gásban lévő alkotóelemek elkaphatják
a laza ruházatot, az ékszereket vagy a
hosszú hajat.

g) Amennyiben a készülékhez po-
relszívó és porgyűjtő berende-
zés is szerelhető, akkor azokat
fel kell helyezni és megfelelően
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használni kell. Porelszívó alkalma-
zása csökkentheti a por miatti veszé-
lyeztetéseket.

h) Ne gondolja, hogy biztonság-
ban van és ne hagyja figyelmen 
kívül az elektromos kéziszer-
számokra vonatkozó biztonsági 
előírásokat akkor sem, ha több-
szöri használat után jól ismeri 
az elektromos kéziszerszám 
használatát. A figyelmetlenség már 
a másodperc törtrésze alatt is súlyos 
sérülésekhez vezethet.

4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK 
HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSEE

a) Ne terhelje túl a készüléket. 
Munkájához használja az an-
nak megfelelő elektromos szer-
számgépet. A megfelelő elektromos 
szerszámgéppel jobban és biztonságo-
sabban dolgozhat a megadott teljesít-
ménytartományban.

b) Ne használjon olyan elektro-
mos szerszámgépet, melynek 
meghibásodott a kapcsolója. A 

nem be- vagy kikapcsolható elektromos 
szerszámgép veszélyes és meg kell ja-
víttatni.

c) Húzza ki a hálózati csatlako-
zódugót a csatlakozóaljzatból 
és/vagy távolítsa el a levehető 
akkumulátort, mielőtt beállí-
tásokat végez a készüléken, 
betétszerszámokat cserél vagy 
az elektromos kéziszerszámot 
elteszi. Ez az óvintézkedés megaka-
dályozza az elektromos szerszámgép 
véletlen beindulását.

d) A használaton kívül lévő elekt-
romos szerszámgépek tárolása 
gyermekek által el nem érhető 
helyen történjen. Ne engedje, 

hogy olyan személyek használ-
ják a készüléket, akik azt nem 
ismerik és jelen utasításokat 
nem olvasták el. Az elektromos 
szerszámgépek veszélyesek, ha azokat 
tapasztalatlan személyek használják.

e) Gondosan ápolja az elektromos 
kéziszerszámot és a betétszer-
számokat. Ellenőrizze, hogy 
a mozgatható alkotóelemek 
kifogástalanul működjenek, és 
ne szoruljanak, illetve hogy ne 
legyenek eltörve vagy olyan 
mértékben megsérülve alko-
tóelemek, hogy az csorbítsa az 
elektromos szerszámgép műkö-
dését. A készülék használata előtt a sé-
rült alkotóelemeket javíttassa meg. Szá-
mos baleset okát a rosszul karbantartott 
elektromos szerszámgépek képezik.

f) A vágószerszámokat tartsa éle-
sen és tisztán. A gondosan ápolt, 
éles vágóélekkel rendelkező vágószer-
számok kevésbé szorulnak be és köny-
nyebben vezethetők.

g) Az elektromos szerszámgépet, 
a tartozékokat, a behelyezhető 
szerszámokat stb. alkalmazza 
jelen utasításoknak megfelelő-
en. Eközben vegye figyelembe 
a munkafeltételeket és a kivi-
telezendő tevékenységet. Az 

elektromos szerszámgépek rendeltetés 
szerinti alkalmazásoktól eltérő célra tör-
ténő használata veszélyes szituációkat 
teremthet.

h) A markolatokat és fogófelüle-
teket tartsa szárazon, tisztán 
és olaj- illetve zsírmentesen. A 

csúszós markolatok és fogófelületek 
nem teszik lehetővé az elektromos ké-
ziszerszám biztonságos használatát és 
irányítását váratlan helyzetekben.
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5) AZ AKKUMULÁTOROS SZERSZÁ-
MOK HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSE

a) Az akkukat csak a gyártó által
javasolt akkutöltőkben töltse
fel. Meghatározott fajtájú akkukhoz
készült akkutöltő eltérő fajtájú akkukkal
történő használata esetén tűzveszély áll
fenn.

b) Az elektromos szerszámgépek-
ben mindig csak az azokkal tör-
ténő használat céljára rendelte-
tett akkukat használja. Az eltérő
akkuk használata sérüléseket okozhat
és tűzveszélyt rejt magában.

c) A használaton kívüli akkut
tartsa távol gemkapcsoktól,
érméktől, kulcsoktól, szögek-
től, csavaroktól és egyéb olyan
apró fémtárgyaktól, melyek az
érintkezők áthidalását okozhat-
ják. Az akku érintkezői között fellépő
rövidzárlat égési sérüléseket okozhat és
tűzveszélyes.

d) Hibás alkalmazás esetén folya-
dék juthat ki az akkuból. Ke-
rülje az azzal való érintkezést.
Véletlen érintkezés esetén vízzel
alaposan le kell öblíteni. Ha a
folyadék szembe kerül, kérje
orvos segítségét is. A kifolyt akku-
folyadék irritálhatja a bőrt vagy égési
sérüléseket okozhat.

e) Ne használjon sérült vagy át-
alakított akkumulátort. A sérült
vagy átalakított akkumulátorok előre
nem látható módon viselkedhetnek, és
tüzet, robbanást vagy személyi sérülést
okozhatnak.

f) Ne tegyen ki akkumulátort
tűznek vagy magas hőmérsék-
letnek. Tűz vagy 130 °C feletti hőmér-
séklet robbanást okozhat.

g) Kövesse a töltésre vonatkozó
utasításokat és soha ne töltse az
akkumulátort vagy az akkumu-
látoros szerszámot a használati
útmutatóban megadott hőmér-
sékleti tartományon kívül. A hely-
telen vagy a megengedett hőmérsékleti
tartományon kívüli töltés tönkre teheti
az akkumulátort és növeli a tűzveszélyt.

6) VEVŐSZOLGÁLAT

a) Elektromos szerszámgépe ja-
víttatásához csak szakképzett
szakszemélyzetet és csak ere-
deti pótalkatrészeket vegyen
igénybe. Ezzel biztosított, hogy az
elektromos szerszámgép biztonságos
marad.

b) Soha ne végezzen karbantartást
sérült akkumulátorokon. Az ak-
kumulátorok valamennyi karbantartását
csak a gyártó vagy hivatalos vevőszol-
gálatok végezhetik.

7)  KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ELŐ-
ÍRÁSOK CSAVAROZÓGÉPEKHEZ:

a) A kéziszerszámot csak a szige-
telt markoló felületénél fogja
meg, ha olyan munkát végez,
ahol a csavar rejtett kábelekbe
vagy a készülék saját kábelébe
ütközhet. A csavar feszültség alatt
álló kábellel való érintkezése a készü-
lék fém részeit is feszültség alá helyez-
heti és áramütést okozhat.

Az akkutöltő helyes 
kezelése

a) A készüléket használhatják
8 évnél idősebb gyermekek,
valamint korlátozott fizikai,
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szenzorikus vagy mentális ké-
pességekkel rendelkező, illetve 
tapasztalat és ismeretek hiányá-
ban álló személyek is, ameny-
nyiben felügyelet alatt állnak, 
vagy a készülék biztonságos 
használatával kapcsolatos uta-
sításokban részesültek és értik 
az abból következő veszélyeket. 
Gyermekek nem játszhatnak 
a készülékkel. A tisztítást és a 
felhasználó által végzett kar-
bantartásokat nem végezhetik el 
gyermekek felügyelet nélkül.

b) A töltő-készülékkel ne töltsön 
újra nem tölthető elemeket.

c) Az akkutöltőt, a kábelt 
és a dugót minden hasz-
nálat előtt ellenőrizze és 
javíttatásukhoz csak szak-
képzett szakszemélyzetet 
és csak eredeti pótalkat-
részeket vegyen igénybe. 
Ne használjon meghibá-
sodott akkutöltőt és azt ne 
nyissa fel. Ezzel biztosított, 
hogy a készülék biztonságos 
marad. 

d) Az akkutöltőt csak földelt 
dugaszoló aljzatra csatla-
koztassa. Ügyeljen arra, 
hogy a hálózati feszültség 
megegyezzen az akkutöl-
tő típustábláján megadott 
adatokkal. Fennáll az áramü-
tés veszélye.

e) Válassza le az akkutöltőt 
a hálózatról, mielőtt az 
akkuhoz/ az elektromos 
szerszámgéphez/ a készü-
lékhez az összeköttetése-
ket zárja vagy nyitja.

f) Tartsa az akkutöltőt tisz-
tán, valamint nedvesség-

től és esőtől távol. Soha 
ne használja az akkutöltőt 
a szabadban. A szennye-
ződések és a víz behato-
lása növelik az áramütés 
kockázatát.

g) Az akkutöltő csak a hoz-
zátartozó eredeti akkuk-
kal üzemeltethető. Az eltérő 
akkuk töltése sérüléseket okoz-
hat és tűzveszélyt rejt magában.

h) Kerülje az akkutöltő me-
chanikus sérüléseit. Ezek bel-
ső rövidzárlatokhoz vezethetnek.

i) Az akkutöltő nem működ-
tethető éghető felületen 
(pl. papíron, textílián). A 
töltés közben fellépő melegedés 
miatt tűzveszély áll fenn.

j) Az elektromos áramütés 
elkerülése érdekében tisz-
títás előtt húzza ki a há-
lózati csatlakozó-aljzatból 
a töltőkészülék hálózati 
csatlakozódugóját.

k) Ha e készülék csatlakozó 
vezetéke megsérül, azt a 
veszélyeztetések elkerülé-
se érdekében a gyártóval, 
annak vevőszolgálatával 
vagy egy hasonlóan szak-
képzett szakemberrel ki 
kell cseréltetni.

Töltésfolyamat

 Ne tegye ki az akkut olyan 
extrém körülményeknek, 
mint hőnek vagy ütésnek. 
Sérülésveszély áll fenn a kilé-
pő elektrolit oldat! Érintkezés 
esetén öblítse le vízzel vagy 
neutralizátorral és keressen 
fel egy orvost, amennyiben a 
szemébe stb. került volna. 
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 Csak száraz helyiségben  
töltse fel az akkut.

  Fennáll az áramütés okozta 
sérülésveszély.

• A készülék kizárólag a rajta lévő jel-
zésnek megfelelő SELV (Safety Extra 
Low Voltage, biztonsági feszültség) 
feszültséggel üzemeltethető.

• Töltse fel az akkut az első használat 
előtt.

• A készülékbe beépített Li-ion-akkumu-
látor feltöltéséhez kizárólag a kapott 
WJG-Y130502200WU1 töltőt használ-
ja.

• Minden esetben vegye figyelembe az 
érvényes biztonsági előírásokat és a 
környezetvédelemre vonatkozó utasítá-
sokat.

• Az olyan meghibásodások, amelyek a 
szakszerűtlen használatból adódnak, 
nem esnek a garancia hatásköre alá.

 Az akku feltöltése

1. Kösse össze a töltőkábel-csatlakozódu-
gót (12) és a készülék töltő-csatlakozó-
ját (13).

 Helyezze a töltőkábel USB-csatlakozó-
ját (11) a töltőbe (10).

2. A töltőkészüléket (10) csatlakoztassa 
csatlakozóaljzathoz. 

3. Világít a töltésszint-kijelző (4):
 vörös => Töltés kezdete
 vörös-sárga => Az akkumulátor  

    kb. félig feltöltődött
 vörös-sárga-zöld => Akku feltöltve
4. Feltöltést követően a töltőkészüléket (10) 

válassza le a hálózatról.

Üzembe helyezés

 A hallásvédő használata csökkenti 
a halláskárosodás kockázatát.

 Be- és kikapcsolás

1. A készülék bekapcsolásához nyomja 
meg a be-/kikapcsolót (7). Üzem köz-
ben világít a LED-munkavilágítás (9).

2. A kikapcsoláshoz engedje el a be-/
kikapcsoló gombot (7).

Túlterhelés-védő: Túlterhelésnél kikapcsol a 
készülék biztonsági kikapcsolója. Néhány 
másodpercre engedje el a be-/kikapcsolót 
és néhány másodperc múlva már vissza is 
kapcsolhatja a készüléket.

 Ellenőrizze a akku 
töltésszintjét

A töltésszint-kijelző (4) az akku töltésszint-
jét jelzi.
• Nyomja meg a be-/kikapcsoló gom-

bot, és az akku töltésszintjét a 3 színes 
LED felvilágítása jelzi: 
A zöld LED fényesen világít: Akku telje-
sen feltöltve. 
A vörös és sárga LED fényesen vilá-
gít: Az akkuban még van feszültség 
(< 90 %). 
A vörös LED fényesen világít: Az akku 
lemerült, töltse fel.

 Forgásirány beállítása

A forgásirány-kapcsolóval a készülék 
forgásirányát módosíthatja (jobb- és bal-
menet) és a készüléket biztosíthatja az 
akaratlan bekapcsolással szemben.

1. Várja meg, amíg a készülék teljesen 
leáll.

2. Jobbmenet: Forgásirány-kapcsoló   

(9) jobbra nyomása.
3. Balmenet: Forgásirány-kapcsoló    

(9) balra nyomása. 
4. Kapcsolózár: Forgásirány-kapcso-

ló középállásba állítása.
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A hajtómű védelme érdekében a 
forgásirány-kapcsoló csak nyugalmi 
helyzetben használható.

Bit behelyezése/cseréje

Az akaratlan bekapcsolás megelő-
zése érdekében minden egyes mun-
kavégzés előtt állítsa középállásba 
a forgásirány-kapcsolót (8).

1. A kívánt bitet (14) vagy bittartót (15)
helyezze a befogóhüvelybe (1).

2. A bit vagy a bittartó eltávolításához
húzza ki a bitet vagy a bittartót a befo-
góhüvelyből.

Markolat-beállítás

Az akaratlan bekapcsolás megelő-
zése érdekében minden egyes mun-
kavégzés előtt állítsa középállásba 
a forgásirány-kapcsolót (8).

A készülék két markolat-beállítással rete-
szelhető:
- pisztolymarkolat-pozíció
- rúdpozíció

Nyomja meg a PRESS kireteszelő gombot 
(2) ás forgassa el a készülék markolatát (6)
180°-kal. Hallhatóan bekattan.

Használat 
zseblámpaként

1. Nyomja le a be-/kikapcsolót (5) a mar-
kolat alján (6). A zseblámpa világít.

2. A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a
be-/kikapcsoló gombot (5).

Cseretoldatok

A PAS 4 B2/B3 sorozatú akkus csavarhú-
zók cseretoldatainak használatához eltávo-
líthatja a sapkát (16).

Nyúljon be a sapka két kikönnyítésébe, és 
vegye le.

A cseretoldatok szerelését és leszerelését a 
cseretoldatokhoz adott használati útmutató 
tartalmazza.

Tisztítás/karbantartás

Valamennyi, jelen útmutatóban nem 
ismertetett munkát csak szerviz-köz-
pontunk hajthatja végre. Csak ere-
deti alkatrészeket használjon.

Tisztítás

Következő karbantartási és tisztítási munká-
kat rendszeresen el kell végezni. Ezzel sza-
vatolt a hosszú és megbízható használat:

Ne spriccelje le a készüléket 
vízzel és ne tisztítsa folyó víz 
alatt. Fennáll az áramütés 
veszélye és a készülék meg-
sérülhet.

• Tartsa tisztán a légréseket, a motorhá-
zat és a berendezés markolatait. Hasz-
náljon ehhez egy nedves rongyot vagy
egy kefét.
Ne használjon tisztítószert ill. higítót.
Azzal a berendezést visszavonhatatla-
nul megrongálhatja.

Karbantartás

A berendezés nem igényel karbantar-tást. 
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Tárolás

•  A készülék tárolása száraz és portól 
védett, gyermekek által el nem érhető 
helyen történjen.

• Az akkumulátort csak részben feltöltött 
állapotban tárolja. A töltésszint hosz-
szabb tárolás folyamán 40-60% kell 
legyen (1-2 LED világít). 

• A berendezést 10 °C és 25 °C között 
kell tárolni. Kerülje a tárolás folyamán 
a rendkívüli hideget vagy hőséget an-
nak érdekében, hogy az akkumulátor 
ne veszítsen teljesítményéből.

• Hosszabb tárolási fázis során kb. 3 ha-
vonta ellenőrizze az akku töltésszintjét 
és szükség esetén töltse azt fel újra.

Eltávolítás és 
környezetvédelem
Gondoskodjon a szerszámgép, a tartozék-
részek és a csomagolás környezetbarát 
újra hasznosításáról. 

 Az elektromos készülékek nem 
tartoznak a háztartási hulladékok 
közé. 

Li-Ion

 Ne dobja a készüléket beépített 
akkuval a háztartási hulladékok 
közé, tűzbe (robbanásveszély) 
vagy vízbe. A sérült akkuk a 
mérgező gőzök vagy folyadé-
kok kijutása esetén károsíthatják 
a környezetet és az Ön egész-
ségét.

• A készülék ártalmatlanítása/hulla-
dékként történő elhelyezése lemerült 
akkuval történjen.  Soha ne nyissa fel a 
készüléket és az akkut.

• A készülék ártalmatlanítása/hulladék-
ként történő elhelyezése a helyi előírá-
soknak megfelelően történjen. Adja le 
a készüléket használt elemek gyűjtő-
helyén, ahol gondoskodnak a környe-
zetvédelmi szempontoknak megfelelő 
újrahasznosításról. Kérdezze ezzel 
kapcsolatban a helyi hulladékkezelőt 
vagy szerviz-központunkat.  
Tájékoztassa a gyűjtőhelyet a fixen be-
épített akkumulátorról.

•  A beküldött hibás berendezés eltávolí-
tásáról ingyenesen gondoskodunk.

Alkatrészek/Tartozékok

Pótalkatrészeket és  
tartozékokat az alábbi  

honlapon rendelhet:  
www.grizzlytools-service.eu

Ha esetleg problémája akad a rendelési 
folyamattal kapcsolatosan, kérjük, használ-
ja a kapcsolatfelvételi űrlapot. 
További kérdések esetén forduljon a szer-
vizközponthoz (lásd a(z) 15 oldalon).

26 Bitek ................................ 91104080

Bittartó .................................. 91104081

Töltő EU ................................ 80001030
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A termék megnevezése: 

Akkumulátoros rúdcsavarozó
Gyártási szám: 
IAN 353304_2007

A termék típusa:
PSSA 4 B2

A gyártó cégneve, címe, e-mail címe:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Germany
E-Mail: service@grizzly.biz

Szerviz neve, címe, telefonszáma:

Szerviz Magyarország
Tel.: 06800 21225
E-Mail: grizzly@lidl.hu
W+T Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
Dunapart also 138 
2318 Szigetszentmárton 
Tel.: 0624 456 672 

Az importáló/ forgalmazó neve és címe:  

Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6.

1. A jótállási idő a Magyarország területén, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. üz-
le-tében történt vásárlás napjától számított 1 év, amely jogvesztő. A jótállási idő a fo-
gyasztó részére történő átadással, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy
annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

2. A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a vásárlást igazoló blokkal érvényesíthe-
tő. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy átadásának elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettség-vállalás érvényességét. Kérjük, hogy a vásárlás tényének és
időpontjának bizonyítására őrizze meg a pénztári fizetésnél kapott jótállási jegyetés
a vásárlást igazoló blokkot.

3. A vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a
forgalmazó köteles a terméket kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetésszerű hasz-ná-
latot akadályozza. A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvé-nye-
sítheti az áruházakban, valamint a jótállási tájékoztatóban feltüntetett szervizekben.
(A magyar Polgári Törvénykönyv alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

A jótállás ideje alatt a fogyasztó hibás teljesítés esetén kérheti a termék kijavítását,
kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, vagy az a forgalma-zó-
nak aránytalan többletköltséggel járna, illetve a fogyasztó kijavításhoz, kicseré-léshez
fűződő érdeke alapos ok miatt megszűnt,árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szer-
ződéstől és visszakérheti a vételárat. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész
kerülhet beépítésre.

4. A fogyasztó a hiba felfedezésé után a lehető legrövidebb időn belül köteles a hibát
bejelenteni és a terméket a jótállási jogok érvényesítése céljából átadni. A hiba fel-fe-
dezésétől számított két hónapon belül bejelentett jótállási igényt időben közöltnek kell
tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény#



érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a 
csere napján újraindul.

5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön 
nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, 
ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, vala-
mint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.

6. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakí-
tás-ból, helytelen tárolásból, vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bár-
mely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta, és azt a for-galma-
zó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a mozgó kopó alkat-részek 
(világítótestek, gumiabroncsok stb.) rendeltetésszerű elhasználódására. A szerviz és a 
forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik szemé-
lyek által tárolt adatokért vagy beállításokért.

7. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkama-
rák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetősé-
gét nem érinti.

Kijavítást ellenőrző szelvény:
A jótállási igény bejelentésének időpontja: A hiba oka:

Javításra átvétel időpontja: A hiba javításának módja:

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

A szerviz bélyegzője, kelt és aláírás:

Kicserélést ellenőrző szelvény:
A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kicserélés időpontja:

A cserélő bolt bélyegzője, kelt és aláírás:
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Predgovor

Čestitke ob nakupu vaše nove naprave. 
Odločili ste se za visokokakovosten izde-
lek. 
Kakovost naprave je bila preverjena med 
postopkom proizvodnje in pri končnem 
preverjanju, s čimer je zagotovljeno pravil-
no delovanje vaše naprave. Kljub temu ni 
mogoče izključiti, da so v posameznih pri-
merih v napravi oz. v ceveh ostanki vode 
ali maziv. To ni napaka ali pomanjkljivost 
in ni vzrok za skrb.

Izdelku so priložena navodila za 
uporabo. Vsebujejo pomembna 
navodila glede varnosti uporabe in 
odstranitve. Pred uporabo izdelka 
se seznanite z navodili za uporabo 
in varnostnimi navodili. Izdelek 
uporabljajte zgolj na opisani način 
in v naštete namene.  
Navodila skrbno shranite in pri 
predaji naprave tretji osebi priložite 
tudi vso dokumentacijo.

Namen uporabe

Ta naprava je namenjena za privijanje in 
odvijanje vijakov v ter iz lesa, kovine ali 
umetne mase in za manj zahtevno vrtanje. 
Ta naprava ni primerna za komercialno 
uporabo. V primeru uporabe v komercial-
ne namene ugasne pravica do uveljavlja-
nja garancije. 
Vsaka druga uporaba, ki ni izrecno dovo-
ljena v teh navodilih, lahko povzroči škodo 
na napravi in predstavlja resno nevarnost 
za uporabnika. Proizvajalec ne jamči za 
škodo, nastalo zaradi nenamenske ali na-
pačne uporabe. 
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Splošen opis

Slike poiščite na sprednji 
zložljivi strani.

Opis funkcij

Akumulatorski palični izvijač se lahko vrti v 
desno in levo smer.
Napravo je poleg tega mogoče 
uporabljati tudi kot ročno svetilko.
Za delovanje elementov za upravljanje 
glejte naslednje opise.

Obseg dobave

Orodje vzemite iz embalaže in preverite, 
ali je popolno.
Embalažo odstranite v skladu s predpisi.

- Akumulatorski palični izvijač
- Polnilnik
- 26 nastavkov
- 1 držalo za nastavke
- Kovček
- Navodila za uporabo

26 nastavkov:

SL
25mm 3 � 4 � 5 � 6 � 7

50mm 5

PZ
25mm PZ0 � 2x PZ1 � 2x PZ2 � PZ3 

PZ2 

PH0 � 2x PH1 � 2x PH2 � PH3 

T10 � T15 � T20 � T25 

H3 � H4 � H5 

50mm

PH 25mm

T 25mm

H 25mm

reža
No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

prečkamo

prečkamo

Torx

šesterokotnik

Pregled

1 Priključek za nastavke
2 Tipka za sprostitev nastavitve 

ročaja
3 Žepna svetilka (ni vidna)
4 Prikaz napolnjenosti
5 Stikalo za vklop/izklop, žepna 

svetilka
6 Ročaj
7 Stikalo za vklop/izklop
8 Stikalo za izbiro smeri vrtenja
9 Delovna lučka LED

10 Polnilnik
11 Vtič USB polnilnega kabla
12 Vtič za polnilni kabel

 13 Vtičnica za polnjenje

 14 Nastavkov
15 Držalo nastavkov 

 16 Pokrovček
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Tehnični podatki

Akumulatorski 
palični vijačnik ............... PSSA 4 B2
Napetost orodja Umax ............4 V ; 2 Ah 
Število vrtljajev v prostem teku

(n
0
) .......................................200 min-1

Vrtilni moment ......................max. 10 Nm
Teža (brez polnilnik) ....................0,45 kg
Raven zvočnega tlaka 

(LpA) ......................53,2 dB(A), K= 3 dB
Raven zvočne moči 

(L
WA

) .....................64,2 dB(A), K= 3 dB
Tresljaji med vijačenjem

(ah) .................< 2,5 m/s2, K= 1,5 m/s2

Akumulatorska baterija (Li-Ion)
Akumulatorske celice ............................ 1

Nazivna napetost.......................... 4 V

Kapaciteta ..................................... 2 Ah
Čas polnjenja ............................ ca. 1 h*
Temperatura ........................ maks. 50 °C

Postopek polnjenja .................0 - 45 °C
Delovanje .......................... -20 - 50 °C
Skladiščenje ..........................0 - 45 °C
* samo v povezavi s priloženim polnilnikom.

Polnilnik .... WJG-Y130502200WU1
Vhodna napetost .................. 100-240 V~
Frekvenca vhodnega 
izmeničnega toka ..................... 50-60 Hz
Izhodna napetost ....................... 5,0 V
Izhodni tok ....................................2,2 A
Nazivna moč ................................25 W

Zaščitni razred ..................................  II
Vrsta zaščite .................................... IPX0

Navedena vrednost vibracij je izmerjena 
po standardiziranem postopku ter jo je 
možno uporabiti za medsebojno primerja-
vo električnih orodij.
Navedeno vrednost vibracij je prav tako 
možno uporabiti za oceno izpostavljenosti 
uporabnika.

Opozorilo:  
Vrednost vibracij med dejansko 
uporabo se lahko razlikuje od nave-
dene vrednosti, odvisno od načina 
uporabe električnega orodja. 
Določiti je treba varnostne ukrepe 
za zaščito uporabnika, ki so odvis-
ni od ocene izpostavljenosti med 
dejansko uporabo (pri tem je treba 
upoštevati tudi čas, ko je orodje 
izključeno, in čas, ko je vključeno, 
vendar deluje brez obremenitve).

Varnostna opozorila

Med delom z orodjem upoštevajte varno-
stna opozorila.

Simboli in oznake

Simboli na orodju:

Pozorno preberite navodila za upo-
rabo.

Li-Ion

Orodja z vgrajeno akumula-
torsko baterijo ne mečite med 
gospodinjske odpadke.

Slikovni znaki na polnilniku:

 Pozorno preberite navodila za upo-
rabo.

 Polnilnik je primeren samo za upo-
rabo v prostorih.

 Polarnost

Razred zaščite II

Električnih orodij ne odvrzite med 
hišne odpadke. 
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b) Električnega orodja ne upo-
rabljajte v okolju, kjer obstaja
nevarnost eksplozije in v kate-
rem se nahajajo gorljive tekoči-
ne, plini ali prah. Električna orodja
povzročajo iskrenje, zato se gorljiv
prah ali pare lahko vnamejo.

c) Ne dovolite otrokom in drugim
osebam, da bi se med delom
približale električnemu orodju.
Druge osebe lahko odvrnejo vašo po-
zornost in izgubili boste nadzor nad
orodjem.

2) ELEKTRIČNA VARNOST

a) Priključni vtič električnega orod-
ja mora ustrezati vtičnici. V no-
benem primeru vtiča ne smete
spreminjati. Uporaba adapter-
skih vtičev v kombinaciji z za-
ščitno ozemljenimi električnimi
orodji ni dovoljena. Nespremenjen
vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta
nevarnost električnega udara.

b) Izogibajte se telesnemu stiku z
ozemljenimi površinami, na pri-
mer s cevmi, grelci, štedilniki in
hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše
telo, obstaja povečano tveganje elek-
tričnega udara.

c) Električno orodje zavarujte pred
dežjem in vlago. Vstop vode v
električno orodje povečuje nevarnost
električnega udara.

d) Električnega kabla ne upo-
rabljajte za prenašanje ali obe-
šanje električnega orodja in ne
vlecite vtiča iz vtičnice tako, da
vlečete za kabel. Kabel zavarujte
pred vročino, oljem, ostrimi robovi in
premikajočimi se deli orodja. Poškodo-
van ali zavozlan kabel povečuje nevar-
nost električnega udara.

Simboli v navodilih za uporabo

Znaki za nevarnost z napotki 
za preprečevanje osebne in 
materialne škode

Znaki za navodilo (z napotki za 
preprečevanje škode

Nosite zaščito za sluh.

Znaki za napotek z informacijami o 
primernem rokovanju z napravo

Splošna varnostna navodila

OPOZORILO! Preberite vsa varno-
stna opozorila, navodila, ilustracije 
in tehnične podatke, s katerimi je 
opremljeno to električno orodje.
Vadite delo z orodjem, funkcije, 
način dela in delovne tehnike pa 
naj vam razloži izkušen uporabnik 
ali strokovnjak. Preverite, ali lahko 
orodje v sili nemudoma izklopite. 
Nenamenska uporaba orodja lahko 
povzroči hude poškodbe.

Varnostna navodila in opozorila 
shranite za prihodnjo uporabo.
Pojem ,,električno orodje”, uporabljen v 
varnostnih navodilih, se nanaša na elek-
trična orodja s priklopom na omrežje (s 
priključnim kablom) in na akumulatorska 
električna orodja (brez priključnega ka-
bla).

1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU

a) Poskrbite, da bo vaše delov-
no mesto vedno čisto in dobro
osvetljeno. Nered ali neosvetljena
delovna področja lahko povzročijo ne-
zgode.
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e) Če električno orodje uporabljate 
na prostem, uporabljajte samo 
podaljšek, ki je primeren za 
delo na prostem. Uporaba podalj-
ševalnega kabla, ki je primeren za 
uporabo na prostem, zmanjšuje nevar-
nost električnega udara.

f) Če se uporabi električnega orod-
ja v vlažnem okolju ni mogoče 
izogniti, uporabite zaščitno sti-
kalo za udarne tokove. Uporaba 
zaščitnega stikala za udarne tokove 
zmanjša tveganje električnega udara. 

3) VARNOST OSEB

a) Bodite zbrani in pazite, kaj de-
late. Dela z električnim orodjem 
se lotite razumno. Električnega 
orodja ne uporabljajte, ko ste 
utrujeni ali pod vplivom mamil, 
alkohola oziroma zdravil. En sam 
trenutek nepazljivosti pri uporabi elek-
tričnega orodja ima lahko za posledico 
resne telesne poškodbe.

b) Uporabljajte osebno zaščitno 
opremob)in vedno nosite zašči-
tna očala. Nošenje osebne zaščitne 
opreme, na primer nedrsečih zaščitnih 
čevljev, zaščitne čelade ali glušnikov, 
zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.

c) Izogibajte se nenamernemu 
vklopu orodja. Preden električ-
no orodje priključite na elek-
trično omrežje, ga dvignete ali 
prenašate, se prepričajte, da je 
izključeno. Če pri nošenju električne-
ga orodja držite prst na stikalu ali če 
vklopljeno orodje priključite na omrež-
je, lahko pride do nesreče.

d) Pred vklopom z električnega 
orodja odstranite nastavitvena 
orodja ali vijačni ključ. Orodje ali 

ključ, ki se nahaja na vrtečem se delu 
orodja, lahko povzročita nezgodo.

e) Izogibajte se nenormalni telesni 
drži. Poskrbite za varno stojišče 
in ohranite ravnotežje. Tako boste 
lahko v nepričakovani situaciji bolje 
obvladali električno orodje.

f) Uporabljajte primerno obleko. 
Ne nosite širokih oblačil ali na-
kita. Lasje, oblačila in rokavice 
naj se ne približujejo premikajo-
čim se delom orodja. Premikajoči 
se deli orodja lahko zagrabijo ohlapno 
obleko, nakit ali dolge lase.

g) Če je mogoče namestiti naprave 
za odsesavanje in prestrezanje 
prahu, jih namestite in zagoto-
vite njihovo pravilno uporabo. 
Uporaba odsesavanja prahu lahko 
zmanjša nevarnosti zaradi prahu.

h) Ne pustite se preslepiti lažnemu 
občutku varnosti in ne zanemar-
jajte varnostnih navodil za elek-
trična orodja, tudi če po večkra-
tni uporabi električno orodje 
dobro poznate. Nepazljivo ravnanje 
lahko v nekaj delčkih sekunde povzroči 
hude poškodbe.

4) UPORABA IN RAVNANJE Z ELEK-
TRIČNIM ORODJEM

a) Ne preobremenjujte orodja. 
Uporabljajte samo električno 
orodje, ki je predvideno za 
opravljanje določenega dela. Z 

ustreznim električnim orodjem boste 
delali bolje in varneje v predvidenem 
območju zmogljivosti.

b) Ne uporabljajte električnega 
orodja, ki ima pokvarjeno stika-
lo. Električno orodje, ki ga ni možno 
vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je 
treba popraviti.
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c) Izvlecite vtič iz vtičnice in/ali od-
stranite akumulatorsko baterijo, 
preden se lotite nastavitev orod-
ja, zamenjate pribor ali odložite 
orodje. Ta previdnostni ukrep onemo-
goča nenamerni zagon električnega 
orodja.

d) Električno verižno orodje, ki ga 
ne uporabljate, shranjujte izven 
dosega otrok. Osebam, ki orod-
ja ne poznajo ali niso prebrale 
teh navodil, ne dovolite upo-
rabljati orodja. Električna orodja so 
nevarna, če jih uporabljajo neizkušene 
osebe.

e) Električno orodje in vpenjal-
ne nastavke skrbno negujte. 
Prepričajte se, da gibljivi deli 
delujejo brezhibno in da niso 
stisnjeni. Prav tako ne smejo biti 
zlomljeni ali poškodovani do te 
mere, da ovirajo delovanje ele-
ktričnega orodja. Pred ponovno 
uporabo je treba poškodovani 
del orodja popraviti. Vzrok za 
številne nezgode so prav slabo vzdrže-
vana električna orodja.

f) Rezalna orodja naj bodo ostra 
in čista. Skrbno negovana rezalna 
orodja z ostrimi robovi se manj zatika-
jo in so lažje vodljiva.

g) Električno orodje, pribor, nastav-
ke itd. uporabljajte v skladu s 
temi navodili. Pri tem upoštevaj-
te delovne pogoje in vrsto dela, 
ki ga nameravate opravljati. 
Zaradi uporabe električnega orodja v 
druge, nepredvidene namene, lahko 
nastanejo nevarne situacije.

h) Skrbite za to, da so ročaji in 
prijemalne površine suhi, čisti in 
brez olja ali masti. Spolzki ročaji in 
prijemalne površine ne omogočajo var-
ne uporabe in nadzora nad električnim 
orodjem v nepredvidenih situacijah.

5)  SKRBNO RAVNANJE Z AKUMU-
LATORSKIMI ORODJI IN NJIHO-
VA UPORABA

a) Akumulatorske baterije polnite 
samo v polnilnikih, ki jih pripo-
roča proizvajalec. Na polnilniku, 
predvidenem za polnjenje določene 
vrste akumulatorskih baterij, lahko 
pride do požara, če ga uporabite za 
polnjenje drugih vrst akumulatorskih 
baterij.

b) Za pogon električnih orodij upo-
rabljajte samo zanje predvidene 
akumulatorske baterije. Uporaba 
drugačnih akumulatorskih baterij lahko 
povzroči telesne poškodbe in požar.

c) Akumulatorska baterija, ki ni 
v uporabi, ne sme priti v stik s 
pisarniškimi sponkami, kovanci, 
ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi 
kovinskimi predmeti, ki bi lahko 
povzročili premostitev kontak-
tov. Kratek stik med kontakti akumula-
torske baterije lahko povzroči opekline 
ali požar.

d) Pri napačni uporabi lahko iz 
akumulatorske baterije izteče 
tekočina. Izogibajte se kontaktu 
z njo. Če vseeno pride do sti-
ka, prizadeto mesto spirajte z 
vodo. Če pride tekočina v oči, 
po spiranju poiščite zdravniško 
pomoč. Iztekajoča tekočina lahko 
povzroči draženje kože in opekline.

e) Ne uporabljajte poškodovanih 
ali predelanih akumulatorskih 
baterij. Poškodovane ali predelane 
akumulatorske baterije se lahko ob-
našajo nepredvidljivo in povzročijo 
požar, eksplozije ali poškodbe.

f) Akumulatorskih baterij ne iz-
postavljajte ognju ali previsokim 
temperaturam. Ogenj ali tempera-
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ture, višje od 130 °C, lahko povzročijo 
eksplozijo.

g) Upoštevajte vsa navodila za 
polnjenje in akumulatorske 
baterije ali akumulatorskega 
orodja nikoli ne polnite izven 
temperaturnega območja, nave-
denega v navodilih za uporabo. 

Nepravilno polnjenje ali polnjenje 
izven dovoljenega temperaturnega 
območja lahko uniči akumulatorsko ba-
terijo in poveča nevarnost požara.

6) SERVIS

a) Električno orodje lahko popra-
vlja samo usposobljen strokov-
njak, in to izključno z originalni-
mi nadomestnimi deli. Le tako bo 
tudi vnaprej zagotovljena varna raba 
električnega orodja.

b) Poškodovanih akumulatorjev ne 
popravljajte. Kakršna koli popravila 
akumulatorskih baterij lahko izvaja 
samo proizvajalec ali njegovi poobla-
ščeni serviserji.

7) POSEBNA VARNOSTNA NAVODI-
LA ZA IZVIJAČE:

a) Pri delu, kjer bi lahko vijak 
zadel ob skrite električne nape-
ljave ali lastni napajalni kabel, 
držite napravo za izolirane 
površine ročajev.Stik vijaka z nape-
ljavo pod napetostjo lahko spravi pod 
napetost tudi kovinske dele naprave in 
povzroči električni udar.

8)  POSEBNA VARNOSTNA OPO-
ZORILA ZA AKUMULATORSKA 
ORODJA

a) Akumulatorske baterije/elek-
tričnega orodja/naprave ne iz-
postavljajte močnim sončnim in 
ne odlagajte na grelne naprave. 
Akumulatorska baterija je občutljiva na 
vročino in obstaja nevarnost eksplozije.

b) Pred polnjenjem počakajte, da 
se segreta akumulatorska bate-
rija ohladi. 

c) Akumulatorske baterije ne od-
pirajte in jo zaščitite pred me-
hanskimi poškodbami. Obstaja 
nevarnost kratkega stika in uhajanja 
hlapov, ki dražijo dihala. Poskrbite za 
dotok svežega zraka in v primeru težav 
poiščite zdravniško pomoč.

Pravilna uproaba 
polnilnika akumulatorskih 
baterij

a) To napravo lahko uporabljajo 
otroci, stari 8 let ali več, ter 
osebe z omejenimi fizičnimi, 
senzoričnimi ali mentalnimi spo-
sobnostmi ali osebe s pomanj-
kanjem znanja in izkušenj, če 
so nadzorovani ali so bili pou-
čeni o varni uporabi naprave in 
razumejo morebitne nevarnosti. 
Otroci se z napravo ne smejo 
igrati. Otroci ne smejo čistiti ali 
vzdrževati naprave brez nadzo-
ra.

b) S polnilnikom ne polnite baterij, 
ki niso primerne za vnovično 
polnjenje. 

c)  Pred vsako uporabo pre-
verite polnilnik, kabel in 
vtič. Popravlja jih lahko 



24

SI

samo usposobljeno stro-
kovno osebje in to izključ-
no z originalnimi nadome-
stnimi deli. Poškodovanega 
polnilnika ne uporabljajte in ga 
ne odpirajte. Le tako bo tudi 
vnaprej zagotovljena varna 
raba orodja. 

d) Bodite pozorni, da omre-
žna napetost ustreza po-
datkom na tipski ploščici 
na polnilniku. Sicer obstaja 
nevarnost električnega udara.

e) Polnilnik izklopite iz 
omrežja preden začnete 
polniti ali ko končate s 
polnjenjem akumulator-
ske baterije/električnega 
orodja/naprave. Tako boste 
preprečili poškodbe akumulator-
ske baterije in polnilnika.

f)  Polnilnik zavarujte pred 
umazanijo, vlago in dež-
jem. Polnilnika nikoli ne 
uporabljajte na prostem. 
Umazanija in vdor vode po-
večujeta tveganje električnega 
udara.

g) Polnilnik lahko uporablja-
te le s pripadajočimi origi-
nalnimi akumulatorskimi 
baterijami. Polnjenje drugač-
nih akumulatorskih baterij lahko 
povzroči telesne poškodbe in 
požar.

h) Preprečite mehanske po-
škodbe polnilnika. Povzroči-
jo lahko kratek stik v notranjosti 
aparata. 

i)  Polnilnika ne uporabljajte 
na gorljivi podlagi (npr. 
papirju, blagu). Zaradi se-
grevanja med polnjenjem obsta-
ja nevarnost požara.

j)  Za zmanjšanje tveganja 
električnega udara pred 
čiščenjem polnilnika izvle-
cite vtič iz električne vtični-
ce.

k) Če se poškoduje priključni 
kabel tega orodja, naj ga 
zaradi varnostnih razlo-
gov zamenja proizvajalec, 
njegova servisna služba 
ali podobno ustrezno 
usposobljen strokovnjak.

Postopek polnjenja

 Akumulatorske baterije ne 
izpostavljanje ekstremnim 
razmeram, kot so vročina in 
udarci. Nevarnost poškodb 
zaradi iztekajoče elektrolit-
ske raztopine! Če pride te-
kočina v oči ali v stik s kožo, 
jo takoj sperite z vodo ali 
nevtralizirajte z nevtraliza-
torjem ter poiščite zdravniško 
pomoč. 

 Akumulator polnite samo v 
suhih prostorih. 
Obstaja nevarnost telesnih 
poškodb zaradi električnega 
udara.

• Napravo je dovoljeno napajati samo z 
napajalno napetostjo, skladno s pred-
pisom SELV (Safety Extra Low Voltage, 
varnostna nizka napetost) in oznakami 
na napravi.

• Pred prvo uporabo napolnite akumula-
torsko baterijo v orodju. 

• Za polnjenje litij-ionskega 
akumulatorja, vgrajenega v napravi, 
uporabljajteizključno priloženi polnilnik 
WJG-Y130502200WU1.
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• V vsakem primeru upoštevajte vsa ve-
ljavna varnostna navodila ter predpise 
in nasvete za varovanje okolja.

• Garancija ne velja za okvare, ki nasta-
nejo zaradi nepravilne uporabe.

 Polnjenje 
akumulatorske baterije

1. Vtič kabla polnilnika (12) povežite z 
vtičnico za polnjenje naprave (13).

 Vtič USB (11) polnilnega kabla vtaknite 
v polnilnik (10).

2. Vtaknite polnilnik (10) v vtičnico.
3. Prikaz polnjenja (4) sveti:
 rdeča: => Začetek polnjenja
 rdeča-rumena => akumulatorska bate-

rija je napolnjena pribl. do polovice
 rdeča-rumena-zelena => 

Akumulator je napolnjen
4. Po polnjenju odklopite polnilnik (10) z 

električnega omrežja.

Uporaba

 Z uporabo zaščite za sluh zmanjša-
te nevarnost poškodb sluha.

 Vklop in Izklop

1. Za vklop naprave pritisnite stikalo za 
vklop/izklop (7). Med delovanjem  
sveti delovna lučka LED (9).

2. Za izklop spustite stikalo za vklop/
izklop (7).

Zaščita pred preobremenitvijo:Ob preobre-
menitvi se izklopi zaščitni odklop naprave. 
Spustite stikalo za vklop/izklop, čez nekaj 
sekund boste lahko napravo znova vklo-
pili. 

 Preverjanje stanja 
napolnjenosti 
akumulatorske baterije

Prikaz stanja napolnjenosti (4) prikazuje 
stanje napolnjenosti akumulatorske bate-
rije.
• Pritisnite tipko PRESS na akumulatorski 

bateriji. 
Prižge se ustrezna LED-dioda, ki prika-
zuje stanje napolnjenosti akumulatorske 
baterije.

rdeča-rumena-zelena =>
akumulatorska baterija je napolnjena
rdeča-rumena => akumulatorska baterija 
je napolnjena pribl. do polovice
rdeča => akumulatorsko baterijo 
je treba napolniti

 Nastavitev smeri 
vrtenja

S stikalom za smer vrtenja lahko izbirate 
smer vrtenja naprave (v desno ali v levo) in 
jo zavarujete pred nehotenim zagonom.

1. Počakajte, da se naprava zaustavi.
2. Vrtenje v desno: Stikalo za  

smer (8) potisnite v desno.  
3. Vrtenje v levo: Stikalo za  

smer (8) potisnite v levo.  
4. Zapora vklopa: Stikalo za smer preklo-

pite v srednji položaj.

 Stikalo za izbiro smeri vrte-
nja lahko preklapljate le, ko 
orodje miruje !.

 Vstavljanje/zamenjava 
nastavkov

 Pred vsemi deli na napravi preklopi-
te stikalo za smer (8) v srednji polo-
žaj, da preprečite nehoteni vklop.
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1. Želeni nastavek (14) ali držalo za 
nastavek (15) vstavite v priključek za 
nastavke (1). 

2. Če želite odstraniti nastavek ali držalo 
za nastavke, izvlecite nastavek ali 
držalo za nastavke iz priključka za na-
stavke.

 Nastavitev ročaja

 Pred vsemi deli na napravi preklopi-
te stikalo za smer (8) v srednji polo-
žaj, da preprečite nehoteni vklop.

Napravo lahko zaklenete v dveh položajih 
ročaja:
- Položaj ročaja pištole
- Položaj palice

Pritisnite tipko za odklepanje PRESS (2) in 
ročaj (6) naprave zavrtite za 180°. Pri tem 
se slišno zaskoči.

 Uporaba kot ročna 
svetilka

1. Pritisnite stikalo za vklop/izklop (5) na 
spodnji strani ročice (6). Žepne svetilke 
zasvetijo.

2.  Za izklop ponovno pritisnite stikalo za 
vkop/izklop (5).

 Nadomestni nastavki

Za uporabo združljivih nadomestnih na-
stavkov akumulatorskega izvijača serij PAS 
4 B2/B3 lahko odstranite pokrovček (16).

Posezite v eno od obeh zarez na pokrovč-
ku in ga snemite.

Informacije o montaži in demontaži nado-
mestnih nastavkov najdete v navodilih za 
uporabo, priloženih nadomestnim nastav-
kom.

Čiščenje in vzdrževanje

 Popravila in vzdrževalna dela, ki 
niso opisana v teh navodilih za 
uporabo, naj opravi naš servisni 
center. Uporabljajte samo original-
ne dele. Nevarnost poškodb!

Čiščenje

Orodje redno čistite in opravljajte na-
slednja vzdrževalna dela. S tem boste 
zagotovili dolgo življenjsko dobo in varno 
uporabo orodja.

 Orodja ni dovoljeno škropiti 
z vodo ali ga vanjo polagati. 
Sicer obstaja nevarnost elek-
tričnega udara!

• Poskrbite, da bodo prezračevalne reže, 
ohišje motorja in ročaji vedno čisti. Za 
čiščenje uporabljajte vlažno krpo ali 
ščetko. 

 Ne uporabljajte čistilnih sredstev oz. to-
pil. Tako bi lahko orodje nepopravljivo 
poškodovali. 

Vzdrževanje

Naprava ne potrebuje vzdrževanja. 
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Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany

Pooblaščeni serviser: 
Tel.: 080080917
E-Mail: grizzly@lidl.si
(Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota)

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20,
63762 Großostheim, Germany» jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob nor-
malni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnje-
nih spodaj navedenih  pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi
napak v materialu ali izde-lavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili
kupnino.

2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 36 mesecev od datuma izročitve blaga.

Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadalj-

njih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem
natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.

5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot
potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.

6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more
uveljavljati zahtevkov iz te garancije.

7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in
ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more
uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in
uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.

8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih

dokumentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti

prodajalca za napake na blagu.

Prodajalec:
Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda
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Shranjevanje

• Orodje shranjujte na suhem mestu v
priloženi zaščiti za rezilo ter izven do-
sega otrok.

• Akumulatorsko baterijo shranite le
delno napolnjeno. Če akumulatorsko
baterijo shranite za dlje časa, naj bo
napolnjena 40–60 % (1–2 lučki LED
svetita).

• Orodje hranite pri temperaturah od
10 °C do 25 °C. Izogibajte se ekstre-
mnemu mrazu ali vročini pri shranje-
vanju, da akumulatorska baterija ne
izgubi svoje moči.

• Če akumulatorsko baterijo shranite za
dlje časa, približno na tri mesece pre-
verjajte napolnjenost in jo po potrebi
dodatno napolnite.

Odstranitev/varstvo 
okolja
Napravo, pribor in embalažo oddajte v 
okolju prijazno reciklažo. 

Polnilnikov ne odvrzite med hišne 
odpadke. 

Li-Ion

Orodja z vgrajeno akumu-
latorsko baterijo ne mečite 
med gospodinjske odpadke, 
v ogenj (nevarnost eksplozije) 
ali vodo. Poškodovane akumu-
latorske baterije lahko škodu-
jejo okolju in zdravju, če se iz 
njih sproščajo strupeni hlapi 
ali iztekajo strupene tekočine.

• Orodje odstranite z izpraznjeno aku-
mulatorsko baterijo. Orodja in akumu-
latorske baterije ne odpirajte.

• Orodje odstranite v skladu z lokalnimi
predpisi. Orodje oddajte na zbirno
mesto, kjer ga bodo okolju prijazno
reciklirali.
Več informacij dobite pri svojem lokal-
nem podjetju za odstranjevanje odpad-
kov ali našem servisnem centru.

• Odsluženo orodje, ki nam ga pošljete,
odstranimo brezplačno.

Nadomestni deli/Pribor

Nadomestni deli in pribor so na 
voljo na spletni strani  

www.grizzlytools-service.eu 

Använd kontaktformuläret om det uppstår 
problem med beställningen. 
Kontakta ” Service-Center” för övriga 
frågor (se sidan 27).

Nastavki (26 delov) ................ 91104080

Držalo za nastavke ................ 91104081

Polnilnik baterij EU ................. 80001030
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Úvod

Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové-
ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce 
kvalitní výrobek. 
Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována 
během výroby a byla provedena také 
závěrečná kontrola. Tím je zaručena funkč-
nost přístroje. 

Návod k obsluze je součástí tohoto 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny 
týkající se bezpečnosti, používání 
a likvidace. Před použitím výrobku 
se seznamte se všemi pokyny k 
obsluze a bezpečnosti. Výrobek po-
užívejte jen k popsaným účelům a v 
rámci uvedených oblastí použití. 
Návod dobře uschovejte a při pře-
dávání výrobku třetímu předejte i 
všechny podklady. 

Účel použití

Přístroj je vhodný ke šroubování a uvolňo-
vání šroubů ve dřevě, kovu či plastech a k 
lehkým stavebním pracím. 
Tento přístroj není určený pro komerční vyu-
žití. Při komerčním použití záruka zanikne.
Každé jiné použití, které v tomto návodu 
není výslovně povoleno může vést k poško-
zení přístroje a k vážnému nebezpečí pro 
použivatele. 
Výrobce neručí za škody, které byly způso-
beny nesprávným používáním nebo chyb-
nou obsluhou. Překlad originálního 

prohlášení o shodě CE ................73
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Obecný popis

Obrázky najdete na přední 
výklopné straně.

Popis funkce

Tyčový akumulátorový šroubovák má pra-
votočivý a levotočivý chod. 
Navíc je možné přístroj použít jako kapes-
ní svítilnu.
Funkce obslužných částí je popsána násle-
dovně.

Rozsah dodávky

Přístroj vybaltej a zkontrolujte, je-li komplet-
ní. Obalový materiál řádně zlikvidujte.

- Akumulátorový šroubovák
- Nabíječka
- 26 Bity
- 1 Držák bitů
- Kufřík
- Návod k obsluze

26 Bity:

plochý 
Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

křížový 

křížový

Torx

šestihranný 

SL
25mm 3 � 4 � 5 � 6 � 7

50mm 5

PZ
25mm PZ0 � 2x PZ1 � 2x PZ2 � PZ3 

PZ2 

PH0 � 2x PH1 � 2x PH2 � PH3 

T10 � T15 � T20 � T25 

H3 � H4 � H5 

50mm

PH 25mm

T 25mm

H 25mm

Přehled

1 Upínač bitů
2 Odblokovací tlačítko k nastavení 

rukojeti
3 Kapesní svítilna (není viditelná)
4 Indikátor stavu nabití 
5 Zapínač/vypínač kapesní svítilny
6 Rukojeť
7 Zapínač/vypínač
8 Přepínač směru otáčení
9 Pracovní světlo LED

10 Nabíječka
11 USB konektor nabíjecího kabelu
12 Konektor nabíjecího kabelu

 13 Nabíjecí zdířka

 14 Bity
15 Držák bitů

 16 Krytka
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Technické údaje

Aku šroubovák .............. PSSA 4 B2
Napětí motoru Umax ..............4 V , 2 Ah 
Otáčky naprázdno (n

0
) ..............200 min-1

Točivý moment ..................... max. 10 Nm
Hmotnost (vč. příslušenství) ...........0,45 kg
Hladina akustického tlaku 

(LpA) ......................53,2 dB(A), K= 3 dB
Úroveň akustického výkonu 

(L
WA

)  ....................64,2 dB(A), K= 3 dB
Vibrace při šroubování

(ah) .................< 2,5 m/s2, K= 1,5 m/s2

Akumulátor (Li-Ion)
Bateriové články .................................. 1

Jmenovité napětí ........................... 4 V

Kapacita ........................................ 2 Ah
Doba nabíjení ..........................cca. 1 h*
Teplota .................................. max 50 °C

Nabíjecí proces .................... 0 - 45 °C
Provoz ............................... -20 - 50 °C
Skladování ........................... 0 - 45 °C
* pouze ve spojení s dodanou nabíječkou.

Nabíječka .. WJG-Y130502200WU1
Vstupní napětí ...................... 100-240 V~
Vstupní frekvence střídavého 
proudu .................................... 50-60 Hz
Výstupní napětí ......................... 5,0 V 
Výstupní proud...............................2,2 A
Jmenovitý příkon ............................25 W

Třída ochrany ...................................  II
Druh ochrany................................... IPX0

Hodnoty u hluku a vibrace byly stanove-
ny podle norem a ustanovení uvedených 
v prohlášení o shodě.

Uvedená hodnota emisí vibrací byla změře-
na podle normovaného zkušebního postupu 
a může se použít ke srovnání jednoho elek-
trického nářadí s jiným.

Uvedená hodnota emisí vibrací se může po-
užít také k odhadnutí přerušení funkce.

Výstraha:  
Hodnota emisí vibrací se může bě-
hem skutečného používání elektric-
kého nářadí lišit od uvedené hodno-
ty, v závislosti na způsobu, kterým 
se elektrické nářadí používá. 
Existuje nutnost stanovit bezpečnost-
ní opatření pro ochranu obsluhy, 
spočívající v odhadnutí přerušení 
funkce za podmínek skutečného 
používání (přitom je třeba zohlednit 
všechny podíly provozního cyklu, 
například doby, v nichž je elek-
trické nářadí vypnuté, a doby, v 
nichž je sice zapnuté, ale běží bez 
zatížení).

Bezpečnostní pokyny

Při používání stroje je nutné dodržovat 
bezpečnostní pokyny.

Symboly a piktogramy

Grafické značky na přístroji

Před prvním uvedením do provozu 
si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Li-Ion

Nevyhazujte nástroj se zabudo-
vaným akumulátorem do domá-
cího odpadu.

Grafické značky na nabíječce

 Přečtěte si návod k použití.

 Před nabitím si přečtěte návod na 
obsluhu.

Pólování
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1) BEZPEČNOST PRACOVIŠTĚ

a)  Udržujte svůj pracovní úsek čistý 
a dobře osvětlený. Nepořádek 
anebo neosvětlené pracovní oblasti mo-
hou vést k nehodám.

b) Nepracujte s elektrickým ná-
strojem v okolí ohroženém vý-
buchem, v kterém se nachází 
hořlavé tekutiny, plyny anebo 
prachy. Elektrické nástroje vytváří jis-
kry, které mohou zapálit prach anebo 
páry.

c) Během používání elektrického 
nástroje udržujte děti a jiné 
osoby vzdáleně od sebe. Při ne-
pozornosti můžete ztratit kontrolu nad 
nástrojem.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

a)  Přípojná zástrčka elektrického 
nástroje se musí hodit do zásuv-
ky. Zástrčka se nesmí žádným 
způsobem změnit. Nepoužívejte 
žádné adaptérové zástrčky ve 
spojení elektrickými nástroji s 
ochranným uzemněním. Nezmě-
něné zástrčky a vhodné zásuvky zmen-
šují riziko elektrického úderu.

b) Vyvarujte se tělesnému kontaktu 
se zemněnými povrchy jako jsou 
roury, topná tělesa, sporáky 
a ledničky. Existuje zvýšené riziko 
skrze elektrický úder, když je Vaše tělo 
zemněné.

c) Nevystavujte elektrický nástroj 
dešti anebo mokru. Vniknutí vody 
do elektrického nástroje zvyšuje riziko 
elektrického úderu.

d) Nepoužívejte kabel k jinému 
účelu, jako je nošení nebo zavě-
šení elektrického nástroje anebo 
vytažení zástrčky ze zásuvky. 

 Třída ochrany II

 Přístroje nepatří do domovního  
odpadu.

Symboly v návodu

 Výstražné značky (místo vy-
křičníku zde může být popis 
nebezpečí) s údaji pro zabrá-
nění škodám na zdraví ane-
bo věcným škodám

 Příkazové značky s údaji pro pre-
venci škod

 Nosit chrániče sluchu.

 Informační značky s informacemi 
pro lepší zacházení s nástrojem

Všeobecné bezpečností 
pokyny pro elektrické nářadí

 VÝSTRAHA! Přečtěte si všech-
ny bezpečnostní pokyny a 
instrukce, prohlédněte si ob-
rázky a technické údaje, kte-
ré jsou dodávány k tomuto 
elektrickému nářadí. Opome-
nutí při dodržování bezpečnostních 
pokynů a instrukcí mohou způsobit 
úder elektrickým proudem, požár 
a/nebo těžká zranění.

Všechny bezpečnostní pokyny a in-
strukce uchovejte pro budoucnost.
Pojem „elektrický nástroj” používaný v bez-
pečnostních pokynech se vztahuje na elek-
trické nástroje napájené ze sítě (se síťovým 
kabelem) a na elektrické nástroje napájené 
akumulátorem (bez síťového kabelu).
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Udržujte kabel vzdáleně od 
žáru, od oleje, od ostrých hran 
anebo od pohybujících se částí 
nástrojů. Poškozené anebo zamotané 
kabely zvyšují riziko elektrického úde-
ru.

e) Když pracujete s elektrickým ná-
strojem pod širým nebem, pak
používejte pouze prodlužovací
kabely, které jsou vhodné i pro
venkovní oblast. Použití prodlužo-
vacího kabelu vhodného pro venkovní
oblast, zmenšuje riziko elektrického
úderu.

f) Pokud nelze zabránit provozu
elektrického nástroje ve vlhkém
prostředí, použijte proudový
chránič. Použití proudového chrániče
snižuje riziko úrazu elektrickým prou-
dem.

3) BEZPEČNOST OSOB

a) Buďte pozorní, dbejte na to, co
děláte a usťte se s elektrickým
nástrojem rozumně do práce.
Nepoužívejte elektrický nástroj,
když jste unaveni anebo pod
vlivem drog, alkoholu anebo
léků. Jediný okamžik nepozornosti při
používání elektrického nástroje může
vést k vážným poraněním.

b) Noste osobní ochrannou výstroj
a vždy ochranné brýle. Nošení
osobní ochranné výstroje, jako je pro-
tiskluzová bezpečnostní obuv, ochran-
ná přilba a ochrana sluchu, snižuje
riziko poranění.

c) Vyvarujte se nezáměrnému uve-
dení do provozu. Přesvědčte se
o tom, že je elektrický nástroj
vypnutý předtím, než ho při-
pojíte na napájení elektrickým
proudem, než ho zvednete

anebo nesete. Když při nošení elek-
trického nástroje držíte prst na spínači 
anebo když tento nástroj v zapnutém 
stavu připojíte na napájení elektrickým 
proudem, pak toto může vést k neho-
dám.

d) Odstraňte nastavovací nářadí
anebo šroubováky předtím,
než elektrický nástroj zapnete.
Nářadí anebo klíč, který se nachází v
otáčející se části nástroje, může vést k
poraněním.

f) Vyvarujte se abnormálnímu dr-
žení těla. Postarejte se o bezpeč-
ný postoj a udržujte vždy rovno-
váhu. Tímto můžete v neočekávaných
situacích lépe kontrolovat elektrický
nástroj.

g) Lze-li namontovat zařízení na
odsávání či zachytávání prachu,
musí se takové zařízení namon-
tovat a správně používat. Volné
oblečení, šperky anebo dlouhé vlasy
mohou být zachycené pohybujícími se
částmi.

h) Nenechte se zhýčkat falešným
pocitem bezpečnosti a neopovr-
hujte bezpečnostními pravidly
pro elektrická nářadí, i když jste
po častém používání s elektric-
kým nářadím seznámeni. Ne-
dbalé jednání může způsobit v zlomku
sekundy těžká zranění.

4) POUŽITÍ A MANIPULACE S ELEK-
TRICKÝM PŘÍSTROJEM

a) Nepřetěžujte tento nástroj. Po-
užijte pro svoji práci elektrické
nářadí, určené pro tento účel. S
vhodným elektrickým nástrojem pracu-
jete v udaném výkonovém rozsahu lépe
a bezpečněji.
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b) Nepoužívejte žádné elektrické 
nářadí, jehož spínač je defektní. 
Elektrické nářadí, které se již nedá za- 
anebo vypnout, je nebezpečné a musí 
být opravené.

c) Vytáhněte zástrčku ze zásuvky 
a/nebo vyjměte vyjímatelný 
akumulátor před jakýmkoliv 
seřizováním, výměnou nástroje 
nebo odložením nářadí. Toto pre-
ventivní bezpečnostní opatření zabrání 
neúmyslnému startu elektrického nástro-
je.

d) Uložte nepoužívaný elektrický 
nástroj mimo dosahu dětí. Ne-
přenechávejte používání tohoto 
nástroje osobám, které s tímto 
nástrojem nejsou obeznámené 
anebo tyto pokyny nečetly. Elek-
trické nástroje jsou nebezpečné, když 
je používají nezkušené osoby.

e) Údržbu elektrického nářadí a 
používaného nástroje prová-
dějte s maximální pečlivostí. 
Kontrolujte, jestli pohyblivé díly 
bezvadně fungují a neváznou, 
jestli jsou části zlomené anebo 
natolik poškozené, že je funkce 
elektrického nástroje narušena. 
Nechte poškozené části před 
použitím nástroje opravit. Příčiny 
mnohých nehod tkví ve špatně udržova-
ných elektrických nástrojích.

f) Udržujte řezné nástroje ostré a 
čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástro-
je s ostrými řeznými hranami se méně 
zaseknou a lépe se vedou.

g) Používejte tento elektrický ná-
stroj, jeho příslušenství, vložné 
nástroje atd. v souladu s těmito 
instrukcemi. Zohledněte přitom 
pracovní podmínky a činnost, která se 
má vykonávat. Používání elektrického 
nástroje pro jiné účely, než pro které 

je určený, může vést k nebezpečným 
situacím. 

h) Držadla a úchopné plochy udr-
žujte v suchém a čistém stavu 
bez stop oleje či mastnoty. Kluzká 
držadla a kluzké úchopné plochy neu-
možňují bezpečné ovládání a kontrolu 
elektrického nářadí v neočekávaných 
situacích.

5)  POUŽITÍ A MANIPULACE S AKU-
MULÁTOROVÝM PŘÍSTROJEMÍ

a) V elektrických nástrojích použí-
vejte pouze pro ně určené aku-
mulátory. Použití jiných akumulátorů 
může vést k poraněním a k nebezpečí 
požáru.

b) Udržujte nepoužívané akumulá-
tory vzdáleně od kancelářských 
sponek, mincí, klíčů, hřebíků, 
šroubů anebo jiných malých 
kovových předmětů, které by 
mohly zapříčinit přemostění 
kontaktů. Zkrat mezi kontakty aku-
mulátoru může mít za následek popále-
niny anebo oheň.

c) Při nesprávném používání může 
z akumulátoru unikat tekutina. 
Vyvarujte se kontaktu s ní. Při 
náhodném kontaktu opláchněte 
vodou. Když se tato tekutina 
dostane do očí,  přídavně vyhle-
dejte lékařskou pomoc. Uniknutá 
tekutina může vést k podrážděním po-
kožky anebo k popáleninám.

e) Nepoužívejte poškozené nebo 
modifikované akumulátory. Po-
škozené nebo modifikované akumuláto-
ry se mohou chovat nepředvídatelně a 
způsobit požár, výbuch nebo zranění.

f) Nevystavujte akumulátor ohni 
ani vysokým teplotám. Oheň 
nebo teploty nad 130° C mohou způ-
sobit výbuch.
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g) Dodržujte všechny pokyny pro 
nabíjení a nikdy nenabíjejte 
akumulátor ani akumulátorový 
nástroj mimo rozsah teplot, uve-
dených v návodu k obsluze. Ne-
správné nabíjení nebo nabíjení mimo 
povolený teplotní rozsah může zničit 
akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.

6) SERVIS

a) Svoje elektrické nářadí nechte 
opravit pouze kvalifikovaným 
odborným personálem a jenom 
pomocí originálních náhradních 
dílů. Tímto se zajistí to, že bezpečnost 
elektrického nářadí zůstává zachována

b) Na poškozených akumulátorech 
nikdy neprovádějte údržbu. 
Veškerá údržba akumulátorů by měla 
být prováděna pouze výrobcem nebo 
autorizovanými servisními středisky..

7)  SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKY-
NY PRO ŠROUBOVÁKY:

a) Při práci, při které může do-
jít k tomu, že šroub zasáhne 
skrytá napěťová vedení nebo 
vlastní síťový kabel, držte pří-
stroj na izolovaných úchopných 
plochách. Při kontaktu šroubu s na-
pěťovým vedením mohou být i kovové 
součásti přístroje vystaveny napětí, 
a proto může dojít k úrazu elektrickým 
proudem.

8) ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKY-
NY PRO AKUMULÁTOROVÉ PŘÍ-
STROJE

a) Akumulátor nevystavujte po del-
ší dobu silnému slunečnímu zá-
ření a neodkládejte jej na topná 

tělesa. Vysoká teplota škodí akumulá-
toru a navíc může dojít k explozi.

b) Ponechte zahřátý akumulátor 
před nabíjením vychladnout. 

c) Akumulátor neotevírejte a vy-
hýbejte se mechanickému po-
škození akumulátoru. Hrozí 
riziko zkratu, přičemž se mohou 
uvolňovat výpary dráždící dý-
chací cesty. Zajistěte přísun čerstvého 
vzduchu a při potížích navíc vyhledejte 
lékařskou pomoc.

Bezpečnostní pokyny pro 
nabíječku

a) Tento přístroj mohou používat 
děti od 8 roků jakož i osoby se 
sníženými fyzickými, senzoric-
kými anebo mentálními schop-
nostmi, anebo s nedostatkem 
zkušeností a vědomostí, pokud 
jsou pod dozorem anebo byli 
poučené o bezpečném používa-
ní přístroje a rozumějí rizikům, 
které z toho vyplývají. Děti si s 
přístrojem nesmí hrát. Děti ne-
smí vykonávat čistění a údržbu 
bez dozoru.

b) Pomocí nabíječky nenabíjejte 
baterie, které nejsou určeny k 
nabíjení.

c) Zkontrolujte před každým 
použitím nabíjecí přístroj, 
kabel a zástrčku a nechte 
je opravovat kvalifikova-
ným odborným personá-
lem a pouze s originálními 
náhradními díly. Nepouží-
vejte defektní nabíjecí pří-
stroj a sami ho neotvírejte. 
Tímto je zabezpečené to, že 
zůstane zachovaná bezpečnost 
nástroje. 
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d) Připojujte nabíjecí přístroj 
pouze na zásuvku s uzem-
něním. Dbejte na to, aby 
síťové napětí souhlasilo s 
údajem na typovém štítku 
nabíjecího přístroje. Existuje 
nebezpečí elektrického úderu.

e) Odpojte nabíjecí přístroj 
od sítě předtím, než se 
uzavřou anebo rozpojí 
spojení k akumulátoru/ 
elektrickému nástroji/ pří-
stroji. Tak zajistíte, že nedojde 
k poškození akumulátoru a na-
bíječky.

f) Udržujte nabíjecí přístroj 
čistý a vzdáleně od vlh-
kosti a deště. Nikdy ne-
používejte nabíjecí přístroj 
na volném prostranství. 
Skrz zašpinění a vniknutí vody, 
se zvyšuje riziko elektrického 
úderu.

g) Tento nabíjecí přístroj se 
smí provozovat pouze s 
příslušnými originálními 
akumulátory. Nabíjení ji-
ných akumulátorů může vést k 
poraněním a k nebezpečí požá-
ru.

h) Vyvarujte se mechanickým 
poškozením nabíjecího 
přístroje. Tyto mohou vést k 
vnitřním krátkým spojením.  

i) Nabíjecí přístroj se nesmí 
provozovat na hořlavém 
podkladu (např. papír, 
textilie). Existuje nebezpečí 
požáru kvůli zahřívání, které se 
vytváří při nabíjení.

j) Abyste omezili riziko úra-
zu elektrickým proudem, 
vytáhněte před čištěním 
nabíječky zástrčku nabí-
ječky ze zásuvky.

k) Je-li přípojné vedení to-
hoto nástroje poškozené, 
musí být skrze výrobce 
anebo jeho servisní služ-
bu zákazníkům anebo 
podobně kvalifikovanou 
osobou nahrazené, aby se 
vyvarovalo ohrožením.

Postup při nabíjení

 Akumulátor nevystavujte 
extrémním podmínkám, jako 
jsou teplo a nárazy. Hrozí 
nebezpečí poranění vytékají-
cím elektrolytem! Při kontak-
tu opláchněte postiženou část 
vodou nebo neutralizačním 
prostředkem a vyhledejte 
lékaře, pokud došlo ke kon-
taktu s očima atd. 

 Akumulátor nabíjejte jen v 
suchých prostorách.

 Hrozí nebezpečí poranění 
elektrickým proudem.

• Zařízení musí být napájeno pouze na-
pětím SELV (Safety Extra Low Voltage, 
bezpečné „malé“ napětí) dle označení 
na zařízení.

• Před prvním použitím nabijte akumulá-
tor vestavěný do přístroje. 

• K nabíjení akumulátorů typu Li-Ion, za-
budovaných v tomto přístroji, používej-
te výlučně dodanou nabíječku  
WJG- Y130502200WU1.

• V každém případě dodržujte platné 
bezpečnostní pokyny a ustanovení a 
pokyny k ochraně životního prostředí.

• Závad, které vyplývají z neodborné ma-
nipulace, se záruka netýká.
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Nabíjení akumulátoru

1. Připojte konektor nabíjecího kabelu (12)
do nabíjecí zdířky (13) na přístroji.
Zastrčte konektor USB (11) nabíjecího
kabelu do nabíječky (10).

2. Nabíječku (10) zapojte do síťové zásuv-
ky.

3. Indikátor stavu nabití (4) svítí:
červená: => Spuštění nabíjení
červená-žlutá: =>
Akumulátor je nabitý circa do poloviny
červená-žlutá-zelená: =>
Akumulátor je nabitý.

4. Po úspěšném dokončení nabíjení odpoj-
te nabíječku (10) od sítě.

Uvedení do provozu

Při nošení chráničů sluchu se snižu-
je riziko ztráty sluchu.

Zapnutí a vypnutí

1. Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte za-
pínač/vypínač (7). Během provozu svítí
pracovní světlo LED (9).

2. Chcete-li zařízení vypnout, zapínač/
vypínač (7) uvolněte.

Ochrana proti přetížení: Při přetížení se 
přístroj vypne díky obvodu ochranného 
vypnutí. Uvolněte zapínač/vypínač – po 
několika sekundách můžete přístroj opět 
zapnout. 

Ověření stavu nabití 
akumulátoru

Ukazatel stavu nabití (4) signalizuje stav 
nabití akumulátoru.

• Stiskněte zapínač/vypínač, stav nabití
akumulátoru se zobrazuje podle svítí-
cích 3 barevných kontrolek LED:
Svítí zelená LED: Akumulátor je plně
nabitý.
Svítí červená a zelená LED:
V akumulátoru je zbytkové nabití
(< 90 %).
Svítí červená LED: Akumulátor je prázd-
ný, nabijte jej.

Nastavení směru 
otáčení

Pomocí spínače směru otáčení lze zvolit 
směr otáčení přístroje (chod vpravo a chod 
vlevo) a přístroj zajistit proti neúmyslnému 
zapnutí.

1. Vyčkejte, než se přístroj úplně zastaví.
2. Chod vpravo: Spínač směru

otáčení (8) stiskněte vpravo.
3. Chod vlevo: Spínač směru

otáčení (8) stiskněte vlevo.
4. Blokace zapnutí: Spínač směru otáčení

přesuňte do středové polohy.

Spínač směru otáčení lze stisknout 
pouze v klidovém stavu přístroje, 
aby nedošlo k poškození převodov-
ky.

Nasazení/výměna bitů

Před jakýmikoliv pracemi na přístro-
ji nastavte spínač směru otáčení (8) 
do středové polohy, aby nedošlo k 
neúmyslnému zapnutí. 

1. Zasuňte požadovaný bit (14) nebo dr-
žák bitů (15) do upínače bitů (11).

2. K vyjmuti bitů nebo držáku bitů vytáh-
něte bit nebo držák bitů z upnutí bitů.
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Nastavení rukojeti

Před jakýmikoliv pracemi na přístro-
ji nastavte spínač směru otáčení (8) 
do středové polohy, aby nedošlo k 
neúmyslnému zapnutí.

Přístroj lze zaaretovat ve dvou nastaveních 
rukojeti:
- rukojeť ve tvaru pistole
- poloha ve tvaru tyče

Stiskněte tlačítko odblokování PRESS (2) a 
otočte rukojeť (6) přístroje o 180°. Slyšitel-
ně zaklapne.

Použití jako kapesní 
svítilna

1. Stiskněte zapínač/vypínač (5) na spod-
ní straně držadla (6).
Kapesní svítilna se rozsvítí.

2. K vypnutí stiskněte opět zapínač/
vypínač (5).

Vyměnitelné nástavce

K použití kompatibilních vyměnitelných ná-
stavců pro akulumátorové šroubováky série 
PAS 4 B2/B3 můžete sejmout krytku (16).

Sáhněte do jedné ze dvou vyhloubenin na 
krytce a sejměte ji.

Montáž a demontáž výměnitelných nástav-
ců naleznete v návodu k obsluze  
dodaném s výměnitelnými nástavci.

Čištění/Údržba

Práce, které nejsou popsané v tom-
to návodu, nechejte provést naším 
servisním střediskem. Používejte  
jen originální díly. Hrozí nebezpečí 
úrazu!

Čištění

Pravidelně provádějte následující údržbář-
ské práce a čištění. Tím se zaručí dlouhé a 
spolehlivé používání:

Neostřikujte tento nástroj vo-
dou a nečistěte ho pod tekou-
cí vodou. Existuje nebezpečí 
elektrického úderu a nástroj 
by se mohl poškodit.

• Udržujte větrací štěrbinu, kryt motoru
a držadla přístroje v čistotě. Použijte k
tomu vlhký hadřík nebo kartáč.
Nepoužívejte žádné čisticí prostředky,
příp. rozpouštědla. Mohli byste přístroj
nenapravitelně poškodit.

Údržba

Přístroj je nevyžaduje údržbu.

Skladování

• Přístroj uchovávejte na suchém místě
chráněném proti prachu, a mimo dosah
dětí.

• Akumulátor skladujte jen tehdy, je-li čás-
tečně nabitý. Stav nabití by měl během
další doby skladování činit 40-60%
(1-2 LED svítí).

• Přístroj skladujte mezi 10 až 25 °C.
Během skladování zabraňte extrémní-
mu chladu nebo teplu, aby nedošlo ke
snížení výkonu akumulátoru.

• Během delšího skladování každé 3
měsíce zkontrolujte stav nabití akumulá-
toru a podle potřeby jej dobijte.
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Likvidace/Ochrana 
životního prostředí
Přístroj, příslušenství a obal zavezte k eko-
logické likvidaci. 

 Nabíječky nepatří do domovního 
odpadu. 

Li-Ion

 Nevyhazujte nástroj se zabudo-
vaným akumulátorem do domá-
cího odpadu, do ohně (nebez-
pečí exploze) anebo do vody. 
Poškozené akumulátory mohou 
škodit životnímu prostředí a 
Vašemu zdraví, když uniknou 
jedovaté páry anebo tekutiny.

• Přístroj likvidujte s vybitým akumuláto-
rem. Přístroj ani akumulátor neotevírej-
te.

• Přístroj likvidujte podle místních před-
pisů. Přístroj odevzdejte ve sběrném 
středisku, které zajistí jeho ekologickou 
recyklaci. Zeptejte se ohledně tohoto 
svého místního likvidátora odpadů ane-
bo v našem servisním středisku.

•  Likvidaci vašich zaslaných poškozených 
přístrojů provádíme bezplatně.

Náhradní díly/
příslušenství

Náhradní díly a příslušenství 
obdržíte na stránkách  

www.grizzlytools-service.eu

Pokud máte problémy při objednávání, po-
užijte prosím kontaktní formulář.  
V případě jakýchkoliv dalších dotazů se 
obraťte na servisní středisko / „Service- 
Center“ (viz strana 42).

26 bity ................................. 91104080

Držák bitů ............................. 91104081

Nabíječka EU ........................ 80001030
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Záruka

Vážení zákazníci,
Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru-
ku od data zakoupení. 
V případě závady tohoto výrobku vám vůči 
prodejci výrobku přináleží zákonná práva. 
Tato zákonná práva nejsou omezena naší 
následovně uvedenou zárukou. 

Záruční podmínky
Záruční doba začíná běžet ode dne náku-
pu. Uschovejte si, prosím, originál účtenky 
pro pozdější použití. Tento dokument bude-
te potřebovat jako doklad o koupi. 
Zjistíte-li během tří let od data koupě u 
tohoto výrobku materiálovou nebo výrobní 
vadu, bude výrobek námi, podle našeho 
výběru, bezplatně opraven nebo nahra-
zen. Tato záruční oprava předpokládá, že 
během 3leté lhůty předložíte poškozený 
přístroj s dokladem o koupi (pokladní stvr-
zenka) a písemně krátce popíšete, v čem 
spočívá závada a kdy k ní došlo. 
Bude-li závada kryta naší zárukou, zís-
káte zpět opravený nebo nový výrobek. 
Opravou nebo výměnou výrobku nezačíná 
záruční doba běžet od začátku. 

Záruční doba a zákonné nároky na 
odstranění vady
Záruční doba se neprodlužuje poskytnutím 
záruky. Toto platí i pro nahrazené a opra-
vené díly. Již při koupi zjištěné závady 
a nedostatky musíte nahlásit okamžitě 
po vybalení výrobku. Po uplynutí záruční 
doby musíte uhradit náklady za provedené 
opravy.

Rozsah záruky
Přístroj byl precizně vyroben podle přís-
ných jakostních směrnic a před dodáním 
byl svědomitě zkontrolován.

Záruční oprava se vztahuje na materiá-
lové nebo výrobní vady. Tato záruka se 
netýká dílů výrobku, které jsou vystaveny 
normálnímu opotřebení (např. bity), a lze 
je považovat za spotřební materiál, nebo 
poškození křehkých dílů (např. spínače, 
akumulátory nebo).
Tato záruka neplatí, je-li výrobek poškozen 
z důvodu neodborného používání, nebo 
pokud u něj nebyla prováděna údržba. 
Pro odborné používání výrobku musí být 
přesně dodržovány všechny pokyny uvede-
né v návodu k obsluze. Bezpodmínečně je 
třeba zabránit používání a manipulacím s 
výrobkem, které nejsou v návodu k obsluze 
doporučeny, nebo je před nimi varováno.
Výrobek je určen jen pro soukromé účely 
a ne pro komerční využití. Záruka zaniká 
v případě zneužívání a neodborné ma-
nipulace, používání nadměrné síly a při 
zásazích, které nebyly provedeny naším 
autorizovaným servisem.

Postup v případě uplatňování zá-
ruky
Pro zajištění rychlého zpracování vaší 
žádosti, prosím, postupujte podle následu-
jících pokynů:
• Na důkaz, že jste výrobek zakoupili,

mějte pro jakékoli případné dotazy
připravenou pokladní stvrzenku a iden-
tifikační číslo (IAN 353304_2007).

• Číslo výrobku je uvedeno na typovém
štítku.

• Pokud by došlo k funkční poruše nebo
jiným závadám, nejdříve telefonicky
nebo e-mailem kontaktujte níže uvede-
né servisní oddělení. Pak získáte další
informace o vyřízení vaší reklamace.

• Výrobek označený jako vadný můžete
po domluvě s naším zákaznickým
servisem, s připojením dokladu o koupi
(pokladní stvrzenky) a po uvedení, v
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čem závada spočívá a kdy k ní došlo, 
přeposlat bez platby poštovného na 
vám sdělenou adresu příslušného ser-
visu. Aby bylo zabráněno problémům 
s přijetím a dodatečnými náklady, 
bezpodmínečně použijte jen tu adresu, 
která vám bude sdělena. Zajistěte, aby 
zásilka nebyla odeslána nevyplaceně 
jako nadměrné zboží, expres nebo 
jiný, zvláštní druh zásilky. Přístroj za-
šlete včetně všech částí příslušenství 
dodaných při zakoupení a zajistěte 
dostatečně bezpečný přepravní obal.

Opravna

Opravy, které nespadají do záruky, mů-
žete nechat udělat v našem servisu oproti 
zúčtování. Rádi vám připravíme předběžný 
odhad nákladů.
Můžeme zpracovávat jen ty přístroje, které 
byly dostatečně zabalené a odeslány vy-
placeně.
Pozor: Prosím, přístroj zašlete našemu auto-
rizovanému servisu vyčištěný a s upozorně-
ním na závadu. 
Nepřijmeme přístroje zaslané nevyplaceně 
jako nadměrné zboží, expres nebo jiný, 
zvláštní druh zásilky. 
Likvidaci vašich poškozených zaslaných 
přístrojů provedeme bezplatně.

Service-Center

CZ
 Servis Česko

Tel.: 800143873
E-Mail: grizzly@lidl.cz
IAN 353304_2007

Dovozce

Prosím, respektujte, že následující adresa 
není adresou servisu. Nejdříve kontaktujte 
shora uvedené servisní středisko.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Německo
www.grizzlytools-service.eu
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Úvod

Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho 
nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre 
kvalitný produkt. 
Tento prístroj bol počas výroby testovaný 
na kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. 
Tým je zabezpečená funkčnosť vášho prí-
stroja. 

Návod na obsluhu je súčasťou 
tohto produktu. Obsahuje dôležité 
upozornenia ohľadom  bezpeč-
nosti, obsluhy a likvidácie. Pred 
používaním produktu sa oboznámte 
so všetkými pokynmi pre obsluhu 
a bezpečnosť. Používajte produkt 
len predpísaným spôsobom a len v 
uvedených oblastiach použitia.  
Návod na obsluhu uschovajte a 
v prípade odovzdania produktu 
tretím osobám odovzdajte aj všetky 
podklady.

Účel použitia

Náradie je určené na zaskrutkovanie a vy-
skrutkovanie skrutiek do dreva, kovu alebo 
plastu a na menšie vŕtačské práce. 
Tento prístroj nie je vhodný na komerčné 
používanie. Pri komerčnom použití zanikne 
záruka.
Akékoľvek iné použitie, ktoré v tomto ná-
vode na obsluhu nie je výslovne povolené, 
môže mať za následok poškodenie prístro-
ja a predstavovať vážne nebezpečenstvo 
pre užívateľa.
Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré boli 
spôsobené používaním nezodpovedajúcim 
účelu použitia alebo nesprávnou obsluhou 
prístroja.

Preklad originálneho 
prehlásenia o zhode CE ..............74
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Všeobecný popis

Obrázky nájdete na prednej 
a zadnej výklopnej strane.

Popis funkcie

Akumulátorový tyčový skrutkovač má otá-
čanie doprava a doľava.
Okrem toho je možné náradie používať 
ako vreckové svietidlo
Informácie o funkcii jednotlivých obslu-
hovacích prvkov nájdete v nasledujúcich 
popisoch.

Objem dodávky

Vybaľte nástroj a skontrolujte, či je kom-
pletný. Baliaci materiál zlikvidujte podľa 
predpisov.

- Aku skrutkovač priamy
- Nabíjačka
- 26 Bity
- 1 Adaptér na bity
- Kufrík
- Návod na obsluhu

26 Bity:

SL
25mm 3 � 4 � 5 � 6 � 7

50mm 5

PZ
25mm PZ0 � 2x PZ1 � 2x PZ2 � PZ3 

PZ2 

PH0 � 2x PH1 � 2x PH2 � PH3 

T10 � T15 � T20 � T25 

H3 � H4 � H5 

50mm

PH 25mm

T 25mm

H 25mm

Plochý 
Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Krížový 

Krížový 

Torx

Inbus 

Prehľad

1 Držiak bitov
2 Uvoľňovacie tlačidlo pre 

nastavenie držadla
3 Baterka (neviditeľná)
4 Signalizácia stavu nabitia 
5 Vypínač zap/vyp, baterka
6 Držadlo
7 Vypínač zap/vyp
8 Prepínač smeru otáčania
9 LED pracovné svietidlo

10 Nabíjačka
11 USB konektor nabíjacieho kábla
12 Zástrčka nabíjacieho kábla

 13 Nabíjacia zdierka

 14 Bity
15 Adaptér na bity

 16 Snímateľný kryt
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Technické údaje

Aku skrutkovac ............. PSSA 4 B2
Napätie motora Umax ............4 V , 2 Ah 
Počet otáčok vo voľnobehu (n

0
) ...200 min-1

Krútiaci moment ...................max. 10 Nm
Hmotnosť (vrát. príslušenstva) ........0,45 kg
Hladina akustického tlaku 

(LpA) ......................53,2 dB(A), K= 3 dB
Hladina akustického výkonu 

(L
WA

) .....................64,2 dB(A), K= 3 dB
Vibrácia pri skrutkovaní

(ah) .................< 2,5 m/s2, K= 1,5 m/s2

Akumulátor (Li-Ion)
Batériové články .................................. 1

Menovité napätie .......................... 4 V

Kapacita ........................................ 2 Ah
Doba nabíjania ......................... asi 1 h*
Teplota .................................. max 50 °C

Nabíjanie ............................ 0 - 45 °C
Prevádzka .......................... -20 - 50 °C
Skladovanie ......................... 0 - 45 °C
* iba v spojení s dodanou nabíjačkou.

Nabíjačka .. WJG-Y130502200WU1
Vstupné napätie ................... 100-240 V~ 
Frekvencia vstupného 
striedavého prúdu .................... 50-60 Hz
Výstupné napätie ....................... 5,0 V
Výstupný prúd ...............................2,2 A
Menovitý príkon .............................25 W

Ochranná trieda ...............................  II
Druh ochrany................................... IPX0

Uvedená emisná hodnota vibrácií bola na-
meraná podľa normovanej skúšobnej metó-
dy a môže byť použitá na porovnanie jed-
ného elektrického prístroja s druhým.
Uvedená emisná hodnota vibrácií môže byť 
použitá aj na úvodné posúdenie vysadenia 
prístroja.

Výstraha: Emisná hodnota vib-
rácií sa môže počas skutočného 
používania elektrického nástroja 
odlišovať od uvádzanej hodnoty, 
v závislosti od druhu a spôsobu, v 
akom sa elektrický prístroj používa. 
Existuje nutnosť, stanoviť ochranné 
opatrenia na ochranu užívateľa, 
ktoré sa opierajú o odhadnutie vy-
sadenia prístroja počas skutočných 
podmienok používania (pri tom 
treba zohľadniť všetky časti pre-
vádzkového cyklu, napríklad doby, 
počas ktorých je elektrický prístroj 
vypnutý, a také, v ktorých je síce 
zapnutý, ale beží bez zaťaženia).

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní stroja treba dodržiavať bez-
pečnostné pokyny.

Symboly a grafické znaky

Obrázkové znaky na prístroji

Pred prvým uvedením do prevádzky 
si pozorne prečítajte návod na ob-
sluhu.

Li-Ion

Nevyhadzujte nástroj so za-
budovaným akumulátorom do 
domáceho odpadu. 

Obrázkové znaky na dobíjačke

 Prečítajte si návod na obsluhu.

 Nabíjačka je vhodná len na použi-
tie v miestnostiach.

Pólovanie
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sieťovým káblom) a na elektrické nástroje 
napájané z akumulátora (bez sieťového 
kábla).

1) BEZPEČNOSŤ PRACOVISKA

a) Udržujte svoj pracovný úsek čis-
tý a dobre osvetlený. Neporiadok 
alebo neosvetlené pracovné oblasti 
môžu viesť k nehodám.

b) Nepracujte s elektrickým ná-
strojom v okolí  ohrozenom vý-
buchom, v ktorom sa nachádza-
jú horľavé tekutiny, plyny alebo 
prachy. Elektrické stroje vytvárajú 
iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo 
pary.

c) Behom používania elektrické-
ho nástroja udržujte deti a iné 
osoby vzdialene od seba. Pri ne-
pozornosti môžete stratiť kontrolu nad 
nástrojom.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

a) Prípojná zástrčka elektrického 
nástroja sa musí hodiť do zásuv-
ky. Zástrčka sa nesmie žiadnym 
spôsobom zmeniť. Nepoužívajte 
žiadne adaptérové zástrčky v 
spojení s elektrickými nástrojmi 
s ochranným uzemnením. Ne-
zmenené zástrčky a zásuvky zmenšujú 
riziko elektrického úderu.

b) Vyvarujte sa telesnému kontak-
tu s uzemnenými povrchmi ako 
sú rúry, vyhrievacie telesá, spo-
ráky a chladničky. Existuje zvýšené 
riziko skrz elektrický úder, keď je Vaše 
telo uzemnené.

c) Nevystavujte elektrický nástroj 
dažďu alebo mokrosti. Vniknutie 
vody do elektrického nástroja zvyšuje 
riziko elektrického úderu.

 Ochranná trieda II

 Prístroje nepatria do domového od-
padu.

Symboly v návode

 Výstražné značky (namiesto 
výkričníka sa tu môže nachá-
dzať popis nebezpečenstva) 
s údajmi pre zabránenie 
škodám na zdraví  alebo vec-
ným škodám

 Príkazové značky s údajmi pre pre-
venciu škôd

 Noste ochranu sluchu.

 Informačné značky s informáciami 
pre lepšie zaobchádzanie s nástro-
jom

Všeobecné bezpečnostné 
pokyny pre elektrické 
nástroje

 VÝSTRAHA! Prečítajte si všet-
ky bezpečnostné pokyny, 
pokyny, ilustrácie a technické 
údaje, ktorými je opatrené 
toto elektrické náradie. Zane-
dbanie dodržiavania bezpečnost-
ných pokynov a nariadení môže 
zapríčiniť zásah elektrickým prú-
dom, požiar a/alebo ťažké porane-
nia.

Všetky bezpečnostné pokyny a na-
riadenia si uschovajte pre budúc-
nosť. Pojem „elektrický nástroj“ použitý v 
bezpečnostných pokynoch sa vzťahuje na 
elektrické nástroje napájané zo siete (so 
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d) Nepoužívajte kábel na iný účel,
ako je nosenie alebo zavesenie
elektrického nástroja alebo vy-
tiahnutie zástrčky zo zásuvky.
Udržujte kábel vzdialene od
horúčavy, od oleja, od ostrých
hrán alebo od pohybujúcich sa
častí nástrojov. Poškodené alebo
zamotané káble zvyšujú riziko elektric-
kého úderu.

e) Keď pracujete s elektrickým ná-
strojom pod šírym nebom, po-
tom používajte iba predlžovacie
káble, ktoré  sú vhodné aj pre
vonkajšiu oblasť. Použitie predlžo-
vacieho kábla vhodného pre vonkajšiu
oblasť, zmenšuje riziko elektrického
úderu.

f) Keď nie je možné zabrániť pre-
vádzke elektrického náradia vo
vlhkom prostredí, použite prú-
dový chránič. Použitie prúdového
chrániča znižuje riziko zásahu elektric-
kým prúdom.

3) BEZPEČNOSŤ OSÔB

a) Buďte pozorní, dbajte na to, čo
robíte a pustite sa s elektrickým
nástrojom rozumne do práce.
Nepoužívajte elektrický nástroj,
keď ste unavení alebo pod
vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Jediný okamžik nepozor-
nosti pri používaní elektrického
nástroja môže viesť k vážnym
poraneniam. Noste osobný ochran-
ný výstroj a vždy ochranné okuliare.
Nosenie osobného ochranného výstro-
ja, ako je protišmyková obuv, ochranná
prilba a ochrana sluchu, znižuje riziko
poranenia.

b) Vyvarujte sa nezámernému uve-
deniu do prevádzky. Presvedčte

sa o tom, že je elektrický nástroj 
vypnutý predtým, než ho pri-
pojíte na napájanie elektrickým 
prúdom, než ho zdvihnete alebo 
nesiete. Keď pri nosení elektrického 
nástroja držíte prst na spínači alebo 
keď tento nástroj v zapnutom stave 
pripojíte na napájanie elektrickým 
prúdom, potom toto môže viesť k neho-
dám.

c) Odstráňte nastavovacie náradie
alebo skrutkovače predtým, než
zapnete elektrický nástroj. Ná-
radie alebo kľúč, ktorý sa nachádza v
otáčajúcej sa časti nástroja, môže viesť
k poraneniam.

d) Vyvarujte sa abnormálnemu
držaniu tela. Postarajte sa o
bezpečný postoj a udržujte vždy
rovnováhu. Týmto môžete pri neoča-
kávaných situáciách lepšie kontrolovať
elektrický nástroj.

e) Noste vhodný odev. Nenoste
žiadne voľné oblečenie alebo
šperky. Udržujte vlasy, odev
a rukavice vzdialene od pohy-
bujúcich sa častí. Voľné oblečenie,
šperky alebo dlhé vlasy môžu byť za-
chytené pohybujúcimi sa časťami.

f) Noste vhodný odev. Nenoste
žiadne voľné oblečenie alebo
šperky. Udržujte vlasy, odev
a rukavice vzdialene od pohy-
bujúcich sa častí. Voľné oblečenie,
šperky alebo dlhé vlasy môžu byť za-
chytené pohybujúcimi sa časťami.

g) Ak možno namontovať zaria-
denia na odsávania a zachy-
távanie prachu, tak treba tieto
upevniť a správne používať. Pou-
žívanie odsávania prachu môže znížiť
ohrozenia prachom.

h) Neuspokojujte sa s falošnou
bezpečnosťou a nepovznášajte
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sa nad bezpečnostné predpi-
sy pre elektrické náradie, aj 
keď ste s elektrickým náradím 
oboznámený po jeho mnoho-
násobnom používaní. Nepozorné 
zaobchádzanie môže počas zlomku 
sekundy spôsobiť ťažké zranenia.

4) POUŽÍVANIE A OŠETROVANIA
ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

a) Nepreťažujte tento nástroj. Po-
užite pre svoju prácu elektrické
náradie, určené pre tento účel.
S vhodným elektrickým nástrojom pra-
cujete v udanom výkonovom rozsahu
lepšie a bezpečnejšie.

b) Nepoužívajte žiadne elektrické
náradie, ktorého spínač je de-
fektný. Elektrické náradie, ktoré sa už
nedá za- alebo vypnúť, je nebezpečné
a musí byť opravené.

c) Vytiahnite zástrčku zo zásuvky
a/alebo vyberte odoberateľný
akumulátor, skôr ako vykonáte
nastavenia náradia, vymeníte
diely použitého náradia alebo
odložíte elektrické náradie. Toto
preventívne bezpečnostné opatrenie
zabráni neúmyselnému štartu elektrické-
ho nástroja.

d) Uložte nepoužívanú elektric-
ký nástroj mimo dosahu detí.
Neprenechávajte používanie
tejto píly osobám, ktoré nie sú
oboznámené s týmto nástrojom
alebo tieto pokyny nečítali. Elek-
trické nástroje sú nebezpečné, keď ich
používajú neskúsené osoby.

e) Elektrické náradie a použitý ná-
stroj ošetrujte so starostlivosťou.
Kontrolujte, či pohyblivé diely
bezchybne fungujú a neviaznu,
či sú časti zlomené alebo na-

toľko poškodené, že je funkcia 
elektrického nástroja narušená. 
Nechajte poškodené časti pred 
použitím nástroja opraviť. Príčiny 
mnohých nehôd spočívajú v zle udržo-
vaných elektrických nástrojoch.

f) Udržujte rezné nástroje ostré
a čisté. Starostlivo ošetrované rezné
nástroje s ostrými reznými hranami sa
menej zaseknú a lepšie sa vedú.

g) Používajte tento elektrický ná-
stroj, jeho príslušenstvo, vložné
nástroje atď. v súlade s týmito
inštrukciami. Zohľadnite pritom
pracovné podmienky a činnosť,
ktorá sa má vykonávať. Používa-
nie elektrického nástroja pre iné účely,
než pre ktoré je určený, môže viesť k
nebezpečným situáciám.

h) Držadlá a úchopné plochy udr-
žiavajte suché, čisté a bez oleja
a mastnôt. Klzké držadlá a úchopné
plochy neumožňujú bezpečné ovláda-
nie a kontrolu elektrického náradia v
neočakávaných situáciách.

5)  POUŽÍVANIE A OŠETROVANIA
AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA

a) Nabíjajte akumulátory iba v
nabíjacích prístrojoch, ktoré sú
výrobcom odporúčané. U nabí-
jacieho prístroja, ktorý je vhodný pre
určitý druh akumulátorov, existuje ne-
bezpečenstvo požiaru, keď sa používa
s inými akumulátormi.

b) V elektrických nástrojoch použí-
vajte iba pre ne určené akumu-
látory. Použitie iných akumulátorov
môže viesť k poraneniam a k nebezpe-
čenstvu požiaru.

c) Udržujte nepoužívané akumulá-
tory vzdialene od kancelárskych
spiniek, mincí, kľúčov, klincov,
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skrutiek alebo iných malých 
kovových predmetov, ktoré by 
mohli zapríčiniť premostenie 
kontaktov. Skrat medzi kontaktmi 
akumulátora môže mať popáleniny ale-
bo oheň za následok.

d) Pri nesprávnom používaní môže 
z akumulátora unikať tekutina. 
Vyvarujte sa kontaktu s ňou. Pri 
náhodnom kontakte opláchni-
te vodou. Keď sa táto tekutina 
dostane do očí,  prídavne vyhľa-
dajte lekársku pomoc. Uniknutá 
tekutina môže viesť k podráždeniam 
pokožky alebo k popáleninám.

e) Nepoužívajte poškodený alebo 
zmenený akumulátor. Poškodené 
alebo zmenené akumulátory sa môžu 
správať nepredvídateľne a viesť k po-
žiaru, výbuchu alebo nebezpečenstvu 
poranenia.

f) Akumulátor nevystavujte požia-
ru ani príliš vysokým teplotám. 
Požiar alebo teploty vyššie ako 130 °C 
môžu spôsobiť výbuch.

g) Dodržiavajte všetky pokyny k 
nabíjaniu a akumulátor alebo 
náradie s akumulátorom nepo-
užívajte nikdy mimo teplotného 
rozsahu uvedeného v návode 
na obsluhu. Nesprávne nabíjanie 
alebo nabíjanie mimo dovoleného 
teplotného rozsahu môže zničiť akumu-
látor a viesť k nebezpečenstvu požiaru.

6) SERVIS

a) Svoje elektrické náradie nechaj-
te opraviť iba kvalifikovaným 
odborným personálom a iba po-
mocou originálnych náhradných 
dielov. Týmto sa zaistí to, že bez-
pečnosť elektrického náradia zostane 
zachovaná.

b) Nikdy nevykonávajte údržbu na 
poškodených akumulátoroch. 
Všetka údržba akumulátorov by sa 
mala uskutočniť prostredníctvom výrob-
cu alebo splnomocnených miest zákaz-
níckeho servisu.

7) ZVLÁŠTNE BEZPEČNOSTNÉ PO-
KYNY PRE SKRUTKOVAČ:

a) Zariadenie držte na izolovaných 
držadlách, keď vykonávate 
práce, pri ktorých skrutka sa 
môže dostať do styku s elektric-
kým vedením alebo vlastnou 
sieťovou šnúrou. Dotyk na skrutku 
s vedením pod napätím môže spojiť s 
napätím tiež kovové časti náradia a tak 
môže nastať úraz elektrickým prúdom.

8)  ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ  
POKYNY PRE AKUMULÁTOROVÉ 
PRÍSTROJE

a) Nevystavujte akumulátor/ elek-
trický nástroj/ nástroj dlhšiu 
dobu silnému slnečnému žia-
reniu a neodkladajte tieto na 
vykurovacie telesá. Horúčosť škodí 
akumulátoru a existuje nebezpečenstvo 
explózie.

b) Nechajte zahriaty akumulátor 
pred nabíjaním vychladnúť. 

c) Neotvárajte akumulátor a vyva-
rujte sa mechanickým poškode-
niam akumulátora. Existuje nebez-
pečenstvo krátkeho spojenia a môžu 
unikať pary, ktoré dráždia dýchacie 
cesty. Postarajte sa o čerstvý vzduch a 
pri ťažkostiach vyhľadajte lekársku po-
moc.
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Bezpečnostné predpisy 
pre nabíjačku batérií

a) Tento prístroj môžu používať 
deti od 8 rokov ako aj osoby so 
zníženými fyzickými, senzoric-
kými alebo mentálnymi schop-
nosťami, alebo s nedostatkom 
skúseností a vedomostí, ak sú 
pod dozorom alebo boli pouče-
né o bezpečnom používaní prí-
stroja a rozumejú rizikám, ktoré 
z toho vyplývajú. Deti sa s prí-
strojom nesmú hrať. Deti nesmú 
vykonávať čistenie a údržbu bez 
dozoru.

b) S nabíjačkou nenabíjajte nena-
bíjateľné batérie.

c) Skontrolujte pred každým 
použitím nabíjací prístroj, 
kábel a zástrčku a nechaj-
te ich opravovať kvalifiko-
vaným odborným perso-
nálom a iba s originálnymi 
náhradnými dielmi. Nepo-
užívajte defektný nabíjací 
prístroj a sami ho neotvá-
rajte. Týmto je zabezpečené to, 
že zostane zachovaná bezpeč-
nosť nástroja. 

d) Pripojujte nabíjací 
prístroj iba na zásuvku 
s uzemnením. Dbajte na 
to, aby sieťové napätie 
súhlasilo s údajom 
na typovom štítku 
nabíjacieho prístroja. 
Existuje nebezpečenstvo 
elektrického úderu.

e) Odpojte nabíjací prístroj 
od siete predtým, než 
sa uzavrú alebo rozpoja 
spojenia k akumulátoru/ 
elektrickému nástroju/ 

prístroju. Tak sa ubezpečíte, 
že sa akumulátor a nabíjačka 
nepoškodia.

f) Udržujte nabíjací prístroj 
čistý a vzdialene od vlh-
kosti a dažďa. Nikdy ne-
používajte nabíjací prístroj 
na voľnom priestranstve. 
Skrz zašpinenie a vniknutie 
vody, sa zvyšuje riziko elektric-
kého úderu.

g) Tento nabíjací prístroj sa 
smie prevádzkovať iba s 
príslušnými originálnymi 
akumulátormi. Nabíjanie 
iných akumulátorov môže viesť 
k poraneniam a k nebezpečen-
stvu požiaru.

h) Vyvarujte sa mechanic-
kým poškodeniam nabíja-
cieho prístroja. Tieto môžu 
viesť k vnútorným krátkym spoje-
niam.

i) Nabíjací prístroj sa ne-
smie prevádzkovať na 
horľavom podklade (napr. 
papier, textílie). Existuje 
nebezpečenstvo požiaru kvôli 
zahrievaniu, ktoré sa vytvára pri 
nabíjaní.

j) Aby sa zabránilo úrazu 
elektrickým prúdom, vy-
tiahnite zástrčku nabíjač-
ky zo zásuvky, predtým 
náradie než začnete čistiť.

k) Ak sa prípojné vedenie 
tohto nástroja poškodí, 
musí byť nahradené skrz 
výrobcu alebo jeho ser-
visnú službu zákazníkom 
alebo podobne kvalifiko-
vanú osobu, aby sa vyva-
rovalo ohrozeniam.
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Nabíjanie

 Nevystavujte akumulátor ex-
trémnym podmienkam ako 
je teplo a náraz. Riskujete 
poranenie následkom vyte-
kajúceho elektrolytického 
roztoku! Ak dôjde ku kon-
taktu roztoku s okom a pod. 
opláchnite postihnuté miesto 
vodou alebo neutralizačným 
roztokom a vyhľadajte lekár-
sku pomoc. 

 Akumulátor treba nabíjať iba 
v suchej miestnosti.

 Existuje nebezpečenstvo zá-
sahu elektrickým prúdom.

• Náradie sa napája len s napätím SELV 
(Safety Extra Low Voltage, bezpečné 
malé napätie) podľa označenia na ňom.

• Akumulátor zabudovaný v prístroji na-
bite pred prvým použitím. 

• Na nabíjanie lítium-iónového akumu-
látora, zabudovaného do prístroja, 
používajte výlučne dodanú nabíjačku 
WJG-Y130502200WU1.

• V každom prípade dbajte na platné 
bezpečnostné predpisy, nariadenia a 
na pokyny na ochranu životného pros-
tredia.

• Závady spôsobené nesprávnou mani-
puláciou nie sú kryté zárukou.

 Nabíjanie akumulátora

1. Pripojte zástrčku nabíjacieho kábla (12) 
do nabíjacej zdierky (13).

 Zastrčte USB konektor (11) nabíjacieho 
kábla do nabíjačky (10).

2. Pripojte nabíjačku (10) do sieťovej zá-
suvky. 

3. Signalizácia stavu nabitia (4):
 červená: => Začiatok nabíjania
 červená-žltá: => Akumulátor je  

     nabitý asi na polovicu
 červená-žltá-zelená: =>  

      Akumulátor je nabitý.
4. Po nabití odpojte nabíjačku (10) zo sie-

ťovej zásuvky.

Uvedenie do chodu

 Nosenie ochrany sluchu znižuje 
riziko poškodení sluchu.

 Zapínanie a vypínanie

1. Náradie zapnite stlačením vypínača 
zap/vyp (7). Počas práce svieti LED 
pracovné svietidlo (9).

2. Vypnite uvoľnením vypínača zap/vyp 
(7).

Ochrana pred preťažením: V prípade pre-
ťaženia náradia vypne ochranný obvod. 
Uvoľnite vypínač zap/vyp, po niekoľkých 
sekundách môžete náradie znova zapnúť.

 Kontrola stavu nabitia 
akumulátora

Signalizácia stavu nabitia (4) signalizuje 
stav nabitia akumulátora.

• Stlačte vypínač zap/vyp, svetelná sig-
nalizácia stavu nabitia signalizuje stav 
nabitia 3 farebnými LED svietidlami. 
Zelená LED svieti jasne: Akumulátor je 
plne nabitý.

 Červená a žltá LED svietia jasne: 
Akumulátor má zvyškovú kapacitu 
(< 90 %).

 Červená LED svieti jasne: Akumulátor je 
vybitý, musí sa nabiť.
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Nastavenie smeru 
otáčania

Prepínačom smeru otáčania môžete zvoliť 
smer otáčania náradia (doprava, doľava) 
a zaistiť proti neúmyselnému zapnutiu.

1. Počkajte na zastavenie zariadenia.
2. Otáčanie doprava: Stlačte

prepínač smeru otáčania (9) do-
prava.

3. Otáčanie doľava: Stlačte prepínač
smeru otáčania (9) doľava.

4. Blokovanie zapnutia: Prepínač smeru
otáčania prepnite do strednej polohy.

Prepínač smeru otáčania sa smie 
prepínať len keď náradie je vypnu-
té.

Vloženie/výmena bitov

Pred všetkými prácami nastavte na 
náradí prepínač smeru otáčania (8) 
do strednej polohy, aby ste zabrá-
nili neúmyselnému zapnutiu.

1. Vložte požadovaný bit (14) alebo
adaptér na bity (15) do držiaka bitov
(11). Počuteľne zapadne.

2. Na odstránenie bitu alebo držiaka
bitov vytiahnite bit alebo držiak bitov z
uchytenia bitu.

Nastavenie držadla

Pred všetkými prácami nastavte na 
náradí prepínač smeru otáčania (9) 
do strednej polohy, aby ste zabrá-
nili neúmyselnému zapnutiu.

Náradie sa môže aretovať v dvoch nasta-
veniach držadla:
- Pištoľová poloha držadla
- Priama poloha

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo PRESS (2) a 
otáčajte držadlo (6) náradia o 180°. Poču-
teľne zapadne.

Použitie ako vreckové 
svietidlo

1. Stlačte vypínač zap/vyp (5) na spod-
nej strane držadla (6). Baterka sa roz-
svieti.

2. Na vypnutie stlačte znova vypínač
zap/vyp (5).

Výmenné nadstavce

Na použitie kompatibilných výmenných 
nadstavcov akumulátorového skrutkovača 
sérií PAS 4 B2/B3 môžete krytku (16) od-
strániť.

Siahnite do jedného z oboch výrezov na 
krytke a odoberte ju.

Montáž a demontáž výmenných nadstav-
cov zistíte v návod na obsluhu dodanom s 
výmennými nadstavcami.

Údržba/čistenie

Práce, ktoré nie sú popísané v tom-
to návode na obsluhu, dajte pre-
viesť naším servisným strediskom. 
Používajte len originálne náhradné 
diely. Existuje nebezpečenstvo 
poranenia!

Údržba

Nasledovné údržbové a čistiace práce pre-
vádzajte pravidelne. Tým je zaručené dlhé 
a spoľahlivé užívanie prístroja:

Neostrekujte tento nástroj vo-
dou a nečistite ho pod tečúcou 
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vodou. Existuje nebezpečen-
stvo elektrického úderu a ná-
stroj by sa mohol poškodiť.

• Vetracie otvory, kryt motora a rukoväte
prístroja udržiavajte vždy čisté. K tomu
použite vlhkú handričku alebo kefu.
Nepoužívajte žiadne čistiace prostried-
ky alebo rozpúšťadlá. Mohli by ste tak
nenapraviteľne poškodiť prístroj.

Čistenie

Prístroj si nevyžaduje údržbu.

Uskladnenie

• Prístroj uschovávajte na suchom a bez-
prašnom mieste a mimo dosahu detí.

• Akumulátor skladujte len v čiastočne
nabitom stave. Vhodný stav nabitia
počas dlhšej doby skladovania je 40-
60% (1 – 2 LED diódy svietia).

• Prístroj skladujte pri teplote od 10 °C
do 25 °C. Pre zabránenie straty výkonu
akumulátora zabráňte počas skladova-
nia extrémnemu chladu alebo teplu.

• Počas dlhšieho uskladnenia skontrolujte
približne každé 3 mesiace stav nabitia
akumulátora a podľa potreby dobíjajte.

Odstránenie/ochrana 
životného prostredia
Prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v 
súlade s požiadavkami na ochranu život-
ného prostredia do recyklačnej zberne.

Nabíjačky nepatria do domáceho 
odpadu. 

Li-Ion

Nevyhadzujte nástroj so za-
budovaným akumulátorom do 
domáceho odpadu, do ohňa 
(nebezpečenstvo explózie) ale-
bo do vody. Poškodené akumu-
látory môžu škodiť  životnému 
prostrediu a Vášmu zdraviu, 
keď uniknú jedovaté pary alebo 
tekutiny.

• Prístroj zlikvidujte s vybitým akumuláto-
rom. Prístroj a akumulátor neotvárajte.

• Prístroj zlikvidujte podľa miestnych
predpisov. Odovzdajte prístroj do zber-
ného miesta, kde sa ekologicky zrecyk-
luje.
Opýtajte sa ohľadne tohto svojho
miestneho likvidátora odpadov alebo v
našom servisnom stredisku.

• Likvidáciu vašich chybných zaslaných
prístrojov uskutočníme bezplatne.

Náhradné diely/
Príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo 

nájdete na strane  
www.grizzlytools-service.eu

Ak by sa mali vyskytnúť problémy s proce-
som objednávky, použite, prosím, kontakt-
ný formulár. Pri ďalších otázkach sa obráťte 
na „Service-Center“ (pozri stranu 55).

26 bity ................................. 91104080

Adaptér na bity ..................... 91104081

Nabíjačka EU ........................ 80001030
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Záruka

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od 
dátumu zakúpenia. 
Ak je prístroj poškodený, podľa zákona 
máte právo ho reklamovať u výrobcu pro-
duktu. Tieto práva vyplývajúce zo zákona 
nie sú našou následne opísanou zárukou 
obmedzené.  

Záručné podmienky
Záručná lehota začína dňom zakúpenia. 
Pokladničný doklad ako originál prosím 
starostlivo uschovajte. Je potrebný ako dô-
kaz o zakúpení.  
Ak sa počas troch rokov od dátumu zakú-
penia tohto produktu vyskytne materiálna 
alebo výrobná chyba, produkt - podľa 
nášho rozhodnutia - bezplatne opravíme 
alebo nahradíme. Predpokladom záruky 
je, že v priebehu trojročnej lehoty bude 
predložený poškodený prístroj a pokladnič-
ný doklad a stručne opísaná chyba a kedy 
sa vyskytla.  
Ak sa v rámci našej záruky chyba pokryje, 
obdržíte späť opravený alebo nový prístroj. 
S opravou alebo výmenou produktu sa ne-
začína nová záručná doba.  

Záručná doba a nárok na odstrá-
nenie vady
Záručná doba sa poskytnutím záruky 
nepredlžuje. To platí aj pre nahradené 
a opravené diely. Prípadné škody a ne-
dostatky vzniknuté už pri zakúpení sa 
musia ihneď po vybalení ohlásiť. Opravy 
vykonané po uplynutí záručnej doby sú 
spoplatnené. 

Rozsah záruky
Prístroj bol vyrobený podľa prísnych smer-
níc kvality a pred dodaním bol svedomite 
kontrolovaný. 

Záruka sa týka materiálových alebo výrob-
ných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje na 
diely produktu, ktoré sú vystavené normál-
nemu opotrebeniu a preto sa môžu pova-
žovať za opotrebované diely (napr. bity) 
alebo na poškodenia na krehkých dieloch 
(napr. vypínač, akumulátor).
Táto záruka zaniká, ak bol produkt po-
užívaný poškodený, neodborne alebo 
nebola vykonávaná údržba. Pre odborné 
používanie produktu je nutné presne do-
držiavať všetky návody uvedené v návode 
na obsluhu. Bezpodmienečne sa vyhnite 
používaniu, ktoré sa v návode na obsluhu 
neodporúča alebo pred ktorým ste boli 
vystríhaní.
Produkt je určený len pre súkromné pou-
žitie a nie v oblasti podnikania. Záruka 
zaniká pri nesprávnom a neodbornom 
používaní, pri násilnom používaní a pri 
zásahoch, ktoré neboli vykonané v našej 
servisnej pobočke.

Postup v prípade reklamácie
Pre zabezpečenie rýchleho spracovania 
vašej žiadosti postupujte prosím podľa na-
sledujúcich pokynov:
• Pri všetkých požiadavkách predložte 

pokladničný doklad a identifikačné 
číslo (IAN 353304_2007) ako dôkaz 
o zakúpení.

• Číslo artiklu nájdete na typovom štítku. 
• Ak sa vyskytnú chyby funkcie alebo 

iné nedostatky, kontaktujte najskôr 
následne uvedené servisné oddelenie 
telefonicky alebo emailom. Následne 
obdržíte ďalšie informácie o priebehu 
vašej reklamácie.

• Produkt evidovaný ako poškodený mô-
žete po dohode s našim zákazníckym 
servisom, s priloženým dokladom o za-
kúpení (pokladničný doklad) a s údaj-
mi, v čom chyba spočíva a kedy vznik-
la, zaslať bez poštovného na adresu 
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servisu, ktorá vám bude oznámená. 
Pre zabránenie dodatočných nákladov 
a problémov pri prevzatí použite len 
tú adresu, ktorá vám bude oznámená. 
Nezasielajte prístroj ako nadmerný 
tovar na náklady príjemcu, expresne 
alebo s iným špeciálnym nákladom. 
Prístroj zašlite so všetkými časťami 
príslušenstva dodanými pri zakúpení a 
zabezpečte dostatočne  bezpečné pre-
pravné balenie. 

Servisná oprava

Opravy, ktoré nepodliehajú záruke, mô-
žeme nechať vykonať v našej servisnej 
pobočke za úhradu. Radi vám poskytneme 
predbežnú kalkuláciu nákladov. 
Môžeme spracovať len prístroje, ktoré boli 
doručené dostatočne zabalené a so zapla-
teným poštovným.
Pozor: Prístroj zašlite do našej servisnej po-
bočky vyčistený a s informáciami o chybe. 
Neprevezmeme prístroje zaslané ako nad-
merný tovar na náklady príjemcu, expres-
ne alebo s iným špeciálnym nákladom. 
Likvidáciu vašich poškodených zaslaných 
prístrojov vykonáme bezplatne. 

Service-Center

SK
 Servis Slovensko

Tel.: 0850 232001
E-Mail: grizzly@lidl.sk
IAN 353304_2007

Dovozca

Nasledujúca adresa nie je adresa servisu. 
Najskôr kontaktujte hore uvedené servisné 
centrum.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Nemecko
www.grizzlytools-service.eu
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Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres 
neuen Gerätes. Sie haben sich damit für 
ein hochwertiges Gerät entschieden. Die-
ses Gerät wurde während der Produktion 
auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle 
unterzogen. Die Funktionsfähigkeit Ihres 
Gerätes ist somit sichergestellt.  

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil 
dieses Gerätes. Sie enthält wichtige 
Hinweise für Sicherheit, Gebrauch 
und Entsorgung. Machen Sie sich 
vor der Benutzung des Gerätes mit 
allen Bedien- und Sicherheitshin-
weisen vertraut. Benutzen Sie das 
Gerät nur wie beschrieben und für 
die angegebenen Einsatzbereiche.  
Bewahren Sie die Betriebsanleitung 
gut auf und händigen Sie alle Un-
terlagen bei Weitergabe des Gerä-
tes an Dritte mit aus. 

Bestimmungsgemäße 
Verwendung
Das Gerät ist zum Eindrehen und Lösen 
von Schrauben in Holz, Metall oder Kunst-
stoff und für leichte Bohrarbeiten vorgese-
hen. 
Dieses Gerät ist nicht zur gewerblichen 
Nutzung geeignet. Bei gewerblichem Ein-
satz erlischt die Garantie.
Jede andere Verwendung, die in dieser 
Anleitung nicht ausdrücklich zugelassen 
wird, kann zu Schäden am Gerät führen 
und eine ernsthafte Gefahr für den Benut-
zer darstellen. Der Hersteller haftet nicht 
für Schäden, die durch bestimmungswid-
rigen Gebrauch oder falsche Bedienung 
verursacht wurden. 

Original-EG- 
Konformitätserklärung ...............75
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Allgemeine 
Beschreibung

 Die Abbildung der wichtigs-
ten Funktionsteile finden Sie 
auf der Ausklappseite.

Funktionsbeschreibung

Der Akku-Stabschrauber besitzt einen 
Rechts- und einen Linkslauf.  
Zusätzlich kann das Gerät als Taschenlam-
pe verwendet werden.
Die Funktion der Bedienteile entnehmen Sie 
bitte den nachfolgenden Beschreibungen.

Lieferumfang

Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren 
Sie, ob es vollständig ist.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial 
ordnungsgemäß.
- Akku-Stabschrauber
- Ladegerät
- 26 Bits
- 1 Bithalter
- Koffer
- Betriebsanleitung

26 Bits:

Schlitz SLSL
25mm Nr. 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7
50mm Nr. 5

Kreuz PZZ
25mm Nr. PZ0 ∙ 2x PZ1 ∙ 2x PZ2 ∙ PZ3
50mm Nr. PZ2

Kreuz PHPH 25mm Nr. PH0 ∙ 2x PH1 ∙ 2x PH2 ∙ PH3

Torx T 25mm Nr. T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25

Sechskant H 25mm Nr. H3 ∙ H4 ∙ H5

Übersicht

 1 Bitaufnahme
 2 Entriegelungstaste  

zur Griffeinstellung
 3 Taschenlampe (nicht sichtbar)
  4 Ladezustandsanzeige
 5 Ein-/Ausschalter, Taschenlampe
 6 Griff
 7 Ein-/Ausschalter
 8 Drehrichtungsschalter
 9 LED-Arbeitslicht
 10 Ladegerät
 11 USB Stecker Ladekabel
 12 Ladekabelstecker

 13 Ladebuchse

 14 Bits
 15 Bithalter

 16 Abdeckkappe
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Technische Daten

Akku-Stabschrauber ...... PSSA 4 B2
Motorspannung Umax .............4 V ; 2 Ah 
Leerlaufdrehzahl (n

0
) ..................200 min-1

Drehmoment ........................max. 10 Nm
Gewicht (ohne Ladegerät) ............0,45 kg
Schalldruckpegel 

(LpA) ......................53,2 dB(A), K= 3 dB
Schallleistungspegel 

(L
WA

)  ....................64,2 dB(A), K= 3 dB
Vibration beim Schrauben 

(ah) .................< 2,5 m/s2, K= 1,5 m/s2

Akku (Li-Ion)
Batteriezellen ....................................... 1

Nennspannung ............................. 4 V

Kapazität ....................................... 2 Ah
Ladezeit .................................... ca. 1 h*
Temperatur .............................max 50 °C

Ladevorgang .........................0 - 45 °C
Betrieb ............................... -20 - 50 °C
Lagerung ..............................0 - 45 °C
* nur in Verbindung mit dem mitgelieferten

Ladegerät.

Ladegerät .. WJG-Y130502200WU1
Eingangsspannung ............... 100-240 V~
Eingangswechselstromfrequenz .. 50-60 Hz
Ausgangsspannung ................... 5,0 V 
Ausgangsstrom ..............................2,2 A
Leistungsaufnahme .........................25 W

Schutzklasse .....................................  II
Schutzart......................................... IPX0

Der angegebene Schwingungsemissions-
wert ist nach einem genormten Prüfverfah-
ren gemessen worden und kann zum Ver-
gleich eines Elek tro werk zeugs mit einem 
anderen verwendet werden.
Der angegebene Schwingungsemissi-
onswert kann auch zu einer einleitenden 
Einschätzung der Aussetzung verwendet 
werden.

Warnung:  
Der Schwingungsemissionswert 
kann sich während der tatsäch-
lichen Benutzung des Elek tro-
werk zeugs von dem Angabewert 
unterscheiden, abhängig von der 
Art und Weise, in der das Elek tro-
werk zeug verwendet wird.
Es besteht die Notwendigkeit, Si-
cherheitsmaßnahmen zum Schutz 
des Bedieners festzulegen, die 
auf einer Abschätzung der Ausset-
zung während der tatsächlichen 
Benutzungsbedingungen beruhen 
(hierbei sind alle Anteile des Be-
triebszyklus zu berücksichtigen, 
beispielsweise Zeiten, in denen das 
Elek tro werk zeug abgeschaltet ist, 
und solche, in denen es zwar ein-
geschaltet ist, aber ohne Belastung 
läuft).

Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch des Gerätes sind die 
Sicherheitshinweise zu beachten.

Symbole und Bildzeichen

Bildzeichen auf dem Gerät:

Lesen Sie die Betriebsanleitung auf-
merksam durch.

Li-Ion

Werfen Sie das Gerät mit ein-
gebautem Akku nicht in den 
Hausmüll. 

Bildzeichen auf dem Ladegerät:

 Lesen Sie die Betriebsanleitung 
aufmerksam durch.
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weisen verwendete Begriff ,,Elek tro werk-
zeug” bezieht sich auf netzbetriebene 
Elek tro werk zeuge (mit Netzleitung) und auf 
akkubetriebene Elek tro werk zeuge (ohne 
Netzleitung).

1) ARBEITSPLATZSICHERHEIT

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich 
sauber und gut beleuchtet. Un-
ordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbe-
reiche können zu UnfälIen führen.

b) Arbeiten Sie mit dem Elek tro-
werk zeug nicht in expIosionsge-
fährdeter Umgebung, in der sich 
brennbare Flüssigkeiten, Gase 
oder Stäube befinden. Elek tro werk-
zeuge erzeugen Funken, die den Staub 
oder die Dämpfe entzünden können.

c) Halten Sie Kinder und andere 
Personen während der Benut-
zung des EIektrowerkzeugs 
fern. Bei Ablenkung können Sie die 
Kontrolle über das Elek tro werk zeug ver-
lieren.

2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT

a) Der Anschlussstecker des Elek-
tro werk zeuges muss in die 
Steckdose passen. Der Stecker 
darf in keiner Weise verändert 
werden. Verwenden Sie keine 
Adapterstecker gemeinsam mit 
schutzgeerdeten Elek tro werk-
zeugen. Unveränderte Stecker und 
passende Steckdosen verringern das 
Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Körperkontakt 
mit geerdeten OberfIächen, wie 
von Rohren, Heizungen, Herden 
und Kühlschränken. Es besteht 
ein erhöhtes Risiko durch elektrischen 
Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

 Das Ladegerät ist nur zur Verwen-
dung in Räumen geeignet.

 Polung

 Schutzklasse II

 Elektrogeräte gehören nicht in den 
Hausmüll. 

Symbole in der Anleitung:

 Gefahrenzeichen mit Anga-
ben zur Verhütung von Per-
sonen- oder Sachschäden

 Gebotszeichen mit Angaben zur 
Verhütung von Schäden

 Gehörschutz tragen.

 Hinweiszeichen mit Informationen 
zum besseren Umgang mit dem  
Gerät

Allgemeine 
Sicherheitshinweise für 
Elektrowerkzeuge

 WARNUNG! LESEN SIE ALLE 
SICHERHEITSHINWEISE, AN-
WEISUNGEN, BEBILDERUN-
GEN UND TECHNISCHEN 
DATEN, MIT DENEN DIESES 
ELEK TRO WERK ZEUG VERSE-
HEN IST. Versäumnisse bei der 
Einhaltung der Sicherheitshinweise 
und Anweisungen können elekt-
rischen Schlag, Brand und/oder 
schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshin-
weise und Anweisungen für die 
Zukunft auf. Der in den Sicherheitshin-
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c) Halten Sie Elek tro werk zeuge 
von Regen oder Nässe fern. Das 
Eindringen von Wasser in ein Elektro-
gerät erhöht das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie die An-
schlussleitung nicht, um das 
Elek tro werk zeug zu tragen, auf-
zuhängen oder um den Stecker 
aus der Steckdose zu ziehen. 
Halten Sie die Anschlussleitung 
fern von Hitze, Öl, scharfen 
Kanten oder sich bewegenden 
Teilen. Beschädigte oder verwickelte 
Anschlussleitungen erhöhen das Risiko 
eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elek tro-
werk zeug im Freien arbeiten, 
verwenden Sie nur Verlänge-
rungsleitungen, die auch für den 
Außenbereich geeignet sind. Die 
Anwendung einer für den Außenbe-
reich geeigneten Verlängerungsleitung 
verringert das Risiko eines elekrischen 
Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elek-
tro werk zeugs in feuchter Um-
gebung nicht vermeidbar ist, 
verwenden Sie einen Fehler-
stromschutzschalter. Der Einsatz 
eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elektrischen 
Schlages 

3) SICHERHEIT VON PERSONEN

a) Seien Sie aufmerksam, achten 
Sie darauf, was Sie tun, und ge-
hen Sie mit Vernunft an die Ar-
beit mit einem Elek tro werk zeug. 
Benutzen Sie kein Elek tro werk-
zeug, wenn Sie müde sind oder 
unter dem Einfluss von Drogen, 
Alkohol oder Medikamenten ste-

hen. Ein Moment der Unachtsamkeit 
beim Gebrauch des Elek tro werk zeuges 
kann zu ernsthaften Verletzungen füh-
ren.

b) Tragen Sie persönliche Schutz-
aus rüstung und immer eine 
Schutzbrille. Das Tragen persönlicher 
Schutz aus rüstung, wie Staubmaske, 
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutz-
helm oder Gehörschutz, je nach Art 
und Einsatz des Elek tro werk zeuges, 
verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeab-
sichtigte lnbetriebnahme. Ver-
gewissern Sie sich, dass das 
Elek tro werk zeug ausgeschaltet 
ist, bevor Sie es an die Strom-
versorgung und/oder den Akku 
anschließen, es aufnehmen oder 
tragen. Wenn Sie beim Tragen des 
Elek tro werk zeuges den Finger am 
Schalter haben oder das Elek tro werk-
zeug eingeschaltet an die Stromversor-
gung anschließen, kann dies zu Unfäl-
len führen.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge 
oder Schraubenschlüssel, bevor 
Sie das Elek tro werk zeug ein-
schalten. Ein Werkzeug oder Schlüs-
sel, der sich in einem drehenden Teil 
des Elek tro werk zeugs befindet, kann zu 
Verletzungen führen.

e) Vermeiden Sie eine abnormale 
Körperhaltung. Sorgen Sie für 
einen sicheren Stand und halten 
Sie jederzeit das Gleichgewicht. 
Dadurch können Sie das Elek tro werk-
zeug in unerwarteten Situationen bes-
ser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. 
Tragen Sie keine weite Kleidung 
oder Schmuck. Halten Sie Haare 
und Kleidung fern von sich be-
wegenden Teilen. Lockere Kleidung, 
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Schmuck oder lange Haare können von 
sich bewegenden Teilen erfasst wer-
den.

g) Wenn Staubabsaug- und -auf-
fangeinrichtungen montiert 
werden können, sind diese an-
zuschließen und richtig zu ver-
wenden. Verwendung einer Staub-
absaugung kann Gefährdungen durch 
Staub verringern.

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher 
Sicherheit und setzen Sie sich 
nicht über die Sicherheitsregeln 
für Elek tro werk zeuge hinweg, 
auch wenn Sie nach vielfachem 
Gebrauch mit dem Elek tro werk-
zeug vertraut sind. Achtloses Han-
deln kann binnen Sekundenbruchteilen 
zu schweren Verletzungen führen.

4) VERWENDUNG UND BEHAND-
LUNG DES ELEK TRO WERK ZEUGS

a) Überlasten Sie das Elek tro werk-
zeug nicht. Verwenden Sie für 
Ihre Arbeit das dafür bestimmte 
Elek tro werk zeug. Mit dem pas-
senden Elek tro werk zeug arbeiten Sie 
besser und sicherer im angegebenen 
Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elek tro werk-
zeug, dessen Schalter defekt ist. 
Ein Elek tro werk zeug, das sich nicht 
mehr ein- oder ausschalten Iässt, ist ge-
fährlich und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der 
Steckdose und/oder entfernen 
Sie einen abnehmbaren Akku, 
bevor Sie Geräteeinstellungen 
vornehmen, Einsatzwerkzeug-
teile wechseln oder das Elek-
tro werk zeug weglegen. Diese 
Vorsichtsmaßnahme verhindert den 
unbeabsichtigten Start des Elek tro werk-
zeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elek-
tro werk zeuge außerhalb der 
Reichweite von Kindern auf. 
Lassen Sie keine Personen das 
Elek tro werk zeug benutzen, die 
mit diesem nicht vertraut sind 
oder diese Anweisungen nicht 
gelesen haben. Elek tro werk zeuge 
sind gefährlich, wenn sie von unerfah-
renen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elek tro werk zeuge 
und Einsatzwerkzeug mit Sorg-
falt. Kontrollieren Sie, ob be-
wegliche Teile einwandfrei funk-
tionieren und nicht klemmen, ob 
Teile gebrochen oder so beschä-
digt sind, dass die Funktion des 
Elek tro werk zeugs beeinträchtigt 
ist. Lassen Sie beschädigte Teile 
vor dem Einsatz des Elek tro-
werk zeuges reparieren. Viele 
Unfälle haben ihre Ursache in schlecht 
gewarteten Elek tro werk zeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge 
scharf und sauber. SorgfäItig ge-
pflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen 
Schneidkanten verklemmen sich weni-
ger und sind Ieichter zu führen.

g) Verwenden Sie Elek tro werk-
zeug, Einsatzwerkzeug, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend 
diesen Anweisungen. Berück-
sichtigen Sie dabei die Arbeits-
bedingungen und die auszufüh-
rende Tätigkeit. Der Gebrauch von 
Elek tro werk zeugen für andere als die 
vorgesehenen Anwendungen kann zu 
gefährlichen Situationen führen.

h) Halten Sie Griffe und Griffflä-
chen trocken, sauber und frei 
von Öl und Fett. Rutschige Griffe 
und Griffflächen erlauben keine sichere 
Bedienung und Kontrolle des Elek tro-
werk zeugs in unvorhergesehenen Situa-
tionen.
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5)  VERWENDUNG UND BEHAND-
LUNG DES AKKUWERKZEUGS

a)  Laden Sie die Akkus nur in La-
degeräten auf, die vom Herstel-
ler empfohlen werden. Für ein 
Ladegerät, das für eine bestimmte Art 
von Akkus geeignet ist, besteht Brand-
gefahr, wenn es mit anderen Akkus 
verwendet wird.

b) Verwenden Sie nur die dafür 
vorgesehenen Akkus in den 
Elek tro werk zeugen. Der Gebrauch 
von anderen Akkus kann zu Verletzun-
gen und Brandgefahr führen.

c) Halten Sie den nicht benutzten 
Akku fern von Büroklammern, 
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, 
Schrauben oder anderen kleinen 
Metallgegenständen, die eine 
Überbrückung der Kontakte ver-
ursachen könnten. Ein Kurzschluss 
zwischen den Akkukontakten kann 
Verbrennungen oder Feuer zur Folge 
haben.

d) Bei falscher Anwendung kann 
Flüssigkeit aus dem Akku aus-
treten. Vermeiden Sie den Kon-
takt damit. Bei zufälligem Kon-
takt mit Wasser abspülen. Wenn 
die Flüssigkeit in die Augen 
kommt, nehmen Sie zusätzlich 
ärztliche Hilfe in Anspruch. Aus-
tretende Akkuflüssigkeit kann zu Haut-
reizungen oder Verbrennungen führen.

e) Benutzen Sie keinen beschä-
digten oder veränderten Akku. 
Beschädigte oder veränderte Akkus 
können sich unvorhersehbar verhalten 
und zu Feuer, Explosion oder Verlet-
zungsgefahr führen.

f) Setzen Sie einen Akku keinem 
Feuer oder zu hohen Tempera-
turen aus. Feuer oder Temperaturen 

über 130 °C können eine Explosion 
hervorrufen.

g) Befolgen Sie alle Anweisungen 
zum Laden und laden Sie den 
Akku oder das Akkuwerkzeug 
niemals außerhalb des in der 
Betriebsanleitung angegebenen 
Temperaturbereichs. Falsches 
Laden oder Laden außerhalb des zuge-
lassenen Temperaturbereichs kann den 
Akku zerstören und die Brandgefahr 
erhöhen.

6)  SERVICE

a) Lassen Sie lhr Elek tro werk zeug 
nur von qualifiziertem Fachper-
sonal und nur mit Original-Er-
satzteilen reparieren. Damit wird 
sichergestellt, dass die Sicherheit des 
Elek tro werk zeuges erhalten bleibt.

b) Warten Sie niemals beschädigte 
Akkus. Sämtliche Wartung von Akkus 
sollte nur durch den Hersteller oder 
bevollmächtige Kundendienststellen 
erfolgen.

7) SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE 
FÜR SCHRAUBER:

a) Halten Sie das Elek tro werk zeug 
an den isolierten Griffflächen, 
wenn Sie Arbeiten ausführen, 
bei denen die Schraube verbor-
gene Stromleitungen oder das 
eigene Netzleitung treffen kann. 
Der Kontakt der Schraube mit einer 
spannungsführenden Leitung kann auch 
metallene Geräteteile unter Spannung 
setzen und zu einem elektrischen 
Schlag führen.
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8)  SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE 
FÜR AKKUGERÄTE

a) Setzen Sie den Akku nicht über 
längere Zeit starker Sonnenein-
strahlung aus und legen Sie ihn 
nicht auf Heizkörpern ab. Hitze 
schadet dem Akku und es besteht Ex-
plosionsgefahr.

b) Lassen Sie einen erwärmten 
Akku vor dem Laden abkühlen. 

c) Öffnen Sie den Akku nicht und 
vermeiden Sie eine mechanische 
Beschädigung des Akkus. Es 
besteht die Gefahr eines Kurzschlus-
ses und es können Dämpfe austreten, 
die die Atemwege reizen. Sorgen Sie 
für Frischluft und nehmen Sie bei Be-
schwerden zusätzlich ärztliche Hilfe in 
Anspruch.

Richtiger Umgang mit dem 
Akkuladegerät

a) Dieses Gerät kann von Kindern 
ab 8 Jahren und darüber sowie 
von Personen mit verringerten 
physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Man-
gel an Erfahrung und Wissen 
benutzt werden, wenn sie be-
aufsichtigt oder bezüglich des 
sicheren Gebrauchs des Gerä-
tes unterwiesen wurden und die 
daraus resultierenden Gefahren 
verstehen. Kinder dürfen nicht 
mit dem Gerät spielen. Reini-
gung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht von Kindern ohne 
Beaufsichtigung durchgeführt 
werden.

b) Laden Sie keine nicht-wieder-
aufladbaren Batterien mit dem 
Ladegerät. 

c)  Überprüfen Sie vor jeder 
Benutzung Ladegerät, Ka-
bel und Stecker und lassen 
Sie es von qualifiziertem 
Fachpersonal und nur mit 
Original-Ersatzteilen re-
parieren. Benutzen Sie ein 
defektes Ladegerät nicht 
und öffnen Sie es nicht 
selbst. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des 
Gerätes erhalten bleibt. 

d) Achten Sie darauf, dass 
die Netzspannung mit den 
Angaben des Typenschil-
des auf dem Ladegerät 
übereinstimmt. Es besteht 
die Gefahr eines elektrischen 
Schlags.

e) Trennen Sie das Ladegerät 
vom Netz, bevor Verbin-
dungen zum Elek tro werk-
zeug geschlossen oder ge-
öffnet werden. So stellen Sie 
sicher, dass Akku und Ladegerät 
nicht beschädigt werden.

f)  Halten Sie das Ladegerät 
sauber und fern von Näs-
se und Regen. Benutzen 
Sie das Ladegerät niemals 
im Freien. Durch Verschmut-
zung und das Eindringen von 
Wasser erhöhen sich das Risiko 
eines elektrischen Schlags.

g) Das Ladegerät darf nur 
mit den zugehörigen 
Original-Akkus betrieben 
werden. Das Laden von ande-
ren Akkus kann zu Verletzungen 
und Brandgefahr führen.

h) Vermeiden Sie mechani-
sche Beschädigungen des 
Ladegerätes. Sie können zu 
inneren Kurzschlüssen führen. 
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i)  Das Ladegerät darf nicht 
auf oder in unmittelbarer 
Umgebung zu brennba-
ren Untergründen (z. B. 
Papier, Textilien) betrie-
ben werden. Es besteht 
Brandgefahr wegen der 
beim Laden auftretenden 
Erwärmung.

j)  Um das Risiko eines elek-
trischen Schlags zu re-
duzieren, ziehen Sie den 
Stecker des Ladegeräts 
aus der Steckdose heraus, 
bevor Sie es reinigen.

k) Wenn die Anschlussleitung 
dieses Gerätes beschädigt 
wird, muss sie durch den 
Hersteller oder seinen 
Kundendienst oder eine 
ähnlich qualifizierte Per-
son ersetzt werden, um 
Gefährdungen zu vermei-
den.

Ladevorgang

 Setzen Sie den Akku nicht 
extremen Bedingungen wie 
Wärme und Stoß aus. Es 
besteht Verletzungsgefahr 
durch auslaufende Elekt-
rolytlösung! Spülen Sie bei 
Augen-Haut-Kontakt die be-
troffenen Stellen mit Wasser 
oder Neutralisator und su-
chen Sie einen Arzt auf.  

 Laden Sie den Akku nur in 
trockenen Räumen auf.

 Es besteht die Gefahr von 
Verletzungen durch Strom-
schlag.

• Das Gerät ist nur mit SELV (Safety Extra 
Low Voltage, Sicherheitskleinspannung) 
entsprechend der Kennzeichnung auf 
dem Gerät zu versorgen.

• Laden Sie den Akku vor dem ersten Ge-
brauch auf. 

• Verwenden Sie zum Aufladen des 
in das Gerät eingebauten Li-Ionen-
Akkus ausschliesslich das mitgelieferte 
Ladegerät WJG-Y130502200WU1.

• Beachten Sie in jedem Falle die jeweils 
gültigen Sicherheitshinweise sowie 
Bestimmungen und Hinweise zum Um-
weltschutz.

• Defekte, die aus unsachgemäßer Hand-
habung resultieren, unterliegen nicht 
der Garantie.

 Akku aufladen

1. Verbinden Sie den Ladekabelstecker 
(12) mit der Ladebuchse (13) des Gerä-
tes.

 Stecken Sie den USB Stecker (11) des 
Ladekabels in das Ladegerät (10).

2. Schließen Sie das Ladegerät (10) an 
eine Steckdose an. 

3. Die Ladezustandsanzeige (4) leuchtet:
rot =>Ladestart
rot-gelb => Akku ca. zur Hälfte ge-

laden
rot-gelb-grün => Akku ist vollgeladen

4. Nach erfolgtem Ladevorgang trennen 
Sie das Ladegerät (10) vom Netz.

Inbetriebnahme

 Das Tragen eines Gehörschutzes 
verringert das Risiko von Gehörschä-
den.
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 Ein-/Ausschalten

1. Zum Einschalten des Gerätes drücken 
Sie den Ein-/Ausschalter (7). Das LED-
Arbeitslicht (9) leuchtet während des 
Betriebs.

2. Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/
Ausschalter (7) los.

Überlastschutz: Bei Überlastung schaltet 
die Schutzabschaltung das Gerät ab. 
Lassen Sie den Ein-/Ausschalter los, nach 
einigen Sekunden können Sie das Gerät 
wieder einschalten. 

 Ladezustand des 
Akkus prüfen

Die Ladezustandsanzeige (4) signalisiert 
den Ladezustand des Akkus.
• Drücken Sie den Ein-/Ausschalter.  

Der Ladezustand des Akkus wird durch 
Aufleuchten der 3 farbigen LED-Leuch-
ten angezeigt:
rot-gelb-grün => Akku ist vollgeladen
rot-gelb => Akku ca. zur Hälfte gela-

den
rot => Bitte aufladen

 Drehrichtung einstellen

Mit dem Drehrichtungsschalter können 
Sie die Drehrichtung des Gerätes wählen 
(Rechtslauf und Linkslauf) und das Gerät 
gegen ungewolltes Einschalten sichern.

1. Warten Sie den Stillstand des Gerätes 
ab.

2. Rechtslauf: Drehrichtungs-    

schalter (8) rechts drücken.
3. Linkslauf: Drehrichtungs-      

schalter (8) links drücken. 
4. Einschaltsperre: Drehrichtungsschalter 

in Mittelstellung bringen.

 Der Drehrichtungsschalter darf nur 
im Stillstand betätigt werden, um 
das Getriebe nicht zu beschädigen.

 Bits einsetzen/wechseln

 Stellen Sie vor allen Arbeiten an 
dem Gerät den Drehrichtungsschal-
ter (8) in Mittelstellung, um ein 
ungewolltes Einschalten zu verhin-
dern.

1. Stecken Sie den gewünschten Bit (14) 
oder Bithalter (15) in die Bitaufnahme 
(1). 

2. Zum Entfernen von Bit oder Bithalter 
ziehen Sie den Bit oder den Bithalter 
aus der Bitaufnahme.

 Griffeinstellung

 Stellen Sie vor allen Arbeiten an 
dem Gerät den Drehrichtungsschal-
ter (8) in Mittelstellung, um ein 
ungewolltes Einschalten zu verhin-
dern.

Das Gerät kann in zwei Griffeinstellungen 
arretiert werden:
- Pistolengriffposition
- Stabposition

Drücken Sie die Entriegelungstaste PRESS 
(2) und drehen Sie den Griff (6) des Gerä-
tes um 180°. Er rastet hörbar ein.

 Einsatz als Taschenlampe

1. Drücken Sie auf den Ein-/Ausschalter 
(5) an der Unterseite des Griffs (6). Die 
Taschenlampe leuchten auf.

2. Zum Ausschalten drücken Sie erneut 
den Ein-/Ausschalter (5).
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 Tauschaufsätze

Zur Verwendung von kompatiblen Tau-
schaufsätzen der Akku-Schrauber  
Serien PAS 4 B2/B3 können Sie die Kap-
pe (16) entfernen.
Greifen Sie in eine der beiden Aussparun-
gen an der Kappe und nehmen Sie diese 
ab.
Die Montage und Demontage der Tau-
schaufsätze entnehmen Sie bitte der mit 
den Tauschaufsätzen mitgelieferten Be-
triebsanleitung.

Reinigung und Wartung

 Lassen Sie Instandsetzungsarbei-
ten, die nicht in dieser Anleitung 
beschrieben sind, von unserem 
Service-Center durchführen. Ver-
wenden Sie nur Originalteile. 

Reinigung

Führen Sie folgende Reinigungsarbeiten 
regelmäßig durch. Dadurch ist eine lange 
und zuverlässige Nutzung gewährleistet.

 Das Gerät darf weder mit 
Wasser abgespritzt werden, 
noch in Wasser gelegt wer-
den. Es besteht die Gefahr 
eines Stromschlages.

• Halten Sie Lüftungsschlitze, Motorge-
häuse und Griffe des Gerätes sauber. 
Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch 
oder eine Bürste. 

 Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw. 
Lösungsmittel. Sie könnten das Gerät 
damit irreparabel beschädigen. 

Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. 

Lagerung

• Bewahren Sie das Gerät an einem tro-
ckenen und staubgeschützten Ort auf, 
außerhalb der Reichweite von Kindern. 

• Lagern Sie den Akku nur im teilgela-
denen Zustand. Der Ladezustand sollte 
während einer längeren Lagerzeit  
40-60 % betragen (1-2 LEDs leuchten). 

• Die optimale Lagertemperatur für das 
Gerät beträgt zwischen 10 °C bis 
25 °C. Vermeiden Sie während der La-
gerung extreme Kälte oder Hitze, damit 
der Akku nicht an Leistung verliert.

• Prüfen Sie während einer längeren  
Lagerungsphase etwa alle 3 Monate 
den Ladezustand des Akkus und laden 
Sie bei Bedarf nach.

Entsorgung/ 
Umweltschutz
Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa-
ckung einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zu. 

 Elektrogeräte gehören nicht in den 
Hausmüll.

Li-Ion

 Werfen Sie das Gerät mit ein-
gebautem Akku nicht in den 
Hausmüll, ins Feuer (Explosi-
onsgefahr) oder ins Wasser. 
Beschädigte Akkus können der 
Umwelt und ihrer Gesundheit 
schaden, wenn giftige Dämpfe 
oder Flüssigkeiten austreten.
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• Entsorgen Sie das Gerät mit entlade-
nem Akku. Öffnen Sie Gerät und Akku 
nicht.

• Entsorgen Sie das Gerät nach den 
lokalen Vorschriften. Geben Sie das 
Gerät an einer Sammelstelle ab, wo es 
einer umweltgerechten Wiederverwer-
tung zugeführt wird. Fragen Sie hierzu 
Ihren lokalen Müllentsorger oder unser 
Service-Center.

• Die Entsorgung Ihrer defekten, einge-
sendeten Geräte führen wir kostenlos 
durch.

Ersatzteile/Zubehör

Ersatzteile und Zubehör 
erhalten Sie unter 

www.grizzlytools-service.eu

Sollten Sie Probleme mit dem Bestellvor-
gang haben, verwenden Sie bitte das Kon-
taktformular. Bei weiteren Fragen wenden 
Sie sich an das „Service-Center“ (siehe 
Seite 69).

Bits (26-teilig) ........................ 91104080

Bithalter ................................ 91104081

Ladegerät EU ......................... 80001030
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Garantieumfang
Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts-
richtlinien sorgfältig produziert und vor 
Anlieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt ausschließlich für 
Material- oder Fabrikationsfehler. Diese 
Garantie erstreckt sich nicht auf Geräte-
teile, die normaler Abnutzung ausgesetzt 
sind und daher als Verschleißteile angese-
hen werden können  
(z.B. Bits, Akkukapazität) oder für Beschä-
digungen an zerbrechlichen Teilen (z. B. 
Schalter).
Diese Garantie verfällt, wenn das Gerät 
beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder 
nicht gewartet wurde. Ebenso für Schäden 
durch Wasser, Frost, Blitz und Feuer oder 
falschen Transport. Für eine sachgemäße 
Benutzung des Gerätes sind alle in der Be-
triebsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. Verwendungszwecke 
und Handlungen, von denen in der Be-
triebsanleitung abgeraten oder vor denen 
gewarnt wird, sind unbedingt zu vermei-
den.
Das Gerät ist lediglich für den privaten 
und nicht für den gewerblichen Gebrauch 
bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsach-
gemäßer Behandlung, Gewaltanwendung 
und bei Eingriffen, die nicht von unserer 
autorisierten Service-Niederlassung vorge-
nommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anlie-
gens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den 
folgenden Hinweisen:
• Bitte halten Sie für alle Anfragen den 

Kassenbon und die Identifikationsnum-
mer (IAN 353304_2007) als Nach-
weis für den Kauf bereit.

• Die Identifikationsnummer entnehmen 
Sie bitte dem Typenschild.

Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga-
rantie ab Kaufdatum. 
Im Falle von Mängeln dieses Gerätes 
stehen Ihnen gegen den Verkäufer des 
Gerätes gesetzliche Rechte zu. Diese 
gesetzlichen Rechte werden durch unsere 
im Folgenden dargestellte Garantie nicht 
eingeschränkt. 

Garantiebedingungen
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufda-
tum. Bitte bewahren Sie den Original Kas-
senbon gut auf. Diese Unterlage wird als 
Nachweis für den Kauf benötigt. 
Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem 
Kaufdatum dieses Gerätes ein Material- 
oder Fabrikationsfehler auf, wird das Ge-
rät von uns – nach unserer Wahl – für Sie 
kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Ga-
rantieleistung setzt voraus, dass innerhalb 
der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und 
der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und 
schriftlich kurz beschrieben wird, worin der 
Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist. 
Wenn der Defekt von unserer Garantie ge-
deckt ist, erhalten Sie das reparierte oder 
ein neues Gerät zurück. Mit Reparatur 
oder Austausch des Gerätes beginnt kein 
neuer Garantiezeitraum. 

Garantiezeit und gesetzliche  
Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die Gewähr-
leistung nicht verlängert. Dies gilt auch 
für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell 
schon beim Kauf vorhandene Schäden und 
Mängel müssen sofort nach dem Auspa-
cken gemeldet werden. Nach Ablauf der 
Garantiezeit anfallende Reparaturen sind 
kostenpflichtig.
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• Sollten Funktionsfehler oder sonstige 
Mängel auftreten kontaktieren Sie 
zunächst die nachfolgend benannte 
Serviceabteilung telefonisch oder per 
E-Mail. Sie erhalten dann weitere In-
formationen über die Abwicklung Ihrer 
Reklamation.

• Ein als defekt erfasstes Gerät können 
Sie, nach Rücksprache mit unserem 
Kundenservice, unter Beifügung des 
Kaufbelegs (Kassenbons) und der 
Angabe, worin der Mangel besteht 
und wann er aufgetreten ist, für Sie 
portofrei an die Ihnen mitgeteilte 
Service-Anschrift übersenden. Um An-
nahmeprobleme und Zusatzkosten zu 
vermeiden, benutzen Sie unbedingt nur 
die Adresse, die Ihnen mitgeteilt wird. 
Stellen Sie sicher, dass der Versand 
nicht unfrei, per Sperrgut, Express oder 
sonstiger Sonderfracht erfolgt. Senden 
Sie das Gerät bitte inkl. aller beim Kauf 
mitgelieferten Zubehörteile ein und 
sorgen Sie für eine ausreichend sichere 
Transportverpackung.

Reparatur-Service

Sie können Reparaturen, die nicht der  
Garantie unterliegen, gegen Berechnung 
von unserer Service-Niederlassung durch-
führen lassen. Sie erstellt Ihnen gerne einen 
Kostenvoranschlag.
Wir können nur Geräte bearbeiten, die 
ausreichend verpackt und frankiert einge-
sandt wurden.
Achtung: Bitte senden Sie Ihr Gerät gerei-
nigt und mit Hinweis auf den Defekt an 
unsere Service-Niederlassung.  
Nicht angenommen werden unfrei - per 
Sperrgut, Express oder mit sonstiger Son-
derfracht - eingeschickte Geräte. 
Die Entsorgung Ihrer defekten, eingesende-
ten Geräte führen wir kostenlos durch.

Service-Center

DE
 Service Deutschland

 Tel.: 0800 54 35 111 
 E-Mail: grizzly@lidl.de
 IAN 353304_2007

AT
 Service Österreich

 Tel.: 0820 201 222 
 (0,15 EUR/Min.) 
 E-Mail: grizzly@lidl.at
 IAN 353304_2007

CH  Service Schweiz
 Tel.: 0842 665566 
 (0,08 CHF/Min.,  
 Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
 E-Mail: grizzly@lidl.ch
 IAN 353304_2007

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende  
Anschrift keine Serviceanschrift ist.  
Kontaktieren Sie zunächst das oben  
genannte Service-Center.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
D-63762 Großostheim
DEUTSCHLAND
www.grizzlytools-service.eu
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HU
Az eredeti CE megfelelőségi 

nyilatkozat fordítása
Ezennel igazoljuk, hogy   
Akkus rúdcsavarozó
PSSA 4 B2 típussorozatú
Sorozatszám 000001 - 350366

évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes 
megfogalmazásban:

2006/42/EC • 2014/30/EU  
2011/65/EU* & (EU)2015/863

2014/30/EU • 2014/35/EU
2011/65/EU & (EU) 2015/863*

A megegyezés biztosítása érdekében a következő harmonizált szabványokat, valamint 
nemzeti szabványokat és rendelkezéseket alkalmaztuk:

Készülék Töltő/Hálózati egység

EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-2:2014 
EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015  

EN 62471:2008 • EN IEC 61000-3-2:2019  
EN 61000-3-3:2013/A1:2019 

EN IEC 63000:2018

EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018 
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013
EN IEC 63000:2018 • EN 62233:2008

Jelen megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért kizárólag a gyártó a felelős (21)**:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG 

Stockstädter Straße 20 

63762 Großostheim 

GERMANY 

10.03.2021

* A nyilatkozat fent ismertetett tárgya összhangban van az Európai Parlament és a Tanács
2011/65/EU (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berende-
zésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv előírásaival.

** Az év utolsó két számjegye, amelyben a CE-jelölés felhelyezére került.

Christian Frank
Dokumentációs megbízott
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SI
Prevod originalne 

izjave o skladnosti CE

S tem potrjujemo, da    
Akumulatorski palični vijačnik 
serije PSSA 4 B2
Serijska številka 000001 - 350366

ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije.

2006/42/EC • 2014/30/EU  
2011/65/EU* & (EU)2015/863

2014/30/EU • 2014/35/EU
2011/65/EU & (EU) 2015/863*

Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacio-
nalne norme in določila:

Orodje Polnilnik baterij/Polnilnik

EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-2:2014 
EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015  

EN 62471:2008 • EN IEC 61000-3-2:2019  
EN 61000-3-3:2013/A1:2019 

EN IEC 63000:2018

EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018 
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013
EN IEC 63000:2018 • EN 62233:2008

Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec (21)**:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG 

Stockstädter Straße 20 

63762 Großostheim 

GERMANY 

10.03.2021

* Zgoraj opisani predmet izjave izpolnjuje predpise direktive 2011/65/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v
električni in elektronski opremi.

** Zadnji številki leta, v katerem je bila oznaka CE dodeljena.

Christian Frank
Pooblaščena oseba za 

dokumentacijo
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CZ
Překlad originálního 

prohlášení o shodě CE

Potvrzujeme tímto, že konstrukce  

Aku šroubovák
konstrukční řady PSSA 4 B2
Pořadové číslo 000001 - 350366

odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění:

2006/42/EC • 2014/30/EU  
2011/65/EU* & (EU)2015/863

2014/30/EU • 2014/35/EU
2011/65/EU & (EU) 2015/863*

Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované  normy, národní nor-
my a ustanovení:

Přístroj Nabíječka/Síťová část

EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-2:2014 
EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015  

EN 62471:2008 • EN IEC 61000-3-2:2019  
EN 61000-3-3:2013/A1:2019 

EN IEC 63000:2018

EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018 
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013
EN IEC 63000:2018 • EN 62233:2008

Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě (21)** nese výrobce:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG 

Stockstädter Straße 20 

63762 Großostheim 

GERMANY 

10.03.2021

* Výše popsaný předmět prohlášení splňuje předpisy směrnice 2011/65/EU Evropského
parlamentu a Rady z 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v
elektrických a elektronických zařízeních.

** Obě poslední číslice roku, kdy bylo uvedeno označení CE.

Christian Frank
Osoba zplnomocněná  

k sestavení dokumentace
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SK
Preklad originálneho  

prehlásenia o zhode CE

Týmto potvrdzujeme, že  

Akumulátorový skrutkovač 
konštrukčnej rady PSSA 4 B2
Poradové číslo 000001 - 350366

zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení:

2006/42/EC • 2014/30/EU  
2011/65/EU* & (EU)2015/863

2014/30/EU • 2014/35/EU
2011/65/EU & (EU) 2015/863*

Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i národ-
né normy a predpisy:

Prístroj Nabíjačka/Sieťový diel

EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-2:2014 
EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015  

EN 62471:2008 • EN IEC 61000-3-2:2019  
EN 61000-3-3:2013/A1:2019 

EN IEC 63000:2018

EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018 
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013
EN IEC 63000:2018 • EN 62233:2008

Jediný zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o zhode (21)** je výrobca:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG 

Stockstädter Straße 20 

63762 Großostheim 

GERMANY 

10.03.2021

* Vyššie popísaný predmet vyhlásenia spĺňa predpisy smernice 2011/65/EU Európskeho
parlamentu a Rady z 8. júna 2011 pre obmedzenie používania určitých nebezpečných látok
v elektrických a elektronických prístrojoch.

** Obe posledné číslice roka, v ktorom bolo pripojené označenie CE.

Christian Frank
Osoba splnomocnená na zostavenie 
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ATDE CH
Original-EG- 

Konformitätserklärung
Hiermit bestätigen wir, dass der 
Akku-Stabschrauber
Modell PSSA 4 B2
Seriennummer: 000001 - 350366

folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht:

2006/42/EG • 2014/30/EU  
2011/65/EU* & (EU)2015/863

2014/30/EU • 2014/35/EU
2011/65/EU & (EU) 2015/863*

Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen 
sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet:

Gerät Netzteil/Ladegerät

EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-2:2014 
EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015  

EN 62471:2008 • EN IEC 61000-3-2:2019  
EN 61000-3-3:2013/A1:2019 

EN IEC 63000:2018

EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018 
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013
EN IEC 63000:2018 • EN 62233:2008

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung (21)** 
trägt der Hersteller:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG 

Stockstädter Straße 20 

63762 Großostheim 

GERMANY 

10.03.2021

* Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie
2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrän-
kung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

** Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde.

Christian Frank
Dokumentationsbevollmächtigter
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