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f) Jeżeli praca elektronarzędziem musi być 
wykonywana w miejscu o dużej wilgotności, 
należy zawsze korzystać ze źródła 
zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem 
różnicowoprądowym.

 Korzystanie z wyłącznika różnicowoprądowego 
zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

3) Bezpieczeństwo osobiste
a) Podczas użytkowania elektronarzędzia należy 

zachowywać ostrożność, koncentrować się na 
wykonywanej pracy i postępować zgodnie z 
zasadami zdrowego rozsądku. 

 Elektronarzędzia nie powinny być użytkowane 
przez osoby zmęczone lub znajdujące się pod 
wpływem substancji odurzających, alkoholu 
bądź lekarstw. 

 Chwila nieuwagi podczas użytkowania 
elektronarzędzia może być przyczyną poważnych 
obrażeń.

b) Należy używać wyposażenia ochronnego. 
Należy zawsze nosić okulary ochronne.

 Stosowane – odpowiednio do panujących 
warunków – wyposażenie ochronne, takie jak maska 
przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub 
słuchawki ochronne, zmniejsza ryzyko odniesienia 
obrażeń.

c) Należy uniemożliwić przypadkowe 
uruchomienie. Przed podłączeniem 
elektronarzędzia do gniazda zasilania i/lub 
zestawu akumulatorowego, a także przed 
podniesieniem lub przeniesieniem go, należy 
upewnić się, że wyłącznik znajduje się w 
położeniu wyłączenia.

 Ze względów bezpieczeństwa nie należy przenosić 
elektronarzędzi, trzymając palec na wyłączniku, 
ani podłączać do zasilania elektronarzędzi, których 
wyłącznik znajduje się w położeniu włączenia.

d) Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć 
wszystkie klucze regulacyjne. 

 Pozostawienie klucza regulacyjnego połączonego 
z częścią obrotową elektronarzędzia może być 
przyczyną obrażeń.

e) Nie sięgać elektronarzędziem zbyt daleko. 
Należy zawsze pamiętać o stabilnej postawie i 
zachowaniu równowagi.

 Zapewnia to lepsze panowanie nad 
elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić 
luźnej odzieży ani biżuterii. Chronić włosy, 
odzież i rękawice przed kontaktem z ruchomymi 
częściami urządzenia.

 Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać 
pochwycone i wciągnięte przez ruchome części 
narzędzia.

g) Jeżeli elektronarzędzie wyposażone jest w 
złącze dla urządzenia do odprowadzania 
i gromadzenia pyłów, należy pamiętać 
o właściwym podłączeniu i poprawnym 
użytkowaniu takiego urządzenia.

 Korzystanie z urządzeń do odprowadzania i 
gromadzenia pyłu zmniejsza zagrożenia związane z 
obecnością pyłu.

4) Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a) Nie używać elektronarzędzia ze zbyt dużą 

siłą. Należy wykorzystywać elektronarzędzie 
odpowiednie dla wykonywanej pracy. 

 Elektronarzędzie przeznaczone do wykonania 
określonej pracy wypełni swoje zadanie lepiej i w 
sposób bardziej bezpieczny, jeżeli praca będzie 
wykonywana z zalecaną prędkością.

OGÓLNE WSKAZÓWKI 
BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE 
ELEKTRONARZĘDZI

 OSTRZEŻENIE
Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi 
ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń oraz wskazówek 
bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem, 
pożaru i/lub poważnych obrażeń.
Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa należy 
zachować do wglądu.

Wykorzystywane w treści wskazówek bezpieczeństwa 
określenie „elektronarzędzie” odnosi się do narzędzi 
zasilanych z sieci elektrycznej (przewodowych) lub z 
akumulatora (bezprzewodowych).
1) Bezpieczeństwo na stanowisku pracy

a) Stanowisko pracy należy utrzymywać w 
czystości i odpowiednio oświetlać.

 Nieporządek lub nieodpowiednie oświetlenie 
stanowiska pracy może być przyczyną wypadków.

b) Elektronarzędzi nie należy użytkować w 
miejscach zagrożonych wybuchem, na przykład 
w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.

 Pracujące elektronarzędzie wytwarza iskry, które 
mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.

c) Dzieci oraz osoby postronne powinny 
pozostawać z dala od pracującego 
elektronarzędzia.

 Dekoncentracja może być przyczyną utraty kontroli 
nad elektronarzędziem.

2) Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do 

gniazda sieciowego.
 Wtyczki nie wolno w jakikolwiek sposób 

modyfi kować.
 Elektronarzędzia posiadające uziemienie 

nie powinny być użytkowane z wtyczkami 
przejściowymi.

 Użytkowanie niemodyfi kowanych wtyczek oraz 
korzystanie z odpowiednich gniazd sieciowych 
zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

b) Należy unikać kontaktu z powierzchniami 
jakichkolwiek uziemionych elementów, takich 
jak rury, grzejniki, kuchenki lub chłodziarki.

 Ryzyko porażenia prądem wzrasta, gdy ciało jest 
uziemione.

c) Elektronarzędzi nie wolno narażać na działanie 
deszczu lub wilgoci.

 Obecność wody wewnątrz elektronarzędzia 
zwiększa ryzyko porażenia prądem.

d) Przewodu zasilającego nie wolno używać w 
sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 
Przewodu zasilającego nie wolno używać do 
przenoszenia bądź ciągnięcia elektronarzędzia, 
ani do odłączania go od zasilania.

 Przewód zasilający należy chronić przed 
kontaktem ze źródłami ciepła, olejem, ostrymi 
krawędziami lub poruszającymi się częściami.

 Uszkodzony lub zapętlony przewód zasilający 
zwiększa ryzyko porażenia prądem.

e) W przypadku użytkowania elektronarzędzia 
na wolnym powietrzu należy korzystać z 
przedłużaczy do tego celu przeznaczonych.

 Używanie przedłużaczy przeznaczonych do pracy 
na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia 
prądem.

(Tłumaczenie oryginalnych instrukcji)
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b) Nie należy użytkować elektronarzędzia, którego 

wyłącznik jest uszkodzony.
 Każde elektronarzędzie, które nie może być 

właściwie włączane ani wyłączane, stanowi 
zagrożenie i musi zostać naprawione.

c) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek 
regulacji bądź wymiany akcesoriów oraz kiedy 
urządzenie nie będzie używane przez dłuższy 
czas wtyczkę elektronarzędzia należy odłączyć 
od źródła zasilania i/lub zestaw akumulatorowy 
od elektronarzędzia. 

 Powyższe środki bezpieczeństwa mają na 
celu wyeliminowanie ryzyka przypadkowego 
uruchomienia urządzenia.

d) Nieużywane elektronarzędzia powinny być 
przechowywane w miejscu niedostępnym dla 
dzieci; osobom, które nie znają zasad obsługi 
elektronarzędzi lub niniejszych zaleceń nie 
wolno udzielać pozwolenia na użytkowanie 
elektronarzędzia.

 Użytkowanie elektronarzędzi przez osoby, które nie 
zostały właściwie poinstruowane, może stanowić 
zagrożenie.

e) Elektronarzędzia należy konserwować. Przed 
rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy 
ruchome części są poprawnie umieszczone, 
czy nie są zakleszczone lub uszkodzone i czy 
nie występują jakiekolwiek inne okoliczności, 
które mogłyby uniemożliwić bezpieczną pracę 
elektronarzędzia.

 W razie uszkodzenia przed kolejnym użyciem 
elektronarzędzie musi zostać naprawione.

 Wiele wypadków następuje z powodu nieprawidłowej 
konserwacji elektronarzędzi.

f) Narzędzia tnące powinny być zawsze ostre i 
czyste.

 Narzędzia tnące powinny być utrzymywane 
we właściwym stanie, z odpowiednio ostrymi 
krawędziami tnącymi – zmniejsza to ryzyko 
zakleszczenia narzędzia i ułatwia kontrolę nad nim.

g) Elektronarzędzia, akcesoria, wiertła, narzędzia 
tnące itp. należy zawsze obsługiwać w sposób 
zgodny z zaleceniami niniejszej instrukcji, 
biorąc pod uwagę warunki robocze oraz rodzaj 
wykonywanej pracy.

 Używanie elektronarzędzia w celach niezgodnych z 
jego przeznaczeniem może stanowić zagrożenie.

5) Obsługa i konserwacja elektronarzędzia 
akumulatorowego
a) Do ładowania można wykorzystywać wyłącznie 

ładowarki wymienione przez producenta.
 Ładowarka właściwa dla ładowania konkretnego 

typu zestawów akumulatorowych może wywołać 
pożar, jeśli zostanie użyta do ładowania innego typu 
zestawów akumulatorowych.

b) Do zasilania elektronarzędzi należy używać 
wyłącznie przeznaczonych dla nich zestawów 
akumulatorowych.

 Używanie innych zestawów akumulatorowych może 
być przyczyną obrażeń lub pożaru.

c) Jeśli zestaw akumulatorowy nie jest używany, 
należy go przechowywać z dala od innych 
metalowych przedmiotów, takich jak spinacze 
do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby, 
bądź inne niewielkie metalowe przedmioty, które 
mogą spowodować zwarcie zacisków.

 Zwarcie zacisków akumulatora może być przyczyną 
poparzeń lub pożaru.

d) W skrajnie niesprzyjających warunkach może 
dojść do wycieku elektrolitu z akumulatora 
– należy unikać kontaktu z elektrolitem. 
Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu z 
elektrolitem, miejsce kontaktu należy przepłukać 
wodą. W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami 
należy dodatkowo zgłosić się do lekarza.

 Elektrolit wyciekający z akumulatora może 
powodować podrażnienia lub poparzenia.

6) Serwis
a) Elektronarzędzia mogą być serwisowane 

wyłącznie przez wykwalifi kowanych techników 
serwisowych, z zastosowaniem oryginalnych 
części zamiennych.

 Jest to gwarancją utrzymania bezpieczeństwa 
obsługi elektronarzędzia.

UWAGA
Dzieci oraz osoby niepełnosprawne powinny 
pozostawać z dala od pracującego elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia powinny być 
przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci i 
osób niepełnosprawnych.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 
AKUMULATOROWEJ SZTYFCIARKI/
GWOŹDZIARKI DO DRUCIAKÓW 
1. Zawsze należy zakładać, że w narzędziu znajdują 

się elementy mocujące. 
 Nieostrożne obchodzenie się z gwoździarką może 

spowodować nagłe wystrzelenie elementów mocujących 
i obrażenia ciała. 

2. Nie kierować narzędzia w kierunku do siebie, ani 
żadnych osób znajdujących się w pobliżu.

 Niezamierzone wciśnięcie przełącznika spustowego 
narzędzia spowoduje wystrzelenie elementu 
mocującego i obrażenia ciała.

3. Nie uruchamiać narzędzia, jeśli nie jest ono mocno 
przyłożone do obrabianego elementu.

 Jeśli narzędzie nie styka się z obrabianym przedmiotem, 
element mocujący może odbić się rykoszetem i nie trafi ć 
w żądane miejsce.

4. Odłączyć narzędzie od źródła zasilania, jeśli 
element mocujący zablokuje się w narzędziu.

 Podczas usuwania zablokowanego elementu 
mocującego może dojść do przypadkowego 
uruchomienia gwoździarki, jeśli będzie ona podłączona 
do zasilania.

5. Podczas usuwania zakleszczonego elementu 
mocującego należy zachować ostrożność. 

 W czasie próby usunięcia zakleszczenia mechanizm 
może być ściśnięty, a element mocujący może zostać 
wystrzelony z dużą siłą. 

6. Nie używać tej gwoździarki do mocowania kabli 
elektrycznych.

 Gwoździarka nie jest przeznaczona do instalacji kabli 
elektrycznych i może uszkodzić ich izolację, powodując 
porażenie prądem lub ryzyko pożaru. 

DODATKOWE WSKAZÓWKI 
BEZPIECZEŃSTWA
1. Bezpieczna obsługa dzięki prawidłowemu 

użytkowaniu.
 To narzędzie jest przeznaczone do wbijania gwoździ 

w drewno i podobne materiały. Należy go używać 
wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
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2. Zachować ostrożność, aby nie wywołać zapłonu i 

wybuchu.
 Ponieważ podczas wbijania gwoździ mogą powstawać 

iskry, używanie tego narzędzia w pobliżu lakieru, farby, 
benzyny, rozcieńczalnika, gazu, klejów i podobnych 
łatwopalnych substancji jest niebezpieczne, ponieważ 
takie substancje mogą się zapalić lub eksplodować. 
Z tego powodu tego narzędzia nie wolno pod żadnym 
pozorem używać w pobliżu takich łatwopalnych 
materiałów.

3. Należy zawsze korzystać ze środków ochrony 
wzroku (okularów ochronnych).

 Podczas obsługi tego elektronarzędzia 
należy zawsze korzystać ze środków 
ochrony wzroku i dopilnować, aby osoby 
znajdujące się w pobliżu również 
korzystały ze środków ochrony wzroku.
Istnieje ryzyko, że fragmenty 

nieprawidłowo wbitego gwoździa trafi ą kogoś w oko, co 
stanowi zagrożenie dla wzroku. Środki ochrony wzroku 
można zakupić w dowolnym sklepie z narzędziami. 
Podczas obsługi tego narzędzia należy zawsze 
korzystać ze środków ochrony wzroku. Używać okularów 
ochronnych lub szerokiej przezroczystej maski założonej 
na okulary korekcyjne.

 Pracodawcy są zobowiązani dopilnować, by pracownicy 
zawsze stosowali środki ochrony wzroku.

4. Korzystać ze środków ochrony słuchu i głowy.
 Podczas wbijania gwoździ należy zawsze korzystać 

z ochronników słuchu i kasku. Poza tym, w zależności 
od okoliczności, dopilnować, aby osoby znajdujące się 
w pobliżu również korzystały z ochronników słuchu i 
kasków.

5. Należy zwracać uwagę na osoby pracujące w 
pobliżu.

 Trafi enie innej osoby nieprawidłowo wbijanym 
gwoździem byłoby bardzo niebezpieczne. Z tej 
przyczyny podczas korzystania z tego narzędzia należy 
zawsze zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób w 
pobliżu. Zawsze dopilnować, by wylot gwoździ narzędzia 
nie znajdował się w pobliżu ciała, dłoni lub stóp jakiejś 
osoby.

6. Nigdy nie kierować wylotu gwoździ w kierunku 
osób.

 Zawsze zakładać, że w narzędziu 
znajdują się elementy mocujące.

 Jeśli wylot gwoździ będzie na kogoś 
skierowany, omyłkowe uruchomienie 
narzędzia może stać się przyczyną 

poważnego wypadku. Podczas podłączania lub 
odłączania akumulatora, podczas wkładania gwoździ lub 
podobnych czynności, dopilnować, aby wylot gwoździ 
nie był skierowany w stronę żadnej osoby (wliczając 
siebie). Nawet jeśli w narzędziu nie ma żadnych gwoździ, 
uruchamianie narzędzia skierowanego w stronę 
jakiejkolwiek osoby jest niebezpieczne, dlatego nigdy 
nie wolno tego robić. Nie wolno bawić się narzędziem. To 
narzędzie pracy należy szanować.

7. Przed użyciem sprawdzić dźwignię popychającą.
 Sprawdzić, czy dźwignia popychająca działa prawidłowo. 

(Dźwignię popychającą możemy nazwać „elementem 
bezpieczeństwa”). Nigdy nie używać gwoździarki, jeśli 
dźwignia popychająca nie działa prawidłowo, ponieważ 
w przeciwnym razie może dojść do nieoczekiwanego 
wbicia elementu mocującego. Nie manipulować 
dźwignią popychającą ani jej nie demontować, ponieważ 
w przeciwnym razie nie będzie ona nadawać się do 
użytku.

8. Wybór metody wyzwalania jest ważny.
 Przeczytać ze zrozumieniem rozdział „ UŻYWANIE 

GWOŹDZIARKI” na stronie 221.

9. Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu 
należy upewnić się, że działa prawidłowo i zgodnie 
z treścią rozdziału „Testowanie gwoździarki” na 
stronie 219.

10. Używać wyłącznie wyznaczonych gwoździ.
 Nigdy nie używać gwoździ innych niż podane i opisane w 

niniejszej instrukcji.
11. Zachować ostrożność podczas podłączania 

akumulatora.
 Aby przypadkowo nie uruchomić narzędzia podczas 

podłączania akumulatora i ładowania gwoździ, należy 
przestrzegać poniższych zaleceń.
○ Nie dotykać przełącznika spustowego.
○ Nie dopuścić, aby głowica gwoździarki dotykała 

jakiejkolwiek powierzchni.
○ Trzymać głowicę gwoździarki skierowaną w dół.
 Ściśle przestrzegać powyższych zaleceń i zawsze 

dopilnowywać, aby żadna część ciała, dłoni ani nóg 
nie znajdowała się naprzeciwko wylotu gwoździ.

12. Nie umieszczać nieostrożnie palca na przełączniku 
spustowym.

 Nie kłaść palca na przełączniku spustowym, jeśli właśnie 
nie wbija się gwoździ. Przenoszenie tego narzędzia lub 
przekazywanie go innej osobie z palcem umieszczonym 
na przełączniku spustowym, może spowodować 
przypadkowe wystrzelenie gwoździa i wypadek.

13. Mocno docisnąć wylot gwoździ do materiału, w 
który ma zostać wbity gwóźdź.

 Podczas wbijania gwoździ mocno dociskać wylot 
gwoździ do materiału, w który ma zostać wbity gwóźdź. 
Jeśli wylot nie zostanie dociśnięty prawidłowo, gwóźdź 
może odbić się rykoszetem.

14. Trzymać dłonie i stopy z dala od głowicy gwoździarki 
podczas korzystania z narzędzia.

 Przypadkowe trafi enie gwoździem w 
dłoń lub stopę jest bardzo 
niebezpieczne.

15. Uważać na odrzut narzędzia.
 Nie zbliżać głowy itp. do górnej powierzchni narzędzia 

podczas jego użytkowania. Jest to niebezpieczne, 
ponieważ narzędzie może gwałtownie odskoczyć, jeśli 
właśnie wbijany gwóźdź natrafi  na wcześniej wbity 
gwóźdź lub sęk w drewnie.

16. Należy uważać na podwójny strzał spowodowany 
odrzutem.

 Jeśli dojdzie do ponownego kontaktu dźwigni popychającej 
z obrabianym przedmiotem z powodu odrzutu, może 
zostać wstrzelony niechciany element mocujący.

 Aby uniknąć niepożądanego podwójnego strzału,
○ Praca przerywana (strzał wyzwalany)

1) Ustawić urządzenie przełączające na MECHANIZM 
URUCHAMIAJĄCY W PEŁNEJ SEKWENCJI.

2) Szybko i zdecydowanie pociągnąć za spust.
○ Praca ciągła (dźwignia popychająca naciśnięta)

1) Nie dociskać gwoździarki od drewna z nadmierną siłą.
2) Należy odsunąć gwoździarkę od drewna z uwagi 

na odrzut następujący po wstrzeleniu elementu 
mocującego.

17. Zachować ostrożność podczas wbijania gwoździ w 
cienkie deski lub drewniane narożniki.

 Podczas wbijania gwoździ w cienkie deski gwoździe 
mogą przechodzić przez nie na wylot. To samo może 
mieć miejsce podczas wbijania gwoździ w narożniki z 
drewna z uwagi na odchylenie przebiegu gwoździ. W 
takich przypadkach należy zawsze dopilnować, aby nikt 
(ani niczyje dłonie lub stopy, itp.) nie znajdował się za 
cienką deską lub obok drewnianego elementu, w który 
ma zostać wbity gwóźdź.
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18. Jednoczesne wbijanie gwoździ z obu stron jednej 

ściany jest niebezpieczne.
 Pod żadnym pozorem nie wolno jednocześnie wbijać 

gwoździ z obu stron jednej ściany. Jest to bardzo 
niebezpieczne, ponieważ gwoździe mogą przejść na 
wylot przez ścianę i spowodować obrażenia ciała.

19. Nie używać tego elektronarzędzia na rusztowaniach, 
ani na drabinach.

 Tego elektronarzędzia nie wolno używać do pewnych 
zastosowań, na przykład:
– jeśli zmiana miejsca wbijania gwoździ wiąże się 

z korzystaniem z rusztowań, schodów, drabin lub 
konstrukcji zbliżonych do drabin, np. konstrukcji 
dachowych,

– do zamykania gwoździami pudełek lub skrzyń,
– do mocowania systemów zabezpieczających na 

czas transportu np. na pojazdach i wagonach
20. Usunąć wszystkie pozostałe elementy mocujące i 

wyjąć akumulator z gwoździarki:
1) przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych i 

przeglądu;
2) przed sprawdzaniem prawidłowego działania 

dźwigni popychającej i przełącznika spustowego;
3) przed założeniem lub zdjęciem osłony czołowej
4) przed usunięciem zablokowanego gwoździa;
5) gdy narzędzie nie jest w użyciu;
6) w przypadku opuszczania miejsca pracy;
7) przed przeniesieniem narzędzia w inne miejsce; oraz 
8) przed przekazaniem narzędzia innej osobie.

 Nigdy nie próbować usuwać zakleszczenia ani naprawiać 
gwoździarki przed odłączeniem od niej akumulatora i 
usunięciem z niej wszystkich pozostałych elementów 
mocujących.

 Gwoździarki nie wolno nigdy pozostawiać bez nadzoru, 
ponieważ osoby nie zaznajomione z gwoździarką mogą 
jej użyć i się zranić.

21. Należy wyjąć akumulator z gwoździarki przed:
1) ładowaniem gwoździ;
2) ustawianiem regulatora.

22. Odłączanie akumulatora.
 Podczas zakładania i zdejmowania osłony czołowej.
 Podczas zakładania nakładki na końcówkę dźwigni 

i podczas jej odłączania, należy wcześniej odłączyć 
akumulator. Przypadkowy wystrzał gwoździa jest bardzo 
niebezpieczny.

23. Temperatura otoczenia przy eksploatacji tego 
narzędzia musi mieścić się w zakresie od 0°C do 
40°C i należy tego przestrzegać. Urządzenie może 
nie działać w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 
40°C.

24. Akumulator należy zawsze ładować w temperaturze 
otoczenia 0–40°C.

 Temperatura poniżej 0°C może być przyczyną 
przeciążenia, które jest niebezpieczne. Akumulator nie 
może być ładowany w temperaturze wyższej niż 40°C.

 Najodpowiedniejszy zakres temperatury, w której można 
prowadzić ładowanie to 20-25°C.

25. Ładowarki nie należy używać nieprzerwanie.
 Po zakończeniu jednego ładowania, a przed 

rozpoczęciem kolejnego ładowania akumulatora, 
ładowarkę należy pozostawić na około 15 minut.

26. Komorę, w której umieszczany jest akumulator, 
należy chronić przed zabrudzeniem.

27. Nigdy nie demontować akumulatora ani ładowarki.
28. Nigdy nie zwierać zacisków akumulatora.
 Zwarcie zacisków akumulatora powoduje wygenerowanie 

wysokiego napięcia i przegrzanie. Wynikiem tego może 
być spalenie lub uszkodzenie akumulatora.

29. Akumulatora nie wolno wrzucać do ognia.
 Podpalenie akumulatora może spowodować jego 

wybuch.

30. Korzystanie z w pełni wyczerpanego akumulatora 
spowoduje uszkodzenie ładowarki.

31. Akumulator należy przekazać do punktu sprzedaży, 
w którym został zakupiony, kiedy tylko jego 
żywotność po naładowaniu uniemożliwia jego 
efektywne użytkowanie.

 Nie wyrzucać zużytego akumulatora.
32. W otwory wentylacyjne ładowarki nie wolno 

wkładać żadnych przedmiotów.
 Umieszczanie w otworach wentylacyjnych ładowarki 

metalowych lub łatwopalnych przedmiotów powoduje 
powstanie zagrożenia porażeniem prądem lub 
uszkodzenia ładowarki.

33. NIGDY nie zezwalać, aby magnesy (lub podobne 
urządzenia magnetyczne) znajdowały się w 
bezpośredniej bliskości gwoździarki, ponieważ w 
gwoździarkę wbudowany jest czujnik magnetyczny. 

 W przeciwnym razie dojdzie do awarii lub wystąpienia 
ryzyka obrażeń ciała spowodowanego usterką.

34. Przerwa w pracy elektronarzędzia.
35. Narzędzie wyposażone jest w obwód 

zabezpieczający przed przegrzaniem, który chroni 
silnik. 

 Ciągła praca może spowodować wzrost temperatury 
urządzenia, co z kolei powoduje uruchomienie 
obwodu zabezpieczającego przed przegrzaniem 
i automatyczne wyłączenie urządzenia. W takim 
przypadku, przed ponownym rozpoczęciem pracy, 
należy odczekać, aż narzędzie ostygnie.

36. W przypadku wykrycia nieprawidłowości 
ten produkt może przestać działać. W takich 
wypadkach należy sprawdzić pozycje podane w 
rozdziale„ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW” na 
stronie 224.

37. Nie należy narażać panelu kontrolnego na silne 
uderzenie lub go niszczyć. Może to prowadzić do 
usterki.

UWAGI DOTYCZĄCE AKUMULATORA 
LITOWO-JONOWEGO
W celu wydłużenia żywotność akumulatora litowo-jonowego 
został on wyposażony w funkcję wyłączania zasilania.
W przypadkach opisanych poniżej w punktach 1-3 silnik 
może się zatrzymać w czasie użytkowania elektronarzędzia, 
nawet jeżeli wyłącznik jest wciśnięty do położenia włączenia. 
Nie jest to oznaką awarii, ale efektem działania funkcji 
wyłączania.
1.  Gdy akumulator się wyczerpie, silnik się wyłączy.
 W takim wypadku akumulator należy niezwłocznie 

naładować.
2.  Silnik może się wyłączyć w przypadku przeciążenia 

elektronarzędzia. W takim wypadku należy zwolnić 
wyłącznik elektronarzędzia i wyeliminować przyczynę 
przeciążenia. Po wyeliminowaniu przeciążenia 
elektronarzędzie może być ponownie użytkowane.

3. Jeżeli w warunkach intensywnej pracy akumulator się 
przegrzeje, może to spowodować przerywanie zasilania 
z akumulatora.

 W takim wypadku należy zaprzestać używania 
akumulatora i pozostawić go do ostygnięcia. Po 
wyeliminowaniu przeciążenia elektronarzędzie może 
być ponownie użytkowane.

Dodatkowo należy stosować się do poniższych ostrzeżeń i 
wskazówek.
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec wyciekom z akumulatora, jego przegrzaniu, 
emisji dymu, wybuchowi lub zapaleniu się akumulatora, 
należy podjąć wszystkie wymienione poniżej środki 
ostrożności.
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1. Należy się upewnić, że wióry i pył nie gromadzą się na 

akumulatorze.
○ Podczas pracy należy zwracać uwagę, aby wióry i pył nie 

opadały na akumulator.
○ Należy zwracać uwagę, aby wióry i pył, które opadają na 

akumulator, nie gromadziły się na jego powierzchni.
○ Nie przechowywać nieużywanych akumulatorów w 

miejscach, w których mogą one wejść w kontakt z 
wiórami i pyłem.

○ Przed przechowywaniem akumulatora należy usunąć z 
niego wióry i pył; akumulatora nie należy przechowywać 
razem z metalowymi przedmiotami (śruby, gwoździe itp.).

2. Akumulatora nie wolno nakłuwać ostrymi przedmiotami, 
takimi jak gwoździe, uderzać młotkiem, deptać, rzucać 
ani poddawać wstrząsom.

3. Nie używać akumulatora, który nosi wyraźne ślady 
uszkodzenia lub odkształcenia.

4. Nie korzystać z akumulatora umieszczonego z 
odwróconą biegunowością.

5. Nie podłączać akumulatora bezpośrednio do gniazda 
sieciowego lub gniazda zapalniczki samochodowej.

6. Nie używać akumulatora do celów innych, niż zgodne z 
jego przeznaczeniem.

7. Jeśli ładowanie akumulatora nie powiedzie się, nawet 
po upływie określonego czasu ładowania, należy 
natychmiast przerwać ładowanie.

8. Nie poddawać akumulatora działaniu wysokiej 
temperatury ani wysokiego ciśnienia, np. poprzez 
umieszczanie go w kuchence mikrofalowej, suszarce lub 
pojemniku ciśnieniowym.

9. W przypadku wycieku lub pojawienia się nieprzyjemnego 
zapachu upewnić się, że akumulator znajduje się z dala 
od źródeł ognia.

10. Nie używać akumulatora w miejscach, w których 
generowane są silne, elektryczne ładunki statyczne.

11. Jeśli w trakcie użytkowania, ładowania lub 
przechowywania akumulatora pojawi się nieprzyjemny 
zapach, dojdzie do wycieku, przegrzania, odbarwienia 
lub odkształcenia, bądź jeśli pojawi się jakakolwiek 
inna nieprawidłowość, akumulator należy natychmiast 
wyjąć z elektronarzędzia lub ładowarki i zaprzestać jego 
użytkowania.

12. Nie zanurzać akumulatora ani nie dopuść do dostania 
się do wnętrza jakiejkolwiek cieczy. Dostanie się do 
wnętrza cieczy przewodzącej prąd, takiej jak woda, 
może spowodować uszkodzenia skutkujące pożarem 
lub wybuchem. Akumulator należy przechowywać 
w chłodnym, suchym miejscu, z dala od materiałów 
palnych i łatwopalnych. Należy unikać miejsc narażonych 
na działanie gazów korozyjnych.

UWAGA
1. Jeśli elektrolit wyciekający z akumulatora dostanie się do 

oczu, nie wolno pocierać podrażnionego miejsca; oczy 
należy dokładnie przemyć czystą wodą, np. z kranu, i 
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

 Nieusunięty elektrolit może spowodować uszkodzenie 
wzroku.

2. W przypadku kontaktu elektrolitu ze skorą lub odzieżą, 
miejsce kontaktu należy natychmiast dokładnie przemyć 
czystą wodą, np. z kranu.

 Elektrolit może spowodować podrażnienie skóry.
3. Jeśli w trakcie pierwszego użycia akumulatora 

stwierdzona zostanie obecność rdzy, pojawi się 
nieprzyjemny zapach, dojedzie do przegrzana, 
odbarwienia, odkształcenia i/lub pojawią się inne 
nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania i 
zwrócić go do dostawcy lub sprzedawcy.

OSTRZEŻENIE
Jeżeli przedmiot wykonany z materiału przewodzącego 
wejdzie w kontakt z zaciskiem akumulatora litowo-jonowego, 
może dojść do zwarcia akumulatora, a w wyniku tego – do 
pożaru. Przechowując akumulator litowo-jonowy należy 
stosować się do poniższych zaleceń.
○ W opakowaniu do przechowywania nie wolno 

umieszczać żadnych przedmiotów wykonanych z 
materiałów przewodzących, gwoździ ani drutów, takich 
jak druty żelazne i druty miedziane.

○ Aby zapobiec zwarciom, akumulator należy umieścić 
w elektronarzędziu lub w przypadku przechowywania, 
założyć na niego pokrywę, tak aby wywietrznik został 
zakryty.

INFORMACJE DOTYCZĄCE 
TRANSPORTU AKUMULATORA 
LITOWO-JONOWEGO
Podczas transportowania akumulatora litowo-jonowego 
należy przestrzegać następujących środków ostrożności.
OSTRZEŻENIE
Należy powiadomić fi rmę transportową, że opakowanie 
zawiera akumulator litowo-jonowy, powiadomić fi rmę o jego 
mocy wyjściowej i postępować zgodnie z poleceniami fi rmy 
transportowej przy organizowaniu transportu.
○ Akumulatory litowo-jonowe, które przekraczają moc 

100 Wh, są w klasyfi kacji ładunku określone jako 
niebezpieczne towary i będą wymagać specjalnych 
procedur aplikacji.

○ W przypadku transportu za granicę, muszą być zgodne 
z międzynarodowymi przepisami prawa oraz zasadami i 
przepisami kraju docelowego.

Wh
Moc wyjściowa

Numer 2 lub 3 cyfrowy

NAZWY CZĘŚCI (Rys. 1 – Rys. 28)
1 Pokrywa górna
2 Przełącznik spustowy
3 Lampka LED
4 Wylot gwoździ (głowica)
5 Dźwignia popychająca
6 Podajnik gwoździ (A)
7 Podajnik gwoździ (B)
8 Magazynek
9 Zaczep
0 Akumulator
! Dźwignia blokady przełącznika 
@ Uchwyt
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# Dźwignia wyłącznika
$ Przełącznik z kontrolką akumulatora
% Kontrolka akumulatora
^ Przełącznik gwoździowania
& Kontrolka zasilania
* Wyłącznik zasilania
( Kontrolka gwoździowania
) Taśma gwoździ
q Pokrywa magazynu
w Rowek
e Prowadnica taśmy
r Regulator
t Płyta zaczepowa
y Osłona czołowa
u Dźwignia blokady
i Płyta prowadząca

SYMBOLE
OSTRZEŻENIE
 Następujące oznaczenia są symbolami używanymi 

w instrukcji elektronarzędzia. Przed rozpoczęciem 
użytkowania należy się upewnić, że ich znacznie 
jest zrozumiałe.

NT 1865DBAL: Akumulatorowa sztyfciarka
NT 1865DBSL: Akumulatorowa sztyfciarka
NT 1850DBSL:  Akumulatorowa gwoździarka do 

druciaków

Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń, 
użytkownik powinien przeczytać instrukcję 
obsługi.
Dotyczy tylko państw UE 
Elektronarzędzi nie wolno wyrzucać wraz z 
odpadami z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/
WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz wprowadzeniem 
jej zgodnie z prawem krajowym, zużyte 
elektronarzędzia należy posegregować i 
oddać do recyklingu w sposób przyjazny dla 
środowiska w wyspecjalizowanym zakładzie 
utylizacji.
Prąd stały

kg
Masa
(Zgodnie z procedurą EPTA 01/2003)

Włączanie

Wyłączanie

Odłącz akumulator

Wyłącznik zasilania

Wyłącznik zasilania WYŁĄCZONY

Wyłącznik zasilania WŁĄCZONY 
 Kontrolka zasilania: Świeci na zielono

Przełącznik gwoździowania

MECHANIZM URUCHAMIAJĄCY W PEŁNEJ 
SEKWENCJI

Tryb MECHANIZMU URUCHAMIAJĄCEGO W 
PEŁNEJ SEKWENCJI
 Kontrolka gwoździowania: Świecu na 

niebiesko

MECHANIZM URUCHAMIANIA PRZY STYKU

Tryb MECHANIZMU URUCHAMIANIA PRZY 
STYKU
 Kontrolka gwoździowania: Miga na 

niebiesko

Przełącznik spustowy zablokowany

Mechanizm spustowy odblokowany

Przełącznik z kontrolką akumulatora

Akumulator jest dostatecznie naładowany
 Kontrolka akumulatora: 2 diody LED 

(czerwone) świecą
Akumulator jest w połowie wyczerpany.
 Kontrolka akumulatora: 1 dioda LED 

(czerwona) świeci
Akumulator jest niemal całkowicie wyczerpany.
Należy jak najszybciej naładować akumulator.
 Kontrolka akumulatora:1 dioda LED 

(czerwona) miga
Należy skontaktować się z HiKOKI w celu 
przeprowadzenia kontroli.
 Kontrolka akumulatora: 2 diody LED migają 

na pomarańczowo, po 10 sekundach 
zostaje automatycznie wyłączony wyłącznik 
zasilania.

Strona płytka

Strona głęboka

Nie używać na rusztowaniach, drabinach.

Ostrzeżenie

Działanie niedozwolone
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1. Akumulatorowa sztyfciarka
Model NT1865DBAL NT1865DBSL
Silnik DC bezszczotkowy DC bezszczotkowy
Właściwy gwóźdź 15 Ga 16 Ga
Właściwa długość gwoździa 32 mm do 65 mm 25 mm do 65 mm
Pojemność magazynku [gwoździe] 100 (1 pasek) 100 (2 paski)
Tryb strzelania Pełna sekwencja/styk (do wyboru) Pełna sekwencja/styk (do wyboru)
Szybkość 
cyklu

[gwoździe/
sekunda] 3 (przerywany) 3 (przerywany)

Akumulator Model BSL1830C BSL1830C BSL1850
Typ Akumulator litowo-jonowy
Napięcie DC 18 V

Masa* 3,5 kg 3,4 kg 3,6 kg 
Wymiary
 Wysokość × długość × szerokość 344 mm × 300 mm × 104 mm 315 mm × 298 mm 

× 104 mm
315 mm × 310 mm 

× 104 mm

* Masa: Zgodnie z procedurą EPTA 01/2003

2. Akumulatorowa gwoździarka do druciaków
Model NT1850DBSL
Silnik DC bezszczotkowy
Właściwy gwóźdź 18 Ga
Właściwa długość gwoździa 16 mm do 50 mm
Pojemność magazynku [gwoździe] 100 (1 pasek)
Tryb strzelania Pełna sekwencja/styk (do wyboru)
Szybkość 
cyklu

[gwoździe/
sekunda] 3 (przerywany)

Akumulator Model BSL1830C BSL1850
Typ Akumulator litowo-jonowy
Napięcie DC 18 V

Masa* 3,3 kg 3,6 kg
Wymiary
 Wysokość × długość × szerokość

323 mm × 298 mm 
× 104 mm

323 mm × 310 mm 
× 104 mm

* Masa: Zgodnie z procedurą EPTA 01/2003

3. Ładowarka
Model UC18YFSL UC18YML2 
Napięcie ładowania DC 14,4–18 V
Masa 0,5 kg 0,7 kg

WSKAZÓWKA
 W związku z prowadzonym przez fi rmę HiKOKI programem badań i rozwoju, niniejsze specyfi kacje techniczne mogą 

ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.
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 WYBÓR GWOŹDZI
Za pomocą tej gwoździarki można wbijać wyłącznie gwoździe wymienione w poniższej tabeli.

Wymiary gwoździ
<NT1865DBAL>

Gwoździe wykończeniowe 15
(Kąt: 34°)

Min. Maks.

2,4 mm

32
 m

m

1,
1 

m
m

1,8 mm

3,
0 

m
m

65
 m

m

<NT1865DBSL>

Gwoździe wykończeniowe 16
(prosto)

Min. Maks.

2,8 mm

25
 m

m 1,
3 

m
m

1,65 mm1,4 mm

65
 m

m
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 <NT1850DBSL>

Gwoździe druciaki 18
(prosto)

Min. Maks.

1,9 mm

16
 m

m
1,25 mm1 mm

1,
1 

m
m 50

 m
m

AKCESORIA STANDARDOWE
Poza elektronarzędziem (1 narzędzie) w opakowaniu 
znajdują się akcesoria wymienione na stronie 377.

Akcesoria standardowe mogą ulec zmianie bez 
wcześniejszego zawiadomienia.

ZASTOSOWANIA
<NT1865DBAL, NT1865DBSL>
○ Gwoździowanie jako proces wykańczania obszarów 

wokół drzwi, okien i obrzeży.
○ Przytwierdzanie spodów szufl ad. Budowa różnego 

rodzaju skrzyń i szafek.
<NT1850DBSL>
○ Montaż szafek i ramek do zdjęć, wykańczanie mebli.
○ Wykańczanie i profi lowanie stacjonarnych i przenośnych 

elementów domowych.

ŁADOWANIE
Przed przystąpieniem do użytkowania elektronarzędzia 
należy naładować akumulator; w tym celu należy 
postępować w sposób opisany poniżej.
1. Podłączyć do źródła zasilania. (Rys. 3)
Ładowanie akumulatora ze źródła zasilania prądem 
zmiennym (AC)
○ Podłączyć przewód zasilający ładowarki do gniazda 

sieciowego.
 Po podłączeniu wtyczki ładowarki do gniazda sieciowego 

lampka kontrolna będzie migała na czerwono (co 1 
sekundę).
UWAGA
 Nie należy używać uszkodzonego przewodu 

zasilającego. Uszkodzony przewód należy 
niezwłocznie przekazać do naprawy.

Ładowanie akumulatora z samochodowego źródła zasilania 
prądem stałym (DC) o napięciu 12 V (UC18YML2)
○ Ładowarkę należy zamocować w samochodzie. 
 Do zamocowania ładowarki i zabezpieczenia jej przed 

niezamierzonym przemieszczaniem należy użyć paska 
dostarczonego z ładowarką. (Patrz Rys. 28.)

UWAGA
 Ładowarki ani akumulatora nie wolno umieszczać pod 

fotelem kierowcy. Ładowarkę należy zabezpieczyć 
przed niezamierzonym przemieszczaniem, gdyż w 
przeciwnym razie może być to przyczyną wypadku.

Rys. 28

○ Umieścić wtyczkę do gniazda zapalniczki w gnieździe 
zapalniczki.

 Jeżeli wtyczka jest luźna i wypada z gniazda zapalniczki, 
gniazdo należy naprawić. Ponieważ gniazdo może być 
wadliwe, zalecamy zgłoszenie się do miejscowego 
dealera samochodowego. Użytkowanie takiego gniazda 
może być przyczyną przegrzania, a tym samym 
wypadku. 

2. Umieścić akumulator w ładowarce.
 Dokładnie umieścić akumulator w ładowarce, aż do 

odsłonięcia linii, jak pokazano na Rys. 3.
 Linie nie są wyświetlane na UC18YFSL. Upewnić się, że 

akumulator jest poprawnie umieszczony.
3. Ładowanie
 Po umieszczeniu akumulatora w ładowarce rozpocznie 

się ładowanie, a lampka kontrolna będzie palić się 
ciągłym, czerwonym światłem.

 Po zakończeniu ładowania akumulatora lampka 
kontrolna będzie migać na czerwono. (co 1 sekundę) 
(Patrz Tabela 1.)

(1) Wskazania lampki kontrolnej
 Wskazania lampki kontrolnej są zilustrowane w Tabeli 1, 

w zależności od stanu ładowarki lub akumulatora.
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Tabela 1

<UC18YFSL>
Wskazania lampki kontrolnej

Lampka 
kontrolna 
(czerwona)

Przed 
ładowaniem Miga

Pali się przez 0,5 sekundy. Nie pali się przez 
0,5 sekundy. (Gaśnie na 0,5 sekundy.)

W trakcie 
ładowania Pali się Pali się nieprzerwanie.

Ładowanie 
zakończone Miga

Pali się przez 0,5 sekundy. Nie pali się przez 
0,5 sekundy. (Gaśnie na 0,5 sekundy.)

Oczekiwanie 
z powodu 
przegrzania

Miga
Pali się przez 1 sekundę. Nie pali się przez 
0,5 sekundy. (Gaśnie na 0,5 sekundy.)

Przegrzanie 
akumulatora. 
Ładowanie niemożliwe. 
(Ładowanie rozpocznie 
się po ostygnięciu 
akumulatora)

Ładowanie jest 
niemożliwe Miga szybko

Pali się przez 0,1 sekundy. Nie pali się przez 
0,1 sekundy. (Gaśnie na 0,1 sekundy.)

Wadliwe działanie 
akumulatora lub 
ładowarki.

<UC18YML2>
Wskazania lampki kontrolnej

Lampka 
kontrolna 
pali się lub 
miga na 
czerwono.

Przed 
ładowaniem Miga

Pali się przez 0,5 sekundy. Nie pali się przez 
0,5 sekundy. (Gaśnie na 0,5 sekundy.)

W trakcie 
ładowania Pali się Pali się nieprzerwanie.

Ładowanie 
zakończone Miga

Pali się przez 0,5 sekundy. Nie pali się przez 
0,5 sekundy. (Gaśnie na 0,5 sekundy.)

Ładowanie jest 
niemożliwe Miga szybko

Pali się przez 0,1 sekundy. Nie pali się przez 
0,1 sekundy. (Gaśnie na 0,1 sekundy.)

Wadliwe działanie 
akumulatora lub 
ładowarki.

Lampka 
kontrolna 
pali się lub 
miga na 
zielono.

Oczekiwanie 
z powodu 
przegrzania

Pali się Pali się nieprzerwanie.

Przegrzanie 
akumulatora. 
Ładowanie niemożliwe. 
(Ładowanie rozpocznie 
się po ostygnięciu 
akumulatora)

Ładowanie za 
pośrednictwem 
samochodowego 
źródła zasilania 
jest niemożliwe

Miga
Pali się przez 0,5 sekundy. Nie pali się przez 
0,5 sekundy. (Gaśnie na 0,5 sekundy.)

Wadliwe działanie 
akumulatora lub 
ładowarki.

WSKAZÓWKA:  W przypadku oczekiwania na ostygnięcie akumulatora, ładowarki UC18YML2 schładzają przegrzany 
akumulator za pomocą wentylatora. 
(Niemniej jednak wentylator chłodzący nie działa w czasie ładowania akumulatora z samochodowego 
źródła zasilania prądem stałym (DC) o napięciu 12 V.)

(2) Informacje na temat zakresu temperatury dla 
akumulatora.

 Informacje na temat zakresu temperatury dla 
akumulatora zostały zamieszczone w Tabeli 2; przed 
ładowaniem rozgrzany akumulator należy pozostawić do 
ostygnięcia.

Tabela 2 Zakres ładowania akumulatorów

Akumulatory
Zakres temperatury, 
w którym 
akumulator może 
być ładowany

BSL1830C, BSL1850 0°C - 50°C

(3) Informacje na temat czasu ładowania.
 W zależności od kombinacji ładowarki z akumulatorem, 

czas ładowania został przedstawiony w Tabeli 3.

Tabela 3  Czas ładowania (w temperaturze 20°C) (zasilacz 
AC (DC 12 V w samochodzie))
Ładowarka

Akumulator UC18YFSL UC18YML2

BSL1830C około 45 min. około 45/120 
min.

BSL1850 około 75 min. około 75/200 
min.
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WSKAZÓWKA
 Czas ładowania może się zmieniać w zależności od 

temperatury otoczenia i napięcia źródła zasilania.
 <UC18YML2>
 Zwłaszcza korzystanie z samochodowego źródła 

zasilania prądem stałym (DC) o napięciu 12 V może 
wymagać dłuższego czasu ładowania przy wyższych 
wartościach temperatury.

UWAGA
 Długotrwałe nieprzerwane użytkowanie ładowarki 

może spowodować jej nagrzanie, a tym samym 
stwarzać prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Po 
zakończeniu ładowania należy odczekać 15 minut przed 
rozpoczęciem kolejnego ładowania.

4. Przewód zasilający ładowarki odłączyć od gniazda 
sieciowego lub gniazda zapalniczki.

5. Wyjąć akumulator, mocno trzymając ładowarkę.
WSKAZÓWKA
 Należy pamiętać, aby po zakończeniu użytkowania 

ładowarki wyjąć z niej akumulator.

Informacje dotyczące wyładowania elektrycznego w 
przypadku nowych akumulatorów itp.

 Ponieważ chemiczne substancje znajdujące się wewnątrz 
nowych akumulatorów oraz akumulatorów, które nie 
były używane przez dłuższy okres czasu nie są aktywne, 
wyładowanie elektryczne może być niskie przy pierwszym 
i kolejnym użyciu. Jest to tymczasowe zjawisko, a właściwy 
czas wymagany do naładowania zostanie przywrócony po 
2 - 3 ładowaniach akumulatorów.

Co zrobić, aby akumulatory działały dłużej.

(1) Naładować akumulatory ponownie zanim rozładują się 
całkowicie.

 W przypadku zauważenia, że zasilanie narzędzia jest 
słabsze, należy zaprzestać korzystania z narzędzia i 
ponownie naładować akumulator. Dalsze korzystanie 
z narzędzia i wyczerpanie prądu elektrycznego, może 
spowodować uszkodzenie akumulatora i skrócenie jego 
żywotności.

(2) Należy unikać ładowania w wysokiej temperaturze.
 Akumulator jest gorący zaraz po użyciu. Jeśli akumulator 

jest ponownie ładowany zaraz po użyciu, jakość 
substancji chemicznych pogorszy się, a żywotność 
akumulatora się skróci. Należy odłożyć na chwilę 
akumulator i rozpocząć ładowanie, gdy ostygnie.

UWAGA
○ Jeżeli podczas ładowania akumulatora jest on nagrzany 

w wyniku długotrwałego wystawienia na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych lub był właśnie 
użytkowany, lampka kontrolna ładowarki zapala się. W 
takim wypadku akumulator należy najpierw pozostawić 
do ostygnięcia, a następnie rozpocząć ładownie.

○ Kiedy lampka kontrolna miga szybko na czerwono (co 
0,2 sekundy), złącze ładowarki należy sprawdzić pod 
kątem obecności ciał obcych; w razie potrzeby – usunąć 
je. Jeżeli obecność ciał obcych nie zostanie stwierdzona, 
istnieje prawdopodobieństwo, że doszło do usterki 
akumulatora lub ładowarki. Urządzenie(-a) należy wtedy 
oddać do autoryzowanego centrum serwisowego.

○ Ponieważ wbudowany mikrokomputer ładowarki 
potrzebuje około 3 sekund do potwierdzenia, że 
akumulator ładowany przy użyciu UC18YFSL/
UC18YML2 został wyjęty, należy odczekać minimum 
3 sekundy przed jego ponownym włożeniem i 
kontynuowaniem ładowania. Jeżeli akumulator zostanie 
włożony ponownie w przeciągu 3 sekund, może on 
zostać niepoprawnie naładowany.

○ Skontrolować napięcie samochodowego źródła 
zasilania, jeśli lampka kontrolna nieprzerwanie miga 
szybko na zielono (co 0,2 sekundy). (UC18YML2)

 Jeżeli wartość napięcia jest równa 12 V lub niższa, 
oznacza to, że poziom naładowania akumulatora 
samochodowego jest za niski, aby ładowanie było 
możliwe.

○ Jeżeli lampka kontrolna nie miga na czerwono (co 
sekundę) – nawet jeśli przewód zasilający ładowarki 
lub wtyczka do gniazda zapalniczki są podłączone do 
źródła zasilania – oznacza to, że obwód bezpieczeństwa 
ładowarki mógł zostać uruchomiony.

 Odłączyć przewód zasilający lub wtyczkę od źródła 
zasilania, a następnie podłączyć ponownie po upływie 
około 30 sekund. Jeżeli w wyniku tego lampka kontrolna 
nadal nie będzie migała na czerwono (co sekundę), 
ładowarkę należy przekazać do centrum serwisowego 
autoryzowanego przez fi rmę HiKOKI.

PRZED UŻYCIEM
Działanie Rysunek Strona

Wyjmowanie i wkładanie 
akumulatora 2 378

Ładowanie 3 379
Wybór akcesoriów ― 384

1. Jak obsługiwać panel operacyjny
(1) Wyłącznik zasilania WŁĄCZONY (patrz Rys. 4)
 Przy „WYŁĄCZONYM” wyłączniku zasilania nacisnąć i 

przytrzymać wyłącznik zasilania przez ponad 1 sekundę 
- kontrolka zasilania zaświeci się na zielono.

WSKAZÓWKA
 Nie naciskać dźwigni popychającej ani przełącznika 

spustowego podczas WŁĄCZANIA wyłącznika zasilania.
 Takie działanie uniemożliwi WŁĄCZENIE wyłącznika 

zasilania.
[Automatyczne wyłączanie]
 Gdy zasilanie jest włączone, ale gwoździarka nie jest 

używana przez 30 minut, zostaje ona automatycznie 
wyłączona. W celu ponownego włączenia nacisnąć 
wyłącznik zasilania.

OSTRZEŻENIE
 Nigdy nie pozostawiać gwoździarki z włączonym 

zasilaniem. Może to doprowadzić do wypadku. 
(2) Wyłącznik zasilania WYŁĄCZONY (patrz Rys. 4)
 Przy „WŁĄCZONYM” włączniku zasilania nacisnąć i 

przytrzymać wyłącznik zasilania przez ponad 1 sekundę 
- kontrolka zasilania zgaśnie.

 Przy „WŁĄCZONYM wyłączniku” zasilania aktywne są 
następujące funkcje.

(3) Wybrać tryb gwoździowania
 (Uruchamianie pełnej sekwencji/uruchamianie przy 

styku)
 Po WŁĄCZENIU wyłącznika zasilania należy zawsze 

ustawić jako początkowy tryb uruchamiania pełnej 
sekwencji. (Kontrolka gwoździowania świeci na 
niebiesko). (Patrz Rys. 5.)

 Aby zmienić tryb gwoździowania, należy nacisnąć raz 
przełącznik pracy. Za każdym naciśnięciem tryb zmienia 
się pomiędzy „Pełną sekwencją” a „Przy styku”. (Patrz 
Rys. 6.)

 Świeci (niebieski):
 MECHANIZM URUCHAMIAJĄCY W PEŁNEJ 

SEKWENCJI,
 Miga (niebieski):

 MECHANIZM URUCHAMIANIA PRZY STYKU
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(4) Sprawdzić poziom naładowania baterii
 Po naciśnięciu przełącznika z kontrolką akumulatora, 

wskaźnik akumulatora pokazuje poziom naładowania 
akumulatora wg stanu diod LED jak poniżej.

Stan wskaźnika

2 diody LED 
(czerwone) świecą

Akumulator jest 
dostatecznie naładowany.

1 dioda LED 
(czerwone) świeci

Akumulator jest w połowie 
wyczerpany.

1 dioda LED 
(czerwona) miga

Akumulator jest niemal 
całkowicie wyczerpany.
Należy jak najszybciej 
naładować akumulator.

 (5) Inne funkcje
 W przypadku błędu pracy, diody LED świecą jak poniżej.

Stan wskaźnika

Lampka 
LED

Lampka LED miga w 
pewnym odstępie czasu.
•  W przypadku zbyt 

wysokiej temperatury, 
miga w odstępie 
1 sekundy.

•  W przypadku zbyt niskiej 
temperatury, miga w 
odstępie 0,5 sekundy.

Po 10 sekundach następuje 
automatyczne wyłączenie 
diody LED i wyłącznika 
zasilania.

Maszyna jest zbyt zimna 
(poniżej -5°C) lub zbyt 
gorąca.
Odczekać, aż gwoździarka 
ostygnie lub nagrzeje się w 
odpowiednich warunkach.

2 diody LED migają 
na pomarańczowo, po 
10 sekundach zostaje 
automatycznie wyłączony 
wyłącznik zasilania.

Należy skontaktować 
się z HiKOKI w celu 
przeprowadzenia kontroli.

(6) Korzystanie z oświetlenia LED (patrz Rys. 7)
 Przy włączonym wyłączniku zasilania dioda LED 

automatycznie podświetla końcówkę narzędzia.
UWAGA
○ Nie kierować światła bezpośrednio w stronę oczu.
 Jeśli oko jest stale narażone na działanie światła, może 

to być przyczyną uszkodzenia wzroku.

○ Kurz lub brud z soczewki lampki LED należy usuwać 
miękką ściereczką, uważając, by nie zarysować 
soczewki.

 Zarysowania soczewki lampki LED mogą spowodować 
obniżenie jasności.

2. Mechanizm blokowania mechanizmu spustowego 
(patrz Rys. 8)

OSTRZEŻENIE
 Jeśli gwoździe nie są wbijane, należy sprawdzić czy 

przełącznik spustowy jest zablokowany.
 Ten gwoździarka posiada mechanizm blokujący, 

zapobiegający wystrzeliwaniu gwoździ.
 Ustawić dźwignię blokady przełącznika w pozycji  w 

celu zablokowania przełącznika.
 Przesunąć dźwignię blokady przełącznika do pozycji 

, gdy gwoździarka ma zostać użyta lub do pozycji , gdy 
nie jest używana.

 3. Testowanie gwoździarki
OSTRZEŻENIE
○ Jeśli gwoździe nie są wbijane, należy sprawdzić czy 

przełącznik spustowy jest zablokowany. (Patrz Rys. 8.)
○ Nigdy nie używać gwoździarki, jeśli dźwignia 

popychająca nie działa prawidłowo.
 Maszyna wykorzystuje mechanizm zapobiegający 

przypadkowemu wystrzałowi.
 Maszyna przechodzi w stan, w którym dźwignia 

popychająca nie może zostać podniesiona. Stan 
taki występuje, gdy magazynek nie jest załadowany 
gwoździami lub pozostała liczba gwoździ spada poniżej 
6 lub 9.

UWAGA
 Należy zachować ostrożność, aby nie uderzyć końcówką 

dźwigni popychającej o drewno.
Przed rozpoczęciem gwoździowania należy sprawdzić 
gwoździarkę, korzystając z poniższej listy kontrolnej. Testy 
należy wykonać w następującej kolejności.
W przypadku nieprawidłowego działania, należy zaprzestać 
korzystania z gwoździarki i skontaktować się bezzwłocznie z 
autoryzowanym serwisem HiKOKI.
(1) WYJĄĆ Z GWOŹDZIARKI WSZYSTKIE GWOŹDZIE I 

AKUMULATOR.

□ WSZYSTKIE ŚRUBY MUSZĄ BYĆ DOKRĘCONE.

□ DŹWIGNIA POPYCHAJĄCA I PRZEŁĄCZNIK 
SPUSTOWY MUSZĄ PRZESUWAĆ SIĘ PŁYNNIE 
podczas odciągania podajnika gwoździ (B). 
(NT1850DBSL: Niewymagane przy odciąganiu 
podajnika gwoździ)

(2) Montaż akumulatora.
 Nie używać dźwigni popychającej ani spustu podczas 

montażu akumulatora. (Patrz Rys. 2.)
(3) Włączyć wyłącznik zasilania (Patrz Rys. 1.)
 Włączyć wyłącznik zasilania naciskając go i 

przytrzymując ponad 1 sekundę.
 Należy sprawdzić, czy kontrolka zasilania świeci na 

zielono, a kontrolka gwoździowania na niebiesko. 
(MECHANIZM URUCHAMIAJĄCY W PEŁNEJ 
SEKWENCJI)

WSKAZÓWKA
 Nie naciskać dźwigni popychającej ani przełącznika 

spustowego podczas WŁĄCZANIA wyłącznika zasilania.
 Takie działanie uniemożliwi WŁĄCZENIE wyłącznika 

zasilania.
[Automatyczne wyłączanie]
 Gdy zasilanie jest włączone, ale gwoździarka nie jest 

używana przez 30 minut, zostaje ona automatycznie 
wyłączona. W celu ponownego włączenia nacisnąć 
wyłącznik zasilania.
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OSTRZEŻENIE
 Nigdy nie pozostawiać gwoździarki z włączonym 

zasilaniem. Może to doprowadzić do wypadku. 
Kontrolka gwoździowania
 Świeci (niebieski):

 MECHANIZM URUCHAMIAJĄCY W PEŁNEJ 
SEKWENCJI,

 Miga (niebieski):
 MECHANIZM URUCHAMIANIA PRZY STYKU

 Należy sprawdzić, czy kontrolka nie miga.
 Jeśli kontrolka akumulatora miga na czerwono, 

akumulator nie jest wystarczająco naładowany i trzeba 
podłączyć go do ładowarki.

(4) Zdjąć palec z przełącznika spustowego i docisnąć 
dźwignię popychającą do obrabianego przedmiotu, przy 
odciągnięciu podajnika gwoździ (B).

□ NIE MOŻNA UŻYWAĆ GWOŹDZIARKI.

(5) Odsunąć dźwignię popychającą od obrabianego 
przedmiotu.

 Następnie skierować gwoździarkę w dół, przy 
odciągnięciu podajnika gwoździ (B), nacisnąć 
przełącznik spustu i zaczekać w tej pozycji przez co 
najmniej 5 sekund.

□ NIE MOŻNA UŻYWAĆ GWOŹDZIARKI.

(6) 1  Nie dotykając przełącznika spustowego docisnąć 
dźwignię popychającą do obrabianego przedmiotu, 
przy odciągnięciu podajnika gwoździ (B).

 Następnie nacisnąć przełącznik spustowy.

□ GWOŹDZIARKA MUSI DZIAŁAĆ.

 2  Przytrzymać przełącznik spustowy i ponownie 
docisnąć dźwignię popychającą do przedmiotu 
obrabianego.

□ NIE MOŻNA UŻYWAĆ GWOŹDZIARKI.

 3  Zdjąć palec z przełącznika spustowego. 
 Następnie 1 działa ponownie.

□ GWOŹDZIARKA MUSI DZIAŁAĆ.

(7) Odsunąć dźwignię popychające od obrabianego 
przedmiotu, nacisnąć przełącznik spustowy.

 Docisnąć dźwignię popychającą do obrabianego 
przedmiotu w ciągu 2 sekund.

□ NIE MOŻNA UŻYWAĆ GWOŹDZIARKI.

(8) Ustawić tryb gwoździowania - kontrolka gwoździowania 
miga. (MECHANIZM URUCHAMIANIA PRZY STYKU)

 Nacisnąć raz przełącznik gwoździowania, sprawdzić, 
czy kontrolka miga na niebiesko.

 Odsunąć dźwignię popychające od obrabianego 
przedmiotu, nacisnąć przełącznik spustowy.

 Docisnąć dźwignię popychającą do obrabianego 
przedmiotu w ciągu 2 sekund.

□ GWOŹDZIARKA MUSI DZIAŁAĆ.

(9) Jeśli nie zaobserwowano nieprawidłowego działania, 
można załadować gwoździe do gwoździarki.

 Należy wbijać gwoździe w obrabiany przedmiot tego 
samego typu, co używany w bieżącej aplikacji.

□ GWOŹDZIARKA MUSI DZIAŁAĆ PRAWIDŁOWO.

4. Sprawdzanie działania dźwigni popychającej
OSTRZEŻENIE
 Jeśli gwoździe nie są wbijane, należy sprawdzić czy 

przełącznik spustowy jest zablokowany.
 Przy kontroli działania dźwigni popychającej należy 

zawsze sprawdzić, czy przełącznik spustowy jest 
zablokowany i akumulator wyjęty z elektronarzędzia.

Sprawdzić, czy dźwignia popychające przesuwa się płynnie 
przy uruchomieniu.
Oczyścić tor przesuwu dźwigni popychającej, jeśli końcówka 
nie przesuwa się płynnie.
5. Załadować gwoździe
OSTRZEŻENIE
 Podczas ładowania gwoździ do gwoździarki,

1) wyjąć akumulator z gwoździarki;
2) nie naciskać przełącznika spustowego;
3) nie dociskać dźwigni popychającej i 
4) trzymać gwoździarkę skierowaną w dół.

<NT1865DBAL, NT1865DBSL>
2-fazowe podawanie gwoździ!
(1) Włożyć taśmę z gwoździami z tyłu magazynka. (Patrz 

Rys. 9.)
(2) Wsunąć taśmę z gwoździami do magazynka. (Patrz 

Rys. 10.)
(3) Popchnąć podajnik gwoździ (A) w celu sprzęgnięcia 

podajnika gwoździ (B) z taśmą gwoździ. (Patrz Rys. 11.)
WSKAZÓWKA
○ Delikatnie docisnąć podajnik gwoździ (A) i podajnik 

gwoździ (B) do gwoździa.
 Jeśli podajnik gwoździ (A) i podajnik gwoździ (B) zostaną 

zwolnione od tyłu magazynka i uderzą o gwóźdź, klej 
łączący gwoździa może zostać uszkodzony.

○ Stosować paski gwoździ zawierające ponad 10 gwoździ.
○ Używać nieuszkodzonego paska gwoździ z gwoździami 

tej samej długości.
Gwoździarki jest teraz gotowa do pracy.
Wyjmowanie gwoździ:
1 Wyciągnąć podajnik gwoździ (B) od tyłu. (Patrz Rys. 12)
2 Przesunąć delikatnie podajnik gwoździ (B) do przodu, 

jednocześnie popychając podajnik gwoździ (A).
3 Wyjmij gwoździe z tyłu magazynka. (Patrz Rys. 13)
<NT1850DBSL>
(1) Nacisnąć lekko dźwignię wyłącznika i delikatnie 

odciągnąć pokrywę magazynka. (Patrz Rys. 14)
(2) Umieścić taśmę gwoździ w magazynku końcówkami 

gwoździ stykającymi się z rowkiem. (Patrz Rys. 15)
WSKAZÓWKA
 Gwoździe pokazane na stronach 215-216 można 

załadować na boczne rowki prowadzące magazynka 
bez żadnego ustawiania.

 Końcówki gwoździ muszą zawsze stykać się z rowkiem.
Magazynek

Szczelina

Boczny rowek 
prowadzący

Gwóźdź 

Rowek

(3) Wsunąć pasek gwoździ w prowadnicę taśmy. (Patrz 
Rys. 16.)
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(4) Sprawdzić, czy pasek gwoździ jest prawidłowo ułożony 

wzdłuż bocznych rowków prowadzących i w rowku, a 
następnie popchnąć pokrywę magazynka do przodu, aż 
do zatrzaśnięcia.

 UŻYWANIE GWOŹDZIARKI
OSTRZEŻENIE
○ NIGDY nie kierować narzędzia na siebie ani inne osoby 

w miejscu pracy.
○ Trzymać palce Z DALA od przełącznika spustowego, gdy 

gwoździe nie są wbijane, aby uniknąć przypadkowego 
wystrzału.

○ Nie należy używać uszkodzonego przewodu 
zasilającego. Uszkodzony przewód należy niezwłocznie 
przekazać do naprawy.

○ Wybór metody wyzwalania jest ważny.
 Proszę przeczytać ze zrozumieniem poniższy rozdział 

„1. Procedury gwoździowania”.
○ Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić urządzenie 

przełączające gwoździowania.
 Ta gwoździarka HiKOKI zawiera urządzenie 

przełączające gwoździowania.
 Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że 

urządzenie przełączające jest prawidłowo ustawione.
 Jeśli urządzenie przełączające nie jest ustawione 

prawidłowo, gwoździarka nie będzie działać prawidłowo.
○ Nigdy nie należy trzymać rąk, twarzy lub stóp w pobliżu 

głowicy gwoździarki podczas korzystania z narzędzia.
○ Nie wbijać gwoździ w inne gwoździe lub gwoździarką 

nachyloną pod zbyt dużym kątem - gwoździe mogą 
odbić się rykoszetem i kogoś zranić.

○ Nie wbijać gwoździ w cienkie deski lub w pobliżu 
narożników i krawędzi obrabianego przedmiotu. 
Gwoździe mogą się przebić lub zostać przestrzelone 
przez obrabiany przedmiot i kogoś uderzyć.

○ Nigdy nie wbijać gwoździ z obu stron ściany 
jednocześnie. Gwoździe mogą przebić się przez ścianę i 
uderzyć osobę znajdującą się po drugiej stronie.

○ Nigdy nie używać gwoździarki uszkodzonej lub 
nieprawidłowo działającej.

○ Nie używać gwoździarki jako młotka.
○ Usunąć wszystkie pozostałe elementy mocujące i wyjąć 

akumulator z gwoździarki:
1) przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych i 

przeglądu;
2) przed sprawdzaniem prawidłowego działania 

dźwigni popychającej i przełącznika spustowego;
3) przed założeniem lub zdjęciem osłony czołowej
4) usuwanie zakleszczenia;
5) gdy narzędzie nie jest w użyciu;
6) w przypadku opuszczania miejsca pracy;
7) przed przeniesieniem narzędzia w inne miejsce; oraz 
8) przed przekazaniem narzędzia innej osobie.

○ Należy wyjąć akumulator z gwoździarki przed:
1) ładowaniem gwoździ;
2) ustawianiem regulatora.

Ta gwoździarka HiKOKI jest wyposażona w urządzenie 
przełączające gwoździowania.
Użyć MECHANIZMU URUCHAMIAJĄCEGO W PEŁNEJ 
SEKWENCJI lub MECHANIZMU URUCHAMIANIA PRZY 
STYKU, zgodnie z wykonywaną pracą.
Objaśnienia dotyczące gwoździowania
○ MECHANIZM URUCHAMIAJĄCY W PEŁNEJ 

SEKWENCJI:
 Najpierw docisnąć dźwignię popychająco do drewna; 

następnie nacisnąć przełącznik spustowy w celu wbicia 
gwoździa. 

 W celu wbicia kolejnego gwoździa powtórzyć tę 
operację.

 Po jednym wbiciu gwoździa, kolejne wbicie nie będzie 
możliwe, jeśli przełącznik spustowy nie zostanie 
zwolniony i naciśnięty ponownie.

○ MECHANIZM URUCHAMIANIA PRZY STYKU: 
 URUCHOMIENIE PRZY STYKU może następować 

w dwóch różnych sekwencjach, w zależności od 
zastosowania.
W celu wbicia kilka gwoździ:
1. Nacisnąć przełącznik spustowy.
2. Docisnąć dźwignię popychającą do drewna i wbić 

gwóźdź.
3. Jeśli przełącznik spustowy zostanie przytrzymany, 

gwoździe będą wbijane za każdym razem, gdy 
dźwignia popychające będzie dociskana do drewna.

W celu wbicia pojedynczego gwoździa:
1. Docisnąć dźwignię popychającą do drewna.
2. Aby wbić gwóźdź, należy nacisnąć przełącznik 

spustowy.
3. Zdjąć palec z przełącznika spustowego i odsunąć 

gwoździarkę od drewna.
[Mechanizm blokujący „ślepy” strzał]
 Urządzenia NT1865DBAL i NT1865DBSL wykorzystują 

mechanizm zapobiegający przypadkowemu wystrzałowi.
 Urządzenia NT1865DBAL i NT1865DBSL przechodzą w 

stan, w którym dźwignia popychająca nie może zostać 
podniesiona. Stan taki występuje, gdy magazynek 
nie jest załadowany gwoździami lub pozostała liczba 
gwoździ spada poniżej 6 lub 9.

UWAGA
 Należy zachować ostrożność, aby nie docisnąć 

końcówki dźwigni popychającej do drewna, gdy dźwignia 
popychająca nie może zostać podniesiona.

1. Procedury gwoździowania
 Gwoździarka jest wyposażona w dźwignię popychającą 

i nie będzie działać, dopóki dźwignia nie zostanie 
naciśnięta.

 Są dwie metody wbijania gwoździ za pomocą tej 
gwoździarki.

 Są to:
 1.  Praca przerywana (strzał wyzwalany):
 2.  Praca ciągła (dźwignia popychająca naciśnięta):

(1) Praca przerywana (strzał wyzwalany)
 Użyć ustawienia MECHANIZMU URUCHAMIAJĄCEGO 

W PEŁNEJ SEKWENCJI. (Patrz Rys. 17.)
OSTRZEŻENIE
○ W przypadku pracy przerywanej ustawić przełącznik 

gwoździowania na MECHANIZM URUCHAMIAJĄCY 
W PEŁNEJ SEKWENCJI (kontrolka gwoździowania 
świeci na niebiesko). (tzn. ustawić na POJEDYNCZE 
URUCHAMIANIE PRZY STYKU).

○ Aby uniknąć podwójnego strzału lub strzału 
przypadkowego z powodu odrzutu.
1) Ustawić na MECHANIZM URUCHAMIAJĄCY W 

PEŁNEJ SEKWENCJI.
2) Szybko i zdecydowanie pociągnąć za spust.

1 Ustawić przełącznik gwoździowania na MECHANIZM 
URUCHAMIAJĄCY W PEŁNEJ SEKWENCJI (kontrolka 
gwoździowania świeci na niebiesko).

 (aby ustawić na MECHANIZM URUCHAMIAJĄCY W 
PEŁNEJ SEKWENCJI).

 (Ustawić urządzenie przełączające na gwoździowanie, 
lampka wskaźnika świeci, jak pokazano na Rys. 17. 
W przeciwnym wypadku zostanie ustawione na 
MECHANIZM URUCHAMIANIA PRZY STYKU).

2 Umieść wylot gwoździ na obrabianym przedmiocie, nie 
kładąc palca na przełączniku spustu.

3 Docisnąć pewnie dźwignię popychającą, aż zostanie 
całkowicie wciśnięta.

4 Aby wbić gwóźdź, należy nacisnąć przełącznik spustowy.
5 Zdjąć palec z przełącznika spustowego i odsunąć 

narzędzie od powierzchni drewna.
W celu kontynuowania gwoździowania w innym miejscu, 
należy przesuwać gwoździarkę wzdłuż drewna, powtarzając 
kroki 2 - 5 zgodnie z wymaganiami.
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WSKAZÓWKA
 Czynności 3 i 4 należy wykonywać w przeciągu 

2 sekund. Jeśli miną więcej niż 2 sekundy 3, 
gwoździarka nie będzie działać prawidłowo. Jeśli tak się 
stanie, należy spróbować ponownie od 3.

(2) Praca ciągła (dźwignia popychająca naciśnięta):
 Korzystanie z MECHANIZMU URUCHAMIANIA PRZY 

STYKU (patrz Rys. 18)
OSTRZEŻENIE
 Aby uniknąć podwójnego strzału lub strzału 

przypadkowego z powodu odrzutu.
1) Nie dociskać gwoździarki od drewna z nadmierną 

siłą.
2) Należy odsunąć gwoździarkę od drewna z uwagi na 

odrzut następujący po wstrzeleniu gwoździa.
1 Ustawić przełącznik gwoździowania na MECHANIZM 

URUCHAMIANIA PRZY STYKU (kontrolka 
gwoździowania miga na niebiesko).

 (aby ustawić na MECHANIZM URUCHAMIANIA PRZY 
STYKU).

 (Ustawić urządzenie przełączające na gwoździowanie, 
lampka wskaźnika miga na niebiesko, jak pokazano 
na Rys. 18. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie 
działało prawidłowo).

2 Nacisnąć przełącznik spustowy przy gwoździarce 
odsuniętej od obrabianego przedmiotu.

3 Docisnąć dźwignię popychającą do przedmiotu 
obrabianego i wbić gwóźdź.

4 Przesuwać gwoździarkę wzdłuż obrabianego przedmiotu 
ruchem odbijającym.

 Każde dociśnięcie dźwigni popychacza powoduje wbicie 
gwoździa.

Po wbiciu żądanej liczby gwoździ, zdjąć palec z przełącznika 
spustowego.
WSKAZÓWKA
 Czynności 2 i 3 należy wykonywać w przeciągu 

2 sekund. Jeśli miną więcej niż 2 sekundy 2, 
gwoździarka nie będzie działać prawidłowo. Jeśli tak się 
stanie, należy spróbować ponownie od 2.

OSTRZEŻENIE
○ Palec należy trzymać poza przełącznikiem spustowym, 

oprócz momentu wykonywania gwoździowania, 
ponieważ może dojść do poważnych obrażeń, jeśli 
dźwignia popychająca przypadkowo dotknie ciała 
operatora lub innych osób przebywających w miejscu 
pracy.

○ Dłonie i całe ciało należy trzymać z dala od obszaru 
wystrzeliwania. Ta gwoździarka HiKOKI może odbić się 
z powodu odrzutu podczas wbijania gwoździa, czego 
skutkiem może być niezamierzony wystrzał gwoździa i 
możliwość zranienia.

WSKAZÓWKA
○ Jeśli przestrzegane są wszystkie ostrzeżenia i instrukcje, 

możliwa jest bezpieczna praca przy obydwu systemach: 
MECHANIZM URUCHAMIAJĄCY W PEŁNEJ 
SEKWENCJI, MECHANIZM URUCHAMIANIA PRZY 
STYKU.

○ Należy zawsze ostrożnie obchodzić się z gwoździami i 
zestawem. W przypadku upadku gwoździ może dojść 
do uszkodzenia spoiwa gwoździ, co może skutkować 
nieprawidłowym podaniem gwoździa i zakleszczeniem.

○ Po wbiciu:
1) wyjąć akumulator z gwoździarki;
2) wyjąć wszystkie gwoździe z gwoździarki;

2. Regulacja głębokości gwoździowania
 Aby zapewnić jednakową głębokość wbijania gwoździ, 

należy upewnić się, że gwoździarka zawsze jest pewnie 
dociśnięta do obrabianego przedmiotu.

 Jeśli gwoździe są wbijane zbyt głęboko lub zbyt płytko 
w obrabiany przedmiot, należy wyregulować głębokość 
wbijania w następujący sposób.

1 wyjąć akumulator z gwoździarki.
2 Jeśli gwoździe są wbijane zbyt głęboko, przestawić 

regulator na stronę płytszą. (Patrz Rys. 19.)
 Regulacja jest wykonywana co pół obrotu.
 Jeśli gwoździe są wbijane zbyt płytko, przestawić 

regulator na stronę głębszą. (Patrz Rys. 20.)
3 Zatrzymać obracanie regulatora, gdy zostanie osiągnięta 

odpowiednia pozycja w teście gwoździowania.
4 Podłączyć akumulator do gwoździarki.
 NALEŻY ZAWSZE ZAKŁADAĆ OKULARY OCHRONNE.
 Przeprowadzić test gwoździowania.
5 wyjąć akumulator z gwoździarki.
6 Wybrać odpowiednie położenie regulatora.
3. Korzystanie z haka (patrz Rys. 21, 22, 23)
OSTRZEŻENIE
 Podczas korzystania z haka należy wyłączyć wyłącznik 

zasilania (zielona kontrolka gaśnie). Należy pilnować, 
aby osprzęt główny nie spadł.

 Jeśli narzędzie upadnie, istnieje ryzyko wypadku.
Hak można zainstalować po lewej lub prawej stronie.
1 Wyjąć akumulator, a następnie usunąć wszystkie 

pozostałe gwoździe z magazynka.
2 Mocno przytrzymać jednostkę główną i wyjąć śrubę za 

pomocą śrubokręta. (Patrz Rys. 21)
3 Zdjąć hak i płytę zaczepową. (Patrz Rys. 22)
4 Zamontować hak po drugiej stronie i dobrze 

przymocować śrubą. (Patrz Rys. 23)
WSKAZÓWKA
 Hak może być używany jako wieszak.
4. Używanie osłony czołowej (patrz Rys. 24, 25)
OSTRZEŻENIE
 Podczas zakładania lub zdejmowania osłony czołowej 

należy pamiętać, aby zdjąć palec z przełącznika 
spustowego i usunąć wszystkie pozostałe elementy 
mocujące oraz akumulator z gwoździarki.

Jeśli chcemy zabezpieczyć powierzchnię obrabianego 
przedmiotu przed zadrapaniami lub odciśnięciami dźwigni 
popychającej, należy założyć na dźwignię popychającą 
osłonę czołową.
1 Wyjąć wszystkie pozostałe elementy mocujące i baterię 

z gwoździarki.
2 Założyć osłonę czołową na przednią część dźwigni 

popychającej.
3 Osłona czołowa jest oznakowana, wskazując punkt 

wyprowadzenia gwoździa, co ułatwia jej wyrównanie.
4 Jeśli osłona czołowa nie jest używana, należy umieścić 

ją w schowku znajdującym się na odwrotnej stronie 
magazynka.

WSKAZÓWKA
 Osłona czołowa może zmniejszyć głębokość 

gwoździowania z uwagi na swoją grubość. Wymagana 
jest ponowna regulacja głębokości gwoździowania.

5. Usuwanie zakleszczenia
 Jeśli gwoździe utkną w głowicy gwoździarki, należy je 

usunąć i dokonać regulacji gwoździowania jak poniżej.
UWAGA
 Wyjąć akumulator z gwoździarki.
1 Wyjąć akumulator z gwoździarki.
2 Wyjąć wszystkie gwoździe.
3 Zwolnić dźwignię blokady i otworzyć płytę prowadzącą. 

(Patrz Rys. 26.)
4 Wyjąć zakleszczony gwóźdź za pomocą płaskiego 

śrubokręta. (Patrz Rys. 27.)
UWAGA
○ NIGDY nie uderzać w płytę mechanizmu.
○ NIGDY nie kierować narzędzia w swoją stronę lub 

w stronę innej osoby, aby uniknąć ryzyka obrażeń 
spowodowanych przypadkowym wystrzałem.

 Nawet jeśli akumulator zostanie wyjęty z gwoździarki, 
pozostaje w niej jeszcze energia sprężonego powietrza.

5 Zamknąć płytę prowadzącą i zatrzasnąć.
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WSKAZÓWKA
 Jeśli zakleszczanie występuje często, skontaktować się 

z autoryzowanym serwisem HiKOKI.

KONSERWACJA I KONTROLA
UWAGA
 Przed rozpoczęciem kontroli i konserwacji należy 

upewnić się, że wszystkie pozostałe elementy mocujące 
i akumulator zostały usunięte z gwoździarki.

1. Kontrola magazynka
1 Wyjąć akumulator z gwoździarki.
2 Oczyścić magazynek. Usunąć kurz i trociny, które 

mogły zgromadzić się w magazynku.
UWAGA
 Sprawdzić, czy podajnik gwoździ przesuwa się płynnie 

pociągając go palcem.
 Jeśli nie przesuwa się płynnie, gwoździe mogą być 

wbijane pod nieprawidłowym kątem i być przyczyną 
obrażeń ciała.

2. Kontrola śrub mocujących
 Śruby mocujące należy regularnie kontrolować pod 

kątem ich poprawnego dokręcenia. Jeżeli którakolwiek 
ze śrub jest poluzowana, należy ją natychmiast dokręcić. 
Niezastosowanie się do tego zalecenia może stwarzać 
zagrożenie.

3. Konserwacja silnika
 Uzwojenie silnika jest najistotniejszym elementem 

elektronarzędzia. Należy zachować szczególną 
ostrożność, aby uzwojenie nie zostało uszkodzone i/lub 
nie weszło w kontakt z olejem lub wodą.

4. Czyszczenie obudowy
 W przypadku zabrudzenia elektronarzędzia, 

należy je przetrzeć miękką, suchą ściereczką lub 
ściereczką zwilżoną wodą z mydłem. Nie wolno 
używać rozpuszczalników na bazie chloru, benzyny 
ani rozcieńczalnika do farb, gdyż topią one tworzywa 
sztuczne.

5. Przechowywanie
 Elektronarzędzie należy przechowywać w miejscu, 

w którym panuje temperatura poniżej 40°C, i które 
pozostaje poza zasięgiem dzieci.

WSKAZÓWKA
 Przechowywanie akumulatorów litowo-jonowych.
 Upewnić się, że przed przechowywaniem akumulatory 

litowo-jonowe zostały całkowicie naładowane.
 Długotrwałe przechowywanie akumulatorów (3 miesiące 

lub dłużej) o niskim poziomie naładowania może 
spowodować pogorszenie ich wydajności, istotnie 
skracając czas ich użytkowania lub sprawiając, że nie 
będą one w stanie utrzymać ładunku.

 Znacznie skrócony czas użytkowania akumulatorów 
można jednak poprawić poprzez ich wielokrotne 
ładowanie i używanie – od dwóch do pięciu razy.

 Jeżeli czas użytkowania akumulatorów – pomimo 
wielokrotnego ładowania i używania – jest bardzo krótki, 
należy je uznać za trwale wyczerpane i zakupić nowe.

UWAGA
 Podczas użytkowania i konserwacji narzędzi 

elektrycznych muszą być przestrzegane przepisy i 
standardy bezpieczeństwa.

Ważna informacja dotycząca akumulatorów do 
bezprzewodowych elektronarzędzi fi rmy HiKOKI
Należy zawsze używać jednego z naszych zalecanych, 
oryginalnych akumulatorów. Nie możemy zagwarantować 
bezpieczeństwa i wydajności działania naszych 
bezprzewodowych elektronarzędzi, jeżeli używane 
są akumulatory inne, niż zalecane przez nas lub gdy 
akumulator zostanie rozmontowany i zmodyfi kowany 
(np. demontaż i wymiana ogniw lub innych części 
wewnętrznych).

GWARANCJA
Gwarancja na elektronarzędzia fi rmy HiKOKI jest udzielana 
z uwzględnieniem praw statutowych/przepisów krajowych. 
Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w 
wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem 
użytkowania, bądź wynikających z normalnego zużycia. 
W wypadku reklamacji należy dostarczyć kompletne 
elektronarzędzie do centrum serwisowego autoryzowanego 
przez fi rmę HiKOKI wraz z KARTĄ GWARANCYJNĄ 
znajdującą się na końcu instrukcji obsługi.

Informacje dotyczące generowanego hałasu 
Wartości charakterystyki hałasu zgodne z EN 792-13:
 Typowy poziom mocy akustycznej mierzony 

jednorazowo przy pomocy ważenia typu A
 LWA,1s,d = 91 dB

 Typowy poziom emisji ciśnienia akustycznego mierzony 
przy pomocy ważenia typu A na stanowisku roboczym
 LpA, 1s, d = 80 dB

 Niepewność KpA: 3 dB

Wartości te są wartościami charakterystycznymi dla 
narzędzi i nie odzwierciedlają hałasu w miejscu użytkowania. 
Hałas w punkcie użytkowania zależy, np. od środowiska 
pracy, przedmiotu obrabianego, podparcia przedmiotu 
obrabianego i liczby operacji gwoździowania.

W zależności od warunków panujących w miejscu pracy 
oraz formy obrabianego przedmiotu, może być konieczne 
zastosowanie dedykowanych środków tłumiących hałas, np. 
umieszczenie obrabianych przedmiotów na podkładkach 
tłumiących dźwięki, zapobieżenie wibracjom obrabianego 
przedmiotu przy pomocy zacisków, osłon itp.

W szczególnych przypadkach należy stosować środki 
ochrony słuchu.

Informacje dotyczące generowanych wibracji
Typowa charakterystyka wibracji zgodnie z normą 
EN 792-13: 2,5 m/s2
Niepewność K: 1,5 m/s2

Wartości te są wartościami charakterystycznymi dla 
narzędzia i nie odzwierciedlają wpływu na układ ramię-
dłoń podczas korzystania z narzędzia. Wpływ na układ 
ramię-dłoń podczas używania narzędzia będzie na 
przykład zależał od siły chwytu, siły docisku, kierunku 
gwoździowania, ustawienia zasilania energetycznego, 
obrabianego przedmiotu, podparcia narzędzia.
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Zadeklarowana wartość całkowita wibracji została 
zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową i może 
być wykorzystana do porównywania elektronarzędzi.
Może być także wykorzystywana do wstępnej oceny 
ekspozycji.
OSTRZEŻENIE
○ W zależności od sposobu wykorzystywania 

elektronarzędzia emisja wibracji podczas rzeczywistej 
pracy elektronarzędzia może różnić się od 
zadeklarowanej wartości całkowitej.

○ Należy określić środki bezpieczeństwa dla ochrony 
operatora zgodnie z szacowaną wartością ekspozycji 
w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania 
(uwzględniając wszystkie etapy cyklu roboczego, takie 
jak przerwy w pracy urządzenia oraz praca na biegu 
jałowym w stanie gotowości).

WSKAZÓWKA
W związku z prowadzonym przez fi rmę HiKOKI programem 
badań i rozwoju, niniejsze specyfi kacje techniczne mogą 
ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

Diagram konserwacji
DZIAŁANIE DLACZEGO JAK

Czyszczenie magazynka i 
mechanizmu podajnika.

Zapobieganie zakleszczeniom. Codzienne przedmuchiwanie.

Zachowanie prawidłowego 
działania dźwigni popychającej.

Dbanie o bezpieczeństwo operatora oraz 
skuteczne działanie gwoździarki.

Codzienne przedmuchiwanie.

 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w poniższej tabeli. Jeżeli 
rozwiązanie problemu nadal nie jest możliwe, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem 
naprawczym fi rmy HiKOKI.

PROBLEM METODA KONTROLI DZIAŁANIA NAPRAWCZE
Wyłącznik zasilania nie włącza 
się.
Jednokrotne włączenie, ale 
wyłączenie automatyczne.

Niski poziom naładowania akumulatora. Naładować akumulator.
Uszkodzona elektronika wewnętrzna. Skontaktować się z HiKOKI w celu 

wymiany.
Czy dźwignia popychająca i/lub 
przełącznik spustowy są w stanie 
załączenia?

Ustawić dźwignię popychającą i 
przełącznik spustowy w stan wyłączenia.

Czy przez 30 minut nie było wykonywane 
żadne dzialanie?
(Funkcja automatycznego wyłączania)

Nacisnąć i przytrzymać wyłącznik 
zasilania przez ponad 1 sekundę w celu 
jego „WŁĄCZENIA”.
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PROBLEM METODA KONTROLI DZIAŁANIA NAPRAWCZE
Gwoździarka nie działa
(Wyłącznik zasilania 
WŁĄCZONY).

Gwoździarka nie jest wystarczająco 
dociskana do obrabianego przedmiotu.

Gwoździarkę należy trzymać pewnie 
i docisnąć całkowicie do obrabianego 
przedmiotu.

Przełącznik spustu nie jest dostatecznie 
wciskany.

Mocno naciskać przełącznik spustu.

Minęły ponad 2 sekundy od załączenia 
dźwigni popychającej do załączenia 
przełącznika spustowego (lub załączenia 
przełącznika spustowego do załączenia 
dźwigni popychającej).

Należy upewnić się, czy nie minęły mniej 
niż 2 sekundy pomiędzy załączeniem 
dźwigni popychającej a załączeniem 
przełącznika spustowego (lub pomiędzy 
załączeniem przełącznika spustowego a 
załączeniem dźwigni popychającej).

Aktywowany mechanizm zapobiegający 
uruchomieniu.
(Brak gwoździ lub zbyt mało elementów 
mocujących) (tylko NT1865DBAL/
NT1865DBSL)

Ponownie załadować gwoździe do 
magazynka.

Dźwignia blokady przełącznika (funkcja 
blokady spustu) ustawiona w pozycji „WŁ”.

Ustawić dźwignię blokady przełącznika w 
pozycję „WYŁ”. (Patrz Rys. 8)

Maszyna jest zbyt zimna (poniżej -5°C) 
lub zbyt gorąca. (Dioda LED miga w 
regularnych odstępach czasu, a wyłącznik 
zasilania wyłącza się po 10 sekundach). 
(Patrz strona 219)

Odczekać, aż gwoździarka ostygnie lub 
nagrzeje się w odpowiednich warunkach.

Uszkodzona elektronika wewnętrzna. Skontaktować się z HiKOKI w celu 
wymiany.

Gwoździarka działa, ale nie 
wbija gwoździ.

Magazynek jest brudny. Przedmuchać i wytrzeć magazynek.
Sprawdzić, czy nie ma zacięcia. Usunąć zacięcie (patrz Rys. 26, 27).
Płyta mechanizmu jest zużyta lub 
uszkodzona?

Skontaktować się z HiKOKI w celu 
wymiany.

Sprężyna taśmowa jest osłabiona lub 
uszkodzona?

Wymienić sprężynę taśmową.

Podajnik gwoździ uszkodzony? Wymienić podajnik gwoździ.
Sprawdzić, czy gwoździe są właściwe. Stosować tylko zalecany rodzaj gwoździ.

Słabe wbijanie.
Zwolnienie cyklu.

Sprawdzić położenie regulatora 
głębokości gwoździowania.

Wyregulować zgodnie z Rys. 19, 20.

Płyta mechanizmu zużyta? Skontaktować się z HiKOKI w celu 
wymiany.

Ciśnienie sprężonego powietrza jest zbyt 
niskie.

Skontaktować się z HiKOKI w celu 
wymiany.

Uszkodzona elektronika wewnętrzna. Skontaktować się z HiKOKI w celu 
wymiany.

Gwoździowanie zbyt głębokie. Sprawdzić położenie regulatora 
głębokości gwoździowania.

Wyregulować zgodnie z Rys. 19, 20.

Pomijanie gwoździ.
Podawanie przerywane.

Sprawdzić, czy gwoździe są właściwe. Stosować tylko zalecany rodzaj gwoździ.
Podajnik gwoździ uszkodzony? Wymienić podajnik gwoździ.
Sprężyna taśmowa jest osłabiona lub 
uszkodzona?

Wymienić sprężynę taśmową.

Płyta mechanizmu jest zużyta lub 
uszkodzona?

Skontaktować się z HiKOKI w celu 
wymiany.

Zakleszczenie gwoździ.
Wbijany gwóźdź jest zgięty.

Sprawdzić, czy gwoździe są właściwe. Stosować tylko zalecany rodzaj gwoździ.
Płyta mechanizmu jest zużyta lub 
uszkodzona?

Skontaktować się z HiKOKI w celu 
wymiany.
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PRECAUTIONS FOR CORDLESS NAILERS
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS OBSŁUGI GWOŹDZIAREK BEZPRZEWODOWYCH
ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ AKKUS SZÖGBELÖVŐKHÖZ
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO AKUMULÁTOROVOU HŘEBÍKOVOU SBÍJEČKU
AKÜLÜ ÇİVİ ÇAKMA MAKİNELERİ İÇİN ÖNLEMLER
MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU MAȘINA DE BĂTUT CUIE CU ACUMULATOR
PREVIDNOSTNI UKREPI ZA BATERIJSKI ZABIJALNIK
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA AKUMULÁTOROVÝCH KLINCOVAČIEK
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАБИВАНЕ НА ПИРОНИ
MERE OPREZA ZA BEŽIČNE ZABIJAČE EKSERA
MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA BEŽIČNE ZAKIVAČE

1

2

(English)
Battery Use
Battery must be charged before use.
Batteries are shipped with limited charge.

(Ελληνικά)
Χρήση Μπαταριών
Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πριν από τη χρήση.
Οι μπαταρίες αποστέλλονται με περιορισμένο φορτίο.

(Polski)
Korzystanie z akumulatora
Akumulator należy naładować przed użyciem.
Akumulatory opuszczają pomieszczenia fabryczne w 
stanie częściowego naładowania.

(Magyar)
Akkumulátor használata
Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltve szállítják.

(Čeština)
Použití baterie
Baterie musí být před použitím nabita.
Baterie jsou dodávány s omezeným stavem nabití.

(Türkçe)
Batarya Kullanımı
Batarya kullanımdan önce şarj edilmelidir.
Bataryalar sınırlı şarj ile gönderilir.

(Română)
Utilizarea acumulatorului
Acumulatorul trebuie să fi e încărcat înainte de utilizare.
Acumulatorii sunt livraţi cu o sarcină redusă.

(Slovenščina)
Uporaba baterije
Baterijo je treba pred uporabo napolniti.
Baterije so dobavljene z omejeno napolnjenostjo.

(Slovenčina)
Používanie batérie
Batéria sa musí pred použitím nabiť.
Batérie sa dodávajú s obmedzeným nabitím.

(Български)
Използване на батерията
Преди употреба, батерията трябва да се зареди.
Батериите се доставят с ограничен заряд.

(Srpski)
Upotreba baterije
Bateriju morate napuniti pre upotrebe.
Baterije se isporučuju delimično napunjene.

(Hrvatski)
Uporaba baterije
Baterija se mora napuniti prije upotrebe.
Baterije se isporučuju s ograničenim punjenjem.

(English)
Power ON and OFF
To start using the nailer, the unit must be powered on. To power on, push and hold 
the power button for at least one second. To power the nailer off , push and hold the 
power button for at least one second.

(Ελληνικά)
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το καρφωτικό, η συσκευή πρέπει να είναι 
ενεργοποιημένη. Για ενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ισχύος 
για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο. Για απενεργοποίηση του καρφωτικού, 
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ισχύος για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο.

(Polski)
WŁ i WYŁ zasilania
Aby rozpocząć korzystanie z gwoździarki, urządzenie musi zostać włączone. 
Aby włączyć zasilanie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 
co najmniej sekundę. Aby wyłączyć narzędzie, należy nacisnąć i przytrzymać 
przycisk zasilania przez co najmniej sekundę.

(Magyar)
BE és KI kapcsolás
A szögbelövő használatának megkezdéséhez a készüléket be kell kapcsolni. 
Bekapcsoláshoz nyomja meg és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a 
főkapcsoló gombot. A szögbelövő kikapcsolásához nyomja meg és legalább egy 
másodpercig tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot.

(Čeština)
Zapínání a vypínání
Chcete-li začít používat hřebíkovou sbíječku, musíte zapnout napájení jednotky. Stisknutím a podržením tlačítka napájení 
po dobu alespoň jedné sekundy zapnete napájení. Hřebíkovou sbíječku vypnete stisknutím a podržením tlačítka napájení 
po dobu alespoň jedné sekundy.
(Türkçe)
Güç AÇMA ve KAPAMA
Çivi çakma makinesini kullanmaya başlamak için üniteye güç verilmelidir. Gücü açmak için güç düğmesini en az bir saniye 
boyunca basılı tutun. Çivi çakma makinesini kapatmak için, güç düğmesini en az bir saniye boyunca basılı tutun.
(Română)
Alimentarea PORNITĂ și OPRITĂ
Pentru a începe utilizarea mașinii de bătut cuie, unitatea trebuie să fi e pornită. Pentru a porni, apăsaţi şi ţineţi apăsat 
butonul de alimentare timp de cel puţin o secundă. Pentru a opri mașina de bătut cuie, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de 
alimentare timp de cel puţin o secundă.
(Slovenščina)
Stikalo za vklop in izklop
Za zagon zabijalnika žebljev mora biti naprava vklopljena. Za vklop pritisnite in držite gumb za vklop/izklop vsaj eno 
sekundo. Za izklop zabijalnika pritisnite in držite gumb za vklop/izklop vsaj eno sekundo.
(Slovenčina)
Zapnutie a vypnutie napájania
Ak chcete začať používať klincovačku, musí sa zapnúť napájanie zariadenia. Ak chcete zapnúť napájanie, stlačte a 
podržte tlačidlo napájania minimálne jednu sekundu. Ak chcete vypnúť klincovačku, stlačte a podržte tlačidlo napájania 
minimálne jednu sekundu.
(Български)
Включване и изключване
За да започнете да използвате инструмента за забиване на пирони, трябва да го включите. За да го включите, 
натиснете и задръжте бутона на захранването за поне една секунда. За да го изключите, натиснете и задръжте 
бутона на захранването за поне една секунда.
(Srpski)
Uključivanje i isključivanje
Da biste počeli da koristite zabijač eksera, uređaj mora biti napunjen. Za uključivanje, pritisnite i držite dugme napajanja 
najmanje jednu sekundu. Za isključivanje zabijača, pritisnite i držite dugme napajanja najmanje jednu sekundu.
(Hrvatski)
Uključivanje i isključivanje
Za početak korištenja zakivača, uređaj mora biti uključen. Za uključivanje, pritisnite i držite gumb napajanja najmanje 
jednu sekundu. Za isključivanje zakivača, pritisnite i držite gumb napajanja najmanje jednu sekundu.
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PRECAUTIONS FOR CORDLESS NAILERS
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS OBSŁUGI GWOŹDZIAREK BEZPRZEWODOWYCH
ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ AKKUS SZÖGBELÖVŐKHÖZ
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO AKUMULÁTOROVOU HŘEBÍKOVOU SBÍJEČKU
AKÜLÜ ÇİVİ ÇAKMA MAKİNELERİ İÇİN ÖNLEMLER
MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU MAȘINA DE BĂTUT CUIE CU ACUMULATOR
PREVIDNOSTNI UKREPI ZA BATERIJSKI ZABIJALNIK
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA AKUMULÁTOROVÝCH KLINCOVAČIEK
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАБИВАНЕ НА ПИРОНИ
MERE OPREZA ZA BEŽIČNE ZABIJAČE EKSERA
MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA BEŽIČNE ZAKIVAČE

1

2

(English)
Battery Use
Battery must be charged before use.
Batteries are shipped with limited charge.

(Ελληνικά)
Χρήση Μπαταριών
Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πριν από τη χρήση.
Οι μπαταρίες αποστέλλονται με περιορισμένο φορτίο.

(Polski)
Korzystanie z akumulatora
Akumulator należy naładować przed użyciem.
Akumulatory opuszczają pomieszczenia fabryczne w 
stanie częściowego naładowania.

(Magyar)
Akkumulátor használata
Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltve szállítják.

(Čeština)
Použití baterie
Baterie musí být před použitím nabita.
Baterie jsou dodávány s omezeným stavem nabití.

(Türkçe)
Batarya Kullanımı
Batarya kullanımdan önce şarj edilmelidir.
Bataryalar sınırlı şarj ile gönderilir.

(Română)
Utilizarea acumulatorului
Acumulatorul trebuie să fi e încărcat înainte de utilizare.
Acumulatorii sunt livraţi cu o sarcină redusă.

(Slovenščina)
Uporaba baterije
Baterijo je treba pred uporabo napolniti.
Baterije so dobavljene z omejeno napolnjenostjo.

(Slovenčina)
Používanie batérie
Batéria sa musí pred použitím nabiť.
Batérie sa dodávajú s obmedzeným nabitím.

(Български)
Използване на батерията
Преди употреба, батерията трябва да се зареди.
Батериите се доставят с ограничен заряд.

(Srpski)
Upotreba baterije
Bateriju morate napuniti pre upotrebe.
Baterije se isporučuju delimično napunjene.

(Hrvatski)
Uporaba baterije
Baterija se mora napuniti prije upotrebe.
Baterije se isporučuju s ograničenim punjenjem.

(English)
Power ON and OFF
To start using the nailer, the unit must be powered on. To power on, push and hold 
the power button for at least one second. To power the nailer off , push and hold the 
power button for at least one second.

(Ελληνικά)
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το καρφωτικό, η συσκευή πρέπει να είναι 
ενεργοποιημένη. Για ενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ισχύος 
για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο. Για απενεργοποίηση του καρφωτικού, 
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ισχύος για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο.

(Polski)
WŁ i WYŁ zasilania
Aby rozpocząć korzystanie z gwoździarki, urządzenie musi zostać włączone. 
Aby włączyć zasilanie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 
co najmniej sekundę. Aby wyłączyć narzędzie, należy nacisnąć i przytrzymać 
przycisk zasilania przez co najmniej sekundę.

(Magyar)
BE és KI kapcsolás
A szögbelövő használatának megkezdéséhez a készüléket be kell kapcsolni. 
Bekapcsoláshoz nyomja meg és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a 
főkapcsoló gombot. A szögbelövő kikapcsolásához nyomja meg és legalább egy 
másodpercig tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot.

(Čeština)
Zapínání a vypínání
Chcete-li začít používat hřebíkovou sbíječku, musíte zapnout napájení jednotky. Stisknutím a podržením tlačítka napájení 
po dobu alespoň jedné sekundy zapnete napájení. Hřebíkovou sbíječku vypnete stisknutím a podržením tlačítka napájení 
po dobu alespoň jedné sekundy.
(Türkçe)
Güç AÇMA ve KAPAMA
Çivi çakma makinesini kullanmaya başlamak için üniteye güç verilmelidir. Gücü açmak için güç düğmesini en az bir saniye 
boyunca basılı tutun. Çivi çakma makinesini kapatmak için, güç düğmesini en az bir saniye boyunca basılı tutun.
(Română)
Alimentarea PORNITĂ și OPRITĂ
Pentru a începe utilizarea mașinii de bătut cuie, unitatea trebuie să fi e pornită. Pentru a porni, apăsaţi şi ţineţi apăsat 
butonul de alimentare timp de cel puţin o secundă. Pentru a opri mașina de bătut cuie, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de 
alimentare timp de cel puţin o secundă.
(Slovenščina)
Stikalo za vklop in izklop
Za zagon zabijalnika žebljev mora biti naprava vklopljena. Za vklop pritisnite in držite gumb za vklop/izklop vsaj eno 
sekundo. Za izklop zabijalnika pritisnite in držite gumb za vklop/izklop vsaj eno sekundo.
(Slovenčina)
Zapnutie a vypnutie napájania
Ak chcete začať používať klincovačku, musí sa zapnúť napájanie zariadenia. Ak chcete zapnúť napájanie, stlačte a 
podržte tlačidlo napájania minimálne jednu sekundu. Ak chcete vypnúť klincovačku, stlačte a podržte tlačidlo napájania 
minimálne jednu sekundu.
(Български)
Включване и изключване
За да започнете да използвате инструмента за забиване на пирони, трябва да го включите. За да го включите, 
натиснете и задръжте бутона на захранването за поне една секунда. За да го изключите, натиснете и задръжте 
бутона на захранването за поне една секунда.
(Srpski)
Uključivanje i isključivanje
Da biste počeli da koristite zabijač eksera, uređaj mora biti napunjen. Za uključivanje, pritisnite i držite dugme napajanja 
najmanje jednu sekundu. Za isključivanje zabijača, pritisnite i držite dugme napajanja najmanje jednu sekundu.
(Hrvatski)
Uključivanje i isključivanje
Za početak korištenja zakivača, uređaj mora biti uključen. Za uključivanje, pritisnite i držite gumb napajanja najmanje 
jednu sekundu. Za isključivanje zakivača, pritisnite i držite gumb napajanja najmanje jednu sekundu.
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43 (English)
Time-Out Function
For your safety, this nailer has a 2-second time-out function. When driving a nail, if the trigger is 
pulled for more than two seconds or the push lever is depressed for more than two seconds without 
driving a nail, the time-out function will prevent a nail from fi ring. If this happens, simply release the 
trigger and/or push lever and try again.
(Ελληνικά)
Λειτουργία Διαλείμματος
Για την ασφάλειά σας, αυτό το καρφωτικό έχει μια λειτουργία διαλείμματος διάρκειας 
2 δευτερολέπτων. Κατά την προώθηση ενός καρφιού, εάν η σκανδάλη ενεργοποίησης 
τραβηχτεί για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα ή πιεστεί ο μοχλός πίεσης για πάνω από 
δύο δευτερόλεπτα χωρίς προώθηση καρφιού, η λειτουργία διαλείμματος θα αποτρέψει την 
εκτόξευση ενός καρφιού. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, απλά ελευθερώστε τη σκανδάλη ενεργοποίησης 
και/ή πιέστε τον μοχλό και δοκιμάστε ξανά.
(Polski)
Funkcja zwłoki czasowej
Dla bezpieczeństwa użytkownika gwoździarkę wyposażono w funkcję 2-sekundowej zwłoki 
czasowej. Podczas wbijania gwoździa, jeżeli przełącznik spustowy zostanie pociągnięty na czas 
przekraczający dwie sekundy lub dźwignia zostanie dociśnięta na dłużej niż dwie sekundy bez 
wbijania gwoździa, funkcja ta zapobiegnie wystrzeleniu gwoździa. Jeśli tak się stanie, wystarczy 
zwolnić przełącznik spustowy i/lub przesunąć dźwignię i spróbować ponownie.
(Magyar)
Időtúllépés funkció
Az Ön biztonsága érdekében a szögbelövő 2 másodperces időtúllépés funkcióval rendelkezik. 
Ha szögbelövéskor az indítógombot két másodpercnél hosszabb ideig húzza, vagy a nyomókart 
több mint két másodpercig tartja lenyomva anélkül, hogy szöget lőne be, az időtúllépés funkció 
megakadályozza, hogy szöget lőjön ki. Ha ez történik, egyszerűen engedje fel az indítógombot, és/
vagy a nyomókart, és próbálja újra.

(Čeština)
Funkce časového limitu
Pro vaši bezpečnost má tato hřebíkovačka 2sekundovou funkci časového limitu. Pokud při nastřelování hřebíku stisknete spoušť na 
dobu delší než dvě sekundy nebo stlačíte-li tlačnou páčku na dobu delší než dvě sekundy, aniž by došlo k nastřelení hřebíku, funkce 
časového limitu zabrání nastřelení hřebíku. Pokud k tomu dojde, uvolněte spoušť a/nebo tlačnou páčku a zkuste to znovu.
(Türkçe)
Zaman Aşımı İşlevi
Güvenliğiniz için, bu çivi çakma makinesi 2 saniyelik bir zaman aşımı işlevine sahiptir. Çiviyi sürerken, tetik iki saniyeden fazla bir süre 
boyunca çekilirse veya itme kolu çiviyi sürmeden iki saniyeden daha fazla bir süre boyunca basılı tutulursa, zaman aşımı işlevi çivinin 
ateşlenmesini önleyecektir. Bu durum meydana gelirse, sadece tetiği ve/veya itme kolunu serbest bırakın ve tekrar deneyin.
(Română)
Funcţia de întrerupere
Pentru siguranţa dvs., această mașină de bătut cuie are o funcţie de întrerupere după 2 secunde. Când bateţi un cui, în cazul în care declanșatorul 
este apăsat mai mult de două secunde sau maneta de împingere este apăsată timp de mai mult de două secunde fără să se bată un cui, funcţia 
de întrerupere va preveni baterea cuiului. Dacă se întâmplă acest lucru, eliberaţi declanșatorul şi/sau împingeţi maneta şi încercaţi din nou.
(Slovenščina)
Funkcija prekinitve
Za vašo varnost ima ta zabijalnik funkcijo 2-sekundne prekinitve. Če je pri nalaganju žeblja sprožilec potegnjen za več kot dve sekundi 
ali potisni vzvod pritisnjen več kot dve sekundi brez nalaganja žeblja, bo funkcija prekinitve preprečila sproženje žeblja. Če se to zgodi, 
spustite sprožilec in/ali potisnite ročico in poskusite znova.
(Slovenčina)
Funkcia časového limitu
Pre vašu bezpečnosť má táto klincovačka funkciu 2-sekundového časového limitu. Ak sa pri zavádzaní klinca podrží stlačená spúšť 
dlhšie ako dve sekundy, alebo sa stláčacia páčka stlačí na dlhšie ako dve sekundy bez zavedenia klinca, funkcia časového limitu zabráni 
vystreleniu klinca. Ak k tomu dôjde, jednoducho uvoľnite spúšť a/alebo stláčaciu páčku a skúste to znova.
(Български)
Функция за изчакване
За вашата безопасност, този инструмент за забиване на пирони има функция за изчакване от 2 секунди. При забиване на пирон, ако спусъка 
се задържи за повече от две секунди или лостът за натискане е натиснат за повече от две секунди, без да се забива пирон, функцията за 
изчакване ще предотврати изстрелването на пирон. Ако това се случи, освободете спусъка и/или лоста за натискане и опитайте отново.
(Srpski)
Funkcija isteka vremena
Radi vaše bezbednosti, ovaj zabijač ima funkciju prekida tokom 2 sekunde. Prilikom zabijanja eksera, ako je okidač povučen duže od 
dve sekunde ili je pritisnuta poluga za guranje duže od dve sekunde bez zabijanja eksera, funkcija isteka vremena će sprečiti ispaljivanje 
eksera. Ako se to dogodi, samo otpustite okidač i/ili gurnite polugu i pokušajte ponovo.
(Hrvatski)
Funkcija isteka vremena
Radi vaše sigurnosti, zakivač ima funkciju isključivanja od 2 sekunde. Prilikom zakivanja čavla, ako je okidač povučen na dulje od dvije 
sekunde ili je poluga za potiskivanje pritisnuta dulje od dvije sekunde bez zakivanja čavla, funkcija isteka vremena sprječava ispaljivanje 
čavla. Ako se to dogodi, jednostavno otpustite okidač i/ili gurnite polugu i pokušajte ponovno.

(English)
Thermal Protection
This nailer comes equipped with an internal thermal protection circuit. If the temperature of the 
nailer is in a condition that is too cold (below -5°C) or too hot, the LED will blink for approximately 
10 seconds, then the nailer will power off . Should this occur, please allow the nailer to thoroughly 
warm or cool to an adequate temperature.
(Ελληνικά)
Θερμική Προστασία
Αυτό το καρφωτικό παραδίδεται εξοπλισμένο με εσωτερικό κύκλωμα θερμικής προστασίας. Εάν 
η θερμοκρασία του καρφωτικού είναι σε κατάσταση υψηλού ψύχους (κάτω των -5°C) ή υψηλής 
ζέστης, η λυχνία LED θα αναβοσβήνει για περίπου 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, το 
καρφωτικό θα απενεργοποιηθεί. Αν συμβεί αυτό, παρακαλούμε αφήστε το καρφωτικό να ζεσταθεί 
ή να κρυώσει μέχρι να έχει την κατάλληλη θερμοκρασία.
(Polski)
Ochrona termiczna
Gwoździarka jest wyposażona w wewnętrzny obwód ochrony przed przegrzaniem. Jeśli temperatura 
gwoździarki spadnie poniżej pewnego poziomu (poniżej -5°C) lub wzrośnie powyżej dopuszczalnej 
granicy, diody LED zaczną świecić światłem przerywanym przez około 10 sekund, a następnie 
gwoździarka wyłączy się. W takim przypadku należy zaczekać na całkowite nagrzanie lub 
schłodzenie do odpowiedniej temperatury.
(Magyar)
Termikus védelem
Ez a szögbelövő belső termikus védelmi áramkörrel rendelkezik. Ha a szögbelövő hőmérséklete túl 
hideg (-5°C alatti) vagy túl meleg, a LED kb. 10 másodpercig villog, majd a szögbelövő kikapcsol. Ilyen 
esetben, kérjük, hagyja a szögbelövőt teljesen megfelelő hőmérsékletre felmelegedni vagy kihűlni.

(Čeština)
Tepelná ochrana
Tato hřebíkovačka je vybavena vnitřním obvodem tepelné ochrany. Pokud je teplota hřebíkovačky příliš nízká (pod -5°C) nebo příliš 
vysoká, LED dioda bude blikat po dobu přibližně 10 sekund a pak se napájení hřebíkovačky vypne. Pokud k tomu dojde, nechte 
hřebíkovou sbíječku důkladně ohřát, popřípadě vychladnout, aby byla její teplota adekvátní.
(Türkçe)
Termal Koruma
Bu çivi çakma makinesi, dahili bir termal koruma devresi ile donatılmıştır. Çivi çakma makinesinin sıcaklığı çok soğuk (-5°C’nin altında) 
veya çok sıcak bir koşuldaysa, LED yaklaşık 10 saniye boyunca yanıp sönecek, ardından çivi çakma makinesi kapanacaktır. Böyle bir 
durumda, lütfen çivi çakma makinesinin iyice ısınmasına veya yeterli bir sıcaklığa soğumasına izin verin.
(Română)
Protecţie termică
Această mașină de bătut cuie este echipată cu un circuit intern de protecţie termică. În cazul în care temperatura mașinii de bătut cuie este prea 
scăzută (sub -5°C) sau prea ridicată, LED-ul va clipi pentru aproximativ 10 secunde, apoi mașina de bătut cuie se va opri. În acest caz, vă rugăm 
să lăsaţi mașina de bătut cuie să se încălzească sau să se răcească bine la o temperatură adecvată.
(Slovenščina)
Toplotna zaščita
Ta zabijalnik je opremljen z notranjim vezjem za toplotno zaščito. Če je temperatura zabijalnika prenizka (pod -5°C) ali previsoka, bosta 
lučki LED utripali rdeče približno 10 sekund, nato se bo zabijalnik izklopil. Če se to zgodi, omogočite, da se zabijalnik temeljito segreje 
ali ohladi na ustrezno temperaturo.
(Slovenčina)
Tepelná ochrana
Táto klincovačka je vybavená vnútorným obvodom tepelnej ochrany. Ak je teplota klincovačky príliš nízka (pod -5°C) alebo príliš vysoká, 
LED indikátor bude blikať približne 10 sekúnd a potom sa napájanie klincovačky vypne. Ak k tomu dôjde, nechajte klincovačku, aby sa 
úplne zohriala alebo úplne vychladla na primeranú teplotu.
(Български)
Термична защита
Този инструмент за забиване на пирони е снабден с вътрешна термична защита. Ако температурата на инструмента за 
забиване на пирони е твърде ниска (под -5°C) или прекалено висока, светодиодът ще мига за около 10 секунди, след което 
инструментът ще се изключи. Ако това се случи, моля, позволете на инструмента да се загрее добре или да се охлади до 
подходяща температура.
(Srpski)
Toplotna zaštita
Ovaj zabijač eksera opremljen je unutrašnjim kolom za toplotnu zaštitu. Ako je temperatura zabijača previše niska (ispod -5°C) ili 
previsoka, LED lampa će treptati crveno oko 10 sekundi, a zatim će se zabijač eksera isključiti. Ako se to dogodi, dozvolite da se ekser 
potpuno zagreje ili ohladi do odgovarajuće temperature.
(Hrvatski)
Toplinska zaštita
Ovaj zakivač opremljen je s unutarnjim krugom toplinske zaštite. Ako je temperatura zakivača u stanju koje je suviše hladno (ispod 
-5°C) ili previše vruće, LED će treptati crvenom bojom oko 10 sekundi, a zatim će se zakivač isključiti. Ako se to dogodi, dozvolite da se 
zakivač dobro zagrije ili ohladi na odgovarajuću temperaturu.
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43 (English)
Time-Out Function
For your safety, this nailer has a 2-second time-out function. When driving a nail, if the trigger is 
pulled for more than two seconds or the push lever is depressed for more than two seconds without 
driving a nail, the time-out function will prevent a nail from fi ring. If this happens, simply release the 
trigger and/or push lever and try again.
(Ελληνικά)
Λειτουργία Διαλείμματος
Για την ασφάλειά σας, αυτό το καρφωτικό έχει μια λειτουργία διαλείμματος διάρκειας 
2 δευτερολέπτων. Κατά την προώθηση ενός καρφιού, εάν η σκανδάλη ενεργοποίησης 
τραβηχτεί για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα ή πιεστεί ο μοχλός πίεσης για πάνω από 
δύο δευτερόλεπτα χωρίς προώθηση καρφιού, η λειτουργία διαλείμματος θα αποτρέψει την 
εκτόξευση ενός καρφιού. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, απλά ελευθερώστε τη σκανδάλη ενεργοποίησης 
και/ή πιέστε τον μοχλό και δοκιμάστε ξανά.
(Polski)
Funkcja zwłoki czasowej
Dla bezpieczeństwa użytkownika gwoździarkę wyposażono w funkcję 2-sekundowej zwłoki 
czasowej. Podczas wbijania gwoździa, jeżeli przełącznik spustowy zostanie pociągnięty na czas 
przekraczający dwie sekundy lub dźwignia zostanie dociśnięta na dłużej niż dwie sekundy bez 
wbijania gwoździa, funkcja ta zapobiegnie wystrzeleniu gwoździa. Jeśli tak się stanie, wystarczy 
zwolnić przełącznik spustowy i/lub przesunąć dźwignię i spróbować ponownie.
(Magyar)
Időtúllépés funkció
Az Ön biztonsága érdekében a szögbelövő 2 másodperces időtúllépés funkcióval rendelkezik. 
Ha szögbelövéskor az indítógombot két másodpercnél hosszabb ideig húzza, vagy a nyomókart 
több mint két másodpercig tartja lenyomva anélkül, hogy szöget lőne be, az időtúllépés funkció 
megakadályozza, hogy szöget lőjön ki. Ha ez történik, egyszerűen engedje fel az indítógombot, és/
vagy a nyomókart, és próbálja újra.

(Čeština)
Funkce časového limitu
Pro vaši bezpečnost má tato hřebíkovačka 2sekundovou funkci časového limitu. Pokud při nastřelování hřebíku stisknete spoušť na 
dobu delší než dvě sekundy nebo stlačíte-li tlačnou páčku na dobu delší než dvě sekundy, aniž by došlo k nastřelení hřebíku, funkce 
časového limitu zabrání nastřelení hřebíku. Pokud k tomu dojde, uvolněte spoušť a/nebo tlačnou páčku a zkuste to znovu.
(Türkçe)
Zaman Aşımı İşlevi
Güvenliğiniz için, bu çivi çakma makinesi 2 saniyelik bir zaman aşımı işlevine sahiptir. Çiviyi sürerken, tetik iki saniyeden fazla bir süre 
boyunca çekilirse veya itme kolu çiviyi sürmeden iki saniyeden daha fazla bir süre boyunca basılı tutulursa, zaman aşımı işlevi çivinin 
ateşlenmesini önleyecektir. Bu durum meydana gelirse, sadece tetiği ve/veya itme kolunu serbest bırakın ve tekrar deneyin.
(Română)
Funcţia de întrerupere
Pentru siguranţa dvs., această mașină de bătut cuie are o funcţie de întrerupere după 2 secunde. Când bateţi un cui, în cazul în care declanșatorul 
este apăsat mai mult de două secunde sau maneta de împingere este apăsată timp de mai mult de două secunde fără să se bată un cui, funcţia 
de întrerupere va preveni baterea cuiului. Dacă se întâmplă acest lucru, eliberaţi declanșatorul şi/sau împingeţi maneta şi încercaţi din nou.
(Slovenščina)
Funkcija prekinitve
Za vašo varnost ima ta zabijalnik funkcijo 2-sekundne prekinitve. Če je pri nalaganju žeblja sprožilec potegnjen za več kot dve sekundi 
ali potisni vzvod pritisnjen več kot dve sekundi brez nalaganja žeblja, bo funkcija prekinitve preprečila sproženje žeblja. Če se to zgodi, 
spustite sprožilec in/ali potisnite ročico in poskusite znova.
(Slovenčina)
Funkcia časového limitu
Pre vašu bezpečnosť má táto klincovačka funkciu 2-sekundového časového limitu. Ak sa pri zavádzaní klinca podrží stlačená spúšť 
dlhšie ako dve sekundy, alebo sa stláčacia páčka stlačí na dlhšie ako dve sekundy bez zavedenia klinca, funkcia časového limitu zabráni 
vystreleniu klinca. Ak k tomu dôjde, jednoducho uvoľnite spúšť a/alebo stláčaciu páčku a skúste to znova.
(Български)
Функция за изчакване
За вашата безопасност, този инструмент за забиване на пирони има функция за изчакване от 2 секунди. При забиване на пирон, ако спусъка 
се задържи за повече от две секунди или лостът за натискане е натиснат за повече от две секунди, без да се забива пирон, функцията за 
изчакване ще предотврати изстрелването на пирон. Ако това се случи, освободете спусъка и/или лоста за натискане и опитайте отново.
(Srpski)
Funkcija isteka vremena
Radi vaše bezbednosti, ovaj zabijač ima funkciju prekida tokom 2 sekunde. Prilikom zabijanja eksera, ako je okidač povučen duže od 
dve sekunde ili je pritisnuta poluga za guranje duže od dve sekunde bez zabijanja eksera, funkcija isteka vremena će sprečiti ispaljivanje 
eksera. Ako se to dogodi, samo otpustite okidač i/ili gurnite polugu i pokušajte ponovo.
(Hrvatski)
Funkcija isteka vremena
Radi vaše sigurnosti, zakivač ima funkciju isključivanja od 2 sekunde. Prilikom zakivanja čavla, ako je okidač povučen na dulje od dvije 
sekunde ili je poluga za potiskivanje pritisnuta dulje od dvije sekunde bez zakivanja čavla, funkcija isteka vremena sprječava ispaljivanje 
čavla. Ako se to dogodi, jednostavno otpustite okidač i/ili gurnite polugu i pokušajte ponovno.

(English)
Thermal Protection
This nailer comes equipped with an internal thermal protection circuit. If the temperature of the 
nailer is in a condition that is too cold (below -5°C) or too hot, the LED will blink for approximately 
10 seconds, then the nailer will power off . Should this occur, please allow the nailer to thoroughly 
warm or cool to an adequate temperature.
(Ελληνικά)
Θερμική Προστασία
Αυτό το καρφωτικό παραδίδεται εξοπλισμένο με εσωτερικό κύκλωμα θερμικής προστασίας. Εάν 
η θερμοκρασία του καρφωτικού είναι σε κατάσταση υψηλού ψύχους (κάτω των -5°C) ή υψηλής 
ζέστης, η λυχνία LED θα αναβοσβήνει για περίπου 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, το 
καρφωτικό θα απενεργοποιηθεί. Αν συμβεί αυτό, παρακαλούμε αφήστε το καρφωτικό να ζεσταθεί 
ή να κρυώσει μέχρι να έχει την κατάλληλη θερμοκρασία.
(Polski)
Ochrona termiczna
Gwoździarka jest wyposażona w wewnętrzny obwód ochrony przed przegrzaniem. Jeśli temperatura 
gwoździarki spadnie poniżej pewnego poziomu (poniżej -5°C) lub wzrośnie powyżej dopuszczalnej 
granicy, diody LED zaczną świecić światłem przerywanym przez około 10 sekund, a następnie 
gwoździarka wyłączy się. W takim przypadku należy zaczekać na całkowite nagrzanie lub 
schłodzenie do odpowiedniej temperatury.
(Magyar)
Termikus védelem
Ez a szögbelövő belső termikus védelmi áramkörrel rendelkezik. Ha a szögbelövő hőmérséklete túl 
hideg (-5°C alatti) vagy túl meleg, a LED kb. 10 másodpercig villog, majd a szögbelövő kikapcsol. Ilyen 
esetben, kérjük, hagyja a szögbelövőt teljesen megfelelő hőmérsékletre felmelegedni vagy kihűlni.

(Čeština)
Tepelná ochrana
Tato hřebíkovačka je vybavena vnitřním obvodem tepelné ochrany. Pokud je teplota hřebíkovačky příliš nízká (pod -5°C) nebo příliš 
vysoká, LED dioda bude blikat po dobu přibližně 10 sekund a pak se napájení hřebíkovačky vypne. Pokud k tomu dojde, nechte 
hřebíkovou sbíječku důkladně ohřát, popřípadě vychladnout, aby byla její teplota adekvátní.
(Türkçe)
Termal Koruma
Bu çivi çakma makinesi, dahili bir termal koruma devresi ile donatılmıştır. Çivi çakma makinesinin sıcaklığı çok soğuk (-5°C’nin altında) 
veya çok sıcak bir koşuldaysa, LED yaklaşık 10 saniye boyunca yanıp sönecek, ardından çivi çakma makinesi kapanacaktır. Böyle bir 
durumda, lütfen çivi çakma makinesinin iyice ısınmasına veya yeterli bir sıcaklığa soğumasına izin verin.
(Română)
Protecţie termică
Această mașină de bătut cuie este echipată cu un circuit intern de protecţie termică. În cazul în care temperatura mașinii de bătut cuie este prea 
scăzută (sub -5°C) sau prea ridicată, LED-ul va clipi pentru aproximativ 10 secunde, apoi mașina de bătut cuie se va opri. În acest caz, vă rugăm 
să lăsaţi mașina de bătut cuie să se încălzească sau să se răcească bine la o temperatură adecvată.
(Slovenščina)
Toplotna zaščita
Ta zabijalnik je opremljen z notranjim vezjem za toplotno zaščito. Če je temperatura zabijalnika prenizka (pod -5°C) ali previsoka, bosta 
lučki LED utripali rdeče približno 10 sekund, nato se bo zabijalnik izklopil. Če se to zgodi, omogočite, da se zabijalnik temeljito segreje 
ali ohladi na ustrezno temperaturo.
(Slovenčina)
Tepelná ochrana
Táto klincovačka je vybavená vnútorným obvodom tepelnej ochrany. Ak je teplota klincovačky príliš nízka (pod -5°C) alebo príliš vysoká, 
LED indikátor bude blikať približne 10 sekúnd a potom sa napájanie klincovačky vypne. Ak k tomu dôjde, nechajte klincovačku, aby sa 
úplne zohriala alebo úplne vychladla na primeranú teplotu.
(Български)
Термична защита
Този инструмент за забиване на пирони е снабден с вътрешна термична защита. Ако температурата на инструмента за 
забиване на пирони е твърде ниска (под -5°C) или прекалено висока, светодиодът ще мига за около 10 секунди, след което 
инструментът ще се изключи. Ако това се случи, моля, позволете на инструмента да се загрее добре или да се охлади до 
подходяща температура.
(Srpski)
Toplotna zaštita
Ovaj zabijač eksera opremljen je unutrašnjim kolom za toplotnu zaštitu. Ako je temperatura zabijača previše niska (ispod -5°C) ili 
previsoka, LED lampa će treptati crveno oko 10 sekundi, a zatim će se zabijač eksera isključiti. Ako se to dogodi, dozvolite da se ekser 
potpuno zagreje ili ohladi do odgovarajuće temperature.
(Hrvatski)
Toplinska zaštita
Ovaj zakivač opremljen je s unutarnjim krugom toplinske zaštite. Ako je temperatura zakivača u stanju koje je suviše hladno (ispod 
-5°C) ili previše vruće, LED će treptati crvenom bojom oko 10 sekundi, a zatim će se zakivač isključiti. Ako se to dogodi, dozvolite da se 
zakivač dobro zagrije ili ohladi na odgovarajuću temperaturu.
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English Dansk Română

GUARANTEE CERTIFICATE
1 Model No.
2 Serial No.
3 Date of Purchase
4 Customer Name and Address
5 Dealer Name and Address
 (Please stamp dealer name and address)

GARANTIBEVIS
1 Modelnummer
2 Serienummer
3 Købsdato
4 Kundes navn og adresse
5 Forhandlers navn og adresse
 (Indsæt stempel med forhandlers navn og 

adresse)

CERTIFICAT DE GARANŢIE
1 Model nr.
2 Nr. de serie
3 Data cumpărării
4 Numele și adresa clientului
5 Numele și adresa distribuitorului
 (Vă rugăm aplicaţi ștampila cu numele și adresa 

distribuitorului)

Deutsch Norsk Slovenščina

GARANTIESCHEIN
1 Modell-Nr.
2 Serien-Nr.
3 Kaufdaturn
4 Name und Anschrift des Kunden
5 Name und Anschrift des Händlers
 (Bitte mit Namen und Anschrift des Handlers 

abstempeln)

GARANTISERTIFIKAT
1 Modellnr.
2 Serienr.
3 Kjøpsdato
4 Kundens navn og adresse
5 Forhandlerens navn og adresse
 (Vennligst stemple forhandlerens navn og adresse)

GARANCIJSKO POTRDILO
1 Št. modela
2 Serijska št.
3 Datum nakupa
4 Ime in naslov kupca
5 Ime in naslov prodajalca
 (Prosimo vtisnite žig z imenom in naslovom 

prodajalca)

Français Suomi Slovenčina

CERTIFICAT DE GARANTIE
1 No. de modèle
2 No de série
3 Date dʼachat
4 Nom et adresse du client
5 Nom et adresse du revendeur
 (Cachet portant le nom et lʼadresse du revendeur)

TAKUUTODISTUS
1 Malli nro
2 Sarja nro
3 Ostopäivämäärä
4 Asiakkaan nimi ja osoite
5 Myyjän nimi ja osoite
 (Leimaa myyjän nimi ja osoite)

ZÁRUČNÝ LISTA
1 Č. modelu
2 Sériové č.
3 Dátum zakúpenia
4 Meno a adresa zákazníka
5 Názov a adresa predajcu
 (Pečiatka s názvom a adresou predajcu)

Italiano Ελληνικά Български

CERTIFICATO DI GARANZIA
1 Modello
2 N° di serie
3 Data di acquisto
4 Nome e indirizzo dellʼacquirente
5 Nome e indirizzo del rivenditore
 (Si prega di apporre il timbro con questi dati)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
1 Αρ. Μοντέλου
2 Αύξων Αρ.
3 Ημερομηνία αγοράς
4 Όνομα και διεύθυνση πελάτη
5 Όνομα και διεύθυνση μεταπωλητή
 (Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί σφραγίδα)

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ
1 Модел №
2 Сериен №
3 Дата за закупуване
4 Име и адрес на клиента
5 Име и адрес на търговеца
 (Моля, отпечатайте името и адрес на дилъра)

Nederlands Polski Srpski

GARANTIEBEWIJS
1 Modelnummer
2 Serienummer
3 Datum van aankoop
4 Naam en adres van de gebruiker
5 Naam en adres van de handelaar
 (Stempel a.u.b. naam en adres vande de 

handelaar)

GWARANCJA
1 Model
2 Numer seryjny
3 Data zakupu
4 Nazwa klienta i adres
5 Nazwa dealera i adres
 (Pieczęć punktu sprzedaży)

GARANTNI SERTIFIKAT
1 Br. modela.
2 Serijski br.
3 Datum kupovine
4 Ime i adresa kupca
5 Ime i adresa prodavca
 (Molimo da stavite pečat na ime i adresu trgovca)

Español Magyar Hrvatski 

CERTIFICADO DE GARANTÍA
1 Número de modelo
2 Número de serie
3 Fecha de adquisición
4 Nombre y dirección del cliente
5 Nombre y dirección del distribudor
 (Se ruega poner el sello del distribudor con su 

nombre y dirección)

GARANCIA BIZONYLAT
1 Típusszám
2 Sorozatszám
3 A vásárlás dátuma
4 A Vásárló neve és címe
5 A Kereskedő neve és címe
 (Kérjük ide elhelyezni a Kereskedő nevének és 

címének pecsétjét)

JAMSTVENI CERTIFIKAT
1 Br modela.
2 Serijski br.
3 Datum kupnje
4 Ime i adresa kupca
5 Ime i adresa trgovca
 (Molimo stavite pečat na ime i adresu trgovca)

Português Čeština

CERTIFICADO DE GARANTIA
1 Número do modelo
2 Número do série
3 Data de compra
4 Nome e morada do cliente
5 Nome e morada do distribuidor
 (Por favor, carímbe o nome e morada do 

distribuidor)

ZÁRUČNÍ LIST
1 Model č.
2 Série č.
3 Datum nákupu
4 Jméno a adresa zákazníka
5 Jméno a adresa prodejce
 (Prosíme o razítko se jménem a adresou prodejce)

Svenska Türkçe

GARANTICERTIFIKAT
1 Modellnr
2 Serienr
3 Inköpsdatum
4 Kundens namn och adress
5 Försäljarens namn och adress
 (Stämpla försäljarens namn och adress)

GARANTİ SERTİFİKASI
1 Model No.
2 Seri No.
3 Satın Alma Tarihi
4 Müşteri Adı ve Adresi
5 Bayi Adı ve Adresi
 (Lütfen bayi adını ve adresini kaşe olarak basın)
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Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 willich, Germany
Tel: +49 2154 49930
Fax: +49 2154 499350
URL: http://www.hikoki-powertools.de

Hikoki Power Tools Netherlands B.V.
Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein, The Netherlands
Tel: +31 30 6084040
Fax: +31 30 6067266
URL: http://www.hikoki-powertools.nl

Hikoki Power Tools (U.K.) Ltd.
Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes, MK 13, 8PJ, 
United Kingdom
Tel: +44 1908 660663
Fax: +44 1908 606642
URL: http://www.hikoki-powertools.uk

Hikoki Power Tools France S.A.S.
Parc de l’Eglantier 22, rue des Cerisiers, Lisses-C.E. 1541, 
91015 EVRY CEDEX, France
Tel: +33 1 69474949
Fax: +33 1 60861416
URL: http://www.hikoki-powertools.fr

Hikoki Power Tools Belgium N.V./S.A.
Koningin Astridlaan 51, B-1780 Wemmel, Belgium
Tel: +32 2 460 1720
Fax: +32 2 460 2542
URL http://www.hikoki-powertools.be

Hikoki Power Tools Italia S.p.A
Via Piave 35, 36077, Altavilla Vicentina (VI), Italy
Tel: +39 0444 548111
Fax: +39 0444 548110
URL: http://www.hikoki-powertools.it

Hikoki Power Tools lbérica, S.A.
C/ Puigbarral, 26-28, Pol. Ind. Can Petit, 08227 Terrassa
(Barcelona), Spain
Tel: +34 93 735 6722
Fax: +34 93 735 7442
URL: http://www.hikoki-powertools.es

Hikoki Power Tools Österreich GmbH
IndustrieZentrum NÖ –Süd, Straße 7, Obj. 58/A6 2355
Wiener Neudorf, Austria
Tel: +43 2236 64673/5
Fax: +43 2236 63373
URL: http://www.hikoki-powertools.at

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller, Norway
Tel: (+47) 6692 6600
Fax: (+47) 6692 6650
URL: http://www.hikoki-powertools.no

Hikoki Power Tools Sweden AB
Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden
Tel: (+46) 8 598 999 00
Fax: (+46) 8 598 999 40
URL: http://www.hikoki-powertools.se

Hikoki Power Tools Denmark A/S
Lillebaeltsvej 90, 6715 Esbjerg N, Denmark
Tel: (+45) 75 14 32 00
Fax: (+45) 75 14 36 66
URL: http://www.hikoki-powertools.dk

Hikoki Power Tools Finland Oy
Tupalankatu 9, 15680 Lahti, Finland
Tel: (+358) 20 7431 530
Fax: (+358) 20 7431 531
URL: http://www.hikoki-powertools.fi 

Hikoki Power Tools Hungary Kft.
1106 Bogáncsvirág u.5-7, Budapest, Hungary
Tel: +36 1 2643433
Fax: +36 1 2643429
URL: http://www.hikoki-powertools.hu

Hikoki Power Tools Polska Sp. z o. o.
ul. Gierdziejewskiego 1
02-495 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 863 33 78
Fax: +48 22 863 33 82
URL: http://www.hikoki-narzedzia.pl

Hikoki Power Tools Czech s.r.o.
Modřická 205, 664 48 Moravany, Czech Republic
Tel: +420 547 422 660
Fax: +420 547 213 588
URL: http://www.hikoki-powertools.cz

Hikoki Power Tools Romania S.R.L.
Ring Road, No. 66, Mustang Traco Warehouses, Warehouse 
No.1, Pantelimon City, 077145, Ilfov County, Romania
Tel: +40 371 135 109
Fax: +40 372 899 765
URL: http://www.hikoki-powertools.ro
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English Nederlands
EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that Cordless Finish Nailer 
/ Cordless Brad Nailer, identifi ed by type and specifi c identifi cation 
code *1), is in conformity with all relevant requirements of the 
directives *2) and standards *3). Technical fi le at *4) – See below.
The European Standard Manager at the representative offi  ce in 
Europe is authorized to compile the technical fi le.
The declaration is applicable to the product affi  xed CE marking.

EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Snoerloos 
pneumatisch spijkerpistool / Snoerloos spijkerpistool voor koploze 
afwerkingsnagels, geïdentifi ceerd door het type en de specifi eke 
identifi catiecode*1), voldoet aan alle relevante bepalingen van de 
richtlijnen*2) en normen*3). Technische documentatie bij*4) – zie 
onder.
De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa 
is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen.
Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-
markeringen.

Deutsch Español
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass der durch den Typ und 
den spezifi schen Identifi zierungscode *1) identifi zierte Kabellose 
Stauchkopf-Nagler/Kabellose Stiftnagler allen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinien *2) und Normen *3) entspricht.  
Technische Unterlagen unter *4) – Siehe unten.
Die Leitung der repräsentativen Behörde für europäische Normen 
und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen 
zusammenzustellen.
Die Erklärung gilt für die an dem Produkt angebrachte CE-
Kennzeichnung.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE
Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que la Pistola de 
clavos de acabados sin cable / Pistola de clavos de puntilla sin cable, 
identifi cada por tipo y por código de identifi cación específi co *1), está 
en conformidad con todas las disposiciones correspondientes de las 
directivas *2) y de las normas *3). Documentación técnica en *4) – Ver 
a continuación.
El Director de Normas Europeas en la ofi cina de representación en 
Europa está autorizado para elaborar el expediente técnico.
La declaración se aplica al producto con marcas de la CE.

Français Português
DECLARATION DE CONFORMITE CE

Nous déclarons sous notre entière responsabilité que la cloueuse 
de fi nition sans fi l/cloueuse pneumatique sans fi l, identifi ée par le 
type et le code d'identifi cation spécifi que *1) est en conformité avec 
toutes les exigences applicables des directives *2) et des normes *3). 
Dossier technique en *4) - Voir ci-dessous.
Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation 
en Europe est autorisé à constituer le dossier technique.
Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
Declaramos, sob nossa única e inteira responsabilidade, que Pistola 
de Pregos de Acabamento Sem Fios / Pistola de Pregos Finos Sem 
Fios, identifi cada por tipo e código de identifi cação específi co *1), 
está em conformidade com todos os requerimentos relevantes das 
diretivas *2) e normas *3). Ficheiro técnico em *4)–Consulte abaixo.
O Gestor de Normas Europeias no escritório de representação na 
Europa está autorizado a compilar o fi cheiro técnico.
A declaração aplica-se aos produtos com marca CE.

Italiano Svenska
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che la chiodatrice 
di fi nitura cordless/chiodatrice per chiodi con testa a scomparsa 
cordless, identifi cata dal tipo e dal codice identifi cativo specifi co *1), 
è conforme a tutti i requisiti delle direttive *2) e degli standard *3).  
Documentazione tecnica presso *4) – Vedere sotto.
Il gestore delle norme europee presso l’uffi  cio di rappresentanza in 
Europa è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico.
La dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi 
CE.

EG-DEKLARATION BETRÄFFANDE LIKFORMIGHET
Vi förklarar på eget ansvar att detta sladdlösa dyckertverktyg/
sladdlösa dyckertpistol, identifi erat enligt typ och särskild 
identifi kationskod *1), överensstämmer med alla relevanta krav i 
direktiven *2) och standarderna *3). Teknisk fi l enligt *4) – Se nedan.
Den europeiska standardansvariga på representationskontoret i 
Europa är auktoriserad att sammanställa den tekniska fi len.
Denna försäkran gäller för produkten med tillhörande CE-märkning.

*1) NT1850DBSL                C354873R
 NT1865DBSL                C354875R
 NT1865DBAL                C354877R
*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
*3) EN60745-1:2009+A11:2010

EN792-13:2000+A1:2008
EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Representative offi  ce in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head offi  ce in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan 

31. 5. 2019
Naoto Yamashiro
European Standard Manager

31. 5. 2019

A. Nakagawa
Corporate Offi  cer
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Dansk Polski
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi erklærer os fuldstændige ansvarlige for, at ledningsfri dykkerpistol/
Ledningsfri dykkerpistol, identifi ceret ved type og specifi k 
identifi kationskode *1), er i overensstemmelse med alle relevante krav 
i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk fi l i *4) – Se nedenfor.
Lederen af europæiske standarder på repræsentationskontoret i 
Europa er bemyndiget til at kompilere den tekniske fi l.
Erklæringen gælder produktet, der er mærket med CE.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WE
Oświadczamy na własną wyłączną odpowiedzialność, że 
Akumulatorowa sztyfciarka/Akumulatorowa gwoździarka do druciaków 
podanego typu i oznaczona unikalnym kodem identyfi kacyjnym *1) jest 
zgodna z wszystkimi właściwymi wymogami dyrektyw *2) i norm *3). 
Dokumentacja techniczna w *4) – Patrz poniżej.
Menedżer Norm Europejskich przedstawicielstwa fi rmy w Europie jest 
upoważniony do sporządzania dokumentacji technicznej.
Niniejsza deklaracja ma zastosowanie do produktu opatrzonego 
znakiem CE.

Norsk Magyar
EF’S ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Vi erklærer på eget ansvar at trådløs dykkertpistol / trådløs 
dykkertpistol, identifi sert etter type og spesifi kk identifi kasjonskode 
*1), er i samsvar med alle relevante krav i direktiver *2) og standarder 
*3). Teknisk fi l under *4) - Se nedenfor.
Styreren for europeiske standarder ved representantkontoret i Europa 
er autorisert til å kompilere den tekniske fi len.
Erklæringen gjelder for CE-merket på produktet.

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy az Akkumulátoros 
Szögbelövő/Akkumulátoros Szegecselő, mely típus és egyedi 
azonosító kód *1) alapján azonosított, megfelel az irányelvek 
vonatkozó követelményeinek *2) és szabványainak *3). Műszaki fájl 
a *4) - Lásd alább.
Az EU képviseleti iroda európai szabványügyi menedzsere jogosult a 
műszaki dokumentáció összeállítására.
Jelen nyilatkozat a terméken feltüntetett CE jelzésre vonatkozik.

Suomi Čeština
EY-ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että johdoton 
dykkertnaulain / johdoton viimeistelynaulain, joka identifi oidaan tyypin 
ja erityisen tunnistuskoodin *1) perusteella, on kaikkien direktiivien *2) 
ja standardien *3) asiaankuuluvien vaatimusten mukainen. Tekninen 
tiedosto kohdassa *4) – katso alta.
Eurooppalaisten standardien hallintaelin Euroopan edustustossa on 
valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston.
Ilmoitus on sovellettavissa tuotteeseen kiinnitettyyn CE-merkintään.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S ES
Prohlašujeme na svou výhradní zodpovědnost, že akku dokončovací 
hřebíkovačka/akku hřebíkovačka pro hřebíky bez hlavičky, 
identifi kovaná podle typu a specifi ckého identifi kačního kódu *1), je 
v souladu se všemi příslušnými požadavky směrnic *2) a norem *3). 
Technický soubor *4) - viz níže.
K sestavení technické dokumentace je oprávněn manažer pro 
evropské standardy v evropském obchodním zastoupení.
Toto prohlášení platí pro výrobek označený značkou CE.

Ελληνικά Türkçe
EK ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΟΥ

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το Καρφωτικό 
φινιρίσματος μπαταρίας/Καρφωτικό ακέφαλων καρφιών μπαταρίας, 
το οποίο προσδιορίζεται από τον τύπο και ειδικό αναγνωριστικό 
κωδικό *1), είναι σύμφωνο με όλες τις σχετικές απαιτήσεις των 
Οδηγιών *2) και τα σχετικά πρότυπα *3). Τεχνικό Αρχείο στο *4) – 
Δείτε παρακάτω.
Ο Διαχειριστής Ευρωπαϊκών Προτύπων στο γραφείο εκπροσώπησης 
στην Ευρώπη είναι εξουσιοδοτημένος για τη σύνταξη του τεχνικού 
φακέλου.
Η δήλωση ισχύει μόνο για το προϊόν που είναι τοποθετημένη 
σήμανση CE.

AT UYGUNLUK BEYANI
Tip ve özel tanım koduyla *1) tanımlı Akülü Kaplama Çivi Çakma 
Makinesi/Akülü Brad Çivi Çakma Tabancası’nın direktifl erin *2) ve 
standartların *3) tüm ilgili gereksinimlerine uygun olduğunu tamamen 
kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz. Teknik dosya *4)’dedir 
– Aşağıya bakın.
Avrupa’daki temsilcilik ofi sindeki Avrupa Standartları Yöneticisi, 
teknik dosyayı derlemek için yetkilendirilmiştir.
Beyan, üzerinde CE işareti bulunan ürünler için geçerlidir.

*1) NT1850DBSL                C354873R
 NT1865DBSL                C354875R
 NT1865DBAL                C354877R
*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
*3) EN60745-1:2009+A11:2010

EN792-13:2000+A1:2008
EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Representative offi  ce in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head offi  ce in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan 

31. 5. 2019
Naoto Yamashiro
European Standard Manager

31. 5. 2019

A. Nakagawa
Corporate Offi  cer
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Română Български
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

Declarăm pe propria răspundere că Mașina de bătut cuie de fi nisare 
cu acumulator/Mașina de bătut caiele cu acumulator, identifi cată 
după tipul și codul de identifi care specifi c *1), este în conformitate 
cu toate cerinţele relevante ale directivelor *2) și ale standardelor *3). 
Fișier tehnic la *4) – Vezi mai jos.
Managerul standardelor europene de la biroul reprezentanţei din 
Europa este autorizat să întocmească dosarul tehnic.
Declaraţia se referă la produsul pe care este aplicat semnul CE.

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Декларираме на своя собствена отговорност, че безжичният 
довършителен инструмент за забиване на пирони/безжичният 
инструмент за забиване на щифтове, идентифициран по тип и 
специален идентификационен код *1), е в съответствие с всички 
съответни изисквания на директивите *2) и стандартите *3). 
Техническо досие в *4) - Вижте по-долу.
Мениджърът по европейските стандарти в представителния 
офис в Европа е упълномощен да съставя техническото досие.
Декларацията е приложима за продукта, който има поставена 
CE маркировка.

Slovenščina Srpski
ES IZJAVA O SKLADNOSTI

Po lastni odgovornosti objavljamo, da je baterijski zaključni zabijalnik/
baterijski zabijalnik manjših žebljev, označen z vrsto in posebno 
identifi kacijsko kodo *1), v skladu z vsemi ustreznimi zahtevami 
direktiv *2) in standardov *3). Tehnična dokumentacija pod *4) – glejte 
spodaj.
Upravitelj evropskih standardov na predstavništvu v Evropi je 
pooblaščen za pripravo tehnične dokumentacije.
Deklaracija je označena na izdelku s pritrjeno oznako CE.

EZ DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI
Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je Bežični završni čekić 
za ukucavanje eksera/Bežični čekić za ukucavanje sitnih eksera, 
identifi kovan prema tipu i specifi čnom identifi kacionom kodu *1), u 
skladu sa svim relevantnim zahtevima direktiva *2) i standardima *3). 
Tehnička datoteka pod *4) - Pogledajte dole.
Direktor za evropske standarde u kancelariji predstavništva u Evropi 
je odgovoran za sastavljanje tehničke dokumentacije.
Deklaracija je primenjiva na proizvod na koji je stavljena CE oznaka.

Slovenčina Hrvatski 
ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že Akumulátorová 
klincovačka/Akumulátorová klincovačka na klince bez hlavičky 
identifi kovaná podľa typu a špecifi ckého identifi kačného kódu *1) je 
v zhode so všetkými príslušnými požiadavkami smerníc *2) a noriem 
*3). Technický súbor v *4) – Pozrite nižšie.
Manažér európskych noriem na zastupujúcom úrade v Európe má 
oprávnenie na zostavovanie technickej dokumentácie.
Toto vyhlásenie sa vzťahuje na výrobok označený značkou CE.

EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI
Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je Bežični završni 
zakivač/Bežični zakivač čavala, identifi ciran prema vrsti i posebnom 
identifi kacijskom kodu *1), u skladu sa svim relevantnim zahtjevima 
direktiva *2) i standarda *3). Tehnička dokumentacija na *4) - Vidi 
dolje.
Menadžer za europske standarde u europskom predstavništvu tvrtke 
ovlašten je za sastavljanje tehničke dokumentacije.
Izjava se primjenjuje na proizvod na kojem je stavljena CE oznaka.

*1) NT1850DBSL                C354873R
 NT1865DBSL                C354875R
 NT1865DBAL                C354877R
*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
*3) EN60745-1:2009+A11:2010

EN792-13:2000+A1:2008
EN60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-29:2004+A2:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Representative offi  ce in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head offi  ce in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan 

31. 5. 2019
Naoto Yamashiro
European Standard Manager

31. 5. 2019

A. Nakagawa
Corporate Offi  cer
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