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Šroubovák aku 3,6 V / CZ  
Skrutkovač aku 3,6 V / SK  

Akkumulátoros csavarhúzó, 3,6 V / HU

Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti használati utasítás fordítása
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Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol Craft zakoupením tohoto výrobku.
Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy 
Evropské Unie. S jakýmikoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz 
fax: +420 225 277 400, Tel.: +420 222 745 130

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Datum vydání: 19. 2. 2011

Na výrobku je uveden měsíc a rok výroby prostřednictvím sériového čísla na štítku výrobku.  
První dvě číslice uvádí rok, další dvě číslice uvádí měsíc, pak následuje pořadové číslo.

III. Všeobecné  
bezpečnostní pokyny
Tento „Návod k použití“ udržujte v dobrém stavu a ponechá-
vejte jej uložen u výrobku, aby se s ním, v případě potřeby, 
mohla obsluha výrobku opětovně seznámit . Pokud výrobek 
komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu 
nezapomeňte přiložit též kompletní návod k použití.
Toto upozorněnÍ se používá v celé příručce:

UPoZorněnI 

Toto upozornění se používá pro pokyny, jejichž neu-
poslechnutí může vést k úrazu elektrickým proudem, 
ke vzniku požáru anebo k vážnému zranění osob

VÝSTrAHA! 

Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení veškerých násle-
dujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, 
ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob. Dále 
může používání, které je v rozporu s tímto návodem, 
zapříčinit ztrátu záruky na výrobek. Výrazem „elektrické 
nářadí“ ve všech dále uvedených výstražných pokynech 
je myšleno jak elektrické nářadí napájené (pohyblivým 
přívodem) ze sítě, tak nářadí napájené z baterií (bez 
pohyblivého přívodu).

Zapamatujte si a uschovejte tyto pokyny
1) PrACoVní ProSTředí
a) Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětlené. 
Nepořádek a tmavá místa na pracovišti bývají příčinou nehod.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí 
s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé 
kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí 
vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
c) Při používání elektrického nářadí zamezte pří-
stupu dětí a dalších osob. Budete-li vyrušováni, můžete 
ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2) eleKTrICKá beZPečnoST

a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí 
musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv 
způsobem neupravujte vidlici. S nářadím, které 
má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte 
žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou 
znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předmě-
ty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, 

sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo 
mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. 
Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za přívod 
ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. 
Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými 
hranami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo za-
motané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
e) Je-li elektrické nářadí používáno venku, pou-
žívejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní 
použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní 
použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3) beZPečnoST oSob

a) Při používání elektrického nářadí buďte po-
zorní, věnujte pozornost tomu, co právě děláte, 
soustřeďte se a střízlivě uvažujte. Nepracujte 
s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-
-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková 
nepozornost při používání elektrického nářadí může vést 
k vážnému poranění osob.
b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte 
ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, 
bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrýv-
ka hlavy nebo ochrana sluchu,používané v souladu s pod-
mínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, 
zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky vy-
pnutý. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování 
vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seři-
zovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, 
který ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického 
nářadí, může být příčinou poranění osob.
e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. 
Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe 
ovládat elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.
f) Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte 
volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv 
a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících 
se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být 
zachyceny pohybujícími se částmi.
g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení 
k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zaří-

II. rozsah dodávky
  
Šroubovák aku 3,6 V 1 ks
Sít‘ový adaptér 1 ks
Šroubovací nástavec 2 ks
Návod k použití 1 ks
Šroubovací bity 4 ks

I. Technické údaje

Typové číslo  402112
Otáčky bez zatížení 200 ot/min.
Kroutící moment 3 Nm-1

Úchyt nástroje 1/4“ (6,35 mm), šestihran, magnet
Hmotnost 0,4 kg
Automatická aretace vřetene ano 

(Auto-Lock)
Povrchová úprava Soft Grip ano
Krytí IP20
Akumulátor
Typ lithium-iontový
Nabíjecí napětí/proud/kapacita 3,6 V  , 300 mA, 1300 mAh
Doba nabíjení 3-5 hodin
Sít‘ový adaptér 230 V ~, 50 Hz
Hladina vibrací ah (EN ISO 5348) < 2,5 m/s2

Hladina akustického výkonu 73 dB(A), nejistota K= ± 3 dB(A) 
(EN ISO 3744)

Hladina akustického tlaku 62 dB (A), nejistota K= ± 3 dB(A) 
(EN ISO 11203)
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• Při poškození a nesprávném použití akumulátoru 
z něho mohou unikat páry. Zajistěte proto přívod čer-
stvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře. Páry 
mohou dráždit dýchací cesty.

• Je-li akumulátor poškozen, hrozí nebezpečí úniku kapali-
ny, která může potřísnit přilehlé předměty. Zkontrolujte 
díly, kterých se to týká a očistěte je nebo vyměňte.

• Před každým nabíjením akumulátoru zkontrolujte 
adaptér, přívodní kabel a zásuvku. V případě zjištěných 
závad adaptér nepoužívejte. Poškozený adaptér, kabel 
a zásuvka zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

• Při nabíjení akumulátoru nepokládejte adaptér na lehce 
vznětlivý materiál nebo jej nepoužívejte v prostředí 
s nebezpečím výbuchu či požáru. 

V. Charakteristika
Akušroubovák Extol Craft 402112 je určený pro utahování 
a povolování šroubů či vrutů.  Přístroj je vybaven rukojetí, 
kterou lze otočit do vodorovné polohy, což umožňuje 
zasunout akušroubovák do hlubšího nízkého prostoru. 
Součástí přístroje je LED dioda pro osvětlení pracovního 
místa a ukazatel stavu nabití akumulátoru prostřednic-
tvím barevných LED diod. Součástí příslušenství je ná-
stavec pro šroubování blízko hrany a úhlový nástavec pro 
šroubování na těžko přístupných místech. Akušroubovák 
je napájen vysokokapacitním lithium-iontovým akumu-
látorem, který lze bez zkrácení životnosti nabít i ze stavu 
neúplného vybití. Přístroj je určen pro použití při domá-
cích kutilských pracích.

VI. odkazy na značky 
a piktogramy

Li-ion 3,6 V   1300 mAh  
n0 =200 min-1 | 0,4 kg

Madal Bal a.s. • P.O.Box 159 
           CZ-76001 Zlín-Příluky

402112

INPUT: 230 V AC 50Hz
OUTPUT: 6 V DC 300 mA

AdAPTor

FOR  INDOOR  USE  ONLY       E

InTerTeK

130°C

Před prvním spuštěním si pozorně 
přečtěte návod

Odpovídá požadavkům EU

Zařízení třídy ochrany II. Dvojitá 
izolace

Zásuvka určena pro dobíjení aku-
mulátorové baterie stejnosměrným 
proudem.

Pro použití pouze v interiéru.

Stejnosměrný proud

130°C

Tepelná pojistka chránicí zařízení 
(maximální teplota 130°C).

Bezpečnostní odpojovací trans-
formátor. Napájení ze sítě je 
elektronicky odpojeno na výstupu 
transformátoru.

zení byla připojena a správně používána. Použití těchto 
zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.

4) PoUžíVání eleKTrICKéHo nářAdí 
A Péče o ně 

a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte 
správné nářadí, které je určené pro prováděnou 
práci. Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji 
vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout 
a vypnout spínačem. Jakékoliv elektrické nářadí, které nelze 
ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Odpojujte nářadí vytažením vidlice ze síťové 
zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou 
příslušenství nebo před uložením nepoužívaného 
elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatře-
ní omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.
d) Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo 
dosahu dětí a nedovolte osobám, které nebyly 
seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito 
pokyny, aby nářadí používaly. Elektrické nářadí je 
v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
e) Udržujte elektrické nářadí. Kontrolujte seřízení 
pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustřeď-
te se na praskliny, zlomené součásti a jakékoliv 
další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elek-
trického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším 
používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je 
způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně 
udržované a naostřené řezací nástroje s menší pravděpo-
dobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi 
se snáze kontroluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní ná-
stroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny 
a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro kon-
krétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané 
podmínky práce a druh prováděné práce. Používání 
elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké 
bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) PoUžíVání AKUmUláToroVéHo 
nářAdí A Péče o ně

a) Akumulátory nabíjejte pouze adaptérem, který 
je doporučován výrobcem. Pro adaptér, který je vhodný 
pro určitý druh akumulátorů existuje nebezpečí požáru, je-li 
používán na jiné akumulátory.
b) Do nářadí používejte pouze k tomu určené 
akumulátory. Použití jiných akumulátorů může vést 
k poranění a požárům.
c) Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo 
kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby 
nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou 
způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty 
akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo požár.
d) Při špatném použití může z akumulátoru vytéci 
kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném 
kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud 
kapalina vnikne do očí, navštivte navíc i lékaře.
Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit může 
způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

6) SerVIS

a) Opravy vašeho elektrického nářadí svěřte kva-
lifikované osobě, která bude používat identické 
náhradní díly. Tímto způsobem bude zajištěna stejná 
úroveň bezpečnosti elektrického nářadí jako před opravou.

IV. doplňková 
bezpečnostní pravidla
• Před použitím přístroje se ujistěte, že jste lokalizovali 

všechna skrytá elektrická nebo jiná rozvodná vedení, 
která mohou být při práci poškozena. Takováto poško-
zení mohou způsobit zranění nebo vznik věcných škod. 
K vyhledání skrytých elektrických nebo jiných rozvod-
ných vedení použijte vhodná detekční zařízení. 

• Při práci používejte vhodnou ochranu sluchu, nebot‘ 
hladina hluku může překročit 80 dB(A).

• Při používání přístroje jej pevně držte za rukojet‘. Při 
utahování či povolování šroubů může docházet ke 
vzniku vysokých reakčních momentů, což může vést ke 
zranění nebo k poškození přístroje.

• Přístroj chraňte před horkem a dlouhodobým sluneč-
ním zářením, nebot‘ hrozí nebezpečí výbuchu.
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XIII. Záruční lhůta 
a podmínky
ZárUční lHŮTA

Dne 01. 01. 2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 
Sb. ze dne 15. 03. 2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 
Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Společnost Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem 
poskytuje na Vámi zakoupený výrobek záruku v délce 2 let 
od data prodeje. Při splnění níže uvedených záručních 
podmínek Vám výrobek během této doby bezplatně 
opraví smluvní servis společnosti Madal Bal.

ZárUční PodmínKY

1. Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést 
a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být 
v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem 
v okamžiku prodeje zboží.

2. Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce 
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek 
nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, 
není důvodem k jeho reklamaci.

3. Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží 
předáno v čistém stavu s kompletním příslušenstvím 
nejlépe v originálním obalu s řádně vyplněným origi-
nálem záručního listu nebo jiným dokladem o koupi.

4. V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém 
stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno tak, aby při 
přepravě nedošlo k poškození.

5. Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené pře-
pravcem.

6. Servis dále nenese odpovědnost za zaslané příslu-
šenství, které není součásti základního vybavení 
výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství 
nelze odstranit z důvodu vady výrobku.

7. Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené 
vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 
zpracování.

8. Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je 
dodatkem k ním.

9. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně 
smluvní servis firmy Madal Bal a.s.

10. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou 
záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v tech-

nických údajích, při dodržení návodu na použití. 
Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez 
předchozího upozorněni.

11. Nárok na záruku zaniká, jestliže:

a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu 
k obsluze.

b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje 
bez předchozího povolení vydaného firmou 
Madal Bal a.s. či servisu, který nemá smlouvu 
s firmou Madal Bal a.s..

c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo 
k jiným účelům, než ke kterým je určen.

d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální 
součásti.

e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opo-
třebení došlo vinou nedostatečné údržby.

f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.

g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, 
teplotních či chemických vlivů.

h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či 
manipulací s výrobkem.

i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) 
v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.

j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.

k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního 
listu nebo dokladu o koupi.

12. Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené 
běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen.

13. Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze oče-
kávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce 
(zejména akumulátory, povrchová úprava apod.) 

14. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupu-
jícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních 
právních předpisů.

ZárUční A PoZárUční SerVIS 

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách 
www.extol.cz nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, 
kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na 
zákaznické lince 222 745 130.

X. čištění a údržba

UPoZornění!

 Před jakoukoli údržbou nebo čištěním odpojte přístroj 
od přívodu elektrického proudu a přepínač směru otáčení 
vřetena (Obr.1, pozice 4) přepněte do střední polohy. 
Zamezí se tak náhodnému stisknutí provozního spínače 
(Obr.1, pozice 8), což může způsobit zranění. 

• Pravidelně zbavujte povrch přístroje nečistot a prachu 
pomocí vlhké tkaniny. Nepoužívejte agresivní rozpou-
štědla. Dejte při tom pozor, aby se kapaliny nedostaly 
dovnitř přístroje.

• Čistěte ventilační otvory: zanesené ventilační otvory 
mohou způsobit přehřívání motoru a následné poško-
zení přístroje.

• Pokud dojde k poškození jakékoli části či nestandardní-
mu chodu přístroje,ihned jej přestaňte používat. Pokud 
se vám závadu nepodaří odstranit, aniž by byl nutný 
zásah do přístroje, svěřte jej k opravě autorizovanému 
servisu značky Extol (nejbližší servisní místa naleznete 
na www.extol.cz).

 

XI. Skladování
Před skladováním přístroj očistěte (viz. kapitola IX. Čistění 
a údržba) a uložte nejlépe do originálního obalu na suché 
místo mimo dosah dětí.
 

XII. likvidace odpadu
Po skončení životnosti výrobku je nutné 
při likvidaci vzniklého odpadu postupovat 
v souladu s platnou legislativou (dle 
směrnice evropské unie 2012/19 EU). 
Výrobek obsahuje elektrické/elektronické 
součásti. Neodhazujte jej proto do směs-

ného odpadu, ale odevzdejte zpracovateli odpadu nebo 
na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru tohoto 
typu odpadu. Provozní náplně jsou nebezpečným odpa-
dem. Nakládejte s nimi v souladu s platnou legislativou 
a dle pokynů jejich výrobce.

AKUmUláTorY/bATerIe

li-ion Akumulátory nevhazujte do 
domovního odpadu, ohně 
nebo vody, ale odevzdejte je 
k ekologické likvidaci. Podle 
směrnice 2006/66 EC musí být 

vadné nebo vypotřebované akumulátory recyklovány.
• Pro odevzdání akumlátoru k ekologické likvidaci je 

nezbytné jej z přístroje odmontovat.

• Akumulátor z přístroje demontujte jen je-li zcela vybitý.
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eS Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,  
že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení,  

odpovídá příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie.  
Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Craft 402112
Šroubovák aku 3,6 V

byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími normami:
EN 55014-1:2006; EN 55014-2:1997+A1; EN 60745-2-2:2003+A11; EN 60745-1:2006; EN 61960; 

a následujícími předpisy:
2006/95/ES;  
2004/108 ES;  
2006/42 ES;  
2000/14 ES;
2011/65 EU

ve Zlíně 19. 2. 2011

Martin Šenkýř

člen představenstva a.s.

Úvod

Vážený zákazník, 
ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol Craft zakúpením tohto výrobku. Výrobok bol podrobený pozornou 
testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie. 
S akýmikoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.extol.sk
Tel.: +421 2 2129 2070, fax: +421 2 2129 2091

Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Dátum vydania: 19. 2. 2011

 

Na výrobku je uvedený mesiac a rok výroby prostredníctvom sériového čísla na štítku výrobku.  
Prvé dve číslice uvádzajú rok, ďalšie dve číslice uvádzajú mesiac, potom nasleduje poradové číslo.

II. rozsah dodávky

Skrutkovač aku 3,6 V  1 ks
Siet‘ový adaptér  1 ks
Skrutkovací nástavec 2 ks
Návod na použitie  1 ks
Skrutkovacie bity  4 ks

I. Technické údaje

Typové číslo  402112
Otáčky bez zaťaženia  200 ot / min.
Krútiaci moment 3 Nm-1

Úchyt nástroje  1/4“ (6,35 mm),  
 šest‘hran, magnet

Hmotnosť  0,4 kg
Automatická aretácia vretena  áno 

(Auto-Lock)
Povrchová úprava Soft Grip  áno
Krytie  IP20
Akumulátor
Typ lítium-iónový
Nabíjacie napätie / prúd / kapacita  3,6 V  , 300 mA, 1300 mAh
Doba nabíjania  3-5 hodín
Siet‘ový adaptér  230 V ~, 50 Hz
Hladina vibrácií ah (EN ISO 5348)  <2,5 m/s2

Hladina akustického výkonu  73 dB (A),  
(EN ISO 3744)  neistota K = ± 3 dB (A)

Hladina akustického tlaku  62 dB (A),  
(EN ISO 11203)  neistota K = ± 3 dB (A)
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4) PoUžITIe A ÚdržbA nárAdIA

a) Náradie nepreťažujte. Používajte správne náradie 
určené pre vaše použitie. Správne náradie vykoná v rozsahu 
určenia, na ktoré bolo skonštruované, prácu lepšie a bezpečnejšie.
b) Náradie nepoužívajte, ak sa jeho spínač nedá oto-
čiť do polohy zapnuté a vypnuté. Každé náradie, ktoré sa 
nedá ovládať spínačom je nebezpečné a musí sa dať opraviť. 
c) Pred akýmkoľvek nastavovaním, zmenou príslu-
šenstva alebo pri odložení náradia odpojte ho od 
zdroja napájania. Takéto preventívne bezpečnostné opatre-
nia znižujú riziko náhodného spustenia náradia do prevádzky.
d) Nečinné náradie uskladnite mimo dosahu detí 
a nedovoľte prevádzkovať náradie osobám, ktoré 
nie sú oboznámené s ním a s týmito pokynmi. 
Náradie je v rukách nezaučenej obsluhy nebezpečné.
e) Náradie udržiavajte. Skontrolujte správne 
nastavenie alebo prichytenie pohyblivých súčastí, 
zlomenie súčastí a všetky ostatné skutočnosti, 
ktoré môžu ovplyvniť prevádzku náradia. Ak sú 
poškodené, dajte náradie pred použitím opraviť. Veľa nehôd 
je spôsobených nesprávnou údržbou náradia. 
f) Udržujte rezné nástroje ostré a čisté. Správne udr-
žiavané rezné náradie s ostrými reznými hranami je menej 
náchylné na zovretie a jednoduchšie sa ovláda.
g) Používajte náradie, príslušenstvo, nástroje atď. 
v súlade s týmito pokynmi a spôsobom uvedeným 
pre príslušný typ náradia, berúc do úvahy pracovné 
podmienky a druh vykonávanej práce. Použitie náradia 
na prevádzku inú, ako je určené, vyvoláva nebezpečné situácie. 

5) PoUžíVAnIe AKUmUláToroVéHo 
nárAdIA A STAroSTlIVoSť o ne 

a) Akumulátory nabíjajte len adaptérom, ktorý je 
odporúčaný výrobcom. Pre adaptér, ktorý je vhodný pre 
určitý druh akumulátorov existuje nebezpečenstvo požiaru, 
ak je používaný na iné akumulátory. 
b) Do náradia používajte len k tomu určené akumu-
látory. Použitie iných akumulátorov môže viesť k poraneniu 
a požiarom. 
c) Nepoužívaný akumulátor uchovávajte mimo kan-
celárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo 
iné drobné kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť 
premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumu-
látora môže mať za následok popáleniny alebo požiar. 
d) Pri zlom použití môže z akumulátora vytiecť 
kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom 
kontakte opláchnite postihnuté miesto vodou. Ak 

kvapaliny vnikne do očí, navštívte naviac aj lekára. 
Vytekajúca akumulátorová kvapalina môže spôsobiť môže 
spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.

6)  SerVIS

a) Na opravu zverte svoje náradie iba autorizované-
mu servisu (servisná miesta naleznete na www.ex-
tol.sk), ktorý používa originálne náhradné dielce. 
Toto zabezpečí, že bezpečnosť náradia bude dodržiavaná.

IV. doplnkové 
bezpečnostné pravidlá
• Pred použitím prístroja sa uistite, že ste lokalizovali 

všetky skryté elektrické alebo iné rozvodné vedenia, 
ktoré môžu byť pri práci poškodená. Takéto poškodenie 
môžu spôsobiť zranenie alebo vznik vecných škôd. Na 
vyhľadanie skrytých elektrických alebo iných rozvod-
ných vedení použite vhodné detekčné zariadenia. 

• Pri práci používajte vhodnú ochranu sluchu, pretože 
hladina hluku môže prekročiť 80 dB (A). 

• Pri používaní prístroja ho pevne držte za rukovät ‚. Pri 
uťahovaní alebo povoľovanie skrutiek môže dochádzať 
ku vzniku vysokých reakčných momentov, čo môže 
viesť k zraneniu alebo k poškodeniu prístroja. 

• Prístroj chráňte pred horúčavou a dlhodobým slnečným 
žiarením, pretože hrozí nebezpečenstvo výbuchu. 

• Pri poškodení a nesprávnom použití akumulátora 
z neho môžu unikať pary. Zaistite preto prívod čerstvé-
ho vzduchu a pri problémoch vyhľadajte lekára. Pary 
môžu dráždiť dýchacie cesty. 

• Ak je akumulátor poškodený, hrozí nebezpečenstvo úniku kva-
paliny, ktorá môže rozlepta priľahlé predmety. Skontrolujte 
diely, ktorých sa to týka a očistite ich alebo vymeňte. 

• Pred každým nabíjaním akumulátora skontrolujte 
adaptér, prívodný kábel a zásuvku. V prípade zistených 
závad adaptér nepoužívajte. Poškodený adaptér, kábel 
a zásuvka zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. 

• Pri nabíjaní akumulátora neklaďte adaptér na ľahko 
vznetlivý materiál alebo ho nepoužívajte v prostredí 
s nebezpečenstvom výbuchu či požiaru.

III. Všeobecné  
bezpečnostné pokyny
Tento „Návod na použitie“ udržujte v dobrom stave a pone-
chávajte ho uložený pri výrobku, aby sa s ním, v prípade potre-
by, mohla obsluha výrobku opätovne oboznámiť . Ak výrobok 
komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, nikdy k nemu 
nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie.

Toto upozornenIE sa používa v celEJ príručke:

UPoZornenIe! 

Toto upozornenie sa používa pre pokyny, ktorých 
nedodržanie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, 
ku vzniku požiaru alebo k vážnemu zraneniu osôb.

VÝSTrAHA! 

Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie všetkých 
nasledujúcich pokynov môže viesť k úrazu elektrickým 
prúdom, ku vzniku požiaru a/alebo k vážnemu zrane-
niu osôb. Ďalej môže používanie, ktoré je v rozpore 
s týmto návodom, zapríčiniť stratu záruky na výrobok. 
Výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvede-
ných výstražných pokynoch je myslené ako elektrické 
náradie napájané (pohyblivým prívodom) zo siete, tak 
náradie napájané z batérií (bez pohyblivého prívodu).

Zapamätajte si a uschovajte tieto pokyny

1) PrACoVISKo

 a) Udržiavajte pracovisko čisté a dobre osvetlené. 
Neupratané a tmavé pracovisko býva príčinou nehôd.
b) Neprevádzkujte náradie vo výbušnej atmosfére akou 
je prítomnosť horľavých kvapalín, plynov alebo pár. 
Náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
c) Počas prevádzky náradia udržujte deti a pozo-
rovateľov v bezpečnej vzdialenosti. Rozptyľovanie 
pozornosti môže spôsobiť stratu nad ovládaním náradia.

2) eleKTrICKá beZPečnoSť

a) Vidlica náradia sa musí zhodnúť so zásuvkou. 
Nikdy vidlicu akýmkoľvek spôsobom nevymie-
ňajte. S uzemneným náradím nikdy nepoužívajte 
rozdvojku. Nemenené vidlice a k nim zodpovedajúce 
zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
b) Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými 
povrchmi, ako sú potrubie, vykurovacie telesá, 
sporáky a chladničky. Ak je vaše telo spojené so zemou, 
riziko úrazu elektrickým prúdom je zvýšené.

c) Nevystavujte náradie dažďu a vlhkému prostrediu. 
Prístupom vody sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) Nepoškodzujte šnúru. Nikdy nepoužívajte šnúru 
na prenášanie, zatláčanie alebo vyťahovanie 
náradia zo siete. Chráňte šnúru pred teplom, 
olejom, ostrými hranami alebo pohyblivými časťa-
mi. Poškodené alebo zamotané šnúry zvyšujú riziko úrazu 
elektrickým prúdom.
e) Ak náradie pracuje vonku, používajte predlžo-
vaciu šnúru vhodnú do vonkajšieho prostredia. 
Použitím šnúry vhodnej na vonkajšie použitie sa zníži riziko 
úrazu elektrickým prúdom.

3) oSobná beZPečnoSť

a) Buďte ostražití, sledujte, čo robíte a pri práci 
s náradím používajte svoje zmysly. Nepoužívajte 
náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, 
alkoholu alebo liekov. Pri chvíľke nepozornosti môže 
náradie spôsobiť vážne zranenie osôb.
b) Používajte bezpečné náradie. Vždy si chráňte 
oči. Bezpečnostnými zariadeniami, ako sú maska proti 
prachu, bezpečnostné protišmykové topánky, helma alebo 
ochrana sluchu používané v príslušných podmienkach 
znižujú výskyt zranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému spusteniu nástroja do pre-
vádzky. Pred pripojením na sieť skontrolujte, či je 
spínač v polohe vypnuté. Prenášanie náradia s palcom 
na vypínači alebo pripojeným na sieť môže spôsobiť úraz.
d) Pred pripojením náradia na sieť odstráňte všet-
ky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Kľúče alebo 
nastavovacie nástroje voľne pripojené k rotačným častiam 
náradia môžu spôsobiť poranenie osôb. 
e) Nepreceňujte sa. Zvoľte vhodnú oporu a po celý 
čas udržiavajte rovnováhu. Umožňuje to lepšie ovládanie 
náradia v neočakávaných situáciách. 
f) Obliekajte sa vhodne. Nenoste voľný odev 
a šperky. Dbajte na to, aby vaše vlasy, oblečenie 
a rukavice boli mimo pohybujúcich sa častí. Voľný 
odev šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť do 
pohybujúcich sa súčastí. 
g) Ak je náradie vybavené zariadením na pripo-
jenie odsávača prachu a zberacieho zariadenia 
ubezpečte sa, či sú pripojené a používané správne. 
Používanie takých zariadení môže znížiť nebezpečenstvo 
vzniknuté prítomnosťou prachu.
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X. čistenie a údržba
UPoZornenIe!

Pred akoukoľvek údržbou alebo čistením odpojte prístroj 
od prívodu elektrického prúdu a prepínač smeru otáčania 
vretena (Obr.1, pozícia 4) prepnite do strednej polohy. 
Zamedzí sa tak náhodnému stlačeniu prevádzkového 
spínača (Obr.1, pozícia 8), čo môže spôsobiť zranenie. 

• Pravidelne zbavujte povrch prístroja nečistôt a prachu 
pomocou vlhkej tkaniny. Nepoužívajte agresívne 
rozpúšťadlá. Dajte pri tom pozor, aby sa kvapaliny 
nedostali dovnútra prístroja. 

• Čistite ventilačné otvory: zanesené ventilačné otvory 
môžu spôsobiť prehrievanie motora a následné poško-
denie prístroja. 

 • Ak dôjde k poškodeniu akejkoľvek časti alebo neš-
tandardnému chodu prístroja, ihneď ho prestaňte 
používať. Ak sa vám poruchu nepodarí odstrániť, bez 
toho aby bol potrebný zásah do prístroja, zverte ho na 
opravu autorizovanému servisu značky Extol (najbližšie 
servisné miesta nájdete na www.extol.sk). 

XI. Skladovanie 
Pred skladovaním prístroj očistite (viď. kapitola IX. 
Čistenie a údržba) a uložte najlepšie do originálneho 
obalu na suché miesto mimo dosahu detí. 

XII. likvidácia odpadu
Po skončení životnosti výrobku je nutné 
pri likvidácii vzniknutého odpadu postu-
povať v súlade s platnou legislatívou 
(podľa smernice Európskej únie 2012/19 
EU). Výrobok obsahuje elektrické / elek-
tronické súčasti. Neodhadzujte ho preto 

do zmesového odpadu, ale odovzdajte spracovateľovi 
odpadu alebo na miesto spätného odberu alebo oddele-
ného zberu tohto typu odpadu. Prevádzkové náplne sú 
nebezpečným odpadom. Nakladajte s nimi v súlade 
s platnou legislatívou a podľa pokynov ich výrobcu.

AKUmUláTorY / bATérIe

li-ion Akumulátory nevhadzujte do 
domového odpadu, ohňa alebo 
vody, ale odovzdajte ich 
k ekologickej likvidácii. Podľa 
smernice 2006/66 EC musí byť 

poškodené alebo opotrebované akumulátory recyklované.

• Pre odovzdanie akumlátoru k ekologickej likvidácii je 
potrebné ho z prístroja odmontovať.

• Akumulátor z prístroja demontujte len ak je úplne vybi-
tý.

nASTAVenIe SmerU oTáčAnIA VreTenA

  Stlačením obojstranného tlačidla prepínača smeru 
otáčania vretena (Obr.1, pozícia 4) nastavte požadovaný 
smer otáčania.

• Pre zaskrutkovanie skrutiek zatlačte prepínač smeru 
otáčania (Obr.1, pozície 4) doľava až na doraz.

• Na uvoľnenie alebo vyskrutkovávanie skrutiek zatlačte pre-
pínač smeru otáčania (Obr.1, pozície 4) doprava až na doraz.

UPoZornenIe!

Prenastavenie smeru otáčania vretena nikdy nevykoná-
vajte pri stlačenom prevádzkovom spínači (Obr.1, pozícia 
8), pretože by došlo k poškodeniu prístroja.

IX. Prevádzka
ZAPnUTIe

Prístroj uved‘te do prevádzky stlačením prevádzkového 
spínača (Obr.1, pozícia 8) a držte ho stlačený.

VYPnUTIe

Pre vypnutie prístroja prevádzkový spínač (Obr.1, pozícia 
8) uvoľnite.

UPoZornenIe!

• Prístroj nepreťažujte. Ak je pohyb vretena zablokovaný, 
nestláčajte prevádzkový spínač dlhšie než 5 sekúnd. 
Inak by sa mohol prístroj poškodiť.

• Na skrutku nasadzujte prístroj len, ak je vreteno 
v pokoji. Otáčajúci sa nástroj môže zo skrutky skĺznuť 
a následne môže dôjsť k zraneniu.

• Ak používate prístroj bez skrutkovacieho nástavca 
(Obr.1, pozícia 13 alebo 14), vždy majte na prístroji 
nasadenou gumovú krytku (Obr.1, pozícia 11)

PoZnámKA

Teplota pre optimálnu činnosť prístroja je 20-25 ° C. Nízka 
teplota spôsobuje zníženie kapacity akumulátora.

AUTomATICKá AreTáCIA VreTenA  
(AUTo-loCK)

Pri nestlačenom prevádzkovým spínačmi (Obr.1, pozícia 
8) je otáčanie vretena prístroje zablokované, čo umožňuje 
zaskrutkovanie skrutiek aj pri vybitom akumulátore.

oSVeTlenIe PrACoVnéHo mIeSTA

Za nepriaznivých svetelných podmienok pracovné miesto 
osvit‘te pomocou LED diódy (Obr.1, pozícia 10).

• Stlačením a uvoľnením príslušného tlačidla (Obr.1, pozí-
cia 9) LED diódu rozsvit‘te.

• Opätovným stlačením a uvoľnením toho istého tlačidla 
diódu zhasnite.

KonTrolA STAVU nAbITIA AKUmUláTorA

Stav nabitia akumulátora zistite stlačením tlačidla (Obr.1, 
pozícia 2) pre rozsvietenie farebných LED diód ukazujúcich 
stav nabitia akumulátora (Obr.1, pozícia 1).

• Ak je akumulátor úplne nabitý, svieti červená, žltá 
a zelená dióda veľmi intenzívne.

• S postupným vybíjaním akumulátora postupne slabne 
intenzita svitu najprv zelené a potom žlté diódy. 
Červená dióda svieti stále veľmi intenzívne.

• V prípade úplného vybitia akumulátora svieti veľmi 
intenzívne iba červená dióda.
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eS Vyhlásenie o zhode
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prehlasuje,  
že ďalej označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako na trh  

uvedené prevedenie, vyhovuje príslušným požiadavkám Európskej únie.  
V prípade, že neschválime žiadne zmeny na zariadení, toto vyhlásenie stráca svoju platnosť.

Extol Craft 402112 
Skrutkovač aku 3,6 V 

bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami:
EN 55014-1:2006; EN 55014-2:1997 + A1;  

EN 60745-2-2:2003 + A11; EN 60745-1:2006; EN 61960;
 

a nasledujúcimi predpismi
2006/95/ES;  
2004/108 ES;  
2006/42 ES;  
2000/14 ES;
2011/65 EU

 v Zlíne 19. 2. 2011

Martin Šenkýř
člen predstavenstva a.s.

XIII. Záručná lehota  
a podmienky 
ZárUčná leHoTA

Dňa 01. 01. 2003 vstúpil v účinnost‘ zákon Č. 136/2002 Sb. 
zo dňa 15. 03. 2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. 
a zákon Č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. Firma 
Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vámi 
zakúpený výrobok záruku dva roky od data prodeja. Pri 
splnenie záručných podmínok (uvedeno nížšie) Vám výrobok 
počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy 
Madal Bal a.s.(servisná miesta sú na stránkach www.extol.sk).

ZárUčné PodmIenKY

1.  Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť 
a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť 
v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom 
v okamihu predaja tovaru.

2.  Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie 
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok 
nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, 
nie je dôvodom na jeho reklamáciu.

3.  Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť 
tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálom 
záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.

4.  V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný 
v čistom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený 
najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave 
nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky 
poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrob-
kom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo. 

5.  Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený pre-
pravcom.

6.  Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslu-
šenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia 
výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie 
je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.

7.  Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chy-
bou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou 
spracovania.

8.  Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je 
dodatkom k nim.

9.  Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne 
autorizovaný servis značky Extol.

10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po 
celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené 
v technických údajoch, pri dodržaní návodu na 
použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné 
zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

11. Nárok na záruku zaniká, ak:

a)   výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návo-
du na obsluhu.

b)   bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja 
bez predchádzajúceho písomného povolenia vydané-
ho firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom. 

c)   výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo 
na iné účely, než na ktoré je určený.

d)   bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginál-
nou súčasťou.

e)   došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému 
opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.

f)    výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.

g)   škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, 
teplotných či chemických vplyvov.

h)   chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či 
manipuláciou s výrobkom.

i)    výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) 
v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.

j)    výrobok bol použitý nad rámec prípustného 
zaťaženia.

k)   bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného 
listu alebo dokladu o kúpe.

12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené 
bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné 
účely, než na ktoré je určený.

13. Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné 
očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funk-
cie (napr. lakovanie atď.)

14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúce-
ho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych 
predpisov.

ZárUčnÝ A PoZárUčnÝ SerVIS 
VYKonáVA dISTrIbÚTor:

Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
tel.: +421 2 2129 2070, fax: +421 2 2129 2091

E-mail: servis@madalbal.sk
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III. általános  
biztonsági utasítások
Tartsa ezt a „Használati útmutatót“ jó állapotban, a termék 
közelében, hogy szükség esetén a termék kezelője ismétel-
ten el tudja olvasni. Ha a terméket kölcsönadja vagy eladja, 
soha ne felejtse el hozzátenni a teljes használati útmutatót.

Ezt a figyelmeztetést az egész kézikönyvben  
alkalmazzuk:

FIGYelmeZTeTéS!

Ezt a figyelmeztetést azokhoz az utasításokhoz hasz-
náljuk, amelyek be nem tartása áramütéses balese-
tet, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

FIGYelmeZTeTéS!

Olvassa el az összes utasítást. Az alábbi utasítások 
be nem tartása áramütéses balesetet, tüzet és/vagy 
súlyos személyi sérülést okozhat. Ezenkívül a jelen út-
mutatóban foglaltaktól eltérő módon történő haszná-
lat a termékre nyújtott garancia elvesztésével járhat. 
„Az alábbi figyelmeztető utasításokban az „elektro-
mos szerszám” kifejezés alatt elektromos hálózatról 
(flexibilis vezetéken keresztül), vagy akkumulátorról 
(flexibilis vezeték nélkül) táplált szerszámokat értünk. 
Őrizze meg a használati útmutatót és jegyezze meg 
a benne foglaltakat!

1) mUnKAKörnYeZeT

a) A munkahelyet tartsa tisztán és jól megvilágított 
állapotban. A rendetlen és nem megfelelően megvilágított 
munkahely baleset okozója lehet.
b) Az elektromos szerszámot ne használja robbanás-
veszélyes területen, ott ahol gyúlékony folyadékok 
és gázok vannak vagy por keletkezik. Az elektromos 
szerszámokban szikrák keletkeznek, amelyek berobbanthat-
ják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
c) Elektromos szerszámok használatakor ügyeljen, 
hogy gyermekek és illetéktelen személyek a szer-
számhoz ne férjenek hozzá. Külső zavaró hatások esetén 
elveszítheti uralmát a szerszám felett.

2) eleKTromoS bIZTonSáG

a) Az elektromos készülék flexibilis csatlakozóve-
zetékén lévő csatlakozódugónak meg kell felelnie 
a hálózati csatlakozóaljnak. Soha semmilyen módon 
ne próbálja meg a csatlakozódugót megjavítani. 
Védőföldeléssel rendelkező készülékhez soha ne 
használjon csatlakozóadaptert. A nem javított, megfe-
lelő csatlakozódugók csökkentik az áramütés okozta balese-
tek bekövetkezésének veszélyét.
b) Ügyeljen, hogy a teste ne kerüljön érintkezésbe 
földelt tárgyakkal, például csővezetékkel, központi 
fűtési rendszer radiátoraival, tűzhelyekkel és hűtő-
szekrényekkel. Az áramütés okozta balesetek bekövetkez-
tének veszélye nagyobb, ha a teste le van földelve.
c) Ügyeljen, hogy az elektromos szerszám ne kerüljön 
érintkezésbe esővel, vízzel vagy nedvességgel. Ha 
az elektromos szerszámba víz jut be, az áramütés okozta 
balesetek bekövetkeztének veszélye nagyobb lesz.
d) A flexibilis csatlakozóvezetéket nem szabad a ren-
deltetésétől eltérő célra használni. Soha ne hordozza 
és ne húzza az elektromos szerszámot a vezetékénél 
fogva, illetve ne húzza ki a csatlakozódugót a csat-
lakozóaljból a vezetéknél fogva. Ügyeljen arra, hogy 
a vezeték ne kerüljön érintkezésbe forró felülettel, 
zsiradékokkal, éles élekkel és mozgó alkatrészekkel. 
A sérült vagy összekuszálódott vezeték növeli az áramütés 
okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.
e) Szabad területen történő munkavégzéskor hasz-
náljon kültéri használatra szolgáló hosszabbító 
kábelt. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel 
használata csökkenti az áramütés okozta balesetek bekö-
vetkezésének veszélyét.

3) SZemélYI bIZTonSáG

a) Az elektromos szerszám használatakor legyen fi-
gyelmes, fordítson figyelmet arra, amit éppen csinál, 
összpontosítson és józanul mérlegeljen. Ne dol-
gozzon az elektromos szerszámmal, ha fáradt vagy 
kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt 
áll. Az elektromos szerszám használatakor egy pillanatnyi 
figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig hasz-
náljon szemvédő eszközt. A munkakörülményeknek 
megfelelő védőfelszerelések (például porálarc, csúszás-
gátlással ellátott biztonsági lábbeli, kemény fejvédő és 
hallásvédő eszköz) használata csökkenti a személyi sérülés 
veszélyét.

bevezetés

Tisztelt vásárlók, 
köszönjük a bizalmukat, amelyet az Extol Craft márka iránt nyilvánítottak ki azzal, hogy megvásárolták a munkalámpát.
A munkalámpa az Európai Unió szabványai és előírásai szerinti, a megbízhatóságot, a biztonságot és a minőséget érté-
kelő alapos vizsgálatoknak tett eleget.
Amennyiben bármilyen kérdésük lenne, kérjük, hogy lépjen érintkezésbe tanácsadó és vevőszolgálatunkkal.

www.extol.hu 
Telefax: (1) 297-1270, Telefon: (1) 297-1277

Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín (Cseh Köztársaság)
Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)
A kiadás dátuma: 19. 2. 2011

A termék adattábláján feltüntetett sorozatszám megadja a termék gyártási évét és hónapját is. A szám első két számje-
gye a gyártási évet adja meg, a következő két számjegy a gyártás hónapját jelenti, majd maga a sorozatszám következik.

II. A csomagolás tartalma 
Akkumulátoros csavarhúzó, 3,6 V: 1 db
Hálózati adapter: 1 db
Csavarozó toldat 2 db
Használati utasítás: 1 db
Csavarozófej 4 db

I. műszaki adatok

Típusszám: 402112
Fordulatszám terheletlen állapotban: 200 ford/perc
Forgatónyomaték: 3 N.m-1

Befogófej: 1/4“ (6,35 mm),  
 hatlapfejű
Tömeg: 0,4 kg
Az orsó automatikus  
rögzítése (Auto-Lock) van
Soft Grip felületkezelés: van
Érintésvédelem: IP20
Akkumulátor:
Típus lítiumionos
Töltési feszültség / töltőáram / kapacitás: 3,6 V, 300 mA, 1300 mAh
Töltési idő: 3-5 óra
Hálózati adapter: 230 V ~, 50 Hz
Vibráció, ah (EN ISO 5348) < 2,5 m/s2
Akusztikus teljesítmény: 73 dB(A), eltérés:  

(EN ISO 3744)  K= ± 3 dB(A)
Hangnyomás: 62 dB (A), eltérés:  

(EN ISO 11203)  K= ± 3 dB(A)
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c) Akadályozza meg, hogy a szerszám véletlenül 
beinduljon. Mielőtt a csatlakozódugót a hálózati 
csatlakozóaljba helyezi, győződjön meg róla, hogy 
a gép kikapcsolt állapotban van. Ha a szerszámot úgy 
viszi egyik helyről a másikra, hogy közben ujja a kapcsoló-
gombon van, vagy a szerszám csatlakozódugóját úgy dugja 
be a hálózati csatlakozóaljba, hogy közben a kapcsoló be 
van kapcsolva, baleset következhet be.
d) A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beál-
lító eszközöket és kulcsokat. Az elektromos szerszám 
forgó részéhez rögzítve hagyott beállító szerszám vagy kulcs 
személyi sérülést okozhat.
e) Csak olyan helyen dolgozzon, ahol ezt biztonságosan 
megteheti. Munkavégzés során mindig őrizze meg 
egyensúlyát és stabil testhelyzetét. Így jobban uralni tud-
ja az elektromos szerszámot előre nem látható helyzetekben.
f) Megfelelő módon öltözzön. Munkavégzéskor ne 
viseljen laza ruházatot, illetve ne hordjon ékszere-
ket. Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és kesztyűje 
elegendő távolságban legyen a mozgó alkatrészektől. 
A laza ruházatot, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó 
alkatrészek elkaphatják.
g) Amennyiben rendelkezésre áll porelszívó és por-
gyűjtő berendezés, ellenőrizze, hogy az csatlakoztat-
va van-e és a használata megfelelő módon történik. 
Porelszívó berendezés használata csökkentheti a por kelet-
kezése következtében fellépő veszélyeket.

4) AZ eleKTromoS SZerSZámoK  
HASZnálATA éS GondoZáSA

a) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. 
Munkavégzéshez az elvégzendő munkának megfelelő 
szerszámot használjon. Az elektromos szerszámmal csak 
azt a tevékenységet lehet jól és biztonságosan végrehajtani, 
amelynek elvégzésére az készült.
b) Ne használjon olyan elektromos szerszámot, ame-
lyet a kapcsolóval nem lehet bekapcsolni és kikap-
csolni. Az olyan elektromos szerszám, amely nem kezelhető 
a kapcsolóval, veszélyes, és azt meg kell javítani.
c) A szerszám beállítása, tartozékának cseréje előtt, 
illetve mielőtt az elektromos szerszámot leteszi, 
szüntesse meg a szerszám hálózati csatlakoztatását 
a csatlakozódugónak a hálózati csatlakozóaljból 
történő kihúzása révén. Ezeknek a megelőző biztonsági 
intézkedéseknek révén csökken az elektromos szerszám 
véletlen beindításának veszélye.

d) A nem használt elektromos szerszámot úgy tárolja, 
hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. Ne engedje 
meg, hogy a szerszámot olyan személyek használják, 
akik nem ismerkedtek meg annak működésével, 
illetve nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos 
szerszám tapasztalatlan használók kezében veszélyes.
e) Tartsa karban az elektromos szerszámot. Ellenőrizze 
a készülék mozgó alkatrészeinek beállítását, illetve 
megfelelő mozgását; ellenőrizze, hogy nem látha-
tók-e a szerszámon repedések, az alkatrészek nem 
töröttek-e, vizsgálja meg a rögzítéseket, illetve min-
den olyan további körülményt, amely veszélyeztetheti 
az elektromos szerszám működését. Ha a szerszám 
megrongálódott, a további használat előtt meg kell 
javítani. Sok baleset okozója a nem megfelelően karbantar-
tott elektromos szerszám.
f) Tartsa éles és tiszta állapotban a vágószerszámo-
kat. A megfelelően karbantartott és élezett szerszámok 
kisebb valószínűséggel kapják el az anyagot és állnak le. 
Éles és tiszta vágószerszámokkal a munkavégzés könnyebb 
és biztonságosabb. 
g) Az elektromos szerszámokat, a tartozékokat, a mun-
kavégzéshez szükséges eszközöket stb. az útmutatá-
soknak megfelelően, illetve úgy kell használni, aho-
gyan az a konkrét elektromos szerszámra vonatkozó 
előírásokban meg van adva , az adott munkakörülmé-
nyek és az elvégzendő munka jellegének figyelembe-
vételével. Az elektromos szerszámok nem rendeltetésszerű 
használata veszélyes helyzeteket eredményezhet.

5) AZ eleKTromoS SZerSZámoK 
HASZnálATA éS GondoZáSA

a) Az akkumulátort kizárólag a gyártó által aján-
lott adapterrel szabad tölteni. Abban az esetben, ha 
az akkumulátor töltése nem a megfelelő típusú adapte-
rrel történik, fennáll a tűz keletkezésének veszélye.
b) Az akkumulátoros csavarhúzót kizárólag a vele 
való használatra szolgáló akkumulátorokkal sza-
bad használni. Más akkumulátorok használata esetén 
személyi sérülés következhet be, illetve tűz keletkezhet.

c) A használaton kívüli akkumulátort gémkapcsok-
tól, fémpénztől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól 
és más apró fémtárgyaktól távol kell tartani, 
amelyek áthidalhatják az akkumulátor csatlako-
zásait. Amennyiben a csatlakozások között rövidzár jön 
létre, égési sérülés vagy tűzeset következhet be.
d) Az akkumulátor helytelen módon történő 
használata esetén az akkumulátorból folyadék 
folyhat ki. Az akkumulátorfolyadékkal történő 
érintkezést el kell kerülni. Amennyiben az ak-
kumulátorfolyadék a bőrre kerül, az érintett 
bőrfelületet bő vízzel le kell öblíteni. Amennyiben 
az akkumulátorfolyadék a szembe jut, orvoshoz 
kell fordulni. Az akkumulátorból kifolyó folyadék a bőrt 
irritálhatja, illetve égési sérülést okozhat.

6) SZerVIZ

Az elektromos szerszámok javítását kizárólag szak-
képzett villanyszerelő végezheti, akinek a javításhoz 
az eredeti alkatrészekkel azonos pótalkatrészeket kell 
használnia. Ilyen módon az akkumulátoros csavarhúzó hasz-
nálata ugyanolyan biztonságos lesz, mint a javítás előtt volt.

IV. Kiegészítő biztonsági 
utasítások
• Az akkumulátoros csavarhúzó használatának megkezdése 

előtt győződjön meg róla, hogy az összes olyan rejtett 
elektromos kábel vagy más vezeték helyét meghatározta, 
amely a munkavégzés során megsérülhet. Az elektro-
mos és más vezetékek sérülése esetén személyi sérülés 
következhet be vagy anyagi kár keletkezhet. A rejtett 
elektromos kábelek és más vezetékek helyének meghatá-
rozásához megfelelő detektáló készüléket kell használni.

• A munkavégzés során megfelelő hallásvédő eszközt kell 
használni, mivel a zajszint meghaladhatja a 80 dB(A) értéket.

• Az akkumulátoros csavarhúzó használatakor erősen 
tartsa a markolatot. Csavarok meghúzásakor vagy 
meglazításakor nagy ellennyomaték léphet fel, aminek 
következtében személyi sérülés történhet vagy az akk-
umulátoros csavarhúzó károsodhat.

• Az akkumulátoros csavarhúzót nem szabad hosszabb 
időn keresztül erős napfény hatásának kitenni, mivel 
ekkor a szerszám felrobbanhat.

• Az akkumulátor sérülésekor, illetve nem megfelelő 
módon történő használatakor az akkumulátorból gőzök 

távozhatnak el. Ezért munkavégzéskor mindig meg-
felelő szellőzést kell biztosítani, egészségi panaszok 
esetén pedig orvoshoz kell fordulni. Az akkumulátorból 
eltávozó gőzök a légutakat irritálhatják.

• Amennyiben az akkumulátor megsérül, akkor fennáll 
a veszélye, hogy folyadék kerül ki belőle. amely a közel-
ben lévő tárgyakat elszennyezheti. Ellenőrizze, és 
tisztítsa meg vagy cserélje ki az érintett részeket.

• Az akkumulátor valamennyi töltése előtt ellenőrizze 
az adapter, a csatlakozókábel és a csatlakozóalj álla-
potát. Ha hibát állapít meg, ne használja az adaptert. 
Amennyiben az adapter, a csatlakozókábel vagy 
a csatlakozóalj sérült, ez növeli az elektromos áramütés 
veszélyét.

• Az akkumulátor töltésekor az adaptert ne tegye 
könnyen gyulladó anyagból készült tárgyra, illetve ne 
használja tűz- vagy robbanásveszélyes környezetben.

V. Az akkumulátoros 
csavarhúzó jellemzői
Az Extol Craft 402112 akkumulátoros csavarhúzó csavarok 
és facsavarok meghúzására és meglazítására szolgál. 
Az akkumulátoros csavarhúzó vízszintes helyzetbe 
elfordítható markolattal rendelkezik, ami megkönnyíti 
a szerszám mélyebb és keskenyebb helyekre történő 
betolását. Az akkumulátoros csavarhúzó a munkaterület 
megvilágítására szolgáló LED diódával van ellátva, illetve 
az akkumulátor töltöttségi állapotát mutató színes LED 
diódákkal rendelkezik. Az akkumulátoros csavarhúzó 
felszereléséhez tartozik az élek közelében történő 
csavarozást lehetővé tevő toldat, valamint a nehezen 
hozzáférhető helyeken történő csavarozást lehetővé tevő 
toldat. Az akkumulátoros csavarhúzó nagy kapacitású 
lítiumion-akkumulátorral van ellátva, amely nem teljesen 
kisütött állapotban is tölthető, anélkül, hogy az élettar-
tama emiatt csökkenne. Az akkumulátoros csavarhúzó 
a háztartásban hobbi jellegű munkák elvégzésére szolgál, 
iparszerű használatra nem alkalmas!
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14. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál 
használata következtében várhatóan elhasználódó 
elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).

15. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, 
amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban 
külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GArAnCIálIS IdŐ AlATTI éS GArAnCIálIS 
IdŐ UTánI SZerVIZeléS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás 
ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.
hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek 
felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. 
Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszá-
mon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

eK megfelelőségi nyilatkozat
A Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Szervezetazonosító szám: 49433717

cég kijelenti, hogy az alábbi jelölésű, saját tervezésű és gyártású berendezés,  
illetve az ezen alapuló egyéb kivitelek, megfelelnek az Európai Unió idevonatkozó biztonsági előírásainak.  

Az általunk jóvá nem hagyott változtatások esetén a fenti nyilatkozatunk érvényét veszti.
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amelynek tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:
EN 55014-1:2006; EN 55014-2:1997+A1; EN 60745-2-2:2003+A11; EN 60745-1:2006; EN 61960;

illetve az alábbi előírásokkal összhangban történt:
2006/95/EK;  
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Martin Šenkýř
a részvénytársaság igazgatótanácsának tagja

XIII. Garanciális idő és  
garanciális feltételek
GArAnCIálIS IdŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rende-
letek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.§ e) pont; 
Ptk. 305§ - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az 
említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal 
Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen 
feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanci-
ális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további 
feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal 
Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garan-
ciális időszakban díjmentesen végzi el.

GArAnCIálIS FelTéTeleK

1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben 
kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden 
adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában 
kell bevezetni.

2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, 
hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal ren-
delkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy 
a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.

3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket 
annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség 
szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött 
jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazo-
ló bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.

4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta 
állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, 
olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a ter-
mék szállítás közben ne sérüljön meg.

5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben 
történő megsérüléséért.

6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött 
olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tarto-
znak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek 
azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tar-
tozék károsodása nélkül nem lehet levenni.

7. A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy 
technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező 
meghibásodásokra vonatkozik.

8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes 
jogokat, hanem kiegészíti azokat.

9. A garanciális javításokat kizárólag a Madal Bal Kft-vel 
szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.

10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garan-
ciális időszakban – a termék használatára vonatkozó 
utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban 
megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel 
rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék 
kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő 
megváltoztatására vonatkozó jogát.

11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben 
megszűnik:
(a) a termék használata és karbantartása nem a keze-

lési útmutatóban megadottak szerint történt;
(b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes enge-

délye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, 
vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, 
amely nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal 
Bal Kft-vel.

(c) a terméket nem megfelelő körülmények között 
vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra 
használták;

(d) a termék valamely részegységét nem eredeti 
részegységre cserélték;

(e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű 
elhasználódása nem megfelelő karbantartás 
miatt következett be;

(f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major 
miatt következett be;

(g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőha-
tás vagy vegyi hatás okozta;

(h) a termék meghibásodása nem megfelelő körül-
mények között történő tárolás vagy nem szaks-
zerű kezelés miatt következett be;

(i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) 
agresszív környezetet jelentő (például poros vagy 
nagy nedvességtartalmú) környezetben történő 
használat miatt következett be;

(j) a termék használata a megengedett terhelésszint 
feletti terheléssel történt;

(k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását 
igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármily-
en módon meghamisították.

13. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódá-
sával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetéss-
zerű használata miatt bekövetkező hibákért.


