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EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SF121-A akkumulátoros csavarbehajtó gép
1. Általános tudnivalók
Üzembehelyezés előtt gondosan
olvassa el a használati utasítást!

E piktogrammok mindig a biztonság egy fontos elemére utalnak. A használati utasítás ezen részeit különös
gondossággal tartsa be, hogy az esetleges súlyos sérüléseket elkerülje.

Mindig úgy használja a gépet,
ahogy a használati utasítás előírja.

Óvakodjék az áramütéstől!
Szimbólumok

Ha a gépet átadja másnak, adja
oda a használati utasítást is!
Használat előtt olvassa A hulladék anyagokat
el a használati utasítást juttassa vissza újbóli
felhasználásra

Szerkezeti elemek és kezelőszervek 

 Az ábrákhoz tartozó szöveget ilyen számok jelölik. A
képes oldal (elől és hátul) kihajtható. Használja egyszerre
a képes és szöveges magyarázatot.

 fordulatszámszabályzó kapcsoló
 forgásirányváltó
 fokozatváltó kapcsoló
 a nyomatékváltó beállítógyűrűje
 motorreteszelő kapcsoló
 az akku-egység reteszelőgombja (2 db.)
 gyorsbefogó tokmány
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A használati utasítás szövegében gép alatt mindíg az
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Minden esetben tudnia kell, hogy:
– a gépet kizárólag kézben tartva szabad használni,
– robbanásveszélyes környezetben használata tilos!
81
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2. Műszaki adatok
SF121-A akkumulátoros csavarbehajtó gép
feszültség
súly a 01/2003 EPTA-Procedure-nak megfelelően
méretek (h × m × sz)
fordulatszám
befogható szerszámátmérő
forgatónyomaték
szabályozható nyomaték
fordulatszámszabályozás
forgásirányváltó
főorsóretes
motorreteszelő
porvédett tokmány, tartós kenőrendszer

12 V
2,2 kg
220×231×72 mm
1. fokozat: 0– 400 f/p
2. fokozat: 0–1300 f/p
1,5–13 mm
max. 21 Nm (a fúrójelre állítva)
1,5–10 Nm (15 fokozatban)
elektronikus kapcsolóval
elektronikus kapcsolóval, forgásreteszeléssel
(csak álló motor esetén váltson irányt)
zeléscsak álló motor esetén használható
üzem közbeni védelem

-INFORMÁCIÓA használati útmutatóban közölt rezgésszintet az EN 60745 szabványban szabályozott mérési eljárás keretében mértük meg és alkalmas elektromos szerszámok egymással történő összehasonlítására. Ugyancsak alkalmas a rezgésterhelés előzetes megbecsülésére. A megadott rezgésszint az elektromos szerszám lényeges alkalmazásait mutatja. Ha az elektromos szerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják vagy nem megfelelően tartják karban, akkor a rezgésszint értéke ettől eltérhet. Ez jelentősen megnövelheti a rezgésterhelést a munkaidő teljes időtartamára. A rezgésterhelés pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet
lekapcsolták vagy bár a gép működik, de ténylegesen nem használják. Ez jelentősen csökkentheti a rezgésterhelést
a munkaidő teljes időtartamára. Annak érdekében, hogy megvédje a gép kezelőjét a rezgések okozta hatásoktól,
tegyen meg kiegészítő biztonsági intézkedéseket, mint például: elektromos szerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zaj és vibrációs értékek (az EN 60745 szabvány szerint):
Hangnyomási szint:
< 70 dB (A)
A megadott EN 60745 szerinti hangnyomás-értékek bizonytalansága 3 dB.
Viseljen fülvédőt!
Triaxiális rezgésgyorsulási érték (vibrációs vektorösszeg)
a EN 60745-2-1 szabvány szerint
Fúrás fémben, (ah, D)
< 2,5 m/s2
a EN 60745-2-2 szabvány szerint
Ütés nélküli csavarozás, (ah):
< 2,5 m/s2
A triaxiális rezgésgyorsulási értékek bizonytalansága (K): 1,5 m/s2
Akku- egység
feszültség
kapacitás
súly
hővédelem
az akku felépítése
cellablokkok száma
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
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SFB 121
12 V
12 V×2,0 Ah = 24 Wh
0,72 kg
van
nikkel- kadmium,
SUB C alakzatban
10 db.

SFB126
12 V
12 V×3,0 Ah = 36 Wh
0,77 kg
van
nikkel- metálhidrid,
SUB C alakzatban
10 db.

2.1 Alkalmazási lehetőségek
a csavar fajtája / ill. az alkalmazás

méreet

b. fokozat
seb

facsavarok behajtása puhafába, vagy rétegelt lemezbe
csavarok behajtása műanyag dübelbe
járdarácsok rögzítése EM 8 menetes szegre
önfúró csavarok elhelyezése
puhafa és pozdorjalemez fúrása
fúrás lyukfűrésszel
fémek fúrása HSS csigafúróval

∅ 6×60 mm
–
–
S-MD01 4.8×19 mm
∅ 15 mm-ig
∅ 68 mm-ig
∅ 10 mm-ig

1. (alacsonyabb)
1. (alacsonyabb)
1. (alacsonyabb)
2. (magasabb)
2. (magasabb)
2. (magasabb)
2. (magasabb)

2.2 A gép helyes használata
– csavarok ki- és behajtása,
– acél és fa fúrása,
A munkakörnyezet lehet egy építkezés területén vagy egy műhelyben, és maga a feladat lehet felújítás, átalakítás
vagy új építkezés.

3. Biztonságtechnikai útmutató
3.1 Általános biztonsági utasítások
-FIGYELEM-! Olvassa el valamennyi előírást. A következőkben leírt előírások helytelen betartása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.
Az alább alkalmazott "elektromos kéziszerszám" fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati
kábellel és csatlakozóval) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (kábel nélkül) foglalja magában.
KÉRJÜK GONDOSAN ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT.
3.1.1 Munkahely
a) Tartsa tisztán és tartsaa reendbeen a munnkahelyyétt. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
moss kéziiszzerrszámmall olyan
b) Ne dolgozzon az elektrrom
robbanásveszélyes környyezzetbeen, aholl éghettő foolyadékok, gázok vagy porook vannnakk. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
genn szzem
mélyeeket a
c) Tartsa távol a gyerekekeet és az ideg
munkahelytől, ha az eleektromoss kééziszerszáámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen
elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
3.1.2 Elektromos biztonsági előírások
a) A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmily-

en módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon
csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó
dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik
az áramütés kockázatát.
b) Ne érjen hoozzáá fööldelt felületekhez, mint csövekhez,
fűtőtestekhez, kályhákhoz és hűtőszekrényekhez. Az
áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
c) Tartsaa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől
és a nedveessség
g hatásaitól. Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés
veszélyét.
d) Ne haszznállja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra,
vagyis a szersszámot soha ne hordozza vagy akassza
fel a kábelnél fog
gva, és sohase húzza ki a hálózati csatlakozzó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt
hőforrrásoktóll, ollajtól, éles élektől és sarkaktól és mozgó
gépaalkatrésszekktől. Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
e) Haa egyy eleektrromoos kéziszerszámmal a szabad ég alatt
doolgoozik, cssak a szabadban való használatra engedélyyezeett hoo sszab
bbí tót ha sználjon. A szabadban való
használatra engedélyezett hosszabbító használata
csökkenti az áramütés veszélyét.
3.1.3 Személyi biztonsági előírások
a) Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit
csinál, és m eggo ndoltan dolgo zzon az elektromos
kéziszerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne hasz83
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nálja a berendezést. A berendezéssel végzett munka
közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
dőffelsszeerellést és minndig viiseljen
b) Viseljen személyi véd
védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint
porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és
fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyes
sérülések kockázatát.
c) Kerülje el az elektromos kéziszeerszáám akaaratlaan üzzembe helyezését. Győződjöön meeg arróól, hog
gy a kapcsoló
az "AUS" ("KI") helyzetb
ben vaan, mieelőtt bed
dugná a
csatlakozó dugót a dugaaszollóaljzaatbaa. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
d) Az elektromos kéziszeerszáám bekapccsollásaa előttt okvetlenül távolítsa el a beáállíító szerrszámokaat vag
gy csavvarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
gátt. Kerülje el a normáliisttóll eltérő
e) Ne becsülje túl önmag
testtartást, ügyeljen arrra,, hog
gy minndig biztoosaan álljon
és az egyensúlyát megtaartsa. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
f) Viseljen megfelelő ruhhátt. Nee visseljjen bő ruhátt vagy
ékszereket. Tartsa távol a hajáát, a ruuhájáát és a kesztyűjét a mozgó részekktőll. A bő ruhát, az ékszereket és
a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
mra fell lehhett szerrelni a
g) Ha az elektromos kéziszzerszám
por elszívásához és összegyűűjtéséhezz szüksségees berrendezéseket, ellenőrizzze, hoogyy azook megfeleelő mód
don
hozzá vannak kapcssolvva a készüllékhhez és r endeltetésüknek megfelelőenn működ
dnekk. Ezen berendezések használata csökkenti a munka során keletkező
por veszélyes hatását.
3.1.4 Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése
és használata
a) Ne te r h el j e tú l a z e l ek tr o m o s k é zi s z er s z á m o t. A
munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül
jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
mott, ameb) Ne használjon olyan elektroomoos kéziiszerszám
lynek a kapcsolója elrrom
mloott. Egy olyan elektromos
kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.
c)Húzza ki a csatlakozódugóót a duugasszoolóaaljzaatbóll, éss/vagy
vegye ki az akku-egyység
get a készülékkből, mieelőtt az
elektromos kéziszerszzámonn beeállíítássi munkkákat végez,
tartozékokat cserél, vaagy a szeersszám
mot tárrollásraa elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a
szerszám akaratlan üzembe helyezését.
d) A használaton kívüli ellekktrromos kézisszerszámookaat olyan
helyen tárolja, ahol azzokkhooz gyeereekekk neem férhhetnek
hozzá. Ne hagyja, hoogyy olyaan szem
méllyekk haszználják
84
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az ellektroomoss k éziszerszám ot, akik nem ismerik a
gy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az
szerrszámott, vag
elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek használják.
e) A késszüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a
gó allkaatrrésszek kifogástalanul működnek-e, ninmozg
cseneek-e besszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy
megrronngáálódvaa olyan alkatrészek, amelyek hatással
leheetneek az ellektromos kéziszerszám működésére.
A meegronngálód
dott részeket a k észülék használata
előtt javíttassaa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
f) Taartssa tiszttán éss éles állapotban a vágószerszámokat.
Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt
vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat
könnyebben lehet vezetni és irányítani.
mos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétsg) Az elektrom
zersszáámokaat sttb. csak ezen előírásoknak és az adott
készzüléktípuusra vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelőeen haasznááljja. Vegye figyelembe a munkafeltételekett és a kiiviteeleezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő
célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez
vezethet.
3.1.5 Az akkumulátoros kéziszerszámok gondos kezelése és használata
a) Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva,
mielőtt beszerelné a készülékbe az akkumulátort. Ha
egy bekapcsolt elektromos kéziszerszámba szerel be
egy akkumulátort, ez balesetekhez vezethet.
b) Az akkumuuláátoort csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékkekbenn tölltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik
akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
c) Az elekttromos kézziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkkumuláttorrt használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
d) Tarttsa távvol a használaton kívüli akkumulátort irodai
kapccsoktóll, péénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csava rokk tól és más kisméretű fémtárgyak tól, amelyek
áthidalhattják azz érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet
okozhat.
e) Hibás alkalmazáás esetén az akkumulátorból folyadék
lép
phet ki. Kerüllje el az érintkezést a folyadékkal. Ha
vééletleenüll méégiis érintkezésbe jutott az akkumulátorfoolyadéékkaal, azoonnal öblítse le vízzel az érintett felületeet. Haa a folyadéék a szemébe jutott, keressen fel ezen
kíívüül egy orrvosst. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
3.1.6 Szerviz
a) A z el ek tr o m o s k é zi sz er sz á m ot c sa k s za k k épz et t
személyzet és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos
kéziszerszám biztonságos szerszám maradjon.

3.2 A termékre jellemző biztonságtechnikai útmutató
3.2.1 Személyi biztonsági előírások
Amikor a gépet porszívó egység nélkül használja, akkor
a)A
légzőmaszkot kell viselni olyan esetekben, ha a munka port okoz.
A készülék használata eligazítás nélkül nem engedéb)A
lyezett gyermekek vagy gyenge személyek számára.
A gyerekeket meg kell tanítani arra, hogy nem játszc)A
hatnak a készülékkel.
d) Ólomtartalmú festékek, néhány fafajta, ásványés fém
pora káros lehet az egészségre. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és /
vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint
például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen ha fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő
anyagok) együtt használják azokat. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg.
L e h e t ő l e g h as z n ál j o n p o r e l s z í v ó e g y s é g e t . A n n ak
érdekében, hogy a porelszívás hatékony legyen, használjon megfelelő, a Hilti által ajánlott és az elektromos
szerszámmal összehangolt, fához és / vagy ásványi
porhoz alkalmas mobil porelszívót. Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. Javasoljuk, hogy munkavégzés
közben viseljen P2 szűrőosztályú légzőmaszkot. Tartsa be a megmunkálandó anyagra vonatkozó érvényes nemzeti előírásokat.
3.2.2 Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése
és használata
Rögzítse a munkadarabot. A munkadarab rögzítésére
a)R
használjon szorítókat vagy satut. Így biztosabban rögzíti, mint ha kézzel tartaná, ezenkívül mindkét kezét
használhatja a gép kezelésére.
b)Ellenőrizze, hogy a szzersszámokk illeeszzkedneek--e a tokmányhoz, és hogy a tokm
mány reeteszzellve vaan-e.
belek vagy a
c)Ha a szerszám a rejttettt elekktromoos káb
hálózati kábel sérülését okkozzhatjja, akkoor a gépet a szigetelt fogantyúfelületnéll fogvva tarttsa.. Az áramvezető
vezetékekkel való érintkezés során a gép nem védett
fémrészei feszültség alá kerülnek, és a gép kezelője
áramütés kockázatának lesz kitéve.

3.2.5 Személyi védőfelszerelések
A gép használójának és a közvetlen közelében tartózkodóknak kötelező a védőszemüveg, könnyű légzőmaszk,
és védőkesztyű használata.

Viseljen
védőszemüveget

Viseljen
védőkesztyűt

Viseljen légzőmaszkot

4. Üzembehelyezés
Rendkívül fontos, hogy a használati utasításba illesztett biztonsági előírásokat még a gép használatba vétele előtt elolvassa, és az ott leírtakat a használat
során következetesen betartsa!
Az SF121-A kizárólag az SFB 121, vagy az SFB 126
akku- egységgel működtethető!
Az új akkumulátort üzembehelyezés előtt normál töltési üzemmódban 24 óráig, vagy felújító üzemmódban 1224 óráig tölteni kell, ezzel biztosítva a cellák formálását.
Ha hideg van; az akkumulátor teljesítménye csökken.
Ezért célszerű a használaton kívüli akkut szobahőmérsékleten tárolni.
A túl nagy meleg sem hasznos, ezért ügyeljen arra, hol
tárolja az akkumulátort (pl. ne tegye napra, ne tegye közvetlenül az autója szélvédője mögé, vagy egy fűtőtest elé).
Nem célszerű az akkumulátort teljesen lemeríteni, mert
ez az állapot a cellák tönkremenetelét okozhatják.

5. A gép használata

3.2.3 Elektromos biztonsági előírások
A munka megkezdése előtt ellenőrizze pl. fémkeresővel,
a)A
hogy vannak-e rejtett elektromos vezetékek, gáz- és
vízcsövek. A gép külső fémalkatrészei feszültség alá
kerülhetnek, ha pl. véletlenül megsérül egy áramvezeték. Az elektromos áramütés kockázata miatt ez
komoly veszélyt jelent.

A  biztonsági reteszt a szállítás közbeni véletlen
bekapcsolódás ellen használja, meg akkor is, ha a tokmányból szerszámot vesz ki, vagy szerszámot cserél.

3.2.4 Munkahely
Biztosítsa a munkaterület megfelelő megvilágítottságát.
a)B
Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. A rosszul szellőzb)B
tetett munkahely a porterhelésből eredő egészségkárosodást okozhat.

Gyorsbefogó tokmány
A tokmány tokmánykulcs nélkül oldható és meghúzható.
A tokmányorsó kikapcsolt indítókapcsoló állásban rögzítve van. Ez a funkció a gyorsbefogó tokmány oldását és
meghúzását segíti.

A szerszám berakása és kivétele
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Az akku- egység kivétele
 Akkumulátortelep kioldógombok
Az SFB 121 telep kivételénél a gombokat két ujj közé fogva be kell nyomni.
Az akku- egység behelyezése
Nyomja be az akkut ütközésig. Hallania kell a retesz kattanását.
Kizárólag a Hilti SFB 121, vagy az SFB 126 akku- egységet használja.
Az akku töltése
Kizárólag a Hilti C 7/24, C 7/36-ACS, SFC7/18, TCU 7/36,
vagy SBC 12H jelű töltőkészüléke használható. A töltés
menetét a töltőkészülék használati utasításában találja.
Ha a régebbi, SBC 12H töltővel tölti az SFB 126 akkut,
kapacitásveszteséggel kell számolnia. A teljes kapacitást
az C 7/24, C 7/36-ACS, SFC 7/18, vagy TCU 7/36 töltőkészülék használata biztosítja.
 Nyomatékváltó
A mechanikus nyomatékváltóval a nyomaték - fordulatszámtartomány állítható be; (1. fok.: 0–400 ford / perc
2. fok.: 0–1300 ford /perc). Csak üzemen kívül állítható.
Nyomatékválasztás
 Nyomatékbeállitó gyyűrű
A kioldási nyomatékot (1– 10 Nm) a beállítógyűrűvel 15
fokozatban állíthatja be. Fúrójel állásban a nyomatékkapcsoló áthidalódik (
). Ebben az állásban a gép a
maximális ~ 21 Nm forgatónyomatékot adja le.
Forgásirányváltás
 Jobb / bal forgásirányváltó
A forgásirányváltóval a tokmányorsó forgásiránya állítható
be. Üzem közben forgásirányt változtatni lehetetlen. A forgásirányváltó középső állásában az indítókapcsoló reteszelt .
A fordulatszám szabályozása
Kapcsoló elektronikus fordulatszámszabályozóval
A fordulatszám a kapcsoló lassú behúzásával fokozatmentesen szabályozható.

6. Ápolás, karbantartás

A tisztítás előtt távolítsa el az akkut a gépből azért, hogy
elkerülje a véletlenszerű beindulást.
A gép ápolása
-FIGYELEMA gép, különösen a markolat, mindig száraz, tiszta, olajés zsírmentes legyen. Ne haszná ljon szilikonta rtalmú
ápolószereket.
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A gép külső burkolata ütésálló műanyagból készült. A
markolati rész szintetikus gumianyagból áll. A szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni, nem tömődhetnek el, és
mindig tisztán kell tartani őket! Száraz kefét használjon
a szellőzőnyílások gondos kitisztításához. Idegen tárgyakkal ne nyúljon a gép belső részeihez. Enyhén nedves szövetdarabot használjon a gép külső felületének
tisztításához, amit rendszeres időközönként tegyen meg.
Ne használjon permetezőkészüléket, gőzborotvát, folyóvizet a tisztításhoz! Ezek károsan befolyásolhatják a készülék elektromos biztonságát.
Ápolja szerszámait is. A rátapadt szennyeződést távolítsa
el. A szerszámbefogót tartsa tisztán, vékonyan beolajozva.
Az SFB 121 és SFB 126 akku- egység
Az érintkezőkapcsoknak tisztának (olaj és zsírmentesnek)
kell lenniük. Szükség esetén tisztitsa meg azokat egy tiszta törlőkendővel.
Ha az akkumulátor kapacitása hosszabb használat után
az elvárható szint alá csökken, ajánlatos ennek értékelésére a Hilti szervizhez fordulnia.
Karbantartás, szerviz
Rendszeresen ellenőrizze gépe minden, kívülről látható
elemét. Ha sérülést lát, vagy működési zavart tapasztal,
ne használja tovább a gépet. Ilyen esetben azonnal forduljon a Hilti legközelebbi márkaszervizéhez.

7. Tartozékok
Az akku- egység kivétele
 Akkumulátortelep kioldógombok
Az SFB121 telep kivételénél a gombokat két ujj közé fogva be kell nyomni.
Az akku- egység behelyezése
Nyomja be az akkut ütközésig. Hallania kell a retesz kattanását.
Kizárólag a Hilti SFB 121, vagy az SFB 126 akku- egységet használja.
Az akku töltése
Kizárólag a Hilti C 7/24, C 7/36-ACS, SFC7/18, TCU 7/36,
vagy SBC 12H jelű töltőkészüléke használható. A töltés
menetét a töltőkészülék használati utasításában találja.
Ha a régebbi, SBC 12H töltővel tölti az SFB 126 akkut,
kapacitásveszteséggel kell számolnia. A teljes kapacitást
az C 7/24, C 7/36-ACS, SFC 7/18, vagy TCU 7/36 töltőkészülék használata biztosítja.
SFB 121, és SFB 126 akkumulátorok
Kizárólag a kettő valamelyikét használja!

Speciális szerszámok
Előfordulhat, hogy olyan szerszámra van szüksége, ami
alapkínálatunkban nem szerepel. Ebben az esetben is
azt tanácsoljuk, forduljon a Hilti szakembereihez, akik
minőségi megoldást fognak kínálni a feladat elvégzésére.

A használt akkumulátoroktól az országos előírások szerint szabaduljon meg vagy juttassa vissza azokat a Hiltihez újrafelhasználás céljából.
Csak EU
U-oországok számára
Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási szemétbe!

8. Készülékek gyártói garanciája
A Hilti garantálja, hogy a szállított készülék anyag- vagy
gyártási hibától mentes. Ez a garancia csak azzal a feltétellel érvényes, hogy a gép alkalmazása és kezelése,
ápolása és tisztítása a Hilti használati utasításban meghatározottak szerint történik, és hogy az egységes műszaki állapot sértetlen marad, azaz hogy csak eredeti Hilti anyagot, tartozékokat és pótalkatrészeket használnak
a géphez.
Ez a garancia magában foglalja a meghibásodott részek térítésmentes javítást vagy pótlását a gép teljes élettartama alatt. Azok az alkatrészek, amelyek természetes elhasználódásnak vannak kitéve, nem esnek ezen
garancia alá.
Ezen túlmenő igények, ameennnyiiben kényszerítő nemzeti előírások másképp
p neem reendellkezzneek,, ki vaannak
zárva. Különösképpen nem
m válllal a Hiltti fellellőssségeet a
közvetlen vagy közvetett hiányossáágokbóll vagy a hiányosságok következményeiiből ered
dő káárookért, a géép valamilyen célból történő alkallmazzásáávaal vaagy az allkalmazás lehetetlenségével összzefüg
ggőő vesszteségekkért vagy
költségekért. Nyomatékoosann kiizáártt a hallgaatóólagoos jótáállás
a gép alkalmazásáért vagy bizonnyos célraa való alkaalmasságáért.
Javítás vagy csere céljából a gépet vagy az érintett alkatrészt a hiányosság megállapítása után haladéktalanul
el kell juttatni az illetékes Hilti szervezethez.
Ezen garancia magában foglal minden garanciális kötelezettséget a Hilti részéről, és helyébe lép minden korábbi vagy egyidejű nyilatkozatnak, írásba foglalt vagy szóbeli, garanciával kapcsolatos megállapodásnak.

A használt villamos és elektronikai készülékekről szóló
2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell
hasznosítani.

10. EU-megfelelőségi nyilatkozat
Megnevezése:
Típusa:
A tervezés éve:

Akkumulátoros csavarbehajtó gép
SF121-A
2001

Alulírottak, teljes felelősséggel kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az alábbi szabványoknak és normatív előírásoknak: 2009.12.28-ig a 98/37/EG, 2009.12.29-től a
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2006/66/EG, EN 55 014-1,
EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-1, EN 60 7452-2

Hilti Corporation

Dietmar Sartor
Head of BA Quality Process
Management
Business Area Electric Tools &
Accessories
12/2009

Roman Haenggi
Senior Vice President
Business Unit Cordless and
Cutting
12/2009

9. Hulladékanyag felhasználás
A Hilti gépek alkatrészei javarészt újrafeldolgozható anyagokból készülnek. Ez a körülmény
lehetőséget biztosít az alkatrészek ismételt szakszerű feldolgozásra. A világ sok országában a Hilti hajlandó az Ön elhasznált gépét újrahasznosítás céljából átvenni. Ennek módjáról kérjen felvilágosítást vevőszolgálatunkról, Hilti Centereink munkatársaitól, vagy területileg
illetékes szaktanácsadótól.
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