
HITACHI
KLUCZ UDAROWY
BEZPRZEWODOWY

Instrukcja obsługi

WH 14DL WH 18DL
WR 14DL WR 18DL

Przed użytkowaniem elektronarzędzia
należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję i zrozumieć jej treść.
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PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA !
Przeczytaj całą instrukcję

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
Miejsce pracy
Miejsce pracy należy utrzymać w należytym
porządku.

Nie używaj elektronarzędzia w miejscu gdzie
istnieje ryzyko wybuchu, dotyczy to
łatwopalnych cieczy i gazów oraz pyłów.

Trzymaj dzieci oraz osoby nieupoważnione z
dala podczas pracy urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla przyłączeniowego urządzenia
musi pasować do gniazdka elektrycznego.
N igdy n ie modyf iku j wtyczk i kab la
przyłączeniowego urządzenia.
Nigdy nie używaj adapterów (przejściówek) do
przyłączania urządzeń, które muszą być
uziemione

Unikaj kontaktu ciała z przedmiotami, które są
uziemione takie jak; kaloryfery, rury, lodówki.

Elektronarzędzia nie mogą być narażone na
działanie deszczu. Nie używaj elektronarzędzi w
miejscach wilgotnych lub mokrych.

N i e n a l e ż y p r z e c i ą ż a ć p r z e w o d u
przyłączeniowego. Nigdy nie przenoś
elektronarzędzia trzymając za przewód
przyłączeniowy, ponadto nie wolno wyjmować
wtyczki z gniazdka chwytając za przewód.
Utrzymuj przewód przyłączeniowy z dala od
ostrych przedmiotów, gorąca, olejów oraz
poruszających się przedmiotów.

W przypadku gdy pracujesz urządzeniem na
zewnątrz, używaj przedłużacza kabla
przyłączeniowego specjalnie przystosowanego
do tego celu.

Nie przeczytanie całej instrukcji obsługi urządzenia
może być spowodować ryzyko powstania porażenia
prądem, pożaru oraz obrażeń ciała.
Określenie "elektronarzędzie" w niniejszej instrukcji
obsługi odnosi się w całości do urządzenia
zasilanego przewodem elektrycznym a także
urządzenia zasilanego bezprzewodowo.

Zaśmiecone stanowiska pracy podnoszą
ryzyko wypadku.

Elektronarzędzie podczas pracy tworzy iskry, które
mogą zapalić łatwopalne pyły lub opary.

Brak należytego skupienia uwagi podczas pracy
może doprowadzić do utraty kontroli nad
urządzeniem.

.
Zastosowanie się do powyższych zaleceń zmniejsza
ryzyko wystąpienia porażenia prądem.

Ryzyko wystąpienia szoku elektrycznego jest
większe gdy pracujesz w pobliżu uziemionych
przedmiotów.

W przypadku gdy do wnętrza urządzenia dostanie
się woda, zwiększa się ryzyko wystąpienia szoku
elektrycznego.

Uszkodzenie przewodu przyłączeniowego zwiększa
ryzyko wystąpienia porażenia prądem.

U ż y c i e o d p o w i e d n i o p r z y s t o s o w a n e g o
przedłużacza do prac na zewnątrz zmniejsza ryzyko
wystąpienia porażenia prądem.
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Bezpieczeństwo osobiste
Bądź uważny i czujny, w czasie pracy
elektronarzędziem zachowaj zdrowy rozsądek i
rozwagę. Nie używaj narzędzia gdy jesteś
zmęczony lub pod wpływem leków lub alkoholu
bądź narkotyków.

Używaj wyposażenia ochronnego. Zawsze noś
(zakładaj) okulary ochronne.

Unikaj przypadkowego włączenia urządzenia.
Upewnij się że przycisk urządzenia jest w pozycji
WYŁĄCZONO "OFF".

Usuń wszelkie klucze nastawcze przed uruchomi-
eniem urządzenia.

Podczas pracy utrzymuj pewną i prawidłową
pozycję ciała.

Ubieraj się prawidłowo. Nie ubieraj się w luźno
zwisającą odzież ponadto nie noś biżuterii.

Jeżeli elektronarzędzie przewiduje zamontowanie
pochłaniacza pyłu lub kurzu, należy je zamontow-
ać.

Korzystanie z elektronarzędzia
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
odpowiedniego urządzenia do odpowiedniej
pracy.

Nie korzystaj z urządzenia, którego nie można
wyłączyć za pomocą przycisku.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek regulacji
urządzenia, odłącz narzędzie od źródła napięcia.

Przechowuj urządzenie z dala od dzieci lub osób,
które nie powinny korzystać z niego.

Sprawdzaj okresowo elektronarzędzie. Upewnij
się, czy osłony, obudowy, wkręty czy śruby są
dokręcone i czy nie ma poluzowanych części.
Jeżeli tak to napraw to przed rozpoczęciem pracy
z urządzeniem.

Moment nierozwagi może doprowadzić do
poważnych konsekwencji włączając to także
obrażenia lub zranienia.

Osobiste wyposaże-
nie ochronne takie jak maski przeciwpyłowe,
odpowiednie obuwie (przeciwpoślizgowe), kask
ochraniający głowę, słuchawki ochronne używane są
aby zmniejszyć ryzyko wypadku podczas pracy.

Przenoszenie urządzenia z palcem tkwiącym na
przycisku włączającym doprowadzić może do
przypadkowego uruchomienia a tym samym
zranienia.

Klucz nie zdemontowany z urządzenia przed
rozpoczęciem pracy może wyrządzić krzywdę tobie
lub osobie znajdującej się w pobliżu.

Spowoduje to zapewnienie bardziej
bezpiecznej pracy.

Utrzymuj swoje włosy, ubranie, okulary z dala od
poruszających się części urządzenia.
Luźne ubranie, biżuteria czy długie włosy mogą zostać
"złapane" przez poruszające się części urządzenia.

Sprawdź czy poprawnie je zamontowałeś. Takie
urządzenia wpływają na zmniejszenie wystąpienia
ryzyka podczas pracy.

Odpowiednie urządzenie sprawi że praca będzie
efektywniejsza i bardziej bezpieczna.

Każde elektronarzędzie, którego nie można w ten
sposób wyłączyć jest niebezpieczne dla użytkownika i
wymaga natychmiastowej naprawy.

Unikniesz dzięki temu możliwości przypadkowego
uruchomienia i tym samym możliwości doznania
obrażeń.

Elektronarzędzie może być niebezpieczne w rękach
osób nie przeszkolonych.



Wiele wypadków zdarza się przez to, że narzędzie
nie jest okresowo sprawdzane.

Odpowiednio serwisowane narzędzia tnące są
rzadziej podatne na zepsucia i są łatwiejsze w
użyciu.

Wykorzystywanie urządzenia do innych celów niż te
które podano w instrukcji obsługi może być
niebezpieczne dla użytkownika.

Zapewni to odpowiedni serwis na wysokim poziomie.

Utrzymuj narzędzia ostre i czyste.

Korzystaj z elektronarzędzia, akcesoriów, bitów
etc. w zgodzie z niniejszą instrukcją obsługi.

Serwis
Korzystaj z Autoryzowanego Serwisu firmy
HITACHI. Będziesz miał pewność, że części
użyte do naprawy twojego urządzenia są
oryginalne.

OSTRZEŻENIE
Utrzymuj dzieci oraz osoby nieupoważnione z
dala od urządzenia. Elektronarzędzie powinno
być przechowywane w miejscu dostępnym tylko
dla ciebie.

Urządzenie to jest podręcznym narzędziem
służącym do wkręcania oraz wykręcania wkrętów.
Używaj wkrętarki tylko do tego.Przy dłuższej pracy
wkrętarką stosować zatyczki do uszu.
Trzymanie urządzenia tylko jedną ręką jest bardzo
niebezpieczne i ryzykowne, dlatego należy trzymać
wkrętarkę obiema rękoma.
Po zainstalowaniu bita, sprawdź czy jest on dobrze
umiejscowiony w uchwycie. W przypadku gdyby bit
nie był dobrze skręcony, może się poluzować
podczas pracy.
Używaj bitów pasujących do wkrętów.
Wkręcanie wkrętów wkrętarką pod złym kątem może
spowodować, że łeb wkrętu zostanie uszkodzony.
Najlepsze efekty dokręcania uzyskuje się gdy
wkręcanie odbywa się po linii prostej.
Zawsze ładuj akumulator wkrętarki w temperaturze
w przedziale 0 C - 40 C. Gdy temperatura jest
mniejsz od 0 st. Celsjusza akumulator może się
przeładować co może być niebezpieczne.
Akumulator nie może ładowany w temp. powyżej 40
st. Celsjusza.
Optymalna temperatura do ładowania akumulatora
mieści się w przedziale 20 - 25 st. Celsjusza.
Nie należy używać ładowarki bez przerwy. Kiedy
akumulator zostanie naładowany, należy odczekać z
następnym ładowaniem ok. 15 minut.
Nie pozwól aby obcy materiał nie dostał się do
środka ładowarki.
Nie wolno rozłączać baterii z ładowarką przed
zakończeniem ładowania.
Nigdy nie wolno zwierać akumulatora.
Spięcie na krótko akumulatora spowoduje powstanie
dużego prądu a w konsekwencji do zapalenia i
uszkodzenia baterii.
Nie wolno wrzucać baterii do ognia.
Jeżeli bateria zapali się może eksplodować.
Nie wkładać żadnych przedmiotów w kraki
wentylacyjne ładowarki.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRACY
WKRĘTARKĄ BEZPRZEWODOWĄ

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRACY
KLUCZEM BEZPRZEWODOWYM

Włożenie metalowych przedmiotów lub łatwopal-
nych w kratki wentylacyjne może spowodować
ryzyko porażenia prądem i zniszczenie ładowarki.
W przypadku gdy bateria uległa zużyciu, należy
odnieść ją do sklepu w którym dokonano zakupu
sprzętu. Nie wolno wyrzucać baterii do śmieci.
Używanie zużytej baterii doprowadzi do uszkodze-
nia ładowarki.
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Powyższe narzędzie służy do zaciskania i rozluźni-
ania ślub i nakrętek i tylko w tych celach powinno być
wykorzystywane.
Należy stosować zatyczki do uszu (nauszniki
głuszące dla ochrony słuchu w czasie pracy.
Trzymanie narzędzia tylko jedną ręką jest ogromnie
niebezpieczne. W czasie pracy narzędzie należy
trzymać obiema rękoma.
Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy
gniazdko nie jest uszkodzone lub pęknięte.
Uszkodzone gniazdka stanowią niebezpieczeństwo.
Nasada powinna być wyposażona we wtyk i
pierścień. Jeżeli wtyk lub pierścień są uszkodzone
nasada może wypaść w trakcie pracy klucza, co
stanowi niebezpieczeństwo. Nie należy wykorzys-
tywać wtyków lub pierścieni, które zostały zdeformo-
wane, zniszczone, pęknięte. Wtyk i pierścień zawsze
powinny być zainstalowane w poprawnej pozycji.
Należy sprawdzić moment obrotowy zacisku.
Odpowiedni moment obrotowy zacisku zależy od
materiału z jakiego wykonana jest śruba, od jej
wymiarów, jakości, itd. Moment obrotowy wytworzony
przez ten klucz różni się również w zależności od
tego, czy bateria została właśnie naładowana, czy też
za chwilę się wyładuje. Należy sprawdzić kluczem
dynamo-metrycznym. Czy śruba została dociśnięta
przy odpowiednim momencie obrotowym.
Zatrzymaj pracę klucza przed zmianą kierunku
obrotu. Zawsze wyłącz narzędzie i poczekaj, aż klucz
zatrzyma się całkowicie zanim zmienisz kierunek
obrotu.
Nie należy nigdy dotykać części obrotowej.
Nie należy dopuścić, aby nasada obrotowa znalazła
się w pobliżu dłoni albo innej części ciała. Groziłoby to
poranieniem się. Ponadto należy unikać dotknięcia
nasady obrotowej zaraz po długotrwałej pracy
narzędzia. Miejsce to nagrzewa się, a dotknięcie grozi
poparzeniem.
Nie należy dopuścić, aby klucz obracał się bez śruby
lub nakrętki przy użyciu złącza uniwersalnego. Jeżeli
element obrotowy obraca się bez przyłączenia do
śruby lub nakrętki, klucz może zacząć działać w
sposób niekontrolowany.
Może dojść do poranienia się, lub też siła klucza może
spowodować jego wyrwanie się z rąk.
Baterię należy ładować zawsze w temperaturze od 0
do 40 °C. Temperatura niższa niż 0° może doprowad-
zić do przeładowania, które nie jest bezpieczne.
Bateria nie może być ładowana w temperaturze
wyższej niż 40°. Najlepsza temperatura do ładowania
baterii to 20-25°C.
Nie należy korzystać z ładowarki nieustannie. Po
zakończeniu jednego ładowania należy pozostawić
ładowarkę na około 15 minut przed rozpoczęciem
kolejnego ładowania.
Nie należy dopuścić do zabrudzenia otworu
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Nie należy dopuścić do zabrudzenia otworu
przyłączenia baterii.
Nie należy odłączać baterii od ładowarki.
Nie należy dopuścić do zwarcia w baterii. Zwarcie
doprowadziłoby do zwiększenia napięcia i do
przegrzania. To z kolei może doprowadzić do
spalenia silnika.
Baterii nie należy wrzucać do ognia. W przypadku
wrzucenia, bateria może wybuchnąć.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w
otworach wentylacyjnych ładowarki. Umieszczenie
w tych otworach przedmiotów metalowych lub
łatwopalnych może doprowadzić do porażenia
prądem lub może zniszczyć ładowarkę.
Gdy zbliża się koniec okresu ważności baterii należy
niezwłocznie odnieść ją do sklepu, w którym została
zakupiona. Nie należy wyrzucać wyczerpanych
baterii.
Korzystanie z wyczerpanych baterii może zniszczyć
ładowarkę

Aby wydłużyć żywotność, baterię wyposażono w system
ochrony przed całkowitym rozładowaniem. System ten
zadziała w dwóch przypadkach;
1. Kiedy nastąpi znaczny spadek napięcia baterii; do
12V (w przypadku modeli WH18DL, WR18DL) oraz 8V
(w modelach WH14DL, WR14DL). W takich przypadk-
ach silnik przestanie pracować.
2. Kiedy narzędzie zostanie przeciążone silnik
przestanie pracować. W takim przypadku należy zwolnić
przycisk włączający i ponownie uruchomić urządzenie.
Po tej operacji urządzenie zacznie pracować.
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UWAGI NA TEMAT BATERII
LITOWO-JONOWYCH

DANE TECHNICZNE

ŁADOWARKA

Wkrętarka bezprzewodowa

Klucz bezprzewodowy

0 - 2.600 obr/min

0 - 2.600 obr/min

14.4 V

14.4 V

18 V

18 V

45 min

WH14DL

WR14DL

WH18DL

WR18DL

UC18YRL

1,5 kg

1,5 kg

1,6 kg

1,6 kg

EBL 1430: Li-ion (4 ogniwa)
BCL 1430: Li-ion (4 ogniwa lub 8)

EBL 1430: Li-ion (4 ogniwa)
BCL 1430: Li-ion (4 ogniwa lub 8)

EBM 1830: Li-ion (10 ogniw)

EBM 1830: Li-ion (10 ogniw)

140 N m

200 N m

150 N m

220 N m

7.2 18 V

M6 - M14

M10 - M16

0,6 kg

Model

Model

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania

Model

Napięcie ładowania

Moment dokręcający (maksymalny)

Moment dokręcający (maksymalny)

Waga

Przybliżony czas ładowania. Faktyczny czas ładowania może się różnić.

Prędkość bez obciążenia

Prędkość bez obciążenia

Rozmiary śrub

Rozmiary śrub

Czas ładowania

Bateria z możliwością ładowania

Bateria z możliwością ładowania

3.0 Ah

3.0 Ah

Waga

Waga

WYMIANA BATERII

rys. 1

Należy lekko przytrzymać rączkę (3) i wcisnąć
zatrzask przytrzymujący baterię (2) aby wyjąć
baterię (1) ( )

1.

2.

WYMIANA BATERII / INSTALACJA UWAGA

INSTALACJA BATERII
rys.1

Nigdy nie należy doprowadzić do spięcia w baterii.

Włóż baterię (1) zwracając uwagę na bieguny ( )
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Przed rozpoczęciem korzystania z wkrętarki należy
naładować baterię według instrukcji:

. Po
wykonaniu tej czynności powinna zapalić się
czerwona kontrolna lampka zasilania (powinna
migać w 1-sekundowych odstępach).

Włóż mocno baterię do ładowarki aż w pełni będzie
ulokowana w stanowisku ładowania.

Połącz przewód ładowarki do źródła prądu

Umieszczanie baterii w ładowarce

ŁADOWANIE UWAGA

Ładowanie.

(zobacz : tabela 1)

tabeli 1

Jeżeli bateria jest włożona w odwrotnym kierunku
uniemożliwi to ładowanie oraz może to doprowadzić do
takich problemów jak zapalenie lub deformacja
stanowiska ładowania.

Gdy bateria zostanie zainstalowana rozpocznie się
ładowanie. Lampka kontrolna będzie się bez przerwy
świeciła na czerwono. Gdy bateria będzie w pełni
naładowana lampka zacznie migać w 1-sekundowych
odstępach .
Wskaźnik lampki kontrolnej
Wskaźnik lampki kontrolnej pokazany jest w ,
według warunków ładowarki i baterii.

Złe funkcjonowanie
baterii lub ładowarki

Temperatura baterii jest
wysoka, co uniemożliwia
ładowanie. Można
rozpocząć ładowania
kiedy bateria ostygnie

lampka mruga w odstępach co 0.5 sekund

lampka świeci się bez przerwy

lampka mruga w odstępach co 0.5 sekund

lampka miga w odstępach co 0.1 sekundy

lampka świeci się bez przerwy

Mruganie
(kolor czerwony)

Światło
(kolor czerwony)

Mruganie
(kolor czerwony)

Miganie
(kolor czerwony)

Światło
(kolor zielony)

Wskaźniki lampki kontrolnej

Przed ładowaniem

W trakcie ładowania

Ładowanie zakończone

Ładowanie niemożliwe

Stan przegrzania

Tabela 1

Temperatury doładowania przy różnych
typach baterii

UWAGA: podczas ochładzania baterii w ładowarce UC18YRL może włączyć się wiatrak chłodzący.

Bateria z możliwością
doładowania

Bateria Li-ion

Temperatura, przy której
bateria może zostać dołado-
wana

0 C - 50 C0 0

2.)

Tabela 2

Odnośnie do temperatury baterii
Temperatura baterii pokazana jest w poniższej
tabeli. Baterie, które uległy przegrzaniu powinny
przestygnąć zanim zostaną naładowane.

Wyłącz przewód ładowarki z gniazdka.
Przytrzymaj ładowarkę i wyciągnij baterię.
Po doładowaniu wyjmij baterię z ładowarki a
potem przechowuj ją w odpowiednich
warunkach.
UWAGA

OSTRZEŻENIE

Upewnij się że wyjąłeś baterię po ładowaniu z
ładowarki.

Jeżeli zaraz po pracy bateria nagrzała się (lub też
nagrzała się w wyniku działania słońca) lampka
kontrolna ładowarki może nie świecić się na
czerwono. W takim przypadku należy ostudzić
baterię i dopiero wtedy ją doładować.

Doładuj baterię zanim całkowicie się wyładuje.
Gdy zauważysz, że moc narzędzia zmniejszyła się
doładuj baterię. Jeżeli będziesz kontynuować pracę
narzędzia możesz doprowadzić do zniszczenia baterii
lub znacznego zmniejszenia jej wydajności.
Nie należy doładowywać baterii w wysokich tempe-
raturach.
Bateria będzie gorąca zaraz po zakończeniu pracy
narzędzia. Jeżeli rozgrzana bateria będzie doładowana
zniszczą się substancje chemiczne w niej zawarte, a
wydajność baterii zmniejszy się. Należy ostudzić
baterię a natępnie ją doładować.

Jak zwiększyć wydajność baterii4

5 1

2

Gdy lampka kontrolna ładowarki miga na czerwono (w
odstępach 0.2 sekundowych) sprawdź czy miejsce
instalacji baterii nie jest zanieczyszczone. Jeżeli nie
jest, prawdopodobnie ładowarka lub bateria są
uszkodzone. Należy zanieść je do autoryzowanego
punktu obsługi.
Ponieważ wbudowany mikroprocesor potwierdza po
około 3 sekundach, że doładowywana bateria została
wyjęta, należy poczekać minimum 3 sekundy przed
ponownym włożeniem baterii. Jeżeli bateria zostanie
włożona w przeciągu tych 3 sekund może nie zostać
właściwie naładowana.
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Przygotowanie środowiska pracy

Sprawdź baterię

Wybór nasady pasującej do śruby

OSTRZEŻENIE

Wybór nasady pasującego. (Wkrętarka)

Instalowanie nasady (Wkrętarka)

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że miejsce pracy spełnia wszystkie
warunki wyszczególnione w punkcie instrukcji
dotyczącym środków ostrożności.

Upewnij się, że bateria jest mocno zainstalowana.
Jeżeli byłaby zainstalowana zbyt luźno mogłaby
wypaść, doprowadzając do wypadku.

Zawsze postępuj zgodnie z poniższą instrukcją
podczas instalowania nasady (rys.2)
1) pociągnij nasadkę (7) w kierunku przeciwnym.
2) Włóż wkręt (9) w miejsce sześciokątnego otworu
(8)
3) Zwolnij nasadkę (7), powróci ona do pierwotnego
położenia i zablokuje wkręt.

Jeżeli nasadka nie wróci do pierwotnej pozycji, wkręt
nie będzie prawidłowo zainstalowany.

Upewnij się, iż wybrałeś nasadę pasującą do zacisku
odpowiedniej śruby. Korzystanie z nieodpowiedniej
nasady nie tylko doprowadzi do nieefektywnej pracy
narzędzia lecz także zniszczy nasadę i nakrętkę.
Zniszczona lub zużyta nasada kwadratowa lub
sześciokątna nie zaciśnie śruby w odpowiedni
sposób, co doprowadzi do utraty w momencie
obrotowym zacisku.
Zwracaj uwagę na zużycie nasady i wymień ją, nie
dopuszczając do dalszego zniszczenia.

Wybierz odpowiednią nasadę.
Kołek, typ O-ring (pierścieniowy)
Porównaj otwór nasady z otworem kowadełka, załóż
nasadę na kowadełko.
Załóż nasadę na kołek
Połącz pierścień z gwintem w nasadzie
Nasada typu „tłok” (Rys.3)
Połącz tłok ulokowany w kwadratowej części
kowadełka (12) z otworem w nasadzie sześciokątnej
(10). Popchnij tłok i włóż nasadę na kowadełko.
Sprawdź, czy tłok wpasował się w otwór. Zdejmując
nasadę (10) dokonaj odwrotnych czynności.
Zabezpieczenie pierścienia.
Porównaj kwadratową część z otworem kowa-
dełkowym. Muszą one do siebie pasować.
Upewnij się że nasadka została prawidłowo
umiejscowiona.
Kiedy zdejmujesz nasadkę, wyciągnij ją z kowadełka
(12)

Stosuj nasadki przeznaczone dla tego typu
urządzeń, spis jest przedstawiony w instrukcji lub
katalogu Hitachi.
Sprawdź uważnie czy dobrze zamontowałeś
nasadkę. Jeżeli jest ona nieprawidłowo zainstalo-
wana może podczas pracy poluzować się i
spowodować obrażenia.

Ostrzeżenie dotyczące baterii litowo-jonowych
Aby wydłużyć okres przydatności, bateria została
wyposażona w system zabezpieczający, który

CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM

KORZYSTANIE

powoduje wyłączenie się urządzenia w sytuacjach
takich jak:
przeciążenie silnika
W takim przypadku wkrętarka zostanie natychmiast
wyłączona, jest to całkowicie normalne.

Kiedy używasz oświetlenia, zwróć uwagę aby
urządzenie nie upadło. Jeżeli tak się stanie istnieje
ryzyko wystąpienia wypadku.
Nie zakładaj do urządzenia innej końcówki niż
końcówka phillips, w czasie gdy przenosisz
urządzenie przyczepione do paska za pomocą
haczyka. Podczas przenoszenia urządzenia, które
ma założoną końcówkę o ostrej krawędzi może się
zdarzyć dojść do zranienia.

Haczyk może być zainstalowany po prawej lub
lewej stronie, a jego kąt może być dopasowany w
pięciu fazach od 0 do 80 .

pociągnij haczyk (15) do siebie w kierunku
wskazanym przez strzałkę (A) i skręć w kierunku
strzałki (B). (rys. 5)
Kąt może być dostosowany w pięciu fazach (0 , 20 ,
40 , 60 , 80 ). Dopasuj kąt haczyka do wymaganej
pozycji.

Niewłaściwa instalacja haczyka może podczas
doprowadzić do uszkodzenia ciała.
trzymaj mocno główne narzędzie i usuń śrubkę
korzystając z śrubokrętu do wkrętów z rowkiem lub
monety. (rys. 6)
Usuń haczyk (15) i sprężynę (16) (rys.7)
Zainstaluj haczyk (15) po drugiej stronie i
zabezpiecz śrubką.(rys.8)

Zwróć uwagę rodzaj sprężyny (16). Sprężyny o
większej średnicy (17) należy instalować z dużą
uwagą. (rys.8).
Używanie światła pomocniczego
Przyciskając przycisk (18) wyłączysz oświetlenie.
Jeżeli zapomnisz tego zrobić, oświetlenie wyłączy
się automatycznie po upływie 15 minut.
Kierunek świecenie lampki może być ustawiony
poprzez ustawienie haczyka w pozycji 1-5 (rys. 9)
Czas świecenia
Baterie manganowe AAAA - przybliżony czas
świecenia 15 godzin
Baterie alkaiczne AAAA - przybliżony czas
świecenia 30 godzin.

Nie patrz bezpośrednio w kierunku światła.
Może to doprowadzić do poważnego urazu oka.
Zmiana baterii
Poluzuj wkręt w haczyku (20) za pomocą wkrętaka
phillipsa. (nr 1) (19) (rys. 10)
Zdejmij pokrywkę haczyka (22) popychając ją w
kierunku wskazanym strzałką (rys.11)
Wyjmij stare baterie, włóż nowe. Sprawdź czy
zgadza się biegunowość baterii plus z (+),
minus z (-) (rys. 12).
Na końcu należy założyć obudowę haczyka (22) w
sposób odwrotny do opisanego powyżej (trzeba
wsunąć obudowę w kierunku przeciwnym do
strzałki narysowanej na rys. 11)

UWAGA:

Korzystanie z haczyka podświetlającego.

Użytkowanie

Zmiana pozycji haczyka
UWAGA

UWAGA

UWAGA

0 0

0 0

0 0 0
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Używaj firmowych baterii typu AAAA (1.5V)- (25)

Nie używaj zbyt dużej siły podczas dokręcania
wkrętów do obudowy.

Nie zastosowanie się do poniższych wskazówek
może doprowadzić do rozlania się baterii,
zardzewienia lub uszkodzenia.
Położenie biegunów plus z (+), minus z (-) jest
prawidłowe. Wymieniaj obie baterie w tym samym
czasie.
Nie używaj starych baterii z nowymi.
Wyjmij natychmiast zużytą baterię z haczyka.
Nie wyrzucaj starych baterii do kosza z innymi
odpadkami. Ponadto nie wolno wrzucać baterii do
ognia.
Przechowuj baterie z dala od dzieci.
Używaj baterii zgodnych ze specyfikacją producenta
urządzenia.

UWAGA

OSTRZEŻENIE

Sprawdź kierunek obrotu

UWAGA

Włączanie i wyłączanie

Wkręcanie wkrętów (wkrętarka).

OSTRZEŻENIE

Nasada obraca się według wskazówek zegara, gdy
przesunie się przycisk (13) w stronę R.
Przesunięcie przycisku w stronę L spowoduje obrót
nasady w odwrotnym kierunku. (rys.4). Znaki „L” i „R”
zostały umieszczone na narzędziu.

Przycisk nie może być przesunięty, gdy urządzenie
jest w trakcie pracy. Aby zmienić kierunek obrotu
należy najpierw wyłączyć urządzenie

Gdy przycisk jest wciśnięty narzędzie obraca się; gdy
jest wyciśnięty narzędzie zatrzymuje się.
Prędkość obrotowa może być kontrolowana w
zależności od tego, jak mocno wciskamy włącznik.
Prędkość jest niewielka gdy wciskamy lekko,
zwiększa się w miarę zwiększenia siły wcisku.

Po pierwsze należy wybrać odpowiedni bit pasujący
do śruby, następnie należy tak ustawić wkrętarkę,
aby ta był w jednej linii z wkręcaną śrubą. Na koniec
dociskamy bit do wkrętu i wkręcamy wkręt.

Zbyt długie dokręcanie wkrętu za pomocą wkrętarki
może doprowadzić do jego złamania się.
Wkręcanie wkrętów pod nie odpowiednim kątem
doprowadzi do zniszczenia się łba wkrętu. Ponadto
siła dokręcania nie będzie odpowiednia.

1

2
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Odłożenie narzędzia po dłuższej pracy

UWAGA

Uwagi przy korzystaniu z przycisku kontrolują-
cego prędkość

Po dłuższym korzystaniu z narzędzia odłóż je na
około 15 minut, gdy będziesz doładowywać baterię.
Temperatura silniczka podniesie się, jeżeli praca
zostanie podjęta od razu po wymianie baterii, co
może doprowadzić do spalenia.

Nie należy dotykać obudowy narzędzia, gdyż w
trakcie dłuższej pracy bardzo się nagrzewa.

Przycisk ten ma wbudowany obwód elektroniczny,
który bezstopniowo zmienia prędkość obrotu.
Dlatego, gdy przycisk wciśnięty jest lekko (niska
prędkość obrotu) a silnik jest nagle zatrzymany
podczas wkręcania śrub części obwodu

UWAGI PRZY KORZYSTANIU Z NARZĘDZIA

elektrycznego mogą się przegrzać i zniszczyć.

Moment obrotowy zacisku zależy od wielkości śruby
oraz materiału w który jest ona wkręcana. W
przypadku dokręcania śrub mniejszych od M8 należy
zwrócić uwagę aby nie używać zbyt dużej siły, w
przeciwnym wypadku śruba może zostać złamana.

Optymalny moment obrotowy dla nakrętek i śrub różni
się w zależności od materiału i wielkości nakrętek i
śrub. Zbyt duży moment obrotowy w przypadku małej
śruby może zgiąć lub złamać śrubę. Moment obrotowy
zwiększa się proporcjonalnie do czasu pracy
narzędzia. Należy dostosować czas pracy do
odpowiedniej śruby.

Wkrętarkę należy trzymać sztywno obiema rękoma, w
jednej linii ze śrubą. Urządzenia nie należy przyciskać
bardzo mocno. Wkrętarkę należy trzymać mocno, aby
przeciwdziałać sile udaru.

Poniższe czynniki wpływają na redukcję momentu
obrotowego. Należy sprawdzić przed rozpoczęciem
pracy faktyczny wymagany moment obrotowy
poprzez wkręcenie kilku śrub ręcznym kluczem
dynamo-metrycznym. Następujące czynniki wpływają
na moment obrotowy:
Napięcie

Moment obrotowy zacisku

Praca przy odpowiednim momencie obrotowym

Odpowiednie trzymanie narzędzia

Sprawdzenie momentu obrotowego

2)

1)

3)

4)

5)

6)

Napięcie zmniejsza się a moment obrotowy obniża się,
gdy osiągnięta zostaje granica wyładowania baterii.
Czas pracy
Moment obrotowy zwiększa się wraz ze zwiększeniem
czasu pracy. Jednakże moment obrotowy zwiększyć
się może jedynie do pewnego poziomu, którego nie
przekroczy nawet przy bardzo dużym czasie pracy.
Średnica śruby
Moment obrotowy różni się w zależności od średnicy
śruby. Ogólnie, im większa średnica śruby tym większy
wymagany moment obrotowy.
Warunki wkrętu
Moment obrotowy zależy od stosunku momentu
obrotowego, klasy i długości śrub, nawet w przypadku
użycia śrub o takiej samej wielkości gwintu. Moment
obrotowy zależy również od warunków powierzchni, w
którą wkręcamy śruby. Gdy śruba i nakrętka są
wkręcana jednocześnie moment obrotowy znacznie
się zmniejsza.
Korzystanie z części dodatkowych (wkrętarka)
Moment obrotowy zmniejsza się trochę, gdy korzysta-
my z przedłużacza, złącza uniwersalnego, lub też
długiej nasady.
Zbyt luźna nasada
Zniszczona lub zdeformowana nasada sześciokątna
lub kwadratowa nie będzie wystarczająco ścisła, aby
dopasować nakrętkę do kowadełka, co w efekcie
doprowadzi do obniżenia momentu obrotowego.
Korzystanie z nieodpowiedniej nasady, która nie
pasuje do śruby może doprowadzić do niewystarczają-
cego momentu obrotowego.

1 Kontrola bita (wkrętarka)
Używanie złamanego lub uszkodzonego bita jest
niebezpieczne, gdyż może on podczas wkręcania
śrub ześlizgnąć się. Wymień go na nowy

KONSERWACJA I PRZEGLĄDY
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Kontrola nasad (wkrętarka)

Kontrola śrub mocujących (wkrętarka)

Konserwacja silnika

Kontrola szczotek węglowych (rys. 13)

UWAGA

Wymiana szczotek węglowych

Zniszczona lub zdeformowana nasada sześciokątna
lub kwadratowa nie będzie wystarczająco ścisła, aby
dopasować nakrętkę do kowadełka, co w efekcie
doprowadzi do obniżenia momentu obrotowego. Od
czasu do czasu należy więc sprawdzać stan otworów
w nasadach i w razie potrzeby wymieniać je na nowe.

Należy regularnie kontrolować wszystkie śruby
mocujące i sprawdzać, czy są one należycie
dokręcone. Jeżeli któraś ze śrub lub któryś z wkrętów
są luźne należy je natychmiast mocno dokręcić.
Zaniedbanie tego może doprowadzić do poważnego
wypadku.

Uzwojenia silnika stanowią najważniejszą część
narzędzia. Należy szczególnie dbać o to, aby
uzwojenia silnika nie zostały zalane olejem bądź
wodą.

Silnik wyposażony jest w szczotki węglowe, które są
częściami zużywającymi się. Jeżeli zużyją się lub
znajdą się w granicy zużycia, grozi to poważnymi
zakłóceniami w pracy silnika. Ponadto, szczotki
węglowe należy zawsze utrzymać w czystości tak,
aby mogły one swobodnie przesuwać się w oprawce
szczoteczki.

Podczas wymiany zużytej szczotki węglowej na
nową, upewnij się że jest to szczotka węglowa firmy
HITACHI nr. 999054

Aby wymienić szczotkę węglową należy odkręcić
wkręt przytrzymujący pokrywę szczoteczki. Po
zdjęciu pokrywy należy wykręcić kołpaczek
izolacyjny szczotki (28) płaskim śrubokrętem (rys.
15) i zdjąć szczotkę z oprawki.
Instalując szczotkę węglową należy sprawdzić, czy
instalujemy ją w odpowiednią stronę (29) (Rys. 16).
Na końcu należy założyć pokrywę szczotki.
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UWAGA

Czyszczenie części zewnętrznej narzędzia

Przechowywanie

Lista serwisowa

Należy się upewnić, że instalujemy szczypiec
szczotki węglowej w elemencie styku poza tubą
szczotki. (Możesz wybrać którykolwiek z dwóch
istniejących szczypców).
Należy zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż
jakikolwiek błąd przy tej operacji może doprowadzić
do zdeformowania szczypca szczotki węglowej i
spowodować problemy z silnikiem.

Jeżeli klucz pobrudzi się należy go przetrzeć miękką,
suchą szmatką albo szmatką namoczoną wodą z
mydłem. Nie należy używać rozpuszczalników
chlorowych, benzyny, rozcieńczalników do farb,
gdyż mogą stopić plastyk.

Klucz udarowy należy przechowywać w miejscu,
którego temperatura nie przekracza 40 C, poza
zasięgiem dzieci.

A: Nr części
B: Kod
C: Nr użytej części
D: Uwagi/komentarz

o

UWAGA!
W związku z prowadzeniem stałych badań i rozwojem
firmy HITACHI zastrzega się prawo wprowadzania
zmian w podanych tutaj danych technicznych bez
zawiadamiania.

Emisja hałasu mierzona według EN60745 i zgodna z
ISO 4871
wynosi:
- poziom ci nienia dźwięku

100 dB (A) (WH14DL)

- natężenie poziomu hałasu (moc)
89 dB (A) (WH14DL)

Z tolerancją KpA: 3dB (A)

Typowa wartość przyśpieszenia wynosi:

9.1m/s (WH14DL)
7.4

ś

2

m/s (WR14DL)
9.2m/s (WH18DL)
6.3m/s (WR18DL)

2

2

2

WAŻNE

Niebieski: Neutralny
Brązowy: Napięcie

Odpowiednie podłączenie wtyczki
Przewody głównego przewodu zasilającego są
oznaczone odpowiednimi kolorami:

Zdarza się że wyżej wymienione oznaczenia nie są
jednoznaczne z oznaczeniami np. we wtyczce, należy
postąpić jak podano niżej;
Przewód niebieski (Neutralny) należy podłączyć do
końcówki oznaczonej literką N lub czarnej. Natomiast
przewód koloru brązowego (Napięcie) należy podłączyć
do końcówki z literką L lub koloru czerwonego.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z CE

Oznajmiamy z całkowitą odpowiedzialnością,
że produkt ten pozostaje w zgodzie ze
standardami lub standardową formą
dokumentów EN50144, HD400, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 i/lub
EN61000-3-11 w zgodzie z Zasadami Rady
73/23/EEC, 89/336/EEC i/lub 98/37/EC.

To oświadczenie odnosi się do załączonego
produktu z oznaczeniami CE.

101 dB (A) (WR14DL, WH18DL)
103 dB (A) (WR18DL)

90 dB (A) (WR14DL, WH18DL)
92 dB (A) (WR18DL)
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