
Użycie zgodne z przeznaczeniem.
Wkrętak przeznaczony jest do wkręcania lub wykręcania śrub i
wkrętów. Nasadka montowana w urządzeniu służy do wkręcania
wkrętów i podobnych.
Urządzenie używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
Każde użycie, odbiegające od opisanego w niniejszej instrukcji
jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za powstałe w
wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia
odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie
producent. 

Dzieci i osoby, które ze względu na ich stan fizyczny,
sensoryczny, umysłowy bądź brak doświadczenia lub wiedzy w
tym zakresie nie mogą używać ładowarki w sposób bezpieczny,
muszą być nadzorowane lub wstępnie poinstruowane przez
osobę odpowiedzialną za jej eksploatację.

Ostrzeżenie!
Jeżeli mimo stosowania się do powyższych zaleceń, operator
źle się poczuje, np. stwierdzi opuchliznę palców, ich nadmierną
bladość lub nastąpi utrata czucia, należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
Ponadto należy:
• unikać przyjmowania niewygodnej pozycji (np. przez źle
ustawiony punkt równowagi), w której
nadgarstki są nienaturalnie wykręcone,
• stosować regularne przerwy, w celu zniwelowania efektu
powtarzalnego obciążenia,
• w przypadku jakichkolwiek objawów zmęczenia dłoni i rąk,
odczuwanego bólu, skonsultować
się z lekarzem.
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Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje.
Niestosowanie się do wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji może
skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub ciężkimi obrażeniami
ciała.

6. Nie wystawiać elektronarzędzi na działanie deszczu ani
wilgoci. Wniknięcie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko
porażenia prądem.
7. Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj kabla do
przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia.
Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi
lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody
zwiększają ryzyko porażenia prądem.
8. Podczas pracy elektronarzędziem na świeżym powietrzu
należy stosować przedłużacz przystosowany do użytku na
zewnątrz. Stosowanie przedłużacza przystosowanego do
użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
9. Jeśli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w
wilgotnym miejscu, należy zastosować zasilanie zabezpieczone
wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI). Korzystanie z
GFCI zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste
10. Zachowaj czujność, uważaj na to, co robisz i kieruj się
zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi
podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne
obrażenia ciała.
11. Stosować osobiste wyposażenie ochronne. Zawsze noś
okulary ochronne. Sprzęt ochronny, taki jak maska   
przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub
ochrona słuchu, stosowany w odpowiednich warunkach,
zmniejszy obrażenia ciała.
12. Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed
podłączeniem elektronarzędzia do zasilania i / lub włożeniem
akumulatora, wzięciem narzędzia do ręki lub przenoszeniem go,
należy upewnić się, że jest wyłączone. Noszenie
elektronarzędzi z palcem na włączniku lub włączanie
elektronarzędzi włączonych do zasilania grozi wypadkami.
13. Przed włączeniem elektronarzędzia usuń wszelkie klucze i
narzędzia do regulacji. Pozostawienie klucza lub klucza
przymocowanego do obracającej się części elektronarzędzia
może spowodować obrażenia ciała.
14. Nie sięgaj zbyt daleko. Przez cały czas utrzymuj właściwą
postawę i równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę
elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.
15. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Trzymaj włosy, ubranie i rękawice z dala od ruchomych części.
Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez ruchome części.
16. Jeśli przewidziano urządzenia do podłączenia urządzeń
odsysających i zbierających pył, upewnij się, że są one
podłączone i prawidłowo używane. Korzystanie z urządzenia do
usuwania pyłu może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy
1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone.
Zagracone i ciemne obszary sprzyjają wypadkom.
2. Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, na
przykład w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub
opary.
3. Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka podczas obsługi
elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować
utratę kontroli. Bezpieczeństwo elektryczne
4. Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Nigdy
nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj żadnych
wtyczek adapterów z uziemionym (uziemionym) zasilaniem
przybory. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazda
zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
5. Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi
jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko
porażenia prądem, jeśli Twoje ciało jest uziemione.


