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ENGLISH 1 2 3  Picture section
with operating description and functional description

Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints 
and description of Symbols

DEUTSCH 1 2 3  Bildteil 
mit Anwendungs- und Funktionsbeschreibungen

Textteil mit Technischen Daten, wichtigen Sicherheits- und Arbeitshinweisen 
und Erklärung der Symbole.

FRANÇAIS 1 2 3  Partie imagée
avec description des applications et des fonctions

Partie textuelle avec les données techniques, les consignes importantes de sécurité et de travail ainsi que 
l’explication des pictogrammes.

ITALIANO 1 2 3  Sezione illustrata 
con descrizione dell'applicazione e delle funzioni

Sezione testo con dati tecnici, importanti informazioni sulla sicurezza e sull‘utilizzo, 
spiegazione dei simboli.

ESPAÑOL 1 2 3  Sección de ilustraciones 
con descripción de aplicación y descripción funcional Sección de texto con datos técnicos, indicaciones importantes de seguridad y trabajo y explicación de los símbolos.

PORTUGUES 1 2 3  Parte com imagens 
explicativas contendo descrição operacional e funcional

Parte com texto explicativo contendo Especifi cações técnicas, Avisos de segurança e de operação e a Descrição 
dos símbolos.

NEDERLANDS 1 2 3  Beeldgedeelte
met toepassings- en functiebeschrijvingen

Tekstgedeelte met technische gegevens, belangrijke veiligheids- en arbeidsinstructies en verklaring van de 
symbolen.

DANSK 1 2 3  Billeddel 
med anvendelses- og funktionsbeskrivelser

Tekstdel med tekniske data, vigtige sikkerheds- og arbejdsanvisninger 
og symbolforklaring.

NORSK 1 2 3  Bildedel
med bruks- og funksjonsbeskrivelse

Tekstdel med tekniske data, viktige sikkerhets- og arbeidsinstruksjoner 
og forklaring av symbolene.

SVENSKA 1 2 3  Bilddel
med användnings- och funktionsbeskrivning

Textdel med tekniska informationer, viktiga säkerhets- och användningsinstruktioner 
samt symbolförklaringar.

SUOMI 1 2 3  Kuvasivut
käyttö- ja toimintakuvaukset

Tekstisivut: tekniset tiedot, tärkeät turvallisuus- ja työskentelyohjeet 
sekä merkkien selitykset.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 2 3  Τμήμα εικόνων
με περιγραφές χρήσης και λειτουργίας

Τμήμα κειμένου με τεχνικά χαρακτηριστικά, σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας 
και εργασίας και εξήγηση των συμβόλων.

TÜRKÇE 1 2 3  Resim bölümü
Uygulama ve fonksiyon açıklamaları ile birlikte

Teknik bilgileri, önemli güvenlik ve çalışma açıklamalarını ve de sembollerin açıklamalarını 
içeren metin bölümü.

ČESKY 1 2 3  Obrazová část 
s popisem aplikací a funkcí

Textová část s technickými daty, důležitými bezpečnostními a pracovními pokyny 
a s vysvětlivkami symbolů

SLOVENSKY 1 2 3  Obrazová časťs popisom aplikácií a funkcií Textová časť s technickými dátami, dôležitými bezpečnostnými a pracovnými pokynmi 
a s vysvetlivkami symbolov

POLSKI 1 2 3  Część rysunkowa z opisami zastosowania i działania Część opisowa z danymi technicznymi, ważnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa  i pracy oraz 
objaśnieniami symboli.

MAGYAR 1 2 3  Képes részalkalmazási- és működési leírásokkal Szöveges rész műszaki adatokkal, fontos biztonsági- és munkavégzési útmutatásokkal, valamint a szimbólumok 
magyarázata.

SLOVENSKO 1 2 3  Del slikez opisom uporabe in funkcij Del besedila s tehničnimi podatki, pomembnimi varnostnimi opozorili in delovnimi navodili 
in pojasnili simbolov.

HRVATSKI 1 2 3  Dio sa slikamasa opisima primjene i funkcija Dio štiva sa tehničkim podacima, važnim sigurnosnim i radnim uputama 
i objašnjenjem simbola.

LATVISKI 1 2 3  Attēla daļa ar lietošanas un funkciju aprakstiem Teksta daļa ar tehniskajiem parametriem, svarīgiem drošības un darbības norādījumiem, 
simbolu atšifrējumiem.

LIETUVIŠKAI 1 2 3  Paveikslėlio dalissu vartojimo instrukcija ir funkcijų aprašymais Teksto dalis su techniniais duomenimis, svarbiomis saugumo ir darbo instrukcijomis 
bei simbolių paaiškinimais.

EESTI 1 2 3  Pildiosa kasutusjuhendi ja funktsioonide kirjeldusega Tekstiosa tehniliste näitajate, oluliste ohutus- ja tööjuhenditega 
ning sümbolite kirjeldustega.

РУССКИЙ 1 2 3  Раздел иллюстрацийс описанием эксплуатации и функций Текстовый раздел, включающий технические данные, важные рекомендации по безопасности и 
эксплуатации, а также описание используемых символов.

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ 1 2 3  Част със снимки с описания за приложение и функции Част с текст с технически данни, важни указания за безопасност и работа 
и разяснение на символите. 

ROMÂNIA 1 2 3  Secvenţa de imagine cu descrierea utilizării şi a funcţionării Porţiune de text cu date tehnice, indicaţii importante privind siguranţa şi modul de lucru 
şi descrierea simbolurilor.

МАКЕДОНСКИ 1 2 3  Дел со сликисо описи за употреба и функционирање Текстуален дел со Технички карактеристики, важни безбедносни и работни упатства 
и објаснување на симболите.

УКРАЇНСЬКА 1 2 3  Частина з зображеннями з описом робіт та функцій Текстова частина з технічними даними, важливими вказівками з техніки безпеки та експлуатації 
і поясненням символів.

عربي 1 2 3 قسم الصور یوجد بھ الوصف التشغیلي والوظیفي  القسم النصي المزود بالبیانات الفنیة والنصائح الھامة للسالمة والعمل ووصف الرموز
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SERVICE

The control lamp fl ashes: The restart cut-out is active.

Kontrolllampe blinkt: Wiederanlaufschutz aktiv.

Témoin de contrôle clignotant: la protection contre le redémarrage est active.

Lampadina di controllo lampeggiante: E' attivata la protezione contro la ripartenza.

La lámpara de control parpadea: La protección contra rearranque está activa.

Luz de controlo a piscar: A proteção contra arranque está ativada.

Controlelampje knippert: herstartbeveiliging actief.

Kontrollampen blinker: genstartbeskyttelsen er aktiv.

Kontrollampen blinker: Gjenstartvernet er aktivert.

Kontrollampan blinkar: Återstartsskyddet är aktivt.

Merkkivalo vilkkuu: uudelleenkäynnistymissuoja on toimennettu.

Αν η λυχνία ελέγχου αναβοσβήνει: Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία επανεκκίνησης.

Kontrol lambası yanıp sönüyor: Tekrar çalışma koruması aktif.

Kontrolka bliká: ochrana opakovaného startu je aktivní.

Kontrolka bliká: ochrana opakovaného štartu je aktívna.

Lampka kontrola miga: Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem jest 
aktywowane.

Kontroll-lámpa villog: Az újraindulás elleni védelem aktív.

Kontrolna svetilka utripa: Zaščita pred ponovnim zagonom je aktivna.

Kontrolna lampa treperi: Zaštita od ponovnog startanja aktivna.

Kontrollampa mirgo: aktivizēts atkārtotas palaišanas drošinātājs.

Kontrolinė lemputė mirksi: įjungta pakartotinio paleidimo apsauga. 

Kontroll-lamp vilgub: Taaskäivituskaitse aktiivne.

Контрольная лампа мигает: активна защита от повторного запуска.

Контролната лампа мига: защитата срещу повторно пускане е активирана. 

Lampa de control se aprinde intermitent: este activată protecţia la repornire.

Контролната лампа свети: Активна е заштитата од повторно појдување.

Контрольна лампочка блимає: Захист від повторного запуску активований. 

 .ًالعفم ليغشتلا عاطقنا نوكي :ضموي مكحتلا حابصم نوك لاح
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 K 1000 S (220-240 V)
..................... 4555 01 01... 
    ...000001-999999
.......................1750 W
.........................900 W
..............1400-1950 min-1

...........................26 J

.............. SDS-MAX 

........................13,0 kg

...........................85 dB (A)

...........................96 dB (A)

..........................6,7 m/s2

.............................2 m/s2

ČESKY

TECHNICKÉ ÚDAJE SEKACÍ KLADIVO
Výrobní číslo ............................................................................ 
 
Jmenovitý příkon .....................................................................
Odběr.......................................................................................
Počet úderů max .....................................................................
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA-Procedure 05/2009  
Uchycení nástroje ....................................................................
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2014  ...........

Informace o hluku 
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745.
V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky:
Hladina akustického tlaku (Kolísavost K=3dB(A)) ...................
Hladina akustického výkonu   (Kolísavost K=3dB(A)) .............
Používejte chrániče sluchu !
Informace o vibracích
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěné 
ve smyslu EN 60745.
Sekání
 Hodnota vibračních emisí ah .................................................
 Kolísavost K=........................................................................

 VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna výstražná 
upozornění, pokyny, zobrazení a specifi kace pro toto 
elektrické nářadí. Zanedbání při dodržování výstražných 
upozornění a pokynů uvedených v následujícím textu může 
mít za následek zásah elektrickým proudem, způsobit požár 
a/nebo těžké poranění.

Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna 
uschovejte.

 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO SEKACÍ KLADIVO

Používejte chrániče sluchu. Působením hluku může dojít 
k poškození sluchu.

Při provádění prací, při kterých nástroj může narazit na 
skryta elektrická vedení, držte přístroj za izolované 
přidržovací plošky. Kontakt řezného nástroje s vedením 
pod napětím může vést k přenosu napětí na kovové části 
přístroje a k úrazu elektrickým proudem.

Používejte doplňková madla dodávana s přístrojem. 
Nedostatečným držením  by mohlo dojít ke zranění.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ A PRACOVNÍ POKYNY 

Použijte ochranné vybavení. Při práci s elektrickým nářadím 
používejte vždy ochranné brýle. Doporučujeme rovněž 
použití součástí ochranného oděvu a ochranné obuvi, jako 
protiprašné masky, ochranných rukavic, pevné a 
neklouzající obuvi, ochranné přilby a ochrany sluchu. 

Prach vznikající při práci s tímto nářadím může být zdraví 
škodlivý. Proto by neměl přijít do styku s tělem. Používejte 
při práci vhodnou ochranou masku.

Nesmějí se opracovávat materiály, které mohou způsobit 
ohrožení zdraví (např. azbest)

Při zablokování nasazeného nástroje přístroj okamžitě 
vypněte! Přístroj nezapínejte, pokud je nasazený nástroj 
zablokovaný; mohl by při tom vzniknout zpětný náraz s 
vysokým reakčním momentem. Zjistěte příčinu zablokování 
nasazeného nástroje a odstraňte ji při dodržení 
bezpečnostních pokynů.

Možnými příčinami mohou být:

• vzpříčení v opracovávaném obrobku
• přelomení opracovávaného materiálu
• přetížení elektrického přístroje
Nezasahujte do běžícího stroje.

Nasazený nástroj se může během používání rozpálit.

VAROVÁNI! Nebezpečí popálení. 
• při výměně nástroje
• při odkládání přístroje
Neustále dbát na to, aby byl kabel pro připojení k elektrické 
síti mimo dosah stroje. Kabel vést vždy směrem dozadu od 
stroje.

Při vrtání do zdi, stropu nebo podlahy dávat pozor na 
elektrické kabely, plynová a vodovodní potrubí.

VAROVÁNI! 
Úroveň chvění uvedená v tomto návodu byla naměřena podle metody měření stanovené normou EN 60745 a může být 
použita pro porovnání elektrického nářadí. Hodí se také pro průběžný odhad zatížení chvěním. 

Uvedená úroveň chvění představuje hlavní účely použití elektrického nářadí. Jestliže se ale elektrické nářadí používá pro jiné 
účely, s odlišnými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň chvění odlišovat. To může značně zvýšit zatížení 
chvěním během celé pracovní doby.

Pro přesný odhad zatížení chvěním se musí také zohlednit časy, během kterých je přístroj vypnutý nebo kdy je sice v chodu, 
ale skutečně se s ním nepracuje. To může zatížení chvěním během celé pracovní doby značně snížit.

Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před účinky chvění jako například: technická údržba 
elektrického nářadí a nástrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních procesů.

TÜRKÇE

Elektrikli cihazların, pillerin/akülerin evsel atıklarla 
birlikte bertaraf edilmesi yasaktır.
Elektrikli cihazlar ve aküler ayrılarak biriktirilmeli 
ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmeleri 
için bir atık değerlendirme tesisine 
götürülmelidirler.
Yerel makamlara veya satıcınıza geri dönüşüm 
tesisleri ve atık toplama merkezlerinin yerlerini 
danışınız.
Avrupa uyumluluk işareti

Regulatory Compliance Mark (RCM). Ürün 
yürürlükteki kuralları karşılamaktadır.

Ukrayna uyumluluk işareti

Avrasya uyumluluk işareti

CE UYGUNLUK BEYANI

Tek sorumlu olarak "Teknik Veriler" bölümünde tarif edilen 
ürünün 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EC sayılı 
direktifi n ve aşağıdaki harmonize temel belgelerin bütün 
önemli hükümlerine uygun olduğunu beyan etmekteyiz:

EN 60745-1 :2009+A11:2010
EN 60745-2-6:2010
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN IEC 63000:2018

Ölçülen gürültü emisyonu seviyesi 96 dB(A)

Garanti edilen gürültü emisyonu seviyesi 99 dB(A)
Tolerans K= 3 dB(A)

2000/14/AT Ek VI direktifi ne göre uygunluk değerlendirme 
prosed r .

Yetkili merci: 
DEKRA Certifi cation B.V. (0344)
Meander 1051/P.O.Box 5185
6825 MS ARNHEIM/6802 ED ARNHEIM
Netherlands

Winnenden, 2019-03-03

Alexander Krug
Managing Director 

Teknik evrakları hazırlamakla görevlendirilmiştir.  

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany



56 57ČESKY

Elektrická zařízení, baterie/akumulátory se nesmí 
likvidovat společně s odpadem z domácností.
Elektrická zařízení, baterie/akumulátory je třeba 
sbírat odděleně a odevzdat je v recyklačním 
podniku na ekologickou likvidaci.
Na místních úřadech nebo u vašeho 
specializovaného prodejce se informujte na 
recyklační podniky a sběrné dvory.
Značka shody v Evropě

Regulatory Compliance Mark (RCM). Produkt 
splňuje platné předpisy.

Značka shody na Ukrajině

Značka shody pro oblast Eurasie

CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  

Výhradně na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že se 
výrobek popsaný v "Technických údajích“ shoduje se všemi 
relevantními předpisy směrnice 2011/65/EU (RoHS), 
2014/30/ES, 2006/42/ES a s následujícími 
harmonizovanými normativními dokumenty:

EN 60745-1 :2009+A11:2010
EN 60745-2-6:2010
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN IEC 63000:2018

Naměřená hladina akustického výkonu 96 dB(A)

Zaručená hladina akustického výkonu 99 dB(A)
Kolísavost K= 3 dB(A)

Postup hodnocení shody podle 2000/14/ES, příloha VI.

Notifi kovaná osoba: 
DEKRA Certifi cation B.V. (0344)
Meander 1051/P.O.Box 5185
6825 MS ARNHEIM/6802 ED ARNHEIM
Netherlands

Winnenden, 2019-03-03

Alexander Krug
Managing Director 

Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

ČESKY

Před zahájením veškerých prací na stroji vytáhnout síťovou 
zástrčku ze zásuvky. 

Při práci zaujměte bezpečný postoj a stroj držte oběma 
rukama za obě držadla. V pracovním prostoru nesmí být 
přítomny žádné další osoby, zejména ne malé děti, ani 
zvířata.

Stroj během provozu nesměrujte na okolo stojící osoby. 
Nasazovací nástroj by se mohl vymrštit a způsobit těžká 
zranění.

Dávejte pozor na to, aby žádné osoby nebyly ohroženy 
vymrštěnými nebo spadlými materiály. Vždy pracujte velmi 
pozorně a předvídavě.

Přístroj odkládejte opatrně. Nikdy neházejte přístroj na 
podlahu ani z větších výšek. Při hození dolů může přístroj 
poranit jiné osoby nebo se poškodit sám.

OBLAST  VYUŽITÍ

Kladivo je použitelné k sekání do kamene a betonu. 

Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

PŘIPOJENÍ  NA SÍT

Ve venkovním prostředí musí být zásuvky vybaveny 
proudovým chráničem (FI, RCD, PRCD). Je to vyžadováno 
instalačním předpisem pro toto el.zařízení. Dodržujte ho při 
používání tohoto nářadí, prosím. 

Připojit pouze do jednofázové střídavé sítě o napětí 
uvedeném na štítku. Lze připojit i do zásuvky bez 
ochranného kontaktu neboť spotřebič je třídy II.

Přívodní kabel zapojit do zásuvky jen při vypnutém stroji.

Toto je přístroj k profesionálnému užívání, který může mírně 
překračovat směrné hodnoty pro harmonické vlny při 
připojení na veřejnou nízkonapěťovou síť. Kontaktujte proto 
před připojením přístroje na veřejnou nízkonapěťovou síť 
svého příslušného dodavatele energie.

OCHRANA PROTI OPĚTOVNÉMU NÁBĚHU

Ochranný spínač zabrání znovu rozběhnutí stroje při  
obnovení napětí v síti po předchozím výpadku.  Nejprve je 
nutné dát spínač do polohy vypnuto a potom Zapnout.

PŘEPRAVA, MANIPULACE, USKLADNĚNÍ

Stroj je těžký. Pokud stroj spadne, hrozí riziko těžkého 
zranění. 

Stroj nemá žádné zdvihací ani vázací body.

Zdvihněte stroj za přídavnou rukojeť a položte jej na vhodný 
transportní prostředek.

Stroj při zvedání, transportu a skladování zabezpečte proti 
překlopení, spadnutí nebo sklouznutí.

Stroj před uskladněním nechte vždy nejdříve vychladnout.

Stroj uskladněte na uzamčeném, čistém, proti mrazu 
chráněném a suchém místě, které je nepřístupné pro děti.

VÝMĚNA NÁSTROJE

Výměnu nasazovacího nástroje viz v obrázkové části.

Nasazovací nástroj musí být vhodný pro uchycení nástroje.

Násada nasazovacího nástroje musí být nepoškozená.

Nasazovací nástroj musí být dostatečně ostrý, aby se 
zabránilo odrazům.

Nasazovací nástroj musí být vhodný pro plánovaný účel 
použití.

Po nasazení nasazovacího nástroje zkontrolujte, jestli je 
řádně upevněný.

ÚDRŽBA

Větrací štěrbiny nářadí udržujeme stále čisté.

Při obroušení uhlíků je nutná jejich výměna v odborném 
servisu. Zaručuje to i prodloužení životnosti stroje a jeho 
spolehlivost v provozu.

Dojde-li k poškození přívodního kabelu, nechte jej vyměnit v 
autorizovaném servisu, protože k výměně je zapotřebí 
speciální nástroj.

Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly 
Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte 
vyměnit v autorizovaném servisu (viz."Záruky / Seznam 
servisních míst)

V případě potřeby si můžete v servisním centru pro 
zákazníky nebo přímo od fi rmy Techtronic Industries GmbH, 
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Německo vyžádat 
schematický nákres jednotlivých dílů přístroje, když uvedete 
typ přístroje a šestimístné číslo na výkonovém štítku.

SYMBOLY

POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!

Před zahájením veškerých prací na vrtacím 
šroubováku vyjmout výměnný  akumulátor.

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod 
k používání.

Používejte ochranné rukavice!

Používejte chrániče sluchu !

Při práci se strojem neustále nosit ochranné 
brýle.

Opatrně – horké povrchy!

Hladina akustického výkonu garantovaná podle 
typového štítku činí 99 dB.
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