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TECHNICK Á  DATA 
NÝ TOVACÍ NÁSTROJ

M12 BPRT

Výrobní číslo  4670 73 01... 
... 000001-999999

Napětí výměnného akumulátoru 12 V
Průměr čelisti max. 4,8 mm
Délka zdvihu nástroje 20,3 mm
Tahová síla 9000 N
Velikost nýtu Ø
Černá 
hnědá 
Červená 
Zelená

4,8 mm 
4,0 mm 
3,2 mm 
2,4 mm

Materiál nýtu Hliník 
Měď 
Ocel 
Ušlechtilá ocel

Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 
01/2003  
(Li-Ion 2,0 Ah) 2,1 kg
Doporučená teplota okolí pro provoz -18°C ... +50°C
 Doporučené akupaky M12B...
Doporučené nabíječky C12C 

M12C4 
M12-18 ...

Informace o hluku 
Naměřené hodnoty odpovídají EN 62841. V třídě A posuzovaná 
hladina hluku přístroje činí typicky:
Hladina akustického tlaku (Kolísavost 
K=3dB(A)) 53,1 dB(A)
Hladina akustického výkonu (Kolísavost 
K=3dB(A)) 64,1 dB(A)
Používejte chrániče sluchu !
Informace o vibracích 
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěnéve 
smyslu EN 62841.
Hodnota vibračních emisíah  0,1 m/s2

Kolísavost K=  1,5 m/s2

VAROVÁNI!
Úroveň chvění uvedená v tomto návodu byla naměřena podle 
metody měření stanovené normou EN 62841 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.

VAROVÁNI Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, 
instrukce, popisy a údaje, které obdržíte s přístrojem. 
Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou 
mít za následek úder elektrickým proudem, požár a ebo těžká 
poranění.  

Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna 
uschovejte.

 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO NÝ TOVACÍ 
NÁSTROJ

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.
Použijte ochranné vybavení.  Doporučujeme rovněž použití 
součástí ochranného oděvu a ochranné obuvi, jako protiprašné 
masky, ochranných rukavic, pevné a neklouzající obuvi, ochranné 
přilby a ochrany sluchu.
Poškození nechte okamžitě opravit v autorizované speciální dílně.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout 
výměnný  akumulátor.
Aby nedošlo ke zranění nebo poškození, neponořujte nikdy nástroj, 
vyjímatelnou baterii nebo nabíječku do kapaliny a nedovolte, aby 
do nich nějaká kapalina vnikla.
Akumulátor systému M12 nabíjejte pouze nabíječkou systému M12. 
Nenabíjejte akumulátory jiných systémů.
Náhradní akumulátory ani nabíječku neotvírejte, skladujte je 
v suchu, chraňte před vlhkem.
Abyste zabránili nebezpečí požáru způsobeného zkratem, 
poraněním nebo poškozením výrobku, neponořujte nářadí, 
výměnnou baterii nebo nabíječku do kapalin a zajistěte, aby do 
zařízení a akumulátorů nevnikly žádné tekutiny. Korodující nebo 
vodivé kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie a bělicí 
prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit 
zkrat. 

OBLAST  VYUŽITÍ
Tento elektrický nástroj na slepé nýty je určen pro profesionální 
aplikace nastavování slepého nýtu.

ZBÝ VA JÍCÍ RIZIKA
Navzdory aplikaci příslušných bezpečnostních předpisů a 
implementaci bezpečnostních zařízení se nelze vyhnout určitým 
zbytkovým rizikům. Jsou to:
• Zhoršení sluchu.
• Riziko zranění osoby způsobeného letícími částicemi

ÚDRŽBA
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout 
výměnný  akumulátor.
Aby nedošlo ke zranění nebo poškození, neponořujte nikdy nástroj, 
vyjímatelnou baterii nebo nabíječku do kapaliny a nedovolte, aby 
do nich nějaká kapalina vnikla.
Větrací štěrbiny nářadí udržujeme stále čisté.
Údržbářské a opravárenské práce smějí vykonávat jen autorizované 
specializované dílny.
Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly 
Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v 
autorizovaném servisu (viz.“Záruky / Seznam servisních míst)
Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovte informací 
o typu a čísle přímo servis a nebo výrobce, Techtronic Industries 
GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.
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AKUMULÁTORY
Teplota přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před 
dlouhým přehříváním na slunci či u topení.
Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.
Pro optimální životnost je nutné akumulátory po použití plně dobít. 
Déle nepoužívané akumulátory je nutné před použitím znovu nabít. 
K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátory měly po nabití 
vyjmout z nabíječky.
Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní:, Skladujte 
akumulátor v suchu při cca 27°C., Skladujte akumulátor při cca 
30%-50% nabíjecí kapacity., Opakujte nabíjení akumulátoru 
každých 6 měsíců.
Použité nevyhazujte do domovního odpadu nebo do ohně. Milwau-
kee nabízí ekologickou likvidaci starých článků, ptejte se u vašeho 
obchodníka s nářadím.
Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty, nebezpečí 
zkratu.

PŘEPRAVA LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍ
Lithium-iontové baterie spadají podle zákonných ustanovení pod 
přepravu nebezpečného nákladu.
Přeprava těchto baterií se musí realizovat s dodržováním lokálních, 
vnitrostátních a mezinárodních předpisů a ustanovení.
Spotřebitelé mohou tyto baterie bez problémů přepravovat po 
komunikacích.
Komerční přeprava lithium-iontových baterií prostřednictvím 
přepravních �rem podléhá ustanovením o přepravě nebezpečného 
nákladu. Přípravu k vyexpedování a samotnou přepravu smějí 
vykonávat jen příslušně vyškolené osoby. Na celý proces se musí 
odborně dohlížet.
Při přepravě baterií je třeba dodržovat následující:
Zajistěte, aby kontakty byly chráněné a izolované, aby se zamezilo 
zkratům. Dávejte pozor na to, aby se svazek baterií v rámci balení 
nemohl sesmeknout. Poškozené a vyteklé baterie se nesmějí 
přepravovat. Ohledně dalších informací se obraťte na vaši přepravní 
�rmu.

CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že produkt popsán 
v části „Technické údaje“ splňuje všechna příslušná ustanovení 
směrnic
2011/65/EU RoHS 
2006/42/ES 
2014/30/EU 
a byly použity následující harmonizované normy 
EN 62841-1:2015 
EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
EN 50581:2012

 Winnenden, 2018-02-20

Alexander Krug / Managing Director 
Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.
Techtronic Industries GmbH 
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

SYMBOLY

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod k 
používání.

Používejte ochranné rukavice!

Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!

Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku 
vyjmout výměnný  akumulátor.

Příslušenství není součástí  dodávky, viz program 
příslušenství.

Elektrická zařízení, baterie/akumulátory se nesmí likvido-
vat 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 prode-
jce se informujte na recyklační podniky a sběrné dvory.

V Napájení V~

Stejnosměrný proud

Značka CE

UkrSEPRO značka shody

Euroasijská značka shody
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