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2 3

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.

БЪЛГАРСКИ 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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 Remove the battery pack before 
starting any work on the 
machine.
Vor allen Arbeiten an der 
Maschine den Wechselakku 
herausnehmen

Avant tous travaux sur la machine retirer 
l’accu interchangeable.
Prima di iniziare togliere la batteria dalla 
macchina.
Retire la batería antes de comenzar cualquier 
trabajo en la máquina.
Antes de efectuar qualquer intervenção na 
máquina retirar o bloco acumulador.
Voor alle werkzaamheden aan de machine 
de akku verwijderen.
Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet 
tages ud.
Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på 
maskinen
Drag ur batteripaket innan arbete utföres på 
maskinen.
Tarkista pistotulppa ja verkkojohto 
mahdollisilta vauriolta. Viat saa korjata vain 
alan erikoismies.
Ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá óôç ìç÷áíÞ 
áöáéñåßôå ôçí áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce 
kartuş aküyü çıkarın.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím 
šroubováku vyjmout výměnný akumulátor.
Pred každou prácou na stroji výmenný 
akumulátor vytiahnuť.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac 
na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę 
akumulatorową.
Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az 
akkumulátort ki kell venni a készülékből.
Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi 
akumulator.
Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za 
zamjenu.
Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes 
darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.
Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, 
išimkite keičiamą akumuliatorių.
Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav 
aku välja.
Bûíüòå àêêóìóëÿòîð èç ìàøèíû ïåðåä 
ïðîâåäåíèåì ñ íåé êàêèõ-ëèáî 
ìàíèïóëÿöèé.

Преди започване на каквито е да е работи 
по машината извадете акумулатора.
Scoateţi acumulatorul înainte de a începe 
orice intervenţie pe maşină.
Отстранете ја батеријата пред да 
започнете да ја користите машината.
Перед будь-якими роботами на машині 
вийняти змінну акумуляторну батарею.

قم بإزالة حزمة البطاریة قبل البدء في أي أعمال على الجھاز.

1

1

2

2

click

1

2 2-3 sec

100% 75% 50% 25%
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START

STOP

Handle (insulated gripping surface)
Handgriff  (isolierte Griff fl äche)
Poignée (surface de prise isolée)
Impugnatura (superfi cie di presa isolata)
Empuñadura (superfi cie de agarre con 
aislamiento)
Manípulo (superfície de pega isolada)
Handgreep (geïsoleerd)
Håndtag (isolerede gribefl ader)
Håndtak (isolert gripefl ate)
Handtag (isolerad greppyta)
Kahva (eristetty tarttumapinta)
Χειρολαβή (μονωμένη επιφάνεια λαβής)
El kulpu (izolasyonlu tutma yüzeyi)
Rukojeť (izolovaná uchopovací plocha)
Rukoväť (izolovaná úchopná plocha)
Uchwyt (z izolowaną powierzchnią)
Fogantyú (szigetelt fogófelület)
Ročaj (izolirana prijemalna površina)
Rukohvat (izolirana površina za držanje)
Rokturis (izolēta satveršanas virsma)
Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
Käepide (isoleeritud pideme piirkond)
Рукоятка (изолированная поверхность 
ручки)
Ръкохватка (изолирана повърхност за 
хващане)
Mâner (suprafaţă de prindere izolată)
Дршка (изолирана површина)
Ручка (ізольована поверхня ручки)

المقبض (مساحة المقبض معزولة)
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OBLAST VYUŽITÍ
Akumulátorový průmyslový šroubovák je univerzální nástroj k 
utahování a uvolňování šroubů a matic nezávisle na síťovém 
zdroji.
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

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 62841-1:2015
EN 62841-2-2:2014
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
EN 55014-2:2015
EN 50581:2012

Winnenden, 2017-08-29

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

AKUMULÁTORY
Déle nepoužívané akumulátory je nutné před použitím znovu nabít.
Teplota přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před 
dlouhým přehříváním na slunci či u topení.
Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.
Optimální životnost akumulátorů se zajistí, když se po 
použití vždy plně nabijí.
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.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ AKUMULÁTORU
Při přetížení akumulátoru příliš vysokým odběrem proudu, 
například při extrémně vysokých točivých momentech, při 
blokování vrtáku, náhlém zastavení nebo zkratu, začne vrtačka na 
2 sekundy bručet a poté se samočinně vypne.
K opětnému zapnutí uvolněte spínací tlačítko a poté jej opět 
zapněte.
Při extrémním zatížení se akumulátor může silně zahřát. Dojde-li k 
tomu, akumulátor se vypne. 
Akumulátor v tomto případě k dobití a aktivaci vložte opět do 
nabíječky.

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 fi 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 fi rmu.

ÚDRŽBA
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.

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 CE

Národní znak shody Ukrajiny

Euroasijská značka shody

ČESKYČESKY

TECHNICKÁ DATA  AKUMULÁTOROVÝ PRŮMYSLOVÝ ŠROUBOVÁK
Výrobní číslo .......................................................................................

Uchycení nástroje ...............................................................................
Počet otáček při běhu naprázdno .......................................................
Kroutící moment .................................................................................
Napětí výměnného akumulátoru.........................................................
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 .......................
Doporučená okolní teplota při práci ....................................................
Doporučené typy akumulátorů............................................................
Doporučené nabíječky ........................................................................

Informace o hluku / vibracích
Naměřené hodnoty odpovídají EN 62841.
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 !
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěné ve 
smyslu EN 62841.
Hodnota vibračních emisí ah 
 Utažení šroubů a matic maximální velikosti  ...................................
 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.

 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI SE 
ŠROUBOVÁKEM:
Přístroj držte za izolované plochy, pokud provádíte práce, při 
kterých může šroub zasáhnout skrytá elektrická vedení. 
Kontakt šroubu s vedením pod napětím může přivést napětí na 
kovové části přístroje a způsobit elektrický ráz.
Používejte chrániče sluchu. Působením hluku může dojít k 
poškození sluchu.

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
Pokud stroj běží, nesmí být odstraňovány třísky nebo odštěpky.
Při vrtání do zdi, stropu nebo podlahy dávat pozor na elektrické 
kabely, plynová a vodovodní potrubí.
Obrobek zabezpečte upínacím zařízením. Nezabezpečené 
obrobky mohou způsobit těžká poranění a poškození.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout 
výměnný  akumulátor.
Použité nevyhazujte do domovního odpadu nebo do ohně. 
Milwaukee nabízí ekologickou likvidaci starých článků, ptejte se u 
vašeho obchodníka s nářadím.
Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty, nebezpečí 
zkratu.
Akumulátor systému M12 nabíjejte pouze nabíječkou systému   
M12 . Nenabíjejte akumulátory jiných systémů. 
Náhradní akumulátory ani nabíječku neotvírejte, skladujte je 
v suchu, chraňte před vlhkem.
Při extrémní zátěži či vysoké teplotě může z akumulátoru vytékat 
kapalina. Při zasažení touto kapalinou okamžitě zasažená místa 
omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně po 
dobu alespoň 10min.omývat a neodkladně vyhledat lékaře.
Varování! 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.

VAROVÁN
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. 

 M12 FIR14 M12 FIR38 M12 FIR12
...........4607 12 01...    ......... 4607 21 01...    4607 31 01...   
    ...000001-999999    ...000001-999999   ...000001-999999   
..............1/4" (6,35 mm) ..........3/8" (9,5 mm) .............1/2" (12 mm)
...........0-250 min-1 ................0-200 min-1 ................0-175 min-1

................ 54 Nm .......................75 Nm .......................81 Nm

................ 12 V ..........................12 V ...........................12 V

............. 1,13 kg ......................1,36 kg ......................1,54 kg

............................................... -18°C ... +50°C

..................................................... M12B...

........................................C12C, M12C4, M12-18...

............. 80,6 dB (A) ................82,6 dB (A) ................75,3 dB (A)

............. 91,6 dB (A) ................93,6 dB (A) ................86,3 dB (A)

............. 1,77 m/s2 .....................3,1 m/s2 ...................2,08 m/s2

............... 1,5 m/s2 .....................1,5 m/s2 .....................1,5 m/s2
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