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Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung,  
CE-Konformitätserklärung, Akkus, Wartung, Symbole

Bitte lesen und 
aufbewahren!

Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Utilisation conforme aux prescriptions, 
Declaration CE de Conformité, Accus, Entretien, Symboles

Prière de lire et de 
conserver!

Dati tecnici, Norme di sicurezza, Utilizzo conforme, Dicharazione di Conformità  
CE, Batterie, Manutenzione, Simboli

Si prega di leggere le istruzioni 
e di conservarle!

Datos técnicos, Instrucciones de seguridad, Aplicación de acuerdo a la finalidad, 
Declaracion de Conformidad CE, Bateria, Mantenimiento, Símbolos

Lea y conserve estas 
instrucciones por favor!

Características técnicas, Instruções de segurança, Utilização autorizada, Declaração de 
Conformidade CE, Acumulador, Manutenção, Symbole

Por favor leia e conserve em 
seu poder!

Technische gegevens, Veiligheidsadviezen, Voorgeschreven gebruik van het systeem, 
EC-Konformiteitsverklaring, Akku, Onderhoud, Symbolen

Lees en let goed op 
deze adviezen!

Tekniske data, Sikkerhedshenvisninger, Tiltænkt formål,  
CE-Konformitetserklæring, Batteri, Vedligeholdelse, Symboler

Vær venlig at læse og 
opbevare!

Tekniska data, Säkerhetsutrustning, Använd maskinen Enligt anvisningarna,  
CE-Försäkran, Batterier, Skötsel, Symboler

Var god läs och tag tillvara 
dessa instruktioner!

Tekniset arvot, Turvallisuusohjeet, Tarkoituksenmukainen käyttö,  
Todistus CE-standardinmukaisuudesta, Akku, Huolto, Symbolit

Lue ja säilytö!

Technical Data,Safety instructions, Specified Conditions of Use,  
EC-Declaration of Conformity, Batteries, Maintenance, Symbols

Please read and save 
these instructions!

Tekniske data, Spesielle sikkerhetshenvisninger, Formålsmessig bruk,  
CE-Samsvarserklæring, Batterier, Vedlikehold, Symboler

Vennligst les og 
oppbevar! 

Ôå÷íéêá óôïé÷åéá, Åéäéêåó õðïäåéîåéó áóöáëåéáó, ×ñçóç óõìöùíá ìå ôï óêïðï ðñïïñéóìïõ, 
Äçëùóç ðéóôïôçôáó åê, Ìðáôáñßåò,Óõíôçñçóç, Óõìâïëá

Ðáñáêáëþ äéáâÜóôå ôéò 
êáé öõëÜîôå ôéò!

Technická data, Speciální bezpečnostní upozornění, Oblast využití,  
Ce-prohlášení o shodě, Akumulátory, Údržba, Symboly

Po přečtení uschovejte

Dane techniczne, Specjalne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, Użytkowanie zgodne z 
przeznaczeniem, Świadectwo zgodności ce, Baterie akumulatorowe, Gwarancja, Symbole

Műszaki adatok, Különleges biztonsági tudnivalók, Rendeltetésszerű használat,  
Ce-azonossági nyilatkozat, Akkuk, Karbantartás, Szimbólumok

Olvassa el és  
őrizze meg

Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie 
zaleceń zamie szczonych w tej instrukcji.

Teknik veriler, Güvenliğiniz için talimatlar, Kullanim, CE uygunluk beyanice, Akü, Bakim, 
Semboller

Lütfen okuyun ve 
saklayın

Technické údaje, Špeciálne bezpečnostné pokyny, Použitie podľa predpisov,  
CE-Vyhlásenie konformity, Akumulátory, Údrzba, Symboly

Prosím prečítať a 
uschovať!

Tehnički podaci, Specijalne sigurnosne upute, Propisna upotreba,  
CE-Izjava konformnosti, Baterije, Održavanje, Simboli 

Molimo pročitati i 
sačuvati
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Pielikums lietošanas 
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Prašome perskaityti ir 
neišmesti! 

Tehnilised andmed, Spetsiaalsed turvajuhised, Kasutamine vastavalt otstarbele,  
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Palun lugege läbi ja hoidke 
alal!
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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.
Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä 
toimenpiteitä.
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.
在机器上进行任何修护工作之前，先拿出蓄电池。

1

2

2

1

click
1 2 2-3 sec

100% 75% 50% 25%
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When the trigger is released, the motor will run for a short 
time to release the rod. This prevents a drip. 
When a tube is emptied, the motor will run for a short time to 
release the rod.

Nach Loslassen des Schalterdrückers läuft der Motor für 
kurze Zeit nach und entlastet so die Schubstange. Dies 
verhindert ein Nachtropfen. 
Bei einer leeren Tube läuft der Motor kurz nach um die 
Schubstange zu entlasten. 

Si l'on relâche le bouton de fonctionnement, le moteur 
continuera à tourner pour un court laps de temps, en 
délestant la tige de poussée. On prévient ainsi l'égouttement. 
Lorsque le tube sera vide, le moteur continuera à tourner pour 
un court laps de temps pour délester la tige de poussée.

Rilasciando il tasto di funzionamento, il motore continuerà a 
girare per un breve periodo, scaricando l’asta di spinta. In 
questo modo si previene lo sgocciolamento. 
Quando la cartuccia sarà vuota, il motore continuerà a girare 
per un breve periodo per scaricare l’asta di spinta.

Después de soltar el interruptor, el motor sigue marchando en 
inercia durante un corto periodo de tiempo y descarga de 
este modo la biela de empuje. Debido a esta operación se 
evita un goteo. 
Si el cartucho está vacío, el motor sigue marchando en 
inercia durante un corto periodo de tiempo para descargar la 
biela de empuje. 

Depois de soltar o gatilho, o motor funcionará algum tempo 
por inércia e descarregará a biela. Isso evita o gotejamento. 
Quando o tubo estiver vazio, o motor funcionará algum tempo 
por inércia para descarregar a biela. 

Na het loslaten van de drukschakelaar loopt de motor nog 
even door en ontlast zo de schuifstang. Hierdoor wordt 
nadruppelen voorkomen. 
In geval van een lege tube loopt de motor nog even door om 
de schuifstang te ontlasten. 

Når trykkontakten slippes, kører motoren kortvarigt videre og 
aflaster på den måde stødstangen. Dette forhindrer efterdryp. 
Når tuben er tom, kører motoren kortvarigt videre for at aflaste 
stødstangen. 

Etter at trykkbryteren slippes løs fortsetter motoren å gå en 
kort stund og avlaster slik veivstangen. Dette forhindrer at det 
drypper. 
Når tuben er tom fortsetter motoren å gå en liten stund for å 
avlaste veiestangen.

När du släpper tryckknappen fortsätter motorn att gå en kort 
stund och avlastar så tryckstången. Denna avlastning 
förhindrar efterdroppning. 
När en tub är tom fortsätter motorn att gå en kort stund och 
avlastar så tryckstången. 

Kun painimesta päästää irti, moottori käy vielä jonkin aikaa ja 
vapauttaa näin työntötangon. Se estää jälkivuotamisen. 
Patruunan ollessa tyhjä moottori käy vielä jonkin aikaa ja 
vapauttaa näin työntötangon. 

Μετά την ελευθέρωση της σκανδάλης ο κινητήρας συνεχίζει 
να λειτουργεί για σύντομο διάστημα και αποφορτίζει τη ράβδο 
ώθησης. Αυτό αποτρέπει το στάξιμο. 
Σε ένα άδειο σωληνάριο ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί 
για σύντομο διάστημα για να αποφορτίσει τη ράβδο ώθησης. 

Şalter düğmesinin serbest bırakılmasından sonra motoru kısa 
bir süre çalışır ve bu süre içerisinde itmek demirini hafifletir. 
Boş bir tüpte itme demirinin yük altından kurtulması için motor 
kısa süre çalışır. 

Po uvolnění spouštěcího tlačítka motor ještě po krátkou dobu 
dobíhá a odlehčuje tak suvnou tyč. To zabraňuje dokapávání. 
V případě prázdné kartuše motor ještě po krátkou dobu 
dobíhá, aby odlehčil suvnou tyč. 

Po uvoľnení spúšťacieho tlačidla motor ešte po krátku dobu 
dobieha a odľahčuje tak posuvnú tyč. To zabraňuje 
dokvapkávaniu. V prípade prázdnej kartuše motor ešte po 
krátku dobu dobieha, aby odľahčil posuvnú tyč.

Po zwolnieniu przycisku wyłącznika silnik pracuje jeszcze 
przez chwilę i odciąża w ten sposób suwak. Zapobiega to 
wyciekaniu kropel. 
Po opróżnieniu tubki silnik pracuje jeszcze przez chwilę, aby 
odciążyć suwak.

A kapcsológomb elengedése után a motor még egy rövid 
ideig jár, és így tehermentesíti a tolórudat. Ez 
megakadályozza az utáncsepegést. 
Kiürült patron esetén a motor a tolórúd tehermentesítéséhez 
még rövid ideig jár.  

Po izpustitvi tipke motor še kratek as tee in tako razbremeni 
pomikalnik. 
To prepreuje naknadno kapljanje. 
Pri prazni tubi motor za razbremenitev pomikalnika še kratek 
as tee.

Poslije ispuštanja sklopke motor kratko vrijeme radi dalje i 
rasterećuje pogonsku motku. To spriječava naknadno 
kapanje. 
Kod jedne prazne tube motor kratko radi dalje, kako bi se 
rasteretila pogonska motka.

Pēc ieslēgšanas slēdža nospiešanas dzinēja darbība 
nedaudz kavējas un tādā veidā atslogo bīdstieni. Tas novērš 
pilēšanu. Tukšas tūbiņas gadījumā dzinējs uz brīdi apstājas, 
lai tādā veidā atslogotu bīdstieni.

Atleidus jungiklio mygtuką, variklis dar trumpą laiką dirba ir 
atpalaiduoja stūmimo svirtį. Tai padeda apsaugoti nuo 
medžiagos lašėjimo. Esant tuščiam vamzdeliui, variklis kurį 
laiką veikia, kad atplaiduotų stūmimo svirtį.

Pärast päästiklüliti lahtilaskmist töötab mootor hetke vältel 
edasi ja vabastab nii lükkevarda koormusest. Sellega 
välditakse tilkumist. 
Tühja tuubi korral töötab mootor lükkevarda koormusest 
vabastamiseks hetke vältel edasi. 

После отпускания нажимного выключателя двигатель 
некоторое время работает по инерции и разгружает 
шатун. В результате этого предотвращается подтекание. 
После опорожнения магазина двигатель некоторое время 
работает по инерции, чтобы разгрузить шатун. 

След пускане на спусъка моторът продължава да работи 
за кратко и по този начин освобождава напрежението в 
тласкащата щанга. Това предотвратява последващото 
капане.  
При празна туба моторът продължава да работи за кратко 
с цел освобождаване на напрежението в щангата. 

După eliberarea manetei de pornire, motorul mai funcţionează 
în continuare pentru un scurt timp şi astfel detensionează tija 
de împingere. Acest lucru împiedică o picurare ulterioară. 
Dacă tubul este gol, motorul mai funcţionează în continuare 
pentru un scurt timp pentru a detensiona tija de împingere. 

По отпуштање на копчето прекинувач моторот за кратко 
време работи и на тој начин ја растеретува погонската 
шипка. Тоа спречува дополнително капнување. 
Во случај на празна туба моторот после кратко време 
работи за да ја растерети погонската шишка. 

放开开关按钮后，发动机将短时继续工作以卸载推杆并防止余
滴。 物料罐空了，发动机将短时继续工作以卸载推杆。

START

STOP
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NOTES:
1. MUST COMPLY WITH METCO ENGINEERING STANDARD 3-7, INCLUDING:

1. MUST BE A UL RECOGNIZED AND C.S.A. APPROVED MARKING AND LABELING SYSTEM.
2. MATERIAL: 2 MIL SILVER FOIL POLYESTER BASE STOCK WITH 1 MIL MATTE  CLEAR POLYESTER

OVERLAMINATE (E.G., SILVER FOIL + MATT PP).
3. ADHESIVE: 2 MIL ACRYLIC BASED SYSTEM FOR USE ON POLYCARBONATE, NYLON, AND POLYPROPYLENE.

ADHESIVE TO BE UL RECOGNIZED AND CSA APPROVED.
2. COLOR MUST BE PER THE FOLLOWING:

1. RED (WHEN PRESENT) TO BE PER PMS 186C
2. BLACK (WHEN PRESENT) TO BE PER PMS PROCESS BLACK
3. WHITE (WHEN PRESENT) TO BE PER PMS WHITE

3. MASTER ARTWORK TO BE SUPPLIED BY MILWAUKEE ELECTRIC TOOL.
4. A PRINTER'S PROOF IS REQUIRED TO BE SUBMITTED TO MILWAUKEE FOR APPROVAL PRIOR TO PRODUCTION .
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 M12 PCG
.......................1780 N
...........................12 V
........................1,86 kg
........................2,09 kg

........................54,5 dB (A)

........................65,5 dB (A)

.......................< 2,5 m/s2

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

ČESKY ČESKY

TECHNICKÁ  DATA  Lis na kartuše

Vytlačovací tlak .......................................................................
Napětí výměnného akumulátoru.............................................
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 (1,5 Ah) ........
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 (3,0 Ah) ........

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

 VAROVÁNI! Seznamte se se všemi bezpečnostními 
pokyny a sice i s pokyny v přiložené brožuře. Zanedbání 
při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít 
za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká 
poranění.  
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna 
uschovejte.

SPECIÁLNÍ  BEZPEČNOSTNÍ  UPOZORNĚNÍ
Dbejte prosím pokynů uvedených v návodu k obsluze 
nabíječky
Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.
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 C12 nabíjejte pouze nabíječkou 
systému C12. Nenabíjejte akumulátory jiných systémů. 
Náhradní akumulátory ani nabíječku neotvírejte, skladujte je 
v suchu, chraňte před vlhkem.
K zamezení rizika poranění, zranění elektrickým proudem 
nebo zničení nástroje nikdy nástroj nepokládejte do tekutin 
a chraňte jej před vniknutím tekutiny do jeho vnitřku.

OBLAST  VYUŽITÍ
Akumulátorový ruční vytlačovací lis na kartuše je vhodný k 
vytlačování těsnicí hmoty nebo lepidla z kartuší nebo 
fóliových sáčků. Při používání dbejte rovněž pokynů výrobce 
těsnicí hmoty nebo lepidla. 
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
Se vší zodpovědností prohlašujeme, že tento výrobek 
odpovídá následujícím normám a normativním 
dokumentům: 
EN 60745-1: 2009+A11: 2010;  
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011;  
EN 55014-2: 1997+A1:2001+A2: 2008 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, v souladu se směrnicemi 
EHS č. 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/EG, 2006/42/EG
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Rainer Kumpf 
Director Product Development
Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.

AKUMULÁTORY
Nový akumulátor dosáhne plné kapacity po 4 - 5 nabíjecích 
cyklech. 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.
Pro optimální životnost je nutné akumulátory po použití plně 
dobít. 
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.

VAROVÁN
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.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ AKUMULÁTORU
Akumulátorová sada je vybavena ochranou proti přetížení, 
která ji chrání a zaručuje její dlouhou životnost.  
Při extrémním zatížení elektronika akumulátoru elektrický 
nástroj vypne. K pokračování v práci nástroj vypněte a opět 
zapněte. V případě, že se motor nástroje ani potom 
nerozběhne, je akumulátorová sada pravděpodobně vybitá 
a musí se v nabíječce opět nabít.

PRACOVNÍ UPOZORNĚNÍ
S funkcí zamezující kapání 
Lis na kartuše má automatickou funkci zamezující kapání. 
Po uvolnění spouštěcího tlačítka motor ještě po krátkou 
dobu dobíhá a odlehčuje tak suvnou tyč. To zabraňuje 
dokapávání.
V případě prázdné kartuše motor ještě po krátkou dobu 
dobíhá, aby odlehčil suvnou tyč. Následně uvolněte 
spouštěcí tlačítko a vyměňte kartuši. 
Přetížení  
Tlak se vytváří po celou dobu stisknutého tlačítka. 
Nevychází-li z trysky kartuše přesto žádný materiál, 
zkontrolujte, zda: 
je uříznutá špička kartuše, 
zda kartuše nevykazuje netěsná místa, 
zda není tryska ucpaná vytvrzeným materiálem, 
zda není kartuše poškozená nebo zamrzlá, 
zda není suvná tyč zanesená těsnicí hmotou nebo lepidlem.

ÚDRŽBA
POZOR! Suport a suvná tyč musejí být čisté a zbavené 
těsnicí hmoty a lepidla. Nečistoty odstraňujte v souladu s 
doporučením výrobce těsnicí hmoty/lepidla.
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 desetimístném objednacím čísle přímo 
servis a nebo výrobce, Techtronic Industries 
GmbHs,Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, 
Germany.

SYMBOLY

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte 
návod k používání.

Při práci se strojem neustále nosit ochranné 
brýle.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím 
šroubováku vyjmout výměnný akumulátor.

Elektrické náradí nevyhazujte do komunálního 
odpadu! Podle evropské smernice 2002/96/EG 
o nakládání s použitými elektrickými a 
elektronickými zarízeními a odpovídajících 
ustanovení právních predpisu jednotlivých zemí 
se použitá elektrická náradí musí sbírat 
oddelene od ostatního odpadu a podrobit 
ekologicky šetrnému recyklování.


