
1

Akku-Bohrschrauber DriveFixx 10,8 V 

Accu-schroefboormachine DriveFixx 10,8 V 

Perceuse-visseuse DriveFixx 10,8 V 

Trapano avvitatore a batteria DriveFixx 10,8 V

DriveFixx 10.8 V Cordless Drill Driver

Akumulátorový vrtací šroubovák DriveFixx 10,8 V
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CZ

Děkujeme Vám

za důvěru ve firmu STORCH. S nákupem výrobku jste se rozhodli pro kvalitní produkt.
Pokud přesto máte podněty na zlepšení nebo možná nějaký problém, tak bychom byli velmi rádi, kdybyste se nám 
ozvali.

Promluvte si s příslušným externím spolupracovníkem naší firmy nebo se v naléhavých případech obracejte přímo na 
nás.

S přátelským pozdravem
Servisní oddělení STORCH

Tel.:      +49 (0)2 02 . 49 20 - 112
Fax:      +49 (0)2 02 . 49 20 - 244
bezplatná linka Hotline-servis: 08 00. 7 86 72 47
bezplatná linka Hotline-objednávky:  +49 800. 7 86 72 44
bezplatný fax-objednávky:   +49 800. 7 86 72 43
     (pouze v Německu)
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Rozsah dodávky
Akumulátorový vrtací šroubovák, 2x li-ion akumulátor 10,8 voltu, rychlonabíjecí zařízení, univerzální křížový a 
drážkový bit, taška k přenášení a uschování, návod k obsluze.
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Technické údaje
Napětí akumulátoru 10,8 voltu DC
Kapacita akumulátoru 1,3 Ah
Typ akumulátoru lithium ionový
Max. točivý moment 16 Nm
Stupně točivého momentu 18
Otáčky při chodu naprázdno 
(ot/min)

Chod LO nízké otáčky 
0 - 400

Chod HI vysoké otáčky 
0 - 1.300

Sklíčidlo 10 mm

Optimální nabíjecí teplota 0° C - 40° C
Napětí nabíjecího zařízení
- vstup: 220 V - 240 V, 50Hz
- výstup: 12,6 V DC, 3,2 A
Doba nabíjení 30 min
Hmotnost šroubováku (včetně 
akumulátoru)

990 g

Hladina akustického tlaku LPA 
(KPA)

65 dB (A)

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K ELEKTRO NÁŘADÍ
Na typovém štítku naleznete veškeré důležité údaje ke stroji:

VAROVÁNÍ:
Všechny bezpečnostní pokyny a upozornění si přečtěte a dodržujte je! Nedodržování varovných pokynů a 
upozornění může vést k zasažení elektrickým proudem, požárům a/nebo těžké újmě na zdraví. Všechny 
varovné pokyny a upozornění uschovejte pro pozdější použití. Ve varovných pokynech použitý pojem "Elek-
tro nářadí" se vztahuje na nářadí poháněné akumulátorem (bez kabelu).

1. BEZPEČNOST na PRACOVIŠTI
Pracoviště udržujte čisté a dobře větrané. Neuklizená nebo tmavá pracoviště mohou zapříčinit nehody.

Elektro nářadí nepoužívejte v oblastech se zvýšeným nebezpečím exploze, např. v blízkosti vznětlivých tekutin, plynů 
nebo prachu. Elektro nářadí produkuje jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.

Neoprávněné osoby udržujte mimo pracoviště. Rozptylování může mít za následek ztrátu kontroly nad nářadím.

2. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
Elektro nářadí má rozsah napětí, od kterého může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro lidi a zvířata.

Elektro nářadí smí smontovat a / nebo demontovat pouze autorizované osoby. Stejně tak údržbu a opravy smí provádět 
pouze autorizovaní servisní partneři firmy Storch. Provoz elektro nářadí se uskutečňuje na vlastní zodpovědnost a 
nebezpečí kupujícího / uživatele.

Zástrčky elektro nářadí musí odpovídat zásuvkám. Nikdy neprovádějte na zástrčce úpravy. Uzemněné elektro nářadí 
nepoužívejte se zástrčkami s adaptéry. Zástrčky bez úprav a vhodné zásuvky snižují nebezpečí zasažení elektrickým 
proudem.

Vyvarujte se doteku s uzemněnými povrchy jako např. trubkami radiátorů, sporáky nebo ledničkami. Při tělesném kon-
taktu s uzemněnými povrchy může dojít k zasažení elektrickým proudem.

Elektro nářadí nevystavujte dešti nebo vlhkosti. Voda vniklá do elektro nářadí zvyšuje nebezpečí zasažení elektrickým 
proudem.

Kabel nepoužívejte k jinému účelu než je určen. Kabel nepoužívejte k přenášení ani tahání elektro nářadí, při vytaho-
vání zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel. Kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami nebo 
pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Při provozu elektro nářadí venku používejte výhradně prodlužovací kabely vhodné k používání venku. Použití 
prodlužovacího kabelu vhodného k používání venku snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pokud nelze zabránit provozu elektro nářadí ve vlhkém prostředí, připojte zařízení do zásuvky chráněné proudovým 
chráničem (FI). Použití FI spínače snižuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
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OSOBNÍ BEZPEČNOST
Při používání elektro nářadí postupujte pozorně a soustředěně. Elektro nářadí nepoužívejte, jste-li unaveni, pod vlivem 
drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při práci s elektro nářadím může vést k těžké újmě na zdraví.

Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy noste ochranu očí. Použitím podmínkám odpovídajících ochranných 
pomůcek jako například respirátorů, protiskluzové bezpečnostní obuvi, ochranné přilby nebo chrániče uší může být rizi-
ko poranění sníženo.

Zabraňte neúmyslnému zapnutí elektro nářadí. Před spojením s akublokem a před zdvihnutím do výšky nebo 
přenášením nářadí zajistěte, aby byl spínač v poloze VYP. Přenášení nářadí s prstem na spínači Zap/Vyp nebo připojení 
nářadí, jehož spínač se nachází v poloze ZAP, může vést k úrazům.

Před zapnutím nářadí odstraňte seřizovací nářadí nebo klíče. Nástroj nebo klíč zapomenutý na otáčejícím se dílu může 
být příčinou ublížení na zdraví.

Žádné sebepřeceňování. Dbejte vždy na bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Stabilita v nečekané situaci umožňuje 
lepší kontrolu elektro nářadí.

Noste vhodné ošacení. Nenoste volný pracovní úbor ani šperky. Nepřibližujte se vlasy, ošacením a rukavicemi k pohy-
blivým dílům. Volný úbor, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.

Pokud je nářadí sestrojeno k připojení k odsávání prachu nebo ke sběrnému zařízení, zajistěte, aby toto zařízení bylo 
připojeno a řádně používáno. Používání odsávání prachu může snížit nebezpečí zapříčiněné prachem.

PEČLIVÉ ZACHÁZENÍ S ELEKTRO NÁŘADÍM A JEHO POUŽITÍ
Elektro nářadí nepřetěžujte. K práci používejte elektro nářadí určené k danému účelu. Se správným elektro nářadím lze 
lépe a spolehlivěji pracovat v dané oblasti použití.

Nepoužívejte elektro nářadí, jehož spínač je poškozen. Elektro nářadí, které se nedá zapnout nebo vypnout, je 
nebezpečné a musí být opraveno.

Před seřizováním, změnou chodu, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektro nářadí vyjměte vždy akublok. Tím-
to bezpečnostním opatřením zamezíte nezamýšlenému zapnutí přístroje.

Nepoužívané elektro nářadí skladujte vždy mimo dosah dětí. Nedopusťte, aby elektro nářadí používal personál, který 
s ním není seznámen nebo nečetl příslušné pokyny. Elektro nářadí je nebezpečné, obsluhuje-li je nezkušený personál.

O elektro nářadí je třeba náležitě pečovat. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly chybně nastaveny nebo nesvírají, 
zda nejsou zlomené nebo zda se nevyskytují podmínky, které ovlivňují funkci nářadí. Při poškození nářadí je třeba ho 
nechat před použitím opravit. Mnoho úrazů bylo způsobeno následkem špatně udržovaného elektro nářadí.

Elektro nářadí, příslušenství, vrtáky atd. používejte v souladu s těmito pokyny a se zohledněním pracovních podmínek 
a prováděných činností. Používání elektro nářadí k jinému než určenému účelu může vést k nebezpečným situacím.

ZACHÁZENÍ S AKU ZAŘÍZENÍM A JEHO POUŽITÍ
Před použitím akubloku zajistěte, aby byl spínač v poloze VYPNUTO. Používání akubloků u nářadí, jejichž spínač se 
nachází v poloze ZAPNUTO, může vést k úrazům.

Nabíjejte pouze nabíjecím zařízením uvedeným výrobcem. Nabíjecí zařízení, které je vhodné k nabíjení určitého typu 
akumulátoru, může při použití pro jiné akubloky vést k úrazům a k požárům.

Elektro nářadí používejte pouze s akubloky k tomu speciálně určenými. Použití jiných akubloků může vést k úrazům a k 
požárům.

Nepoužívaný akublok neponechávejte v blízkosit jiných kovových předmětů jako jsou např. kancelářské svorky, mince, 
klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové díly, které by mohly zapříčinit spojení mezi oběma kontakty. Zkrat mezi 
aku kontakty může vést k popáleninám nebo k požárům.

Při nepřípustném používání může kapalina vystříknout z akumulátoru; zabraňte kontaktu. Při kontaktu způsobeném 
nedopařením opláchněte vodou. Při vystříknutí do očí také ještě vyhledejte lékaře. Kapalina z akumulátoru může 
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způsobit podráždění nebo popálení.

SERVIS
Elektro nářadí nechte opravit výhradně pouze kvalifikovaným odborným personálem firmy STORCH nebo servisní sta-
nicí, která spolupracuje s firmou STORCH.

Při provádění prací při opravách elektro nářadí používejte výhradně originální náhradní díly.

Respektujte pokyny pod nadpisem „Údržba“ v tomto návodu k použití. Použití nepovolených dílů nebo nerespektování 
pokynů k údržbě může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo poranění osob.

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK
Elektro nářadí držte jenom na izolovaných uchopovacích plochách, pokud během používání existuje nebezpečí, že 
vrtačkou budou zasaženy elektrické kabely, které jsou umístěné skrytě. Kontakt vrtáků s kabely pod napětím může vést 
k tomu, že nechráněné kovové díly elektro nářadí budou také pod napětím a uživatel bude zasažen elektrickým prou-
dem.

Podle možnosti vždy zajistěte obráběný kus svěrkami nebo ve svěráku.

Před odložením vrtací šroubovák zásadně vypínejte.

Zajistěte dostatečné osvětlení.

Na vrtací šroubovák vyvíjejte pouze přiměřený tlak, aby se nezpomaloval motor. Tím se dosáhne lepších výsledků a 
šetří se nářadí.

Pracovní oblast udržujte volnou, aby nemohlo dojít ke klopýtnutí.

Pouze zaškoleným a způsobilým osobám povolte používat nářadí.

Používejte pouze vrták v bezvadném stavu.

Před vrtáním zajistěte, aby pod obráběným kusem byl dostatečný volný prostor pro vrták.

Po použití se vrtáku nedotýkejte. Silně se zahřeje.

Ruce nedávejte pod obráběný kus.

Nikdy neodstraňujte rukou prach, piliny nebo odpadní materiál v blízkosti bitu.

Dbejte na to, aby se v pracovní oblasti nenacházely žádné hadříky, oděvy, kabely, šňůry apod.

Obráběný kus dostatečně zajistěte.

Pokud budete během vrtáni vyrušeni při práci, ukončete vrtání dříve než pohlédnete jinam a nářadí vypněte.

Pravidelně kontrolujte všechny matice, šrouby a jiné připevňovací prvky ohledně pevného dotažení.
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ZACHÁZENÍ S AKU ZAŘÍZENÍM A JEHO POUŽITÍ (pokračování)
Při použití vrtacího šroubováku používejte bezpečnostní vybavení včetně ochranných brýlí nebo obličejové masky, 
ochrany sluchu a ochranného oděvu a také rukavic. Pokud se během vrtání bude tvořit prach, nasaďte si protipracho-
vou masku. Nářadí je určeno k vrtání do dřeva a kovu. Nářadí používejte jen k určenému účelu použití. Všechny ostat-
ní účely použití než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu, platí jako odklonění od určeného účelu použití. Za škody 
nebo úrazy v důsledku odklonění od určeného účelu použití neručí výrobce, nýbrž uživatel. K odbornému použití toho-
to nářadí je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny, montážní návod a návod k obsluze uvedený v předložené příručce. 
Všechny osoby, které zařízení (nářadí) používají a opravují, musí být obeznámeny s tímto návodem k obsluze a musí 
být informovány o potenciálním nebezpečí. Děti a vetché osoby nesmějí toto nářadí používat. Dětí musí být stále pod 
dohledem, pokud se zdržují v blízkosti nářadí. Je bezpodmínečně nutno dodržovat platné předpisy k ochraně před úra-
zem.

Totéž platí pro všeobecné předpisy k bezpečnosti práce. Výrobce neručí za změny provedené na nářadí nebo za škody z 
toho vzniklé. Dokonce i když je nářadí provozováno podle předepsaného účelu použití, nemohou být vyloučeny všechny 
zbývající rizikové faktory. Níže uvedená nebezpečí mohou nastat v souvislosti s druhem konstrukce a provedením 
nářadí:

Poškození plic, pokud nebude nošena účinná protiprachová maska.

Poškození sluchu, pokud nebude používána dostatečná ochrana sluchu.

Syndrom vibrací ruky a paže (HAVS) při neodborném použití.

DOPLŇKOVÁ BEZPEČNOSTÍ PRAVIDLA PRO RYCHLONABÍJECÍ ZAŘÍZENÍ
Před používáním nabíjecího zařízení si pečlivě pročtěte všechny pokyny a varovná upozornění uvedené na nabíjecím 
zařízení a akubloku.

Akublok nabíjejte pouze ve vnitřních prostorách, protože nabíjecí zařízení je určeno pouze pro použití ve vnitřních pro-
storách.

NEBEZPEČÍ: Natržený nebo jinak poškozený akublok nevsunujte do nabíjecího zařízení. Nebezpečí zasažení 
elektrickým proudem a smrtelného úrazu.

VAROVÁNÍ: Nabíjecí zařízení nesmí přijít do styku s kapalinami. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

Nabíjecí zařízení je určeno výhradně k nabíjení typu akubloku dodaného s nabíjecím zařízením. Jakékoli jiné použití 
může zapříčinit požár, zasažení elektrickým proudem nebo smrtelný úraz.

Nabíjecí zařízení a dodaný akublok jsou speciálně konstruovány ke vzájemnému použití. Nezkoušejte akublok nabíjet s 
jiným než dodaným nabíjecím zařízením.

Na nabíjecí zařízení nepokládejte žádné předměty, protože to může vést k přehřátí. Nabíjecí zařízení neumisťujte v 
blízkosti tepelných zdrojů.

Při vytahování síťové zástrčky vždy uchopte síťovou zástrčku. Netahejte za kabel.

Kabel nabíjecího zařízení pokládejte tak, aby nebylo možno na něj šlapat nebo o něj zakopnout a aby v žádném případě 
nebyl vystaven poškození nebo zatížení.

Pokud to není bezpodmínečně nutné, nepoužívejte žádný prodlužovací kabel. Použití nevhodného nebo vadného 
prodlužovacího kabelu může vést k požáru, zasažení elektrickým proudem nebo ke smrtelnému úrazu.

Nabíjecí zařízení nepoužívejte, pokud bylo vystaveno těžkému úderu elektrickým proudem, pokud spadlo nebo bylo 
jinak poškozeno. Nabíjecí zařízení dejte za účelem kontroly nebo opravy autorizované službě zákazníkům firmy 
STORCH.

Nabíjecí zařízení nerozebírejte. Za účelem údržbových a opravářských prací ho dejte autorizované službě zákazníkům 
firmy STORCH. Neodborná montáž může zapříčinit požár, zasažení elektrickým proudem nebo smrtelný úraz.

Aby se zabránilo nebezpečí úderu elektrického proudu, vytáhněte před čištěním nabíjecího zařízení síťovou zástrčku. 
Samotné odstranění akubloku nesnižuje nebezpečí.
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Nabíjecí zařízení je určeno pro použití ve spojení se standardním přívodem elektrického proudu obvyklým v domácnosti. 
Nezkoušejte nabíjecí zařízení připojit ke zdroji elektrického proudu s rozdílným napětím.

Nabíjecí zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenou tělesnou, senzorickou nebo mentální scho-
pností nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze když jsou pod dohledem nebo byly ohledně použití 
nabíjecího zařízení zaškoleny osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Síťový kabel nebo nabíjecí zařízení nepoužívejte k jinému než určenému účelu použití. Nabíjecí zařízení nikdy neno-
ste za kabel. K vytažení nabíjecího zařízení ze sítě netahejte za kabel, ale za zástrčku. Kabel nebo nabíjecí zařízení 
mohou být poškozeny a mohou zapříčinit zasažení elektrickým proudem. Poškozený kabel neprodleně vyměňte. Pla-
stové díly nesmí přijít do kontaktu s benzínem, oleji, produkty na bázi ropy atd. Ty obsahují chemikálie, které mohou 
plast poškodit, unavit nebo narušit.

DOPLŇKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO AKUBLOK
Aby se zaručila co nejdelší životnost a co nejlepší výkon akumulátoru, akumulátor vždy nabíjejte při teplotách 
mezi 18-24°C. Akumulátor nenabíjejte nebo neskladujte při teplotách pod 0°C a nad 40°C. Nedodržení tohoto 
bezpečnostního pravidla může vést k vážnému poškození akubloku.

Akublok v žádném případě nevhazujte do ohně. Akublok může explodovat.

V případě vytékající kapaliny a kontaktu pokožky s kapalinou potřísněnou oblast okamžitě umyjte mýdlem a vodou. 
Kapalinu lze neutralizovat jemnou kyselinou jako citrónová šťáva nebo ocet. Při zasažení očí minimálně 10 minut oči 
vyplachujte čistou vodou a neprodleně vyhledejte lékaře. Lékařský personál uvědomte o tom, že se u kapaliny jedná o 
25 - 35 procentní roztok hydroxidu draselného.

V žádném případě nezkoušejte akublok otevřít. Pokud dojde k natržení krytu akubloku nebo se na něm objeví trhliny, 
akublok okamžitě uveďte mimo provoz a již ho nenabíjejte. Akublok je třeba zlikvidovat podle předpisů jako zvláštní 
odpad.

Náhradní akublok nepřechovávejte v tašce nebo ve skříni na nářadí. Při transportu dbejte na to, aby póly nepřišly do 
kontaktu s kovovými předměty. Akublok tím může být zkratován, čímž může být zapříčiněno poškození akubloku a 
popálení nebo požár. Při uskladnění nebo likvidaci akubloku zalepte kontakty silnou izolační páskou, aby se zabránilo 
zkratu. Akumulátory, které budou uskladněny delší dobu, se vybijí. Nářadí a akublok neuschovávejte nebo nepoužívejte 
v oblastech, ve kterých teplota dosáhne nebo dokonce překročí 50°C.

Akublok nevystavujte mechanickému zatížení / opracování.

Akumulátor se nesmí nacházet v blízkosti otevřeného ohně, kamen nebo jiných oblastí s vysokou teplotou. Akumulátor 
nevystavujte přímému slunečnímu světlu a při teplém počasí ho nepoužívejte nebo nenechávejte ve vozidlech. To může 
vést k přílišnému zahřátí nebo k výbuchu či zapálení akumulátoru. Takové zacházení s akumulátorem může také vést 
ke snížení výkonu a ke kratší životnosti.

Nepoužívaný akumulátor uchovávejte při teplotách místnosti (18°C až 24°C) a v nabitém stavu cca 30 – 50%. Při 
dlouhodobějším uskladnění akumulátor jednou za rok dobijte, aby se zabránilo nadměrnému vybití.

Po nabíjení nechte akublok zchladnout. Nenechávejte ho v teplých oblastech nebo na přímém slunečním záření.

Akumulátor nabíjejte pouze dodaným nabíjecím zařízením.
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 Používejte ho pouze ve vnitřních prostorách.

Akumulátory nelikvidujte ve vodstvu nebo je neponořujte do vody.

Akumulátory nevhazujte do ohně. Mohou vybouchnout a způsobit zranění.

Akumulátory nevystavujte extrémním teplotám nad 40°C.

Doba nabíjení: cca 30 minut

Popis elektro nářadí
AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK Drivefixx

1. Nastavení točivého momentu
2. Spínač převodu - dva chody (Hi / LOW)
3. Větrací otvory
4. Převod
5. Spínač směru otáčení
 (VPŘED/BLOKOVÁNÍ ZAPNUTÍ/ZPĚT)
6. Spínač Zapnout/Vypnout
7. LED světlo
8. Rychloupínací sklíčidlo 10 mm
9. Akublok

 

POZOR:
Aby se zabránilo nebezpečí úrazu, musí si uživatel důkladně pročíst návod k použití.

SYMBOLY
Noste ochranu sluchu. Noste ochranu očí. Noste ochranu dýchacích cest.

Dvojitě izolováno kvůli větší ochraně.

Odpovídá příslušným bezpečnostním normám.

Obalový materiál podle možnosti recyklujte.

Produkt nebo akumulátor opatřený tímto symbolem nesmí být zlikvidován s domovním odpadem. Chemi-
kálie obsažené v elektrických / elektronických zařízeních nebo v akumulátorech mohou být zdraví škodlivé a 
ohrožující pro životní prostředí.

Elektrická / elektronická zařízení nebo akumulátory zlikvidujte ve speciálních sběrnách, kde je dbáno na 
opětovné zhodnocení a opětovné použití obsažených látek. Vaše spolupráce je rozhodující pro úspěch tako-
vých sběrných zařízení a pro ochranu životního prostředí.

5

2

8

7

6

1
3

4

9
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AKU PROVOZ  ZOBRAZENÍ STAVU NABITÍ
Když začne LED světlo rychle a nepřetržitě blikat, jakmile stisknete spínač k zapnutí vrtacího šroubováku, je stav nabití 
akubloku již nedostatečný a akublok je nutno nabít.

Oproti jiným typům akumulátorů dávají lithium ionové akumulátory po celou dobu chodu rovnoměrný výkon. Nářadí 
nepodléhá pomalému, stálému poklesu výkonu během použití. Nenadálý pokles výkonu poukazuje na to, že doba cho-
du akubloku se blíží ke konci a že je třeba ho znovu nabít.

UPOZORNĚNÍ:
LED světlo může také blikat při přetížení nebo příliš vysoké teplotě (viz OCHRANA AKUMULÁTORU).

OCHRANA AKUMULÁTORU
Spínání ochrany akumulátoru chrání akublok před extrémními teplotami, proti nadměrnému vybití a nadměrnému 
nabití. Aby byl akumulátor chráněn před poškozením a zvýšila se jeho životnost, vypne spínání ochrany akumulátoru 
akublok, jakmile by došlo k nadměrnému nabití nebo když je teplota během použití příliš vysoká. K tomu může dojít při 
silných točivých momentech, při blokování nebo při přetížení. Tento inteligentní systém vypne akublok, jakmile provo-
zní teplota překročí 80°C a vrátí ho do normálního provozu, jakmile je teplota opět mezi 0°C a 50°C. LED světlo zobra-
zující provoz bliká pomalu, když spínání ochrany akumulátoru zaznamená přechodné přetížení.

UPOZORNĚNÍ:
Akumulátor lze automaticky nastavit zpět. Když LED světlo dále rychle bliká, poukazuje to na nízký stav nabití. Aku-
mulátor zasuňte k nabíjení do nabíjecího zařízení. (Viz nahoře pod ZOBRAZENÍ STAVU NABITÍ.)

UPOZORNĚNÍ:
Podstatně kratší doba chodu po úplném nabití akubloku poukazuje na to, že akumulátor je již vyčerpaný a je nutno ho 
vyměnit.

PROVOZ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH
Tento lithium ionový akublok poskytuje při teplotách mezi 0°C a 40°C optimální výkon. Když je akublok velmi studený, 
může v první minutě provozu „pulzovat“, aby se sám ohřál. Akublok připojte k nářadí a nářadí používejte bez vysokého 
zatížení. Po cca jedné minutě se akublok ohřál a funguje normálně.

NABÍJENÍ AKUBLOKU - KDY?
Před dalším nabíjením není třeba akublok úplně vybít. Lithium ionový akumulátor lze kdykoli nabít a nevytváří žádný 
„Memory efekt“, když se nabije po částečném vybití.

Akublok ve vhodnou dobu odejměte od nářadí. Před delší dobou provozu nabití akubloku ještě jednou oživte.

Na základě neklesajícího výkonu lithium ionových akumulátorů je nabíjení třeba pouze tehdy, když stav nabití aku-
mulátoru je velmi nízký. Náhlý pokles výkonu poukazuje na velmi nízký stav nabití. Akublok je nutno nabít.
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NABÍJENÍ AKUBLOKU - JAK?
UPOZORNĚNÍ:
Tento lithium ionový akublok se dodává částečně nabitý. 
Před prvním použitím akublok kompletně nabijte. Úplně 
vybitý akublok se při teplotě okolního prostředí mezi 0° C 
a 40° C kompletně nabije za cca 30 minut.

Lithium ionový akublok nabíjejte v dodaném nabíjecím 
zařízení.

Síťovou zástrčku nabíjecího zařízení zastrčte do el. sítě.

Akublok zastrčte do nabíjecího zařízení (obr. 2).

Zelené LED světlo bliká, když se akublok nabíjí. Jakmile 
je ukončen proces nabíjení, svítí stále zelené LED světlo 
nabíjecího zařízení. Když bliká červené LED světlo, je 
akumulátor vadný nebo je vadné spojení mezi akumuláto-
rem a nabíjecím zařízením.

Akublok ponechaný v nabíjecím zařízení se úplně nabije, 
nedojde však k jeho nadměrnému nabití.

LED FUNKCE NABÍJECÍHO ZAŘÍZENÍ (obr. 3)

LED zobrazuje VYSOKÁ TEPLOTA / 
TEPLOTA ZAŘÍZENÍ

ZÁVADA AKUMULÁTOR SE 
NABÍJÍ

AKUMULÁTOR 
NABITÝ

Akublok Akumulátor teplý stu-
dený

Závada Nabíjení Úplně nabitý

Červené LED 
světlo

Zapnuto Bliká Vypnuto Vypnuto

Zelené LED světlo Vypnuto Vypnuto Bliká Zapnuto
Akce Nabíjení začne, až bude 

teplota akumulátoru 
opět mezi 0° C - 40° C

Vadný akublok nebo 
nabíjecí zařízení

Nabití během 30 
minut

Nabíjení ukončeno
udržovací nabíjení

NABÍJENÍ ZAHŘÁTÉHO AKUBLOKU
Když je teplota akubloku nad oblastí normální teploty, rozsvítí se červené LED světlo a zelené LED světlo zhasne. Když 
se akublok ochladí na cca 40° C, spustí nabíjecí zařízení automaticky proces nabíjení.

NABÍJENÍ STUDENÉHO AKUBLOKU
Když je teplota akubloku pod oblastí normální teploty, rozsvítí se červené LED světlo a zelené LED světlo zhasne. Když 
se akublok ohřeje na cca 0° C, spustí nabíjecí zařízení automaticky proces nabíjení.

UPOZORNĚNÍ:
Nabíjecí zařízení lze provozovat s většinou generátorů a 
měničů se jmenovitým výkonem 300 wattů nebo více.
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ZÁVADA AKUMULÁTORU
Pokud nabíjecí zařízení rozezná problém, bliká červené LED světlo a zelené LED světlo nesvítí.

Pokud je akublok rozeznán jako vadný, vyjměte akublok a znovu ho zasuňte do nabíjecího zařízení. Když status LED 
světel napodruhé poukazuje na „vadný" akublok, nabijte jiný akublok.

Když se jiný akublok bez problémů nabije, vadný akublok zlikvidujte podle předpisů (viz oddíl „Údržba").

Pokud již byl jiný akublok rovněž rozeznán jako „vadný", je pravděpodobná závada nabíjecího zařízení.

AKUMULÁTOR SE NABÍJÍ
Když se akublok nabíjí při normální teplotě okolního prostředí (0° C až 40° C), bliká zelené LED světlo a červené LED 
světlo nesvítí. Akublok se během cca 30 minut kompletně nabije.

AKUMULÁTOR NABITÝ
Když je teplota akubloku v normální oblasti teploty, svítí zelené LED světlo a červené LED světlo nesvítí. Akublok je 
úplně nabitý a je připraven k provozu. Akublok ponechaný v nabíjecím zařízení se úplně nabije, nedojde však k jeho 
nadměrnému nabití.

UPOZORNĚNÍ:
Při několikerém nabíjení se může nabíjecí zařízení ohřát. To je součást normálního provozu nabíjení. Nabíjení 
provádějte pouze v dobře větraných prostorách.

NASAZENÍ AKUBLOKU (obr. 4)
Zajistěte, aby vrtací šroubovák byl na „OFF“ - Vypnuto.

Vyčnívající žebra akubloku nasměrujte na drážky ve 
vrtacím šroubováku a akublok vsuňte do vrtacího 
šroubováku.

UPOZORNĚNÍ:
Před použitím nářadí zajistěte, aby aretace na akubloku 
zapadla a akublok byl na nářadí zajištěn. 

VYJMUTÍ AKUBLOKU (obr. 4)
Spínač k zapnutí vrtacího šroubováku aretujte do střední polohy nastavením směrového spínače (vpřed / zpět / bloko-
vání zapnutí).

K vyjmutí akubloku stiskněte dolů odblokovávací tlačítka umístěná na obou stranách akubloku.

Zatáhněte za akublok a vyjměte ho z nářadí.

POZOR:
Při nasazování akubloku do nářadí zajistěte, aby vyčnívající žebro na akubloku bylo v jedné řadě s drážkou 
uvnitř vrtacího šroubováku a aby aretace správně zapadla. Neodborná montáž akubloku může poškodit 
vnitřní konstrukční díly.

VAROVÁNÍ:
Nářadí poháněné akumulátorem je vždy v provozním stavu. Proto musí být spínač směru otáčení vždy areto-
ván, když nářadí není používáno.
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Obsluha akumulátorového vrtacího šroubováku

SPÍNAČ K ZAPNUTÍ (obr. 5)
Abyste zapnuli vrtací šroubovák, stiskněte spínač k zap-
nutí. K vypnutí spínač pusťte.

PLYNULÁ REGULACE POČTU OTÁČEK (obr. 5)
Pro vyšší počet otáček stiskněte se zvýšeným tlakem 
spínač k zapnutí s plynulou regulací počtu otáček, pro 
nižší počet otáček tiskněte s menším tlakem.

SPÍNAČ SMĚRU OTÁČENÍ (VPŘED / BLOKOVÁNÍ 
ZAPNUTÍ / ZPĚT) (obr. 5).
Směr otáčení bitu lze přepnout spínačem nad spínačem k 
zapnutí. Při držení vrtacího šroubováku v normální provo-
zní poloze:

K vrtání posuňe spínač směru otáčení na levou stranu 
vrtacího šroubováku.

Pro chod zpět posuňte spínač směru otáčení na pravou 
stranu vrtacího šroubováku.

Aby se zabránilo neúmyslnému zapnutí, přepněte spínač 
do polohy OFF Vypnuto (blokování zapnutí uprostřed), 
pokud vrtací šroubovák nebude používán.

zpět

Spínač k 
zapnutí s 
plynulou 
regulací počtu 
otáček

vpřed

Spínač směru 
otáčení

POZOR:
Aby se zabránilo poškození převodu, směr otáčení je třeba měnit pouze v klidovém stavu.

UPOZORNĚNÍ:
Vrtací šroubovák nepracuje, dokud spínač směru otáčení správně nezapadl vlevo nebo vpravo.

ELEKTRICKÁ BRZDA
Abyste zastavili vrtací šroubovák, pusťte (uvolněte) spínač k zapnutí a počkejte až se sklíčidlo úplně zastaví. Sklíčidlo 
se pomocí elektrické brzdy rychle zbrzdí. Tato funkce se automaticky aktivuje, jakmile pustíte spínač k zapnutí.

GRIP 
(utáhnout)

OPEN (povolit)

Upínací čelisti

Rychloupínací 
sklíčidlo

Těleso 
sklíčidla

RYCHLOUPÍNACÍ SKLÍČIDLO (obr. 6)
Vrtací šroubovák je vybaven rychloupínacím sklíčidlem 
k upínání a vyjímání vrtáků do upínacích čelistí. Šipka 
na sklíčidle ukazuje, kterým směrem je třeba otočit 
sklíčidlem k utáhnutí (GRIP) nebo povolení (OPEN) vrtáku 
v upínacích čelistech.

VAROVÁNÍ:
Upínací čelisti na vrtáku vrtacího šroubováku 
nedotahujte pomocí otáčení vrtacího 
šroubováku, zatímco rukou držíte těleso 
sklíčidla. Těleso sklíčidla se může v ruce 
protočit nebo Vaše ruka může sklouznout a 
dotknout se rotujícího vrtacího šroubováku. 
To může zapříčinit nehodu a v důsledku toho 
těžký úraz.
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PŘEVOD - DVA CHODY (obr. 7)
Vrtací šroubovák je vybaven převodem pro dva chody k 
vrtání příp. šroubování v pomalém (LO) nebo rychlém (HI) 
chodu. Pomocí posuvného spínače na horní straně nářadí 
lze zvolit chod LO (pomalý) příp. HI (rychlý).

Pokud bude vrtací šroubovák provozován v pomalém cho-
du LO, sníží se počet otáček a vrtací šroubovák má menší 
sílu a vyšší točivý moment. V rychlém chodu HI se zvýší 
počet otáček a vrtací šroubovák má vyšší hnací výkon. 
Pomalý chod LO využívejte k použití s intenzivním výko-
nem a točivým momentem a rychlý chod HI využívejte k 
rychlému vrtání a šroubování.

Pomalý chod LO využívejte k předvrtání bez důlčíku, k 
vrtání do kovů nebo plastů, k vrtání do keramiky nebo k 
použití s intenzivním točivým momentem (viz dole).

Rychlý chod HI se lépe hodí pro vrtání do dřeva a 
dřevovláknitých materiálů.

UPOZORNĚNÍ:
Vrtací šroubovák neprovozujte delší dobu v pomalém chodu LO. Provoz v pomalém chodu LO může při 
stálém používání vést k přehřátí vrtacího šroubováku. Při přehřátí vrtací šroubovák ochlaďte provozem bez 
zatížení v rychlém chodu HI.

POZOR:
Nikdy neměňte chod u stroje za provozu. Nedodržení tohoto upozornění může vést k těžkému poškození 
vrtacího šroubováku.

NASTAVITELNÁ SPOJKA TOČIVÉHO MOMENTU 
(obr. 8)
Spojku točivého momentu lze nastavit do 17 stupňů. 
Čím vyšší je točivý moment, tím více síly použije vrtací 
šroubovák, aby předmět přišrouboval buď v chodu 
pomalém LO nebo rychlém HI.

Pokud je vrtací šroubovák používán k různým typům 
šroubování, točivý moment zvyšte nebo snižte, abyste 
zabránili poškození hlav šroubů, závitů, obráběných kusů 
atd.
Točivý moment nastavte otáčením kroužku k nastavování 
točivého momentu.

Nastavení závisí na úloze a také na typu použití, na 
upevňovacím zařízení a na materiálu. Zpravidla se 
používá vyšší točivý moment pro větší šrouby. Když je 
točivý moment příliš vysoký, mohou být šrouby poškozeny 
nebo se zlomit.

Pro obtížné práce jako například odstraňování částečně 
strženého šroubu nastavte nízký točivý moment. Pro 
práce jako vrtání do tvrdého dřeva nastavte vyšší točivý 
moment.

UPOZORNĚNÍ:
Při nastavování spojky točivého momentu dbejte na to, aby spínač chodu buď byl kompletně v poloze LO 
nebo HI.
POZOR:
Točivý moment nikdy nenastavujte u stroje za provozu.

Spínač převodu - dva chody

Ke zvýšení točivého 
momentu

Ke snížení točivého 
momentu

Kroužek k nasta-
vování točivého 
momentu
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Symbol vrtáníZobrazení točivého momentu

MÓD VRTÁNÍ (obr. 9)
Zvolte mód vrtání pro použití k vrtání a jinému těžkému 
zatížení.

Ke zvolení módu vrtání je třeba kroužek k nastavo-
vání točivého momentu otočit tak, aby symbol vrtání a 
zobrazení točivého momentu (šipka) byly v jedné řadě a 
následně v této poloze aretovat.

LED světlo vpředu

Spínač k zapnutí s ply-
nulou regulací počtu 
otáček

LED SVĚTLO VPŘEDU (obr. 10)
LED světlo vpředu pod upínacím sklíčidlem se zap-
ne, jakmile je stisknutý spínač k zapnutí. Tím je povrch 
obráběného kusu při práci v nedostatečně osvětlených 
oblastech dodatečně osvětlen. Jakmile je uvolněn spínač 
k zapnutí, LED světlo vpředu se opět vypne.

ZASUNUTÍ VRTÁKŮ (obr. 11)
Spínač k zapnutí aretujte nastavením směrového spínače 
do polohy OFF (poloha uprostřed).

Upínací čelisti rozevřete příp. zavřete tak, aby otvor byl 
poněkud větší než používaný vrták.

Přední stranu vrtacího šroubováku lehce nadzdvihněte, 
aby vrták nevypadl z upínacích čelistí.

Zasuňte vrták.

UPOZORNĚNÍ:
Těleso sklíčidla otočte ve směru šipky označené GRIP, 
aby se zavřely upínací čelisti. K dotahování nebo povolo-
vání upínacích čelistí nepoužívejte žádný klíč.

Upínací čelisti na vrtáku bezpečně dotáhněte.

GRIP 
(utáhnout)

OPEN (povolit)
Vrták

Rychloupínací 
sklíčidlo

Upínací čelisti
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VYJMUTÍ VRTÁKŮ (obr. 11)
Spínač k zapnutí aretujte nastavením směrového spínače do polohy OFF (poloha uprostřed).

Rozevřete upínací čelisti.

UPOZORNĚNÍ:
Těleso sklíčidla otočte ve směru šipky označené OPEN, aby se rozevřely upínací čelisti. K dotahování nebo 
povolování upínacích čelistí nepoužívejte žádný klíč.

Vyjměte vrták.

CHYBNĚ

CHYBNĚ

VAROVÁNÍ:
Vrták vložte rovně do upínacích čelistí. Vrták 
nevkládejte do upínacích čelistí našikmo a ty 
potom nedotahujte (viz obrázek 12). To může 
vést k tomu, že vrták bude vyhozen z vrtacího 
šroubováku, čímž může být způsoben těžký 
úraz nebo zapříčiněno poškození upínacích 
čelistí.

VRTÁNÍ (obr. 13)
Zkontrolujte, zda se směrový spínač nachází ve správné 
poloze (vpřed nebo zpět).

Obráběný kus, do kterého budete vrtat, pevně upněte 
do svěráku nebo svěrek, aby se zabránilo natočení 
obráběného kusu během vrtání.

Vrtací šroubovák držte bezpečně a vrták přidržujte u místa 
k vrtání

Stiskněte spínač k zapnutí, aby se zapnul vrtací 
šroubovák.

Vrtákem pohybujte směrem do obráběného kusu, příčemž 
je třeba použít právě tak velký tlak, aby vyvrtávání stále 
pokračovalo. Nevyvíjejte příliš vysoký tlak na nářadí, ani 
nevyvíjejte žádný boční tlak, aby se vrtání prodloužilo.

Při vrtání do tvrdých, hladkých povrchů předem vyhlubte 
důlek pomocí důlkovače. Tím se zabrání tomu, aby vrták 
na začátku vrtání sklouznul.

Při vrtání do kovu dejte na vrták lehký olej, aby byl vrták 
chráněn před přehřátím. Olej prodlužuje dobu životnosti 
vrtáku a ulehčuje vrtání.

Pokud je vrták svírán v obráběném kusu nebo se vrták 
odtrhuje, vrtací šroubovák okamžitě vypněte. Vrták z 
obráběného kusu odstraňte a stanovte příčinu svírání.

VAROVÁNÍ:
Tento vrtací šroubovák je vybaven elektrickou brzdou. Pokud brzda funguje bezvadně, mohou být ve 
větracích drážkách v krytu vidět jiskry. To je normální a je to důsledkem procesu brzdění.
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VRTÁNÍ DO DŘEVA
Pro nejlepší možné výsledky používejte vrtáky do dřeva.

Vrtání začněte s velmi nízkým počtem otáček, abyste zabránili sklouznutí vrtáku z místa vrtání.

Jakmile se vrták propracuje do materiálu, zvyšte počet otáček.

Při vrtání otvorů skrz (prostupů) vložte dřevěný špalík za obráběný kus, aby se u vyvrtaných otvorů zabránilo drsným 
nebo odštípaným okrajům na zadní straně.

VRTÁNÍ DO KOVU
Pro nejlepší možné výsledky používejte vrtáky k vrtání do kovu nebo oceli.

Při vrtání do kovu dejte na vrták lehký olej, aby byl vrták chráněn před přehřátím. Olej prodlužuje dobu životnosti vrtá-
ku a ulehčuje vrtání.

Vrtání začněte s velmi nízkým počtem otáček, abyste zabránili sklouznutí vrtáku z místa vrtání.

Pracujte s počtem otáček a tlakem na nářadí, čímž se umožní obrábění bez přehřátí vrtáku. Příliš vysoký přítlačný tlak: 
Přehřívá vrták. Opotřebovává ložiska. Ohýbá nebo opaluje vrtáky. MImostředně nebo nerovnoměrně vyvrtané otvory.

VRTÁNÍ DO ZDIVA
Pro nejlepší možné výsledky při vrtání do pálených cihel, dlaždic, betonu atd. používejte vrtáky k vrtání do kamene 
(špička z tvrdokovu).

Pracujte s počtem otáček a tlakem na nářadí, čímž se umožní obrábění bez přehřátí vrtáku. Příliš vysoký přítlačný tlak: 
Přehřívá vrták. Opotřebovává ložiska. Ohýbá nebo opaluje vrtáky. MImostředně nebo nerovnoměrně vyvrtané otvory.

Pro nejlepší výsledky v pálených cihlách použijte lehký tlak při středním počtu otáček.

U tvrdých materiálů jako beton použijte ještě větší tlak.

Při vrtání do dlaždic vyzkoušejte vrtání na kousku dlaždice, abyste stanovili optimální počet otáček a optimální 
přítlačný tlak.

Vrtání začněte s velmi nízkým počtem otáček, abyste zabránili sklouznutí vrtáku z místa vrtání.

VAROVÁNÍ:
Během práce s vrtacím šroubovákem nebo při tvorbě prachu zásadně noste ochranné nebo bezpečnostní brýle s boční 
ochranou. Pokud se vyskytuje hodně prachu, je kromě toho třeba si nasadit protiprachovou masku.

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ:
Aby se zabránilo těžkým úrazům, odstraňte akublok z nářadí před prováděním jakýchkoli prací na čištění a 
údržbě.

VAROVÁNÍ:
Při údržbě používejte výhradně originální náhradní díly. Použití jiných dílů může zapříčinit nebezpečí nebo 
věcné škody.

VAROVÁNÍ:
Nedoporučuje se používat k čištění vrtáku stlačený vzduch. Pokud lze přístroj očistit pouze stlačeným vzdu-
chem, při čištění nářadí stlačeným vzduchem vždy noste ochranné nebo bezpečnostní brýle s boční ochra-
nou. Pokud se vyskytuje hodně prachu, je kromě toho třeba si nasadit protiprachovou masku.
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SERVIS a ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ:
Aby byla zaručena provozní bezpečnost, musí všechny opravy a údržbové práce provádět kvalifikovaný ser-
visní partner firmy STORCH.

Nářadí nevystavujte dešti.

Čištění:
K čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastových dílů je náchylná k poškození různými druhy 
rozpouštědel a při jejich použití může dojít k porušení těchto dílů. Nečistoty, uhelný prach atd. odstraňte čistým 
hadříkem.

Mazání:
Protože jsou všechna ozubená kola v tomto nářadí namazána množstvím vysoce kvalitního maziva, které je za 
normálních podmínek dostatečné pro celou dobu životnosti nářadí, není třeba žádné další mazání.

Elektrické nářadí nesmí být likvidováno s domovním odpadem. Musí se odevzdat do sběrny k tomu určené. Obraťte se 
na příslušné úřady v místě nebo na Vašeho obchodníka.

Li ion:
Akubloky / akumulátory nelikvidujte v domovním odpadu a nevhazujte je do ohně nebo vody. Akubloky / akumulátory 
musí být shromažďovány, recyklovány a likvidovány způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.
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7. Záruka

Záruční podmínky
U našich přístrojů platí zákonné záruční lhůty 12 měsíců od data zakoupení/data faktury obchodního konečného zákaz-
níka. Pokud jsou delší lhůty v cestě námi vypsanému prohlášení o záruce, jsou zvláště vyznačeny v návodu k obsluze 
příslušných přístrojů.

Uplatňování
V případě záručního příp. garančního případu žádáme, aby bylo zasláno kompletní zařízení dohromady s fakturou do 
našeho střediska Logisitk Center v Berka nebo do námi autorizované servisní stanice.

Nárok na záruku příp. garanci
Nároky na záruku existují výhradně u materiálu nebo výrobní vady a také výhradně při používání přístroje v souladu s 
určeným účelem. Díly podléhající opotřebení (např. akubloky, bity) nespadají do takovýchto nároků. Veškeré nároky 
zanikají zamontováním dílů cizího původu, při nepřiměřeném zacházení a skladování a také při zřejmém nedodržování 
provozního návodu.

Provádění oprav
Veškeré opravy smějí být prováděny výhradně naším závodem nebo servisními stanicemi autorizovanými firmou 
STORCH.
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Prohlášení o shodě ES

Název / adresa firmy, která vystavila prohlášení : STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6-8
D - 42107 Wuppertal

Tímto prohlašujeme:  
ŽE NÁSLEDNĚ UVEDENÉ NÁŘADÍ NA ZÁKLADĚ SVÉ KONCIPACE A DRUHU KONSTRUKCE A 
TAKÉ V PROVEDENÍ NÁMI UVEDENÉM DO PROVOZU ODPOVÍDÁ PŘÍSLUŠNÝM ZÁKLADNÍM 
BEZPEČNOSTNÍM POŽADAVKŮM A POŽADAVKŮM K OCHRANĚ ZDRAVÍ SMĚRNIC ES.

Při námi neodsouhlasené změně nářadí ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Označení nářadí: Akumulátorový vrtací šroubovák
Typ nářadí: DriveFixx
Další detaily: 10,8 V
Rok CE-označení produktu: 2010

Použité směrnice ES:
Směrnice o strojích 2006 / 42 / EG
Směrnice o nízkém napětí 2006 / 95 / EG
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004 / 108 / EG

Použité harmonizované normy: EN 60745-1
EN60745-2-1
EN60745-2-2
EN55014-1
EN55014-2
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN60335-1
EN60335-2-29
EN62233

Zplnomocněnec k sestavení technických podkladů:

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6-8
42107 Wuppertal

Holger Joest Jörg Heinemann
-Vedoucí Management produktů Technika + Servis - - Jednatel -

Wuppertal, v říjnu 2010
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Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6 - 8
D-42107 Wuppertal
Telefon: +49 (0)2 02 . 49 20 - 0
Telefax: +49 (0)2 02 . 49 20 - 111
E-mail: info@storch.de
Internet:  www.storch.deH
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N. art. Denominazione

62 00 00 Trapano avvitatore a batteria 
 DriveFixx 10,8 V
62 00 30  Accumulatore di ricambio 10,8 V
62 00 40  Caricabatterie

Art. nr. Beschrijving 
 
62 00 00 Accu-schroefboormachine 
 DriveFixx 10,8 V
62 00 30  Vervangende accu 10,8 V
62 00 40  Acculader

Référence Désignation 
 
62 00 00 Perceuse-visseuse DriveFixx 10,8 V
62 00 30  Pile rechargeable de rechange 10,8 V
62 00 40  Chargeur de batterie

Art.-Nr. Bezeichnung 

62 00 00 Akku-Bohrschrauber DriveFixx 10,8 V
62 00 30  Ersatz-Akku 10,8 V 
62 00 40  Akku-Ladegerät 

Výr. č. Označení  

62 00 00 Akumulátorový vrtací šroubovák  
 DriveFixx 10,8 V
62 00 30  Náhradní akumulátor 10,8 V
62 00 40  Nabíjecí zařízení akumulátoru 

Art. no. Description 

62 00 00 DriveFixx 10.8 V Cordless Drill Driver
62 00 30  Replacement battery 10.8 V
62 00 40  Battery charger 


