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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
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START

Handle (insulated gripping surface)
Handgriﬀ (isolierte Griﬀﬂäche)
Poignée (surface de prise isolée)
Impugnatura (superﬁcie di presa
isolata)
Empuñadura (superﬁcie de agarre con
aislamiento)
Manípulo (superfície de pega isolada)
Handgreep (geïsoleerd)
Håndtag (isolerede gribeﬂader)
Håndtak (isolert gripeﬂate)
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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M12 FIWF12

M12FIWP12

M12FIW14

1

0-1200 min

0-1200 min

0-1300 min

2

0-1800 min-1

3

M12 FIW38
-1

0-1200 min-1

0-1800 min-1

0-1900 min-1

0-1800 min-1

0-2700 min-1

0-2700 min-1

0-3200 min-1

0-2700 min-1

0-2700 min-1

0-2700 min-1

0-3200 min-1

0-2700 min-1
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-1
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ АККУМУЛАТОРЕН ИМПУЛСЕН ВИНТОВЕРТА

M12 FIWF12

M12FIWP12

M12FIW14 M12 FIW38

Производствен номер........................................................... ........4678 13 02... ......... 4690 05 02... ......... 4677 95 02...
4678 02 02...
...000001-999999 ...000001-999999 ...000001-999999 ...000001-999999
Гнездо за закрепване на инструменти ................................ .........1/2" (12,7 mm) .......1/2" (12,7 mm) ........ 1/4" (6,35 mm) ....... 3/8" (9,5 mm)
Oбороти на празен ход Режим 1 ......................................... ....0-1200 min-1 ...........0-1200 min-1 ............ 0-1300 min-1........... 0-1200 min-1
Oбороти на празен ход Режим 2 ......................................... ....0-1800 min-1 ...........0-1800 min-1 ............ 0-1900 min-1........... 0-1800 min-1
Oбороти на празен ход Режим 3 ......................................... ....0-2700 min-1 ...........0-2700 min-1 ............ 0-3200 min-1........... 0-2700 min-1
Oбороти на празен ход Режим
...................................... ....0-2700 min-1 ...........0-2700 min-1 ............ 0-3200 min-1........... 0-2700 min-1
Брой удари Режим 1 ............................................................ .... 0-1100 min-1 ........... 0-1100 min-1 ............ 0-1300 min-1............0-1100 min-1
Брой удари Режим 2 ............................................................. ....0-2100 min-1 ...........0-2100 min-1 ............ 0-2000 min-1........... 0-2100 min-1
Брой удари Режим 3 ............................................................. ....0-3200 min-1 ...........0-3200 min-1 ............ 0-4300 min-1........... 0-3200 min-1
Макс. момент на затягане .................................................... .........339 Nm .................. 339 Nm ....................115 Nm...................339 Nm
Максимален размер на болта/на гайката ........................... ....... M16 ...................... M16 .........................M12 ...................... M16
Напрежение на акумулатора ............................................... ...........12 V ....................... 12 V .........................12 V ........................12 V
Тегло съгласно процедурата EPTA 01/2014 (2.0 Ah) .......... ..........1,1 kg ..................... 1,1 kg .....................0,92 kg .....................1,1 kg
Тегло съгласно процедурата EPTA 01/2014 (4.0 Ah / 6.0 Ah) .. ........1,37 kg ................... 1,37 kg .....................1,15 kg ...................1,37 kg
Препоръчителна околна температура при работа ............. ..................................................-18°C ... +50 °C
Препоръчителни видове акумулаторни батерии................ ........................................................ M12B...
Препоръчителни зарядни устройства ................................. ..................... M12-18 C; M12-18 FC; M12-18 AC; M12 C4; C12 C
Информация за шума/вибрациите
Измерените стойности са получени съобразно EN 62841.
Оцененото с A ниво на шума на уреда е съответно:
Равнище на звуковото налягане (Несигурност K=3dB(A))
Равнище на мощността на звука (Несигурност K=3dB(A))
Да се носи предпазно средство за слуха!
Общите стойности на вибрациите (векторна сума на три
посоки) са определени в съответствие с EN 62841.
Стойност на емисии на вибрациите ah
Затягане на болтове/гайки с максимален размер ...........
Несигурност K= ..................................................................

......96,69 dB (A)........... 96,69 dB (A).............91,86 dB (A) ...........96,69 dB (A)
....107,82 dB (A)......... 107,82 dB (A)...........102,86 dB (A) .........107,82 dB (A)

......10,26 m/s2 .............. 10,26 m/s2 ................15,77 m/s2 ..............10,26 m/s2
..........1,5 m/s2 .................. 1,5 m/s2 ....................1,5 m/s2 ..................1,5 m/s2

ВНИМАНИЕ!
Посоченото в тези инструкции ниво на вибрациите е измерено в съответствие със стандартизиран в EN 62841 измервателен
метод и може да се използва за сравнение на електрически инструменти помежду им. Подходящ е и за временна оценка на
вибрационното натоварване.
Посоченото ниво на вибрациите представя основните приложения на електрическия инструмент. Ако обаче електрическият
инструмент се използва с друго предназначение, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна техническа
поддръжка, нивото на вибрациите може да е различно. Това чувствително може да увеличи вибрационното натоварване по
време на целия работен цикъл.
За точната оценка на вибрационното натоварване трябва да се вземат предвид и периодите от време, в които уредът е
изключен или работи, но в действителност не се използва. Това чувствително може да намали вибрационното натоварване по
време на целия работен цикъл.
Определете допълнителни мерки по техника на безопасност в защита на обслужващия работник от въздействието на
вибрациите като например: техническа поддръжка на електрическия инструмент и сменяемите инструменти, поддържане на
ръцете топли, организация на работния цикъл.
ВНИМАНИЕ! Прочетете всички указания за
безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации
за този електроинструмент. Пропуските при спазване на
приведените по-долу указания могат да доведат до токов
удар, пожар и/или тежки травми.
Запазете тези инструкции и указания за безопасност за
бъдещи справки.
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА СВРЕДЛА ЗА УДАРНО ПРОБИВАНЕ:
Когато извършвате работи, при които болтът може да
докосне скрити елктрически кабели, дръжте уреда за
изолираните ръкохватки. Контактът на болта с
токопроводим проводник може да постави метални част на
уреда под напрежение и може да Ви хване ток.
Носете средство за защита на слуха. Въздействието на
шума може да предизвика загуба на слуха.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА И БЕЗОПАСНОСТ
Да се използват предпазни средства. При работа с машината
винаги носете предпазни очила. Препоръчват се защитно
облекло и прахозащитна маска, защитни ръкавици, здрави и
нехлъзгащи се обувки, каска и предпазни средства за слуха.
Прахът, който се образува при работа, често е вреден за
здравето и не бива да попада в тялото. Да се носи
подходяща прахозащитна маска.

Не е разрешена обработката на материали, които
представляват опасност за здравето (напр. aзбест).
Aко използваният инструмент блокира, изключете веднага
уреда! Не включвайте уреда отново, докато използваният
инструмент е блокиран; това би могло да доведе до откат с
висока реактивна сила. Открийте и отстранете причината за
блокирането на използвания инструмент имайки в предвид
инструкциите за безопасност.
Възможните причини за това могат да бъдат:
• Заклинване в обработваната част
• Пробиване на материала
• Пренатоварване на електрическия инструмент
Не бъркайте в машината, докато тя работи.
Използваният инструмент може да загрее по време на
употреба.
• при смяна на инструмента
• при оставяне на уреда
Стружки или отчупени парчета да не се отстраняват, докато
машина работи.
При работа в стени, тавани или подове внимавайте за
кабели, газопроводи и водопроводи.
Закрепете обработваната част с устройство за захващане.
Незакрепени части за обработка могат да причинят сериозни
наранявания и материални щети.
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Преди започване на каквито е да е работи по машината
извадете акумулатора.
Не изхвърляйте изхабените акумулатори в огъня или в при
битовите отпадъци. Milwaukee предлага екологосъобразно
събиране на старите акумулатори; моля попитайте Вашия
специализиран търговец.
Не съхранявайте акумулаторите заедно с метални предмети
(опасност от късо съединение).
Акумулатори от системата M12 да се зареждат само със
зарядни устройства от системата M12 laden. Да не се
зареждат акумулатори от други системи.
Не отваряйте акумулатори и зарядни устройства и ги
съхранявайте само в сухи помещения. Пазете ги от влага.
При екстремно натоварване или екстремна температура от
повредени акумулатори може да изтече батерийна течност.
При допир с такава течност веднага измийте с вода и сапун.
При контакт с очите веднага изплаквайте старателно
най-малко 10 минути и незабавно потърсете лекар.
Предупреждение! За да избегнете опасността от пожар,
предизвикана от късо съединение, както и нараняванията и
повредите на продукта, не потапяйте инструмента,
сменяемата акумулаторна батерия или зарядното устройство
в течности и се погрижете в уредите и акумулаторните
батерии да не попадат течности. Течностите, предизвикващи
корозия или провеждащи електричество, като солена вода,
определени химикали, избелващи вещества или продукти,
съдържащи избелващи вещества, могат да предизвикат късо
съединение.
ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ударен гайковерт може да се използва универсално за
завиване и отвиване на болтове и гайки, без да зависи от
връзка с електрическата мрежа.
Този уред може да се използва по предназначение само
както е посочено.
СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Заявяваме под собствена отговорност, че описаният в
"Технически данни" продукт съответства на всички
важни разпоредби на директива 2011/65/EU (RoHS),
2014/30/EU, 2006/42/EO, както и на всички следващи
нормативни документи във тази връзка.
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-2:2014
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN IEC 63000:2018
Winnenden, 2020-10-27

Alexander Krug
Managing Director
Упълномощен за съставяне на техническата документация
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАДВИЖВАНЕТО
Бутонът за управление на задвижването служи
само за настройка на оборотите в зависимост от
приложението (мин.-1).
В автоматичен режим на изключване
инструментът
се върти в посока напред с намалени обороти, докато
бъде достигнат съответният въртящ момент
При въртене в обратна посока, уредът работи на пълни
обороти, за да отстрани закрепващите елементи с пълен
въртящ момент.
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ОБСЛУЖВАНЕ
Указание: Препоръчително е след закрепване
затегателният въртящ момент да бъде проверен с
динамометричен ключ.
Затегателният въртящ момент се влияе от
множество фактори, сред които и изброените.
• Заряд на батерията - Когато батерията е разредена,
напрежението спада и затегателният въртящ момент
се ограничава.
• Обороти - Използването на инструмента при ниска
скорост води до по-малък
затегателен въртящ момент.
• Позиция на закрепване - Начинът, по който държите
инструмента или крепежния елемент, влияе на
затегателния въртящ момент.
• Въртяща / неподвижна приставка - Използването на
въртяща или неподвижна приставка с неправилен
размер, или използването на принадлежности,
неиздържащи на удар, намалява затегателния въртящ
момент.
• Използване на принадлежности и удължения - В
зависимост от принадлежностите или удължението,
затегателният въртящ момент на ударния винтоверт
може да намалее.
• Винт/гайка - Затегателният въртящ момент може да
варира в зависимост от дължината и класът на
здравина на винта/гайката.
• Състояние на крепежните елементи - Замърсените,
корозирали, сухи или смазани крепежни елементи
могат да повлияят на затегателния въртящ момент.
• Завинтваните части - Здравината на завинтваните
части и всеки конструктивен детайл между тях (сух или
смазан, мек или твърд, шайба, уплътнение или
подложна шайба) може да повлияе на затегателния
въртящ момент.
ТЕХНИКИ НА ЗАВИНТВАНЕ
Колкото по-дълго един болт, винт или гайка се
натоварват с ударния винтоверт, толкова по-здраво се
затягат.
За да избегнете повреди по крепежните средства или
детайлите, избягвайте прекалено дългото ударно
въздействие.
Бъдете особено внимателни, когато работите с дребни
крепежни средства, тъй като са Ви необходими по-малко
удари, за да постигнете оптимален затегателен въртящ
момент.
Упражнявайте се различни крепежни елементи и си
отбелязвайте времето, което Ви е необходимо за
достигане на желания затегателен въртящ момент.
Проверявайте затегателния въртящ момент с ръчен
динамометричен ключ.
Ако затегателният въртящ момент е прекалено висок,
намалете времетраенето на ударното въздействие.
Ако затегателният въртящ момент не е достатъчен,
повишете времетраенето на ударното въздействие.
Маслата, замърсяванията, ръждата или други
замърсители по резбара или под главата на крепежното
средство влияят на стойността на затегателния въртящ
момент.
Въртящият момент, необходим за освобождаване на
крепежно средство, е средно 75% до 80% от
затегателния въртящ момент, в зависимост от
състоянието на контактните повърхности.
Извършвайте леките работи по завинтване със
сравнително малък затегателен въртящ момент и

използвайте ръчен динамометричен ключ за
окончателното затягане.

СИМВОЛИ
ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ

АКУМУЛАТОРИ
Акумулатори, които не са ползвани по-дълго време, преди
употреба да се дозаредят.
Температура над 50°C намалява мощността на акумулатора.
Да се избягва по-продължително нагряване на слънце или от
отопление.
Поддържайте чисти присъединителните контакти на
зарядното устройство и на акумулатора.
За оптимална продължителност на живот след употреба
батериите трябва да се заредят напълно.
За възможно по-дълга продължителност на живот батериите
трябва да се изваждат от уреда след зареждане.
При съхранение на батериите за повече от 30 дни:
съхранявайте батерията при прибл. 27°C и на сухо място.
Съхранявайте батерията при 30 до 50 % от заряда.
Зареждайте батерията на всеки 6 месеца.

Преди започване на каквито е да е работи по
машината извадете акумулатора.
Преди пускане на уреда в действие моля
прочетете внимателно инструкцията за
използване.
Електрическите уреди, батерии/акумулаторни
батерии не трябва да се изхвърлят заедно с
битовите отпадъци.
Електрическите уреди и акумулаторни
батерии трябва да се събират разделно и да
се предават на службите за рециклиране на
отпадъците според изискванията за опазване
на околната среда.
Информирайте се при местните служби или
при местните специализирани търговци
относно местата за събиране и центровете за
рециклиране на отпадъци.

ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА БАТЕРИЯТА
При претоварване на акумулатора поради много висока
консумация на ток, напр. много високи въртящи моменти,
заклинване на свредлото, внезапен стоп или късо
съединение, електрическият инструмент бръмчи 2 секунди и
самостоятелно се изключва.
За ново включване освободете бутона за включване и
отново го включете.
При извънредни натоварвания акумулаторът може да се
нагрее силно. В този случай акумулаторът изключва.
Тогава акумулаторът да се включви към зарядното
устройство, за да се дозареди и активира.
ПРЕВОЗ НА ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ
Литиево-йонните батерии са предмет на законовите
разпоредби за превоз на опасни товари.
Превозът на тези батерии трябва да се извършва в
съответствие с местните, националните и международните
разпоредби и регламенти.
• Потребителите могат да превозват тези батерии по пътя без
допълнителни изисквания.
• Превозът на литиево-йонни батерии от транспортни компании е
предмет на законовите разпоредбите за превоз на опасни товари.
Подготовката на превоза и самият превоз трябва да се извършват
само от обучени лица. Целият процес трябва да е под
професионален надзор.
Спазвайте следните изисквания при превоз на батерии:
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Oбороти на празен ход
Брой удари
Напрежение
Постоянен ток
Европейски знак за съответствие
Британски знак за съответствие

Украински знак за съответствие

Евро-азиатски знак за съответствие

• Уверете се, че контактите са защитени и изолирани, за да се избегне
късо съединение.
• Уверете се, че няма опасност от разместване на батерията в
опаковката.
• Не превозвайте повредени батерии или такива с течове.
Обърнете се към Вашата транспортна компания за
допълнителни инструкции.
ПОДДРЪЖКА
Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни
части на Milwaukee. Елементи, чията подмяна не е описана,
да се дадат за подмяна в сервиз на Milwaukee (вижте
брошурата „Гаранция и адреси на сервизи).
При необходимост можете да поискате схема на елементите
на уреда при посочване на обозначение на машината и
шестцифрения номер на табелката за технически данни от
Вашия сервиз или директно на Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германия.

БЪЛГАРСКИ
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