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BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket
könnyen és egyszerűen tudja használni.
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS SZERSZÁM BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Figyelem! Olvasson el és nézzen át minden biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és
specifikációt, melyet ehhez az elektromos szerszámhoz mellékeltünk. Az utasítások be nem tartása
áramütést, tüzet és / vagy komoly sérülést okozhat.
Őrizze meg a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat későbbi használathoz.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben mind a hálózatról (vezetékkel) és mind az
akkumulátorról (vezeték nélkül) üzemeltetett elektromos szerszámokra vonatkozik.
Munkaterület biztonság
•
•
•

Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítottan. Rendetlen és sötét terület balesetet
okozhat.
Ne használjon elektromos szerszámot robbanásveszélyes helyen, mint pl. gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por közelében. Az elektromos szerszámok szikrát okoznak, amely
meggyújhatja a port és a gázokat.
Tartsa távol a gyermekeket és kívülállókat, amíg az elektromos szerszámot használja. Zavaró
tényezők elterelhetik a figyelmét.

Elektromos biztonság
•

•
•
•
•
•
•

Az elektromos szerszámok csatlakozóinak megfelelőnek kell lennie a fali aljzattal. Soha,
semmilyen körülmények között ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon semmilyen adapter
csatlakozót földelt elektromos szerszámokhoz. Módosítatlan csatlakozók és megfelelő aljzatok
csökkentik az áramütés kockázatát.
Kerülje a testi érintkezést a földelt felületekkel, pl csövek, radiátorok, hűtőszekrények. Nagyobb
az áramütés kockázata, ha a teste földelt.
Ne tegye ki az elektromos szerszámot esőnek vagy nedves környezetnek. Az elektromos
szerszámba kerülő víz növeli az áramütés kockázatát.
Ne húzza a kábelt. Ne használja a tápkábelt szállításhoz, vontatáshoz vagy az elektromos
szerszám lecsatlakoztatásához. Tartsa távol a kábelt a hőtől, olajtól, éles tárgyaktól és mozgó
részektől.
Sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az áramütés kockázatát.
Ha külső téren használja az elektromos szerszámot, használjon kültéri használatra alkalmas
tápkábelt. Kültéri használatra tervezett tápkábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Ha elkerülhetetlen nedves helységben történő használat, használjon védett biztosítékot (Fi-relé
/ életvédelmi relé). Ilyen biztosíték használata csökkenti az áramütés kockázatát.
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Személyi biztonság
•

•
•

•
•
•
•
•

Legyen körültekintő, figyeljen a tevékenységére elektromos szerszám használatakor. Ne
használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy gyógyszer, alkohol, drog hatása alatt ál. Egy
pillanatnyi figyelmetlenség elektromos szerszám használata közben komoly sérüléseket
okozhat.
Használjon személyi védelmi eszközöket. Mindig viseljen védőszemüveget. Védelmi eszközök,
mint pl porvédő maszk, csúszásgátló cipő, munkavédelmi sisak vagy hallásvédő eszköz
megfelelő használata csökkenti a személyi sérülés kockázatát.
Kerülje a véletlen elindítást. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF (kikapcsolt) állásban van, mielőtt
csatlakoztatja áramforráshoz és/vagy akkumulátorhoz, felemeli vagy szállítja a készüléket. Az
indító gombra helyezett ujj vagy áram alatt lévő készülék ON (bekapcsolt) állapotba állítva
balesetet okozhat.
Távolítson el minden beállító eszközt vagy kulcsot, mielőtt bekapcsolja a készüléket. Bármilyen,
a szerszám forgó részéhez csatlakoztatott eszköz vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon túl. Tartsa a lábát megfelelő egyensúlyban minden esetben. Ez nagyobb ellenőrzési
lehetőséget biztosít váratlan helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol a haját és a
ruháját a mozgó részektől. Laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beleakadhat a mozgó
részekbe.
Ha a készülékhez csatlakoztatható porszívó és porgyűjtő lehetőség, ellenőrizze, hogy ezek
csatlakoztatva vannak és megfelelően használhatóak. Porszívó használata csökkenti a porral
kapcsolatos kockázatokat.
Ne hagyja, hogy a szerszám gyakori használatából adódó ismertsége arra késztesse, hogy
figyelmen kívűl hagyja a biztonsági előírásokat. Figyelmetlen kezelés komoly sérülést okozhat
a pillanat tört része alatt.

Szerszám használat és kezelés
•
•
•
•
•

•
•

Ne erőltesse a szerszámot. Használja a céljainak megfelelő szerszámot. A megfelelő
szerszámmal a munka elvégzése jobb és biztonságosabb lehet azon körülményekhez, amelyre
tervezték.
Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja azt be vagy ki. Bármilyen elektromos
szerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes és javításra szorul.
Húzza ki a fali aljzatból és/vagy válassza le az akkumulátort, ha leválasztható, mielőtt beállítást
végez, tartozékot cserél vagy eltárolja a szerszámot. Ez a megelőző biztonsági lépés csökkenti
a véletlen elindítás kockázatát.
Használaton kívűl tárolja úgy a szerszámot, hogy gyerekek és elektromos szerszámok
használatában nem járatos személyek ne férjenek hozzá. Az elektromos szerszámok
veszélyesebbek tapasztalatlan használóknál.
Tartsa karban a szerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze az eltéréseket vagy a mozgó részek
illesztését, az alkatrészek törését, illetve minden egyéb feltételt, ami hatással lehet a szerszám
használatára. Ha sérült, javítassa meg a szerszámot használat előtt. Sok baleset nem
megfelelően karbantartott szerszám használatából ered.
Használja a szerszámot, a tartozékokat és biteket, stb. a használati utasításban leírtaknak
megfelelően, vegye figyelembe a feltételeket és az elvégzendő feladatot. A tervezettől eltérő
műveletekre történő használat kockázatos helyzetet teremthet.
Tartsa szárazon, tisztán, olajtól és szennyeződésektől mentesen a markolatot és tartó
felületeket. Csúszós markolat és tartó felület nem megfelelő biztonságos tartáshoz és a
szerszám váratlan helyzetekben történő vezérléséhez.
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Akkumulátor használat és karbantartás
•
•
•
•

•
•
•

Csak a gyártó által előírt töltőt használjon töltéshez. Adott típusú akkumulátorhoz megfelelő töltő
használata tűzveszélyes lehet más típusú akkumulátor használatakor.
Csak a gyártó által előírt akkumulátort használjon a készülékhez. Más akkumulátor használata
tűz és balesetveszélyes lehet.
Ha az akkumulátor nincs használatban, tartsa távol fém tárgyaktól, pl iratkapocs, pénzérme,
kulcsok, szögek, csavarok, vagy egyéb kis méretű fém tárgyak, amelyek kapcsolatot hozhatnak
létre a két érintkező között. Az érintkezőkön zárlat okozása tüzet okozhat.
Visszaélésszerű körülmények között folyadék szivároghat az akkumulátorból, kerülje az
érintkezést. Ha véletlenül mégis érintkezne a folyadékkal mossa le vízzel. Ha a folyadék szembe
kerül, kérjen mielőbbi orvosi segítséget. Az akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt és
égésnyomot okozhat.
Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket. Sérült vagy módosított
akkumulátor kiszámíthatatlan működést produkálhat, ami tüzet, robbanást és sérülést okozhat.
Ne tegye tűzbe, illetve ne tegye ki magas hőmérsékletnek az akkumulátort vagy a készüléket.
Tűz vagy 130°C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
Az akkumulátor töltésénél kövesse az előírásokat, ne végezze a töltést a megadott hőmérsékleti
tartományon kívüli érték esetén. Nem megfelelő vagy a megadott hőmérsékleti tartományon
kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort és növeli a tűz kockázatát.

Szerviz
•
•

A készüléket csak megfelelő képzettséggel rendelkező személlyel javítassa, csak megfelelő
alkatrészek cseréjét végeztesse. Ez garantálja a biztonságos használatot és a megfelelő
karbantartást.
Soha ne javítson sérült akkumulátort. Akkumulátor javítását csak a gyártó vagy általa megbízott
szerviz végezheti.

Biztonsági előírások minden művelethez
•

Tartsa szigetelve a készülék tartó felületeit, olyan művelet közben, amikor vágó tartozék vagy
kötőelem rejtett vezetékkel érintkezhet. Vágó tartozék áram alatt lévő vezetékkel történő
érintkezése esetén a készülék fém részei áram alá kerülhetnek, melyek áramütést okozhatnak.

Biztonsági előírások hosszú bitek használata esetén
•
•
•

Ne működtesse nagyobb sebességgel a készüléket, mint az éppen használt bitnek megadott
maximális sebességi érték. Nagyobb sebesség esetén a bit eldeformálódhat, szabadon
forgatva, a munkadarabbal történő érintkezés nélkül és személyi sérülést okozhat.
Mindig alacsony sebességgel kezdje meg a műveletet úgy, hogy a bit érintkezik a
munkadarabbal. Nagyobb sebesség esetén a bit eldeformálódhat, szabadon forgatva, a
munkadarabbal történő érintkezés nélkül és személyi sérülést okozhat.
Mindig csak a bit irányának megfelelően alkalmazzon nyomást, ne alkalmazzon túlzott nyomást.
A bit eldeformálódhat, eltörhet vagy elveszítheti az irányítást, ami személyi sérülést okozhat.
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További biztonsági információk
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Rögzítse a munkadarabot. Megfelelően rögzített munkadarab biztonságosabban használható
mint csak kézzel tartva.
Mindig várja meg, míg a szerszám teljesen leáll, mielőtt lehelyezi. Az alkalmazott eszköz
elakadhat és elveszítheti az irányítást a szerszám felett.
Kapcsolja ki a szerszámot azonnal, ha az alkalmazott eszköz elakad. Legyen felkészült magas
nyomatékú hatásra, mely visszarúgást okozhat. Az alkalmazott eszköz megakadhat, ha elakad
a munkadarabban vagy ha az elektromos szerszám túltöltődik.
Használjon megfelelő érzékelőt hogy felderítse rejtett tápvezetékeket vagy lépjen kapcsolatba
a helyi áramszolgáltatóval. Elektromos kábelekkel történő érintkezés tüzet vagy áramütést
okozhat. Gázvezeték sérülése robbanást eredményezhet. Vízvezeték sérülése anyagi kárt
okozhat.
Fogja biztonságosan a szerszámot. Csavarok meghúzás vagy lazítása esetén készüljön fel
átmeneti nagy nyomatékú hatásra.
Sérülés vagy nem megfelelő használat estén az akkumulátorból gázok szivároghatnak. Az
akkumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat. Ellenőrizze, hogy a helység jól szellőzik-e és
keressen orvosi ellátást, ha rendellenes hatást tapasztal. A gázok irritációt okozhatnak a
légzőszervekben.
Ne nyissa fel az akkumulátort. Rövidzárlatot okozhat.
Az akkumulátor sérülését okozhatja hegyes tárgy, pl szögek vagy csavarhúzók vagy külső
erőhatás. Belső rövidzárlat fordulhatelő, amely az akkumulátor kigyulladását, füstöt, robbanást
vagy túlmelegedést okozhat.
Csak a gyártótól származó akkumulátort használjon. Csak így védheti meg az akkumulátort a
veszélyes túltöltéstől.
Védje az akkumulátort a hőtől, pl. folyamatos erős napfény, tűz, por, víz és pára. Robbanás és
rövidzárlat kockázata áll fenn.
Töltő adapter kimenete: 5V / 1A Max.
Környezeti hőmérséklet töltéshez: 1 – 40°C

JELLEMZŐK

Megnevezés:
Modell:
Bemenet:
Névleges feszültség:
Névleges kapacitás:
Akkumulátor:
Forgási sebesség:
Maximális nyomaték:
Töltési idő:
Nettó súly:
Méretek:
Bit méret:
Philips fej:
Imbusz:
Szabvány:
Torx:
Pozidriv:
Bit hosszabbító tartó:

Xiaomi Mi Cordless Screwdriver
MJDDLSD001QW
5V / 1A
3.6 V
2 Ah
Lithium-ion
200 rpm
5 Nm
120 – 180 perc
350 g
124×130.5×42 mm
C6.3 x 25 mm
PH1/PH2/PH3
H3/H4/H5
SL4/SL6
T15/T20/T25
PZ2
60mm

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet
változása miatt a valóságban eltérhetnek.
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A DOBOZ TARTALMA
•
•
•
•
•
•
•
•

Xiaomi Mi Cordless Screwdriver
USB-C töltőkábel
Hordtok
Bit tároló doboz
12 db bit
Bit hosszabbító
Használati útmutató
Jótállási jegy

Hulladékkezelés
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.
Gyártó:
Shanghai HOTO Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)
Address: Building 45, No.50 Moganshan Road, Putuo District, Shanghai, China
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval
kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.
© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.
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KEZELŐSZERVEK

Bit tartó
LED világítás
Irányváló gomb
Indítás gomb
USB töltő csatlakozó
Töltés jelző

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
LED világítás
A tárgy megvilágításához nyomja meg és tartsa nyomva az Indítás gombot. A világítás bekapcsol.
Irányáltó gomb
Csavar megszorítása vagy rögzítése: Forgassa a gombot R állásba, majd
nyomja meg és tartsa nyomva az Indítás gombot.
Kikapcsolva: Forgassa a gombot a pont jelzéshez.
Csavar lazítása vagy kihajtása: Forgassa a gombot L állásba, majd nyomja
meg és tartsa nyomva az Indítás gombot.
Indítás gomb
Csavarhúzó elindítása: Nyomja meg és tartsa nyomva az Indítás gombot,
majd a LED világítás bekapcsol.
Csavarhúzó leállítása: Engedje fel az Indítás gombot és a LED világítás
kikapcsol.
Töltés
Töltés: A töltés jelzés vörösen világít.
Teljesen feltöltve: A töltés jelzés fehéren világít.
A csavarhúzó egy USB-C csatlakozóval van ellátva és egy USB-C kábelt
tartalmaz a csomag.
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