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1.0 Bezprzewodowa wiertarka magnetyczna
1.1 Opis elementów (rys. 1)

Nr. Oznaczenie

1 Osłona zabezpieczająca

2 Dźwignia posuwu

3 Zbiornik systemu chłodzenia

4 Podstawa magnetyczna

5 Przełącznik silnika

6 Przełącznik magnesu
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1.2  Opis symboli bezpieczeństwa

Symbol Termin, znaczenie Objaśnienie

Przeczytaj dokumentację
Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś 
załączoną dokumentację, w tym Instrukcję 
obsługi i Ogólne instrukcje bezpieczeństwa.

Chroń słuch Używaj ochronników słuchu podczas pracy 
z urządzeniem.

Chroń wzrok
Korzystaj ze środków ochrony wzroku 
(okulary ochronne) podczas pracy z 
urządzeniem

Niebezpieczeństwo/ostrzeżenie/uwaga Postępuj zgodnie z informacjami podanymi 
przy oznaczeniu!

Unijne oznaczenie zgodności Potwierdza zgodność elektronarzędzia 
z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej.

Klasa ochrony I

Produkt ma podstawową izolację i odsłonięte 
części przewodzące (których można dotknąć) 
dodatkowo podłączone do przewodu 
uziemiającego.

mm milimetr Jednostka długości, szerokości, wysokości 
lub głębokości

kg kilogram Jednostka masy

V Volt Jednostka napięcia elektrycznego

A Amper Jednostka natężenia elektrycznego

W Watt Jednostka mocy

N Newton Jednostka siły

min minuta Jednostka czasu

1/min na minutę Jednostka ilości obrotów, skoków, uderzeń 
lub drgań na minutę.
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Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego elektronarzędzia należy przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w Instrukcji obsługi oraz 
w „Ogólnych instrukcjach bezpieczeństwa”, dotyczące liczb, specyfikacji, zasad bezpieczeństwa oraz oznaczeń NIEBEZPIECZEŃSTWO, 
OSTRZEŻENIE i UWAGA.

OSTRZEŻENIE: Podczas pracy z narzędziami elektrycznymi należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć
 ryzyko wystąpienia pożaru, porażenia prądem i obrażeń, w tym zasad wymienionych poniżej.
 
Należy również postępować zgodnie ze stosownymi krajowymi regulacjami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego. Nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa opisanych we wspomnianej dokumentacji może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, oparzeń i/lub poważnych obrażeń.

Niniejsza instrukcja obsługi oraz „Ogólne instrukcje bezpieczeństwa” powinny być przechowywane w celu późniejszego korzystania z nich, oraz dołączone 
do elektronarzędzia w przypadku jego sprzedaży lub przekazania innej osobie.

Stanowisko pracy

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i zapewnij jego dobre oświetlenie. Zagracone stoły i ciemne miejsca sprzyjają wypadkom.
2. Nie używaj wiertarki magnetycznej w miejscach zagrożonych wybuchem, na przykład w sąsiedztwie łatwopalnych cieczy, gazów czy pyłu.   
 Wiertarka magnetyczna może wytwarzać iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu czy oparów.
3. Pracując z wiertarką magnetyczną, upewnij się, że przypadkowe osoby, dzieci i odwiedzający znajdują się w bezpiecznej odległości. Nieuwaga
 może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki czy lodówki. Ryzyko porażenia prądem rośnie, jeśli   
 ciało jest uziemione.
2. Nie wystawiaj wiertarki magnetycznej na działanie deszczu lub wilgoci. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
3. Nie naciągaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia wiertarki magnetycznej ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód nie 
 powinien być narażony na działanie ciepła, oleju, ostrych krawędzi czy ruchomych części. Wymień natychmiast uszkodzony przewód. Uszkod 
 zone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
4. Podczas pracy z wiertarką magnetyczną stosuj przedłużacz odpowiedni do użytku na zewnątrz budynków. Stosowanie przedłużacza dostoso 
 wanego do użytku na zewnątrz budynków zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
5. Jeśli nie możesz uniknąć pracy z wiertarką magnetyczną w wilgotnym miejscu, stosuj źródło zasilania chronione wyłącznikiem różnicowoprądowym. 
 Stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Środki ochrony indywidualnej 

1. Bądź czujny, obserwuj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas pracy z wiertarką magnetyczną. Nie używaj urządzenia, gdy   
 jesteś zmęczony lub pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z wiertarką magnetyczną może
  spowodować poważne obrażenia ciała.
2. Zakładaj odpowiedni ubiór. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Zwiąż długie włosy. Unikaj kontaktu włosów, odzieży i rękawic z ruchomymi   
 częściami. Luźne ubrania, biżuteria czy długie włosy mogą wkręcić się w ruchome części.
3. Unikaj przypadkowego uruchomienia urządzenia. Bezprzewodowa wiertarka magnetyczna RUKO RS AK-15 jest wyposażona w technologię  
 SENSORTECH zapobiegającą przypadkowemu uruchomieniu. 
4. Nigdy nie umieszczaj dłoni, placów, rękawic ani odzieży w pobliżu strefy cięcia ani obrotowych części urządzenia.
5. Przed uruchomieniem urządzenia usuń klucze regulujące i przełączniki. Pozostawienie klucza zamocowanego na ruchomej części urządzenia 
 może spowodować obrażenia.
6. Przed rozpoczęciem pracy z wiertarką magnetyczną zamontuj osłonę. Osłona zapobiega wkręceniu się luźnej odzieży, biżuterii i/lub długich  
 włosów w ruchome części.
7. Nie wychylaj się, aby sięgnąć w stronę urządzenia. Zawsze utrzymuj stabilną pozycję 
 i równowagę. Stabilna pozycja i równowaga umożliwia lepszą kontrolę nad wiertarką magnetyczną w nieoczekiwanych sytuacjach. 
8. Używaj środków ochrony. Zawsze używaj środków ochrony wzroku. Maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie, twardy kask i ochronniki  
 słuchu muszą być stosowane w celu zachowania odpowiednich warunków pracy.
9. Podczas pracy z niepoziomymi komponentami zawsze używaj dołączonego łańcucha bezpieczeństwa. Mocowanie może się poluzować. 

1.3 Ogólne ostrzeżenia dotyczące ktronarzędzi
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1. Podczas używania narzędzia na płaszczyznach niepoziomych stosuj pastę tnącą. Nie używaj oleju, ponieważ olej może spłynąć na jednostkę napędową.
2. Podczas pracy z narzędziem, wiertło koronowe musi być schłodzone i nasmarowane wysokiej jakości smarem. Po wykonaniu każdego otworu 
 oczyść wiertło koronowe z osadu. Uwaga, osad może być gorący!
3. Stosuj zaciski lub inną praktyczną metodę zabezpieczającą i podpierającą obrabiany element na stabilnej podstawie. Przytrzymywanie obrabi 
 anego elementu ręką lub opieranie go o ciało jest niestabilne i może powodować utratę kontroli.
4. Nie używaj urządzenia, jeśli włącznik nie uruchamia go i wyłącza. Każde narzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą włącznika jest niebezpieczne i 
 musi być poddane naprawie. W przypadku usterek elektrycznych, zawsze przekazuj narzędzie do naprawy firmie RUKO lub jej autoryzowanego dystrybutora.
5. Odłącz przewód od źródła zasilania przed dokonaniem wszelkich korekt, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem narzędzia. Takie zapobie
 gawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia. 
6. Przechowuj nieużywane wiertarki magnetyczne w miejscu niedostępnym dla dzieci i innych nieupoważnionych osób. Narzędzia w rękach niepr
 zeszkolonych osób są niebezpieczne.
7. Dbaj o stan urządzeń i ich prawidłową konserwację. Narzędzia tnące powinny być zaostrzone i utrzymane w czystości. Prawidłowo konserwo 
 wane narzędzia o ostrych krawędziach tnących zmniejszają ryzyko zablokowania i są łatwiejsze w kontroli.
8. Sprawdź ruchome części pod kątem prawidłowego wyrównania i blokady, wszystkie części pod kątem uszkodzeń oraz wszelkich innych   
 okoliczności, które mogą wpłynąć na pracę urządzenia. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, przed użyciem oddaj go do naprawy. Wiele wypad 
 ków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację urządzeń.
9. Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez RUKO do Twojego modelu. Akcesoria, które są odpowiednie do jednego urządzenia, mogą   
 stanowić zagrożenie w przypadku innego urządzenia.
.

1. Naprawa narzędzi musi być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Naprawa lub konserwacja wykonywana przez niewykwa
 lifikowany personel może prowadzić do obrażeń.
2. Podczas naprawy urządzenia używaj wyłącznie identycznych części zamiennych. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części dotyczącej konserwacji ninie 
 jszej Instrukcji obsługi. Używanie nieautoryzowanych części lub niestosowanie się do instrukcji konserwacji może powodować ryzyko porażenia prądem lub obrażeń.
3. W trakcie wykonywania pracy z wykorzystaniem tego urządzenia NALEŻY zakładać ochronniki słychu i wzroku. 

1.4 Korzystanie z urządzenia i jego konserwacja

1.5 Naprawa

Mimo przestrzegania stosownych regulacji w zakresie bezpieczeństwa oraz środków ochrony, nie da się uniknąć pewnych zagrożeń związanych z 
dodatkowym ryzykiem.
Są to:
• uszkodzenie słuchu 
• ryzyko obrażeń wywołanych przez unoszące się w powietrzu cząsteczki
• ryzyko oparzeń związane z nagrzewaniem się akcesoriów podczas pracy
• ryzyko obrażeń związane z długim okresem pracy 

1.6  Dodatkowe szczegółowe zasady bezpieczeństwa dotyczące wiertarek magnetycznych 
• Nie zbliżaj palców do strefy wiercenia.
• Unikaj dotykania wyciętego rdzenia, który jest automatycznie wypychany przez bolec środkujący po zakończeniu procedury. Kontakt z rdzeniem,
  gdy jest rozgrzany lub podczas jego upadku, może powodować obrażenia.
• Zawsze stosuj osłonę strefy wiercenia. Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że osłona jest zamknięta i zabezpieczona.
• Zawsze używaj listew zabezpieczających.
• Wiertarka magnetyczna przeznaczona jest do pracy ze stalą o grubości co najmniej 10 mm, o zerowej luce między powierzchnią rdzenia magnetycz 
 nego, a powierzchnią montażu. Krzywizny, warstwa farby i nierówności powierzchni spowodują powstanie luki. Luka powinna być jak najmniejsza.
• Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej powierzchni.
• Nie umieszczaj w zaciskach wiertarki magnetycznej przedmiotów o niewielkich rozmiarach lub nieregularnym kształcie.
• Zawsze umieszczaj urządzenie na powierzchni czystej od wiórów, drzazg, opiłków i zabrudzeń.
• Utrzymuj magnes w czystości i usuwaj z niego pozostałości i opiłki.
• Nie uruchamiaj urządzenia dopóki nie zostanie zamocowane i zainstalowane zgodnie z instrukcją.
• Nie uruchamiaj urządzenia przed sprawdzeniem, czy podstawa magnesu została mocno dokręcona do powierzchni montażu.
• Wyreguluj stół tak, aby wiertło nie wystawało poza obrabianą część podczas wiercenia. Nie wykonuj żadnych czynności związanych z projektem, 
 montażem i budową z użyciem obrabianego elementu, gdy urządzenie jest włączone.
• Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że akcesorium zostało prawidłowo zamocowane.
• Zawsze stosuj prędkość zalecaną dla danych akcesoriów i materiału.
• Nie używaj urządzenia do obróbki elementu, który jest spawany elektryczną spawarką.
• Stosuj wyłącznie odpowiednią ciecz tnącą. Stosuj chłodziwo ogólnego przeznaczenia niezawierające oleju, rozcieńczane w wodzie.
• Nie stosuj płynnej cieczy tnącej podczas wiercenia w poziomie ani w pionie do góry. W takich przypadkach zanurz wiertło w paście tnącej lub  
 zastosuj odpowiedni preparat w aerozolu.
• Nie wlewaj cieczy tnącej do zbiornika, gdy jest zamocowany w uchwycie. Nie dopuść do przedostania się cieczy tnącej do silnika wiertarki.
• Przed użyciem, upewnij się, że ruchoma osłona uchwytu obróbkowego pracuje poprawnie i jest bezpiecznie dokręcona do magnesu za pomocą dołączonych śrub.
• Upewnij się, że metalowe wióry ani pozostałości żywiczne nie powodują blokady funkcji.
• W przypadku zablokowania wiertła należy odłączyć urządzenie od zasilania i usunąć przyczynę blokady przed ponownym jego uruchomieniem. 

1.7 Ryzyko dodatkowe
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1.8. Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera:
1 wiertarkę magnetyczną
1 skrzynię transportową
1 osłonę wiertła
3 uchwyty
1 klucz imbusowy w rozmiarze 2,5
1 klucz imbusowy w rozmiarze 4
1 klucz imbusowy w rozmiarze 5
1 klucz płaski w rozmiarze 8

Wiertła koronowe Ø  12,0 - 36,0 mm

Wiertła kręte Ø  1,0 - 13,0 mm

Maks. Głębokość cięcia 55,0 mm

Długość 297,0 mm

Szerokość 170,0 mm z uchwytami

Wysokość 480,0 - 590,0 mm

Skok 230,0 mm

Masa 15,0 kg

Magnes (dług. X szer. X wys.) 160,0 x 80,0 x 42,0 mm

Siła magnesu 10 000 N

Akumulator 37 V / 7,6 Ah Li-Ion

Czas ładowania 60 minut

Prędkość (bez obciążenia) (I) 510 minˉ¹

Wrzeciono 19,0 mm Weldon

Dostępna ładowarka 230V AC

1.9 Dane techniczne 

1 system smarowania
1 łańcuch/pasek bezpieczeństwa
1 olej tnący
1 instrukcję obsługi
1 schemat budowy
1 zestaw ochrony słuchu
1 parę okularów ochronnych
1 parę rękawic ochronnych

Poziom ciśnienia akustycznego mierzonego za pomocą krzywej korekcyjnej A LwA (re 1 pW), w decybelach 89

Pomiar niepewności KwA, w decybelach 3

Poziom emisji ciśnienia mierzony za pomocą krzywej korekcyjnej  A w stanowisku pracy LpA (re 20 μPa), w decybelach 89

Pomiar odchylenia KpA, w decybelach  3

Przyspieszenie, w m/s²  0,5

Pomiar niepewności K, w m/s²  1,5

Wartości emisji dźwięku i wibracji
(Dwucyfrowe – specyfikacje zgodnie z normą ISO 4871)

Emisja dźwięku

Emisja wibracji



8

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie przerabiaj urządzenia, ani żadnej jego części. Może to spowodować uszkodzenie lub obrażenia.

1. Osłona zabezpieczająca
2. Dźwignia posuwu
3. Zbiornik systemu chłodzenia
4. Podstawa magnetyczna
5. Przełącznik magnesu
6. Przełącznik silnika

1.11 Instalacja urządzenia (rys. 1)

Wymień akumulator przed użyciem. Jeśli wydajność spada, naładuj akumulator. Idealna temperatura przechowywania wynosi między 10°C a 30°C.

Akumulatory Li-Ion (37 V) wyświetlają pojemność i sygnał:

• Naciśnij przycisk, a diody LED wyświetlą poziom ładowania.
• Jeśli zaświeci się czerwona dioda LED, akumulator jest prawie pusty i musi zostać naładowany.
• Jeśli migają wszystkie diody LED, akumulator jest przegrzany. Pozostaw akumulator do ostygnięcia.

UWAGA: Suma pomiaru emisji oraz odpowiadającej jej niepewności pomiaru oznacza górną granicę wartości, które mogą występować podczas pomiaru.

Noś ochronniki słuchu!

1.10  Opis (rys. 1)

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, wyłącz jednostkę i odłącz ją od źródła zasilania przed instalacją i demontażem akcesoriów,   
 przed regulacją lub zmianą ustawień oraz przed wykonaniem naprawy. Upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji OFF  
 (wyłączony). Przypadkowe uruchomienie może spowodować obrażenia.

Przeznaczenie

Wiertarka magnetyczna jest przeznaczona do użytku komercyjnego jako wiertarka do wiercenia za pomocą wierteł koronowych, wierteł i nawiertaków, 
w materiałach o powierzchni możliwej do namagnesowania, w otoczeniu chronionym przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, przy użyciu 
narzędzi i akcesoriów zalecanych przez RUKO. Wiertarki magnetycznej można używać do wiercenia w poziomie, pionie od góry i w pionie od dołu.

NIE używaj w warunkach zawilgocenia, ani w pobliżu łatwopalnych płynów czy gazów. 

NIE zezwalaj dzieciom na kontakt z urządzeniem. Osoby niedoświadczone w obsłudze urządzenia mogą pracować z nim wyłącznie pod kontrolą 
przeszkolonej osoby.

Montaż i regulacja

1. Zamontuj dźwignię posuwu.
2. Zamontuj osłonę obszaru wiercenia.
3. Zamontuj system smarowania, jeśli to konieczne.
4. Umieść urządzenie na czystej, wypoziomowanej i twardej powierzchni. 
 Usuń wszelkie cząsteczki, które uniemożliwią całkowity styk między    
 podstawą magnetyczną w powierzchnią montażu.
5. Zamontuj łańcuch bezpieczeństwa (w zastosowaniach pionowych lub na wysięgniku).

Pierwsze uruchomienie

Sprawdź urządzenie pod kątem możliwych usterek; przed użyciem należy starannie sprawdzić wszystkie elementy ochronne lub lekko uszkodzone 
komponenty, aby upewnić się, że działają dokładnie tak, jak należy. Sprawdź, czy ruchome części pracują poprawnie i nie zacinają się oraz 
sprawdź, czy części te nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być poprawnie zainstalowane i spełniać wszystkie warunki konieczne do 
zapewnienia właściwego działania urządzenia. Uszkodzone elementy ochronne i części muszą zostać poddane naprawie lub wymienione przez 
autoryzowanego dystrybutora firmy RUKO zgodnie ze specyfikacjami podanymi przez RUKO.

Akumulator
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Zdemontuj akumulator z urządzenia zanim przeprowadzisz jakąkolwiek regulację, zmianę czy konserwację.

Nie używaj zdeformowanych ani uszkodzonych narzędzi. Zawsze sprawdź przed użyciem  narzędzia, takie jak najważniejsze wiertła pod kątem 
deformacji i uszkodzeń.

Nie używaj akcesoriów, które nie zostały ujęte w specyfikacji, czy zalecone przez RUKO dla tego urządzenia. Umiejętność zamocowania 
akcesorium w urządzeniu nie gwarantuje bezpiecznej pracy.

Nieprawidłowe zabezpieczenie lub umieszczenie narzędzia w nieprawidłowej pozycji może spowodować niebezpieczną sytuację związaną z 
pęknięciem lub wyrzuceniem części.

Jeśli narzędzie się zablokowało: Naciśnij CZERWONY wyłącznik „O”, aby wyłączyć jednostkę napędową.  Usuń wiertło koronowe z wierconego otworu.

Do uchwytu pasują wiertła koronowe o trzpieniu typu Weldon 19,0 mm z jednym lub więcej spłaszczeniem.

OSTRZEŻENIE: Zęby korony wiertła bardzo ostre i mogą być niebezpieczne.

1. Aby zamontować wiertło koronowe, konieczne jest zdjęcie osłony (1).
2. Wsuń kołek środkujący przez otwór pośrodku trzonka korony.
3. Wsuń trzonek akcesorium tak głęboko w uchwyt narzędziowy, jak to tylko możliwe.
4. Dokręć dwie śruby imbusowe za pomocą klucza imbusowego.
5. Aby zdemontować akcesorium, poluzuj śruby imbusowe i wyjmij wiertło.

Wyjmowanie i wkładanie akumulatora

Wyjmowanie
Naciśnij oba przyciski po bokach akumulatora i wyjmij akumulator z gniazda.

Wkładanie
Wsuń akumulator do wnęki dopóki nie zatrzaśnie się.

Mocowanie prowadnicy wiertła (Rys.1)

1. Przytrzymaj osłonę przed magnesem, wyrównaj otwory w osłonie z otworami w magnesie.
2. Umieść śruby w otworze znajdującym się z boku magnesu.

OSTRZEŻENIE: Zawsze stosuj osłonę zabezpieczającą.

1.12 Mocowanie łańcucha/taśmy bezpieczeństwa
W przypadku wiercenia w poziomie, pod skosem, lub w pionie do góry, wiertarka magnetyczna musi być zabezpieczona załączonym łańcuchem/
taśmą bezpieczeństwa, która zapobiegnie upadkowi, nawet jeśli nastąpi awaria magnesu.

OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy taśma bezpieczeństwa nie jest uszkodzona. Jeśli taśma bezpieczeństwa jest uszkodzona, wymień ją natychmiast.

1. Przełóż łańcuch bezpieczeństwa przez otwór w pobliżu dźwigni.
2. Owiń łańcuch wokół obrabianego elementu.
3. Zabezpiecz łańcuch za pomocą kłódki.

Łańcuch bezpieczeństwa nie zastępuje pola magnetycznego wiertarki magnetycznej: używany jest jedynie jako zabezpieczenie przed upadkiem 
na wypadek awarii magnesu.

OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj łańcucha bezpieczeństwa, gdy używasz urządzenia do wiercenia w poziomie lub w pionie do góry.

1.13 Instalacja i demontaż akcesoriów (rys. 1)
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Dla optymalnej pracy magnesu wymagane jest stosowanie materiału o grubości co najmniej 10 mm.

Siła przyciągania wytwarzana przez magnes zależy od różnych czynników:

• grubości materiału, na którym jest umieszczony magnes;
• warstwy farby na materiale, na którym jest umieszczony magnes;
• metalowych opiłków, oleju i innych zabrudzeń pod magnesem.

Jeśli dioda LED przełącznika magnesu (patrz strona 14) pali się na ZIELONO, magnes wytwarza wystarczającą siłę przyciągania. Jeśli dioda ta pali 
się naprzemiennie na CZERWONO i ZIELONO, a urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy, magnes nie wytwarza wystarczającej siły przyciągania i 
silnik nie uruchomi się (ze względów bezpieczeństwa).

UWAGA: RUKO RS 15-AK nie pozwala na uruchomienie silnika, jeśli dioda LED w przełączniku magnesu miga naprzemiennie na CZERWONO/ZIELONO.
 Jeśli włączenie urządzenia w takiej sytuacji jest możliwe, należy zwrócić go do RUKO  lub dowolnego autoryzowanego dystrybutora firmy.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że jest to jedynie możliwość, a nie pewność, że magnes nie oderwie się od materiału. RUKO nie ponosi odpowiedzialności 
za niedziałający lub nieprawidłowo działający wskaźnik magnesu.

Upewnij się, że magnes ściśle przylega do obrabianego elementu przed uruchomieniem jednostki napędowej wiertarki magnetycznej. Magnesy 
RUKO mają dwie cewki; upewnij się, że obie cewki przylegają do materiału. Nie podłączaj żadnego innego urządzenia do gniazda, do którego 
podłączona jest wiertarka magnetyczna, ponieważ może to spowodować utratę mocy magnesu. 

Zawsze używaj łańcucha/listwy zabezpieczającej. Wiercenie w pionie do góry jest szczególnie niebezpieczne i nie jest zalecane. Temat stosowania 
wiertarek magnetycznych do wiercenia w rurach oraz niepłaskich lub niemagnetycznych materiałach omówiony jest w broszurze na naszej stronie 
www.ruko.de, gdzie prezentujemy kilka próżniowych systemów dociskających oraz systemy zaciskowe do rur.

1.14 Przed rozpoczęciem pracy
Wypróbuj kilka prostych czynności na odpadach materiału dopóki nie nabędziesz „wyczucia” urządzenia.

Obsługa

Instrukcja użycia

OSTRZEŻENIE: Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i stosownymi regulacjami prawnymi.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń, wyłącz elektronarzędzie i odłącz źródło zasilania przed przeprowadzeniem   
 jakiejkolwiek regulacji i/lub demontażem/instalacją dodatków lub akcesoriów.

Podstawa magnetyczna

1 - Włącznik ON (ZIELONY): 
 Ten (górny) włącznik używany jest do 
 włączania jednostki napędowej („I”).

2 - Wyłącznik OFF (CZERWONY)
 Ten (dolny) włącznik używany jest do 
 wyłączania jednostki napędowej („O”).

3 - Włącznik magnesu (BIAŁY):
 Ten włącznik jest używany do włączania 
 głównego zasilania oraz włączania 
 i wyłączania magnesu. Ten przełącznik 
 wskazuje również czy wytwarzane pole 
 magnetyczne jest wystarczające do bezpiecznej pracy urządzenia. 

1.15  Włączanie i wyłączanie urządzenia
Panel sterowania (rys. 2)

Panel sterowania na Twojej wiertarce magnetycznej zaprojektowany jest tak, aby oferować maksymalną wydajność i bezpieczeństwo pracy.

Wskaźnik znajduje się w przełączniku magnesu i ma dwa kolory: 
• ZIELONY – BEZPIECZNA praca
• Naprzemiennie migająca CZERWONE i ZIELONA dioda oraz wydawanie 
 sygnału dźwiękowego - korzystanie z urządzenia nie jest bezpieczne

Aby urządzenie pracowało poprawnie, musi zostać włączony zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

1. Włącznik ON

2.Wyłącznik OFF

3. Włącznik magnesu
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Silnik można uruchomić jedynie, gdy magnes jest aktywny. Aby WŁĄCZYĆ silnik, naciśnij ZIELONY przycisk „I”(rys. 2 – 1), BIAŁY przełącznik magnesu 
podświetli się na zielono. Aby WYŁĄCZYĆ silnik, naciśnij CZERWONY przycisk „O” (rys. 2 – 2).

Łatwość wiercenia w materiale zależy od kilku czynników, w tym wytrzymałości na rozciąganie 
i odporności na ścieranie. Chociaż najczęstszym kryterium jest twardość i/lub siła, wśród materiałów wykazujących podobne właściwości fizyczne 
występuje szeroki zakres wahań łatwości obróbki.

Warunki wiercenia zależą od wymagań względem żywotności narzędzia i wykończenia powierzchni. Warunki te są dodatkowo ograniczone przez 
sztywność narzędzia i obrabianego materiału, smarowanie i moc urządzenia. Im twardszy materiał, tym niższa prędkość cięcia.

Niektóre materiały o niewielkim współczynniku twardości zawierają substancje ścierne, które powodują gwałtowne zużycie krawędzi przy dużych 
prędkościach. Tempo posuwu uzależnione jest od sztywności ustawienia, objętości materiału, który ma być skrawany, wykończenia powierzchni 
oraz mocy urządzenia.

Aktywacja magnesu

Umieść obrabiany element w urządzeniu. Aby aktywować magnes, naciśnij BIAŁY przełącznik (rys. 2 – 3). Przełącznik podświetli się na ZIELONO, 
jeśli wytwarzane pole magnetyczne jest wystarczające do bezpiecznej pracy. Jeśli przełącznik zacznie migać na CZERWONO i ZIELONO oraz 
jest emitowany sygnał dźwiękowy, siła magnesu nie jest wystarczająca i silnik nie uruchomi się. 
Aby dezaktywować magnes, naciśnij ponownie ten sam przycisk (rys. 2 – 3). 

Włączanie i wyłączanie silnika

1.16 Wiercenie otworów
Teraz, gdy zapoznałeś się już w objaśnieniami i zaleceniami bezpieczeństwa powyżej, jesteś gotowy, aby rozpocząć wiercenie otworów. Aby 
uzyskać najlepszy rezultat, stosuj się do 10 poniższych zaleceń:

 1 Użyj końca kołka środkującego do zaznaczenia środka otworu, który masz wywiercić.
 2 Włącz magnes i sprawdź, czy wiertło znajduje się we właściwej pozycji, oraz czy urządzenie ściśle przylega do obrabianego elementu.
 3 Jeśli urządzenie jest wyposażone w system automatycznego chłodzenia, otwórz zawór, aby uwolnić olej. Jeśli urządzenie nie posiada systemu 
  automatycznego chłodzenia, wypełnij otwory wrzeciona olejem.
 4 Włącz silnik na najwyższe ustawienie i pozwól mu pracować na pełnych obrotach.
 5 Obróć ramiona, aby zacząć wiercenie. Przyłóż niewielki nacisk, gdy wiertło koronowe spotka się 
 z metalem. Nie wciskaj wiertła koronowego w metal na siłę.
 6 Podczas wiercenia stosuj równomierny nacisk. Wydajność wiercenia nie poprawi się z powodu silniejszego nacisku na dźwignię posuwu.   
  Zbyt duży nacisk przeciąży silnik i wiertło koronowe uszkodzi się lub zużyje wcześniej. Pozwól wiertłu wykonać jego pracę i daj mu czas na 
   cięcie metalu !!! Dla otworu o średnicy 32 mm/ 1–1/4” w stalowej płytce o grubości 25 mm (1”), RUKO  zaleca jedną minutę czasu wiercenia 
 7 Wyreguluj podajnik oleju, jeśli to konieczne, jeśli Twoja wiertarka nie posiada systemu automatycznego chłodzenia, regularnie przerywaj   
  wiercenie, uzupełniaj otwory wrzeciona olejem i kontynuuj wiercenie.
 8 Zmniejsz nacisk, gdy wiertło przebija się przez metal.
 9 Przekręć ramiona, aby umieścić silnik w najwyższej pozycji i wyłącz jednostkę napędową.
10 Usuń obrzynki, metalowe opiłki i wyczyść wiertło oraz powierzchnię nie narażając się na obrażenia.
  Uwaga: Wycięty metalowy krążek może być ostry i bardzo gorący!!!

Wiercenie za pomocą wierteł koronowych

Wiertła mogą ciąć materiał tylko na obwodzie otworu, nie są w stanie przekształcić całego otworu  w opiłki. W związku z tym energia wymagana 
do wywiercenia otworu jest mniejsza, niż w przypadku tradycyjnego wiertła. Podczas wiercenia przy pomocy wiertła koronowego niezbędne jest 
wywiercenie otworu środkującego.

OSTRZEŻENIE: Nie dotykaj wiertła ani części w pobliżu wiertła bezpośrednio po pracy, ponieważ mogą być bardzo gorące i powodować oparzenia skóry. 
 Upewnij się, że nikt nie przebywa w strefie pracy, gdzie wypychany jest metalowy krążek.

1.17 Warunki wiercenia
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W zastosowaniach poziomych
• Dostosuj przepływ cieczy zgodnie z wymaganiami za pomocą regulatora przepływu.
• Zwiększ ilość cieczy tnącej, jeśli wióry (metalowe opiłki) barwią się na niebiesko.

Wiercenie w poziomie i pionie do góry
Zanurz wiertło koronowe w paście tnącej lub zastosuj odpowiedni preparat w aerozolu.

Smarowanie posuwu
Posuw powinien być okresowo smarowany, aby zapewnić płynną pracę urządzenia.
• Podnieś jednostkę napędową do najwyższej możliwej pozycji.
• Nasmaruj prowadnicę na pióro i wpust po obu stronach.
• Nasmaruj listwę zębatą.

Po wielokrotnym użyciu listwa zębata może się poluzować. Jeśli to konieczne, wyreguluj zestaw pięciu samozatrzaskujących śrub po lewej 
stronie. Dokręcaj śruby seriami do chwili, gdy listwa zębata nie porusza się swobodnie po prowadnicy na pióro i wpust, ale nie pozwala na 
chybotanie silnika.

Elektronarzędzie RUKO zostało zaprojektowane tak, aby działało przez długi czas przy zastosowaniu minimalnej konserwacji. Stała, 
satysfakcjonująca praca urządzenia zależy od właściwej troski o narzędzia i regularnego czyszczenia.

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy wyłączyć jednostkę i odłączyć ją od źródła zasilania przed instalacją i demontażem akcesoriów,
  przed regulacją lub zmianą ustawień oraz przed wykonaniem naprawy. Upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji OFF   
 (wyłączony). Przypadkowe uruchomienie może spowodować obrażenia. 

Podobnie jak każda wiertarka magnetyczna z ruchomymi częściami, Twoja wiertarka magnetyczna RUKO również wymaga regularnej konserwacji. 
Stosuj się do poniższych zaleceń:

Dokonuj oględzin urządzenia pod kątem uszkodzeń

Urządzenie należy sprawdzić przed uruchomieniem pod kątem jakichkolwiek śladów uszkodzenia, które mogą mieć wpływ na jego pracę. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na główny przewód. Jeśli urządzenie wydaje się być uszkodzone, nie powinno być używane. Niezastosowanie się do tej 
zasady może doprowadzić do obrażeń lub śmierci.

UWAGA: Usuń wszelkie zabrudzenia, pył, opiłki i urobek z wiertarki magnetycznej.

1.18 Smarowanie

1.19 Konserwacja

OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria inne niż te oferowane przez RUKO nie były testowane z tym produktem, stosowanie takich akcesoriów z
  tym narzędziem może być ryzykowne. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy stosować z tym produktem wyłącznie akcesoria  
 rekomendowane przez firmę RUKO.

Poproś swojego dystrybutora o więcej informacji dotyczących odpowiednich akcesoriów.. 

Czyszczenie

UWAGA: Zdmuchuj pył i brud z głównej obudowy za pomocą sprężonego powietrza tak często, jak zaobserwujesz gromadzenie się go w i wokół
  wlotów powietrza. Podczas tej procedury zakładaj atestowane środki ochronny wzroku i atestowaną maskę przeciwpyłową.

UWAGA: Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków chemicznych do czyszczenia niemetalowych części narzędzia. Te 
 środki chemiczne mogą osłabić materiały, z których wykonano te części. Użyj szmatki zwilżonej roztworem delikatnego środka myjącego
  i wody. Nigdy nie pozwalaj, aby płyn dostał się do wnętrza narzędzia; nigdy nie zanurzaj żadnej części narzędzia w płynie.

Akcesoria opcjonalne

Obsługa urządzenia

Należy sprawdzić działanie urządzenia, aby mieć pewność, że wszystkie jego komponenty działają poprawnie. Natychmiast wymień wszelkie 
wadliwe części. To zapobiega uszkodzeniu prawidłowo działających części.

Szczotki z włókna węglowego 

Szczotki należy sprawdzać pod kątem nadmiernego zużycia. Powinny być sprawdzane dwa razy w tygodniu, jeśli urządzenie jest użytkowane 
intensywnie. Jeśli szczotka z włókna węglowego jest zużyta do 2/3 pierwotnej długości, szczotki należy wymienić. Niezastosowanie się do tej instrukcji 
może spowodować uszkodzenie urządzenia.
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Sprawdź podstawę magnetyczną 

Przed każdym użyciem urządzenia należy sprawdzić podstawę magnetyczną, aby upewnić się, że podstawa jest płaska i nie jest uszkodzona. 
Nierówna podstawa magnetyczna spowoduje osłabienie wydajności magnesu i może doprowadzić do obrażeń operatora.

Sprawdź smarowanie urządzenia

Smarowanie przekładni należy sprawdzać raz z miesiącu, aby zapewnić, że wszystkie ruchome części są starannie pokryte, co zapobiega ich 
zużyciu. Smar należy wymieniać przynajmniej raz w roku, aby zapewnić najlepsze wyniki pracy urządzenia.

Sprawdź zworę 

Należy ją kontrolować co najmniej raz w miesiącu, dokonując oględzin pod kątem uszkodzeń korpusu i komutatora. Po jakimś czasie na 
komutatorze będą widoczne oznaki zużycia. Jest to normalne zjawisko, ponieważ ta część wchodzi w kontakt ze szczotkami, ale w przypadku 
oznak nadmiernego zużycia, część należy wymienić.

Regulacja suwaka

Urządzenie wymaga, aby suwak poruszał się płynnie i w sposób kontrolowany, bez możliwości ruchu na bok i bez drgań.

Sytuację tę można utrzymać regulując okresowo suwak w następujący sposób:
1. Umieść urządzenie w pozycji pionowej i za pomocą korby unieś suwak do najwyższego położenia. Wyczyść mosiężną szynę i nałóż niewielką ilość lekkiego smaru  
 do urządzenia na zużywające się powierzchnie. 
2. Rozpoczynając od górnej śruby, poluzuj obie nakrętki regulujące (nr 4 na schemacie części zamiennych) za pomocą dołączonego klucza płaskiego w rozmiarze   
 8 oraz śrubę regulującą (nr 5 na schemacie części zamiennych) za pomocą dołączonego klucza imbusowego w rozmiarze 2,5. Następnie delikatnie dokręć śrubę  
 regulującą, do chwili napotkania lekkiego oporu. Kierując się w dół, reguluj wszystkie nakrętki i śruby regulujące.
3. Kilkakrotnie opuść i podnieś suwak, aby sprawdzić, czy właściwie się porusza i nie jest konieczna dalsza regulacja. Upewnij się, że wszystkie śruby wywołują   
 równomierny nacisk na suwak od góry do dołu. Idealnie wyregulowany suwak będzie poruszał się swobodnie w górę i w dół nie poruszając się na boki.

Naprawa, modyfikacja i inspekcja

Naprawa, modyfikacja i inspekcja wiertarek magnetycznych RUKO może być wykonywana wyłącznie przez RUKO lub autoryzowanego 
dystrybutora RUKO. Lista części zamiennych dołączona do urządzenia przekazanego do serwisu dystrybutorowi RUKO będzie pomocna 
w przypadku naprawy lub innej usługi konserwacyjnej.

Urządzenia firmy RUKO są stale ulepszane i modyfikowane, aby wykorzystywały najnowsze osiągnięcia techniczne. W związku z tym, niektóre 
części (to jest budowa i/lub numery części) mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Ponadto, w związku ze stałym programem badań 
i rozwoju firmy RUKO, dane techniczne urządzeń mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego uprzedzenia.
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1.20  Rozwiązywanie problemów

Magnes i silnik nie pracują

- Rozładowany akumulator
- Przegrzany akumulator
- Obrabiany element jest zbyt cienki (min. 10 mm)
- Przełącznik magnesu nie jest podłączony do źródła zasilania
- Uszkodzony lub wadliwy przewód
- Wadliwy przełącznik magnesu
- Wadliwa jednostka sterująca

Magnes pracuje, silnik nie pracuje

- Uszkodzony lub wadliwy przewód
- Szczotki z włókna węglowego zacięły się lub są zużyte
- Wadliwy przełącznik magnesu 
- Wadliwy przełącznik On/Off
- Wadliwa jednostka sterująca 
- Wadliwa zwora i/lub cewka magnetyczna

Magnes nie pracuje, silnik pracuje
- Wadliwy magnes
- Wadliwe okablowanie magnesu
- Wadliwa jednostka sterująca

Wiertła koronowe szybko pękają, otwory są większe niż 
korona wiertła

- Luz w prowadnicy
- Ugięte wrzeciono
- Wałek wychodzący z silnika jest ugięty
- Kołek środkujący jest ugięty

Silnik pracuje nierówno i/lub zacina się

- Ugięte wrzeciono
- Wałek wychodzący z silnika jest ugięty
- Trójkątna prowadnica nie jest zamontowana prosto
- Zabrudzenia między wrzecionem a trójkątną prowadnicą

Silnik zaczyna pracować, gdy przełącznik magnesu jest ustawiony w 
pozycji włączonej - Uszkodzone lub wadliwe przekaźniki w jednostce sterującej

Silnik wydaje grzechoczący dźwięk
- Pierścień przekładni (dolna część zwory) jest zużyty
- Zużyta/e przekładnia/e
- Brak smaru w przekładni

Silnik mruczy, duże iskry i silnik nie ma mocy
- Uszkodzona (przepalona) zwora
- Przepalona cewka magnetyczna
- Zużyte szczotki w włókna węglowego

Silnik nie uruchamia się lub gaśnie 

- Uszkodzony lub wadliwy przewód
- Zabrudzenie czujnika prędkości w jednostce sterującej
- Wadliwy lub luźny magnes u góry zwory
- Uszkodzony lub wadliwy (czujnik) prędkości jednostki sterującej
- Uszkodzenie zwory lub cewki magnetycznej
- Uszkodzone lub wadliwe szczotki z włókna węglowego

Prowadzenie wymaga dużo wysiłku

- Prowadnica jest ustawiona zbyt ciasno
- Prowadnica jest sucha, wymaga smarowania
- Prowadnica/przekładnia – listwa zębata/układ obrotowy jest 
  zabrudzony lub uszkodzony

Niewystarczająca moc magnesu

- Uszkodzony lub wadliwy przewód
- Dolna powierzchnia magnesu nie jest czysta i sucha
- Dolna powierzchnia magnesu nie jest płaska
- Obrabiany element nie jest wykonany z czystego metalu
- Obrabiany element nie jest czysty lub płaski
- Obrabiany element jest cieńszy niż 10 mm (zbyt cienki)
- Wadliwa jednostka sterująca
- Wadliwy magnes

Rama jest naładowana elektrycznie
- Uszkodzony / wadliwy przewód
- Wadliwy magnes
- Silnik poważnie zabrudzony

Po włączeniu magnesu przepala się bezpiecznik

- Uszkodzony lub wadliwy przewód
- Bezpiecznik ma niewłaściwą wartość
- Wadliwy przełącznik magnesu
- Wadliwa jednostka sterująca
- Wadliwy magnes
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UWAGA: W przypadku problemu, którego nie da się naprawić w sposób wymieniony powyżej, należy skontaktować się z firmą RUKO!

Po uruchomieniu silnika przepala się bezpiecznik 

- Uszkodzony lub wadliwy przewód
- Bezpiecznik ma niewłaściwą wartość
- Silnik nierówno pracuje 
- Wadliwa zwora i/lub cewka magnetyczna
- Zużyte szczotki w włókna węglowego
- Wadliwa jednostka sterująca

Wolny skok systemu obrotowego jest zbyt długi - Luźna lub wadliwa listwa zębata
- Wadliwy system obrotowy

Osobny odbiór odpadów. Niniejszy produkt nie może być składowany razem z pozostałymi domowymi odpadami.

Jeżeli produkt RUKO wymaga wymiany lub jest już nieużyteczny, nie należy go wyrzucać wraz z domowymi odpadami. Należy przygotować go 
do oddzielnego odbioru.

Osobny odbiór zużytych produktów i opakowań umożliwia recykling i ponowne wykorzystanie materiałów. Powtórne użycie odzyskanych 
materiałów pomaga przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska i zmniejsza popyt na surowce naturalne.

Miejscowe regulacje prawne mogą nakładać obowiązek osobnego odbioru urządzeń elektrycznych z gospodarstw domowych w miejskich/
gminnych punktach odbioru lub przez dystrybutora z chwilą zakupu nowego produktu.

Ochrona środowiska
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1.21 Części zamienne 

Rysunek . Opis Nr części

1 Śruba 625 0001
2 Obudowa silnika, lewa strona 625 0002
3 Etykieta (lewa strona) 625 0003
4 Obudowa silnika, prawa strona 625 0004
5 Etykieta (Prawa strona) 625 0005
6 Mocowanie czujnika 625 0006
7 Śruba M5 x 60 625 0007
8 Układ silnika 625 0008
9 Kołek 6 x 60 625 0009
10 Dolny wewnętrzny talerz przekładni 625 0010
11 Uszczelka 625 0011
12 Łożysko 608 625 0012
13 1. przekładnia 625 0013
14 Przekładnia wrzeciona 625 0014
15 Łożysko 626ZZ 625 0015
16 Pierścień przejściowy 625 0016
17 Łożysko 6003DDU 625 0017
18 Obudowa przekładni 625 0018
19 Wałek napędowy wrzeciona 625 0019
20 Śruba M5 x 10 625 0020
21 Uchwyt zbiornika 625 0021
22 Suwak 625 0022
23 Podkładka 6 625 0023
24 Śruba M6 x 20 625 0024
25 Śruba M6 x 14 625 0025
26 Stabilizator 625 0026
27 Wrzeciono 625 0027
28 Listwa zębata 625 0028
29 Śruba 625 0029
30 Podkładka 625 0030
31 Mosiężna szyna (lewa strona) 625 0031
32 Mosiężna szyna (prawa strona) 625 0032
33 Śruba zabezpieczająca przewód silnika 625 0033
34 Taśma dociskająca 625 0034
35 Osłona przewodu 625 0035
36 Rama 625 0036
37 Magnes 625 0037
38 Śruba regulująca 625 0038
39 Nakrętka regulująca 625 0039 
40 Osłona przewodu silnika 625 0040
41 Przewód nr 1 625 0041
42 Przewód nr 2 625 0042
43 Przewód nr 3 625 0043
44 Przewód nr 4 625 0044
45 Łącznik 625 0045
46 Nakrętka łącznikowa 625 0046
47 Piasta suwaka 625 0047
48 Ramię 625 0048
49 Akumulator 625 0049
50 Śruba 625 0050
51 Śruba 625 0051
52 Kostka elektryczna akumulatora 625 0052
53 Łącznik 625 0053
54 Łącznik 625 0054 
55 Podstawa suwaka akumulatora 625 0055
56 Włącznik 625 0056
57 Wyłącznik 625 0057
58 Przełącznik magnesu 625 0058 
59 Okablowanie + łącznik 625 0059
60 Okablowanie + łącznik 625 0060
61 Przednia pokrywa panelu 625 0061
62 Nakrętka zaciskowa 625 0062
63 Śruba 625 0063
64 Jednostka sterująca 625 0064
65 Tylna pokrywa panelu 625 0065
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1.22 Schemat budowy 
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2.0 Akumulator 
2.1 Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatora litowo-jonowego 37 V/7 Ah 
Należy przeczytać wszystkie instrukcje. Niestosowanie się do wszystkich instrukcji wymienionych poniżej może spowodować porażenie prądem 
elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia. Termin „elektronarzędzie” we wszystkich ostrzeżeniach wymienionych poniżej odnosi się do 
Twojego narzędzia zasilanego z sieci elektrycznej (przewodowego) lub elektronarzędzia z akumulatorem (bezprzewodowego).

• Zdemontuj akumulator z urządzenia zanim zostanie przeprowadzona jakakolwiek regulacja, zmiana lub naprawa. 
• Przed zainstalowaniem akumulatora upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
• Nie otwieraj obudowy akumulatora.
• Nie umieszczaj akumulatora ani jego ogniw w pobliżu ognia, grzejników ani innego źródła wysokiej temperatury ani nie wystawiaj akumulatora  
 na działanie ciepła.
• Nie przekłuwaj akumulatora ostrym narzędziem, nie uderzaj w niego młotkiem, narzędziami ani ciężkimi przedmiotami, nie stawaj na   
 akumulatorze, ponieważ uszkodzisz w ten sposób jego zewnętrzną obudowę.
• Nie wystawiaj akumulatora na działanie silnych uderzeń ani wstrząsów.
• Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody, ani innego typu cieczy, ani nie dopuść do jego zawilgocenia.
• Nie wystawiaj akumulatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, unikaj zostawiania akumulatorów w samochodzie w upalne dni.  
 Postępowanie w ten sposób może doprowadzić do wytworzenie ciepła przez akumulator, rozerwania go lub zapłonu.Używanie akumulatora
  w ten sposób może również skutkować utratą wydajności i skróceniem żywotności. Gdy akumulator się przegrzewa, wbudowany ochronny
  zespół obwodów elektrycznych zostaje aktywowany, zapobiegając dalszemu ładowaniu akumulatora. Przegrzewanie baterii może zagrozić 
 bezpieczeństwuurządzeń, może powodować też dodatkowe nagrzewanie, rozerwanie lub zapłon ogniw akumulatora.
• Nigdy nie stosuj obejść, nie odwracaj biegunów, nie rozmontowuj, nie uszkadzaj ani nie podgrzewaj akumulatora powyżej temperatury 100°C (212°F).
• Jeśli nieosłonięty akumulator litowo-jonowy spowoduje pożar, może palić się jeszcze intensywniej, jeśli wejdzie w reakcję z wodą, a nawet z   
 wilgocią w powietrzu. NIE POLEWAJ PŁONĄCEGO AKUMULATORA LI-ION WODĄ! Używaj gaśnicy klasy C.
• Nie używaj akumulatora, jeśli obudowa akumulatora jest uszkodzona, lub jeśli akumulator wydziela nietypowy zapach, dym, lub nadmierną ilość
  ciepła, ani jeśli wycieka z niego jakakolwiek substancja. Unikaj kontaktu ze wszelkimi substancjami mogącymi wyciekać z akumulatora.
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Napięcie elektryczne akumulatora może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
• Ogniwa wewnątrz akumulatora mogą zawierać toksyczne substancje. Nie próbuj otworzyć akumulatora. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do 
 akumulatora, ani używaj jakichkolwiek przyrządów do podważenia obudowy akumulatora. Jeśli włożysz jakikolwiek przedmiot do dowolnego 
 gniazda lub otworu akumulatora, możesz doznać porażenia prądem elektrycznym, obrażeń, poparzeń lub spowodować pożar. Próba otwarcia 
 obudowy akumulatora uszkodzi obudowę i może uwolnić toksyczne i szkodliwe substancje oraz spowoduje, że akumulator będzie bezużyteczny.
• Jeśli z akumulatora wycieka płyn i wejdzie on w kontakt z Twoją skórę, natychmiast przemyj ją obficie wodą. Jeśli z akumulatora wycieka płyn i 
 dostanie się do Twoich oczu, przemyj je czystą wodą i natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej. 
• Tak, jak w przypadku wszystkich akumulatorów wielokrotnego użytku, nie ładuj go w pobliżu łatwopalnych materiałów.
• Nie demontuj ani nie przerabiaj akumulatora. Akumulator zawiera urządzenia ochronne,które mogą powodować wytworzenie ciepła przez   
 akumulator, rozerwanie go lub zapłon, jeśli zostaną uszkodzone.
• Wszelkie modyfikacje mogą spowodować uszkodzenie akumulatora lub ogniw i unieważnią roszczenie gwarancyjne.

Jeśli elektrolit z ogniw wejdzie w kontakt z Twoją skórą, umyj ją dokładnie wodą z mydłem. Jeśli dostanie się do oczu, nie trzyj ich. Przemyj obficie 
wodą i zasięgnij pomocy lekarza.

2.2 Obsługa
UWAGA: Jeśli w dowolnym momencie podczas procesu ładowania nie świeci się żadna dioda LED, wyjmij akumulator z ładowarki, aby uniknąć  
 uszkodzenia produktu. NIE wkładaj innego akumulatora. Zwróć ładowarkę i akumulator do najbliższego centrum serwisowego w celu 
 naprawy lub wymiany.

UWAGA: Ładuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie blokuj otworów wentylacyjnych ładowarki. Utrzymuj je w czystości, aby zapewnić 
 właściwą wentylację.

2.3 Funkcje zabepieczeń akumulatora
Akumulator litowo-RUKO 108015 AK-2 posiada funkcje, które zabezpieczają ogniwa litowo-jonowe i przedłużają żywotność akumulatora. W 
pewnych warunkach użytkowania, te wbudowane funkcje mogą spowodować, że akumulator i narzędzie, które zasila, zachowują się inaczej niż 
przy użyciu akumulatorów niklowo-kadmowych.
W niektórych zastosowaniach, elektronika akumulatora może zasygnalizować akumulatorowi wyłączenie i spowodować przerwanie pracy 
narzędzia. Aby zresetować akumulator i narzędzie, należy zwolnić spust i wznowić normalną pracę.

UWAGA: Aby zapobiec ponownemu wyłączeniu, należy unikać przeciążania narzędzia. Przełączenie na niższą prędkość również zapobiegnie  
 wyłączeniu.Jeśli zwolnienie spustu nie spowoduje zresetowania akumulatora i narzędzia, akumulator jest wyczerpany. Jeśli akumulator
  jest wyczerpany, ładowanie rozpocznie się po umieszczeniu go w ładowarce litowo-jonowej. 
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2.4 Aby naładować
W pełni rozładowany akumulator o temperaturze między 0°C (32°F) a 65°C (150°F) będzie ładował się przez około godzinę.
• Do ładowania używaj wyłącznie ładowarki zalecanej przez RUKO.
• Podłącz ładowarkę do źródła zasilania. Upewnij się, że źródło zasilania ma normalne napięcie domowej instalacji, 220 volt, tylko AC, 60 Hz.
• Umieść akumulator w ładowarce wyrównując wystające żebra akumulatora z wyżłobieniami w ładowarce, następnie wsuń akumulator w 
 ładowarkę. Patrz rys. 1.
• Nie umieszczaj ładowarki ani akumulatora w miejscu skrajnie gorącym lub zimnym. Ładowanie przebiega najlepiej w temperaturze pokojowej.

Uwaga: Ładowarka i akumulator powinny znajdować się w miejscu, w którym temperatura jest wyższa niż 10° (50°F), ale niższa niż 38° (100°F).

• Akumulator będzie nieco ciepły w dotyku podczas ładowania. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza problemu.
• Po zakończeniu ładowania, zielona dioda LED będzie się świecić do chwili wyjęcia akumulatora z ładowarki lub odłączenia ładowarki od źródła zasilania.
• Gdy akumulatory są w pełni naładowane, odłącz ładowarkę od źródła zasilania i wyjmij akumulator.

Ładowanie gorącego akumulatora

Jeśli temperatura akumulatora przekracza normalny zakres, czerwona dioda LED będzie migać, a zielona dioda LED zgaśnie. Gdy akumulator 
ochłodzi się do około 65°C (150°F), ładowarka automatycznie przejdzie w tryb szybkiego ładowania.

Ładowanie zimnego akumulatora

Jeśli temperatura akumulatora spada poniżej normalnego zakresu, czerwona dioda LED będzie migać, a zielona dioda LED zgaśnie. Gdy 
akumulator ogrzeje się do temperatury powyżej 0°C (32°F), ładowarka automatycznie rozpocznie ładowanie.

Praca w warunkach niskiej temperatury

Akumulator litowo-jonowy może być stosowany w temperaturach sięgających -20°C (-4°F). Zainstaluj akumulator w narzędziu i nie obciążaj 
narzędzia podczas pracy. Po około minucie akumulator rozgrzeje się i zacznie pracować normalnie.

2.5 Konserwacja
Niniejszy akumulator wyposażony jest w ogniwa litowo-jonowe wielokrotnego ładowania. Długość pracy między kolejnymi ładowaniami zależy od 
rodzaju wykonywanej pracy.
Akumulatory zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną bezproblemową żywotność. Jednak podobnie jak wszystkie akumulatory, w 
końcu się zużyją. Nie demontuj akumulatora w celu wymiany ogniw. Dotykanie tych ogniw, szczególnie jeśli nosisz biżuterię, może spowodować 
poważne oparzenia.

Aby uzyskać najdłuższą możliwą żywotność akumulatora litowo-jonowego marki RIGID, sugerujemy:

• wyjmij akumulator z ładowarki, gdy zostanie w pełni naładowany i jest gotowy do użytku. 

Dla akumulatora przechowywanego dłużej niż 30 dni:
• przechowuj akumulator w temperaturze poniżej 26°C (80°F) i z dala od wilgoci; 
• przechowuj akumulator w stanie 30% – 50% naładowania;
• co sześć miesięcy przechowywania ładuj akumulator normalnie.

2.6 Wyjmowanie akumulatora i przygotowanie do recyklingu
Aby chronić zasoby naturalne, właściwie utylizuj lub przetwarzaj akumulatory. Ten produkt zawiera ogniwa litowo-jonowe. Lokalne, stanowe lub 
federalne prawa mogą zabraniać utylizowania akumulatorów litowo-jonowych wraz z normalnymi odpadami.

Skonsultuj się z lokalnym urzędem ds. utylizacji odpadów, aby uzyskać informacje o dostępnych możliwościach recyklingu i/lub utylizacji.

OSTRZEŻENIE:
Po wyjęciu akumulatora, zaklej styki akumulatora trwałą taśmą samoprzylepną. Nie próbuj zniszczyć, ani rozmontować akumulatora, ani usunąć 
jakiejkolwiek jego części. Akumulatory litowo-jonowe muszą być odpowiednio utylizowane lub poddane recyklingowi. Ponadto nigdy nie dotykaj 
obu styków metalowymi przedmiotami ani częściami ciała, ponieważ może nastąpić zamknięcie obwodu. Przechowuj w miejscu niedostępny dla 
dzieci. Niestosowanie się do tych ostrzeżeń może spowodować pożar i/lub poważne obrażenia.
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Ładowanie akumulatora

Na ładowarce akumulatora znajdują się dwie diody (CZERWONA i ZIELONA) Gdy miga CZERWONA dioda, akumulator jest naładowany (2% 
– 80%). Gdy miga ZIELONA dioda, naładowane zostało ostatnie 20% pojemności akumulatora. Gdy zielona dioda przestaje migać i pozostaje 
zapalona, akumulator jest w pełni naładowany i gotowy do użytku.

UWAGA: Gdy obie diody, CZERWONA i ZIELONA świecą się równocześnie, ładowarka lub sam akumulator jest przegrzany. Jeśli CZERWONA i 
 ZIELONA dioda na ładowarce migają naprzemiennie, wystąpił błąd.

Zabezpieczenie termiczne ładowania akumulatora

Jeśli akumulator osiągnie temperaturę 50°C, ładowarka przerwie ładowanie. Sygnały błędów: CZERWONA i ZIELONA dioda świecą się 
równocześnie. Ładowarka ponownie rozpocznie ładowanie, gdy temperatura akumulatora osiągnie 45°C lub mniej ( Prawidłowa temperatura ).

Sygnały na urządzeniu

Sygnalizuje prawidłowo pracującą wiertarkę magnetyczną

• Gdy wiertarka magnetyczna RUKO RS 15-AK jest prawidłowo umieszczona względem obrabianego elementu, naciśnij przełącznik magnesu  
 (biały). Dioda LED zamiga 2x na ZIELONO, a następnie będzie się świecić na ZIELONO.
• Gdy silnik jest włączony (zielony przełącznik), przełącznik magnesu podświetli się na żółto.

Sygnalizacja niepoprawnego funkcjonowania wiertarki magnetycznej

• Gdy przełącznik magnesu (biały) miga naprzemiennie na CZERWONO/ZIELONO, a urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy, siła magnesu nie jest
  wystarczająca lub magnes nie działa.
• Gdy przełącznik magnesu (biały) miga na CZERWONO, akumulator jest wyczerpany.
• Gdy przełącznik magnesu (biały) miga na ŻÓŁTO, występuje przepięcie i silnik przerywa pracę.

3.0 Ładowarka akumulatora
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