
 
 

www.heinner.com  VTE001 

 

   

Instructions - GB 

Instrucțiuni de utilizare - RO 

Anleitung - D 

Eredeti használati utasítás - HU 

Ръководство за употреба - BG 

Instrukcja obsługi - PL 



 

 
 

 

                                                        MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT CU ACUMULATOR 

 Important! 
La utilizarea aparatelor, trebuie respectate anumite reguli de siguranță, în 
vederea prevenirii eventualelor accidente și pagube. Citiți cu atenție aceste 
instrucțiuni de utilizare. Păstrați-le cu grijă, pentru a putea avea întotdeauna 
la dispoziție informațiile necesare. În cazul în care dați aparatul unei alte 
persoane, vă rugăm să îi înmânați și instrucțiunile. Producătorul nu este 
responsabil pentru eventualele daune sau vătămări care sunt produse ca 
urmare a nerespectării acestor instrucțiuni și a informațiilor privind siguranța. 
 
 
MĂSURI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTE ELECTRICE 

 
Atenție! 

Citiți integral aceste atenționări și instrucțiuni. Nerespectarea acestora poate 
provoca electrocutări, incendii și/sau răniri grave. Termenul „unealtă 
electrică”, utilizat în următoarele avertizări, se referă la echipamentele 
electrice care se conectează prin cablu la rețeaua electrică, precum și la cele 
care funcționează cu acumulatori (fără cablu). 
 
Siguranța spațiului de lucru 
 
Păstrați spațiul de lucru curat și bine iluminat. Dezordinea și slaba iluminare 
pot cauza accidente. 
Nu utilizați unealta electrică într-un mediu cu pericol de explozie, în care se 
găsesc lichide inflamabile, gaze sau pulberi inflamabile. Echipamentele 
electrice produc scântei care pot aprinde pulberile și vaporii. 
Nu lăsați unealta electrică la îndemâna copiilor. Distragerea atenției poate 
cauza pierderea controlului asupra uneltei. 
 
Siguranța electrică 
 
Ștecărul uneltei trebuie să corespundă prizei utilizate. Nu este permisă 
modificarea ștecărului sub nicio formă. Nu folosiți adaptoare de alimentare 
cu unelte electrice prevăzute cu împământare. Ștecărele nemodificate și 
prizele potrivite reduc pericolul de electrocutare. 
Evitați contactul corpului cu suprafețe legate la pământ, cum ar fi țevi, 
radiatoare, cuptoare și frigidere. Riscul de electrocutare crește în cazul în care 
corpul dumneavoastră intră în contact direct cu pământul.   
Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau umiditate. În cazul în care pătrund 
lichide în unealta electrică,  riscul de electrocutare crește. 
Nu utilizați cablul electric pentru a transporta sau atârna echipamentul și nici 
nu trageți de el pentru a-l scoate din priză. Feriți cablul de căldură, ulei, muchii 
ascuțite sau componente aflate în mișcare. 
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În timpul utilizării uneltei electrice în exterior, folosiți doar prelungitoare 
adecvate utilizării în aer liber. Utilizarea acestora reduce riscul de 
electrocutare. 
Dacă utilizarea uneltei într-un mediu umed este inevitabilă, folosiți un 
întrerupător de protecție împotriva curenților de dispersie. Întrerupătorul de 
protecție împotriva curenților de dispersie reduce riscul de electrocutare. 
 
Siguranța persoanelor 
 
Acordați atenție deosebită activității pe care o desfășurați și utilizați unealta 
cu grijă. Nu utilizați unelte electrice atunci când aveți o stare de oboseală sau 
când vă aflați sub influența stupefiantelor, a băuturilor alcoolice sau a 
medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor 
electrice poate duce la vătămări corporale grave. 
Utilizați echipamente individuale de protecție. Riscul de leziuni se reduce 
considerabil dacă, în funcție de tipul de echipament electric utilizat, se 
folosește un tip de echipament de protecție adecvat, cum ar fi măștile antipraf, 
încălțămintea cu talpă antiderapantă, cască de protecție sau echipamente de 
protecție auditivă. 
Evitați punerea accidentală în funcțiune. Asigurați-vă că unealta este oprită 
înainte de conectarea ei la sursa de alimentare și/sau montarea bateriei, 
înainte de a o ridica și/sau transporta. Dacă țineți degetul pe comutator în 
timp ce transportați unealta electrică sau în cazul în care conectați aparatul la 
priză atunci când este pornit, acest lucru poate duce la producerea 
accidentelor. 
Îndepărtați uneltele de reglare sau cheile înainte de pornirea uneltei 
electrice. O unealtă de reglare sau o cheie care intră în contact cu piesele 
rotative ale aparatului poate duce la răniri. 
Evitați pozițiile anormale de lucru. Lucrați pe o suprafață stabilă și mențineți-
vă constant echilibrul. În acest mod, veți putea controla mai bine unealta în 
cazul unei situații neprevăzute. 
Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii care 
atârnă. Feriți-vă părul, îmbrăcămintea și mănușile de componentele în 
mișcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile și părul lung pot fi prinse 
componentele aflate în mișcare. 
Atunci când este posibil, utilizați dispozitive de aspirare a prafului. Utilizarea 
unui astfel de dispozitiv reduce pericolele cauzate de prezența prafului. 
 
Utilizarea și manevrarea uneltei electrice 
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Nu suprasolicitați unealta. Folosiți întotdeauna unealta adecvată lucrării pe 
care o efectuați. Veți putea lucra mai bine și sigur dacă vă încadrați în limitele 
de performanță specificate. 
Nu utilizați unelte electrice cu întrerupătorul defect. Orice unealtă electrică 
ce nu poate fi controlată printr-un comutator este periculoasă și trebuie 
reparată. 
Scoateți ștecărul din priză și/sau scoateți acumulatorul înainte de efectuarea 
oricăror reglaje, de schimbarea accesoriilor sau depozitarea aparatului. 
Această măsură de precauție previne pornirea accidentală a uneltei. 
Nu lăsați la îndemâna copiilor uneltele electrice neutilizate. Nu permiteți ca 
aparatul să fie utilizat de persoane care nu au experiență cu astfel de aparate 
sau care nu au citit aceste instrucțiuni. Uneltele electrice sunt periculoase în 
cazul în care sunt utilizate de persoane fără experiență. 
Îngrijiți cu atenție uneltele electrice. Asigurați-vă că piesele aflate în mișcare 
funcționează corespunzător, că nu sunt blocate, rupte sau deteriorate, astfel 
încât funcționarea uneltei să fie corespunzătoare. Înainte de utilizare, 
reparați componentele deteriorate ale aparatului. Întreținerea 
necorespunzătoare a uneltelor electrice cauzează numeroase accidente. 
Mențineți ascuțite și curate componentele tăietoare. 
Componentele cu muchii tăietoare bine ascuțite și întreținute corect se 
blochează mai greu și sunt mai ușor de controlat. 
Utilizați unealta electrică, accesoriile și componentele detașabile etc. în 
conformitate cu aceste instrucțiuni. Țineți cont de condițiile de lucru și de 
operația efectuată. Utilizarea echipamentelor electrice în alte scopuri decât 
cele prevăzute pot duce la situații periculoase. 
 
 
Utilizarea și manevrarea uneltei cu acumulator 
 
Înainte de introducerea acumulatorului, asigurați-vă că unealta este oprită. 
Introducerea acumulatorului într-o unealtă electrică pornită poate duce la 
accidente. 
Încărcați acumulatoarele numai cu încărcătoare recomandate de producător. 
Folosirea altor tipuri de acumulatoare crește pericolul de incendiu. 
Utilizați cu uneltele electrice numai acumulatoarele prevăzute pentru 
acestea. Utilizarea altor acumulatoare poate duce la incendii sau accidente. 
Păstrați acumulatoarele nefolosite la distanță de agrafe de birou, monede, 
chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice care ar putea crea o punte între 
contacte. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate provoca arsuri 
sau poate duce la incendii. 
În cazul utilizării necorespunzătoare, acumulatorul poate prezenta scurgeri. 
Evitați contactul cu acestea. În cazul atingerii accidentale, zona afectată 
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trebuie spălată imediat cu apă. Dacă lichidul intră în ochi, solicitați asistență 
medicală. 
 
 
 
Reparații 
 
Încredințați unealta electrică pentru reparații numai personalului calificat, 
care utilizează numai piese de schimb originale. Prin aceasta se garantează 
utilizarea în siguranță a uneltei dumneavoastră electrice. 
 
Semnificațiile simbolurilor 
 
Acordați atenție tuturor semnelor și simbolurilor prezente în aceste 
instrucțiuni și pe unealta dumneavoastră. Rețineți aceste semne și simboluri.  
Dacă interpretați corect aceste semne și simboluri, puteți lucra mai sigur și mai 
bine cu aparatul. 
 
 

 Atenție! 

 Citiți instrucțiunile înainte de punerea în funcțiune a uneltei! 

 Purtați ochelari de protecție! 

 Purtați echipamente de protecție auditivă. 

 Utilizați întotdeauna o mască de protecție respiratorie! 
 
 
UTILIZAREA CONFORM SCOPULUI 
 
Mașina de găurit și înșurubat cu acumulator se pretează la introducerea și 
scoaterea șuruburilor, la găurire în lemn, metal și material plastic. 
Mașina va fi utilizată numai în scopul în care este concepută.  Orice altă 
utilizare nu este conformă cu scopul.  Producătorul nu este responsabil pentru 
eventualele daune sau vătămări care sunt produse ca urmare a nerespectării 
acestor instrucțiuni și a indicațiilor de siguranță. 
Vă rugăm să țineți cont de faptul că echipamentele noastre nu sunt destinate 
utilizării în domenii meșteșugărești sau industriale.  Nu preluăm nicio garanție 
atunci când aparatul este utilizat în întreprinderile industriale ori în scopuri 
similare. 
 
Date tehnice 
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Alimentare: 18V (Li-Ion) 1300 mAh 
Turație în gol: 0-350rpm/0-1050rpm 
Reglaj cuplu: 15+1 
Mandrină rapidă: 10 mm 
Timp de încărcare: 3-5 ore 
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DESCRIEREA APARATULUI 
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1  Comutator 
2  Mandrina rapida 
3  Cuplu inel 
4  Buton selectare viteza 
5  Buton schimbare rotatie 
6  Materiale magnetice 
7. Buton deblocare baterie 
8. Baterie 
9. Incarcator 
 
Înainte de utilizare 
 
Verificați unealta înainte utilizare. Dacă apar defecte, apelați la personal 
calificat pentru a fi reparată. Nu deschideți unealta. 
Încărcați acumulatorul cu ajutorul adaptorului de alimentare furnizat. 
Se vor folosi numai burghie ascuțite și biți de înșurubare în stare foarte bună și 
potrivite. 
La găurirea în pereți sau ziduri, asigurați-vă că nu sunt prezente cabluri 
electrice sau conducte de  gaze și de apă ascunse. 
 

 
În timpul funcționării uneltei, nivelul de zgomot poate atinge 69dB – 
utilizați căști de protecție!  

 
Când prelucrați materiale care produc așchii sau rumeguș, purtați 
ochelari de protecție!  

 
Praful de la materialele prelucrate, poate fi dăunător organismului – 
purtați mască de protecție!  

Utilizare 
 
Scoateți acumulatorul din mâner apăsând tastele opritoare de pe partea 
stângă și partea dreaptă.  
Conectați cablul la adaptorul de încărcare. Introduceți acumulatorul în 
adaptorul de încărcare.  Ambele LED-uri vor fi aprinse, ceea ce indică faptul că 
acumulatorul este în curs de încărcare. 
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Șurubelnița electrică este echipată cu o setare mecanică a cuplului de torsiune.  
Cuplul pentru o anumită mărime a șurubului se reglează la nivelul inelului de 
reglare.  Inelul de reglare se va seta numai cu unealta oprită. 
Cu ajutorul selectorului de rotație, puteți schimba sensul de rotație.  Pentru a 
evita deteriorarea mecanismului, sensul de rotație trebuie schimbat numai 
atunci când unealta este oprită. 
Cu ajutorul comutatorului de pornire/oprire, puteți comanda fără trepte 
turația.  Cu cât apăsați mai mult comutatorul, cu atât se mărește turația mașinii 
de înșurubat cu acumulator. 
Deschideți mandrina.  Deschiderea acesteia trebuie să fie suficient de mare 
pentru a putea prinde burghiul.  Selectați burghiu/bitul adecvat și împingeți la 
maximum în deschiderea mandrinei. Rotiți mandrina pentru a o închide și 
asigurați-vă că burghiul este fixat corespunzător. 
 
Curățare și întreținere 
 
Păstrați curate carcasa și fantele de ventilație pentru a preveni supraîncălzirea 
motorului. Curățați unealta în mod regulat, utilizând o cârpă. 
 
RECICLAREA 

 
Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe 

periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane, în 

cazul în care nu sunt colectate separat. 

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) și este 

marcat cu un simbol de clasificare a deşeurilor de echipamente electrice 

și electronice (DEEE), reprezentat grafic în imaginea alăturată. 

Aceasta pictograma indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile 

menajere și că ele fac obiectul unei colectări separate. 

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului 

și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, vă 

recomandăm să aveți în vedere următoarele: 

- Materialele și componentele folosite la construcția acestui produs sunt 

materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate. 
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- Nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la 

sfârșitul duratei de exploatare.  

- Transportați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor 

electrice și electronice unde va fi preluat în mod gratuit. 

- Vă rugăm să luaţi legătura cu autorităţile locale pentru detalii despre aceste 

centre de colectare organizate de operatorii economici autorizați pentru 

colectarea DEEE. 

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-aţi cumpărat este conform 

cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Nu conţine materialele dăunătoare și 

interzise specificate în Directivă. 

 

               Va mulțumim că participați alături de noi la protejarea mediului si a 

sănătății umane!   
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