
DCD777
DCD778

Kone!n" formát strany: A5 (148 x 210 mm)

588780 - 85 CZ
P!elo"eno z#p$vodního návodu
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Blahop!ejeme Vám!
Zvolili jste si ná!adí zna"ky#DEWALT. Léta zku$eností, 
d%kladn& v&voj v&robk% a#inovace vytvo!ily ze spole"nosti 
DEWALT jednoho z#nejspolehliv'j$ích partner% pro u(ivatele 
profesionálního elektrického ná!adí.

Technické údaje
DCD777 DCD778

Napájecí nap#tí V 18 18
Typ 1 1
Typ baterie Li-Ion Li-Ion
V"stupní v"kon W 340 340
Otá!ky naprázdno 
 1. p$evodov" stupe% 
 2. p$evodov" stupe%

 
min-1 
min-1

 
0 - 500 

0 - 1 750

 
0 - 500 

0 - 1 750
Po!et ráz& 
 1. p$evodov" stupe% 
 2. p$evodov" stupe%

 
min-1 
min-1

 
–
–

 
0 - 8 500

0 - 29 750
Maximální moment (tvrd"/m#kk" 
materiál) Nm 65/26 65/26

Kapacita sklí!idla mm 1,5 - 13 1,5 - 13
Maximální pr&m#r vrtáku  
 D$evo 
 Kov 
 Zdivo

 
mm 
mm 
mm

 
30 
13 
–

 
30 
13 
13

Hmotnost (bez baterie) kg 1,15 1,2

Hodnoty t"kající se hlu!nosti a'vibrací (prostorov" vektorov" sou!et) podle normy 
EN60745-2-1:

LPA  (úrove% akustického tlaku) dB(A) 72 87
LWA  (úrove% akustického v"konu) dB(A) 83 98
K  (odchylka uvedené hodnoty 

t"kající se hluku) dB(A) 3 3

Vrtání do kovu
Hodnota vibrací ah,D = m/s2 < 2,5 < 2,5
Odchylka K'= m/s2 1,5 1,5

(roubování
Hodnota vibrací ah = m/s2 < 2,5 < 2,5
Odchylka K'= m/s2 1,5 1,5

Vrtání do betonu
Hodnota vibrací ah,ID = m/s2 – 14
Odchylka K'= m/s2 – 1,5

Velikost vibrací uvedená v#tomto dokumentu byla m'!ena 
podle normalizovan&ch po(adavk%, které jsou uvedeny v#norm' 
EN60745 a#m%(e b&t pou(ita pro srovnání jednoho ná!adí 
s#ostatními. Tato hodnota m%(e b&t pou(ita pro p!edb'(n& 
odhad vibrací p%sobících na obsluhu.

)esky (p!eklad originálního návodu)

KOMPAKTNÍ AKUMULÁTOROVÁ VRTA!KA/"ROUBOVÁK/
P#ÍKLEPOVÁ VRTA!KA 13 mm DCD777, DCD778

 ! VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na 
ur!ené standardní pou"ití tohoto ná#adí. Je-li ov$em ná#adí 
pou"ito pro r%zné aplikace s&rozmanit'm p#íslu$enstvím 
nebo je-li provád(na jeho nedostate!ná údr"ba, velikost 
vibrací m%"e b't odli$ná. Tak se m%"e b(hem celkové 
pracovní doby zna!n( prodlou"it doba p%sobení vibrací 
na obsluhu.
Odhad míry p%sobení vibrací na obsluhu by m(l také 
po!ítat s&dobou, kdy je ná#adí vypnuto nebo kdy je v&chodu 
naprázdno. B(hem celkové pracovní doby se tak m%"e 
doba p%sobení vibrací na obsluhu zna!n( zkrátit.
Zjist(te si dal$í dopl)ková bezpe!nostní opat#ení, která 
chrání obsluhu p#ed ú!inkem vibrací, jako jsou: údr"ba 
ná#adí a&jeho p#íslu$enství, udr"ování rukou v&teple, 
organizace zp%sob% práce.

ES Prohlá"ení o#shod$
Sm!rnice pro strojní za"ízení

Vrta#ka/$roubovák/p"íklepová vrta#ka 
DCD777, DCD778
Spole"nost DEWALT tímto prohla$uje, (e tyto v&robky 
popisované v#"ásti Technické údaje spl*ují po(adavky 
následujících norem:  
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, 
EN60745-2-2:2010.
Tyto v&robky spl*ují také po(adavky sm'rnic 2014/30/
EU a#2011/65/EU. Dal$í informace vám poskytne zástupce 
spole"nosti DEWALT na následující adrese nebo na adresách, 
které jsou uvedeny na zadní stran' tohoto návodu.
Ní(e podepsaná osoba je odpov'dná za sestavení 
technick&ch údaj% a#provádí toto prohlá$ení v#zastoupení 
spole"nosti#DEWALT.

Markus Rompel 
+editel technického odd'lení 
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, 
D-65510, Idstein, Germany 
11. 9. 2016

VAROVÁNÍ: Z&d%vodu omezení rizika zran(ní si p#e!t(te 
tento návod k&obsluze.

Definice: Bezpe%nostní pokyny
Ní(e uvedené definice popisují stupe* záva(nosti ka(dého 
ozna"ení. P!e"t'te si pozorn' návod k#obsluze a#v'nujte 
pozornost t'mto symbol%m.
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 ! NEBEZPE!Í: Ozna!uje bezprost#edn( hrozící rizikovou 
situaci, která, není-li jí zabrán(no, povede k&zp%sobení 
vá"ného nebo smrtelného zran#ní.

 ! VAROVÁNÍ: Ozna!uje potenciáln( rizikovou situaci, 
která, není-li ji zabrán(no, m$"e vést k&vá"nému nebo 
smrtelnému zran#ní.

 ! UPOZORN%NÍ: Ozna!uje potenciáln( rizikovou situaci, 
která, není-li ji zabrán(no, m$"e vést k&lehkému nebo 
st&edn# vá"nému zran#ní.
POZNÁMKA: Ozna!uje postup nesouvisející se 
zp$sobením zran#ní, kter', není-li mu zabrán(no, m$"e 
vést k&po'kození za&ízení.

 ! Upozor)uje na riziko úrazu elektrick'm proudem.

 ! Upozor)uje na riziko vzniku po"áru.

V"eobecné bezpe%nostní pokyny pro práci 
s#elektrick&m ná!adím

 ! VAROVÁNÍ: P&e(t#te si v'echny pokyny 
a)bezpe(nostní v*strahy. Nedodr"ení uveden'ch 
varování a&pokyn% m%"e vést k&úrazu elektrick'm proudem, 
po"áru a&vá"nému zran(ní.

VE%KERÁ BEZPE&NOSTNÍ VAROVÁNÍ 
A POKYNY USCHOVEJTE PRO DAL%Í 

POU'ITÍ
Termín „elektrické ná#adí“ ve v$ech upozorn(ních odkazuje na va$e 
ná#adí napájené ze sít( (je opat#eno napájecím kabelem) nebo 
ná#adí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1) Bezpe#nost v pracovním prostoru
a ) Pracovní prostor udr"ujte (ist* a)dob&e osv#tlen*. 

P#epln(n' a&neosv(tlen' pracovní prostor m%"e vést 
k&zp%sobení úraz%.

b ) Nepracujte s)elektrick*m ná&adím ve v*bu'ném 
prost&edí, jako jsou nap&íklad prostory s)v*skytem 
ho&lav*ch kapalin, plyn$ nebo pra'n*ch látek. 
V&elektrickém ná#adí dochází k&jisk#ení, které m%"e zp%sobit 
vznícení ho#lavého prachu nebo v'par%.

c ) P&i práci s)ná&adím zajist#te bezpe(nou vzdálenost 
d#tí a)ostatních osob. Rozptylování m%"e zp%sobit ztrátu 
kontroly nad ná#adím.

2) Elektrická bezpe#nost
a ) Zástr(ka napájecího kabelu ná&adí musí odpovídat 

zásuvce. Zástr(ku nikdy "ádn*m zp$sobem 
neupravujte. Nepou"ívejte u)uzemn#ného 
elektrického ná&adí "ádné upravené zástr(ky. 
Neupravované zástr!ky a&odpovídající zásuvky sni"ují riziko 
zp%sobení úrazu elektrick'm proudem.

b ) Nedot*kejte se uzemn#n*ch povrch$, jako jsou 
nap&íklad potrubí, radiátory, elektrické sporáky 
a)chladni(ky. P#i uzemn(ní va$eho t(la vzr%stá riziko 
úrazu elektrick'm proudem.

c ) Nevystavujte elektrické ná&adí de'ti nebo vlhkému 
prost&edí. Vnikne-li do elektrického ná#adí voda, zv'$í se 
riziko úrazu elektrick'm proudem.

d ) S)napájecím kabelem zacházejte opatrn#. Nikdy 
nepou"ívejte napájecí kabel k)p&ená'ení nebo 
posouvání ná&adí a)netahejte za n#j, chcete-li ná&adí 
odpojit od elektrické sít#. Zabra+te kontaktu kabelu 
s)mastn*mi, hork*mi a)ostr*mi p&edm#ty nebo 
pohybliv*mi (ástmi. Po$kozen' nebo zauzlen' napájecí 
kabel zvy$uje riziko úrazu elektrick'm proudem.

e ) P&i práci s)ná&adím venku pou"ívejte prodlu"ovací 
kabely ur(ené pro venkovní pou"ití. Pou"ití kabelu pro 
venkovní pou"ití sni"uje riziko úrazu elektrick'm proudem.

f ) P&i práci s)elektrick*m ná&adím ve vlhkém prost&edí 
musí b*t v)napájecím okruhu pou"it proudov* 
chráni( (RCD). Pou"ití proudového chráni!e (RCD) sni"uje 
riziko úrazu elektrick'm proudem.

3) Bezpe#nost osob
a ) Z$sta+te stále pozorní, sledujte, co provádíte a)p&i 

práci s)elektrick*m ná&adím pracujte s)rozvahou. 
Nepou"ívejte elektrické ná&adí, jste-li unaveni nebo 
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo lék$. Chvilka 
nepozornosti p#i práci s&elektrick'm ná#adím m%"e vést 
k&vá"nému úrazu.

Baterie
Nabíje"ky/Doby nabíjení (minuty)
Kat. ".
Stejnosm'rné
Hmotnost

Baterie Nabíje!ky/Doby nabíjení (minuty)

 
Kat. !. V Ah

Hmotnost 
kg DCB107 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119

DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 270 140 90 60 90 X
DCB547 18/54 9,0/3,0 1,25 420 220 140 85 140 X
DCB181 18 1,5 0,35 70 35 22 22 22 45
DCB182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120

DCB183/B 18 2,0 0,40 90 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150

DCB185 18 1,3 0,35 60 30 22 22 22 X
DCB187 18 3,0 0,48 140 70 45 45 45 90
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b ) Pou"ívejte prvky osobní ochrany. V"dy pou"ívejte 
ochranu zraku. Ochranné prost#edky jako respirátor, 
neklouzavá pracovní obuv, p#ilba a&chráni!e sluchu, 
pou"ívané v&p#íslu$n'ch podmínkách, sni"ují riziko 
poran(ní osob.

c ) Zabra+te náhodnému spu't#ní. P&ed p&ipojením 
zdroje nap#tí nebo p&ed vlo"ením baterie a)p&ed 
zvednutím nebo p&ená'ením ná&adí zkontrolujte, 
zda je spína( v)poloze vypnuto. P#ená$ení elektrického 
ná#adí s&prstem na spína!i nebo p#ipojení ná#adí 
k&napájecímu zdroji, je-li spína! ná#adí v&poloze zapnuto, 
m%"e zp%sobit úraz.

d ) P&ed spu't#ním ná&adí se v"dy ujist#te, zda nejsou 
v)jeho blízkosti klí(e nebo se&izovací p&ípravky. 
Se#izovací klí!e ponechané na ná#adí mohou b't zachyceny 
rotujícími !ástmi ná#adí a&mohou zp%sobit úraz.

e ) Nep&eká"ejte sami sob#. P&i práci v"dy udr"ujte 
vhodn* postoj a)rovnováhu. Tak je umo"n(na lep$í 
ovladatelnost ná#adí v&neo!ekávan'ch situacích.

f ) Vhodn# se oblékejte. Nenoste voln* od#v nebo 
'perky. Dbejte na to, aby se va'e vlasy, od#v 
a)rukavice nedostaly do kontaktu s)pohybliv*mi 
(ástmi. Voln' od(v, $perky nebo dlouhé vlasy mohou b't 
pohybliv'mi díly zachyceny.

g ) Pokud jsou za&ízení vybavena adaptérem pro 
p&ipojení odsávacího za&ízení, zajist#te jeho správné 
p&ipojení a)&ádnou funkci. Pou"ití t(chto za#ízení m%"e 
sní"it nebezpe!í t'kající se prachu.

4) Pou(ití elektrického ná"adí a jeho údr(ba
a ) Nep&et#"ujte elektrické ná&adí. Pou"ívejte pro 

provád#nou práci správn* typ ná&adí. P#i pou"ití 
správného typu ná#adí bude práce provedena lépe 
a&bezpe!n(ji.

b ) Pokud nelze spína( ná&adí zapnout a)vypnout, 
s)ná&adím nepracujte. Ka"dé elektrické ná#adí 
s&nefunk!ním spína!em je nebezpe!né a&musí b't opraveno.

c ) P&ed se&izováním ná&adí, p&ed v*m#nou p&íslu'enství, 
nebo pokud ná&adí nepou"íváte, odpojte zástr(ku 
napájecího kabelu od zásuvky nebo z)ná&adí vyjm#te 
baterii. Tato preventivní bezpe!nostní opat#ení sni"ují 
riziko náhodného spu$t(ní ná#adí.

d ) Pokud ná&adí nepou"íváte, ulo"te jej mimo dosah 
d#tí a)zabra+te tomu, aby bylo toto ná&adí pou"ito 
osobami, které nejsou seznámeny s)jeho obsluhou 
nebo s)tímto návodem. Elektrické ná#adí je v&rukou 
nekvalifikované obsluhy nebezpe!né.

e ) Provád#jte údr"bu elektrického ná&adí. Zkontrolujte 
vych*lení nebo zablokování pohybliv*ch (ástí, 
po'kození jednotliv*ch díl$ a)jiné okolnosti, které 
mohou ovlivnit chod ná&adí. Pokud je ná&adí 
po'kozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod b'vá 
zp%sobeno zanedbanou údr"bou ná#adí.

f ) ,ezné nástroje udr"ujte ostré a)(isté. *ádn( udr"ované 
#ezné nástroje s&ostr'mi #ezn'mi b#ity jsou mén( náchylné 
k&zaná$ení ne!istotami a&lépe se s&nimi pracuje.

g ) Elektrické ná&adí, p&íslu'enství, dr"áky nástroj$ atd., 
pou"ívejte podle t#chto pokyn$ a)berte v)úvahu 
podmínky pracovního prost&edí a)práci, kterou 
budete provád#t. Pou"ití elektrického ná#adí k&jin'm 
ú!el%m, ne" k&jak'm je ur!eno, m%"e b't nebezpe!né.

5) Pou(ití ná"adí napájeného baterií a jeho 
údr(ba
a ) Nabíjejte pouze v)nabíje(ce ur(ené v*robcem. 

Nabíje!ka vhodná pro jeden typ baterie m%"e p#i vlo"ení 
jiného nevhodného typu baterie zp%sobit po"ár.

b ) Pou"ívejte v*hradn# baterie doporu(ené v*robcem 
ná&adí. Pou"ití jin'ch typ% baterií m%"e zp%sobit vznik 
po"áru nebo zran(ní.

c ) Pokud baterii nepou"íváte, ulo"te ji mimo dosah 
kovov*ch p&edm#t$, jako jsou kancelá&ské sponky, 
mince, klí(e, h&ebíky, 'roubky nebo jiné drobné 
kovové p&edm#ty, které mohou zp$sobit zkratování 
kontakt$ baterie. Zkratování kontakt% baterie m%"e vést 
k&zp%sobení popálenin nebo po"áru.

d ) V)nevhodn*ch podmínkách m$"e z)baterie unikat 
kapalina. Vyvarujte se kontaktu s)touto kapalinou. 
Dojde-li k)náhodnému kontaktu s)touto kapalinou, 
zasa"ené místo omyjte vodou. P&i zasa"ení o(í 
pot&ísn#né místo omyjte a)vyhledejte léka&skou 
pomoc. Unikající kapalina z&baterie m%"e zp%sobit 
podrá"d(ní poko"ky nebo popáleniny.

6) Servis
a ) Sv#&te opravu va'eho elektrického ná&adí pouze 

osob# s)p&íslu'nou kvalifikací, která bude pou"ívat 
v*hradn# originální náhradní díly. Tím zajistíte 
bezpe!n' provoz ná#adí.

Dopl'kové specifické bezpe%nostní pokyny 
pro vrta%ky/"roubováky/p!íklepové vrta%ky
• P&i práci s)p&íklepem pou"ívejte ochranu sluchu. 

Nadm(rná hlu!nost m%"e zp%sobit ztrátu sluchu.
• Pou"ívejte p&ídavné rukojeti, jsou-li dodávány s)ná&adím. 

Ztráta kontroly nad ná#adím m%"e vést k&úrazu.
• P&i pracovních operacích, u)kter*ch by mohlo dojít 

ke kontaktu pracovního nástroje nebo montá"ního 
prvku se skryt*mi vodi(i nebo s)vlastním napájecím 
kabelem, dr"te elektrické ná&adí v"dy za izolované (ásti. 
P#i kontaktu p#íslu$enství nebo montá"ního prvku s&„"iv'm“ 
vodi!em zp%sobí neizolované kovové !ásti ná#adí obsluze úraz 
elektrick'm proudem.

• Upn#te si obrobek k)pevné podlo"ce pomocí svorek nebo 
pomocí jin*ch praktick*ch pom$cek. Dr"ení obrobku rukou 
nebo op#ení obrobku o&!ást t(la nezajistí jeho stabilitu a&m%"e 
vést k&ztrát( kontroly.

• Pou"ívejte bezpe(nostní br*le nebo jinou ochranu zraku. 
P#i vrtání s&p#íklepem a&p#i vrtání bez p#íklepu odlétávají 
úlomky. Odlétávající úlomky mohou zp%sobit poran(ní zraku 
s&trval'mi následky.
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• B#hem práce dochází k)zah&átí nasazeného p&íslu'enství 
i)ná&adí. Provádíte-li pracovní úkony, p#i kter'ch vzniká teplo, 
jako jsou vrtání s&p#íklepem a&vrtání do kovu, pou"ívejte p#i 
manipulaci rukavice.

• Nepou"ívejte toto ná&adí dlouhodob#. Vibrace zp%sobené 
funkcí p#íklepu mohou b't pro va$e ruce a&pa"e nebezpe!né. 
Pou"ívejte rukavice, které zajistí lep$í tlumení ráz%, a&omezte 
p%sobení vibrací provád(ním !ast'ch p#estávek.

• V#trací otvory (asto kryjí pohybující se díly, a)proto byste 
m#li na tuto (ást ná&adí dávat pozor. Voln' od(v, $perky 
nebo dlouhé vlasy mohou b't pohybliv'mi díly zachyceny.

Zbytková rizika
P!i práci s#vrta"kami vznikají následující rizika:
• Zran(ní zp%sobená kontaktem s&rotujícími nebo hork'mi 

!ástmi ná#adí.
P!esto(e jsou dodr(ovány p!íslu$né bezpe"nostní p!edpisy 
a#jsou pou(ívána bezpe"nostní za!ízení, ur"itá zbytková rizika 
nemohou b&t vylou"ena. Tato rizika jsou následující:
• Po$kození sluchu.
• Riziko p#iv#ení prst% p#i v'm(n( p#íslu$enství.
• Zdravotní rizika zp%sobená vdechováním prachu vznikajícího 

p#i práci se d#evem.
• Riziko zran(ní zp%sobeného odlétávajícími !áste!kami.
• Riziko zran(ní zp%sobeného dlouhodob'm pou"itím ná#adí.

Elektrická bezpe%nost
Elektromotor je ur"en pouze pro jedno napájecí nap'tí. V(dy 
zkontrolujte, zda napájecí nap'tí baterie odpovídá nap'tí na 
v&konovém $títku. Také se ujist'te, zda napájecí nap'tí va$í 
nabíje"ky odpovídá nap'tí v#síti.

Va$e nabíje"ka DEWALT je chrán'na dvojitou izolací 
v#souladu s#normou EN60335. Proto není nutné 
pou(ití uzem*ovacího vodi"e.

Dojde-li k#po$kození napájecího kabelu, musí b&t nahrazen 
speciáln' p!ipraven&m kabelem, kter& získáte v#autorizovaném 
servisu DEWALT.

V)m!na sí*ové zástr#ky  
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástr"ku napájecího kabelu:
• Bezpe!n( zlikvidujte starou zástr!ku.
• P#ipojte hn(d' vodi! k&svorce pod nap(tím na nové zástr!ce.
• Modr' vodi! p#ipojte k&nulové svorce.

 ! VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku nebude p#ipojen "ádn' 
vodi!.

Dodr(ujte montá(ní pokyny dodávané s#kvalitními zástr"kami. 
Doporu"ená pojistka: 3#A.

Pou(ití prodlu(ovacího kabelu
Pokud to není nezbytn' nutné, prodlu(ovací kabel nepou(ívejte. 
Pou(ívejte schválen& prodlu(ovací kabel vhodn& pro p!íkon va$í 
nabíje"ky (viz "ást Technické údaje). Minimální pr%!ez vodi"e je 
1#mm2. Maximální délka je 30#m.
V#p!ípad' pou(ití navinovacího kabelu odvi*te v(dy celou délku 
kabelu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

Nabíje%ky
Nabíje"ky DEWALT nemusí b&t (ádn&m zp%sobem se!izovány 
a#jsou zkonstruovány tak, aby byla zaji$t'na jejich co 
nejjednodu$$í obsluha.

D+le(ité bezpe#nostní pokyny pro v$echny 
nabíje#ky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod obsahuje d%le(ité 
bezpe"nostní a#provozní pokyny pro kompatibilní nabíje"ky  
(viz Technické údaje).
• P#ed pou"itím nabíje!ky si p#e!t(te v$echny pokyny a&v'stra"ná 

upozorn(ní nacházející se na nabíje!ce, na baterii a&na v'robku, 
kter' je touto baterií napájen.

 ! VAROVÁNÍ: Nebezpe!í úrazu elektrick'm proudem. Dbejte 
na to, aby se do nabíje!ky nedostala "ádná kapalina. 
Mohlo by dojít k&úrazu elektrick'm proudem.

 ! VAROVÁNÍ: Doporu!ujeme vám pou"ívat proudov' 
chráni! (RCD) s&citlivostí minimáln( 30 mA.

 ! UPOZORN%NÍ: Riziko popálení. Z&d%vodu omezení rizika 
zp%sobení zran(ní nabíjejte pouze baterie DEWALT, které 
jsou k&nabíjení ur!eny. Jiné typy baterií mohou prasknout, 
co" m%"e vést k&zran(ní osob nebo k&hmotn'm $kodám.

 ! UPOZORN%NÍ: D(ti musí b't pod dozorem, aby bylo 
zaji$t(no, "e si s&tímto za#ízením nebudou hrát.
POZNÁMKA: V&ur!it'ch podmínkách, kdy je nabíje!ka 
p#ipojena k&napájecímu nap(tí, m%"e dojít ke zkratování 
nabíjecích kontakt% uvnit# nabíje!ky cizími p#edm(ty. 
Cizí vodivé p#edm(ty a&materiály, jako jsou ocelová vlna 
(drát(nka), hliníkové fólie nebo jakékoli !áste!ky kovu, 
se nesmí dostat do vnit#ního prostoru nabíje!ky. Není-li 
v&úlo"ném prostoru nabíje!ky umíst(na "ádná baterie, v"dy 
odpojte napájecí kabel nabíje!ky od sít(. D#íve, ne" budete 
provád(t !i$t(ní nabíje!ky, odpojte ji od sít(.

• NEPOKOU-EJTE SE nabíjet baterie pomocí jiné nabíje(ky, 
ne" je nabíje(ka uvedená v)tomto návodu. Nabíje!ka 
i&baterie jsou specificky navr"eny tak, aby mohly pracovat 
dohromady.

• Tyto nabíje(ky nejsou ur(eny pro "ádné jiné pou"ití, 
ne" je nabíjení nabíjecích baterií DEWALT. Jakékoli jiné 
pou"ití m%"e vést k&zp%sobení po"áru nebo k&úrazu elektrick'm 
proudem.

• Nevystavujte nabíje(ku p$sobení de't# nebo sn#hu.
• P&i odpojování nabíje(ky v"dy odpojte zástr(ku od 

zásuvky a)netahejte za napájecí kabel. Tímto zp%sobem 
zabráníte po$kození zástr!ky a&napájecího kabelu.

• Ujist#te se, zda je napájecí kabel veden tak, abyste po 
n#m ne'lapali, nezakopávali o)n#j a)aby nedocházelo 
k)jeho po'kození nebo nadm#rnému zatí"ení.

• Není-li to naprosto nutné, nepou"ívejte prodlu"ovací 
kabel. Pou"ití nesprávného prodlu"ovacího kabelu by mohlo 
vést k&zp%sobení po"áru nebo k&úrazu elektrick'm proudem.

• Nepokládejte na nabíje(ku "ádné p&edm#ty 
a)neumís.ujte nabíje(ku na m#kk* povrch, na kterém 
by mohlo dojít k)zablokování v#tracích drá"ek, co" by 
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zp$sobilo nadm#rné zv*'ení teploty uvnit& nabíje(ky. 
Umíst(te nabíje!ku na taková místa, která jsou mimo dosah 
zdroj% tepla. Odvod tepla z&nabíje!ky je provád(n p#es drá"ky 
v&horní a&spodní !ásti krytu nabíje!ky.

• Nepou"ívejte nabíje(ku s)po'kozen*m napájecím 
kabelem nebo s)po'kozenou zástr(kou - zajist(te 
okam"itou v'm(nu po$kozen'ch !ástí.

• Nepou"ívejte nabíje(ku, do'lo-li k)prudkému nárazu do 
nabíje(ky, k)jejímu pádu nebo k)jejímu po'kození jin*m 
zp$sobem. Opravu sv(#te autorizovanému servisu.

• Neprovád#jte demontá" nabíje(ky. Je-li nutné provedení 
opravy nebo údr"by, sv#&te tento úkon autorizovanému 
servisu. Nesprávn( provedená op(tovná montá" m%"e vést 
k&zp%sobení po"áru nebo k&úrazu elektrick'm proudem.

• Dojde-li k&po$kození napájecího kabelu, musí b't ihned 
vym(n(n v'robcem, autorizovan'm servisem nebo jinou 
kvalifikovanou osobou, aby bylo zabrán(no jakémukoli riziku.

• P&ed (i't#ním nabíje(ku v"dy odpojte od elektrické 
sít#. Tímto zp$sobem omezíte riziko úrazu elektrick*m 
proudem. Vyjmutí baterie toto riziko nesní"í.

• NIKDY se nepokou$ejte spojit dv( nabíje!ky dohromady.
• Nabíje(ka je ur(ena pro pou"ití se standardním nap#tím 

elektrické sít# 230 V. Nepokou'ejte se nabíje(ku pou"ít 
s)jin*m napájecím nap#tím. Tato nabíje!ka není ur!ena pro 
vozidla.

Nabíjení baterie (obr. B)
1. P!ed vlo(ením baterie p!ipojte nabíje"ku k#odpovídající 

sí,ové zásuvce.
2. Vlo(te baterii  7  do nabíje"ky a#ujist'te se, zda je baterie 

v#nabíje"ce !ádn' usazena. )erven& indikátor (nabíjení) 
za"ne opakovan' blikat, co( bude indikovat zahájení 
procesu nabíjení.

3. Ukon"ení nabíjení bude indikováno trval&m rozsvícením 
"ervené kontrolky. Baterie je zcela nabita a#m%(e b&t 
okam(it' pou(ita nebo m%(e b&t ponechána v#nabíje"ce. 
Chcete-li baterii z#nabíje"ky vyjmout, stiskn'te uvol*ovací 
tla"ítko  8  nacházející se na baterii.

POZNÁMKA: Z#d%vodu zaji$t'ní maximální v&konnosti 
a#(ivotnosti baterií Li-Ion tyto baterie p!ed prvním pou(itím 
zcela nabijte.

Pou(ití nabíje#ky
Stav nabití baterie je podrobn' popsán v#ní(e uvedené tabulce.

Indikátory nabíjení

Nabíjení

Zcela nabito

Prodleva zah$átá/studená baterie*

* )ervená kontrolka bude stále blikat, ale b'hem tohoto procesu 
bude svítit také (lutá kontrolka. Jakmile baterie dosáhne 
odpovídající teploty, (lutá kontrolka zhasne a#nabíje"ka zahájí 
nabíjení.

V#kompatibilní nabíje"ce (nabíje"kách) nebude vadná 
baterie nabíjena. Nabíje"ka bude signalizovat vadnou baterii 
nerozsvícením kontrolky nabíjení nebo zp%sobem blikání, kter& 
ur"uje závadu baterie nebo nabíje"ky.
POZNÁMKA: To m%(e také znamenat závadu v#nabíje"ce.
Pokud nabíje"ka signalizuje závadu, p!edejte ji spole"n' s#baterií 
do autorizovaného servisu k#otestování.

Prodleva zah!átá/studená baterie
Jakmile bude nabíje"ka detekovat p!íli$ vysokou nebo p!íli$ 
nízkou teplotu baterie, automaticky zahájí re(im prodleva 
zah!átá/studená baterie a#pozastaví nabíjení, dokud baterie 
nedosáhne odpovídající teploty. Potom nabíje"ka automaticky 
p!ejde do re(imu nabíjení. Tato funkce maximáln' prodlu(uje 
provozní (ivotnost baterie.
Studená baterie se nabíjí p!ibli(n' polovi"ní rychlostí ne( 
zah!átá baterie. Baterie se bude b'hem celého nabíjecího 
procesu nabíjet pomalej$í rychlostí a#nevrátí se na maximální 
rychlost nabíjení ani v#p!ípad', je-li zah!átá.
Pro rychlé ochlazení baterie je nabíje"ka DCB118 vybavena 
vnit!ním ventilátorem. Tento ventilátor se zapíná automaticky, 
jakmile musí b&t baterie ochlazena. Nikdy nepou(ívejte tuto 
nabíje"ku, není-li v#po!ádku funkce ventilátoru nebo jsou-li 
zablokovány v'trací drá(ky nabíje"ky. Dbejte na to, aby se 
dovnit! nabíje"ky nedostaly (ádné cizí p!edm'ty.

Systém elektronické ochrany
Ná!adí XR Li-Ion jsou vybavena systémem elektronické ochrany, 
která chrání baterii p!ed p!etí(ením, p!eh!átím a#úpln&m vybitím.
P!i aktivaci systému této elektronické ochrany se ná!adí 
automaticky vypne. Dojde-li k#této situaci, vlo(te baterii typu 
Li-Ion do nabíje"ky a#nechejte ji zcela nabít.

Montá( na st!nu
Tyto nabíje"ky jsou navr(eny tak, aby mohly b&t namontovány 
na st'nu nebo aby mohly b&t polo(eny p!ímo na st%l nebo jinou 
pracovní plochu. Bude-li nabíje"ka namontována na st'nu, 
umíst'te ji tak, aby byla v#dosahu sí,ové zásuvky a#mimo rohy 
nebo jiné p!eká(ky, které by mohly omezovat proud'ní vzduchu. 
Pro ur"ení polohy montá(ních $roub% na st'n' pou(ijte jako 
$ablonu zadní "ást nabíje"ky. Namontujte nabíje"ku bezpe"n' 
na st'nu pomocí $roub% do sádrokartonu (zakoupeny 
samostatn') s#délkou nejmén' 25,4 mm a#s#pr%m'rem hlavy 
$roubu 7 - 9 mm. Za$roubuje je do d!eva do optimální hloubky 
tak, aby ze st'ny vy"nívaly p!ibli(n' 5,5 mm. Srovnejte otvory 
na zadní stran' nabíje"ky s#vy"nívajícími $rouby a#zasu*te je do 
p!íslu$n&ch otvor%.

Pokyny pro #i$t!ní nabíje#ky

 ! VAROVÁNÍ: Nebezpe(í úrazu elektrick*m proudem. 
P&ed (i't#ním nabíje(ku v"dy odpojte od elektrické 
sít#. Ne!istoty a&maziva mohou b't z&povrchu nabíje!ky 
odstran(ny pomocí had#íku nebo m(kkého kartá!e bez 
kovov'ch $t(tin. Nepou"ívejte vodu ani "ádné !isticí 
prost#edky. Nikdy nedovolte, aby se do ná#adí dostala 
jakákoli kapalina. Nikdy nepono#ujte "ádnou !ást ná#adí 
do kapaliny.
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Baterie
D+le(ité bezpe#nostní pokyny pro v$echny 
baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapome*te do objednávky 
doplnit katalogové "íslo a#napájecí nap'tí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. P!ed pou(itím nabíje"ky 
a#baterie si nejd!íve p!e"t'te ní(e uvedené bezpe"nostní pokyny. 
P!i nabíjení potom postupujte podle uveden&ch pokyn%.

P,E&T-TE SI V%ECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a)nepou"ívejte baterie ve v*bu'ném 

prost&edí, jako jsou nap&íklad prostory s)v*skytem 
ho&lav*ch kapalin, plyn$ nebo pra'n*ch látek. Vlo"ení 
nebo vyjmutí baterie z&nabíje!ky m%"e zp%sobit jisk#ení 
a&vznícení prachu nebo v'par%.

• Nikdy nevkládejte baterii do nabíje(ky násilím. Baterii 
nikdy "ádn*m zp$sobem neupravujte, aby mohla 
b*t nabíjena v)jiné nabíje(ce, proto"e by mohlo dojít 
k)prasknutí jejího obalu a)k)následnému vá"nému 
zran#ní.

• Nabíjejte baterie pouze v&nabíje!kách DEWALT.
• NEST,ÍKEJTE na baterie vodu a&nepono#ujte je do vody nebo 

do jin'ch kapalin.
• Neskladujte a)nepou"ívejte ná&adí a)baterie na místech, 

kde m$"e teplota dosáhnout nebo p&esáhnout 40 °C 
(jako jsou venkovní boudy nebo plechové stavby v)letním 
období).

• Nespalujte baterie, i)kdy" jsou vá"n# po'kozeny nebo 
zcela opot&ebovány. Baterie m%"e v&ohni explodovat. P#i 
spalování baterie typu Li-Ion dochází k&vytvá#ení toxick'ch 
v'par% a&látek.

• Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie s)poko"kou, 
okam"it# zasa"ené místo opláchn#te m*dlem a)vodou. 
Dostane-li se vám kapalina z&baterie do o!í, vyplachujte 
otev#ené o!i vodou zhruba 15 minut nebo po takovou dobu, 
dokud podrá"d(ní neustane. Je-li nutné léka#ské o$et#ení, 
elektrolytem baterie je sm(s tekut'ch organick'ch uhli!itan% 
a&solí lithia.

• Obsah otev&en*ch (lánk$ baterie m$"e zp$sobit potí"e 
s)d*cháním. Zajist(te p#ísun !erstvého vzduchu. Jestli"e potí"e 
stále p#etrvávají, vyhledejte léka#ské o$et#ení.

 ! VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina z&baterie se m%"e 
vznítit, dojde-li k&jejímu kontaktu s&plamenem nebo se 
zdrojem jisk#ení.

 ! VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokou$ejte baterii z&jakéhokoli 
d%vodu rozebírat. Je-li obal baterie praskl' nebo po$kozen', 
nevkládejte baterii do nabíje!ky. Zabra)te pádu, rozdrcení 
nebo po$kození baterie. Nepou"ívejte baterie nebo 
nabíje!ky, u&kter'ch do$lo k&nárazu, pádu nebo jinému 
po$kození (nap#íklad propíchnutí h#ebíkem, zásah 
kladivem, roz$lápnutí). Mohlo by dojít k&úrazu elektrick'm 
proudem. Po$kozená baterie by m(la b't vrácena do 
autorizovaného servisu, kde bude zaji$t(na její recyklace.

 ! VAROVÁNÍ: Nebezpe(í vzniku po"áru. Neskladujte 
ani nep&ená'ejte baterie tak, aby mohlo dojít ke 
zkratu kontakt$ kovov*mi p&edm#ty. Nevkládejte 
baterie nap#íklad do zást(r, kapes, beden na ná#adí, 
zásuvek stol% atd., kde mohou b't h#ebíky, $rouby, klí!e atd.

 ! UPOZORN%NÍ: Není-li ná&adí pou"íváno, p&i 
odkládání postavte ná&adí na stabilní povrch tak, 
aby nemohlo dojít k)jeho pádu. N(která ná#adí s&velkou 
baterií budou stát na baterii ve svislé poloze, ale m%"e dojít 
k&jejich snadnému p#evrhnutí.

P"eprava

 ! VAROVÁNÍ: Nebezpe(í vzniku po"áru. P#i p#eprav( 
baterií m%"e p#ípadn( dojít k&zp%sobení po"áru, pokud se 
kontakty baterie dostanou náhodn( do styku s&vodiv'mi 
materiály. P#i p#eprav( baterie se ujist(te, zda jsou kontakty 
baterie #ádn( chrán(ny a&dob#e izolovány od materiál%, se 
kter'mi by se mohly dostat do kontaktu a&které by mohly 
zp%sobit zkrat.

Baterie DEWALT spl*ují po(adavky v$ech platn&ch p!edpis% pro 
p!epravu, které jsou p!edepsány v#pr%myslov&ch a#právních 
normách, které zahrnují doporu"ení OSN pro p!epravu 
nebezpe"ného zbo(í - P!edpisy asociace pro mezinárodní 
leteckou dopravu nebezpe"ného zbo(í (IATA), Mezinárodní 
p!edpisy pro námo!ní p!epravu nebezpe"ného zbo(í (IMDG) 
a#Evropská dohoda t&kající se mezinárodní silni"ní p!epravy 
nebezpe"ného zbo(í (ADR). )lánky a#baterie Li-Ion byly 
testovány podle po(adavk% "ásti 38.3, která je uvedena 
v#p!íru"ce test% a#kritérií dokumentu Doporu"ení OSN pro 
p!epravu nebezpe"ného zbo(í.
Ve v't$in' p!ípad% bude p!eprava baterií#DEWALT vyjmuta 
z#klasifikace pln' regulovaná p!eprava nebezpe"ného materiálu 
t!ídy 9. V#zásad' platí, (e pouze zásilky obsahující baterie typu 
Li-Ion s#energetick&m v&konem v't$ím ne( 100 watthodin (Wh) 
budou vy(adovat dopravu jako zcela regulované zbo(í t!ídy 9. 
Na v$ech bateriích typu Li-Ion je na obalu uveden energetick& 
v&kon ve watthodinách. Navíc, vzhledem k#slo(itosti regulace, 
DEWALT nedoporu"uje leteckou p!epravu samotn&ch baterií 
typu Li-Ion bez ohledu na jejich v&kon ve watthodinách. Zásilky 
ná!adí s#bateriemi (combo sady) mohou b&t p!epravovány 
leteckou dopravou, pokud jejich v&kon ve watthodinách není 
v't$í ne( 100 Wh.
Bez ohledu na to, zda je zásilka pova(ována za zásilku s#v&jimkou 
nebo pln' regulovanou zásilku, povinností dopravce je 
postupovat podle nejnov'j$ích p!edpis% t&kajících se balení, 
ozna"ování a#vy(adované dokumentace.
Informace uvedené v#této "ásti p!íru"ky jsou uvedeny v#dobré 
ví!e a#jsou pova(ovány za p!esné v#dob' vytvo!ení tohoto 
dokumentu. Na tyto informace se ov$em nevztahuje (ádná 
záruka, v&slovná nebo p!edpokládaná. Je povinností kupujícího 
zajistit, aby jeho "innosti spl*ovaly po(adavky platn&ch 
p!edpis%.

P!eprava baterií typu FLEXVOLTTM

Baterie DEWALT FLEXVOLTTM má dva re(imy: Pou"ití a#P!eprava.
Re"im Pou"ití: Je-li baterie FLEXVOLTTM postavena samostatn' 
nebo je-li vlo(ena do ná!adí DEWALT s#napájecím nap'tím 18 V, 
bude pracovat jako baterie s#napájecím nap'tím 18 V.  
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Je-li baterie FLEXVOLTTM vlo(ena do v&robku s#napájecím 
nap'tím 54 V#nebo#108 V#(dv' baterie 54 V), bude pracovat jako 
baterie s#napájecím nap'tím#54 V.
Re"im P!eprava: Je-li na baterii FLEXVOLTTM nasazena krytka, 
baterie je v#p!epravním re(imu. Uschovejte tuto krytku pro ú"ely 
p!epravy baterie.
Je-li tato baterie v#re(imu 
P!eprava, propojení "lánk% je na 
baterii elektricky rozpojeno, "ím( 
vzniknou 3 baterie s#ni($ím 
v&konem ve watthodinách (Wh) ve srovnání s#1 baterií s#vy$$ím 
v&konem ve watthodinách. Tento vy$$í po"et 3 baterií s#ni($ím 
v&konem ve watthodinách umo(*uje vyjmutí této baterie 
z#ur"it&ch p!epravních p!edpis%, které jsou ur"eny pro baterie 
s#v't$ím v&konem ve watthodinách. 
Nap!íklad re(im P!eprava 
udává v&kon 3#-#36 Wh, 
co( znamená 3 baterie, 
které mají ka(dá v&kon  
36 watthodin. Re(im 
Pou(ití udává v&kon 108 watthodin (1 samotná baterie).

Doporu#ení pro ulo(ení baterií
1. Nejvhodn'j$í místo pro skladování je v#chladu a#suchu, 

mimo dosah p!ímého slune"ního zá!ení a#nadm'rného 
tepla "i chladu. Z#d%vodu zachování optimálního v&konu 
a#provozní (ivotnosti skladujte nepou(ívané baterie p!i 
pokojové teplot'.

2. Skladujete-li baterie del$í dobu, s#ohledem na dosa(ení 
optimálních v&sledk% je doporu"eno ulo(it tyto baterie zcela 
nabité na suchém a#chladném míst' mimo nabíje"ku.

POZNÁMKA: Baterie nesmí b&t skladovány, jsou-li zcela vybité. 
P!ed pou(itím musí b&t baterie zcela nabita.

%títky na nabíje#ce a na baterii
Mimo piktogram% uveden&ch v#tomto návodu jsou nálepky na 
nabíje"ce a#na baterii opat!eny následujícími piktogramy:

P!ed pou(itím si p!e"t'te návod k#obsluze.

Doba nabíjení je uvedena v#"ásti Technické údaje.

Nepokou$ejte se kontakty propojovat vodiv&mi 
p!edm'ty.

Nenabíjejte po$kozené baterie.

Zabra*te styku s#vodou. 

Po$kozené kabely ihned vym'*te.

P$íklad nálepky s ozna!ením  
Pou)ití a P$eprava

Nabíjejte pouze v#rozmezí teplot od 4#˚C do 40#˚C.

Není ur"eno pro venkovní pou(ití.

Provád'jte likvidaci baterie s#ohledem na (ivotní 
prost!edí.

Nabíjejte baterie DEWALT pouze v#ur"en&ch 
nabíje"kách DEWALT. Budou-li v#nabíje"kách 
DEWALT nabíjeny jiné baterie ne( baterie#DEWALT, 
m%(e dojít k#jejich prasknutí nebo k#vzniku jin&ch 
nebezpe"n&ch situací.

Baterie nespalujte.

Re(im POU.ITÍ (bez p!epravní krytky). P!íklad: 
Udávan& v&kon 108#Wh (1 baterie s#v&konem 
108#Wh). 
Re(im P+EPRAVA (s#pou(itou p!epravní krytkou). 
P!íklad: Udávan& v&kon 3 x 36#Wh (3#baterie 
s#v&konem 36#Wh).

Typ baterie
Modely DCD777 a#DCD778 pracují s#bateriemi s#napájecím 
nap'tím 18 V.
Mohou b&t pou(ity následující baterie: DCB181, DCB182, 
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, 
DCB546, DCB547. Dal$í informace naleznete v#"ásti Technické 
údaje.

Obsah balení
Balení obsahuje:
1  Vrta"ku/$roubovák nebo 1 vrta"ku/$roubovák/p!íklepovou 

vrta"ku
1 Nabíje"ku
1 Baterii Li-Ion (modely C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1)
2 Baterie Li-Ion (modely C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2)
3 Baterie Li-Ion (modely C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3)
1 Kufr
1 Návod k#obsluze
• Zkontrolujte, zda b(hem p#epravy nedo$lo k&po$kození ná#adí, 

jeho !ástí nebo p#íslu$enství.
• P#ed pou"itím v(nujte dostatek !asu pe!livému prostudování 

a&pochopení tohoto návodu.

(títky na ná!adí
Na tomto ná!adí jsou následující piktogramy:

P!ed pou(itím si p!e"t'te návod k#obsluze.

Pou(ívejte ochranu sluchu.

Pou(ívejte ochranu zraku.
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Umíst!ní datového kódu (obr. A)
Datov& kód  13 , kter& obsahuje také rok v&roby, je vyti$t'n na 
krytu ná!adí.
P!íklad:

2016 XX XX
Rok v&roby

Popis (obr. A)

 ! VAROVÁNÍ: Nikdy neprovád(jte "ádné úpravy elektrického 
ná#adí ani jeho sou!ástí. Mohlo by dojít k&po$kození nebo 
k&zran(ní.

1 Spou$t'cí spína"
2 Tla"ítko pro chod vp!ed/vzad
3 Objímka pro nastavení momentu
4 Voli" p!evod%
5 Pracovní svítilna
6 Rychloupínací sklí"idlo
7 Baterie
8 Uvol*ovací tla"ítko baterie
9 Hlavní rukoje,

10 Há"ek na !emen
11 /roub
12 Magnetick& dr(ák nástavc%
13 Datov& kód

Pou(ití v)robku
Tyto vrta"ky/$roubováky/p!íklepové vrta"ky jsou ur"eny pro 
profesionální vrtání, p!íklepové vrtání a#$roubování.
NEPOU#ÍVEJTE ve vlhkém prost!edí nebo na místech 
s#v&skytem ho!lav&ch kapalin nebo plyn%.
Tyto vrta"ky/$roubováky/p!íklepové vrta"ky jsou ná!adí pro 
profesionální pou(ití.
ZABRA$TE d'tem, aby se s#tímto ná!adím dostaly do kontaktu. 
Pou(ívají-li toto ná!adí nezku$ené osoby, musí b&t zaji$t'n 
odborn& dozor.
• Malé d%ti a&nezku'ené osoby. Toto za!ízení není ur"eno 

pro pou(ití nedosp'l&mi nebo nezku$en&mi osobami bez 
dozoru.

• Tento v&robek není ur"en k#pou(ití osobami (v"etn' d'tí) 
se sní(en&mi fyzick&mi, smyslov&mi nebo du$evními 
schopnostmi, s#nedostatkem zku$eností a#znalostí, pokud 
t'mto osobám nebyl stanoven dohled osobou odpov'dnou 
za jejich bezpe"nost. D'ti nesmí b&t nikdy ponechány 
s#tímto v&robkem bez dozoru.

SESTAVENÍ A#NASTAVENÍ

 ! VAROVÁNÍ: Z)d$vodu sní"ení rizika vzniku vá"ného 
zran#ní p&ed provád#ním jakéhokoli se&ízení, p&ed 
montá"í a)demontá"í p&íslu'enství nebo p&ídavn*ch 
za&ízení a)p&ed provád#ním oprav ná&adí v"dy 
vypn#te a)vyjm#te z)n#j baterii. Náhodné spu$t(ní m%"e 
zp%sobit úraz.

 ! VAROVÁNÍ: Pou"ívejte pouze baterie a&nabíje!ky DEWALT.

Vkládání baterie do ná!adí a#její vyjímání 
(obr. B)
POZNÁMKA: Ujist'te se, zda je baterie  7  zcela nabita.

Vlo(ení baterie do rukojeti ná"adí
1. Srovnejte baterii  7  s#drá(kami uvnit! rukojeti ná!adí (obr. B).
2. Nasu*te baterii do rukojeti ná!adí tak, aby byla !ádn' 

usazena a#ujist'te se, zda usly$íte zvuk jejího zaji$t'ní.

Vyjmutí baterie z ná"adí
1. Stiskn'te uvol*ovací tla"ítko  8  a#vytáhn'te baterii z#rukojeti 

ná!adí.
2. Vlo(te baterii do nabíje"ky podle pokyn%, které jsou uvedeny 

v#"ásti tohoto návodu popisující nabíje"ku.

Baterie s ukazatelem stavu nabití (obr. B)
N'které baterie DEWALT jsou vybaveny ukazatelem nabití, kter& 
se skládá ze t!í zelen&ch LED diod, které indikují úrove* stavu 
nabití baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskn'te a#dr(te tla"ítko ukazatele. 
Svítící kombinace t'chto t!í zelen&ch LED indikátor% ur"uje 
úrove* nabití baterie. Je-li úrove* nabití baterie ni($í ne( 
po(adovaná limitní hodnota pro pou(ití, ukazatel nebude svítit 
a#baterie musí b&t nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slou(í pouze jako indikátor stavu 
nabití baterie. Ukazatel neindikuje funk"nost ná!adí a#jeho 
funkce se m%(e m'nit na základ' komponent% v&robku, teploty 
a#zp%sobu práce koncového u(ivatele.

Há%ek na !emen a#magnetick& dr)ák 
nástroj* (obr. A) (Volitelné p!íslu"enství)

 ! VAROVÁNÍ: Z)d$vodu sní"ení rizika zp$sobení 
vá"ného zran#ní NEZAV%-UJTE ná#adí nad hlavou 
a&nezav($ujte na há!ek jiné p#edm(ty. Na pracovní #emen 
zav($ujte POUZE há!ek na #emen.

 ! VAROVÁNÍ: Z)d$vodu sní"ení rizika zp$sobení 
vá"ného zran#ní zkontrolujte, zda je #ádné uta"en $roub 
há!ku na #emen.

D(LE#ITÉ: P!i nasazování a#snímání há"ku na !emen nebo 
magnetického dr(áku nástroj% pou(ívejte pouze dodan& typ 
$roubu. Ujist'te se, zda je $roub !ádn' dota(en.
Há"ek na !emen  10  a#magnetick& dr(ák nástroj%  12  mohou 
b&t p!ipevn'ny k#ná!adí pouze pomocí dodaného $roubu  11 , 
a#to na levé nebo pravé stran' ná!adí, co( vyhovuje pravák%m 
i#levák%m. Nebudete-li há"ek na !emen nebo magnetick& dr(ák 
nástroj% pou(ívat, mohou b&t z#ná!adí demontovány.
Chcete-li há"ek na !emen nebo magnetick& dr(ák nástroj% 
p!emístit, vy$roubujte $roub  11 , kter& je p!ipev*uje k#ná!adí 
a#za$roubujte jej na opa"né stran' ná!adí. Ujist'te se, zda je 
$roub !ádn' dota(en.

Spína% s#plynulou regulací otá%ek (obr.#A)
Chcete-li ná!adí zapnout, stiskn'te spou$t'cí spína" &1&. Chcete-
li ná!adí vypnout, uvoln'te spou$t'cí spína". Toto ná!adí je 
vybaveno brzdou. Jakmile je spou$t'cí spína" zcela uvoln'n, 
sklí"idlo se zastaví.
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POZNÁMKA: Nep!etr(ité pou(ití v#rozsahu nastaviteln&ch 
otá"ek není doporu"eno. Mohlo by dojít k#po$kození spína"e.

Ovládací pá%ka pro chod vp!ed/vzad (obr.#A)
Ovládací tla"ítko pro chod vp!ed/vzad  2  ur"uje sm'r otá"ení 
pracovního nástroje a#slou(í také jako zaji$,ovací tla"ítko.
Chcete-li zvolit otá"ení vp!ed, uvoln'te spou$t'cí spína" 
a#stiskn'te ovládací tla"ítko pro chod vp!ed/vzad na pravé 
stran' ná!adí.
Chcete-li zvolit otá"ení vzad, stiskn'te ovládací tla"ítko pro chod 
vp!ed/vzad na levé stran' ná!adí.
St!edová poloha tohoto ovládacího tla"ítka zaji$,uje ná!adí ve 
vypnuté poloze. Provádíte-li zm'nu polohy ovládacího tla"ítka, 
ujist'te se, zda je uvoln'n spou$t'cí spína".
POZNÁMKA: P!i prvním rozb'hu ná!adí po zm'n' sm'ru 
jeho otá"ení se m%(e ozvat cvaknutí. Jde o#b'(n& jev, kter& 
neznamená (ádnou závadu.

Objímka pro nastavení momentu (obr. A)
Va$e ná!adí je vybaveno mechanismem pro nastavení 
momentu p!i $roubování pro zavád'ní a#vytahování $iroké !ady 
upínacích prvk% r%zn&ch tvar% a#velikostí a#u#n'kter&ch model% 
i#p!íklepov&m mechanismem pro vrtání do zdiva. Po obvodu 
objímky  3  jsou vyzna"ena "ísla, symbol vrtáku a#u#n'kter&ch 
model% symbol kladívka. Tato "ísla jsou pou(ívána pro nastavení 
spojky, aby byl k#dispozici po(adovan& rozsah momentu. 
)ím vy$$í je "íslo na objímce, tím vy$$í je hodnota momentu 
a#tím v't$í m%(e b&t pou(it montá(ní prvek. Chcete-li pou(ít 
po(adované "íslo, otá"ejte objímkou, dokud nedojde k#srovnání 
tohoto "ísla se $ipkou.

Dva p!evodové stupn$ (obr.#A)
Mo(nost volby dvou p!evodov&ch stup*% u#va$í vrta"ky/
$roubováku/p!íklepové vrta"ky vám umo(*uje univerzální 
pou(ití va$eho ná!adí.

1. Chcete-li zvolit p!evodov& stupe* 1 (vysoká hodnota 
momentu), vypn'te ná!adí a#po"kejte na jeho zastavení. 
P!esu*te voli" p!evod%  4  dop!edu (sm'rem ke sklí"idlu).

2. Chcete-li zvolit p!evodov& stupe* 2 (nízká hodnota 
momentu), vypn'te ná!adí a#po"kejte na jeho zastavení. 
P!esu*te voli" p!evod% dozadu (sm'rem od sklí"idla).

POZNÁMKA: Neprovád'jte zm'nu p!evod%, je-li ná!adí 
v#chodu. P!ed zm'nou p!evod% v(dy po"kejte, dokud se ná!adí 
zcela nezastaví. Máte-li s#provád'ním zm'ny p!evodového 
stupn' problémy, ujist'te se, zda je voli" p!evod% zatla"en zcela 
dop!edu nebo zcela dozadu, a( do dorazové polohy.

Pracovní svítilna (obr.#A)
P!ímo nad spou$t'cím spína"em  1  se nachází pracovní svítilna 
 5 . Pracovní svítilna se rozsvítí po stisknutí spou$t'cího spína"e. 
Po uvoln'ní spou$t'cího spína"e z%stane pracovní svítilna 
rozsvícena a( po dobu 20 sekund.
POZNÁMKA: Pracovní svítilna je ur"ena pro okam(ité osv'tlení 
pracovního povrchu a#není ur"ena proto, aby byla pou(ívána 
jako svítilna.

Rychloupínací sklí%idlo s#jednou objímkou 
(obr.#G - I)

 ! VAROVÁNÍ: Nepokou$ejte se utahovat vrtáky (nebo jiné 
p#íslu$enství) uchopením p#ední !ásti sklí!idla a&zapnutím 
ná#adí. Mohlo by dojít k&po$kození sklí!idla nebo k&zran(ní. 
P#i v'm(n( p#íslu$enství v"dy zajist(te spína! a&odpojte 
ná#adí od zdroje napájení.

 ! VAROVÁNÍ: P#ed spu$t(ním ná#adí se ujist(te, zda je 
pracovní nástroj pevn( upnut'. Povolen' pracovní nástroj 
se m%"e z&ná#adí uvolnit a&m%"e zp%sobit úraz.

Va$e ná!adí je vybaveno rychloupínacím sklí"idlem  6  s#jednou 
oto"nou objímkou, která umo(*uje obsluhu sklí"idla jednou 
rukou. Chcete-li do sklí"idla upnout vrták nebo jiné p!íslu$enství, 
postupujte podle následujících krok%.

1. Vypn'te ná!adí a#odpojte jej od napájecího zdroje.
2. Jednou rukou uchopte "ernou objímku sklí"idla a#druhou 

ruku pou(ijte pro zaji$t'ní ná!adí. Otá"ejte objímkou proti 
sm'ru pohybu hodinov&ch ru"i"ek, dokud nebude mo(né 
zasunutí po(adovaného pracovního nástroje do sklí"idla.

3. Zasu*te pracovní nástroj do sklí"idla do hloubky zhruba  
19 mm a#prove0te jeho !ádné uta(ení otá"ením objímky ve 
sm'ru pohybu hodinov&ch ru"i"ek jednou rukou a#druhou 
rukou dr(te ná!adí. Va$e ná!adí je vybaveno mechanismem 
pro automatické zaji$t'ní h!ídele. Tento mechanismus 
umo(*uje upínání a#uvol*ování sklí"idla jednou rukou.

Maximální pevnost uta(ení bude zaji$t'na tak, (e jedna ruka 
bude otá"et objímkou sklí"idla a#druhá ruka bude dr(et ná!adí.
Chcete-li pracovní p!íslu$enství uvolnit, zopakujte v&$e uvedené 
kroky 1 a#2.

POU+ITÍ
Pokyny pro pou)ití

 ! VAROVÁNÍ: V"dy dodr"ujte bezpe!nostní pokyny a&platné 
p#edpisy.

 ! VAROVÁNÍ: Z)d$vodu sní"ení rizika vzniku vá"ného 
zran#ní p&ed provád#ním jakéhokoli se&ízení, p&ed 
montá"í a)demontá"í p&íslu'enství nebo p&ídavn*ch 
za&ízení a)p&ed provád#ním oprav ná&adí v"dy 
vypn#te a)vyjm#te z)n#j baterii. Náhodné spu$t(ní m%"e 
zp%sobit úraz.

Správná poloha úchopu ná!adí (obr. C)

 ! VAROVÁNÍ: Z&d%vodu sní"ení rizika vá"ného zran(ní 
V/DY pou"ívejte správn' úchop ná#adí, jako na uvedeném 
obrázku.

 ! VAROVÁNÍ: Z&d%vodu sní"ení rizika vá"ného zran(ní 
V/DY dr"te ná#adí pevn( a&o!ekávejte nenadálé reakce.

Správná poloha rukou vy(aduje, abyste m'li jednu ruku na 
hlavní rukojeti  9  a#druhou ruku na baterii.

Pou)ití "roubováku (obr. D)
1. Pomocí voli"e p!evod% zvolte po(adovan& rozsah otá"ek 

a#momentu tak, aby otá"ky i#moment odpovídaly plánované 
pracovní operaci.
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2. Nastavte objímku pro nastavení momentu  3  do 
po(adované polohy. Ni($í "íslice znamenají ni($í hodnotu 
momentu a#vy$$í "íslice znamenají vy$$í hodnotu momentu.

3. Zasu*te do sklí"idla po(adovan& $roubovací nástavec, jako 
by se jednalo o#vrták.

4. Prove0te n'kolik pokus% na odpadovém materiálu, abyste se 
ujistili, zda je nastavení objímky momentu správné.

5. Abyste se vyvarovali po$kození obrobku nebo upev*ovacího 
prvku, v(dy za"n'te práci s#ni($ím nastaven&m momentem 
a#postupn' moment zvy$ujte.

Pou)ití vrta%ky (obr.#E)

 ! VAROVÁNÍ: P#ed ka"d'm nastavením nebo p#ed ka"dou 
montá"í nebo demontá"í dopl)k% a&p#íslu$enství z&d%vodu 
sní"ení rizika vá"ného zran(ní v"dy vypn(te ná#adí 
a&odpojte ná#adí od zdroje napájení.

 ! VAROVÁNÍ: CHCETE0LI OMEZIT RIZIKO ZP1SOBENÍ 
ZRAN%NÍ, V/DY se ujist(te, zda je obrobek #ádn( 
p#ipevn(n nebo upnut. Provádíte-li vrtání tenkého 
materiálu, pou"ijte jako podlo"ku d#ev(n' hranol, abyste 
zabránili po$kození materiálu.

1. Nastavte objímku  3  na symbol vrtáku.
2. Pomocí voli"e p!evod% zvolte po(adovan& rozsah otá"ek 

a#momentu tak, aby otá"ky i#moment odpovídaly plánované 
pracovní operaci.

3. Pro vrtání do d!eva pou(ívejte spirálové, ploché, hadovité 
a#korunové vrtáky. Pro vrtání do kovu pou(ijte spirálové 
vrtáky z#rychlo!ezné oceli nebo korunové vrtáky. P!i vrtání do 
kovu pou(ívejte mazivo. V&jimkou jsou litina a#mosaz, které 
musí b&t vrtány na sucho.

4. V(dy vyvíjejte na ná!adí tlak v#ose vrtáku. Vyvíjejte takov& 
tlak, aby bylo stále umo(n'no vrtání vrtáku a#netla"te 
na ná!adí tak, aby docházelo k#zastavování motoru nebo 
k#vychylování vrtáku.

5. Dr(te ná!adí pevn' ob'ma rukama, abyste mohli regulovat 
pohyby vrtáku. Není-li ná!adí vybaveno bo"ní rukojetí, dr(te 
ná!adí jednou rukou za rukoje, a#druhou rukou za baterii.

 ! UPOZORN%NÍ: Zp%sobí-li p#etí"ení náhl' krut, m%"e dojít 
k&zastavení vrta!ky. P#i práci v"dy o!ekávejte, "e m%"e dojít 
k&zablokování ná#adí. Dr"te vrta!ku pevn(, abyste mohli 
reagovat na tuto situaci a&abyste zabránili vzniku zran(ní.

6. DOJDE-LI K&ZABLOKOVÁNÍ VRTA)KY, je to obvykle 
zp%sobeno p!etí(ením nebo nesprávn&m pou(itím. 
IHNED UVOLN*TE SPOU+T*CÍ SPÍNA), vytáhn'te 
vrták z#obrobku a#ur"ete p!í"inu zastavení. NEZAPÍNEJTE 
A&NEVYPÍNEJTE SPOU+T*CÍ SPÍNA), ABYSTE SE 
POKUSILI SPUSTIT ZABLOKOVANOU VRTA)KU - MOHLO 
BY DOJÍT K&PO+KOZENÍ VRTA)KY.

7. Chcete-li minimalizovat zaseknutí vrta"ky nebo poru$ení 
materiálu p!i provrtání, sni(te tlak na vrta"ku a#nechejte 
vrták jednodu$e proniknout poslední "ástí vrtaného otvoru.

8. P!i vytahování vrtáku z#vyvrtaného otvoru nechejte motor 
v#chodu. Tak zabráníte zablokování vrtáku.

9. Má-li vrta"ka k#dispozici regulované otá"ky, pou(ití 
pr%bojníku pro ozna"ení bodu vrtání není nutné.  

P!i zahájení vrtání pou(ijte nízké otá"ky a#jakmile bude díra 
dostate"n' hluboká, aby bylo zamezeno vysko"ení vrtáku 
z#díry, zvy$ováním tlaku na spou$t'cí spína" zvy$ujte otá"ky.

Pou)ití p!íklepové vrta%ky (obr.#F)
Pouze model DCD778

1. Nastavte objímku  3  na symbol p!íklepu.
2. Posunem voli"e vzad (sm'rem od sklí"idla) nastavte vysoké 

otá"ky. 
D(LE#ITÉ: Pou(ívejte pouze karbidové vrtáky nebo vrtáky 
do zdiva.

3. Vrtejte s#p!íklepem pouze takovou silou, abyste zabránili 
nadm'rnému odskakování vrta"ky nebo „stoupání“ vrtáku. 
P!íli$ velká síla zp%sobí ni($í otá"ky vrtáku, p!eh!átí vrtáku 
a#ni($í rychlost vrtání.

4. Vrtejte p!ímo a#udr(ujte vrták v#kolmé poloze vzhledem 
k#pracovní plo$e. B'hem vrtání nevyvíjejte na vrták bo"ní 
tlak, proto(e by do$lo k#zanesení drá(ek vrtáku a#rychlost 
vrtání by se sní(ila.

5. Dochází-li p!i vrtání hlubok&ch otvor% k#poklesu rychlosti 
vrtání, nechejte ná!adí v#chodu a#vytáhn'te vrták "áste"n' 
z#otvoru, aby do$lo k#snadn'j$ímu odvodu ne"istot 
z#vrtaného otvoru.

POZNÁMKA: Plynul& a#rovnom'rn& odvod prachu indikuje 
správnou rychlost vrtání.

ÚDR+BA
Va$e elektrické ná!adí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby 
pracovalo co nejdéle s#minimálními nároky na údr(bu. +ádná 
pé"e o#ná!adí a#jeho pravidelné "i$t'ní vám zajistí jeho 
bezproblémov& chod.

 ! VAROVÁNÍ: Z)d$vodu sní"ení rizika vzniku vá"ného 
zran#ní p&ed provád#ním jakéhokoli se&ízení, p&ed 
montá"í a)demontá"í p&íslu'enství nebo p&ídavn*ch 
za&ízení a)p&ed provád#ním oprav ná&adí v"dy 
vypn#te a)vyjm#te z)n#j baterii. Náhodné spu$t(ní m%"e 
zp%sobit úraz.

Nabíje"ka a#baterie nejsou opravitelné.

Mazání
Va$e ná!adí nevy(aduje (ádné dal$í mazání.

,i"t$ní

 ! VAROVÁNÍ: Jakmile se ve v(tracích drá"kách hlavního 
krytu a&v&jejich blízkosti nahromadí prach a&ne!istoty, 
odstra)te je proudem suchého stla!eného vzduchu. P#i 
provád(ní tohoto úkonu údr"by pou"ívejte schválenou 
ochranu zraku a&schválen' respirátor.
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 ! VAROVÁNÍ: K&!i$t(ní nekovov'ch sou!ástí ná#adí nikdy 
nepou"ívejte rozpou$t(dla nebo jiné agresivní látky. Tyto 
chemikálie mohou naru$it materiály pou"ité v&t(chto 
!ástech. Pou"ívejte pouze had#ík navlh!en' v&m'dlovém 
roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do ná#adí dostala jakákoli 
kapalina. Nikdy nepono#ujte "ádnou !ást ná#adí do 
kapaliny.

Dopl'kové p!íslu"enství

 ! VAROVÁNÍ: Jiné p#íslu$enství, ne" je p#íslu$enství nabízené 
spole!ností DEWALT, nebylo s&tímto v'robkem testováno. 
Proto by mohlo b't pou"ití takového p#íslu$enství s&tímto 
ná#adím velmi nebezpe!né. Chcete-li sní"it riziko zran(ní, 
pou"ívejte s&tímto ná#adím pouze p#íslu$enství doporu!ené 
spole!ností DEWALT.

Dal$í informace t&kající se vhodného p!íslu$enství získáte 
u#autorizovaného prodejce.

Ochrana )ivotního prost!edí
T!i0te odpad. V&robky a#baterie ozna"ené tímto 
symbolem nesmí b&t vyhozeny do b'(ného domácího 
odpadu.
V&robky a#baterie obsahují materiály, které mohou 

b&t obnoveny nebo recyklovány, co( sni(uje poptávku po 
surovinách. Provád'jte prosím recyklaci elektrick&ch v&robk% 
a#baterií podle místních p!edpis%. Dal$í informace naleznete na 
internetové adrese www.2helpU.com.

Nabíjecí baterie
Tato baterie s#dlouhou (ivotností musí b&t nabíjena v#p!ípad', 
kdy ji( neposkytuje dostate"n& v&kon pro d!íve snadno 
provád'né pracovní operace. Po ukon"ení provozní (ivotnosti 
baterie prove0te její likvidaci tak, aby nedo$lo k#ohro(ení 
(ivotního prost!edí:
• Nechejte ná!adí v#chodu, dokud nedojde k#úplnému vybití 

baterie a#potom ji z#ná!adí vyjm'te.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte je prosím prodejci 

nebo do místní sb'rny. Shromá(d'né baterie budou 
recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby nedo$lo k#ohro(ení 
(ivotního prost!edí.

ZÁRUKA

Společnost DEWALT je přesvědčena o kvalitě 
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku 

řadí. Tato 
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka 
a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. 
Tato záruka platí ve všech členských státech EU 
a evropské zóny volného obchodu EFTA.

• 30 DNŮ ZÁRUKA VÝMĚNY •

Nejste-li s výkonem vašeho nářadí DEWALT 
zcela spokojeni, mů ů po 
zakoupení vrátit. Nářadí musí být v kompletním 
stavu jako při zakoupení a musí být dodáno na 
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena 
výměna nebo navrácení peněz. Nářadí musí být 
v uspokojivém stavu a musí být př
o jeho zakoupení.

• JEDNOROČNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •

Musí-li být během 12 měsíců po zakoupení 
řadí 

DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné 
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude 
bezplatně proveden v autorizovaném servisu 
DEWALT. K nářadí musí být př
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci. 
Tento bezplatný servis se nevztahuje na 
příslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také 
kryty zárukou.

• JEDNOROČNÍ PLNÁ ZÁRUKA •

Dojde-li během 12 měsíců od zakoupení výrobku 
DEWALT k poškození tohoto výrobku z důvodu 
závady materiálu nebo špatného dílenského 
zpracování, společnost DEWALT zaručuje 
bezplatnou výměnu všech poškozených částí - 

ěnu 
celého nářadí, za př

 • Závada nevznikla v důsledku neodborného 
zacházení.

 • Výrobek byl vystaven bě
a opotřebování.

 • Výrobek nebyl opravován neoprávněnými 
osobami.

 • Byl př
 • Byl výrobek vrácen kompletní s původními 

komponenty.

u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte 
autorizovanou servisní organizaci. Seznam 
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti 
o poprodejním servisu naleznete také na 

www.2helpU.com.

STANLEY BLACK & DECKER 
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b

Česká Republika

www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER 
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b

www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS
Paulínska 22

www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Právo na případné změny vyhrazeno.

06/2014
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Datum prodeje

Dátum predaja

Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis

CZ

Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

CZ

Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

SK

Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
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