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SYMBOLS 

 
 
W niniejszej instrukcji obsługi i / lub na maszynie stosowane są następujące symbole:  

 

OSTRZEŻENIE - w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać 
instrukcję. 

 

Zgodnie z podstawowymi obowiązującymi normami bezpieczeństwa określonymi w 
dyrektywach europejskich 

 

Maszyna klasy II - Podwójna izolacja - Nie potrzebujesz żadnej wtyczki z uziemieniem. 

 

Nosić okulary ochronne. 

 

Oznacza ryzyko obrażeń ciała, utraty życia lub uszkodzenia narzędzia w przypadku 
nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji. 

 
 

Noś środki ochrony słuchu. 

 

 
 

1、ZASTOSOWANIE  
 
Elektronarzędzie jest przeznaczone do wbijania i wiercenia w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych i murze. 
Nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego.  
 

2.OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NARZĘDZI 
ELEKTRYCZNYCH 

 

OSTRZEŻENIE! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. 
Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub 
poważne obrażenia ciała. 
Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Termin "narzędzie 
elektryczne" w ostrzeżeniach odnosi się do narzędzia elektrycznego zasilanego z sieci (przewodowego) lub 
akumulatorowego (bezprzewodowego). 

 
2.1 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY 
a) Utrzymuj miejsce pracy czyste i dobrze oświetlone. Zagracone i ciemne miejsca sprzyjają wypadkom. 
b) Nie należy używać elektronarzędzi w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, np. w 
obecność łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą 



 

spowodować zapłon pyłu lub oparów. 
c) Podczas obsługi elektronarzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od niego. Odwrócenie 
uwagi może spowodować utratę kontroli. 
2.2 BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE 
a) Wtyczki do elektronarzędzi muszą być dopasowane do gniazdka. Nigdy nie należy w żaden sposób 
modyfikować wtyczki. Nie należy używać żadnych wtyczek adapterów z uziemionymi (uziemionymi) 
elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem. 
b) Unikać kontaktu ciała z uziemionymi lub uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, zakresy i 
lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem elektrycznym, jeżeli ciało jest uziemione lub uziemione. 
c) Nie należy wystawiać elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Woda dostająca się do 
elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem. 
d) Nie należy nadużywać sznurka. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania 
narzędzia elektrycznego. Należy trzymać przewód z dala od ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. 
Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem. 
e) W przypadku korzystania z elektronarzędzia na zewnątrz, należy używać przedłużacza odpowiedniego do 
użytku na zewnątrz. Korzystanie z przewodu przystosowanego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia 
prądem. 
f) Jeśli praca elektronarzędzia w wilgotnym miejscu jest nieunikniona, należy stosować zasilacz z 
zabezpieczeniem przeciwprądowym (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem. 
2.3 BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE 
a) Bądź czujny, obserwuj co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem przy obsłudze elektronarzędzia. Nie używaj 
elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi 
podczas obsługi narzędzia elektrycznego może spowodować poważne obrażenia ciała. 
b) Stosować środki ochrony osobistej. Zawsze używaj środków ochrony oczu. Sprzęt ochronny, taki jak maska 
przeciwpyłowa, antypoślizgowe buty ochronne, twardy kapelusz lub środki ochrony słuchu używane w 
odpowiednich warunkach ograniczą obrażenia ciała. 
c) Zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, 
podniesieniem lub przeniesieniem narzędzia należy upewnić się, że wyłącznik znajduje się w pozycji 
wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub zasilanie elektronarzędzi z włącznikiem w 
pozycji włączonej grozi wypadkiem. 
d) Przed włączeniem elektronarzędzia wyjmij dowolny klucz regulacyjny lub klucz. Pozostawienie klucza lub 
klucza przymocowanego do obracającej się części narzędzia elektrycznego może spowodować obrażenia ciała. 
e) Nie przesadzaj. Zawsze utrzymuj właściwą postawę i równowagę. Pozwala to na lepszą kontrolę nad 
elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach. 
f) Ubierz się prawidłowo. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawice z 
dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą się zaplątać w ruchome części. 
g) Jeżeli przewidziano urządzenia do podłączenia urządzeń odpylających i odpylających, należy zapewnić ich 
podłączenie i prawidłowe użytkowanie. Korzystanie z urządzeń do odpylania może zmniejszyć zagrożenia 
związane z pyłem. 
2.4 UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA ELEKTRONARZĘDZI 
a) Nie forsuj elektronarzędzia używając nadmiernej siły. Użyj narzędzia elektrycznego odpowiednio do danego 
zastosowania. Prawidłowe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej w tempie, do jakiego zostało 
zaprojektowane. 
b) Nie należy używać elektronarzędzia, jeśli wyłącznik nie włącza i nie wyłącza go. Każde narzędzie elektryczne, 
które nie może być sterowane za pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i musi być naprawione. 
c) Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, zmianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzi 
należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub akumulator od elektronarzędzia. Takie zapobiegawcze środki 
bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia. 
d) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie dopuszczać do 
obsługi elektronarzędzia przez osoby nieobeznane z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją. Narzędzia 
elektryczne są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników. 
e) Konserwacja elektronarzędzi. Należy sprawdzać, czy nie występuje niewspółosiowość lub wiązanie części 
ruchomych, pęknięcie części oraz wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na działanie 



 

elektronarzędzia. W przypadku uszkodzenia, przed użyciem należy zlecić naprawę elektronarzędzia. Wiele 
wypadków jest powodowanych przez źle konserwowane narzędzia elektryczne. 
f) Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące o ostrych 
krawędziach tnących są mniej podatne na wiązanie i łatwiejsze do opanowania. 
g) Używać elektronarzędzia, akcesoriów i końcówek narzędziowych itp. zgodnie z niniejszymi instrukcjami, 
uwzględniając warunki pracy i pracę, która ma być wykonana. Używanie elektronarzędzia do czynności innych 
niż zamierzone może prowadzić do powstania sytuacji zagrożenia. 
2.5 SERWIS 
a) Konserwacja elektronarzędzia powinna być wykonywana przez wykwalifikowaną osobę zajmującą się 
naprawami przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa 
elektronarzędzia.  
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa wierceń 
Podczas wiercenia udarowego należy nosić ochraniacze na uszy. Narażenie na hałas może spowodować utratę 
słuchu. 
Używaj pomocniczego uchwytu (uchwytów), jeśli jest dostarczany z narzędziem. Utrata kontroli może 
spowodować osobiste 
Uraz. 
Przytrzymywać elektronarzędzie za pomocą izolowanych powierzchni chwytnych, podczas wykonywania 
czynności, w których 
Osprzęt tnący może stykać się z ukrytym okablowaniem lub własnym kablem. Osprzęt tnący 
kontakt z przewodem "pod napięciem" może spowodować, że odsłonięte części metalowe elektronarzędzia będą 
"pod napięciem" i mogą 
dać operatorowi porażenie prądem. 
 

3、DODATKOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA  
 
Zawsze używaj pomocniczego uchwytu do maksymalnej kontroli.  
Zabezpieczyć wywiercony materiał. Nigdy nie trzymaj go w dłoni ani w poprzek nóg. Niestabilne podparcie może 
spowodować utratę kontroli i obrażenia.  
Nie należy dotykać końcówki po operacji. Może być bardzo gorąco.  
Trzymaj rękę z dala od spodu elementu roboczego 
 

4、OPIS PRODUKTU 
 

 
 1. Uchwyt wiertarski  
 2. Głębokościomierz  
 3. Wyłącznik ON / OFF  
 4. Blokada - przycisk włączony  
 5. Pokrętło regulacji prędkości  

6. Dźwignia przód / tył  
 7. Uchwyt pomocniczy 

8. Przełącznik udar /wiercenie 



 

 

5、SPIS TREŚCI ZESTAWU  
 

 OSTRZEŻENIE Materiały opakowaniowe nie są zabawkami! Dzieciom nie wolno bawić się 
plastikowymi torbami! Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się!  
1 wiertarka udarowa  
1 instrukcja obsługi  
1 uchwyt pomocniczy  
1 ogranicznik głębokości  

 Jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone, należy skontaktować się ze sprzedawcą.  
 
⚫ Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.  
⚫ Wyjąć pozostałe opakowania i wkładki do pakowania (jeśli są dołączone).  
⚫ Sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna.  
⚫ Sprawdzić urządzenie, przewód zasilający, wtyczkę i wszystkie akcesoria pod kątem uszkodzeń 

transportowych.  
⚫ Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miarę możliwości do końca okresu gwarancji. 

Następnie zabrać je do lokalnego systemu utylizacji odpadów.  

 

6、MONTAŻ  
 

 Przed wykonaniem jakichkolwiek regulacji lub konserwacji należy odłączyć wtyczkę zasilania.  
6.1 Włożenie wiertła lub wiertła  
⚫ Otwórz uchwyt (1).  
⚫ Włożyć wiertło lub wiertło do uchwytu.  
⚫ Mocno dociągnij uchwyt.  
 
Sprawdzić, czy końcówka lub wiertło znajduje się w środku uchwytu.  
6.2 Uchwyt pomocniczy  
Dodatkowy uchwyt (7) zapewnia dodatkową kontrolę i wsparcie dla wiertła.  
⚫ Przesunąć uchwyt uchwytu bocznego nad uchwytem wiertarki na maszynie.  
⚫ Obrócić boczny uchwyt w żądanej pozycji i mocno go dociągnąć.  
 
6.3 Głębokościomierz  
Głębokościomierz jest używany do ograniczenia maksymalnej głębokości wiercenia.  
⚫ Poluzować uchwyt pomocniczy (7).  
⚫ Włożyć głębokościomierz (2) w otwór w uchwycie uchwytu bocznego.  
⚫ Ustawić głębokościomierz(2) na wymaganą głębokość wiercenia.  
⚫ Mocno dociągnąć boczny uchwyt.  
 
 
 
 
 



 

7、 OBSŁUGA  
 
7.1 Wybór trybu pracy  
Przed użyciem należy wybrać żądany tryb pracy (wiercenie lub wiercenie młotkowe).  
Do wiercenia w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych i miękkim kamieniu należy przestawić przełącznik 
udarowo-wiercący (8) do pozycji wiercenia.  
W przypadku wiercenia w betonie lub twardym kamieniu należy przestawić przełącznik udarowo-wiercący (8) w 
pozycję uderzenia.  
 
7.2 Dźwignia jazdy do przodu/do tyłu  
⚫ Aby wybrać pozycję do przodu (obrót w prawo), należy nacisnąć dźwignię do przodu / do tyłu w prawo 

(R).  
⚫ Aby wybrać pozycję biegu wstecznego (obrót w lewo), należy przesunąć dźwignię do przodu/do tyłu w 

lewo (L).  
 
7.3 Prędkość zmienna  
Narzędzie to posiada pokrętło regulacji prędkości obrotowej (5), które zapewnia większą prędkość obrotową 
przez obrót do pozycji "+" i zapewnia mniejszą prędkość obrotową przez obrót do pozycji "-".  
 
7.4 Włączanie i wyłączanie  
Podłączyć narzędzie do źródła zasilania.  
Aby uruchomić maszynę, należy ściskać przełącznik ON / OFF (3).  
Aby zatrzymać maszynę, należy zwolnić przełącznik ON / OFF.  
 
7.5 Tryb ciągły  
Aby przełączyć maszynę w tryb ciągły, należy trzymać wciśnięty włącznik i jednocześnie nacisnąć przycisk 
blokady (4). Następnie należy zwolnić włącznik/wyłącznik.  
Aby wyłączyć tryb ciągły, należy ponownie nacisnąć przycisk włączania/wyłączania.  

 Nigdy nie odstawiać maszyny w trybie ciągłym!  
 

8、 SPRZĄTANIE I KONSERWACJA  
 

 Przed wykonaniem jakichkolwiek regulacji lub konserwacji należy odłączyć wtyczkę zasilania. 
8.1 Czyszczenie  
⚫ Szczeliny wentylacyjne maszyny należy utrzymywać w czystości, aby zapobiec przegrzaniu silnika.  
⚫ Regularnie czyścić obudowę maszyny miękką ściereczką, najlepiej po każdym użyciu.  
⚫ Szczeliny wentylacyjne powinny być wolne od kurzu i brudu.  
⚫ Jeśli brud nie zejdzie, użyj miękkiej ściereczki zwilżonej wodą z mydłem.  
⚫ Nigdy nie używać rozpuszczalników takich jak benzyna, alkohol, woda amoniakalna itp. Rozpuszczalniki te 

mogą uszkodzić części plastikowe.  
 
8.2 Wymiana szczotek węglowych  
⚫ Należy regularnie usuwać i sprawdzać szczotki węglowe.  
⚫ Zastąpić, gdy zużyją się do znaku granicznego.  
⚫ Szczotki węglowe należy utrzymywać w czystości i nie dopuszczać do wsunięcia się ich do uchwytów.  
⚫ Jeżeli konieczna jest wymiana szczotek węglowych, zleć to wykwalifikowanej osobie zajmującej się 

naprawą (zawsze wymieniaj dwie szczotki jednocześnie). 



 

Smarowanie 
Wszystkie łożyska w tym narzędziu są smarowane wystarczającą ilością wysokojakościowego środka smarnego, 
aby zapewnić trwałość urządzenia w normalnych warunkach pracy, 
dlatego nie jest wymagane dalsze smarowanie. 
Podejrzewane awarie są często spowodowane przyczynami, które użytkownicy mogą sami naprawić. Dlatego 
należy sprawdzić produkt za pomocą tej sekcji. W większości przypadków problem może zostać szybko 
rozwiązany.  
8.3 Konserwacja  
Nasze maszyny zostały zaprojektowane do pracy przez długi okres czasu przy minimalnym nakładzie pracy 
konserwacyjnej. Ciągłe zadowalające działanie zależy od właściwej pielęgnacji i regularnego czyszczenia maszyn.  
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub 
podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia. 
 
 
 
  

9、 DANE TECHNICZNE  
 
Napięcie / 
Częstotliwość  

230-240V ~ 50Hz  

Moc wejściowa  710W  

Pojemność 
chwytaka  

Max. Ø 13mm  

Brak prędkości 
obciążenia  

0-3000/min  

 

10、 HAŁAS I WIBRACJE  
Deklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie ze standardową metodą badań i może być 
wykorzystana do porównania jednego narzędzia z innym.  
Deklarowaną wartość całkowitą wibracji można również wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.  

 Emisja drgań podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może różnić się od 
deklarowanej wartości całkowitej w zależności od sposobu użytkowania narzędzia.  

 Środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę operatora są określane w oparciu o oszacowanie 
narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania.  
Wartości emisji hałasu mierzone zgodnie z odpowiednią normą. 
 
Uzwojenie miedziane 
Brak obciążenia 
- Poziom ciśnienia akustycznego Lpa = 81,9 dB(A) K= 3 dB(A) 
- Poziom mocy akustycznej Lwa = 93,4 dB(A) K= 3 dB(A) 
Wiercenie w betonie: 
- Poziom ciśnienia akustycznego = 92,9 dB(A) K= 3 dB(A) 
- Poziom mocy akustycznej = 103,9 dB(A) K= 3 dB(A) 
 
Uzwojenie aluminiowe 
Brak obciążenia 
- Poziom ciśnienia akustycznego Lpa = 82 dB(A) K= 3 dB(A) 



 

- Poziom mocy akustycznej Lwa = 93 dB(A) K= 3 dB(A) 
-  
Wiercenie w betonie: 
- Poziom ciśnienia akustycznego = 92,4 dB(A) K= 3 dB(A) 
- Poziom mocy akustycznej = 103,4 dB(A) K= 3 dB(A) 

 
UWAGA! Gdy ciśnienie akustyczne przekracza 85 dB(A), należy stosować środki ochrony słuchu.  
 
Wartości wibracji mierzone zgodnie z odpowiednią normą 
 
Uzwojenie miedziane 
- Główny uchwyt: 8.060 m/s² 
- Uchwyt pomocniczy: 7,026 m/s² 
 
Uzwojenie aluminiowe 
- Główny uchwyt: 8.540 m/s² 
- Uchwyt pomocniczy: 7.495 m/s² 

 

11 、PRZECHOWYWANIE  
 
⚫ Dokładnie oczyścić całą maszynę i jej akcesoria.  
⚫ Przechowywać go poza zasięgiem dzieci, w stabilnej i bezpiecznej pozycji, w chłodnym i suchym miejscu, 

unikać zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur. 
⚫ Chronić ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Jeśli to możliwe, trzymać go w 

ciemności.  
⚫ Nie należy przechowywać go w torbach plastikowych, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci.  

 

12、ŚRODOWISKO  
 

 
Produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z produktami gospodarstwa domowego. Zgodnie z 
dyrektywą europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej 
wdrożeniem do prawa krajowego, zużyte produkty elektryczne muszą być zbierane selektywnie i usuwane w 
przewidzianych do tego celu punktach zbiórki. Porozmawiaj z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu 
uzyskania porady dotyczącej recyklingu. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

14 DEKLARACJA CE 
 
 
FEIDER  
ZI, 32, rue Aristide Bergès - 31270 Cugnaux - Francja 
 
oświadcza, że następujące narzędzie: 
 
WIERTARKA UDAROWA FP710 

 
Numer seryjny: : 20200814045-20200814544 
 
Jest zgodne z dyrektywą " maszynową " 2006/42/CE 
 
Jak również, że jest zgodne z następującymi Dyrektywami: 
Dyrektywa EMC 2014/30/UE 
Dyrektywa ROHS 2011/65/UE 
 
Oraz, że jest zgodne z następującymi normami: 
EN 60745-1:2009+A11:2010 
EN 60745-2-1:2010 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013  
 
 
 
Odpowiedzialny za dokumentację techniczną: M. Olivier Patriarca 
 
 
Cugnaux, 26/11/2018 
 
 
 
 
 
Philippe MARIE / PDG 
 

 
 
  
 


