Úvod
Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku.
Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami
a předpisy Evropské unie.
S jakýmikoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz
Fax: +420 225 277 400

Tel.: +420 222 745 130

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Datum vydání: 19. 3. 2014

I. Technické údaje
Model kladiva

PHD 1

PHD 2

PHD 3

Bez označení

Objednávací číslo

8890207

8890101

8890210

401232

Kategorie výrobku

Extol Premium

Extol Premium

Extol Premium

Extol Craft

Model kladiva

PHD 1

PHD 2

PHD 3

Bez označení

Napájecí napětí/frekvence

230V~50 Hz

230V~50 Hz

230V~50 Hz

230V~50 Hz

Akustický tlak Lp(A);
nejistota K ±3 dB(A)

91 dB(A)

98 dB(A)

92 dB(A)

92 dB(A)

Akustický výkon Lw(A);
nejistota K ±3 dB(A)

101 dB(A)

101 dB(A)

101 dB(A)

101 dB(A)

Hladina vibrací ah,HD; * 
nejistota K ±1,5 m/s2

15,8

13,6

14,6

13,7

Hladina vibrací ah,CH; * 
nejistota K ±1,5 m/s2

13,6

12,8

12,6

12,7

Hmotnost bez kabelu

5 kg

7,1 kg

6,5 kg

4,5 kg

Krytí

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

Třída ochrany- dvojitá izolace

ano

ano

ano

ano

* 	 Uvedená hodnota vibrací se může lišit v závislosti na prováděné činnosti (vrtání s příklepem, bez příklepu, sekání, druh
vrtaného/sekaného materiálu apod.)
Deklarovaná hodnota vibrací byla zjištěna metodou dle normy EN 60745, a proto tato hodnota může být použita pro
odhad zatížení pracovníka vibracemi při používání i jiného elektronářadí.
●● Je nutné určit bezpečnostní měření k ochraně obsluhující osoby, která jsou založena na zhodnocení zatížení vibracemi
za skutečných podmínek používání, přičemž je nutno zahrnout dobu, kdy je nářadí vypnuto nebo je-li v chodu, ale
není používáno. Stanovte dodatečná opatření k ochraně obsluhující osoby před účinky vibrací, která zahrnují údržbu
přístroje a nasazovacích nástrojů, organizaci pracovní činnosti apod.

Příkon

1500 W

1250 W

1250 W

1050 W

Síla úderu

5,5 J

10 J

4J

5J

Počet příklepů min-1

4200

2800

0-3900

4000

Otáčky bez zatížení min-1

800

450

0-800

900

II. Charakteristika

do betonu

32 mm

40 mm

30 mm

26 mm

Sekací a vrtací kladivo Extol Craft 401232 je výbornou
volbou pro domácí kutily za rozumnou cenu.

do oceli

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

do dřeva

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

●● Hladina akustického tlaku a výkonu byla měřena dle EN ISO 3744 a přesahuje hodnotu 85 dB(A), proto při práci
používejte vhodnou ochranu sluchu.

Max. ∅ otvoru vrtání

Regulace otáček/příklepů

ne

ne

ano

ne

Soft start

ne

ne

ano

ne

Sekací a vrtací kladiva Extol Premium PHD 1, PHD 2
a PHD 3 jsou volbou pro ty, kteří kladou důraz především
na kvalitu - přitom za přijatelnou cenu. Kladiva však
nejsou určena ke každodennímu dlouhodobému používání
např. v řemeslné a v průmyslové sféře.

Pravý/levý chod

ne

ne

ne

ne

Volitelná poloha sekáče

ne

ne

ne

ne

Vrtání bez příklepu

ano

ne

ano

ano

●● s příklepem do betonu, cihel a kamene

Vrtání s příklepem

ano

ano

ano

ano

●● bez příklepu do dřeva, kovu, umělé hmoty, keramiky
apod.

Kladiva jsou určena:
a) K vrtání otvorů především s větším průměrem než
umožňují vrtačky s příklepem, a sice:

Možnosti použití

Sekání

ano

ano

ano

ano

Uchycení nástroje

SDS plus

SDS max

SDS plus

SDS plus

CZ
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S použitím příslušných nástrojů také k odsekávání
obkladaček, dlažby, omítky, stavebního lepidla apod.
 U kladiv PHD1, PHD 3 a Extol Craft 401232 lze nastavit
i režim vrtání bez příklepu.
 Univerzální systém uchycení nástrojů SDS plus a SDS
max umožňuje rychlé beznástrojové uchycení nástroje.
 U modelu kladiva PHD 3 je možná jemná regulace
otáček a příklepů mírou stisknutí provozního spínače.
Funkce Soft start zajišťuje pozvolný náběh otáček,
čímž se šetří motor.
 Hmotnost masivního kladiva PHD 2 je snížena díky
kovové konstrukci vyrobené z lehké a přitom odolné
hořčíkové slitiny.

b) Pro sekací práce do betonu, cihel, kamene a asfaltu
(např. pro drážkování nebo vysekávání otvorů).
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ES Prohlášení o shodě

Úvod

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

Vážený zákazník,
prohlašuje,
že následně označená zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedená provedení,
odpovídají příslušným požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách
zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.
Extol Premium PHD1, PHD2, PHD3
Extol Craft 401232
Sekací a vrtací kladiva

ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol kúpou tohto výrobku.
Výrobok bol podrobený detailným testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaným normami a predpismi
Európskej únie.
S akýmikoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.extol.sk
Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70
Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Dátum vydania: 19. 3. 2014

byla navržena a vyrobena ve shodě s následujícími normami:
EN 60745-1+A11; EN 60745-2-6; EN 550014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2;
EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-11; EN 62321

I. Technické údaje

a předpisy:
2006/95 EC
2004/108 EC
2006/42 EC
2000/14 EC
2011/65 EU

Model kladiva

PHD 1

PHD 2

PHD 3

Bez označenia

Objednávacie číslo

8890207

8890101

8890210

401232

Kategória výrobku

Extol Premium

Extol Premium

Extol Premium

Extol Craft

Príkon

1500 W

1250 W

1250 W

1050 W

Sila úderu

5,5 J

10 J

4J

5J

Počet príklepov min-1

4200

2800

0-3900

4000

Otáčky bez zaťaženia min-1

800

450

0-800

900

do betónu

32 mm

40 mm

30 mm

26 mm

do ocele

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

do dreva

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

Regulácia otáčok/príklepov

nie

nie

áno

nie

Soft start

nie

nie

áno

nie

Pravý/ľavý chod

nie

nie

nie

nie

Voliteľná poloha sekáča

nie

nie

nie

nie

Vŕtanie bez príklepu

áno

nie

áno

áno

Vŕtanie s príklepom

áno

áno

áno

áno

Sekanie

áno

áno

áno

áno

Uchytenie nástroja

SDS plus

SDS max

SDS plus

SDS plus

Napájacie napätie/frekvencia

230V~50 Hz

230V~50 Hz

230V~50 Hz

230V~50 Hz

Max. ∅ otvoru vŕtania

ve Zlíně: 19. 3. 2014

Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

Možnosti použitia

CZ
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XI. Záručná lehota
a podmienky
ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnost‘ zákon Č. 136/2002 Sb.
zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb.
a zákon Č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov.
Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje
na Vámi zakúpený výrobok záruku dva roky od data
prodeja. Pri splnenie záručných podmínok (uvedeno
nížšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opraví
autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s.(servisná miesta
sú na stránkach www.extol.sk).
ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť
a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť
v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom
v okamihu predaja tovaru.
2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok
nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie
je dôvodom na jeho reklamáciu.
3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar
odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného
listu alebo iným dokladom o kúpe.
4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom
stave, zbavený prachu či špiny a zabalený najlepšie
v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo
k poškodeniu.
V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého
odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne
príslušenstvo.
5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený
prepravcom.
6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané
príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného
vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy
príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby
výrobku.
7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené
chybou materiálu, výrobnej montáže alebo
technológiou spracovania.
8. Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je
dodatkom k nim.
9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne
autorizovaný servis značky Extol.
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ES Vyhlásenie o zhode

10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po
celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené
v technických údajoch, pri dodržaní návodu na
použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné
zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
11. Nárok na záruku zaniká, ak:
a) výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa
návodu na obsluhu.
b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie
stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia
vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným
servisom.
c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo
na iné účely, než na ktoré je určený.
d) bola niektorá časť výrobku nahradená
neoriginálnou súčasťou.
e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému
opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou
mocou.
g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických,
teplotných či chemických vplyvov.
h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním,
či manipuláciou s výrobkom.
i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku)
v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného
zaťaženia.
k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného
listu alebo dokladu o kúpe.
12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené
bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné
účely, než na ktoré je určený.
13. Záruka sa nevztahuje na opotrebenie výrobku, ktoré
je prirodzené v dôsledku jeho bežného používania,
napr obrúsenie brúsnych kotúčov, nižšia kapacita
akumulátora po dlhodobom používaní apod.
14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho,
ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych
predpisov.

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717
prehlasuje,
že následne označené zariadenia na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako na trh
uvedené prevedenia zodpovedajú príslušným požiadavkám Európskej únie.
Pri nami neodsúhlasených zmenách na zariadeniach stráca toto prehlásenie svoju platnosť.
Extol Premium PHD1, PHD2, PHD3
Extol Craft 401232
Sekacie a vŕtacie kladivá
boli navrhnuté a vyrobené v súlade s nasledujúcimi normami:
EN 60745-1+A11; EN 60745-2-6; EN 550014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2;
EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-11; EN 62321
a predpismi:
2006/95 EC
2004/108 EC
2006/42 EC
2000/14 EC
2011/65 EU

v Zlíne: 19. 3. 2014

Martin Šenkýř
člen predstavenstva a.s.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS
VYKONÁVA DISTRIBÚTOR

Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Fax: +421 2 212 920 91
Tel.: +421 2 212 920 70
E-mail: servis@madalbal.sk

e xto l
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Bevezető

Fúrókalapács típusa

Tisztelt Vevő!
Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta az Extol márka termékét!
A terméket az idevonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük alá.
Kérdéseivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a tanácsadó központunkhoz:

www.extol.hu

Fax: (1) 297-1270

Tel: (1) 297-1277

Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín (Cseh Köztársaság)
Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)
Kiadás időpontja: 19. 3. 2014

Akusztikus nyomás Lp(A);
91 dB(A)
pontatlanság K ±3 dB(A)
Akusztikus teljesítmény Lw(A); 101 dB(A)
pontatlanság K ±3 dB(A)
15,8
Rezgésérték ah,HD; *
pontatlanság K ±1,5 m/s2
13,6
Rezgésérték ah,CH; *
pontatlanság K ±1,5 m/s2
Súly (kábel nélkül)
5 kg
Védettség
IP 20
Védelmi osztály - kettős szigetelésigen

PHD 2

PHD 3

Jelölés nélkül

98 dB(A)

92 dB(A)

92 dB(A)

101 dB(A)

101 dB(A)

101 dB(A)

13,6

14,6

13,7

12,8

12,6

12,7

7,1 kg
IP 20
igen

6,5 kg
IP 20
igen

4,5 kg
IP 20
igen

* A tényleges rezgésérték függ a végzett tevékenységtől (fúrás, ütvefúrás, vésés), továbbá a megmunkált anyagtól stb.
A készülék feltüntetett rezgésértékét az EN 60745 szabvány szerint mértük meg, ezért ezt a rezgésértéket fel lehet
használni a kéziszerszám által kibocsátott rezgés hatásainak a kiértékeléséhez.
●● A rezgésterhelés pontos meghatározásához figyelembe kell venni azokat az időket is, amikor a készülék ki van
kapcsolva, vagy amikor be van kapcsolva, de nincs használva. Határozzon meg a készüléket kezelő személy
rezgésterhelés elleni védelme érdekében kiegészítő intézkedéseket: készülék karbantartása, szerszámok használata,
munkaszervezés stb.

I. Műszaki adatok
Fúrókalapács típusa

PHD 1

PHD 2

PHD 3

Jelölés nélkül

Rendelési szám
Termékkategória
Teljesítményfelvétel
Ütési energia
Ütések száma (1/perc)
Üresjárati fordulatszám (1/perc)
Legnagyobb fúrható ∅
betonba
acélba
fába
Fordulatszám / ütés szabályozás
Lágyindítás
Jobbos / balos forgásirány
Véső helyzete beállítható
Felhasználási lehetőségek
Hagyományos fúrás, ütés nélkül
Ütvefúrás
Vésés
Szerszámbefogás
Tápfeszültség / frekvencia

8890207
Extol Premium
1500 W
5,5 J
4200
800

8890101
Extol Premium
1250 W
10 J
2800
450

8890210
Extol Premium
1250 W
4J
0-3900
0-800

401232
EXTOL CRAFT
1050 W
5J
4000
900

32 mm
13 mm
40 mm
nem
nem
nem
nem

40 mm
13 mm
40 mm
nem
nem
nem
nem

30 mm
13 mm
40 mm
igen
igen
nem
nem

26 mm
13 mm
40 mm
nem
nem
nem
nem

igen
igen
igen
SDS plus
230V~50 Hz

nem
igen
igen
SDS max
230V~50 Hz

igen
igen
igen
SDS plus
230V~50 Hz

igen
igen
igen
SDS plus
230V~50 Hz

HU
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●● Az akusztikus nyomás és teljesítmény mérése az EN ISO 3744 szerint történt. Az akusztikus terhelés mértéke
meghaladja a 85 dB(A) értéket, ezért munka közben fülvédőt kell használni.

II. Jellemzők
Az Extol Craft 401232 véső és fúrókalapács kitűnő és
kedvező árú termék az ezermesterek részére.
Az Extol Premium PHD 1, PHD 2 és PHD 3 véső és
fúrókalapácsot azoknak kínáljuk, akik kedvező árú
és kiváló minőségű terméket kívánnak vásárolni.
A fúrókalapácsok azonban mindennapos munkákhoz,
ipari vagy iparosi tevékenységhez nem használhatók.
A fúrókalapács rendeltetése:
a) az ütvefúróknál nagyobb átmérőjű furatok fúrása,
●● fúrás ütvefúrással betonba, téglába, kőbe,
●● fúrás ütvefúrás nélkül, fába, fémbe, műanyagba,
kerámia burkolólapokba stb.

28

 A PHD 1, PHD 3 és az Extol Craft 401232 típus esetében
a gépen ütés nélküli fúrás (hagyományos fúrás) is
beállítható.
 Az SDS plus és SDS max univerzális szerszámbefogás
lehetővé teszi a gyors és kulcs nélküli szerszámcserét.
 A PHD 3 típusú fúrókalapács esetében a főkapcsoló
benyomásának a mértékével finoman szabályozható
a fordulatszám és az ütésszám. A lágyindítás (Soft
start) biztosítja a fordulatszám fokozatos felfutását,
ami kíméli a villanymotort.
 A masszív kivitelű PHD 2 fúrókalapács esetében
a magnézium ötvözetből készült konstrukció tartós és
egyben könnyű is.

b) vésés betonba, téglába, kőbe és aszfaltba (pl. hornyok
vagy nagyobb furatok és nyílások megmunkálásához).
Megfelelő szerszámok használatával a véső alkalmas
csempék és járólapok leveréséhez, vakolat, ragasztott
rétegek stb. leveréséhez, felületek tisztításhoz stb.).
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Fúrás

●● Ha hosszabb ideig fúr burkolólapokba vagy
betonba, akkor a fúrószerszámot vízzel hűtheti
le. A fúrószerszámot ért erők és súrlódás hatására
a fúró vége gyorsan felmelegszik, illetve az éle
kitompul. Ügyeljen arra, hogy a hűtővíz ne kerüljön
a fúrókalapácsba, mert a víz áramütést okozhat.
A fúrókalapácsot csak száraz helyre tegye le (ahol nem
folyhat víz a gépbe)!
●● Ha fémeket fúr, akkor használjon megfelelő
kenőanyagot a betétszerszám kenéséhez (emulzió, zsír
vagy gépolaj).
●● A fúrókalapácsot csak akkor helyezze le, ha a fúróorsó
már teljesen leállt. Ellenkező esetben a forgó szerszám
megdobhatja a gépet és sérülést okozhat.
Kiegészítő biztonsági utasítások

●● A fúrókalapácsot nem működtetheti olyan személy,
aki fáradt és nem tud a munkára összpontosítani,
továbbá nem ismeri a gép használatát. Gyerekek,
magatehetetlen vagy szellemileg fogyatékos
személyek sem használhatják a gépet.

VII. Általános biztonsági
utasítások
Tartsa ezt a „Használati útmutatót“ jó állapotban,
a termék közelében, hogy szükség esetén a termék
kezelője ismételten el tudja olvasni. Ha a terméket
kölcsönadja vagy eladja, soha ne felejtse el hozzátenni
a teljes használati útmutatót.
EZT A FIGYELMEZTETÉST AZ EGÉSZ KÉZIKÖNYVBEN
ALKALMAZZUK:
FIGYELMEZTETÉS!

Ezt a figyelmeztetést azokhoz az utasításokhoz
használjuk, amelyek be nem tartása áramütéses
balesetet, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést
okozhat.
VIGYÁZAT!

Olvassa el az összes utasítást. Az alábbi utasítások
be nem tartása áramütéses balesetet, tüzet és/
vagy súlyos személyi sérülést okozhat. Ezenkívül
a jelen útmutatóban foglaltaktól eltérő módon
történő használat a termékre nyújtott garancia
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elvesztésével járhat. „Az alábbi figyelmeztető
utasításokban az „elektromos szerszám” kifejezés
alatt elektromos hálózatról (flexibilis vezetéken
keresztül), vagy akkumulátorról (flexibilis vezeték
nélkül) táplált szerszámokat értünk.
ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ÉS
JEGYEZZE MEG A BENNE FOGLALTAKAT
1) Munkakörnyezet

a) A munkahelyet tartsa tisztán és jól megvilágított
állapotban. A rendetlen és nem megfelelően megvilágított
munkahely baleset okozója lehet.
b) Az elektromos szerszámot ne használja
robbanásveszélyes területen, ott ahol gyúlékony
folyadékok és gázok vannak vagy por keletkezik.
Az elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek, amelyek
berobbanthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
c) Elektromos szerszámok használatakor ügyeljen,
hogy gyermekek és illetéktelen személyek
a szerszámhoz ne férjenek hozzá. Külső zavaró
hatások esetén elveszítheti uralmát a szerszám felett.
2) Elektromos biztonság

a) Az elektromos készülék flexibilis
csatlakozóvezetékén lévő csatlakozódugónak meg
kell felelnie a hálózati csatlakozóaljnak. Soha
semmilyen módon ne próbálja meg
a csatlakozódugót megjavítani. Védőföldeléssel
rendelkező készülékhez soha ne használjon
csatlakozóadaptert. A nem javított, megfelelő
csatlakozódugók csökkentik az áramütés okozta balesetek
bekövetkezésének veszélyét.
b) Ügyeljen, hogy a teste ne kerüljön érintkezésbe
földelt tárgyakkal, például csővezetékkel, központi
fűtési rendszer radiátoraival, tűzhelyekkel és
hűtőszekrényekkel. Az áramütés okozta balesetek
bekövetkeztének veszélye nagyobb, ha a teste le van
földelve.
c) Ügyeljen, hogy az elektromos szerszám
ne kerüljön érintkezésbe esővel, vízzel vagy
nedvességgel. Ha az elektromos szerszámba víz jut be,
az áramütés okozta balesetek bekövetkeztének veszélye
nagyobb lesz.
d) A flexibilis csatlakozóvezetéket nem szabad
a rendeltetésétől eltérő célra használni. Soha ne
hordozza és ne húzza az elektromos szerszámot
a vezetékénél fogva, illetve ne húzza ki
a csatlakozódugót a csatlakozóaljból a vezetéknél
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fogva. Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne kerüljön
érintkezésbe forró felülettel, zsiradékokkal,
éles élekkel és mozgó alkatrészekkel. A sérült
vagy összekuszálódott vezeték növeli az áramütés okozta
balesetek bekövetkezésének veszélyét.
e) Szabad területen történő munkavégzéskor
használjon kültéri használatra szolgáló
hosszabbító kábelt. Kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábel használata csökkenti az áramütés okozta
balesetek bekövetkezésének veszélyét.
f) Amennyiben az elektromos készüléket
nedves, vizes helyen használja, akkor azt áramvédőkapcsolóval (RCD) védett hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Az áram-védőkapcsoló (RCD) használata
csökkenti az áramütés kockázatát.
3) Személyi biztonság

a) Az elektromos szerszám használatakor legyen
figyelmes, fordítson figyelmet arra, amit éppen
csinál, összpontosítson és józanul mérlegeljen. Ne
dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha fáradt
vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása
alatt áll. Az elektromos szerszám használatakor egy
pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig használjon szemvédő eszközt.
A munkakörülményeknek megfelelő védőfelszerelések
(például porálarc, csúszásgátlással ellátott biztonsági
lábbeli, kemény fejvédő és hallásvédő eszköz) használata
csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg, hogy a szerszám véletlenül
beinduljon. Mielőtt a csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljba helyezi, győződjön meg róla, hogy
a gép kikapcsolt állapotban van. Ha a szerszámot
úgy viszi egyik helyről a másikra, hogy közben ujja
a kapcsológombon van, vagy a szerszám csatlakozódugóját
úgy dugja be a hálózati csatlakozóaljba, hogy közben
a kapcsoló be van kapcsolva, baleset következhet be.
d) A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el
a beállító eszközöket és kulcsokat. Az elektromos
szerszám forgó részéhez rögzítve hagyott beállító szerszám
vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
e) Csak olyan helyen dolgozzon, ahol ezt
biztonságosan megteheti. Munkavégzés
során mindig őrizze meg egyensúlyát és stabil
testhelyzetét. Így jobban uralni tudja az elektromos
szerszámot előre nem látható helyzetekben.
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f) Megfelelő módon öltözzön. Munkavégzéskor
ne viseljen laza ruházatot, illetve ne hordjon
ékszereket. Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és
kesztyűje elegendő távolságban legyen a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházatot, az ékszereket és
a hosszú hajat a mozgó alkatrészek elkaphatják.
g) Amennyiben rendelkezésre áll porelszívó
és porgyűjtő berendezés, ellenőrizze, hogy az
csatlakoztatva van-e és a használata megfelelő
módon történik. Porelszívó berendezés használata
csökkentheti a por keletkezése következtében fellépő
veszélyeket.
4) Az elektromos szerszámok
használata és gondozása

a) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot.
Munkavégzéshez az elvégzendő munkának
megfelelő szerszámot használjon. Az elektromos
szerszámmal csak azt a tevékenységet lehet jól és
biztonságosan végrehajtani, amelynek elvégzésére az
készült.
b) Ne használjon olyan elektromos szerszámot,
amelyet a kapcsolóval nem lehet bekapcsolni és
kikapcsolni. Az olyan elektromos szerszám, amely nem
kezelhető a kapcsolóval, veszélyes, és azt meg kell javítani.
c) A szerszám beállítása, tartozékának cseréje
előtt, illetve mielőtt az elektromos szerszámot
leteszi, szüntesse meg a szerszám hálózati
csatlakoztatását a csatlakozódugónak a hálózati
csatlakozóaljból történő kihúzása révén. Ezeknek
a megelőző biztonsági intézkedéseknek révén csökken az
elektromos szerszám véletlen beindításának veszélye.
d) A nem használt elektromos szerszámot úgy
tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.
Ne engedje meg, hogy a szerszámot olyan
személyek használják, akik nem ismerkedtek meg
annak működésével, illetve nem olvasták el ezt
az útmutatót. Az elektromos szerszám tapasztalatlan
használók kezében veszélyes.
e) Tartsa karban az elektromos szerszámot.
Ellenőrizze a készülék mozgó alkatrészeinek
beállítását, illetve megfelelő mozgását;
ellenőrizze, hogy nem láthatók-e a szerszámon
repedések, az alkatrészek nem töröttek-e,
vizsgálja meg a rögzítéseket, illetve minden olyan
további körülményt, amely veszélyeztetheti az
elektromos szerszám működését. Ha a szerszám
megrongálódott, a további használat előtt meg
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9. A garanciális javítások elvégzésére kizárólag az erre
meghatalmazással rendelkező Extol márkaszervizek
jogosultak.
10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes
garanciális időszakban – a termék használatára
vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki
adatokban megadott tulajdonságokkal és
paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal
fenntartja a termék kialakításának előzetes
figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására
vonatkozó jogát.
11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben
megszűnik:
(a) a termék használata és karbantartása nem
a kezelési útmutatóban megadottak szerint történt
(b) A berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes írásbeli
engedélye nélkül bármilyen beavatkozást
végeztek, vagy a berendezés javítását nem
a javításra megha talmazott Extol márkaszerviz
végezte.
(c) a terméket nem megfelelő körülmények között
vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra
használták;
(d) a termék valamely részegységét nem eredeti
részegységre cserélték;
(e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű
elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt
következett be;
(f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major
miatt következett be;
(g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás
vagy vegyi hatás okozta;

EU Megfelelőségi nyilatkozat

(h) a termék meghibásodása nem megfelelő
körülmények között történő tárolás vagy nem
szakszerű kezelés miatt következett be;
(i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve)
agresszív környezetet jelentő (például poros vagy
nagy nedvességtartalmú) környezetben történő
használat miatt következett be;
(j) a termék használata a megengedett terhelésszint
feletti terheléssel történt;
(k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását
igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen
módon meghamisították.
12. A gyártó nem felelős a termék normál
elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék
nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező
hibákért.

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

cég kijelenti, hogy az alábbi jelölésű és megnevezésű készülék,
illetve az ezen alapuló egyéb kivitelek megfelelnek az Európai Unió idevonatkozó előírásainak.
Az általunk jóvá nem hagyott változtatások esetén a fenti nyilatkozatunk érvényét veszti.
Extol Premium PHD1, PHD2, PHD3
Extol Craft 401232
Véső és fúrókalapácsok
tervezését és gyártását az alábbi szabványok alapján végeztük:
EN 60745-1+A11; EN 60745-2-6; EN 550014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2;
EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-11; EN 62321

13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál
használata következtében várhatóan elhasználódó
elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).

figyelembe véve az alábbi előírásokat:

14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait,
amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban
külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

2006/95/EK
2004/108/EK
2006/42/EK
2000/14/EK
2011/65/EU

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS
IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu
weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek
felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető.
Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Zlín: 19. 3. 2014

Martin Šenkýř
Igazgatótanácsi tag
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