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Instrukcja obsługi  

 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa / Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa / 

Automatyczna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 

 

Model nr: EY7441 / EY7940 / EY74A1 / EY 7443  
 

 

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i zachować dokument do 

wglądu w przyszłości. 
2012-12-11   9:21:05 

Indeks/ 
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Polski:  Strona  
  

8 

 

 

OPIS FUNKCJONALNY 
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(A) 

Bezkluczowy uchwyt wiertarski 

 

(B) 

Dźwignia sprzęgła 

 

(C) 

Przełącznik wybierania prędkości 

 

(D) 

Dźwignia zmiany kierunku obrotów 

 

(E) 

Zaczep paska 

 

(F) 

Znaki ustawienia 

 

(G) 

Przycisk zwalniający akumulator 

 

(H) 

Akumulator 

 

(I) 

Panel sterowania 

 

(J) 

Kontrolka ostrzegawcza przegrzania (akumulatora) 
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(K) 

Przycisk ON/OFF oświetlenia LED 

 

(L) 

Oświetlenie LED 

 

- 3 - 

(M) 

Kontrolka ostrzegawcza niskiego poziomu 

naładowania akumulatora 

 

(N) 

spust kontroli prędkości 

 

(O) 

Ładowarka 

 

(P) 

Pokrywa akumulatora 

 

Zalecenia dotyczące użytkowania /  

 

GB Należy zawsze używać osłony akumulatora. 
• Gdy akumulator nie jest używany, należy przechowywać go w taki sposób, aby obce substancje, 
takie jak pył czy woda, nie zanieczyściły jego styków. Należy zawsze nakładać na akumulator 
osłonę, aby chronić jego styki. 

• Podczas ładowania akumulatora należy się upewnić, że styki ładowarki nie są zabrudzone 
substancjami obcymi, takimi jak pył czy woda. Jeśli na stykach znajdują się substancje obce, 
należy wyczyścić je przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.  
Obecność substancji obcych, takich jak pył czy woda., podczas działania może mieć wpływ na 
czas eksploatacji  
styków akumulatora. 

      PRZESTROGA: Aby chronić silnik lub akumulator, podczas pracy należy zwracać uwagę na 
zjawiska opisane poniżej. 

styki 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pokrywa 

akumulatora  
 
 
 

 
 
 
 
 

etykieta 
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• Jeżeli silnik lub akumulator nagrzewa się, uruchomiona zostanie funkcja ochrony, wskutek czego 
akumulator przestanie działać.  

Po uruchomieniu się tej funkcji umieszczona na panelu sterowania kontrolka ostrzegawcza przegrzania 

zaczyna świecić lub migać. 

Zasady bezpiecznego użytkowania 
• Ze względów bezpieczeństwa akumulator zaprojektowano w taki sposób, aby jego podłączanie 
następowało dwuetapowo. Przed użyciem należy się upewnić, że akumulator jest we właściwy 
sposób podłączony do jednostki głównej. 

• Jeżeli podczas przestawiania włącznika zasilania w położenie „ON” akumulator nie jest 
dostatecznie mocno osadzony w obudowie narzędzia, kontrolka ostrzegawcza przegrzania oraz 
kontrolka ostrzegawcza niskiego poziomu naładowania akumulatora zaczynają migać, co 
oznacza, że bezpieczna obsługa narzędzia nie jest możliwa i w związku z tym bit nie będzie 
obracał się w normalny sposób. Akumulator należy włożyć do korpusu narzędzia w taki sposób, 
aby czerwona etykieta stała się niewidoczna. 

Oryginalna instrukcja obsługi: język 
angielski 

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi: 
inne języki 

Przed użyciem należy zapoznać się z 
treścią „Instrukcji bezpieczeństwa” oraz 
poniższymi informacjami. 

I. PRZEZNACZENIE 
Ten narzędzia mogą być używane do 
dokręcania śrub w trybie sprzęgła oraz do 
wiercenia otworów w drewnie i metalu w 
trybie wiertarki. Ponadto model EY7940 
może być używany do wiercenia otworów w 
miękkim betonie i podobnych materiałach w 
trybie młotowiertarki. 

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią 
„Instrukcji bezpieczeństwa” oraz poniższymi 
informacjami. 

II.   DODATKOWE 
ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA 
1) Należy używać środków środki ochrony 
uszu.  
Narażenie na hałas może spowodować utratę 
słuchu. 
2) Należy używać uchwytu pomocniczego 
dostarczonego z urządzeniem. 

Utrata kontroli nad urządzeniem może być 
przyczyną obrażeń.  
3) Gdy elektronarzędzie do cięcia podczas 
pracy może zetknąć się z ukrytymi 
przewodami elektrycznymi bądź własnym 

przewodem zasilającym, należy je trzymać za 
izolowane uchwyty. Zetknięcie z przewodem 
elektrycznym pod napięciem powoduje, że 
również odsłonięte elementy metalowe 
elektronarzędzia znajdują się pod napięciem, 
grożąc porażeniem operatora prądem 
elektrycznym. 
4) Jeżeli praca urządzenia powoduje 
powstawanie pyłu, należy używać maski 
przeciwpyłowej. 
5) Należy pamiętać, że opisywane narzędzie 
jest zawsze gotowe do pracy, ponieważ 
podłączenie do gniazda elektrycznego nie jest 
konieczne. 
6) Podczas wiercenia lub wkręcania śrub w 
ściany, podłogi itd. można napotkać przewody 
elektryczne pod napięciem. NIE WOLNO 
DOTYKAĆ UCHWYTU WIERTARSKIEGO 
ANI ŻADNYCH METALOWYCH CZĘŚCI 
NARZĘDZIA! Narzędzie należy trzymać 
wyłącznie za plastikowy uchwyt, aby uniknąć 
porażenia prądem elektrycznym w przypadku 
wwiercenia lub wkręcenia śruby w przewód 
pod napięciem. 
7) W przypadku zablokowania bitu należy 
natychmiast umieścić spust w położeniu 
„OFF”, aby zapobiec przeciążeniu, które może 
uszkodzić akumulator lub silnik. 
Aby poluzować zablokowane bity, należy 
zmienić kierunek obrotów na przeciwny. 
8) NIE zmieniać położenia dźwigni zmiany 
kierunku obrotów, gdy spust jest w położeniu 
„ON”. Akumulator ulegnie szybkiemu 
rozładowaniu, a urządzenie może zostać 
uszkodzone. 
9) Podczas ładowania temperatura ładowarki 
może być podwyższona. To normalne. 
Akumulatora NIE wolno ładować przez dłuższy 
czas niż to konieczne. 
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10) Podczas przechowywania lub 

przenoszenia narzędzia dźwignia zmiany 

kierunku obrotów powinna być ustawiona w 

środkowym położeniu (blokada włącznika). 

11) Nie wolno poddawać narzędzia 

nadmiernemu obciążeniu, trzymając spust 

regulacji prędkości wciśnięty do połowy 

(tryb regulacji prędkości) do momentu 

zatrzymania silnika. 

12) Nie wolno zmieniać położenia przełącznika 

wybierakowego prędkości („LOW”-„HIGH”) 

podczas naciskania spustu regulacji 

prędkości. Może to spowodować szybkie 

zużycie akumulatora lub uszkodzenie 

mechanizmu wewnętrznego silnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 
●● 

Nie wolno używać innych akumulatorów, niż 

akumulatory firmy Panasonic przeznaczone do 

użytku z tym narzędziem akumulatorowym. 
●● 

Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności 

za jakiekolwiek uszkodzenia ani wypadki 

spowodowane użyciem akumulatora poddanego 

regeneracji lub niebędącego oryginalnym 

produktem firmy Panasonic. 
●● 

Nie wolno utylizować akumulatora przy użyciu 

ognia ani narażać go na działanie wysokiej 

temperatury. 
●● 

Nie wolno wbijać w akumulator gwoździ lub 

podobnych przedmiotów, narażać go na wstrząsy, 

rozbierać go ani modyfikować. 
●● 

Nie wolno dopuścić do kontaktu styków 

akumulatora z metalowymi przedmiotami. 
●● 

Unikać przenoszenia i przechowywania 

akumulatora w pojemniku z innymi metalowymi 

przedmiotami, typu gwoździe itp. 
●● 

Nie wolno ładować akumulatora w miejscu o 

wysokiej temperaturze, na przykład w pobliżu 

ognia lub miejsca bezpośrednio oświetlonego 

światłem słonecznym. Może bowiem dojść do 

przegrzania, zapłonu, a nawet do eksplozji 

akumulatora. 
●● 

Nie wolno nigdy ładować akumulatora przy 

użyciu ładowarki innej niż przeznaczona do tego 

celu. Może bowiem dojść do wycieku, przegrzania, 

a nawet do eksplozji akumulatora. 
●● 

Po wyjęciu akumulatora z narzędzia lub 

ładowarki należy zawsze zakładać osłonę 

akumulatora. W przeciwnym razie może dojść do 

zwarcia styków, co może być przyczyną pożaru. 
●● 

Jeżeli wydajność akumulatora ulegnie 

pogorszeniu,  

należy wymienić go na nowy. Dalsze korzystanie z 

uszkodzonego akumulatora grozi jego 

przegrzaniem, zapłonem lub wybuchem. 

 

 

Symbol Znaczenie 

V Wolty 

 Prąd stały 

no Prędkość bez obciążenia 

.../min-1 
Obrotów lub skoków na 

minutę 

Ah 
Pojemność akumulatora 

 
Aby uniknąć ryzyka 

odniesienia obrażeń ciała, 

użytkownik zobowiązany 

jest przeczytać i 

zrozumieć treść niniejszej 

instrukcji obsługi. 

 
Produkt przeznaczony tylko 

do użytku w 

pomieszczeniach. 
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III.  MONTAŻ 
Mocowanie i wyjmowanie bitu 
UWAGA: 

 Podczas mocowania lub wyjmowania bitu 

należy odłączyć akumulator od narzędzia 

lub umieścić przełącznik w położeniu 

środkowym (blokada włącznika). 

Narzędzie jest wyposażone w bezkluczowy 

uchwyt wiertarski. 

1. Mocowanie 

 Włożyć bit w uchwyt i obracać pierścień 

blokujący w kierunku zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara (patrząc od przodu), 

aby dokręcić go mocno do momentu, gdy 

klikanie przestanie być słyszalne. 

 

2. Wyjmowanie 

 Obracać pierścień blokujący w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 

(patrząc od przodu), a następnie wyjąć 

bit. 

 

 Jeśli w uchwycie wiertarskim występuje 

nadmierny luz, należy zamocować wiertło 

i 1 otworzyć szczęki uchwytu, obracając 

pierścień blokujący, a następnie 2 

dokręcić śrubę (z gwintem lewoskrętnym) 

za pomocą śrubokręta, obracając ją w 

kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara (patrząc od przodu). 

 

Wkładanie lub wyjmowanie 

akumulatora 
1. Aby podłączyć akumulator, należy: 

 Wyrównać względem siebie znaki 

ustawienia akumulatora i zamocować 

akumulator. 
●● Wsunąć akumulator aż do momentu 

jego zablokowania. 

                                

2. Aby wyjąć akumulator, należy: 

 Pociągnąć przycisk z przodu, aby zwolnić 

akumulator. 

         

IV.  OBSŁUGA 
[Jednostka główna] 
Działanie przełącznika 

1. Prędkość zwiększa się wraz ze 

zwiększaniem siły nacisku na spust. 

Rozpoczynając pracę należy 

delikatnie naciskać na spust, aby 

powoli uruchomić obroty. 

2. Elektroniczny sterownik ze 

sprzężeniem zwrotnym zapewnia 

wysoki moment obrotowy nawet przy 

niskiej prędkości. 

3. Hamulec jest uruchamiany po 

zwolnieniu spustu, co powoduje 

natychmiastowe zatrzymanie silnika. 

UWAGA: 
 Podczas działania hamulca może być 

słyszalny dźwięk hamowania. To 

normalne.  

 

UWAGA

: 

Znaki ustawienia 

Przycisk 
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PRZESTROGA: 
 Podczas obsługi narzędzia przez 

pociąganie spustu może wystąpić 

nieznaczne opóźnienie rozpoczęcia 

obrotów. Nie oznacza to usterki. 

 *  To opóźnienie występuje, ponieważ 

obwody narzędzia są 

uruchamiane po pierwszym 

pociągnięciu spustu po 

zainstalowaniu nowego 

akumulatora lub gdy narzędzie nie 

było używane przez co najmniej 1 

minutę (lub 5 minut w przypadku 

włączonego oświetlenia LED). 

Obroty rozpoczną się bez 

opóźnienia podczas drugiego i 

kolejnych uruchomień. 

Działanie przełącznika i 

dźwigni zmiany kierunku 

obrotów 

 

PRZESTROGA: 
 Aby zapobiec uszkodzeniu 

urządzenia, nie wolno zmieniać 

położenia dźwigni zmiany kierunku 

obrotów do momentu całkowitego 

zatrzymania bitu. 

Działanie przełącznika obrotów 

do przodu 
1. Nacisnąć dźwignię, aby włączyć obroty 

do przodu. 

2. Delikatnie nacisnąć spust, aby powoli 

uruchomić narzędzie. 

3. Prędkość zwiększa się wraz ze wzrostem 

siły nacisku na spust, umożliwiając 

komfortowe dokręcanie śrub i wiercenie. 

Po zwolnieniu spustu następuje 

uruchomienie hamulca i natychmiastowe 

zatrzymanie uchwytu. 

4. Po zakończeniu pracy należy ustawić 

dźwignię w położeniu środkowym 

(blokada włącznika). 

Działanie przełącznika obrotów 

do tyłu 
1. Nacisnąć dźwignię, aby włączyć obroty 

do tyłu. Przed rozpoczęciem pracy 

sprawdzić kierunek obrotów. 

2. Delikatnie nacisnąć spust, aby powoli 

uruchomić narzędzie. 

3. Po zakończeniu pracy należy ustawić 

dźwignię w położeniu środkowym 

(blokada włącznika). 

Ustawianie momentu 

obrotowego sprzęgła 
 Dostosować moment obrotowy, wybierając 

jedno z 18 ustawień sprzęgła lub 

położenie „ ” (EY7441,  

EY74A1). 

 Dostosować moment obrotowy, 

wybierając jedno z 18 ustawień sprzęgła 

lub położenie „ ” lub „ ” (EY7940). 

UWAGA: 
  Należy zawsze upewnić się, że 

narzędzie zostało zatrzymane i 

wyjęte z obrabianego elementu w 

przypadku zmiany  trybu wiertarki 

na tryb młotowiertarki lub 

odwrotnie przez obrócenie dźwigni 

sprzęgła. 

PRZESTROGA: 

 

 Jeśli dźwigni sprzęgła nie można 

ustawić w położeniu trybu wiertarki 

lub młotowiertarki po wkręcaniu z 

funkcją sprzęgła, należy ustawić 

dźwignię sprzęgła w położeniu 1 i na 

chwilę uruchomić sprzęgło. 

  Przed użyciem narzędzia ustawić sprzęgło w 

położeniu tego znacznika 
  ) ( 

Do przodu Do tyłu 

Blokada 

włącznika 
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Wybór prędkości 
 Wybrać niską lub wysoką prędkość 

odpowiednio do wykonywanej pracy. 

(EY7441, EY7940, EY74A1) „HIGH” 

 

 Prędkość rośnie wraz ze zwiększaniem 

nacisku na spust sterownika zmiany 

prędkości. 

 Wybrać prędkość niską, wysoką lub 

automatyczną odpowiednio do 

wykonywanej pracy (EY7443). 

 

 Prędkość rośnie wraz ze zwiększaniem 

nacisku na spust sterownika zmiany 

prędkości. 

 W modelu EY7443 jest dostępny tryb 

automatyczny („AUTO”), w którym 

narzędzie wykrywa obciążenie i 

automatycznie zmienia ustawienie 

prędkości na prędkość wysoką („HIGH”) 

lub niską („LOW”).  

 Gdy obciążenie jest niskie, narzędzie 

zawsze rozpoczyna działanie z wysoką 

prędkością („HIGH”).  

 Gdy moment obrotowy dokręcania ulega 

zwiększeniu, narzędzie przełącza się na 

działanie z niską prędkością („LOW”). 

Należy pewnie trzymać narzędzie, aby 

nie zostało wyrwane z dłoni z powodu 

zwiększenia momentu obrotowego.  

 Podczas działania w trybie „AUTO”, 

moment przełączenia między wysoką 

(„HIGH”) i niską („LOW”) prędkością 

zależy od konkretnych warunków pracy. 

Te zmiany w sposobie działania 

narzędzia są normalne i nie oznaczają 

usterki.  

UWAGA: Wybieranie trybu „AUTO” w 

modelu  

EY7443 

Podczas pracy w trybie „AUTO” narzędzie 

może przełączyć się na pracę z niską 

prędkością („LOW”) przy niskim obciążeniu, 

jeśli akumulator jest bliski wyczerpaniu lub 

temperatura akumulatora jest niska (0°C lub 

mniej). W takim przypadku przed użyciem 

należy naładować akumulator lub umieścić 

go w ciepłym miejscu na co najmniej jedną 

godzinę, aby się ogrzał. 

Zależnie od obciążenia narzędzie może 

kilkakrotnie przełączać się kolejno między 

trybem wysokiej („HIGH”) i niskiej („LOW”) 

prędkości. Jeśli przełączanie jest 

niepożądane, należy ręcznie ustawić 

prędkość wysoką („HIGH”) lub niską 

(„LOW”). 

PRZESTROGA: 
●● Przed użyciem urządzenia sprawdzić 

położenie przełącznika wybierakowego 

prędkości. 
●● Gdy wymagane jest działanie z wysokim 

momentem obrotowym, należy ustawić 

niską prędkość. (Użycie wysokiej 

prędkości, gdy wymagany jest wysoki 

moment obrotowy może spowodować 

awarię silnika). 
●● Nie wolno zmieniać położenia 

przełącznika wybierakowego 

prędkości („LOW”-„HIGH”) podczas 

naciskania spustu regulacji 

prędkości. Może to spowodować 

szybkie zużycie akumulatora lub 

uszkodzenie mechanizmu 

wewnętrznego silnika. *  Patrz dane 

techniczne „MAKSYMALNA ZALECANA 

WYDAJNOŚĆ”. PRZESTROGA: 
●● Aby zapobiec nadmiernemu 

wzrostowi temperatury na 

powierzchni narzędzia, nie wolno 

korzystać z niego bez przerwy przy 

użyciu dwóch lub większej liczby 

akumulatorów. Narzędzie potrzebuje 

czasu na schłodzenie przed zmianą 

akumulatora. 
●● Podczas pracy nie wolno zasłaniać 

otworów wentylacyjnych po bokach 

urządzenia. W przeciwnym razie 

„LOW” „AUTO” „HIGH” 

„LOW” 
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będzie to mieć negatywny wpływ na 

działanie urządzenia i może być 

przyczyną awarii. 
●● NIE wolno poddawać narzędzia 

nadmiernemu obciążeniu (silnik). Może to  

spowodować uszkodzenie urządzenia. 
●● Należy używać urządzenia w taki 

sposób, aby powietrze nie było 

wydmuchiwane z otworów 

wentylacyjnych bezpośrednio na 

skórę użytkownika. W przeciwnym 

razie może to być przyczyną 

poparzeń. 

Funkcja blokowania bitu 
1. Gdy spust nie jest naciśnięty, a bit 

śrubokręta jest zamocowany w 

uchwycie, urządzenie może być 

używane jako śrubokręt ręczny (do 

22,6 N·m, 230 kgf-cm). 

 W uchwycie będzie występować 

nieznaczny luz, ale nie oznacza to 

usterki. 

2. Ta funkcja jest przydatna podczas 

dokręcania śrub wymagających 

większego momentu obrotowego niż 

maksymalny moment obrotowy 

wkrętarki  

(położenie sprzęgła), aby prawidłowo 

dokręcić śrubę lub poluzować bardzo 

mocno dokręconą śrubę. 

Sposób użycia zaczepu paska 

 OSTRZEŻENIE! 
●● Należy upewnić się, że zaczep paska 

jest zamocowany prawidłowo do 

jednostki głównej i mocno dokręcony 

przy użyciu śruby. W przypadku 

nieprawidłowego zamocowania 

zaczepu paska do jednostki głównej 

zaczep może się odczepić i 

spowodować upadek jednostki głównej. 

Może to być przyczyną wypadku lub 

urazu. 
●● Należy regularnie sprawdzać 

dokręcenie śruby. Jeśli śruba jest 

dokręcona zbyt lekko, należy ją mocno 

dokręcić. 
●● Należy upewnić się, że zaczep paska 

jest prawidłowo zamocowany do pasa 

biodrowego lub innego pasa. Należy 

zachować ostrożność, aby jednostka 

nie zsunęła się z pasa. Może to być 

przyczyną wypadku lub urazu. 
●● Gdy jednostka główna wisi na zaczepie 

paska, należy unikać podskakiwania 

lub biegania z urządzeniem. W 

przeciwnym razie zaczep może się 

odpiąć, powodując upadek jednostki 

głównej. 

Może to być przyczyną wypadku lub 

urazu. 
●● Gdy zaczep paska nie jest używany, 

należy umieścić go ponownie w 

położeniu przechowywania. W 

przeciwnym razie zaczep paska może 

zaczepić się o przedmiot. 

Może to być przyczyną wypadku lub 

urazu. 
●● Gdy jednostka jest przypięta do pasa 

biodrowego przy użyciu zaczepu 

paska, nie wolno mocować bitów do 

wkręcania do jednostki. Obiekt o 

ostrych krawędziach, taki jak wiertło, 

może być przyczyną urazu lub 

wypadku. 

Sposób zmiany strony 

mocowania zaczepu paska 
Zaczep paska można zamocować po obu 

stronach urządzenia. 
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1. Zdejmowanie zaczepu 

(1) Zdjąć nakrętkę. 

(2) Wyjąć zaczep. 

1 

2 

2. Mocowanie zaczepu po przeciwnej 

stronie 

(1) Założyć zaczep po przeciwnej stronie. 

(2) Całkowicie dokręcić nakrętkę, aby 

prawidłowo zamocować zaczep. 

 

Panel sterowania 
EY7441/EY7940/EY74A1 EY7443 

(1) 

Przed użyciem oświetlenia LED należy 

zawsze jednokrotnie pociągnąć włącznik 

zasilania. 

Nacisnąć przycisk oświetlenia LED . 

Oświetlenie pobiera bardzo niewiele 

energii, dzięki czemu jego działanie nie 

ma negatywnego wpływu na pracę 

narzędzia ani na poziom naładowania 

akumulatora. 

Przestroga: 
●● Wbudowane oświetlenie LED 

zaprojektowano w taki sposób, aby 

oświetlało tymczasowo niewielki 

obszar roboczy. 
●● Nie należy jednak używać go 

zamiast zwykłej latarki, ponieważ 

nie świeci dostatecznie jasno. 
●● Oświetlenie LED wyłącza się po upływie 

5 minut od ostatniego użycia 

urządzenia. 

Przestroga: NIE WOLNO KIEROWAĆ 

WZROKU BEZPOŚREDNIO NA 

WIĄZKĘ ŚWIATŁA. Używanie 

elementów sterowania lub 

dokonywanie regulacji bądź 

wykonywanie procedur innych niż 

wyszczególnione w niniejszym 

dokumencie może narazić użytkownika 

na działanie niebezpiecznego 

promieniowania. 

(2) Kontrolka ostrzegawcza 

przegrzania 

 
Aby chronić silnik lub akumulator, podczas 

pracy należy zwracać uwagę na zjawiska 

opisane poniżej. 
●● Jeżeli silnik lub akumulator nagrzewa się, 

uruchomiona zostanie funkcja ochrony, 

wskutek czego akumulator przestanie 

działać. Po uruchomieniu się tej funkcji 

umieszczona na panelu sterowania 

kontrolka ostrzegawcza przegrzania 

zaczyna świecić lub migać. 
●● Jeżeli uruchomi się funkcja 

zabezpieczenia przed przegrzaniem, 

należy odczekać, aż narzędzie schłodzi się 

w wystarczającym stopniu (co najmniej 30 

minut). Gdy kontrolka ostrzegawcza 

przegrzania zgaśnie, narzędzie jest 

gotowe do ponownego użycia. 
●● Należy unikać sytuacji, w których 

korzystanie z narzędzia powoduje 

powtarzające się uruchamianie funkcji 

zabezpieczenia przed przegrzaniem. 
●● W przypadku ciągłego używania narzędzia 

przy dużym obciążeniu lub w warunkach 

wysokiej temperatury (na przykład w lecie), 

funkcja zabezpieczenia przed 

przegrzaniem może być często włączana. 
●● W przypadku używania narzędzia w 

niskich temperaturach (np. w zimie) lub 

gdy podczas pracy jest ono często 

wyłączane, może nie dochodzić do 

Wyłączona  

( normalne  

działanie) 

Świeci:  

Przegrzanie  

( silnik ) 

Miga:  

Przegrzanie  

( akumulator) 
Oznacza, że praca narzędzia została  

wstrzymana z powodu  

przegrzania silnika lub akumulatora. 
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uruchomienia funkcji zabezpieczenia przed 

przegrzaniem. 
●● Zakres temperatur otoczenia wynosi od 

0°C do 40°C. W przypadku korzystania z 

akumulatora, którego temperatura jest 

niższa niż 0°C, narzędzie może nie działać 

prawidłowo. 
●● W przypadku ładowania zimnego 

akumulatora (o temp. poniżej 0°C) w 

ciepłym miejscu należy pozostawić w nim 

akumulator na co najmniej godzinę, aby 

umożliwić ogrzanie akumulatora do 

temperatury otoczenia. 
●● W przypadku używania narzędzia w 

niskich temperaturach (np. w zimie) lub 

gdy podczas pracy jest ono często 

wyłączane, może nie dochodzić do 

uruchomienia funkcji zabezpieczenia przed 

przegrzaniem. 

Ze względu na warunki pracy i inne 

czynniki związane z używaniem narzędzia 

w temperaturze 10°C lub niższej, 

wydajność modelu EY9L42 w takim 

przypadku znacząco się obniża.  

(3) Kontrolka ostrzegawcza niskiego 

poziomu naładowania akumulatora 

 

Nadmierne (całkowite) rozładowywanie 

akumulatorów litowo-jonowych 

radykalnie skraca ich żywotność. 

Wkrętarka posiada funkcję ochrony 

akumulatora, która zapobiega jego 

nadmiernemu rozładowaniu. 
●● Funkcja ochrony akumulatora 

uruchamia się bezpośrednio przed jego 

rozładowaniem, co skutkuje miganiem 

kontrolki ostrzegawczej niskiego 

poziomu naładowania akumulatora. 
●● Po zauważeniu migającej kontrolki 

ostrzegawczej niskiego poziomu 

naładowania akumulatora należy 

natychmiast rozpocząć jego ładowanie. 
●● Podczas próby uruchomienia 

narzędzia, gdy poziom naładowania 

akumulatora jest zbyt niski, urządzenie 

może przerwać pracę zanim kontrolka 

ostrzegawcza niskiego poziomu 

naładowania akumulatora zdąży 

mignąć. Oznacza to, że poziom 

naładowania akumulatora jest 

niewystarczający do uruchomienia 

narzędzia i należy go naładować przed 

ponownym użyciem. 
●● Jeżeli podczas użytkowania narzędzie 

zostanie poddane nagłemu obciążeniu, 

które spowoduje wstrzymanie pracy 

silnika, może zadziałać czujnik funkcji 

zapobiegania nadmiernemu 

rozładowaniu akumulatora, a kontrolka 

ostrzegawcza niskiego poziomu 

naładowania akumulatora może 

zacząć migać. Kontrolka przestanie 

migać po usunięciu przyczyny 

wstrzymania pracy silnika oraz 

naciśnięciu i zwolnieniu spustu. 

EY7441/EY7940/EY74A1 

 
EY7443 

 

●● Funkcja ochrony akumulatora może 

włączyć się w przypadku wystąpienia 

nagłego wysokiego obciążenia silnika, 

nawet jeśli poziom naładowania 

akumulatora jest wysoki. W takim 

przypadku zacznie migać kontrolka 

ostrzegawcza niskiego poziomu 

naładowania akumulatora i oświetlenie 

LED (EY7443, EY74A1). 
●● Jeśli miga kontrolka ostrzegawcza 

niskiego poziomu naładowania 

akumulatora i oświetlenie LED, należy 

zmniejszyć siłę, z którą dociskana jest 

wkrętarka lub, w przypadku używania 

wiertarko-wkrętarki, należy przesunąć 

przełącznik prędkości w położenie niskiej 

prędkości (EY7443, EY74A1). 

Wyłączona  

( normalne  

działanie) 

Miga  

( Brak ładowania)   

Aktywna funkcja  

ochrony 

akumulatora 
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●● Jeśli narzędzie nie przełącza się między 

trybami wysokiej („HIGH”) i niskiej („LOW”) 

prędkości w trybie „AUTO”, silnik zostanie 

zatrzymany, a kontrolka ostrzegawcza 

niskiego poziomu naładowania 

akumulatora i kontrolka ostrzegawcza 

przegrzania będą migać na przemian. Nie 

oznacza to awarii. 
●● Jeśli obie kontroli migają na przemian, 

należy ponownie nacisnąć spust. 

(EY7443) 

[Akumulator] Właściwe 

użytkowanie akumulatora 

Akumulator litowo-jonowy 
●● W celu uzyskania optymalnego czasu 

eksploatacji akumulatora, po zakończeniu 

korzystania z akumulatora litowo-jonowego 

należy przechowywać go bez 

wcześniejszego ładowania. 
●● Podczas ładowania akumulatora należy 

się upewnić, że styki ładowarki nie są 

zabrudzone substancjami obcymi, takimi 

jak pył czy woda. Jeśli na stykach znajdują 

się substancje obce, należy wyczyścić je 

przed rozpoczęciem ładowania 

akumulatora. 

Obecność substancji obcych, takich jak pył 

czy woda., podczas działania może mieć 

wpływ na czas eksploatacji styków 

akumulatora. 
●● Gdy akumulator nie jest używany, należy 

chronić go przed kontaktem z metalowymi 

przedmiotami, takimi jak spinacze, monety, 

klucze, gwoździe, wkręty lub inne małe 

metalowe obiekty, które mogą 

spowodować zwarcie styków akumulatora. 

Zwarcie styków akumulatora  
●● Podczas korzystania z akumulatora należy 

się upewnić, że miejsce pracy jest dobrze 

wentylowane. 
●● Po wyjęciu akumulatora z obudowy 

głównej narzędzia należy natychmiast 

założyć osłonę akumulatora, aby 

zapobiec osadzaniu się pyłu lub brudu 

na jego stykach, co mogłoby 

doprowadzić do zwarcia. 

 

Czas eksploatacji akumulatora 

 Czas eksploatacji akumulatorów jest 

ograniczony. Jeśli czas pracy po 

naładowaniu ulegnie znacznemu 

skróceniu, należy wymienić 

akumulator na nowy. 

Utylizacja akumulatora 

UWAGA: 
 W celu ochrony środowiska i 

umożliwienia ponownego 

przetworzenia materiałów należy 

zutylizować akumulator w oficjalnie 

wskazanej placówce, jeśli taka 

istnieje w kraju użytkownika. 

[Ładowarka] Ładowanie 

PRZESTROGA: 
●● Jeśli temperatura akumulatora spadnie 

poniżej około -10°C, ładowanie 

zostanie przerwane automatycznie w 

celu zapobieżenia degradacji 

akumulatora. 
●● Zakres temperatur otoczenia wynosi 

od 0°C do 40°C. W przypadku 

korzystania z akumulatora, którego 

temperatura jest niższa niż 0°C, 

narzędzie może nie działać 

prawidłowo. 
●● W przypadku ładowania zimnego 

akumulatora (o temp. poniżej 0°C) w 

ciepłym miejscu należy pozostawić w 

nim akumulator na co najmniej 

godzinę, aby umożliwić ogrzanie 

akumulatora do temperatury otoczenia. 
●● W przypadku ładowania kolejno więcej niż 

dwóch akumulatorów należy zapewnić 

możliwość schłodzenia ładowarki. 
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●● Nie wolno wkładać palców w gniazdo 

styków podczas trzymania ładowarki 

ani z innych powodów. 

Zapobiega to wystąpieniu pożarku lub 

uszkodzeniu ładowarki. 
●● Nie wolno używać generatora spalinowego 

jako źródła zasilania. 
●● Nie wolno zakrywać otworów 

wentylacyjnych ładowarki i akumulatora. 
●● Jeśli ładowarka nie jest używana, należy 

odłączyć ją od zasilania. 

UWAGA: 
 W chwili zakupu akumulator nie jest w pełni 

naładowany. Przed użyciem należy 

naładować akumulator. 

Ładowarka 

1. Należy podłączyć ładowarkę do gniazdka 

prądu przemiennego. 

2. Włożyć akumulator do ładowarki, mocno 

go dociskając. 

1) Po dokładnym ustawieniu względem 

siebie znaków ustawienia akumulatora 

należy umieścić go w wyprofilowaniu 

dokującym ładowarki. 

2) Wsunąć akumulator w kierunku 

wskazywanym przez strzałkę. 

  

3. Podczas ładowania będzie świecić 

kontrolka ładowania. Po zakończeniu 

ładowania wewnętrzny przełącznik 

elektroniczny zostanie automatycznie 

przełączony w celu zapobieżenia 

przeładowaniu. 
●● W przypadku podwyższonej 

temperatury akumulatora (na przykład 

bezpośrednio po zakończeniu pracy z 

dużym obciążeniem) ładowanie się nie 

rozpocznie. 

 Pomarańczowa kontrolka stanu gotowości 

będzie migać do momentu ochłodzenia 

akumulatora. Ładowania rozpocznie się 

automatycznie. 

4. Kontrolka ładowania (zielona) będzie 

migać powoli po naładowaniu 

akumulatora do poziomu około 80%. 

5. Po zakończeniu ładowania kontrolka 

ładowania świecąca na zielono zgaśnie. 

6. Jeśli temperatura akumulatora wynosi 

0°C lub mniej, całkowite naładowanie 

akumulatora może trwać dłużej niż 

zwykle. 

 Nawet po pełnym naładowaniu 

akumulatora jego moc będzie 

wynosić około 50% mocy w pełni 

naładowanego akumulatora przy 

normalnej temperaturze roboczej. 

7. Jeżeli kontrolka ładowania (zielona) nie 

gaśnie, należy skonsultować się z 

autoryzowanym przedstawicielem 

handlowym produktów firmy Panasonic. 

8. Po ponownym włożeniu w pełni 

naładowanego akumulatora do ładowarki, 

zaświeci się kontrolka ładowania. Po 

upływie kilku minut kontrolka ładowania 

świecąca na zielono zgaśnie. 

 

grozi iskrzeniem, poparzeniami lub zapłonem. 

 

Znaki 

ustawienia 
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OZNACZENIA KONTROLEK 

 

Informacja dla użytkowników dotycząca zbiórki i 

utylizacji starych urządzeń i zużytych akumulatorów 

Niniejsze symbole umieszczone na produktach, opakowaniach i/lub w 

towarzyszącej im dokumentacji oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych 

urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii/akumulatorów z 

innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. 

W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, odzysku oraz recyklingu 

zużytych produktów i baterii/akumulatorów, należy oddawać je do 

wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami 

prawa krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE i 

2006/66/WE. 

Prawidłowe pozbywanie się ww. produktów i baterii/akumulatorów pomaga oszczędzać 

cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie 

człowieka oraz stan środowiska naturalnego, który może mieć miejsce w wypadku 

niewłaściwego postępowania z odpadami. 

Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych produktów i 

baterii/akumulatorów można uzyskać od władz lokalnych, miejscowego 

przedsiębiorstwa oczyszczania lub w punkcie sprzedaży, w którym 

użytkownik nabył dane urządzenie. 

Nieprawidłowa utylizacja odpadów może podlegać grzywnie zgodnie z 

ustawodawstwem krajowym. 

Ładowanie zakończone. (Pełne naładowanie). 

Poziom naładowania akumulatora wynosi około 

80%. 

Ładowanie w toku. 

( zielona) 

Wyłączon

a 
Świeci Miga 

(pomarańczowa) 

Ładowarka jest podłączona do gniazdka prądu przemiennego. 

Gotowość do ładowania. 
Kontrolka stanu ładowania 
Z lewej: zielona Z prawej: pomarańczowa 

Akumulator jest zimny. 
Akumulator jest ładowany powoli w celu zmniejszenia jego obciążenia. 

Akumulator jest gorący. 

Ładowanie rozpocznie się po obniżeniu temperatury akumulatora. 

Jeżeli temperatura akumulatora wynosi -10°C lub mniej, kontrolka  

stanu ładowania (pomarańczowa) również zacznie migać. Ładowanie rozpocznie się  

po podwyższeniu temperatury akumulatora. 

Ładowanie nie jest możliwe. Styki akumulatora są zanieczyszczone pyłem lub 

nastąpiła awaria akumulatora. 
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Dla użytkowników instytucjonalnych w krajach Unii 

Europejskiej 
 W przypadku konieczności utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych należy 

się skontaktować z przedstawicielem handlowym lub dostawcą, aby otrzymać 

informacje dotyczące sposobu dalszego postępowania. 

 [Informacja na temat utylizacji poza obszarem Unii 

Europejskiej] 
 Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. W przypadku 

konieczności utylizacji tych produktów należy się skontaktować z przedstawicielem 

handlowym lub dostawcą, aby uzyskać informacje na temat właściwego sposobu 

postępowania. 

Uwaga na temat oznaczenia baterii (dwa dolne symbole 

przykładowe): 

 Ten symbol może być używany w połączeniu z symbolem chemicznym. W tym przypadku 

podlega on przepisom wynikającym z dyrektywy dotyczącej postępowania z odpadami 

chemicznymi. 

V. KONSERWACJA 
 Urządzenie należy wycierać przy użyciu suchej, miękkiej szmatki. Do czyszczenia nie 

wolno używać mokrej szmatki, rozcieńczalników, benzyny lub innych lotnych 

rozpuszczalników. 

  W przypadku narażenia wnętrza narzędzia lub akumulatora na kontakt z wodą należy 

jak najszybciej osuszyć elementy i pozostawić je do wyschnięcia. Należy ostrożnie 

usunąć pył lub opiłki żelaza nagromadzone wewnątrz narzędzia. W razie napotkania 

jakichkolwiek problemów podczas obsługi narzędzia należy skonsultować się z 

serwisem naprawczym. 

VI.  WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

 Należy używać wyłącznie bitów o rozmiarze dostosowanym do uchwytu wiertarki. 

VII.  ZAŁĄCZNIK 
MAKSYMALNA ZALECANA WYDAJNOŚĆ 

Model  EY7441 EY7940  EY7443 EY74A1 

Wkręcanie 

śrub 
Wkręt do 

elementów 

metalowych 

 M5   

Wkręt do drewna  ø 6,8 mm   
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Wiercenie 

Śruba 

samowkrętna 
 ø 6 mm   

Drewno  ø 35 mm   

Metal  ø 13 mm   

Ceramika – ø 13 mm  – – 

 

VIII. DANE TECHNICZNE 
JEDNOSTKA GŁÓWNA 

Model EY7441 EY7940 EY7443 EY74A1 

Napięcie zasilania silnika 14,4 V 14,4 V 18 V 

Prędkość bez 

obciążenia 
niska 70~400 /min-1 60~400 

/min-1 
50~480 

/min-1 
80~600 

/min-1 

wysoka 200~1400 /min-1 160~1400 

/min-1 
130~1400 

/min-1 
220~1750 

/min-1 

 „AUTO” – – 160~1400 

/min-1 
– – 

Liczba 

uderzeń na 

minutę 

niska – 1260~7200 

/min-1 
– – – 

wysoka – 3600~25 200 

/min-1 
– – – 

Dopuszczalna średnica bitów w 

uchwycie 
ø 1,5 mm–ø 13 mm 

Moment obrotowy sprzęgła 
Ok. 0,5 N·m  

4,4 N·m 
Ok. 1,0 N·m  

4,4 N·m 
Ok. 0,5 N·m  

4,4 N·m Ok. 0,5 N·m 4,4 N·m 

Długość całkowita 193 mm 200 mm 199 mm 203 mm 

Masa (z akumulatorem EY9L44) 1,75 kg 1,8 kg 1,85 kg 1,85 kg – 

Masa (z akumulatorem EY9L45) 1,75 kg 1,8 kg 1,85 kg 1,85 kg – 

Masa (z akumulatorem EY9L50) – – – – 1,95 kg 

Masa (z akumulatorem EY9L51) – – – – 1,95 kg 

Hałas i drgania Patrz: dołączony arkusz 

AKUMULATOR 

Model nr: EY9L41 EY9L42 EY9L44 EY9L45 EY9L50 EY9L51 

Akumulator  Akumulator 

litowo-jonowy 
 

Napięcie 

zasilania 

silnika 

14,4 V DC (3,6 

V x 4 ogniwa) 
14,4 V DC (3,6 

V x 8 ogniw) 
18 V DC  

(3,6 V x 10 ogniw) 
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ŁADOWARKA 

Model nr: EY0L81 

Znamionowe 

parametry 

elektryczne 

Patrz: tabliczka znamionowa umieszczona na spodniej części ładowarki 

Masa 0,93 kg 

Czas ładowania 

EY9L41 EY9L42 EY9L44 EY9L45 EY9L50 EY9L51 

Użyteczny 

poz. naład.: 

45 min 

Użyteczny 

poz. naład.: 

30 min 

Użyteczny 

poz. naład.: 

50 min 

Użyteczny 

poz. naład.: 

65 min 

Użyteczny 

poz. naład.: 

50 min 

Użyteczny 

poz. naład.: 

65 min 

Pełny poz. 

naład.: 60 

min 

Pełny poz. 

naład.: 35 

min 

Pełny poz. 

naład.: 65 

min 

Pełny poz. 

naład.: 80 

min 

Pełny poz. 

naład.: 65 

min 

Pełny poz. 

naład.: 80 

min 

Model nr: EY0L82 

Znamionowe 

parametry 

elektryczne 

Patrz: tabliczka znamionowa umieszczona na spodniej części ładowarki 

Masa 0,93 kg 

Czas ładowania 

EY9L41 EY9L42 EY9L44 EY9L45 EY9L50 EY9L51 

Użyteczny 

poz. naład.: 

35 min 

Użyteczny 

poz. naład.: 

30 min 

Użyteczny 

poz. naład.: 

40 min 

Użyteczny 

poz. naład.: 

50 min 

Użyteczny 

poz. naład.: 

40 min 

Użyteczny 

poz. naład.: 

55 min 

Pełny poz. 

naład.: 50 

min 

Pełny poz. 

naład.: 35 

min 

Pełny poz. 

naład.: 55 

min 

Pełny poz. 

naład.: 60 

min 

Pełny poz. 

naład.: 55 

min 

Pełny poz. 

naład.: 70 

min 

UWAGA:  Niniejsza tabela może zawierać modele niedostępne w danym 

regionie. Patrz: najnowsze wydanie katalogu zbiorczego. 

UWAGA: Nazwa i adres sprzedawcy znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do 

niniejszej instrukcji obsługi. 
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DOTYCZY 

WYŁĄCZNIE 

WIELKIEJ BRYTANII 

IX.  INFORMACJE 
DOTYCZĄCE 
WTYCZEK 
ELEKTRYCZNYCH 

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA 

NALEŻY 

UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZY 

TEKST 

To urządzenie jest wyposażone w 

odlewaną wtyczkę z trzema bolcami dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i wygody 

użytkowania. 

Wtyczka ma wbudowany bezpiecznik 5 A. 

W przypadku konieczności wymiany 

bezpiecznika należy się upewnić, że 

zamienny bezpiecznik ma wartość 

znamionową 5 A i posiada aprobatę AST 

lub BSI zgodnie z normą BS1362. 

Należy sprawdzić, czy na korpusie 

bezpiecznika znajduje się znak ASTA  

lub BSI . 

Jeżeli wtyczka posiada pokrywę 

wymiennego bezpiecznika, należy się 

upewnić, że została ona założona po jego 

wymianie. 

Jeżeli pokrywa zostanie zagubiona, nie 

można korzystać z wtyczki do czasu 

zainstalowania zamiennej pokrywy. 

Zamienną pokrywę bezpiecznika można 

nabyć u lokalnego sprzedawcy produktów 

firmy Panasonic. 

JEŻELI ZAINSTALOWANA WTYCZKA  

NIE PASUJE DO GNIAZDKA 

ELEKTRYCZNEGO ZNAJDUJĄCEGO 

SIĘ W DOMU, NALEŻY WYMONTOWAĆ 

BEZPIECZNIK,  

PO CZYM ODCIĄĆ WTYCZKĘ I 

ZUTYLIZOWAĆ JĄ W BEZPIECZNY 

SPOSÓB. 

ISTNIEJE RYZYKO POWAŻNEGO 

PORAŻENIA PRĄDEM, JEŻELI 

ODCIĘTA WTYCZKA ZOSTANIE 

PODŁĄCZONA DO JAKIEGOKOLWIEK 

13-AMPEROWEGO GNIAZDKA 

ELEKTRYCZNEGO. 

W przypadku wystąpienia konieczności 

zainstalowania nowej wtyczki, należy 

zastosować się do schematu podłączenia 

opisanego poniżej. W razie jakichkolwiek 

wątpliwości należy skorzystać z pomocy 

wykwalifikowanego elektryka. 

WAŻNE: 
Żyły w przewodzie zasilającym są 
oznaczone kolorami zgodnie z 
następującym kodem: niebieska: 
przewód neutralny; 
brązowa: przewód fazowy. 

Jeżeli kolory te nie odpowiadają kolorom 

oznaczeń złączy we wtyczce, należy 

postąpić następująco: Żyłę w kolorze 

NIEBIESKIM należy podłączyć do zacisku 

we wtyczce oznaczonego literą N lub 

kolorem CZARNYM. 

Żyłę w kolorze BRĄZOWYM należy 

podłączyć do zacisku we wtyczce 

oznaczonego literą L lub kolorem 

CZERWONYM. W żadnym wypadku nie 

wolno podłączać tych żył do zacisku 

uziemiającego wtyczki trójstykowej, 

oznaczonego literą E lub symbolem 

uziemienia . 

Sposób wymiany bezpiecznika: 

Otworzyć pokrywę bezpiecznika za 

pomocą śrubokręta, a następnie wymienić 

bezpiecznik i zamknąć lub założyć 

pokrywę bezpiecznika. 

                                

Omawiane urządzenie wyprodukowano 

zgodnie z normą BS 800. 

 

Pokrywa 

bezpiecznika 


