
NNáávvoodd kk ppoouuÏÏiittíí

·roubovák SE 4000
SE 2800

Na základû zmûny dosud platné legislativy
novelou zákona o odpadech ã.185/2001Sb.
prohla‰ujeme, Ïe od 13.8. 2005 fiádnû

oznaãujeme na‰e v˘robky odpovídajícím symbolem
(pfie‰krtnutou popelnicí). 
Povinnosti v˘robce vypl˘vající z novely zákona 
o odpadech jsou plnûny prostfiednictvím spoleãnos-
ti Elektrowin a.s.

15 Technická data 

Vysvûtlivky k údajÛm na stranû 2. 

P1 = jmenovit˘ pfiíkon
P2 = odevzdan˘ v˘kon
n0 = poãet volnobûÏn˘ch otáãek
n1 = poãet otáãek pfii zátûÏi
Tmax. = maximální utahovací moment 
H =  závit vfietene
m  = hmotnost
ahw = vibrace

LpA = hladina akustického tlaku
LWA =  hladina akustického v˘konu

KpA, KWA = odchylka

Pfii práci mÛÏe hluãnost 85dB(A) pfiekroãit.
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b) Zapu‰tûné ‰rouby: 
plocha zapu‰tûného ‰roubu hlavy se nachází 2 mm
mimo pouzdro dorazu.

Za‰roubujte zku‰ební ‰roub a nastavte hloubkov˘
doraz. Pfii otáãení pouzdra dorazu se mûní hloubka
‰roubu o 0,25 mm. Pokud je ‰roub za‰roubovan˘,
tak pouzdro dorazu za‰roubujte. 

V pfiípadû odejmutí hloubkového dorazu (6) se nez-
mûní nastavená hloubka ‰roubu.   
Po opûtovném nasazení se tedy mÛÏe pracovat se
stejn˘m nastavením.

Pfii za‰roubování ‰roubÛ s kfiíÏovou dráÏkou 
je stroj se ‰roubovacím bitem aÏ do ukonãe-
ní postupu ‰roubování silnû pfiitlaãován. Je to z

dÛvodu moÏného sklouznutí bitu z hlavy ‰roubu a
popfiípadû po‰kození materiálu.

Pokud stroj nebude pfiesnû drÏen kolmo k obrobku,
srovná tuto nerovnost hloubkov˘ doraz (aÏ k
poÏadované úrovni).  

8.5 práce bez hloubkového dorazu     
Díky citlivosti spínaãe se pfiizpÛsobuje i poãet

otáãek.

Po ukonãení ‰roubování pusÈte spínaã (2) a stroj se
tím vypne.

9 Tipy a triky

·roubovák ‰roubuje pouze kdyÏ je na nûj vykazová-
na síla. 
To je dÛleÏité obzvlá‰È u stavebních ‰roubÛ (s
hrub˘m závitem) v sádrokartonov˘ch deskách, kdy
jsou ‰rouby velice rychle za‰roubovány.

10 Poruchy

JestliÏe je upínání ‰roubovacího bitu moc pevné:
vytáhnûte ho ruãnû za  pomocí kle‰tí nebo za pomo-
ci hloubkového dorazu, viz.kapitola v˘mûna nástro-
je.

11 ÚdrÏba

Pfied jakoukoli údrÏbou ãi opravou vytáhnûte
zástrãku ze zásuvky!

âi‰tûní motoru: stroj se pravidelnû ãistí vyfou-
káváním neãistot ze zadních vzduchov˘ch ‰tûr-
bin.

Podéln˘ otvor rychlo-upínacím zámku (8) ãistûte
a pomocí vzduchu vyfoukejte, popfi.otvor naole-
jujte.

Pravidelnû ãistûte hloubkov˘ doraz (6).

12 Pfiíslu‰enství

PouÏívejte pouze originál Metabo pfiíslu‰enství. 
Pfii jeho v˘bûru se obraÈte na autorizovaného
prodejce.
Pro volbu vhodného pfiíslu‰enství sdûlte prodej-
ci pfiesné oznaãení svého stroje.

Podívejte se na str.4

A ‰roubovací bity (délka: 25mm)
B hák na le‰ení se zabudovan˘m 

depotem bitÛ

13 Opravy

UpozorÀujeme, Ïe opravy el. náfiadí smí
provádût pouze odborná opravna.

Elektrické náfiadí vyÏadující opravu je moÏné
zaslat na adresu:

Záruãní servis:
Metabo s.r.o.
Královická 1793
Brand˘s n/L
250 01
tel:  326 904 457
fax: 326 907 730
www.metabo.cz
e-mail: LSvec@metabo.cz

V pfiípadû opravy popi‰te, prosím, Vámi ji‰tûnou
závadu.

14 Ochrana Ïivotního prostfiedí

Metabo obaly jsou 100% recyklovatelné. 
VyslouÏilé elektrické náfiadí a pfiíslu‰enství
obsahuje velké mnoÏství surovin a umûl˘ch
hmot, které rovnûÏ mohou b˘t recyklovány.
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5 Popis 

1 pfiepínaã R+L
2 spínaã
3 tlaãítko dlouhodobého zapnutí 
4 upevnûní háku, viz.kapitola pfiíslu‰enství 
5 hák
6 hloubkov˘ doraz
7 nástroj (není zahrnut v dodávce)
8 rychloupínací zámek
9 dorazové pouzdo

6 Speciální v˘robní znaky

- kompaktní, lehk˘ stroj pro dlouhodobé nasazení 
díky své konstrukci        

- ergonomicky formované tûlo stroje pro neúnavnou
práci

- patentovan˘ v˘mûnn˘ systém bitÛ
- dvoudíln˘ hloubkov˘ doraz

- jemnû nastavitelná hloubka ‰roubování
- nehluãná ozubená spojka
- odnímateln˘ hák se zabudovan˘m depotem bitÛ

- SE 4000:
Ideální k pouÏití pfii stavebních montáÏích, jako
napfiíklad pfiipevÀování sádrokartonov˘ch desek.

- SE 2800:
Univerzálnû pouÏití ‰roubováku pro ‰roubování do
dfieva, pfiedvrtané ‰rouby a stavebních ‰roubÛ do
prÛmûru 6,0 mm.    

- Hloubkov˘ doraz
MoÏnost práce s nebo bez hloubkového dorazu.
Sejmutím hloubkového dorazu se hloubka
‰roubování nezmûní. Po opûtném nasazení dorazu
je moÏné pracovat opût s tou samou hloubkou.

7 Uvedení do provozu

Pfied uvedením stroje do provozu se pfies-
vûdãte, zda napûtí uvedené na v˘konovém 
‰títku souhlasí se síÈov˘m napûtím.

PouÏití háku
Jednodu‰e hák nacvaknûte na upevnûní (4) a dejte
jej do Vámi vyhovující pozice.

8 PouÏití

8.1. zapnutí a vypnutí

K zapnutí stroje stlaãte spínaã (2).
Poãet otáãek mÛÏe b˘t bezstupÀovitû mûnûn
podle stlaãení spínaãe. 
Pro trvalé poÏití mÛÏe b˘t pouÏito tlaãítko
dlouhodobého zapnutí (3). K uvolnûní opût
stlaãte spínaã. 

8.2 volba smûru otáãek

Pokud není motor zcela vypnut˘, není 
moÏné za provozu mûnit smûr otáãek.

V˘bûr smûru rotace: 
R = pravotoãiv˘ chod
L = levotoãiv˘ chod

8.3 v˘mûna nástrojÛ

1 moÏnost:
(viz strana 3, obrázek 1)
- odstraÀte hloubkov˘ doraz (6)
- rychlo-upínací zámek (8) posuÀte aÏ na doraz 

smûrem dozadu
- rychlo-upínací zámek (8) pusÈte
- nástroj (7) sejmûte
KdyÏ Vám nejde rychlo-upínací zámek posu-
nout rukou, mÛÏete si pomoci hloubkov˘m
dorazem, viz.obr.1b
- hloubkov˘ doraz (6) postavte napfiíklad na stÛl
- stroj s rychlo-upínacím zámkem (8) postavte 

na vrchní hranu hloubkového dorazu (6)
- rychlo-upínací zámek (8) umístûte do takové 

polohy, aby stlaãením stroje byl zámek (8)
posunut

2 moÏnost :
Nástroj vytáhnûte pomocí kle‰tí. 

Hloubkov˘ doraz (6) opût upevnûte: pfii nasa-
zení otoãte a zaklapnûte.

8.4 práce s hloubkov˘m dorazem

Obrázky viz. str. 3, obrázek 2a a 2b:

a) ·roubujte tak, aby se hlava dorazu opfiela o
mate-riál ( ‰rouby s válcovou hlavou, ‰rouby s
ãoãkovitou hlavou, ‰rouby se ‰estihrannou
hlavou): opûrná plo-cha hlavy ‰roubu se
nachází 2 mm mimo pouzdro dorazu.
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1 Souhlasné  prohlá‰ení

Tímto prohla‰ujeme na vlastní zodpovûdnost, Ïe
tento v˘robek splÀuje uvedené normy a normativní
nafiízení: EN 60745, 98/37EG a 89/336/EWG.

Stroj je vhodn˘ pro na‰roubování a vy‰roubování
‰roubÛ ze dfieva, sádrokartonov˘ch desek, umûl˘ch
hmot a podobn˘ch materiálÛ.

Stroj není vhodn˘ pro na‰roubování a vy‰roubování
metrick˘ch ‰roubÛ!

UÏivatel pfiejímá odpovûdnost za ‰kody zpÛsobené
nepatfiiãn˘m zacházením.
V‰eobecnû uznávané ochranné pfiedpisy v pfiípadû
nehody a pfiiloÏené bezpeãnostní informace musí
b˘t dodrÏovány.

3 V‰eobecné bezpeãnostní 
podmínky

Pfied pouÏitím stroje si nejdfiíve pozornû pfieã-
tûte bezpeãnostní pfiedpisy pro uÏívání elektric-
kého náfiadí (ãerven˘ se‰it) a návod k pouÏití.
V‰echny pfiiloÏené dokumenty si uchovejte
a Va‰e elektrické náfiadí pfiedávejte dále vÏdy
s tûmito dokumenty.

4 Speciální bezpeãnostní podmínky

!Pro svou ochranu a zároveÀ
ochranu stroje dodrÏujte upozor-
nûní s tímto oznaãením!

Dfiíve neÏ budete se strojem pracovat nebo
provádût jeho údrÏbu, vytáhnûte zástrãku ze
zásuvky

Dávejte pozor na plynové, elektrické a vodní
vedení.

Pfii kontaktu náfiadí s el.vedením pod napûtím
mÛÏe dojít k el. ‰oku uÏivatele.

Pfii del‰í pracovní dobû pouÏívejte ochranu na
u‰i.

Pfii nepouÏívání ochrany na u‰i pfii práci mÛÏe
dojít k po‰kození sluchu.

Bûhem práce se mÛÏe vyskytnout zpûtn˘ toãiv˘
moment.

4

Návod k pouÏití

VáÏen˘ zákazníku,
dûkujeme Vám za dÛvûru, se kterou jste se pfii v˘bûru elektrického náfiadí obrátili na znaãku Metabo.
KaÏdé el. náfiadí firmy Metabo je spolehlivû testováno a je pod stálou kontrolou kvality. Îivotnost el. náfiadí
závisí ve velké mífie i na Vás. Dbejte proto pokynÛ uveden˘ch v návodu k pouÏití a pfiiloÏen˘ch doku-
mentech. âím starostlivûji se ke svému Metabu budete chovat, tím déle a spolehlivûji Vám bude slouÏit.
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