


Dziękujemy że obdarzyłeś naszą firmę swoim zaufaniem i kupiłeś elektronarzędzie 
marki VANDER. Mamy nadzieję że sprawdzi się ono przez cały okres użytkowania i 
będzie ono w znaczący sposób ułatwiało Ci pracę oraz skracało czas potrzebny do jej 
wykonania. 
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1. PRZEZNACZENIE 

Urządzenie przeznaczone jest do wiercenia z udarem w cegle, betonie i kamieniu, jak również do wiercenia w 
drewnie, metalu, ceramice i tworzywach sztucznych. Urządzenia z elektroniczną regulacją biegu w prawo-/lewo 
mogą być również stosowane do wkręcania śrub i nacinania gwintów. 

 

 

2. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może 
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała. 

 

 

 

 

 

 

 

Przechowuj na przyszłość wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i niniejsze zalecenia. Występujące w tekście 
wyrażenie „elektronarzędzie" oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe 
(bez kabla sieciowego). 

1. Bezpieczeństwo miejsca pracy 

• Utrzymuj porządek w miejscu pracy. 
• Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem. 
• Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub 

pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych substancji. 
• Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych 

czynności, co grozi wypadkiem. 
 

2. Bezpieczeństwo elektryczne 

• Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno 
jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek 
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym. 

• Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy ciało 

Uwaga/ Niebezpieczeństwo 

Nota 

Rękawice ochronne wymagane 

Maska ochronna wymagana 

Okulary ochronne wymagane 

Ochraniacze słuchu wymagane 



jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze. 
• Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza 

obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym. 
• Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do 

wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, 
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić do 
porażenia prądem elektrycznym. 

• Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się 
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

• Jeśli praca na wolnym powietrzu jest nieunikniona, należy zastosować wyłącznik przeciążeniowy. 
Zastosowanie przełącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem. 

 

3. Bezpieczeństwo osób 

• Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie 
używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków. 
Moment nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami. 

• Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie 
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki 
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu. 

• Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź, czy jego 
wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub 
przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku. 

• Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz 
pozostawiony w obracającym się elemencie może doprowadzić do urazu ciała. 

• Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś 
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w 
nieoczekiwanych sytuacjach. 

• Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice 
trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać 
pochwycone przez obracające się części narzędzia. 

• Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy są one 
przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia 
pyłem. 

 

4. Obsługa elektronarzędzi 

• Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania. 
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia. 

• Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie 
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je naprawić. 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem 
elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza 
ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. 

• Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać 
elektronarzędzi osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji. 



Narzędzia używane przez niedoświadczone osoby są niebezpieczne. 
• Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy 

obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, ze nie 
zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem 
należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi. 

• Narzędzia do cięcia powinny być naostrzone i utrzymane w czystości. Starannie konserwowane 
narzędzia, z ostrymi krawędziami tnącymi, rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować. 

• Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. używaj zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzględniaj przy 
tym zarówno warunki pracy, jak i przeprowadzaną czynność. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew 
przeznaczeniu jest niebezpieczne. 

 

5. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z wiertarkami 

• Zakładaj ochronniki słuchu podczas pracy wiertarką udarową. Narażanie się na hałas może 
spowodować utratę słuchu. 

• Narzędzia używaj z dodatkowymi rękojeściami dostarczonymi z narzędziem. Utrata kontroli może 
spowodować osobiste obrażenia operatora. 

• Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie robocze mogłoby natrafić na ukryte przewody 
elektryczne lub na własny przewód zasilający, elektronarzędzie trzymaj za izolowane powierzchnie 
rękojeści. Kontakt z przewodem sieci zasilającej może spowodować przekazanie napięcia na części 
metalowe elektronarzędzia, co mogłoby spowodować porażenie prądem elektrycznym. 

• Używaj odpowiednich przyrządów poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilających, 
lub poproś o pomoc zakłady miejskie. Kontakt z przewodami znajdującymi się pod napięciem może 
oprowadzić do powstania pożaru i porażenia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu gazowego może 
doprowadzić do wybuchu. Przebicie przewodu wodociągowego powoduje szkody rzeczowe. 

• Trzymaj mocno elektronarzędzie. Podczas dokręcania i luzowania śrub mogą wystąpić krótkotrwałe 
wysokie momenty reakcji.  

• Elektronarzędzie trzymaj podczas pracy mocno w obydwu rękach i zapewnić bezpieczną pozycję pracy. 
Elektronarzędzie prowadzone jest bezpieczniej w obydwu rękach. 

• Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub 
imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku. 

• Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości. Mieszanki materiałów są szczególnie niebezpieczne. Pył z 
metalu lekkiego może się zapalić lub wybuchnąć. 

• Przed odłożeniem elektronarzędzia, poczekaj, aż znajdzie się ono w bezruchu. Narzędzie robocze może 
się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nad elektronarzędziem. 

• Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym przewodem. Nie należy dotykać uszkodzonego przewodu; 
w przypadku uszkodzenia przewodu podczas pracy, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Uszkodzone 
przewody podwyższają ryzyko porażenia prądem. 
 

6. Serwis 

Urządzenie oddawaj tylko do autoryzowanego serwisu, który naprawi Ci urządzenie używając odpowiednich 
części zamiennych. To zapewni Ci bezpieczeństwo przy pracy z urządzeniem, oraz pewność że zostało ono 
prawidłowo naprawione.  

 



3. OPIS URZĄDZENIA 

Widok boczny urządzenia. 

1. Ogranicznik głębokości wiercenia 

2. Uchwyt narzędziowy 

3. Przełącznik funkcji 

4. Włącznik 

5. Dodatkowy chwyt przedni 

6. Regulator obrotów 

7. Przewód sieciowy 

 

Grafika A 

Wariant 1: zakładanie standardowego wiertła 

(a1) Wiertło 

(a2) Uchwyt wiertarski  

(a3) Klucz do uchwytu wiertarskiego 

(a4) Adapter SDS 

Wariant 2: zakładanie wiertła SDS 

 (a5) Przecinak płaski SDS  

(a6) Grot SDS 

(a7) Wiertło SDS

 

 

 

 

 

 

Grafika B 

Dodatkowy chwyt przedni 

(b1) Ogranicznik głębokości wiercenia 

(b2) Blokada ogranicznika głębokości  

(b3) Chwyt 

 

Grafika C 

(c1) Osłona przeciwpyłowa 

(c2) Smar 

(c3) Walizka 



 
 



 

 

4. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA 

 

Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu, wyłącz urządzenie oraz wyjmij wtyczkę z 
gniazdka. Poczekaj aż maszyna przestanie pracować. 

 

1. Uchwyt dodatkowy  

Urządzenie należy używać jedynie z uchwytem dodatkowym. Rękojeść dodatkową (5) można ustawiać w kilku  
pozycjach, co umożliwia pracę w pozycji najbardziej wygodnej i bezpiecznej dla obsługującego.  

Przekręć dolny chwyt (b3) rękojeści dodatkowej w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara i 
przesuń rękojeść dodatkową na tyle do przodu, aby można ją było ustawić w pożądanej pozycji. Następnie 
pociągnij rękojeść do pozycji wyjściowej i mocno dokręcić dolną część chwytu w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.  

 

 

 



2. Ustawienie głębokości wiercenia 

Dzięki ogranicznikowi głębokości wiercenia (b1), możesz wiercić na taką samą głębokość w kilku różnych 
punktach.  

• Przekręć blokadę (b2) ogranicznika głębokości na chwycie przednim. 
• Wyciągnij ogranicznik głębokości na tyle, by odległość pomiędzy końcówką wiertła, a końcówką 

ogranicznika głębokości wynosiła pożądaną głębokość wiercenia. 
• Zakręć blokadę. 

 

3. Wymiana narzędzi 

Do wymiany narzędzi roboczych należy używać rękawic ochronnych. Podczas dłuższej pracy uchwyt wiertarski 
może się mocno nagrzać. 

 

Osłona przeciwpyłowa zapobiega w dalekiej mierze wnikaniu pyłu do uchwytu narzędzi podczas 
pracy. Należy uważać przy wkładaniu narzędzia na to, by nie uszkodzić osłony przeciwpyłowej. 
Uszkodzoną osłonę przeciwpyłową należy natychmiast wymienić. Poleca się zlecić 
przeprowadzenie wymiany w punkcie serwisu. 

 

Montaż narzędzi do uchwytu wiertarskiego SDS-max 

Za pomocą uchwytu wiertarskiego SDS-max można wymienić narzędzie robocze w sposób prosty i wygodny bez 
użycia dodatkowych narzędzi. 

• Przesuń tuleję zaryglowania (2) do tyłu. 
• Włóż oczyszczoną i lekko nasmarowaną końcówkę montowanego narzędzia do uchwytu narzędziowego. 
• Oprzyrządowanie należy wkładać do uchwytu narzędziowego kręcąc nim aż do momentu, gdy się ono 

samodzielnie zarygluje. 
• Zaryglowanie należy skontrolować przez pociągnięcie narzędzia. 

Ze względów systemowych narzędzie robocze SDS-max ma swobodę poruszania. Dlatego na biegu jałowym 
występuje bicie. Nie ma to żadnego wpływu na dokładność wierconego otworu, ponieważ wiertło samoczynnie 
centruje się podczas wiercenia. 

 

Montaż uchwytu wiertarskiego z wieńcem zębatym 

Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym zamocuj tak jak narzędzie robocze w uchwycie SDS-max. Potem: 

• Otworzyć uchwyt wiertarski (a2) kluczem zębatym (a3). 
• Włożyć narzędzie robocze. 
• Włożyć klucz w odpowiednie otwory uchwytu wiertarskiego z wieńcem zębatym i unieruchomić 

równomiernie narzędzie robocze. 



5. PRACA Z URZĄDZENIEM 

 

• Jeżeli to możliwe, używaj rękawic. 
• Podczas pracy używaj okularów ochronnych.  
• Odpryskujące odpady mogą spowodować obrażenia.  
• Przy długiej pracy używaj słuchawek ochronnych. 
• Pracując w zapylonym środowisku, używam maski przeciwpyłowej. 

 

Należy zwrócić uwagę na napięcie sieci! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na 
tabliczce znamionowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia przeznaczone do pracy pod napięciem 
230 V można przyłączać również do sieci 220 V. 

 

1. Włączenie/wyłączenie 

• W celu włączenia elektronarzędzia naciśnij włącznik/wyłącznik (4). 
• W celu wyłączenia elektronarzędzia zwolnij włącznik/wyłącznik (4). 

 

2. Nastawianie prędkości obrotowej 
• Przy pomocy pokrętła regulatora (6) możesz dokonać regulacji prędkości. 

 

3. Ustawianie trybu pracy 

 

Zmiany trybu pracy dokonywać tylko wtedy, gdy elektronarzędzie jest wyłączone! W innym 
wypadku elektronarzędzie może ulec uszkodzeniu. 

 
 
 
Spining 

• Przekręć przełącznik funkcyjny (3) na pozycję   . 
 
Kłucie/dłutowanie/wyburzanie  

• Przekręć przełącznik funkcyjny (3) na pozycję    . Po włączeniu narzędzia należy je lekko docisnąć, aby 
nie podskakiwało w sposób niekontrolowany. Zbyt silny docisk narzędzia nie zwiększa jego skuteczności. 
 

Wiercenie z udarem  
• Przekręć przełącznik funkcyjny (3) na pozycję    . Nie przeciążać narzędzia. Lekki nacisk daje najlepsze 

wyniki. Trzymać narzędzie w jednej pozycji uważając, aby wiertło nie ślizgało się i nie przesuwało się 
względem otworu. Nie zwiększać nacisku, gdy otwór zapcha się wiórami, opiłkami lub gruzem. Zamiast 



tego pozwól, aby narzędzie pracowało przez chwilę bez obciążenia, a następnie wyciągnij wiertło 
częściowo z otworu. Po kilkakrotnym powtórzeniu tej procedury otwór zostanie oczyszczony i można 
wznowić normalną operację wiercenia. 

 

 

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

 
 
Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. 
 
 

Czyść maszynę z kurzu, pyłu, wiór i innych odpadów regularnie. Rób to za pomocą ściereczki z niewielką ilością 
szarego mydła. Nie używaj żadnych detergentów. Upewnij się żeby woda nie dostała się do środka urządzenia.  
 

Usuwanie odpadów 
Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi 
zasadami ochrony środowiska. 
Tylko dla państw należących do UE: 
Nie należy wyrzucać elektronarzędzi do odpadów domowych! Zgodnie z europejską wytyczną 
2002/96/WE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w 
prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno 
i doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska. 
 

 

 

7.DANE TECHNICZNE 

Młot udarowy  

Napięcie i natężenie 230V-50 Hz 

Moc 1200 W 

Prędkość obrotowa bez obciążenia 300-600/min 

Częstotliwość udaru 1750-3500/min 

Uchwyt narzędziowy SDS MAX 

Waga 7.1 kg 

Klasa zabezpieczenia  

  

Maksymalna średnica wiercenia 

Beton 40 mm 



Dźwięk oraz wibracje 

Całkowita wartość drgań działających na kończyny górne operatora: ah,HD 11,58 m/s2, KHD 1,5 m/s2,  

                                                                                                                           ah, CHeq 10,77 m/s2, KCHeq 1,5 m/s2. 

Natężenie dźwięku (LWA):  109 dB(A) 

Ciśnienie dźwięku (LPA):  98 dB(A) 

 

8. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
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