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INFORMACJE OGÓLNE 

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z 

URZĄDZENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ 

SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!  

 

Konieczność stosowania okularów ochronnych. 

Podczas pracy urządzenia może dochodzić do po-

wstawania powodujących utratę wzroku iskier, opi-

łek, drzazg lub odprysków. 

 

Konieczność stosowania nauszników ochronnych. 

Nadmierny hałas powoduje postępującą utratę słu-

chu. 

 

Nosić maskę przeciwpyłową. 

Podczas pracy w miękkich materiałach może docho-

dzić do powstawania szkodliwego dla zdrowia pyłu. 

Nie obrabiać materiału zawierającego azbest! 

 

Druga klasa izolacji - II 
Oznacza zastosowanie izolacji wzmocnionej, która zapewnia 

zarówno ochronę przed dotykiem bezpośrednim, jak i pośred-

nim. Ponieważ zastosowana jest izolacja wzmocniona lub do-

datkowa, to nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia 

z przewodem ochronnym uziemiającym. 

 

 

 

Ogólny znak ostrzegawczy 
Treść poprzedzona znakiem ostrzegawczym zawiera istotne 

informacje na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia. 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Izolacja_wzmocniona
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KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI 
 
Dziękujemy za zakup elektronarzędzia firmy VANDER. Zastosowane rozwią-
zania opracowane przez naszą firmę oraz przestrzeganie reżimów technolo-
gicznych zapewnia wysoką jakość zakupionego przez Państwa urządzenia. 
Dostarczona Państwu instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użyt-
kownikowi wszystkich możliwości wykorzystania urządzenia oraz, bardzo 

ważne , poinformowanie o mogących wystąpić podczas niewłaściwego użyt-
kowania zagrożeniach. 
 
Nasza wiertarka jest wydajnym urządzeniem z funkcją wiertarki i wiertarki z 
udarem. Silnik o mocy 600 W jest odpowiedni do wykonywania różnych prac 
przydomowych. Uchwyt narzędziowy, 13 milimetrowy, umożliwia wykorzysta-
nie standardowych narzędzi, najczęściej wykorzystywanych w pracach przy-
domowych. Płynna regulacja obrotów, oraz zmiana ich kierunku są niewątpli-
wą zaletą zakupionego przez Państwo urządzenia. Solidne wykonanie prze-
kłada się na wysoką wytrzymałość i żywotność elektronarzędzia, zaś uchwyt 
samozaciskowy zapewnia łatwą i szybką wymianę narzędzi roboczych. 
 

 
 

PRZECZYTAJ NAJPIERW 
 

W celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji elektronarzędzia 
przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się z in-
formacjami o środkach ostrożności zawartych w działach opisujących ostrze-
żenia i wskazówki bezpieczeństwa, oraz zaleceniami zawartymi w dostar-
czonej Państwu instrukcji obsługi. 
 

UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
 
Wiertarka przeznaczona jest do wiercenia w drewnie, metalu, tworzywie 
sztucznym i wyrobach ceramicznych, a po włączeniu udaru w cegle, betonie i 
kamieniu. 
 
Do wiercenia w metalu powinno używać się wierteł HSS, które charakteryzują 
się dużą ostrością i wysoką trwałością. 
 
Nie wolno używać wiertarki do wkręcania wkrętów lub śrub, nawet na mini-
malnych obrotach. 
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Urządzenie używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie, od-
biegające od opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznacze-
niem urządzenia. Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody 
lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie produ-
cent. 
 
Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie nie jest przeznaczone do zasto-
sowania zawodowego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa gwaran-
cyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieśl-
niczych, przemysłowych lub do podobnych działalności. 
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DANE TECHNICZNE 
 

Model: VWU709 
Napięcie zasilania/częstotliwość: 230 V/50 Hz 
Moc: 600 W 
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-3000 min-1 
Zdolność wiercenia: 

stal 10mm 
beton itp. 13 mm 
drewno, wiertło piórkowe 20 mm 

Rozmiar uchwytu wiertarskiego 13 mm 
Waga urządzenia 1,60 kg 

Klasa izolacji 2  
 

HAŁAS I WIBRACJE 
 
Hałas i wibracje zostały zmierzone zgodnie z normą EN 60745. 
 
Poziom ciśnienia akustycznego LpA: 85,00 dB (A) 
Odchylenie LpA: 3,00 dB (A) 
Zmierzony poziom mocy akustycznej LwA: 96,00 dB (A) 
Odchylenie LwA: 3,00 dB (A) 
 

Nosić nauszniki ochronne. 
Oddziaływanie hałasu może spowodować utratę słuchu. 
 
Wartości całkowite drgań (suma wektorowa 3 kierunków) mierzone są zgodnie 
z normą EN 60745. 
 
Wartość wibracji działających na kończyny górne (wiercenie): ah =2,92 m/s

2
, 

k=1,50 m/s
2
. Wartość wibracji działających na kończyny górne (wiercenie z 

udarem): ah =9,52 m/s
2
, k=1.5 m/s

2
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 Ostrzeżenie! 
Podana wartość emisji drgań została zmierzona według znormalizowanych 
procedur i może się zmieniać w zależności od sposobu używania elektrona-
rzędzia. W wyjątkowych przypadkach może wykraczać ponad podaną war-
tość. 
 
Podana wartość emisji drgań może być używana do wstępnego oszacowania 
negatywnego oddziaływania. 
 

 Ograniczać powstawanie hałasu i wibracji do minimum! 
 
UWAGA: Zadeklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie 
z użyciem standardowej metody badawczej i może być stosowana do porów-
nania jednego urządzenia z drugim. 
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I. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃ-

STWA 
 
 

 OSTRZEŻENIE 

 
Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia, wskazówki bezpieczeństwa i 
instrukcję. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i wska-
zówek dotyczących bezpieczeństwa, może być przyczyną porażenia prądem, 
pożaru lub ciężkich obrażeń ciała. 
! Zachować wszystkie ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa, aby móc 
skorzystać z nich w przyszłości. 
 
W podanych niżej ostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa wyrażenie 
„elektronarzędzie” lub „urządzenie” oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci 
(z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzie zasilane z akumulatora (bez-
przewodowe). 
 
 

A) Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa miejsca pracy. 

 
 Stanowisko pracy powinno być utrzymane w czystości. Należy za-

dbać, aby było ono dobrze oświetlone. 
 Niewystarczające oświetlenie lub nieporządek w miejscu pracy mogą być 

przyczyną wypadków. 

 Nie pracować urządzeniem w środowisku zagrożonym wybuchem, w 
otoczeniu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. 
 Podczas użytkowania elektronarzędzia wytwarzają się iskry, które mogą spo-

wodować zapłon substancji łatwopalnych. 

 Nie dopuszczać dzieci i osób postronnych do miejsc, w których uży-
wa się elektronarzędzi. 
 Rozproszenie uwagi użytkownika podczas pracy z urządzeniem może dopro-

wadzić do utraty kontroli nad narzędziem i spowodować powstanie obrażeń 
ciała. 
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B) Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego. 

 

 Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy w ża-
den sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żad-
nych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód 
z żyłą uziemienia ochronnego. 
  Brak przeróbek we wtyczkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko 

porażenia prądem elektrycznym. 

 Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z 
masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania 
i chłodziarki. 
 W przypadku dotknięcia części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ry-

zyko porażenia prądem elektrycznym. 

 Nie należy narażać elektronarzędzia na działanie deszczu lub wa-
runków wilgotnych. 
 W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko po-

rażenia prądem elektrycznym. 

 Nie należy nadwyrężać przewodów przyłączeniowych. Nigdy nie 
należy używać przewodu przyłączeniowego do przenoszenia, cią-
gnięcia elektronarzędzia lub wyciągnięcia wtyczki z gniazdka. Nale-
ży trzymać przewód przyłączeniowy z daleka od źródeł ciepła, ole-
jów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. 
  Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększają ryzyko po-

rażenia prądem elektrycznym. 

 W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na wolnym powietrzu, 
przewody przyłączeniowe należy przedłużać przedłużaczami prze-
znaczonymi do pracy na wolnym powietrzu. 
 Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu 

zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

 W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgot-
nym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania nale-
ży stosować wyłączniki różnicowoprądowe (RCD). 
 Zastosowanie RCD zmniejsz ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

C) Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osobistego. 

 

 Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachować roz-
sądek podczas używania elektronarzędzia. Nie należy używać elek-
tronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, 
alkoholu lub lekarstw. 
 Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować po-

ważne osobiste obrażenia. 

 Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać 
okulary ochronne. 
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 Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak 
maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, 
zmniejsza ryzyko powstania obrażeń. 

 Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do 
źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora oraz zanim 
podniesie się lub przeniesie się narzędzie należy upewnić się, że 
włącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony. 
 Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na włączniku lub przyłączenie elek-

tronarzędzia do sieci zasilającej przy załączonym wyłączniku może być przy-
czyną wypadku. 

 Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie 
klucze. 
 Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spo-

wodować osobiste obrażenia. 

 Podczas pracy z urządzeniem należy unikać nienaturalnych pozycji. 
Zajmowana przez operatora urządzenia postawa podczas pracy po-
winna być stabilna i zrównoważona. 
 Prawidłowa pozycja podczas pracy zapewnia lepszą kontrolę nad elektrona-

rzędziem w nieprzewidzianych sytuacjach. 

 Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania 
ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy, ubranie i rękawiczki z 
dala od części ruchomych. 
 Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zaczepione przez czę-

ści ruchome. 

 Jeżeli urządzenia są przystosowane do przyłączenie zewnętrznego 
odciągu pyłu i pochłaniacza pyłu, należy upewnić się, że są one 
podłączone i prawidłowo użyte. 
 Użycie pochłaniaczy pyłu może zredukować zagrożenia zależne od zapylenia. 

 

D) Wskazówki dotyczące prawidłowej obsługi i eksploatacji urządzenia. 

 

 Nie należy elektronarzędzia przeciążać. Należy stosować elektrona-
rzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy. 
 Właściwie dobrane elektronarzędzie umożliwi pracę lepszą i bezpieczniejszą 

przy obciążeniu, na jakie zostało zaprojektowanie. 

 Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli łącznik go nie załącza i 
nie wyłącza. 
 Każde elektronarzędzie, którego nie można załączyć lub wyłączyć łącznikiem, 

jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. 

 Należy odłączyć wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia i/lub 
odłączyć akumulator po zakończeniu pracy, przed wykonaniem 
czynności regulacyjnych, wymianą części lub magazynowaniem. 
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 Te zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowe-
go rozruchu elektronarzędzia. 

 Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem 
dzieci i nie należy pozwalać osobom niezaznajomionym z elektrona-
rzędziem lub niniejszą instrukcją na jego używanie. 
 Używanie elektronarzędzi przez osoby niedoświadczone może spowodować 

powstanie sytuacji niebezpiecznych. 

 Elektronarzędzie należy konserwować. Należy sprawdzać współo-
siowość lub zakleszczenie się części ruchomych, pęknięcia części i 
wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę elektrona-
rzędzia. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy elektronarzędzie 
przed użyciem naprawić. 
 Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób konserwacji elektronarzę-

dzia. Używanie niesprawnych urządzeń może doprowadzić do powstania sy-
tuacji niebezpiecznych dla zdrowia. 

 Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. 
 Odpowiednie utrzymywanie ostrych krawędzi narzędzi tnących zmniejsza ry-

zyko prawdopodobieństwa zakleszczenia i ułatwia obsługę. 

 Elektronarzędzie, wyposażenie, narzędzia robocze itp. należy sto-
sować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki i 
rodzaj pracy do wykonania. 
 Używanie elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może 

spowodować niebezpieczne sytuacje. 

E) Naprawa. 

 Naprawę elektronarzędzia należy zlecać wyłącznie osobie wykwalifi-
kowanej, wykorzystującej wyłącznie oryginalne części zamienne. 
 Zapewnia to, że użytkowanie elektronarzędzia będzie nadal bezpieczne. 

 

F) Pozostałe zagrożenia. 

 
Także w przypadku, gdy elektronarzędzie będzie obsługiwane zgodnie z 
instrukcją, zawsze zachodzi ryzyko powstania zagrożenia. W zależności 
od budowy i sposobu wykonania elektronarzędzia mogą pojawić się na-
stępujące zagrożenia: 
 

1. Uszkodzenia płuc, w przypadku nie stosowania odpowiedniej maski 
przeciwpyłowej. 

2. Uszkodzenia słuchu, w przypadku nie stosowania odpowiednich nauszni-
ków ochronnych. 
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3. Negatywny wpływ na zdrowie, w wyniku drgań ramion i dłoni, w przypad-
ku, gdy urządzenie jest używane przez dłuższy czas lub w niewłaściwy 
sposób i bez przeglądów. 

 

II. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA WIERTAREK 
 
 Podczas wykonywania prac w pobliżu przewodów instalacji elek-

trycznej ukrytych w elementach konstrukcyjnych, istnieje ryzyko, że 
narzędzie robocze może uszkodzić niewidoczne przewody. Dlatego 
też, elektronarzędzie należ trzymać wyłącznie za izolowane po-
wierzchnie rękojeści. 
 W takich sytuacjach powinno się używać, dostępnych w handlu, czujników lo-

kalizacyjnych ukrytych przewodów instalacji elektrycznej. 

 Kontakt z przewodem instalacji elektrycznej może spowodować przekazanie 
napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mogłoby spowodować po-
rażenie prądem elektrycznym. 

 Podczas wykonywania prac w pobliżu rur wodociągowych ukrytych 
w elementach konstrukcyjnych, istnieje ryzyko, że narzędzie robo-
cze może uszkodzić niewidoczną rurę, co spowodować może po-
wstanie szkód wynikających z zalania pomieszczeń. 
 W takich sytuacjach powinno się używać, dostępnych w handlu, czujników lo-

kalizacyjnych ukrytych przewodów lub rur. 

 W przypadku zablokowania narzędzia roboczego wyłączyć natych-
miast urządzenie. 
 Przy zablokowaniu narzędzia powstaje zjawisko odrzutu, które prowadzi do 

gwałtownego szarpnięcia urządzenia i dalszej niekontrolowanej reakcji. 

 Blokada narzędzi występuje, gdy używane urządzenie jest przeciążone, lub 
gdy narzędzie robocze ulegnie deformacji, np. skrzywieniu. 

 Zjawisko odrzutu: 
- Jest to nagła, niekontrolowana, reakcja urządzenia na zakleszczenie 

lub zablokowanie narzędzia roboczego. Zakleszczenie lub zabloko-
wanie prowadzi do nagłego zatrzymania obracającego się narzędzia, 
co prowadzi do gwałtownego szarpnięcia urządzenia. 

- Zjawisko odrzutu jest wynikiem niewłaściwego lub błędnego użytko-
wania urządzenia i nieprzestrzeganiem procedur bezpieczeństwa za-
mieszczonych w instrukcji obsługi urządzenia. 

- Metody zapobiegania zjawisku odrzutu: 

 urządzenie należy trzymać mocno i pewnie, zaś ułożenie rąk i 
ciała powinno uniemożliwić powstanie zjawiska odrzutu, lub 
też złagodzić to zjawisko w przypadku jego powstania, 

 należy trzymać ręce z dala od obracających się narzędzi ro-
boczych. 
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 Przedmiot obrabiany powinien być zamocowany w sposób uniemoż-
liwiający jego przypadkowe przesuniecie w trakcie prac. Przedmioty 
niewielkich rozmiarów można mocować w różnego rodzajach 
uchwytach, np. w imadle. 
 Solidne zamocowanie obrabianego materiału minimalizuje ryzyko powstania 

sytuacji niebezpiecznych. 

 Podczas pracy z włączonym udarem, używać nauszników ochron-
nych i maski przeciwpyłowej. 
 Ten środek ochronny zapobiega powstaniu uszkodzeń słuchu i dróg odde-

chowych. 

 Po zakończeniu pracy elektronarzędziem należy odczekać, aż 
uchwyt narzędziowy całkowicie się zatrzyma. 

  Nie wolno odkładać urządzenia, jeżeli uchwyt narzędziowy nie 
jest w bezruchu. 
 Ten środek bezpieczeństwa zapobiega powstaniu sytuacji niebezpiecznych 

(np. oparzenia gorącym narzędziem, wplątaniu się narzędzia w odzież, 
uszkodzenia ciała operatora lub osób postronnych itp.). 

  W przypadku zaistnienia wypadku podczas pracy z urządzeniem, 
należy natychmiast je wyłączyć i jeżeli powstały obrażenia ciała, 
skonsultować się z lekarzem. 

 W przypadku awarii urządzenia należy natychmiast wyłączyć elek-
tronarzędzie i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Następnie sprawdzić przy-
czynę awarii i w razie konieczności oddać urządzenie do autoryzo-
wanego serwisu. 
 Samodzielna naprawa elektronarzędzia może doprowadzić do jego uszko-

dzenia, lub powstania sytuacji niebezpiecznych. 

 Aby zapobiec powstaniu sytuacji niebezpiecznych, elektronarzędzie 
należy transportować w oryginalnym opakowaniu. 
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III. INSTUKCJA OBSŁUGI 

1. Ogólny opis urządzenia. 
 

 

 
A. Włącznik/wyłącznik. 
B. Przycisk blokady włącznika. 
C. Regulator obrotów. 
D. Przełącznik kierunku obrotów. 
E. Głowica samozaciskowa. 
F. Przełącznik trybu pracy (z udarem/bez udaru). 
G. Rękojeść pomocnicza. 
H. Otwory wentylacyjne. 
I. Ogranicznik głębokości wiercenia. 
 
Nieuwidocznione na rysunku: 
J. Szczotki węglowe – 2 szt. 



 
str. 18 

2. Czynności wstępne. 
 
 Otworzyć opakowanie, a następnie wyciągnąć urządzenie. 
 Zdjąć folię zabezpieczającą oraz zabezpieczenia do transportu, (jeżeli 

takie zamontowano). 
 Sprawdzić, czy w opakowaniu zbiorczym oprócz elektronarzędzia znajdują 

się: 
 rękojeść pomocnicza (G), 

 ogranicznik głębokości wiercenia (I), 

 szczotki węglowe (J) 

 Sprawdzić, czy urządzenie i wyposażenie nie zostały uszkodzone podczas 
transportu. 

 Zachować opakowanie, aż do upływu czasu gwarancji. 

 

 UWAGA! 
Urządzenie i opakowanie nie służą do zabawy! 
Chronić przed dziećmi! Niebezpieczeństwo połknięcia lub uduszenia się! 
 

3. Przed uruchomieniem. 
 
Przed uruchomieniem należy sprawdzić napięcie sieci, do której podłączamy 
urządzenie. Musi ono odpowiadać wartościom podanym na tabliczce znamio-
nowej. Następnie, bez zakładania narzędzi roboczych, należy sprawdzić po-
prawność działania urządzenia, w szczególności działanie włącznika / wyłącz-
nika, przełącznika kierunku obrotów, regulatora prędkości obrotowej i prze-
łącznika trybu pracy. 
 

4. Obsługa. 
 

4.1 Włączanie / wyłączanie elektronarzędzia. 

 
Aby włączyć urządzenie należy wcisnąć włącznik / wyłącznik (A) i przytrzymać 
w ustawionej pozycji. Po dociśnięciu włącznika / wyłącznika do oporu, można 
go zablokować w tej pozycji, wciskając przycisk blokady (B). 
W celu wyłączenia elektronarzędzia należy całkowicie zwolnić nacisk na 
włącznik / wyłącznik (A). 
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 Należy pamiętać, aby przed odłożeniem urządzenia odczekać do 
momentu, aż uchwyt narzędziowy znajdzie się w całkowitym bezruchu. 
 

4.2 Zmiana prędkości obrotowej. 

 
Do zamiany prędkości obrotowej służy włącznik (A), który w zależności od siły 
nacisku powoduje płynną zmianę obrotów. Regulator (C), ogranicza zakres 
ruchu włącznika, przez co wpływamy na głębokość wciśnięcia włącznika, a co 
za tym idzie, zmniejszenie lub zwiększenie prędkości obrotowej. 
 

4.3 Zmiana kierunku obrotów. 

 
Do zmiany kierunku obrotów służy przełącznik kierunku obrotów (D). Prze-
łącznik można ustawić w dwóch położeniach. 

 Nie należy przełączać kierunku obrotów podczas pracy urządzenia. 
 

4.4 Ustawianie trybu pracy. 

 

 
 

Tryby pracy – wiercenie i wiercenie z udarem, ustawia się przełącznikiem 
trybu pracy (F). Po całkowitym wciśnięciu przełącznika maksymalnie w prawo 
urządzenia działa jako zwykła wiertarka. Po przesunięciu przełącznika mak-
symalnie w lewo, urządzenie działa jako wiertarka z udarem. Częstotliwość 
udaru regulujemy poprzez regulację wysokości obrotów włącznikiem / wyłącz-
nikiem (A), 

 Nie przełączać trybu pracy przy włączonym urządzeniu. Może to do-
prowadzić do uszkodzenia elektronarzędzia. 
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4.5 Ustawianie ogranicznika głębokości wiercenia. 

 
Urządzenie posiada możliwość ustawienia głębokości wiercenia, co jest przy-
datne podczas prac budowlanych, np. wiercenia pod kołki rozporowe, czy też 
wiercenia wielu otworów o jednakowej głębokości. 
 

1.  Odłączyć urządzenie z sieci przez wyjęcie wtyczki z gniazdka! 
2. Odkręcić rękojeść pomocniczą G do momentu poluzowania mocowania 

ogranicznika głębokości wiercenia. 
3. Włożyć w otwór uchwytu ogranicznik głębokości (I). 
4. Ustawić ogranicznik w ten sposób, aby odległość pomiędzy ostrzem wier-

tła, a końcówką ogranicznika skierowaną w kierunku ściany, odpowiadała 
żądanej głębokości wiercenia. 

5. Dokręcić rękojeść pomocniczą do momentu zablokowania ogranicznika 
głębokości. 

 

4.6 Zabezpieczenie silnika przed zanieczyszczeniem 

 
Podczas pracy silnik powinien mieć dobrą wentylację, dlatego wszystkie wloty 
/ wyloty powietrza (H) muszą być zawsze utrzymane w czystości. Nie dopusz-
czać do niedrożności otworów wentylacyjnych. 
 
Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na obudowę urządzenia w cza-
sie składowania i transportu. Nie wystawiać obudowy na uderzenia lub na 
kontakt z ostrymi krawędziami (np. przy transporcie lub przechowywaniu). 
Może to prowadzić do uszkodzenia obudowy urządzenia, jak np. pęknięć, co 
może spowodować niebezpieczeństwo dla użytkownika. 

5. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części za-

miennych. 
 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem należy 
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, przez wyjęcie wtyczki z gniazda 
sieciowego. 
 

5.1 Czyszczenie. 

 
 Uchwyt narzędziowy, szczeliny powietrza i obudowa silnika powinny być 

w miarę możliwości zawsze wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Urządzenie 
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wycierać czystą ściereczką lub przedmuchać sprężonym powietrzem o 
niskim ciśnieniu. 

 Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym uży-
ciu. 

 Do czyszczenia urządzenia nie używać żadnych środków czyszczących 
ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane 
z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie 
dostała się woda. 

 

5.2 Wymiana przewodu zasilającego. 

 
W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa, 
przewód musi być wymieniony przez autoryzowany serwis lub osobę posiada-
jącą podobne kwalifikacje. 
 

5.3 Szczotki węglowe. 

 
Szczotki węglowe należy wymienić, gdy zajdzie taka potrzeba. Należy wymie-
niać jednocześnie obie szczotki węglowe. Wymiana tylko na oryginalne 
szczotki, które można zamówić na stronie www.vander.pl. Nieprawidłowa pra-
ca zbyt krótkich szczotek może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. 

Uwaga! Wymiany szczotek węglowych może dokonywać jedynie osoba 
posiadająca odpowiednie kwalifikacje. 
 

5.4 Konserwacja. 

 
Zabiegi konserwacyjne sprowadzają się do bieżącego dbania o urządzenie, 
czyszczenia zgodnie z instrukcją i odpowiedniego przechowywania. 
 

5.5 Części dodatkowe i wymienne. 

 
Należy zachować wszystkie części wymienne. Części uszkodzone powinny 
być zastąpione częściami identycznymi. Nie należy używać części innych niż 
podane przez producenta. 
 
Stawiamy na szybką i fachową naprawę uszkodzonego sprzętu, tak, aby prze-
rwa w jego użytkowaniu była jak najkrótsza. Urządzenie wystarczy oddać do 
sprzedawcy, skąd zostaje on wysłany do autoryzowanego serwisu, gdzie w 
ciągu kilku dni zostanie naprawiony i odesłany. 

http://www.vander.pl/
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Jeżeli potrzebujecie Państwo zamówić części, należy odszukać w katalogu 
produktów dane urządzenie i pobrać schemat techniczny. Następnie odszukać 
na nim uszkodzoną część. Numer części, numer seryjny oraz nazwę modelu 
urządzenia, przesłać na adres: sklep@vander.pl 
Wysyłając sprzęt do reklamacji należy pobrać, wydrukować i wypełnić protokół 
reklamacyjny dostępny na stronie: 

www.vander.pl 
w dziale SERWIS. 

6. Przechowywanie 
 
Elektronarzędzie, a także jego wyposażenie należy przechowywać w miejscu 
suchym i czystym, z dala od łatwopalnych cieczy. Dzieci nie powinny mieć 
dostępu do urządzenia. 
Optymalna temperatura przechowywani 5˚ do 30˚C. 
Przechowywać urządzenie w oryginalnym opakowaniu. 

 
Zastrzega się prawo dokonywania zmian w instrukcji. 
  

mailto:sklep@vander.pl?subject=Zapytanie%20z%20www
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IV. GOSPODARKA ODPADAMI I RECYCLING 
 
Aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu urządzenie znajduje się w 
opakowaniu. Opakowanie to jest surowcem, który można użytkować ponownie 
lub można przeznaczyć do powtórnego przerobu. Urządzenie oraz jego 
osprzęt składają się z różnych rodzajów materiałów, jak np. metal i tworzywa 
sztuczne. Uszkodzone elementy urządzenia proszę dostarczyć do punktu 
zbiorczego surowców wtórnych. Informacje na temat utylizacji urządzenia 
można uzyskać w punkcie sprzedaży, bądź też lokalnie w wydziale samorzą-
du lokalnego. 
 

 

 
Tylko dla krajów UE 
 
Zabrania się wyrzucania elektronarzędzi na śmieci. 
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elek-
tronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elek-
tronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. 
Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: 
Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego 
użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej 
utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiór-
ki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami 
o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego 
do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów 
elektrycznych. 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 
Identyfikator SEE: 14190030001-14190032000 
 
Firma VANDER Aleksander Lis, ul. Krakowska 156A, 35-506 Rzeszów. 
Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że produkt przedstawiony w roz-
dziale ”Dane techniczne”: 
Typ urządzenia: wiertarka elektryczna z udarem 
Model urządzenia: VWU709 
Nr seryjne: 14190030001-14190032000 
Rok produkcji: 2014 
spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE 
w sprawie maszyn (Dz. Urz. UE L157 z 09.06.2006, str. 24) (rozporządzenia 
MG z 21.10.2008 r. Dz. U. Nr 199, poz. 1228) oraz dyrektywy 2011/65/UE, 
2004/108/WE, 2006/95/EC i norm zharmonizowanych EN60745-
1:2009+A11:2010 ,EN 60745-2-1:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, 
EN 61000-3-3:2008 
 
Badanie na rynek WE zostało przeprowadzone przez:   
INTERTEK TESTING SERVICES HANGZHOU 
Numer raportu: HZ10010371-001 
 
Dokumentacja techniczna przechowywana jest w siedzibie firmy VANDER: 
VANDER, ul. Krakowska 156a, 35-506 Rzeszów 
 
Osobą upoważnioną do przygotowania dokumentacji technicznej oraz sporządzenia deklaracji w imieniu 
VANDER Aleksander Lis, ul. Krakowska 156A, 35-506 Rzeszów, jest: 

 

Janusz Piszczek 
Specj. ds. eksp./imp. 

 
 

Miejsce oraz data wydania: Rzeszów, 10-04-2014 r.  
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KARTA GWARANCYJNA 
Warunki niniejszej gwarancji obejmują tylko narzędzia marki VANDER 

Nr seryjny urządzenia: ……………………………………… 
 
 
 

Adres punktu sprzedaży:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data sprzedaży:……………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
Numer dowodu zakupu:………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
Numer katalogowy:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa urządzenia:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ZAKRES GWARANCJI 
1. VANDER udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedawanego wyrobu. 
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedawanym wyrobie, będącej następ-
stwem wadliwości użytych materiałów, nieprawidłowości montażu lub technologii wykonania wyrobu. 
3. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji VANDER zobowiązuje się do wykonania bezpłat-
nej naprawy. Naprawa zostanie dokonana w wyspecjalizowanym punkcie serwisowym. 
4. Duplikaty Karty Gwarancyjnej nie będą wydawane. 
5. Gwarancja na sprzedawany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających 
z niezgodności wyrobu z umową. 
6. W przypadku reklamacji należy dostarczyć kompletne urządzenie z wyposażeniem. Brak osprzętu może spowo-
dować niepodjęcie naprawy gwarancyjnej. Procedury: 
Nabywca indywidualny – dostarcza narzędzie do punktu sprzedaży lub serwisu lokalnego z wymaganymi doku-
mentami. 
Przedsiębiorca – właściciel narzędzia będącego w obrocie gospodarczym winien korzystać z lokalnego serwisu 
naprawczego. 
Rezygnacja z lokalnego serwisu naprawczego i wysyłka narzędzia do serwisu centralnego przenosi koszty przesyłki 
na użytkownika. 
7. Jeżeli klient nie załączy do reklamowanego urządzenia ważnej i wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu 
zakupu wyrobu, wówczas naprawa urządzenia automatycznie będzie płatna. 
8. Konieczność oczyszczenia narzędzia – w celach naprawy w serwisie – jest usługą płatną.  
9. Brak opisu usterki może wydłużyć okres naprawy o 20 dni roboczych, bez przedłużenia okresu gwarancji.  
 
OKRES GWARANCJI 
Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od dnia zakupu wyrobu przez użytkownika wpisanego w Karcie Gwa-
rancyjnej. W przypadku zakupu w celach komercyjnych (wystawienie faktury VAT) gwarancja obejmuje okres 12 
miesięcy. 
 
1. VANDER zobowiązuje się do dokonania naprawy także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wada wystąpiła i 
została zgłoszona w okresie gwarancji. 
2. Jeżeli VANDER wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wydania 
wyrobu wolnego od wad. Jeżeli podczas naprawy wyrobu VANDER wymieni część w wyrobie, termin gwarancji 
zostanie przedłużony o czas naprawy zarówno co do całego wyrobu, jak i wymienionej części.  
 
OGRANICZENIA 
Gwarancja nie obejmuje: 
- Wad wynikających z normalnego zużycia części wyrobu takich, jak: uszczelki, okładziny ścierne, paski napędowe, 
bezpieczniki, żarówki, płyny i środki smarujące, ostrza noży, brzeszczoty, akumulatory, szczotki węglowe silników 
elektrycznych, sworznie bijaka w młotowiertarkach.  
- Napraw polegających na regulacji, czyszczeniu, smarowaniu, wymianie filtrów i części wymienionych wyżej: 
uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania (np. z niezgodnego z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem, 
powodującego przeciążenie, itp.), niewłaściwej konserwacji lub przechowania, uszkodzenia powstałe z powodu 
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braku walizki transportowej: uszkodzeń mechanicznych z winy użytkownika (np. zerwanie blokady wrzeciona, 
uszkodzona obudowa itp.) 
- Uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania obowiązku natychmiastowego zgłoszenia dostrzeżonej usterki i 
kontynuowania pracy uszkodzonym wyrobem. 
- Uszkodzeń powstałych w wyniku zamontowania niewłaściwych części, filtrów, zastosowania niewłaściwych 
smarów lub olejów, itp. 
- Wad powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego, uderzenia pioruna, pożaru, powodzi, klęsk 
żywiołowych lub też innych czynników zewnętrznych. 
- Wyrobów, w których dokonano napraw samowolnych lub poza wskazanymi poniżej punktami. 
- W przypadku, kiedy numer jest nieczytelny lub zniszczony reklamacja może zostać odrzucona. 
Uwaga! Reklamowany wyrób powinien zostać uprzednio oczyszczony przez osobę zgłaszającą reklamacje. Serwis 
może odmówić przyjęcia do naprawy wyrobu nieoczyszczonego lub oczyścić go na koszt zgłaszającego reklamacje. 
Uwaga! Zakupiony wyrób jest przeznaczony wyłącznie dla majsterkowiczów oraz do użytku domowego. Gwa-
rancja nie obejmuje wykorzystywania wyrobu do prac profesjonalnych lub zarobkowych oraz ciągłej pracy 
wyrobu mogącej doprowadzić do jego przeciążenia.  
 
NAPRAWA 
1. W przypadku wystąpienia niesprawności wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do: 
- Powstrzymania się od używania uszkodzonego wyrobu do chwili stwierdzenia usterki 
- Dostarczenia do naprawy narzędzia kompletnego wraz z osprzętem oraz opakowaniem (w przypadku, gdy 
urządzenie jest sprzedawane w pudełku kartonowym lub w zestawie z walizką transportową). 
- Dostarczenia do naprawy narzędzia kompletnego wraz z niezbędnymi dokumentami (karta gwarancyjna i dowód 
zakupu) do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego. 
- Wraz z Kartą Gwarancyjną dołącz szczegółowy opis usterki. 
2. W przypadku uznania gwarancji koszty transportu narzędzi z serwisu pokrywa sprzedawca. 
W przypadku nie uznania gwarancji, koszty transportu narzędzi z serwisu pokrywa kupujący. 
3. VANDER nie ma obowiązku dostarczać klientowi wyrobu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej. 
4. Klientowi przysługuje prawo wymiany wyrobu na nowy, jeżeli: 
- Punkt serwisowy dokona napraw, a wyrób będzie w ocenie punktu serwisowego nadal posiadać wady uniemoż-
liwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
- Punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe lub połączone z nadmiernymi kosztami. 
5. W przypadku wymiany wyrobu na nowy potrąca się wartość brakujących lub uszkodzonych przez klienta ele-
mentów wyrobu oraz brakujących akcesoriów stanowiących dodatkowe wyposażenie danego wyrobu. 
6. Jeżeli wymiana wyrobu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny.  
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