
 

 
 
 
 
 
 
 

Akumulátorové uhlové kladivo RNVK17 využíva na pohon vysokokvalitný bezuhlíkový motor novej generácie, ktorý má výrazne dlhšiu 
životnosť ako doteraz používané uhlíkové motory. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám výrobok slúžil 
bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Vyhnite sa neodbornému zaobchádzaniu s týmto nástrojom a vždy dodržiavajte zásady používania 
elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Nikdy ho nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou, zabráňte 
kontaktu výrobku s kvapalinami. 

TECHNICKÉ PARAMETRE 
Model RNVK17 
Prevádzkové napätie 21 V 
Motor Bezuhľový motor 
Frekvencia úderov kladivom 0-4500 
Jediná maximálna sila úderu 1,7 J 
Voľnobežné otáčky 0-1400 OTÁČOK ZA MINÚTU 
Rotácia Dopredu, dozadu 
Regulácia rýchlosti Áno 
Upínací systém SDS plus Áno 
Maximálny priemer vrtáka 6-12 mm 
Použiteľné vrtáky S okrúhlou stopkou, dvoma 

otvormi a dvoma drážkami 
 

REŽIMY NÁVRATU 
 

Príklepová vŕtačka  
(vhodná do stien a betónu). 
 
Nastavenie polohy  
(Nastavenie polohy pre režim sekania) 

 
Vŕtanie 
 
 
Kosenie  
(pre betón, dlažbu) 

 
 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Prečítajte si nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich. 
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie. 

 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
• Náradie nepoužívajte v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu, pretože elektrické náradie vytvára iskry. 
• Používajte iba originálnu nabíjačku a batériu. 
• Vždy používajte ochranu očí, protiprachovú masku, protišmykovú bezpečnostnú obuv a ochranu sluchu. 
• Pred akoukoľvek údržbou odpojte batériu. 
• Ak batériu nepoužívate, uchovávajte ju mimo dosahu kovových predmetov. 

Skontrolujte, či nie sú pohyblivé časti nesprávne nastavené, či nie sú poškodené a či nie sú v akomkoľvek stave, ktorý by mohol 
ovplyvniť prevádzku nástroja. 

• Zložitejšie opravy môžu vykonávať len odborníci v servisnom stredisku spoločnosti Solight holding s.r.o. 
• Používajte len príslušenstvo, ktoré je odporúčané pre daný typ náradia. 
• Pri vŕtaní, pri ktorom môže dôjsť k náhodnému kontaktu so skrytým vedením, držte nástroj za izolované rukoväte. Kontakt so 

"živým" vodičom spôsobí, že odhalené kovové časti nástroja budú pod napätím a spôsobia zranenie obsluhy. 
 

 
 
 
 
 

 
SK RNVK17  
Akumulátorové vŕtacie a sekacie kladivo 

                      

Súčasť balíka 
1 ks ručné akumulátorové kladivo 
1 ks 21V 4Ah Li-Ion batéria 
1 ks nabíjačky 
1 ks rukoväť 
1 ks zastávka 
1ks návod na použitie 
 
 



 

 
POPIS ZARIADENIA           
HLAVY (údržba) 
 
• Oválnu jamku aspoň raz za mesiac namažte dodaným mazivom. 

 
 
OPRAVA NÁSTROJA 
• Vložte nástroj do montážneho otvoru a mierne ním pootočte, aby ste našli polohu, v ktorej je nástroj zaistený. Uistite sa, že je 

nástroj zatiahnutím zaistený na mieste. 

 
 

ODSTRÁNENIE NÁSTROJA 
• Stlačením krytu smerom nadol nástroj vytiahnite. 

 
RUKOVÄŤ 
• Podpornú rukoväť umiestnite do zvolenej polohy a pevne ju utiahnite. 

 

 
 
NASTAVITEĽNÝ DORAZ 
• Uvoľnite zámok na opierke a nastavte doraz do požadovanej polohy.  

 
NABÍJAČKA BATÉRIÍ 
 

1. Vložte batériu do nabíjačky alebo pripojte konektor nabíjačky k batérii. 
2. Zapojte nabíjačku do elektrickej siete pomocou dodaného napájacieho kábla. 
3. Nabíjanie je signalizované červenou LED diódou. 
4. Zelená LED indikuje plné nabitie. 
5. Priemerný čas nabíjania je približne 2-4 hodiny v závislosti od kapacity batérie.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.   

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.   
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.cz. 
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Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.cz. 

 
 
 

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika. 


