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Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary 
Distributor do SR  Sharks Slovakia s.r.o., Se ňa 162, Seňa 
(CZ) 
PLASTOVÝ OBAL ODSTRA ŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!  
(SK) 
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁ ŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!  
Upozorn ění:  
Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpe čnostních pravidel a 
provozních instrukcí.  
Tento výrobek je ur čen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PRO FI - řadu. 
Návod je p řeložen z originálu výrobce  
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Obecná bezpečnostní opatření  
 
Před použitím elektrického nářadí si přečtěte a dodržujte obecné poznámky 
včetně bezpečnostních opatření uvedených v tomto instrukčním manuálu. 
 
Doplňující opatření pro použití bateriových šroubováků/vrtaček: 
 

• Udržujte děti a jiné osoby dál od pracovního prostoru. 
• Při práci v prašném prostředí používejte ochranné brýle a respirátor. 
• Před započetím práce si pracovní předmět zajistěte ve svěráku nebo 

svorkami. 
• Na nářadí nevyvíjejte přílišný tlak, ale zvolte vhodnou rychlost. 

Přílišný tlak nezlepší vrtání, ale poškodí nářadí.  
• Pokud nářadí nepoužíváte, přesuňte spínač ovládání směru do střední polohy, 

abyste zabránili nenadálému spuštění.  
• Nabíječku používejte pouze uvnitř a nevystavujte ji vlhku nebo dešti.  
• Ujistěte se, že je baterie vložena do nabíječky se správnou orientací pólů. 
• Pokud zjistíte jakékoliv poškození krytu nabíječky nebo jednotky napájení, nechte 

je zkontrolovat ve specializovaném servisu a pokud je to nutné, opravit nebo 
vyměnit.  

• Držte zařízení z dosahu dětí. Nenechte nářadí používat osobám neproškoleným v 
používání zařízení.  
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Zamýšlené použití 
 
Tato bateriová vrtačka/šroubovák je používána pro následující účely: 
    -  Zašroubování a vyšroubování   
    -  Vrtání do dřeva, kovu nebo plastu 
 
 
Rozsah dodávky Popis nářadí (Obr. 1) 
1 Bateriová vrtačka/šroubovák 
1 18V Bateriový modul 
1 Nabíjecí stanice  
1 Nabíječka 
12 Břity vrtáku  
1 Magnetický držák břitů 
1 Dvoustranná špička   
 

1. Spínač On/off  
2. Spínač volby otáčení vlevo/vpravo  
3. Bezklíčové sklíčidlo 
4. Bateriový modul 
5. Upevňovací klipy 
6. Objímka nastavení krouticího momentu 
7. Nabíjecí stanice 
8. Nabíječka 
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Technická data 
 
a) Bateriový  šroubovák/vrtačka 
 
Jmenovité napětí:    14V 
Rychlost otáčení:      0-550 ot/min 
Sklíčidlo:     (10 mm) 
Hladina akustického tlaku (LPA): 70,3 dB(A) 
Vibrace   
 Šroubování:    2,3 m/s² 
 Vrtání:    2,7 m/s²     
Váha včetně baterie:   1.5 kg 
 
Hladina zvuku může přesáhnout 85 dB(A), proto používejte chrániče sluchu! 
 
b) Baterie 
 
Ni-Cd baterie  
Nabíjecí interval:  3 - 5 hodin.  
Výkon:  1,200 mAh 
 
Nabíjení baterie 
 
• Před prvním vrtáním nabijte bateriový modul (4). 
• Baterii nabíjejte a skladujte pouze při okolní teplotě 10–40°C (50–104°F). 
• Zapojte nabíječku (8) pouze do přívodu napájení 230V střídavý proud a připojte ji 

k nabíjecí stanici (7). Zelená LEDka na nabíjecí stanici se rozsvítí. 
• Do otvorů nabíjecí stanice (7) nevkládejte žádné jiné předměty. 
• Nikdy se nepokoušejte baterii (4) rozebírat. 
• Používejte pouze nabíječku dodanou k nabíjení bateriového modulu. 
• Při vyjmutí bateriového modulu (4) z nářadí stiskněte oba klipy (5) a baterii z 

madla vrtačky vytáhněte. 
• Připojte bateriový modul (4) do nabíjecí stanice (7). Ujistěte se, že jsou oba póly –

plus (+) a minus (-) správně orientovány.  
• Jakmile baterii vložíte správně, rozsvítí se červená a zelená LEDka. 
• Baterii nabíjejte pouze čtyři až pět hodin. Nadměrným nabitím baterie (déle jak 

osm hodin) může dojít k poškození baterie a/nebo nabíječky.  
• Vyjměte bateriový modul (4) z nabíječky (7) a tlačte jej do madla bateriového 

šroubováku, dokud neuslyšíte zacvaknutí klipů (5) na místo. 
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LED display 
 
Zelená LEDka ukazuje, že je nabíjecí stanice připravena k nabíjení.; Červená a zelená 
LEDka indikují proces nabíjení bateriového modulu. LED indikuje stav nabíjecí 
stanice (7). Nezobrazuje stav nabití baterie a nabíječka se nevypne, i když je baterie 
plně nabita. Po čtyřech až pěti hodinách vyndejte baterii z nabíječky a nabíječku 
vypněte ze zdroje napájení.  
 
 
Likvidace poškozených nebo opotřebených baterií 
 
Opotřebené baterie nelikvidujte s domácím odpadem. V souladu s 
příslušnými nařízeními musíte vrátit poškozené nebo opotřebené 
baterie do místního sběrného dvora nebo místních sběrných 
surovin. Nedodržení těchto postupů je posuzováno jako přestupek 
trestaný pokutou.  
 

 
Rychloupínací sklíčidlo 
 
Hroty nebo vrtáky můžete nasadit do rychloupínacího sklíčidla bez použití klíče 
(kličky). 
 
• Před uchycením vrtáku nebo jiných hrotů přepněte spínač ovládání směru otáčení 

(2) do střední polohy. 
• Otočte kroužkem “B” po směru hodinových ručiček (vpravo)a otevřete čelisti tak, 

aby se do nich vešel vkládaný vrták. 
• Vložte hrot nebo vrták do sklíčidla tak daleko, jak jen je možné.  
• K zavření čelistí otočte přední částí sklíčidla proti směru hodinových ručiček 

(vlevo).  
• Při utahování se ujistěte, že je hrot nebo vrták ve sklíčidle sevřen správně. 
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Provoz 
 
Směr otáčení vlevo nebo vpravo.  
 
Při změně směru otáčení použijte spínač (2). 
 
• Při změně směru otáčení zastavte nářadí a přepněte spínač (2) do požadované 

polohy.  
• VAROVÁNÍ:  Směr otáčení neměňte, když je nářadí v chodu.  
• Před zahájením práce se ujistěte, že je spínač volby směru otáčení (2) ve správné 

poloze, jinak můžete bateriovou vrtačku, vrták nebo hrot poškodit.  
• Přepnutím spínače (2) do střední polohy zablokujete spínač on/off (1).  
 
Nastavení krouticího momentu  
 
Vaše bateriová vrtačka/šroubovák je vybavena mechanismem nastavení krouticího 
momentu, který slouží k nastavení správného krouticího momentu, s ohledem na 
požadovanou aplikaci. 
• Otáčením kroužku (6) nastavíte krouticí moment, například při změně hloubky, do 

které má být šroub zašroubován.  
• Hodnota krouticího momentu je indikována číslicemi na horní části krytu zařízení.   
• Při vrtání nastavte kroužek (6) na symbol vrtání, zařízení vám poskytne nejvyšší 

možný krouticí moment. 
 
Zapnutí a vypnutí nářadí  
 
• Stisknutím ovládacího spínače (1) nářadí zapnete. 
• Uvolněním ovládacího spínače (1) nářadí vypnete. 
 
Péče a údržba  
 
• Vaše bateriová vrtačka/šroubovák nevyžaduje žádnou údržbu.  
• Příležitostně vyčistěte kryt vrtačky suchým hadrem.  
• Nepoužívejte rozpouštědla, mohla by kryt poškodit. 
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Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. 
Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je 
zákazníkovi poskytována záruční doba 24 měsíců životnost baterie stanovuje výrobce na  
6 měsíců ode dne nákupu. Během této doby odstraní autorizovaný servis bezplatně 
veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem. Výrobce 
garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz 
pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném servisu. 
 
Záruka zaniká v t ěchto p řípadech : 
· nebyl předložen originál záručního listu 
· jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje 
· výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze 
· závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku  
  (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem) 
· poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje  
nevhodným povětrnostním podmínkám 
· výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska  
- běžná údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční 
opravu 
Servisní st ředisko:   
 
Servis ČR : 
Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287  
email : servis@sharks-cz.cz 
Servis SK: 
Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák 
e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com 
Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu ( 

pouze v originálním balení ! ).  
Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost 
reklamace. Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu.  
Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem ( obchodníkem ) po 
odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k 
posouzení reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu ( náhradu ) v rámci záruky.  
Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek 
předvést a řádně vyplnit záruční list. 
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Tento produkt nevhazujte do komunálníhosměsného odpadu. Spotřebitel je povinný 
odevzdat toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace elektrických nebo 
elektronických zařízení. Další informace o separovaném sběru a recyklaci získáte na 
místním obecním úřadě, ve firmě zabezpečující sběr vašeho komunálního odpadu nebo v 
prodejně, kde jste produkt koupili. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Záruční list  
Záručný list/Karta garancvina 
Jótállási levél/Garantieschein 
 

 

1.oprava 

2.oprava 

3.oprava 

Výrobek 
Výrobok 
 

Typ/Serie  
Typ/Serie 

Razítko/podpis 
Pečiatka a podpis 
 

 

Datum 
Dátum 
 

Číslo výrobku 
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Prohlášení o shodě ES / EC Declaration of Conformity 
vydané dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění 

Tímto prohlašujeme my(We hereby declare,)  
Steen QOS s.r.o. Bor č.3,  36001 Karlovy Vary IČ 27972949   
že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do 
oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a 
hygienu. 
(That the design, type and construction of the following machine, as brought into 
circulation by us, comply 
with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.) 
V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou 
platnost. 

Označení přístrojů (Machine description): Akumulátorová vrtačka Sharks SH 617 
Model výrobku(Article no).: - SHK316 
Příslušná nařízení vlády(Applicable EC directive):  
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o elektrických zařízeních nízkého napětí 2006/95/ES 
- Nařízení vlády č.616/2006 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108ES 
- Nařízení vlády č. 18/2003 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EHS) 
- Nařízení vlády č. 325/2005 Sb. o omezení používání 
určitých nebezpečných látek v EEE (RoHS) (2002/95/ES) 
V Karlových Varech dne  26.11.2010 
J. Beneš 
Jednatel společnosti 
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Návod na obsluhu 

Akumulátorová v ŕtačka Sharks SH 617obj. číslo  

SHK316 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary 
Distributor do SR  Sharks Slovakia s.r.o., Se ňa 162, Seňa 
(CZ) 
PLASTOVÝ OBAL ODSTRA ŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!  
(SK) 
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁ ŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!  
Upozornenie:  
Pred použitím tohoto výrobku preštudujte tento návo d a držte sa všetkých bezpe čnostných pravidiel 
a prevádzkových inštrukcií.  
Tento výrobok je ur čený pre hobby a domácich majstrov, nejedná sa o PRO FI - radu. 
Návod je preložený z originálu výrobcu.  
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Všebecné bezpečnostné opatrenia  
 
Pred použitím elektrického náradia si prečítajte a dodržujte všebecné poznámky 
včítane bezpečnostných opatrení uvedených v tomto návode na obsluhu. 
 

Doplňujúce opatrenia pre použitie batériových 
šrubovákov/vŕtačiek: 
 
• Udržujte deti a iné osoby ďalej od pracovného priestoru. 
• Pri práci v prašnom prostredí používajte ochranné okuliare a 

respirátor. 
• Pred započatím práce si pracovný predmet zaistite vo zveráku alebo svorkami. 
• Na náradie nevyvýjajte prílišný tlak, ale zvoľte vhodnú rýchlosť. Prílišný tlak 

nezlepší vrtanie, ale poškodí náradie.  
• Pokiaľ náradie nepoužívate, presuňte spínač ovládania smeru do strednej polohy, 

aby ste zabránili nechcenému spusteniu.  
• Nabíjačku používajte len vo vnútri a nevystavujte ju vlhku alebo dažďu.  
• Uistite sa, že je batéria vložená do nabíjačky so správnou orientáciou pólov. 
• Pokiaľ zistíte akékoľvek poškodenie krytu nabíjačky alebo jednotky napájania, 

nechajte ju skontrolovať v špecializovanom servise a pokiaľ je to nutné, opraviť 
alebo vymeniť.  

• Držte zariadenie z dosahu detí. Nenechajte náradie používať osobám 
nepreškoleným v používaní zariadenia.  
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Zamýšľané použitie 
 
Táto batériová vŕtačka/šrubovák je používaná pre nasledujúce účely: 
    -  Zašrubovanie a vyšrubovanie   
    -  Vrtanie do dreva, kovu alebo plastu 
 
 
Rozsah dodávky Popis náradia (Obr. 1) 
1 Batériova vrtačka/šrubovák 
1 18V Bateriový modul 
1 Nabíjacia stanica  
1 Nabíjačka 
12 Brity vrtáku  
1 Magnetický držiak britov 
1 Dvojstranná špička   
 

9. Spínač On/off  
10. Spínač volby otáčania vľavo/vpravo  
11. Bezkľúčové skľučovadlo 
12. Batériový modul 
13. Upevňovacie klipy 
14. Objímka nastavenia krútiaceho momentu 
15. Nabíjacia stanica 
16. Nabíjačka 
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Technické dáta 
 
a) Batériový  šrubovák/vŕtačka 
 
Menovité napätie:    14V 
Rýchlosť otáčania:      0-550 ot/min 
Skľučovadlo:    (10 mm) 
Hladina akustického tlaku (LPA): 70,3 dB(A) 
Vibrácie   
 Šrubovanie:    2,3 m/s² 
 Vrtanie:    2,7 m/s²     
Váha včetne batérie:   1.5 kg 
 
Hladina zvuku môže presiahnúť 85 dB(A), preto používajte chrániče sluchu! 
 
b) Batéria 
 
Ni-Cd batérie  
Nabíjací interval:  3 - 5 hodín.  
Výkon:  1,200 mAh 
 
Nabíjanie batérie 
 
• Pred prvým vrtaním nabite batériový modul (4). 
• Batériu nabíjejte a skladujte len pri okolitej teplote 10–40°C (50–104°F). 
• Zapojte nabíjačku (8) len do prívodu napájania 230V striedavý prúd a pripojte ju 

ku nabíjacej stanici (7). Zelená LEDka na nabíjacej stanici sa rozsvieti. 
• Do otvorov nabíjacej stanice (7) nevkladajte žiadne iné predmety. 
• Nikdy sa nepokúšajte batériu (4) rozoberať. 
• Používajte len nabíjačku dodanú na nabíjanie batériového modulu. 
• Pri vybratí batériového modulu (4) z náradia stlačte oba klipy (5) a batériu z 

madla vrtačky vytiahnite. 
• Pripojte bateriový modul (4) do nabíjacej stanice (7). Uistite sa, že sú oba póly –

plus (+) a mínus (-) správne orientované.  
• Akonáhle batériu vložíte správne, rozsvieti sa červená a zelená LEDka. 
• Batériu nabíjajte len štyri až päť hodín. Nadmerným nabitím batérie (dlhšie ako 

osem hodín) môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo nabíjačky.  
• Vyberte batériový modul (4) z nabíjačky (7) a tlačte ho do madla batériového 

šrubováku, dokiaľ nepočujete zacvaknutie klipov (5) na miesto. 
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LED display 
 
Zelená LEDka ukazuje, že je nabíjacia stanica pripravená na nabíjanie.; Červená a 
zelená LEDka indikujú proces nabíjania batériového modulu. LED indikuje stav 
nabíjacej stanice (7). Nezobrazuje stav nabitia batérie a nabíjačka sa nevypne, i keď 
je batéria plne nabitá. Po štyroch až piatich hodinách vyberte batériu z nabíjačky a 
nabíjačku vypnite zo zdroja napájania.  
 
 
Likvidácia poškodených alebo opotrebených batérií 
 
Opotrebené batérie nelikvidujte s domácim odpadom. V súlade s príslušnými 
nariadeniami musíte vrátiť poškodené alebo opotrebené batérie do miestneho 
zberného dvora alebo miestnych zberných surovín. Nedodržanie týchto postupov je 
posudzované ako priestupok trestaný pokutou.  
 

 
Rýchloupínacie skľučovadlo 
 
Hroty alebo vrtáky môžete nasadiť do rýchloupínacieho skľučovadla bez použitia 
kľúča (kľučky). 
 
• Pred uchytením vrtáku alebo iných hrotov prepnite spínač ovládania smeru 

otáčania (2) do strednej polohy. 
• Otočte krúžkom “B” v smere hodinových ručičiek (vpravo)a otvorte čeľuste tak, 

aby  do nich vošiel vkladaný vrták. 
• Vložte hrot alebo vrták do skľučovadla tak ďaleko, ako je to možné.  
• Na zatvorenie čeľustí otočte prednou časťou skľučovadla proti smeru hodinových 

ručičiek (vľavo).  
• Pri uťahovaní sa uistite, že je hrot alebo vrták v skľučovadle zovretý správne. 
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Prevádzka 
 
Smer otáčania vľavo alebo vpravo.  
 
Pri zmene smeru otáčania použite spínač (2). 
 
• Pri zmene smeru otáčania zastavte náradie a prepnite spínač (2) do požadovanej 

polohy.  
• VAROVANIE:  Smer otáčania nemeňte, keď je náradie v chode.  
• Pred zahájením práce sa uistite, že je spínač voľby smeru otáčania (2) v správnej 

polohe, inak môžete batériovú vŕtačku, vrták alebo hrot poškodiť.  
• Prepnutím spínača (2) do strednej polohy zablokujete spínač on/off (1).  
 
Nastavenie krútiaceho momentu  
 
Vaša batériová vŕtačka/šrubovák je vybavená mechanizmom nastavenia krútiaceho 
momentu, ktorý slúži na nastavenie správneho krútiaceho momentu, s ohľadom na 
požadovanú aplikáciu. 
• Otáčaním krúžku (6) nastavíte krútiaci moment, napríklad pri zmene hlbky, do 

ktorej má byť skrutka zašrubovaná.  
• Hodnota krútiaceho momentu je indikovaná číslicami na hornej časti krytu 

zariadenia.   
• Pri vrtaní nastavte krúžok (6) na symbol vrtania, zariadenie vám poskytne najvyšší 

možný krútiaci moment. 
 
Zapnutie a vypnutie náradia  
 
• Stlačením ovládacieho spínača (1) náradie zapnete. 
• Uvoľnením ovládacieho spínača (1) náradie vypnete. 
 
Starostlivosť a údržba  
 
• Vaša batériová vŕtačka/šrubovák nevyžaduje žiadnu údržbu.  
• Príležitostne vyčistite kryt vrtačky suchou handrou.  
• Nepoužívajte rozpúšťadlá, mohli by kryt poškodiť. 
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Záručný list patrí k predávanému výrobku odpovedajúceho čísla ako jeho nedeliteľná 
súčasť. Strata originálu záručného listu bude dôvodom na neuznanie záručnej opravy. Na 
výrobky je zákazníkovi poskytovaná záručná doba 24 mesiacov životnosť batérie 
stanovuje výrobca na  6 mesiacov odo dňa nákupu. Behom tejto doby odstráni 
autorizovaný servis bezplatne všetky vady výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo 
vadným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie odpovedajúcich funkčných vlastností 
náradia a jeho bezpečnú prevádzku len v prípade realizácie všetkých servisných zásahov 
na náradí v autorizovanom servise. 
 
Záruka zaniká v týchto prípadoch : 
· nebol predložený originál záručného listu 
· jedná sa o prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja 
· výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu 
· závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku  
  (včetne zásahu a úprav neautorizovaným servisom) 
· poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením 
stroja  nevhodným poveternostným podmienkam 
· výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúdenia servisného strediska  
- bežná údržba výrobku, napr. premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú 
opravu 
Servisné stredisko:   
 
Servis ČR : 
Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287  
email : servis@sharks-cz.cz 
Servis SK: 
Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák 
e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com 
Reklamáciu uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do 

servisu ( len v originálnom balení ! ).  
Po obdržaní kompletného výrobku v nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosť 
reklamácie. Prípadné záručné opravy potvrdí servis do záručného listu.  
Záručná lehota sa predlžuje o dobu od prevzatia reklamácie servisom ( obchodníkom ) po 
odovzdanie opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní na 
posúdenie reklamácie z hľadiska nároku na bezplatnú opravu ( náhradu ) v rámci záruky.  
Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok 
predviesť a riadne vyplniť záručný list. 
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Tento produkt nevhadzujte do zmiešaného komunálneho odpadu. Spotrebiteľ je povinný 
odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických 
alebo elektronických zariadení. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii 
získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho 
odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vyhlásenie o zhode ES / EC Declaration of Conformity 
vydané podľa zákona 264/1999 Z.z. v platnom znení 

Týmto vyhlasujeme my(We hereby declare,)  
Steen QOS s.r.o. Bor č.3,  36001 Karlovy Vary IČ 27972949   
že koncepcia a konštrukcia nižšie uvedených prístrojov v prevedeniach, ktoré uvádzame 
do obehu, odpovedá príslušným základným požiadavkam smerníc ES na bezpečnosť a 
hygienu. 
(That the design, type and construction of the following machine, as brought into 
circulation by us, comply 
with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.) 
V prípade zmeny prístroja, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhlásenie svoju 
platnosť. 

Označenie prístroja (Machine description): Akumulátorová vŕtačka Sharks SH 617 
Model výrobku(Article no).: - SHK316 
Príslušné nariadenia vlády(Applicable EC directive):  
Nariadenie vlády SR  č. 308/2004 Z.z. o elektrických zariadeniach nízkeho napätia ( 
73/23/EHS, 9368/EHS) 
- Nariadenie vlády SR č. 194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite ( 2004/108ES, 
89/336/EHS) 
- Vyhláška MŽP SR č. 208/2005 Z.z., nov. vyhl. MŽP SR č. 313/307 ( EU 2002/95/ES) o 
nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom.  
 
V Karlových Varech dňa  26.11.2010 
J. Beneš 
Konateľ spoločnosti 
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