
 

 
 
 
 
 
 
 

Akumulátorové úhlové kladivo RNVK17 používá k pohonu kvalitní bezuhlíkový motor nové generace, který má výrazně vyšší životnost 
než uhlíkové motory používané dříve. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám výrobek sloužil bezpečně a k plné 
spokojenosti. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto nářadím, a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití 
pečlivě uschovejte. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí, zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
Model RNVK17 
Provozní napětí 21 V 
Motor Bezuhlíkový motor 
Frekvence úderů kladiva 0-4500 
Jednorázová maximální síla úderu 1,7 J 
Otáčky naprázdno 0-1400 RPM 
Otáčení Vpřed, vzad 
Regulace otáček Ano 
Upínací systém SDS plus Ano 
Maximální průměr vrtáku 6-12 mm 
Použitelné vrtáky S kulatou stopkou, se dvěma 

jamkami a dvěma drážkami 
 

REŽIMY VRTÁNÍ 
 

Příklepová vrtačka 
(Vhodné pro zdi a beton). 
 
Úprava polohy  
(Nastavení polohy pro režim sekání) 

 
Vrtání 
 
 
Sekání 
(Pro beton, dlažbu) 

 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Přečtěte si následující pokyny a dodržujte je. 
Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, nebo vážné zranění. 

 
OBECNÉ INFORMACE 
• Nepracujte s nářadím v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu, jelikož elektrické nářadí vytváří jiskry. 
• Používejte pouze originální nabíječku a akumulátor. 
• Vždy používejte ochranu očí, protiprachovou masku, neklouzavou bezpečnostní obuv a ochranu sluchu. 
• Před jakýmkoli servisem odpojte baterii. 
• Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah kovových předmětů. 

Kontrolujte, zda nedošlo k nesprávnému seřízení pohyblivých částí, zlomení dílů a jakémukoli stavu, který by mohl ovlivnit 
činnost nářadí. 

• Složitější opravy smí provádět pouze odborníci v servisním středisku firmy Solight holding s.r.o. 
• Používejte pouze příslušenství, které je k danému typu nářadí doporučeno. 
• Při vrtání, při němž může dojít k náhodnému kontaktu se skrytým vedením, držte nástroj za izolované úchyty. Kontakt se "živým" 

vodičem způsobí, že odkryté kovové části nástroje budou pod napětím a dojde k úrazu obsluhy. 
 

 
 
 
 
 
 

 
CZ RNVK17  
Akumulátorové vrtací a sekací kladivo 

                      

Součást balení 
1ks ruční akumulátorové kladivo 
1ks 21V 4Ah Li-Ion baterie 
1ks nabíječka 
1ks rukojeť 
1ks doraz 
1ks návod 
 
 



 

3 CZ 

POPIS ZAŘÍZENÍ                                                                                                                                 
HLAVICE (údržba) 
 
• Oválný důlek promažte dodaným mazivem alespoň jednou za měsíc. 

 
 
UPEVNĚNÍ NÁSTROJE 
• Vložte nástroj do montážního otvoru a mírně jím pootočte, abyste našli polohu, kdy je nástroj zajištěn. Ujistěte se, že je nástroj 

zafixován jeho zatažením. 

 
 

VYJMUTÍ NÁSTROJE 
• Zmáčkněte kryt směrem dolů pro vytažení nástroje. 

 
RUKOJEŤ 
• Umístěte opěrnou rukojeť do Vámi zvolené polohy a pevně ji utáhněte. 

 

 
 
NASTAVITELNÝ DORAZ 
• Uvolněte pojistku na opěrné rukojeti a nastavte doraz na požadovanou pozici.  

 
NABÍJEČKA BATERIÍ 
 

1. Zasuňte baterii do nabíječky nebo připojte konektor nabíječky k baterii. 
2. Zapojte nabíječku do přívodu elektrického proudu pomocí dodávaného napájecího kabelu. 
3. Nabíjení je signalizováno červenou LED. 
4. Zelená LED signalizuje plné nabití. 
5. Průměrná doba nabíjení je cca 2-4 hodiny, dle kapacity baterie.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.   
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz. 

 
 
 

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

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.   
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz. 


