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Padrão:

Além  disso,  regras  de  segurança  adicionais  devem  ser  observadas.  
Antes  de  usar  esta  ferramenta  pela  primeira  vez  peça  uma  
demonstração.

Características  técnicas

EN  55014  e  EN  61000

Se  o  cabo  estiver  danificado,  não  o  toque.  Desligue  a  ferramenta.  
Nunca  use  uma  ferramenta  com  um  cabo  danificado.

O  dispositivo  é  projetado  para  apertar  e  desapertar  parafusos.

8  Nm  
¼¨

Instruções  de  segurança

450  W

caixa  de  papelão.

Leia  atentamente  e  completamente  as  instruções  de  segurança  e  
aplique-as  para  poder  trabalhar  nas  melhores  condições  de  
segurança.

2.1A

Use  para  o  fim  a  que  se  destina

50  -  60  Hz  

Não  deixe  sua  ferramenta  na  chuva.

230V~

Conteúdo  do  pacote
,

PORTUGUÊS

II
1,2kg

Chave  de  fendas  para  trabalho  a  seco  ESR  450  e  instruções  de  operação  em

0  -  4000  RPM

Parafusadeira  para  trabalho  a  seco  ESR 450
  Voltagem:

Frequência:

Torque:

Peso:

Referência:

Classe  de  proteção:

06102000

Velocidade  sem  carga:  máx.
Adaptador:

Amperagem:
Potência:



Segure  a  ferramenta  isolando  as  superfícies  de  fixação,  se  a  
ferramenta  de  corte,  durante  a  operação,  puder  entrar  em  contato  
com  condutores  ocultos.  Tocar  em  um  fio  “vivo”  também  “vivifica”  
as  partes  metálicas  do  aparelho,  causando  um  choque  elétrico.

Use  o  dispositivo  apenas  ao  ar  livre  com  uma  liberação  de  corrente  
residual  de  no  máximo  30  mA.

Desconecte  o  plugue  da  fonte  de  alimentação  da  ferramenta  
antes  de  fazer  qualquer  ajuste,  trocar  acessórios  ou  guardar  a  
ferramenta.  Após  um  longo  trabalho,  as  peças  metálicas  externas  e  
os  acessórios  podem  ficar  muito  quentes.

Desligue  a  máquina  se  ela  parar  por  qualquer  motivo.  Dessa  
forma,  você  evita  reiniciá-lo  acidentalmente  sem  supervisão.

Não  toque  com  as  mãos  em  peças  rotativas.

Ligue  a  máquina  apenas  quando  estiver  desligada.

O  usuário  e  as  pessoas  ao  seu  redor  devem  usar  luvas,  óculos  de  
proteção,  proteção  contra  ruídos.

Qualquer  manipulação  no  dispositivo  é  proibida.

Não  sobrecarregue  a  chave  de  fenda:  trabalhe  a  uma  velocidade  
moderada.  A  sobrecarga  é  o  resultado  da  aplicação  de  muita  pressão,  
fazendo  com  que  o  motor  elétrico  diminua  sua  velocidade  de  rotação,  
criando  condições  de  operação  ineficientes  e  possivelmente  
danificando  o  motor  da  parafusadeira.

As  ferramentas  elétricas  estão  sujeitas  a  inspeção  por  um  especialista  
em  intervalos  regulares.

Para  instruções  de  segurança  adicionais,  consulte  o  documento  
anexo!

Nunca  transporte  o  aparelho  pelo  cabo.

Mantenha  os  cabos  secos,  limpos  e  livres  de  óleo  e  graxa.

Verifique  o  dispositivo,  o  cabo  e  o  plugue  de  alimentação  sempre  
antes  de  usá-lo.  Mande  reparar  os  danos  apenas  por  um  especialista.

Bloqueie  a  peça  de  trabalho.  Uma  peça  de  trabalho  presa  por  
dispositivos  de  fixação  ou  em  um  torno  é  presa  com  mais  segurança  
do  que  segurada  nas  mãos.

Conduza  o  cabo  sempre  em  direção  à  parte  traseira  da  máquina.

Segure  a  ferramenta  elétrica  com  firmeza.  Ao  aparafusar  ou  
desaparafusar,  podem  ocorrer  torques  de  reação  instantâneos  elevados.

Nunca  use  o  aparelho  se  a  carcaça  estiver  parcialmente  defeituosa  
ou  se  o  BP,  o  cabo  de  alimentação  ou  o  plugue  estiverem  danificados.



Pressione  o  interruptor  liga-desliga  (3)  e  
bloqueie-o  na  posição  pressionada  

usando  o  botão  de  travamento  (4)

Fonte  de  energia

A  profundidade  de  aparafusamento  da  cabeça  do  parafuso  no  material  pode  ser  
ajustada  previamente;  é  ajustado  girando  o  anel  de  ajuste  (1).  Gire  o  anel  na  direção  
"A"  para  menor  profundidade  e  na  direção  "B"  para  maior  profundidade.  (Fig.  4)

Desligar:

Antes  do  comissionamento,  verifique  se  a  tensão  e  a  frequência  da  
rede  correspondem  aos  dados  na  placa  de  identificação.  São  permitidos  
desvios  de  tensão  de  +6%  e  –10%.

Uma  volta  completa  do  anel  de  ajuste  corresponde  a  uma  mudança  
de  profundidade  de  1,5  mm.  O  anel  de  ajuste  pode  dar  7  voltas  
completas,  o  que  corresponde  aproximadamente  a  10,5  mm.  Cada  
volta  completa  tem  8  posições  fixas,  cada  uma  correspondendo  a  0,19  mm.

Operação  contínua

Pressione  o  botão  liga/desliga  (3)

Levante  o  batente  de  profundidade.

Solte  o  interruptor  liga-desliga  (3)

Defina  a  profundidade  do  parafuso

Atenção!

Ligar  e  desligar

Ligar:

Solte  novamente  o  botão  liga/desliga  (3)  e  solte-o  
novamente.

É  obrigatório  que  o  dispositivo  seja  desconectado  antes  de  
continuar  a  trabalhar  nele.

Operação  momentânea

Desligar:

Para  trocar  a  broca,  remova  o  limitador  de  profundidade  (1).  Em  seguida,  
a  broca  pode  ser  removida  do  porta-bits  e  a  nova  broca  pode  ser  montada.

O  misturador  está  listado  na  classe  de  proteção  II.

Faça  um  teste  preliminar  do  parafuso  no  material  ou  em  um  pedaço  
dele  que  você  não  precisa.

Ligar:

Troca  de  ferramenta

Para  desapertar  os  parafusos,  pressione  o  botão  de  inversão  do  
sentido  de  rotação  (2),  colocando-o  na  posição  e  retirando  o  anel  de  ajuste.



A  Parafusadeira  Dry  Work  está  equipada  com  um  interruptor  eletrônico  que  é  usado  para  
ajustar  o  número  de  rotações  dependendo  da  pressão  exercida.

Seleção  do  sentido  de  rotação

Por  outro  lado,  uma  velocidade  contínua  com  um  número  reduzido  de  rotações  leva  a  
uma  sobrecarga,  pois  o  motor  é  ainda  menos  resfriado  e  corre  o  risco  de  superaquecer  
mais  rapidamente.

A  ferramenta  elétrica  possui  um  botão  para  inverter  o  sentido  de  rotação  (4).

Parafusando

Certifique-se  de  que  a  lâmina  da  chave  de  fenda  e  o  parafuso  tenham  tamanho  e  forma  
correspondentes.  O  ajuste  da  ponta  de  aparafusar  à  cabeça  do  parafuso  permite  um  
aparafusamento  ideal.

Antes  de  qualquer  intervenção  na  ferramenta,  desligue  a  ficha  de  rede!

Quando  o  gatilho  do  interruptor  é  pressionado  (3);  o  botão  de  inversão  do  sentido  de  
rotação  (2)  não  pode  ser  operado.

Embreagem

ATENÇÃO:  Antes  de  ir  

trabalhar,  nunca  se  esqueça  de  verificar  o  sentido  de  rotação.  Use  o  botão  para  inverter  
o  sentido  de  rotação  somente  após  a  parada  permanente  da  rotação  da  ferramenta  

elétrica.  A  inversão  do  sentido  de  rotação  antes  do  batente  final  da  ferramenta  eletroporta-  
tiva  pode  levar  à  deterioração  desta.

É  possível  posicionar  o  parafuso  na  peça  final  que  está  na  posição  desligada  quando  o  
dispositivo  está  ligado.  A  embraiagem  só  engata  quando  é  exercida  pressão  ao  
aparafusar.  Quando  o  batente  de  profundidade  atinge  o  fundo,  a  embreagem  é  
desengatada.  A  ponta  fica  então  estacionária.

Direções  para  o  trabalho

Atenção!

Fig.2  –  -  Rotação  à  direita  -  para  furar  e  aparafusar  os  parafusos

 Fig.3  -  Rotação  à  esquerda  -  Para  desapertar  e  desapertar  parafusos  e  porcas.



Manutenção

Para  evitar  danos  durante  o  transporte,  a  ferramenta  deve  ser  entregue  em  embalagem  
resistente.  A  embalagem,  bem  como  a  ferramenta  e  os  acessórios  são  feitos  de  materiais  
recicláveis  e  devem  ser  tratados  adequadamente  quando  descartados.  As  peças  plásticas  
da  ferramenta  são  indicadas,  permitindo  assim  que  os  resíduos  sejam  separados  e  
descartados  de  forma  ecologicamente  correta,  utilizando  os  meios  de  coleta  oferecidos.

Antes  de  realizar  qualquer  trabalho  no  aparelho,  desligue  a  
ferramenta

Apenas  para  países  europeus

Proteção  Ambiental

Recuperar  matérias-primas  em  vez  de  jogar  fora  o  lixo

Em  caso  de  avaria  no  aparelho,  as  reparações  só  devem  ser  efectuadas  por  
uma  oficina  autorizada.

legislação  nacional,  os  aparelhos  elétricos  devem  ser  recolhidos  
separadamente  e  sujeitos  a  reciclagem  ecológica.

O  dispositivo  está  equipado  com  escovas  que  se  desconectam  automaticamente.
Quando  as  escovas  estão  gastas,  o  dispositivo  se  desconecta.  Nesse  caso,  
ambas  as  escovas  devem  ser  substituídas  por  escovas  originais  EIBENSTOCK  
para  manutenção  do  dispositivo  no  âmbito  da  garantia  ou  fora  dela.

A  reparação  só  deve  ser  efectuada  por  pessoal  qualificado  com  a  formação  e  experiência  
necessárias.  O  aparelho  deve  ser  verificado  por  um  eletricista  especializado  após  cada  
reparo.  Por  design,  a  ferramenta  elétrica  requer  manutenção  mínima.  No  entanto,  os  
seguintes  trabalhos  e  verificações  devem  ser  realizados  em  intervalos  regulares:  A  
ferramenta  elétrica  e  as  aberturas  de  ventilação  devem  ser  mantidas  limpas.

Não  descarte  aparelhos  elétricos  no  lixo  doméstico!

Evite  introduzir  objetos  estranhos  no  compartimento  da  ferramenta  elétrica  
durante  o  trabalho.

De  acordo  com  a  Diretiva  Europeia  2012/19/UE  sobre  resíduos  de  
equipamentos  elétricos  ou  eletrônicos  (WEEE),  e  sua  transposição  
para  o



Ruído /  Vibração

Valor  das  vibrações  emitidas  ahCHeq

Os  dispositivos  Eibenstock  são  garantidos  de  acordo  com  as  disposições  
legais  nacionais  (a  fatura  ou  guia  de  remessa  servem  como  prova)  As  falhas  
resultantes  de  desgaste  normal,  sobrecarga  ou  manuseio  inadequado  estão  
excluídas  da  garantia.

Emissão  de  ruído

Incerteza  KhCHeq

As  avarias  resultantes  de  avarias  do  material  ou  do  fabricante  são  reparadas  
gratuitamente  através  da  reparação  ou  entrega  de  uma  peça  sobressalente.  
As  reclamações  só  são  aceites  quando  o  aparelho  é  enviado  desmontado  ao  
fornecedor  ou  a  uma  oficina  autorizada  Eibenstock.

O  nível  de  vibração  mostrado  representa  as  principais  aplicações  da  
ferramenta  elétrica.  Mas  se  o  dispositivo  elétrico  for  usado  para  outras  
aplicações,  com  bits  divergentes  ou  após  manutenção  insuficiente,  o  nível  
de  vibração  pode  divergir.  Isso  pode  aumentar  significativamente  a  carga  
de  vibração  durante  todo  o  período  de  trabalho.  Para  avaliar  com  precisão  
o  estresse  de  vibração,  também  é  necessário  levar  em  consideração  os  
períodos  durante  os  quais  o  dispositivo  está  desconectado  ou  durante  os  
quais  ele  está  conectado,  mas  não  é  realmente  usado.

Emissão  de  vibração

Isso  pode  reduzir  significativamente  a  carga  de  vibração  durante  todo  o  
período  de  trabalho.  Definir  medidas  de  segurança  adicionais  para  proteger  
o  operador  contra  o  efeito  de  vibrações,  como:  manutenção  de  ferramentas  
elétricas  e  furadeiras,  manter  as  mãos  bem  quentes,  organização  de  fluxos  
de  trabalho.

Valor  total  de  vibração  (soma  vetorial  nos  três  eixos),  determinado  de  acordo  
com  EN  60745:

Incerteza  KwA

Os  valores  de  vibração  são  determinados  de  acordo  com  6.2.7  EN  60745.

Garantia

80dB(A)  
3dB  

91dB(A)  
3dB

Use  proteção  contra  ruídos!

Nível  de  pressão  sonora  ponderado  em  ÿ  LpA

2,5  m/s

Nível  de  
potência  sonora  ponderado  em  KpA  Incerteza  LwA

1,5  m/s2

2



Declaração  de  conformidade

Lothar  Lassig

Declaramos  sob  nossa  própria  responsabilidade  que  o  produto  descrito  em

Director  Geral

Auersbergstrasse  10
D  –  08309  Eibenstock

2004/108/EG,  2006/42/EG

13.05.2014

Arquivo  técnico  (2006/42/EC)  em:

Elektrowerkzeuge  GmbH  Eibenstock

“Características  técnicas”  está  em  conformidade  com  as  seguintes  normas  ou  
documentos  normativos:

Frank  Markert

EN  60  745  

de  acordo  com  os  termos  dos  regulamentos  em  vigor  2011/65/UE,

Chefe  de  Engenharia






