
� Manual de instruções original
Carregador

�

Art.-Nr.: 45.134.92 I.-Nr.: 11012 RT-SD 3,6/1 Li Bivolt
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Uso em locais internos

Classe de proteção II

Plugue de saída do carregador (corrente contínua): a parte externa do plugue tem polaridade
negativa e a parte interna do plugue tem polaridade positiva.

Se a temperatura do carregador for superior a 130°C, a proteção térmica será ativada. A
alimentação de corrente para a saída do carregador será interrompida.

130°
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� ATENÇÃO!
Ao utilizar ferramentas, devem ser respeitadas
algumas medidas de segurança para prevenir
acidentes e/ou danos ao produto. Portanto, leia
atentamente este manual de instruções antes de sua
utilização.
Guarde-o em um local seguro, para que se possa
consultar a qualquer momento. Caso o aparelho seja
utilizado por terceiros, entregue este manual de
instruções juntamente com a ferramenta. 
Não nos responsabilizamos pelos acidentes e/ou
danos causados pela não observância deste manual
e de suas instruções de segurança.

1. Instruções de segurança

� AVISO!
Leia todas as instruções de segurança e
indicações. O não cumprimento das instruções de
segurança e indicações pode provocar choques
elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as instruções de segurança e
indicações para consulta futura.

a) O carregador não pode ser utilizado para carregar
outras pilhas ou baterias que não a fornecida com
o produto.

b) É necessário garantir uma ventilação adequada.
c) As indicações relativas à corrente e tensão do

local de uso têm de coincidir com as indicações
no carregador.

d) Não exponha o carregador à água.
e) Antes de se colocar a parafusadeira à bateria na

base de carga ou a retirá-la de lá, tem que ser
desligado o carregador da tomada.

f) Não exponha a bateria à água ou ao sol. 
g) Uma bateria com defeito ou que já não possa ser

mais recarregada, tem de ser tratado como lixo
especial. Deposite-a num ponto de coleta
seletiva. Não o coloque no lixo doméstico ou tente
queimar.

h) Mantenha o carregador afastado de qualquer
fonte de calor.

i) Para reduzir o risco de choque elétrico, puxe pelo
plugue e não pelo cabo elétrico quando quiser
desligar o carregador da rede.

j) Não desmonte o carregador. Leve-o a um serviço
de assistência autorizado, sempre que seja
necessário algum tipo de manutenção ou
reparação. Uma montagem incorreta pode
provocar desde choques elétricos a morte e
incêndios.

k) Este aparelho não se destina a ser usado por

pessoas (inclusive crianças) com limitações
físicas, sensoriais ou psíquicas e experiência e/ou
conhecimento insuficientes, a não ser quando
supervisionadas por uma pessoa responsável
pela sua segurança ou que as instrua sobre como
se deve utilizar o aparelho.

l) As crianças devem ser mantidas sob vigilância
para garantir que não brincam com a ferramenta.

2. Descrição da ferramenta 
(figura 1 e 2)

1. Carregador       
2. Cabo
3. Base para carga

3. Dados técnicos

Carregador:
Tensão de entrada: 100-240V ~ 50/60 Hz
Corrente de entrada: 200 mA

Tensão de saída: 6V d.c.
Corrente de saída: 380 mA

Bateria de lítio:
Voltagem da célula: 3,6V D.C.
Quantidade de células: 1
Capacidade da bateria: 1,5 Ah

4. Operação (Figura 1 e 2)

1. Verifique se a tensão de rede indicada na 
identificação do produto corresponde à tensão de 
rede existente.

2. Insira o plugue do carregador (1) na tomada e 
ligue o cabo (2) à base para carga (3)

3. Encaixe agora a parafusadeira à bateria na base 
para carga (3).
O LED vermelho indica a capacidade da bateria, 
indica que a bateria está carregando. Depois de 
realizado a carga, o LED vermelho apaga-se e 
acende-se o LED verde.

Atenção! Durante o carregamento é normal que o
punho aqueça ligeiramente.
Se a bateria não carregar, verifique:
n Se existe energia na tomada. 
n Se existe contato no plugue do carregador.
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Se mesmo assim não conseguir proceder o
carregamento da bateria, pedimos-lhe que envie 
n O carregador e a parafusadeira para o nosso

serviço de assistência técnica autorizado.

Em caso de algum problema com nossos
equipamentos ou acessórios, entre em contato:
Telefone: (19) 2512-8450
E-mail: contato.brasil@einhell.com

5. Limpeza e manutenção

Retire o plugue de alimentação da tomada antes de
qualquer trabalho de limpeza.
O aparelho não pode ser armazenado em ambientes
úmidos ou em locais com gases corrosivos, mas em
um local seco, fora do alcance das crianças.

5.1 Limpeza
Mantenha a superfície do aparelho limpa, utilizando
apenas um pano seco.

5.2 Manutenção
No interior do aparelho, não existem quaisquer peças
que necessitem de manutenção.
O aparelho não pode ser desmontado. Se o aparelho
estiver danificado, dirija-se ao fornecedor ou ao
fabricante.

6. Descarte e reciclagem

O aparelho encontra-se dentro de uma embalagem
para evitar danos durante o seu transporte. Esta
embalagem é matéria-prima, podendo ser reutilizada
ou reciclada. O aparelho e os respectivos acessórios
são de diferentes materiais (ex.: metal e plástico). 
Os componentes que não estiverem em condições
devem ter tratamento de lixo especial. Informe-se
como reciclar. 

Proteja o Meio Ambiente!

7. Limpeza, manutenção e encomenda
de peças sobressalentes

Retire o plugue da tomada antes de qualquer trabalho
de limpeza.

7.1 Limpeza
Mantenha os dispositivos de segurança, ranhuras de
ventilação e a carcaça do motor o mais limpo
possível. Limpe o aparelho com um pano limpo ou

sopre com ar comprimido a baixa pressão. 
Aconselhamos limpar o aparelho diretamente após
cada utilização. 
Limpe regularmente o aparelho com um pano úmido
e um pouco de sabão. Não utilize detergentes ou
solventes; estes podem corroer as peças de plástico
do aparelho. 
Certifique-se de que não entra água para no interior
do aparelho.

7.2 Manutenção
No interior do aparelho não existem quaisquer peças
que necessitem de manutenção.

7.3 Encomenda de peças sobressalentes:
Em caso de algum problema com nossos
equipamentos ou acessórios, entre em contato:
Telefone: (19) 2512-8450
E-mail: contato.brasil@einhell.com

Para encontrar uma assistência técnica credenciada
mais próxima de sua residência, acesse via internet:
Site: http://www.einhell.com.br

Para encaminhar a assistência técnica as seguintes
informações são necessárias:
n Modelo do Aparelho
n Número do Artigo (Art. –Nr.)
n Número de Identificação (I.-Nr)
n Data da compra

8. Descarte e reciclagem

O aparelho encontra-se dentro de uma embalagem
para evitar danos durante o seu transporte. Esta
embalagem é matéria-prima, podendo ser reutilizada
ou reciclada. O aparelho e os respectivos acessórios
são de diferentes materiais (ex.: metal e plástico). 
Os componentes que não estiverem em condições
devem ter tratamento de lixo especial. Informe-se
como reciclar. 

Proteja o Meio Ambiente!

9. Armazenagem

Guarde o aparelho e os respectivos acessórios em
local escuro, seco e sem risco de formação de gelo,
fora do alcance das crianças. A temperatura ideal de
armazenamento situa-se entre os 5°C e os 30°C.
Guarde a ferramenta elétrica na embalagem original.

Importado no Brasil por:
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Einhell Brasil Comércio e Distribuição de
Ferramentas e Equipamentos Ltda.
Av. Doutor Betim, 619 – Vila Marieta
CEP 13042-020
Campinas/SP
CNPJ 10.969.425/0001-67

A reprodução ou duplicação, mesmo que parcial, da documentação e
dos anexos dos produtos, necessita de autorização expressa.

AS FOTOS CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO MERAMENTE
ILUSTRATIVAS E PODEM NÃO RETRATAR COM EXATIDÃO A COR,
ETIQUETAS E/OU ACESSÓRIOS. Sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio.
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� CERTIFICADO DE GARANTIA 
Estimado(a) cliente,

A EINHELL BRASIL LTDA, com sede na Av. Doutor Betim, 619 - Vila Marieta – Campinas – SP, inscrita no
CNPJ/MF sob n.º 10.969.425/0001-67, concede:
(I) Exclusivamente no território brasileiro, garantia contratual, complementar à legal, conforme previsto no artigo
50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aos produtos por ela comercializados pelo período
complementar de 270 (duzentos e setenta) dias, contados exclusivamente a partir da data do término da
garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8078/90), esta última contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom
Fiscal), e desde que este produto tenha sido montado e utilizado conforme as orientações contidas no
Manual de Instruções que acompanha o produto. . 
(II) Assistência técnica, assim compreendida a mão-de-obra e a substituição de peças, gratuita para o reparo
dos defeitos constatados como sendo de fabricação, exclusivamente dentro do prazo acima e somente no
território brasileiro.

Para acionamento da GARANTIA, é indispensável a apresentação da NOTA FISCAL ou do CUPOM FISCAL,
original, sem emendas, adulteração ou rasuras, e deste CERTIFICADO DE GARANTIA.

Para obtenção de informações do serviço de Assistência Técnica Credenciada da EINHELL BRASIL LTDA
acesse o site www.einhell.com.br ou pelo telefone (xx19) 2512-8450 ou através do seguinte e-mail:
contato.brasil@einhell.com .

n Horário de atendimento: das 8h30 às 18h00, em dias úteis, de 2ª à 6ª feira.

A GARANTIA NÃO COBRE
n Remoção e transporte de produtos para análise e conserto.
n Despesas de locomoção do técnico até o local onde está o produto. 
n Desempenho insatisfatório do produto decorrente da instalação em rede elétrica inadequada ou qualquer

tipo de falha ou irregularidade na instalação e/ou montagem.
n Defeitos ou danos ao produto, originados de queda, agentes químicos, água, adulteração ou mau uso, bem

como de casos fortuitos ou força maior (raios, excesso de umidade e calor, dentre outros).
n Alterações e/ou adaptações em qualquer parte do produto, que altere sua configuração original.
n Instalação de qualquer item (não oficial ou não compatível) que venha a prejudicar o desempenho do

produto.
n Defeitos ou danos resultantes de uso inadequado do equipamento, em desacordo com o respectivo

manual de instruções.
n Defeitos ou danos provenientes de reparos realizados por mão-de-obra não autorizada pelo fabricante.
n Defeitos ou danos causados por oxidação, provenientes de desgaste natural resultante das condições

climáticas existentes em regiões litorâneas e/ou derramamento de líquidos.

CONDIÇÕES QUE ANULAM A GARANTIA
n Defeitos causados por mau uso ou a instalação/utilização em desacordo com as recomendações do

manual de instruções. 
n Violação dos lacres do produto; indícios de que o produto tenha sido aberto, ajustado, consertado,

destravado; sinais de queda, batidas ou pancadas; modificação do circuito por pessoa não autorizada; ou
adulteração da identificação do produto ou nota fiscal.
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE COMPRADOR:

Nome do comprador: _______________________________________________________________

Endereço: __________________________________________________________________________

Telefone: ___________________________________________________________________________

Nome do Revendedor: ________________________________________________________________

Endereço: __________________________________________________________________________

Nota Fiscal: _________________________ 

Emitida em: _________________________

Série: _____________________________
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