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Vidalama

 

UYARI: Ürünü kullanmadan önce yönergeleri okuyun!

Barkod: 3663602798958
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Daha fazla ayrıntı...   

 

Ürün fonksiyonları
Çalışma
Bakım ve koruma 
Sorun giderme
Geri dönüşüm ve imha
Garantisi
AT uygunluk beyanı
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Başlarken...
Güvenlik Bilgileri
Ürününüz
Başlamadan önce

Bu yönergeler sizin güvenliğiniz içindir. Lütfen kullanmaya başlamadan önce
iyice okuyun ve gerektiğinde tekrar bakmak üzere saklayın.

Başla
yalım…



UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını 
okuyun. Uyarıların ve talimatların yerine getirilmemesi 
elektrik çarpmasına, yangın ve/veya ciddi yaralanmalara 
yol açabilir. 
Daha sonra başvurmak üzere tüm uyarıları ve 
talimatları saklayın.
Uyarılar kısmında geçen “elektrikli alet” terimi şehir 
elektriğiyle çalışan elektrikli alet (kablolu) ya da 
bataryayla çalışan (kablosuz) elektrikli alet anlamı-
na gelmektedir.   
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Güvenlik Uyarıları

Elektrikli aletlere yönelik genel güvenlik uyarıları

Çalışma alanı emniyeti
 >

>

>

 

 

Elektrikle ilgili güvenlik
 

>Elektrikli aletin fişi elektrik prizine uymalıdır. Hiçbir 
şekilde fişi değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli 
aletlerle birlikte asla adaptör fiş kullanmayın. Üzerinde 
değişiklik yapılmamış fişler ve uygun prizler elektrik çarpma 
riskini azaltır.
Borular, radyatörler ve buz dolapları gibi topraklanmış 
yüzeylere temastan kaçının. Vücudunuz topraklandığında 
yüksek derecede elektriğe çarpılma riskiniz vardır.

>

Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Dağınık 
tezgahlar ya da karanlık alanlar kazaları davet eder.
Elektrikli aletleri, yanıcı sıvıların, gazların veya tozların 
vb. bulunduğu patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli 
aletler buharı ateşleyebilecek kıvılcım çıkarırlar.
Elektrikli alet çalışırken seyreden kişileri ve çocukları uzak 
tutun. Dikkat dağılması kontrolünüzü kaybetmenize neden olabilir.
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Güvenlik Uyarıları

 >Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak koşullara maruz 
bırakmayın. Elektrikli aletin içine giren su elektrik 
çarpma riskini çoğaltacaktır.
Elektrik kablosunu hor kullanmayın. Asla elektrikli 
aleti taşımak, prize takmak veya prizden çıkarmak 
için elektrik kablosunu kullanmayın. Kabloyu sıcaktan, 
yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan 
uzakta tutun. Hasarlı veya karışmış kablolar elektrik 
çarpma riskini artırır.
Dış mekânda elektrikli bir aletle çalışırken, dış 
mekân kullanımına uygun uzatma kablosu kullanın. 
Dış mekâna uygun bir uzatma kablosu kullanmak elektrik 
çarpma riskini azaltır.
Elektrikli aleti nemli bir yerde kullanmak zorundaysanız, 
artık akım cihazı (RCD) korumalı bir besleme kullanın. 
RCD kullanımı elektrik çarpma riskini azaltır.

 >

 

>

 

>

Kişisel güvenlik
 >Elektrikli alet kullanırken dikkatli olun, ne yaptığınıza 
dikkat edin ve sağduyunuzu kullanın. Yorgunken, bir 
ilacın, alkolün veya ilaç tedavisinin etkisi altındayken 
elektrikli alet kullanmayın. Elektrikli aletlerle çalışırken bir 
anlık dikkat eksikliği ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her zaman 
koruyucu gözlük kullanın. Toz maskesi, kaymaz 
güvenlik ayakkabıları, kask veya kulak koruyucu gibi 
koruyucu donanımlarının uygun şartlarda kullanımı kişisel 
yaralanmaları azaltacaktır.
Elektrikli aletin yanlışlıkla çalışmasını önleyin. Elektrikli 
aleti elektrik kaynağına ve/veya batarya kutusuna 

 >

>
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>

>

>

>

>

bağlamadan, kaldırmadan ya da taşımadan önce düğmesinin 
kapalı konumda olduğundan emin olun.
Elektrikli aletleri, parmağınız düğmesinin üzerindeyken taşımak 
veya açma düğmeleri açık konumdayken elektrikli aletlere elektrik 
sağlamak kazaları davet eder.
Elektrikli aleti çalıştırmadan önce, aletin üzerinde ayar 
veya cıvata anahtarı bulunuyorsa çıkarın. Dönen 
parçaların üzerinde takılı unutulan cıvata veya ayar anahtarları 
kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Aşırı derecede uzanmayın. Her zaman doğru şekilde ve 
dengede durun. Böylece beklenmedik durumlarda elektrikli 
alet üzerinde daha iyi kontrol sağlarsınız.
Uygun giysiler giyin. Bol giysiler giymeyin ve takı tak-
mayın. Saçınızı, elbisenizi ve eldivenlerinizi hareketli 
parçalardan uzakta tutun.. Bol elbiseler, takılar veya uzun saç 
hareketli parçalara kaptırılabilir.
Elektrikli alet, toz giderme ve toplama tesisatlarıyla kul-
lanılacaksa, bunların bağlanmasını ve doğru kullanıl-
masını sağlayın. Toz toplama sisteminin kullanılması tozla ilgili 
tehlikeleri azaltabilir.
Aletlerin sık kullanımından ileri gelen aşinalığın sizi dik-
katsizleştirmesine ve alet güvenlik ilkelerini göz ardı 
etmenize yol açmasına izin vermeyin. Dikkatsizce bir eylem bir 
saniyelik bir zaman diliminde ciddi yaralanmaya yol açabilir.

Elektrikli alet kullanımı ve bakımı
 >Elektrikli alete güç uygulamayın. Uygulamanıza 
yönelik olarak doğru elektrikli aleti kullanın. Yaptınız 
iş için tasarlanmış doğru aletler işi daha iyi ve güvenli hale getirir.
Açma düğmesi açık veya kapalı konuma getirilemeyen 
aletleri kullanmayın. Düğmesiyle kontrol edilemeyen elektrikli 
aletler tehlikelidir ve onarılması gerekir.

 
>

Güvenlik Bilgileri
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Güvenlik Uyarıları

 >

>

>

>

>

>

Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi yapmadan 
veya elektrikli aletleri saklamadan önce aletin fişini 
elektrik prizinden ve/veya pil kutusunu elektrikli 
aletten çıkarın. Bu tip önleyici güvenlik tedbirleri cihazın 
yanlışlıkla çalıştırılma riskini azaltır.
Boşta bulunan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği 
yerlerde saklayın ve elektrikli alete veya bu talimatlara aşina 
olmayan kişilerin elektrikli aleti kullanmalarına i z i n  
v ermeyin. Elektrikli aletler deneyimsiz kişilerin 
ellerinde tehlikeli olabilir.
Elektrikli aletlere bakım yapın. Elektrikli aletin 
çalışmasına kötü etki edebilecek hareketli parçaların 
yanlış ayarlanmalarını veya sıkıştırılmalarını, kırık 
parçaları ve diğer olumsuz durumları kontrol edin. 
Elektrikli alet hasar görürse tekrar kullanmadan 
önce onarımı yapılmış olmalıdır. Kazaların çoğu tam 
onarılmayan aletlerden kaynaklanmaktadır.
Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun. Düzgün olarak 
bakımı yapılan keskin kesme ucuna sahip aletler muhtemelen 
daha az sıkışır ve kontrol edilmesi kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve alet uçlarını vb. bu 
talimatlara uygun olarak çalışma şartlarını ve yapılacak 
işi dikkate alarak kullanın. Elektrikli aletin tasarladığından 
farklı bir işte kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
Tutamakları kuru, temiz ve yağdan ve gres yağından 
arındırılmış halde tutun. Tutamakların ve kavrama 
yüzeylerinin kaygan olması, aletin beklenmeyen durumlarda 
güvenli şekilde idaresine ve kontrolüne engel olur.

Güvenlik Bilgileri
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Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile 
yeniden şarj edin. Bir batarya paketi tipi için uygun olan bir 
şarj cihazı, başka bir batarya paketiyle kullanıldığında yangın 
ariski oluşturabilir.
Sadece özel olarak belirtilmiş batarya paketli elektrikli 
aletleri kullanın. Başka batarya paketlerinin kullanımı 
yaralanma ve yangın riski oluşturabilir.
Batarya paketi kullanımda olmadığında, kağıt 
ataşları, bozuk paralar, anahtarlar, tırnaklar, vidalar 
gibi diğer metal nesnelerden veya bir terminalden 
başka bir terminale bağlantı yapabilen diğer küçük metal 
nesnelerden uzakta tutun. Batarya terminallerine tümden 
kısa devre yaptırmak yanıklara veya yangına yol açabilir.
Kötüye kullanım koşullarında, sıvı bataryadan çıkabilir; 
temastan kaçının. Temas kazara meydana gelirse, suyla 
yıkayın. Sıvı gözlerle temas ederse, ayrıca tıbbi 
yardım alın. Bataryadan çıkan sıvı tahrişe ve yanıklara yol 
açabilir.
Hasarlı veya değiştirilmiş batarya paketi veya aleti 
kullanmayın.  Hasarlı veya değiştirilmiş bataryalar, 
öngörülemeyen davranış sergileyebilir ve bunun sonucunda 
yangın, patlama veya yaralanma riski meydana gelebilir.
Bir batarya paketini veya aleti ateşe veya aşırı 
sıcaklıklara maruz bırakmayın.  Ateşe veya 130°C 
üzerindeki sıcaklığa maruziyet patlamaya yol açabilir.

>

>

>

>

>

>

Güvenlik Bilgileri

Batarya aletinin kullanımı ve bakımı
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Güvenlik Uyarıları

Tüm şarj talimatlarına uyun ve batarya paketini veya 
aleti talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında 
şarj etmeyin.  Uygunsuz şekilde veya belirtilen aralık dışındaki 
sıcaklıklarda şarj etmek bataryaya hasar vertebilir  ve 
yargın riskini arttırabilir.

Servis
 >

>

Yetkin bir tamirciye sadece özdeş yedek parçalar 
kullanılarak elektrikli aletinizin bakımını yaptırın. 
Böylece elektrikli aletinizin güvende kalmaya devam eder.
Aslar hasarlı batarya paketlerine bakım yaptırmayın.  
Batarya paketlerinin bakımı sadece üretici veya yetkili hizmet 
sağlayıcılar tarafından yapılmalıdır.
 

 

Tornavida güvenliği uyarıları
>Bağlayıcının gizli kablo bağlantısına temas edebileceği 

bir çalışma gerçekleştirirken, elektrikli aleti yalıtımlı 
kavrama yüzeylerinden tutun. “Akımlı” bir tel ile temas 
eden bağlayıcılar, elektrikli aletin açığa çıkan metal 
kısımlarını “akımlı” hale getirebilir ve operatöre elektrik 
çarpmasına yol açabilir.

Şarj cihazı için ilave güvenlik uyarıları
>

>

Bu cihaz, güvenli kullanımı için gözetim altında veya talimatlar 
almış olmaları ve tehlikelerini anlamaları koşuluyla, 8 yaş üstü 
çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklere 
sahip veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işlemleri 
denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılamaz.

 

 

Güvenlik Bilgileri

>
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Yerleşik pil için ilave güvenlik uyarıları
>

>

>

>

Uzun pil ömrü ve en iyi performans için ürünü 15-25°C ortam 
sıcaklığında şarj edin/çalıştırın ve saklayın. Pili 5°C’nin altında 
ve 40°C’nin üstünde sıcaklıklarda şarj etmeyin/çalıştırmayın 
ve saklamayın.
Ürünün kasasını asla hiçbir nedenle açmaya çalışmayın. 
Ürünün plastik kasası kırılır veya çatlarsa derhal kullanmayı 
kesin ve tekrar şarj etmeyin.
Ürünü çivi ile delmeyin, çekiçle vurmayın, üstüne basmayın 
veya güçlü darbe veya şoklara maruz bırakmayın.
Ürünü ısıya karşı koruyun. Ürünü doğrudan güneş ışığı altına 
koymayın ve sıcak havada arabanın içinde bırakmayın. Pil ısı 
üretebilir, patlayabilir veya yanabilir.

Kalıntı riskleri
Bu ürünü tüm güvenlik koşullarını yerine getirerek 
kullansanız bile potansiyel yaralanma veya hasar 
riskleri mevcuttur. Bu ürünün yapısı ve tasarımıyla 
ilgili olarak aşağıdaki tehlikeler meydana gelebilir:
>

>

Ürün uzun sürelerle kullanılıyorsa veya yeterince idare edilip uygun 
biçimde korunmuyorsa titreşim emisyonuna bağlı sağlık sorunları.
Uçan nesnelerden dolayı yaralanma ve mala zarar gelmesi tehlikesi. 

  >

>

>
>

Şarj cihazı ve beraberinde verilen kablosuz tornavida, 
beraber çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Şarj 
cihazını sadece kablosuz tornavida ile kullanın.
Şarj cihazı sadece iç ortamda kullanıma uygun olduğu 
için ürünü sadece iç ortamda şarj edin.
Tekrar şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
Şarj cihazını nem ve ıslak koşullardan koruyun. Elektrik 
çarpması riski bulunmaktadır.

Güvenlik Bilgileri
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Semboller
Üründe, sınıflandırma etiketinde ve bu talimatlarda diğer pek çoklarının yanında 
aşağıdaki sembol ve kısaltmalar mevcuttur. Fiziksel yaralanma ve mala zarar 
gelmesi gibi tehlikeleri azaltmak için bunları öğrenin.

Kilitleme / sıkıştırma veya
sağlamlaştırma için.

Açma / gevşetme için.

Not / Görüş. Dikkat / Uyarı.

Kullanım kılavuzunu 
okuyun. Kulak tıkacı kullanın.

Koruyucu gözlük 
kullanın.

Koruyucu, kaymaz
ayakkabı giyin.

Koruyucu eldivenler takın.
Polarite

yyWxx Üretim tarihi kodu; üretim yılı (20yy) ve üretim haftası (Hxx);

Montaj, temizlik, ayarlama, bakım, saklama ve taşıma öncesinde 
ürünü kapatın ve prizden çıkarın.

Bu ürün, koruma sınıfı II dahilindedir. Yani artırılmış veya çift izolasyonla 
donatılmıştır.

Ürün geçerli Avrupa yönergelerine uygundur ve bu yönergelere 
uygunluk değerlendirme yöntemi yürütülmüştür.

WEEE sembolü. Elektrikli ürün atıkları evsel atıklarla beraber elden 
çıkarılmamalıdır. Tesis bulunan yerlerde geri dönüşüme katın. Geri 
dönüşüm tavsiyeleri için Yerel Yönetim veya bölgenizdeki mağazaya 
danışın.

Sadece iç ortamda kullanılır.

Yaklaşık 1 saatlik şarj süresi.
1h

Güvenlik Bilgileri
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1. Kilit manşonlu alet soketi
2. Açma/Kapama anahtarı
3. leri/Geri dönüş kumandası
4. Tutamaç
5. Çalışma ışığı
6. Kilit açma düğmesi
7. Düğmeli gösterge ışıkları
8. Flaş ışığı için açma/kapama düğmesi

 9.  Tork ayarı
10. Şarj soketi
11. Şarj cihazı
12. Şarj fişi
13. 25mm vidalama ucu PZ (x1)
14. 25mm vidalama ucu PH (x1)
15. 25mm oluklu vidalama ucu (x1)

5
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Tornavida
 > Anma gerilimi : 3,6V 
 > Yüksüz anma hızı n0 : 200 dak-1 

 > Alet soketi : Onaltılık 6.35 mm 
 > Maksimum tork : 5 Nm 
 > Ağırlık : yakl. 0.5 kg 

Yerleşik pil
 > Tipi : Li-İyon
 > Kapasite : 1300 mAh 
 > Voltaj : 3.6V 

Şarj cihazı
 > Model no. : MC4-Li
 > Anma giriş voltajı : 100-240V~, 50-60Hz 
 > Anma giriş gücü  : 15 W 
 > Anma çıkış voltajı : 5 V 
 > Anma çıkış akımı : 1650 mA 
 > Koruma sınıfı :
 > Şarj süresi : yakl. 1 saat
 > Ağırlık : yakl. 0,08 kg

Ses değerleri
 > Ses basıncı seviye LpA  : 54 dB(A) 
 > Ses gücü seviye LWA  : 65 dB(A) 
 > Belirsizlik KpA , KWA : 3   dB(A) 

El kol titreşim değerleri
 > Vidalama ah : 0.3 m/s2

 > Belirsizlik K :
:

1.5 m/s2 

Operatörün ses yoğunluk seviyesi 80 dB(A)’yı aşabilir ve kulak koruma önlemleri 
gereklidir.

Sınıflama Etiketi Açıklaması  
MSSD36T-Li

MS=MacAllister
SD=Screwdriver
36=3.6Volt
T=Fener
Li=Lityum İyon

|| 
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Belirtilen toplam titreşim değerleri ve belirtilen gürültü emisyon değerleri standart 
bir test yöntemine göre ölçülmüştür ve iki aletin karşılaştırılmasında kullanılabilir; 
ayrıca ön maruziyet değerlendirmesinde kullanılabilirler.

UYARI! Elektrikli aletin fiili kullanımı sırasındaki titreşim ve gürültü 
emisyonları aletin kullanılış biçimine, özellikle ne tür iş parçası 
kullanıldığına ve operatörü korumak için fiili kullanım koşullarında 
maruziyet tahminine dayanan güvenlik önlemlerini tanımlama (aletin 
tetiklenme süresine ilaveten kapatıldığı ve boşta çalıştığı süreler gibi 
çalışma döngüsünün tüm kısımları göz önünde bulundurularak) 
ihtiyacına bağlı olarak, belirtilen değerlerden farklılık gösterebilir.

Ambalajı açma
 >

>
>

>

Tüm parçaları çıkarın ve düz, sabit bir yüzeye dizin. 
Varsa tüm ambalaj malzemelerini ve sevkiyat cihazlarını çıkarın.
Teslimat içeriğinin eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun. Eksik veya 
hasarlı parçalar varsa ürünü kullanmayın ve satıcıyla temasa geçin. Eksik veya 
hasarlı ürünün kullanılması kişiler ve mallara zarar teşkil eder.
Montaj ve çalıştırma için gerekli tüm aksesuar ve aletlerin bulunduğundan emin 
olun. Buna, uygun kişisel koruyucu ekipman dahildir.

UYARI! Ürün ve ambalajı çocuk oyuncağı değildir! Çocuklar plastik 
poşetler, tabakalar ve küçük parçalarla oynamamalıdır! Tıkanma ve 
boğulma yaşanabilir!

İhtiyacınız olanlar
(pakette bulunmayan parçalar)
uygun kişisel koruyucu
ekipman
uygun uç tutucu

(pakette bulunan parçalar)
Şarj cihazı (11)
25mm vidalama ucu PZ (x1) (13)
25mm vidalama ucu PH (x1) (14)
25mm oluklu vidalama ucu (x1) (15)

Teknik özellikler
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>

>

Kurulum

UYARI! Ürün, çalıştırılmadan önce tümüyle monte edilmelidir!
Kısmen monte edilmiş veya hasarlı parçalarla monte edilmiş ürünü 
kullanmayın! 
Ürünü kolayca monte etmek için kurulum talimatlarını adım adım takip 
edin ve gösterilen resimleri görsel kılavuz olarak kullanın! Ürünü tama-
men monte etmeden güç kaynağına bağlamayın!

Vidalama uçları
Çalışılan vida başlarına bağlı olarak bu üründe farklı vidalama uçları kullanılabilir. 
Sadece 25 mm veya 50 mm uzunluğundaki altıgen 6,35 mm uçlar kullanın.

 Uygun vidalama ucunu alet soketinin 
içinde sonuna kadar itin (1).
Alet soketi kilit manşonunu (1) geri 
çekip tutun, ardından vidalama 
ucunu alet soketinden çıkarın.

 

Şek. 1

NOT: Ulaşması zor bölgelere erişim için uygun bir uç tutucu kullanın.
Uç tutucuyu vidalama uçlarıyla aynı şekilde sokete yerleştirin, ardından uç 
tutucuya bir vidalama ucu yerleştirin.

Şarj
Bu ürünün pili tutamaca entegredir ve çıkarılamaz. Pil düşük şarjda nakledilmiştir. 
İlk kullanımdan önce tamamen şarj edin.

UYARI! Ürün, şarj sırasında kullanılamaz! Nem ve ısı kaynaklarından 
uzak, güvenli bir yerde şarj edin!

1
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MSSD36T-Li by MacAllister Başlamadan önce

Şarj

Gösterge ışıkları

 > Şarj fişini (12) tutamaçtaki (4) şarj 
soketine (10) takın (Şek. 2).
Şarj cihazını (11) güç kaynağına 
bağlayın.
Gösterge ışığı (7) şarj durumunu 
gösterir. 

KIRMIZI - şarj ediliyor
YEŞİL - şarj tamamlandı

 
>

 
>

Şek. 2

UYARI! Voltajı kontrol edin! Voltaj, sınıflama etiketindeki bilgiye 
uymalıdır!

 >

4

12
7

10

KIRMIZI 
LEDLED

SARI 
LED

YEŞİL 
LED PİL DURUMU

Tam dolu
%70’ten az dolu
%45’ten az dolu

AÇIK AÇIK AÇIK
AÇIKAÇIK

AÇIK KAPALI
KAPALI
KAPALI

Şek. 3

Gösterge ışıklarını (7) yanlarındaki küçük düğmeye basarak açın, ışıklar pil 
durumunu aşağıdaki gibi gösterir:

Şarj işlemi tamamlandığında (normalde yaklaşık 1 saat sürer), şarj cihazını güç 
kaynağından çıkarın ve şarj fişini (12) şarj soketinden ayırın (10).

B
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NOT: Pil takımının ve şarj cihazının şarj sırasında ılınması (ısınması 
değil) normaldir. Gerçek şarj süresi sıcaklığa ve mevcut şarj seviyesine 
göre değişebilir.

UYARI! Ürünü kaldırmadan önce daima şarj edin! Şarj işlemi 
tamamlandığında şarj cihazının güç kaynağından çıkarılması 
önemlidir. Henüz çalıştırdığınız ürünü şarj etmeden önce 
yaklaşık 30 dakika soğumaya bırakın.
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TRMSSD36T-Li by MacAllister Ürün fonksiyonları

Kullanım amacı
Bu ürün 25 mm veya 50 mm vidalama ucuna sahip vidaların hafif tutturulması ve 
çıkarılmasında kullanılır. Ürün sert ağaca ağır işe dayanıklı vidalama işi veya 
geniş çaplı vidalarla çalışmak için uygun değildir. Delme işleminde kullanılmamalı ve 
sağlığa zararlı materyaller üzerinde çalışmak için kullanılmamalıdır. 
Güvenlik nedeniyle, ilk çalıştırma öncesinde kullanım kılavuzunun tümüyle okunması 
ve tüm talimatların anlaşılması önemlidir.

Açma/kapama anahtarı
Ürünü açma/kapama anahtarına (2) basarak açın. 
Ürünü açma/kapama anahtarını (2) bırakarak   
kapatın.

İleri/geri dönüş kumandası
Dönme yönünü ileri/geri dönüş kumandasına (3) basarak ileri yönden geriye çevirin.

UYARI! Dönme yönünü sadece ürün kapalıyken ve tamamen 
durduğunda değiştirin! İleri/geri dönüş kumandasının istenen işleme 
bağlı olarak doğru konumda ayarlandığından daima emin olun! 
İleri/geri dönüş kumandasını daima sonuna kadar itin!
Kumanda anahtarı başka bir ara konumdayken ürünü kullanmayın!

Şek. 4

> 
> 
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TR MSSD36T-Li by MacAllisterÜrün fonksiyonları

1   Ürünü saat yönünde döner biçimde kullanmak için ileri/geri dönüş kumandasını (3) 
sola (operatörün konumuna göre) çevirin (Şek. 5).

2. Ürünü saatin aksi yönünde döner biçimde kullanmak için ileri/geri dönüş 
kumandasını (3) sağa (operatörün konumuna göre) çevirin (Şek. 6).

3. Açma/kapama anahtarını kilitlemek ve yanlışlıkla çalışmasını önlemek için 
ileri/geri dönüş kumandasını (3) ortaya getirin (Şek. 7).

Şek. 5 vidalama

vidayı çıkarma

açma/kapama anahtarını kilitleyip 
yanlışlıkla çalışmasını önleme

Şek. 6

Şek. 7

Konum Dönüş yönü Uygulama

İleri

Geri

NOT: Dönüş yönünü değiştirdikten sonra ürünü ilk kez kullanacaksanız 
kilitleme sesi duyulabilir. Bu normaldir ve arızaya işaret etmez.
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TRMSSD36T-Li by MacAllister Ürün fonksiyonları

Tutamaç konumu
Bu ürün, farklı çalışma konumlarında ideal performans için iki tutamaç konumuna 
sahiptir. Tabanca konumu daha fazla tork gerektiren işlerde sıkı kavrama sağlar. 
Çubuk konumu dar çalışma alanlarına uygundur.

Tork ayarı
Kilit tertibatının arkasındaki tork ayar halkasını (9) çevirerek çıkış torkunu yedi 
ayardan herhangi birine getirebilirsiniz. Yedi tork ayarı aralığı, vidaların aşırı 
sıkılmasını önlediği için kullanım sırasında daha iyi kontrol sağlar.

Halkanın çevresini dolanan rakamlar tork seviyesini göstermekte kullanılır. 
Halkadaki sayı büyüdükçe tork o kadar yükselir ve daha geniş
tutturucu yönlendirilir. Rakamlardan birini seçmek için, 
istenen rakam kasadaki ok başı göstergeyle hizalanana kadar 
halkayı (9) çevirin.

Çubuk konumuna çevirmek için açma düğmesini (6) basılı tutarken tutamacı (4) 
yerine oturana kadar saat yönünde çevirin (Şek. 8). Tabanca konumuna 
çevirmek için açma düğmesini (6) basılı tutarken tutamacı (4) yerine oturana 
kadar saatin ters yönünde çevirin (Şek. 9).

UYARI! Konumu sadece ürün kapalıyken ve tamamen durduğunda 
değiştirin! Tutamacı her zaman sonuna kadar çevirin! Tutamaç başka 
bir ara konumdayken ürünü kullanmayın! Tutamacın yerine 
oturduğundan emin olun. Tutamaç tamamen kilitlenmeden ürünü asla 
kullanmayın!

6
6

4

4

Şek. 8 tabanca konumu Şek. 9 çubuk konumu

9

Şek. 10



20

D
ah

a 
fa

zl
a 

ay
rın

tı.
.. 

TR MSSD36T-Li by MacAllisterÜrün fonksiyonları/Çalışma

UYARI! Flaş ışığına ve çalışma ışığına doğrudan bakmayın.

Genel çalışma
> Her kullanımdan önce ürünü, şarj cihazını ve aksesuarları hasar kontrolünden 

geçirin. Hasarlıysa veya aşınma belirtileri gösteriyorsa ürünü kullanmayın.
> Aksesuarların ve eklentilerin doğru biçimde sabitlendiğini iki kez kontrol edin.
> Ürünü daima tutamacından tutun. Güvenli destek için tutamacı kuru tutun.
> Çalışırken iş sahasına başka insanların girmesiyle dikkatiniz dağılırsa, ürünü 

derhal kapatın. Ürünü elinizden bırakmadan önce tamamen durmasını bekleyin.
> Aşırı çalışmayın. İşe konsantre olmak ve ürün üzerinde tam kontrolünüzü korumak 

için düzenli molalar verin.
> Mümkün olduğunda, küçük iş parçalarının çalışma sırasında hareket etmesini 

önlemek için bunları sabitleyin.

Otomatik çalışma ışığı
Açma/kapama anahtarına (2) basıldığında 
çalışma ışığı (5) otomatik olarak yanar.

5

8

Şek. 12

Şek. 11

Flaş ışığı
Flaş ışığını açmak için açma/kapama düğmesine (8) basıp 
bırakın.
Flaş ışığını kapatmak için açma/kapama düğmesine (8) tekrar 
basıp bırakın.
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TRMSSD36T-Li by MacAllister Çalışma/Bakım ve koruma 

Genel çalışma

UYARI! Her evde gömülü gizli nesnelerin bulunduğunu unutmayın! 
Çalışmaya başlamadan önce iş bölgesinde gizli gaz, su ve elektrik 
hattı bulunmadığından emin olun - elektrik çarpması ve can ve mallarda 
ciddi hasar tehlikesi! Bu tür nesneleri uygun bir detektörle önceden 
tespit edin!

Vidalama
Vidalamak için, daha küçük çapta bir vidayla önceden delik açın.
Ürünü vidalanacak/çıkarılacak vidanın dik yönünde tutun. Belli bir açıda        
tutulması vidalama ucunun kaymasına veya sıkışmasına neden olabilir.
Vidalama ucunu önce doğrudan vidanın üstüne koyun, ondan sonra ürünü 
açın.
Vidayı yerinde ve vidalama ucunu vida ile temas halinde tutmak için gerek   
enin üstünde veya altında basınç uygulamayın. Aşırı basınç vida başlığına ve 
vidalama ucuna zarar verir, yetersiz basınç sürücü ucunun kaymasına neden 
olur.
Dönüş yönünü değiştirerek tıkalı ve sıkışmış vidaları çıkarın.

Kullanım sonrası
Ürünü kapatın ve soğumasını bekleyin.
Ürünü aşağıdaki gibi kontrol edin, temizleyin ve kaldırın.

Bakım için altın kurallar

UYARI! Denetim, koruma ve temizlik işlemlerinden önce daima ürünü 
kapatın, prizden çekin ve soğumasını bekleyin!

Ürünü temiz tutun. Her kullanımdan sonra ve kaldırmadan önce birikintileri 
temizleyin.
Düzenli ve uygun temizlik, ürünün güvenle kullanılmasını sağlayacak ve 
ömrünü uzatacaktır.

>
>

>

>

>

>
>

>

>
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TR MSSD36T-Li by MacAllisterBakım ve koruma 

UYARI! Bu talimatlara göre sadece onarım ve koruma işlemlerini 
yürütün! Diğer tüm işlemler nitelikli bir uzman tarafından yapılmalıdır!

Genel temizlik

NOT: Dönüş yönünü değiştirdikten sonra ürünü ilk kez kullanacaksanız 
kilitleme sesi duyulabilir. Bu normaldir ve arızaya işaret etmez.

Bakım
Her kullanımdan önce ve sonra aşınma ve hasara karşı ürünü ve aksesuarlarını 
(veya eklentilerini) kontrol edin. Gerekirse bu kullanım kılavuzunda açıklandığı 
gibi yenileriyle değiştirin. Teknik koşulları kontrol edin. 

Onarım
Bu üründe, tüketicinin onarabileceği hiçbir parça yoktur. Kontrol ve onarım için 
yetkili servisle veya benzeri kalifiye bir şahısla görüşün.

Saklama
> Ürünü kapatın.
> Ürünü yukarıda belirtildiği gibi temizleyin.
> Ürünü ve aksesuarlarını karanlık, kuru, buzlanmayan ve iyi havalandırılmış bir  
   yerde saklayın.
> Ürünü daima çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
> Saklama için orijinal ambalajını kullanmanızı veya ürünü uygun bir bezle veya 
   kaplamayla örterek tozdan korumanızı öneririz.

Her kullanımdan önce ürünün aşınmış ve hasarlı parçası olup olmadığını 
araştırın. Kırık veya aşınmış bir parça bulursanız ürünü kullanmayın.

 Ürünü kuru bir bezle temizleyin. Ulaşması zor yerlerde fırça kullanın.
 İnatçı kirleri yüksek basınçlı hava (maks. 3 bar) ile çıkarın.

Aşınmış ve hasarlı parça kontrolü yapın. Ürünü tekrar kullanmadan önce 
gerektiğinde aşınmış parçaları değiştirin veya onarım için yetkili servisle 
görüşün.

>

>

>

>
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TRMSSD36T-Li by MacAllister Bakım ve koruma/Sorun giderme

Nakil
> Ürünü kapatın.
> Varsa nakil koruyucuları takın.
> Ürünü daima tutamacından taşıyın.
> Ürünü, araç içindeki nakil sırasında meydana gelebilecek ağır darbe ve güçlü 
   titreşimlerden koruyun.
> Kaymasını ve düşmesini önlemek için ürünü sabitleyin.

Sorun giderme
Şüpheli arızalar, çoğunlukla kullanıcıların düzeltebileceği nedenlerden kaynaklanır. 
Dolayısıyla ürünü bu bölümden yararlanarak kontrol edin. Çoğu durumda sorun 
kolayca çözülebilir.

UYARI! Sadece bu talimatlarda belirtilen adımları uygulayın! Sorunu 
çözemediğiniz durumlarda, diğer tüm inceleme, bakım ve onarım 
işlemleri yetkili servis veya benzer yetkiye sahip bir uzman tarafından 
yapılmalıdır!

Sorun Olası neden Çözüm
1. Ürün 

çalışmıyor
1.1 Pil bitmiş
1.2 Hasarlı pil

1.3 Üründe başka bir 
elektrik arızası

1.1 Pili şarj edin
1.2 Uzman bir elektrikçiye 

kontrol ettirin
1.3 Uzman bir elektrikçiye 

kontrol ettirin
2. Ürün tam 

güce 
ulaşmıyor 

2.1  Pil kapasitesi aşırı 
düşük

2.1 Pili şarj edin

3. Verimsiz 
sonuç

3.1 Vidalama ucu aşınmış
3.2 Vidalama ucu istenen 

işleme uygun değil

3.1 Yenisiyle değiştirin
3.2 Uygun bir vidalama 

ucu kullanın
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TR MSSD36T-Li by MacAllisterGeri dönüşüm ve imha/Garantisi

Geri dönüşüm ve imha

Elektrikli ürün atıkları evsel atıklarla beraber elden çıkarılmamalıdır. Tesis 
bulunan yerlerde geri dönüşüme katın. Geri dönüşüm tavsiyeleri için Yerel 
Yönetim veya bölgenizdeki mağazaya danışın.   

Tükenmiş pil takımının değiştirilmesi
Yerleşik pil, lityum-iyon tipidir. Doğal kaynakları korumak için pili uygun biçimde 
geri dönüşüme katın veya bertaraf edin. Mevcut geri dönüşüm ve/veya atma 
seçenekleri için yerel atık kurumunuza danışın. 
Atmadan önce ürününüzü çalıştırıp pilinizi boşaltın. Yerleşik pili üründen çıkarmak 
için tutamacın sabitleme vidalarını çıkararak tutamacın mahfazasını ayırın, pili 
uygun bir araçla devreden çıkarın. Pilin iki iletken ucunu açıkta bırakmamak için 
bantla tamamen sarın.

Garantisi
MacAllister ‘de yüksek kaliteli malzemeler seçmek ve tasarım ve dayanıklılığı bir araya 
getiren ürünler yaratmamıza izin veren üretim tekniklerini kullanmak için özel bir özen 
gösteriyoruz. Bu yüzden MacAllister elektrikli alet ürünlerimizde üretim hatalarına karşı 2 
yıllık bir satış garantisi sunuyoruz.

Bu elektrikli alet, mağazadan satın alınmış, teslim edilmiş veya internetten satın alınmış-
sa satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir. Sadece satış makbuzunuz veya satış 
faturanızın ibrazı üzerine bu garanti kapsamında bir talepte bulunabilirsiniz. Lütfen satın 
alma belgenizi güvenli bir yerde saklayın.

Bu garanti, MacAllister elektrikli aleti, standart uygulamaya uygun olarak ve yukarıda ve 
kullanım kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda, kurulum, temizlik, bakım ve servise 
tabi olacak şekilde ve amacına yönelik olarak kullanılmışsa arıza ve bozuklukları kapsar. 
Bu garanti aşağıdakiler nedeniyle veya bunlardan kaynaklanan kusurları ve hasarı 
kapsamaz:

•   Aksesuar aşınması dahil olmak üzere normal aşınma ve yıpranma
•   Aşırı yük, yanlış kullanım veya ihmal
•   Yetkili temsilci dışındaki kimseler tarafından onarıma teşebbüs
•   Kozmetik hasar
•   Yabancı nesneler, maddeler veya kazalar nedeniyle hasar.
•   Kaza sonucu hasar veya değişiklik
•   Üreticinin kurallarına uyulmaması
•   Malların kullanımının kaybı



Bu garanti, kusurlu olarak tanınan parçalar ile sınırlıdır. Her durumda, yan masrafları 
(hareket, işçilik) ve doğrudan ve dolaylı zararları kapsamaz. 

Eğer MacAllister  elektrikli aleti garanti süresi boyunca kusurluysa, kendi takdirimize bağlı 
olarak daha sonra eşdeğer nitelik ve işlevsellikteki bir ürünle değiştirme veya geri ödeme 
sağlama hakkımızı saklı tutarız. 

Bu garanti yalnızca satın alma veya teslimat ülkesi için geçerlidir ve başka herhangi bir 
ülkeye aktarılamaz. Bu garanti herhangi bir kişi veya ürüne devredilemez. İlgili yerel 
yasalar bu garantiye uygulanacaktır. 

Garanti ile ilgili sorgular, MacAllister elektrikli aletini satın aldığınız distribütöre bağlı bir 
mağazaya yönlendirilmelidir.

Bu garanti, tüketici olarak hatalı mallara ilişkin yasal haklarınıza ektir ve onları etkilemez.

TÜKETİCİLERİN HAKLARI
6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca , Malın ayıplı olduğunun anlaşılması 
durumunda tüketici;
 a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere 
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine 
getirmekle yükümlüdür.

6502 sayılı Kanunun 66. ve devamı maddeleri uyarınca Tüketiciler şikayet ve itirazları 
konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine 
yapabileceklerdir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur
Kullanım Ömrü 7 Yıldır
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TR MSSD36T-Li by MacAllisterAT uygunluk beyanı

Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square London W2 6PX United Kingdom

 EU Declaration of Conformity 

Date: 15/07/2018   

1.Product: 

Product Description: 3.6V Li-Ion Screwdriver 

CE Model Number: MSSD36T-Li 
Koctas SKU: 2000031957   

Brand: Mac Allister  
 

2. We (Kingfisher International Products Limited), declare the above designated product is in 
conformity with: 

 

2014/30/EU Electromagnetic compatibility 
Certificate issued by: TUV Rheinland LGA Products GmbH 

Standards and technical 
specifications referred to: 

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011 
EN 55014-2:2015
EN 55014-1:2017

2014/30/EU Electromagnetic compatibility 
Certificate issued by: Intertek Testing Services Shanghai  

Standards and technical 
specifications referred to: 

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011 
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

2014/35/EU Electrical Safety: Low-voltage electrical equipment  
Certificate issued by: Intertek Testing Services Shanghai  
Standards and technical 
specifications referred to: 

EN 60335-1:2012+A11:2014 
EN 60335-2-29:2004+A2:2010 
EN 62233:2008 

2006/42/EC  Machinery Directive 

Certificate issued by: TUV Rheinland LGA Products GmbH 

Standards and technical 
specifications referred to: 

EN 62841-1:2015 
EN 62841-2-2:2014 

4. We hereby declare that CE certificate holder is Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square London W2 6PX United Kingdom
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3  .We hereby further declare that our reference MSSD36T Li is exactly the same as the one that
KOCTAS is importing 200003 1957/MSSD36T-Li . 

  
 

5. Name and address of the person authorised to compile the technical file:   
The name of the person:  

 
 

Lisa Davis

 

Group Quality Director

The address of the company:  Kingfisher International Products Limited,  
3 Sheldon Square  
London W2 6PX  
United Kingdom 
Note: Year of affixing CE marking: 2018 



Manufacturer • Fabricant • Producent 
Hersteller • Producator • Fabricante:

Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square

 London
W2 6PX

United Kingdom
www.kingfisher.com/products

İthalatçı Firma: 
KOÇTAȘ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ș.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/ISTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Kullanım kılavuzuna internet uzerinden ulaşmak icin
www.kingfisher.com/products adresini ziyaret edin

Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini
için aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri Hattı ve
Koçtaş Genel Müdürlük irtibat bilgilerinden
faydalanınız.
KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50

TR


