
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                     Technikai adatok:    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor 230 V 
Feszültség 50 Hz 
Teljesítmény 1100 W 
Fordulatszám 0-2200 ford/perc 
Maximális nyomaték 500 Nm  
Szerszámbefogó 1/2 ” 
Lpa 89 dB (A) 
Lwa 100 dB (A) 
K 3 dB (A) 
Vibráció 10.04 m/s2 
Csomagolás doboz 
Doboz méret 350 x 270 x 115 mm 
Súly 3.3 kg 



 
Általános biztonsági utasítások 
 

Tartsa ezt a „Használati útmutatót“ jó állapotban, a termék közelében, hogy szükség esetén a termék 
kezelője ismételten el tudja olvasni. Ha a terméket kölcsönadja vagy eladja, soha ne felejtse el hozzátenni a 
teljes használati útmutatót. 
Ezt a figyelmeztetést az egész kézikönyvben alkalmazzuk: „FIGYELMEZTETÉS!” 
Ezt a figyelmeztetést azokhoz az utasításokhoz használjuk, amelyek be nem tartása áramütéses balesetet, 
tüzet és / vagy súlyos személyi sérülést okozhat. 
 

FIGYELMEZTETÉS!  
 

Olvassa el az összes utasítást. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütéses balesetet, tüzet 
és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat. Ezenkívül a jelen útmutatóban foglaltaktól eltérő módon 
történő használat a termékre nyújtott garancia elvesztésével járhat. „Az alábbi figyelmeztető 

utasításokban az „elektromos szerszám” kifejezés alatt elektromos hálózatról (flexibilis vezeté- 
ken keresztül), vagy akkumulátorról (flexibilis vezeték nélkül) táplált szerszámokat értünk. Őrizze meg a 
használati útmutatót és jegyezze meg a benne foglaltakat! 
 

MUNKAKÖRNYEZET 
 

A munkahelyet tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban. A rendetlen és nem megfelelően megvilágított 
munkahely baleset okozója lehet. 
Az elektromos szerszámot ne használja robbanásveszélyes területen, ott ahol gyúlékony folyadékok és gázok 
vannak vagy por keletkezik. Az elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek, amelyek berobbanthatják a 
port vagy a gyúlékony gőzöket. 
Elektromos szerszámok használatakor ügyeljen, hogy gyermekek és illetéktelen személyek a szerszámhoz ne 
férjenek hozzá. Külső zavaró hatások esetén elveszítheti uralmát aszerszám felett. 
 

ELEKTROMOS BIZTONSÁG 
 

Az elektromos készülék flexibilis csatlakozóvezetékén lévő csatlakozódugónak meg kell felelnie 
a hálózati csatlakozóaljnak. Soha semmilyen módon ne próbálja meg a csatlakozódugót megjavítani. 
Védőföldeléssel rendelkező készülékhez soha ne használjon csatlakozóadaptert. A nem javított, megfelelő 
csatlakozódugók csökkentik az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét. 
Ügyeljen, hogy a teste ne kerüljön érintkezésbe földelt tárgyakkal, például csővezetékkel, központi 
fűtési rendszer radiátoraival, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel. Az áramütés okozta balesetek 
bekövetkeztének veszélye nagyobb, ha a teste le van földelve. 
Ügyeljen, hogy az elektromos szerszám ne kerüljön érintkezésbe esővel, vízzel vagy nedvességgel. Ha az 
elektromos szerszámba víz jut be, az áramütés okozta balesetek bekövetkeztének veszélye nagyobb lesz. 
A flexibilis csatlakozóvezetéket nem szabad a rendeltetésétől eltérő célra használni. Soha ne hordozza és ne 
húzza az elektromos szerszámot a vezetékénél fogva, illetve ne húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljból 
a vezetéknél fogva.  
Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne kerüljön érintkezésbe forró felülettel, zsiradékokkal, éles élekkel és mozgó 
alkatrészekkel. A sérült vagy összekuszálódott vezeték növeli az áramütés okozta balesetek 
bekövetkezésének veszélyét. 
Szabad területen történő munkavégzéskor  
használjon kültéri használatra szolgáló hosszabbító 
kábelt. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata csökkenti az áramütés okozta balesetek 
bekövetkezésének veszélyét. Amennyiben az elektromos készüléket nedves, vizes helyen használja, akkor azt 
áram védő kapcsolóval (RCD) védett hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Az áram-védőkapcsoló (RCD) 
használata csökkenti az áramütés kockázatát.  
Az áram-védőkapcsolóknál (ismert még: a FI relé).  

 

SZEMÉLYI BIZTONSÁG 
 

Az elektromos szerszám használatakor legyen figyelmes, fordítson figyelmet arra, amit éppen csinál, 
összpontosítson és józanul mérlegeljen. Ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha fáradt vagy 
kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Az elektromos szerszám használatakor egy pillanatnyi 
figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.  
 
 



Használjon egyéni védőfelszerelést.  
 

Használjon szemvédő eszközt. A munkakörülményeknek megfelelő védőfelszerelések 
(például porálarc, csúszásgátlással ellátott biztonsági lábbeli, kemény fejvédő, 
védőkesztyű és hallásvédő eszköz) használata csökkenti aszemélyi sérülés veszélyét. 

Akadályozza meg, hogy a szerszám véletlenül beinduljon. Mielőtt a csatlakozódugót a hálózati 
csatlakozóaljba helyezi, győződjön meg róla, hogy  a gép kikapcsolt állapotban van. Ha a szerszámot úgy 
viszi egyik helyről a másikra, hogy közben ujja a bekapcsoló gombon van, vagy a szerszám 
csatlakozódugóját úgy dugja be a hálózati csatlakozóaljba, hogy közben a kapcsoló be van kapcsolva, 
baleset következhet be.  
 

A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállító eszközöket és kulcsokat. Az elektromos szerszám 
forgó részéhez rögzítve hagyott beállító szerszám vagy kulcs személyi sérülést okozhat. Csak olyan helyen 
dolgozzon, ahol ezt biztonságosan megteheti. Munkavégzés során mindig őrizze meg egyensúlyát és stabil 
testhelyzetét. Így jobban uralni tudja az elektromos szerszámot előre nem látható helyzetekben.  
Megfelelő módon öltözzön. Munkavégzéskor ne viseljen laza ruházatot, illetve ne hordjon ékszereket. 
Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és kesztyűje elegendő távolságban legyen a mozgó alkatrészektől. A laza 
ruházatot, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek elkaphatják. Amennyiben rendelkezésre áll 
porelszívó és porgyűjtő berendezés, ellenőrizze, hogy az csatlakoztatva van-e és a használata megfelelő 
módon történik. Porelszívó berendezés használata csökkentheti a por keletkezése következtében fellépő 
veszélyeket. 
  
AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA  
 
Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Munkavégzéshez az elvégzendő munkának megfelelő szerszámot 
használjon. Az elektromos szerszámmal csak azt a tevékenységet lehet jól és biztonságosan végrehajtani, 
amelynek elvégzésére az készült.  
Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amelyet a kapcsolóval nem lehet bekapcsolni és kikapcsolni. 
Az olyan elektromos szerszám, amely nem kezelhető a kapcsolóval, veszélyes, és azt meg kell javítani.  
A szerszám beállítása, tartozékának cseréje előtt, illetve mielőtt az elektromos szerszámot leteszi, szüntesse 
meg a szerszám hálózati csatlakoztatását a csatlakozódugónak a hálózati csatlakozóaljból történő kihúzása 
révén. Ezeknek a megelőző biztonsági intézkedéseknek révén csökken az elektromos szerszám véletlen 
beindításának veszélye.  
A nem használt elektromos szerszámot úgy tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. Ne engedje 
meg, hogy a szerszámot olyan személyek használják, akik nem ismerkedtek meg annak működésével, 
illetve nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos szerszám tapasztalatlan használók kezében  
veszélyes. 
A szénkefe ellenőrzése a szénkefe zárócsavarjának (8) kicsavarvásával végezhető el. Csak áramtalanított 
gépen szabad munkát végezni. Tartalék szénkefe nem tartozék. 
 

Tartsa karban az elektromos szerszámot.  
 

Ellenőrizze a készülék mozgó alkatrészeinek beállí- tását, illetve megfelelő mozgását ellenőrizze, hogy nem 
láthatók-e a szerszámon repedések, az alkatrészek nem töröttek-e, vizsgálja meg a rögzítéseket, illetve 
minden olyan további körülményt, amely veszélyeztetheti az elektromos szerszám működését. Ha a 
szerszám megrongálódott, a további használat előtt meg kell javítani. Sok baleset okozója a nem 
megfelelően karbantartott elektromos szerszám.  
Tartsa éles és tiszta állapotban a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott és élezett szerszámok 
kisebb valószínűséggel kapják el az anyagot és állnak le. Éles és tiszta vágószerszámokkal a munkavégzés 
könnyebb és biztonságosabb. Az elektromos szerszámokat, a tartozékokat, a munkavégzéshez szükséges 
eszközöket stb. az útmutatásoknak megfelelően, illetve úgy kell használni, ahogyan az a konkrét elektromos 
szerszámra vonatkozó előírásokban meg van adva, az adott munkakörülmények és az elvégzendő munka 
jellegének figyelembevételével. Az elektromos szerszámok nem rendeltetésszerű használata veszélyes 
helyzeteket eredményezhet.  
  
SZERVIZ Az elektromos szerszám javítását szakemberre kell bízni, akinek az eredetivel azonos 
pótalkatrészeket kell használnia. Ilyen módon az elektromos szerszám használata ugyanolyan biztonságos 
lesz, mint a javítás előtt volt 
 



Jellemzők 
 

A Hyundai HYD 1100A elektromos ütvecsavarozó csavarkötések meghúzására és meglazítására 
használható, például járművek, gépek, javítása során. Az ütő mechanizmus hatékonyan hozzájárul a motor 
forgatónyomatékának a kihasználásához, csavarkötések meghúzása és meglazítása során. A megfelelő 
meghúzáshoz javasoljuk, hogy számolja meg az ütések számát kihajtáskor, majd ehhez az értékhez kettőt 
hozzászámolva számolja ki a behúzáshoz szükséges ütésszámot.  A behúzást mindig ellenőrizze 
kerékanyakulccsal vagy nyomatékkulccsal a belesetveszély elkerülése végett. 
Felhasználási cél. Az ütvecsavarozó gép kerékcsavarok és anyák meglazítására, meghúzására szolgál. 
Egyszerű, nem hosszú idejű vagy folyamatos üzemeltetésre szolgál, ezért nem is alkalmas nagyüzemi 
felhasználásra. 
Figyelem: Járműkerekeknél, ez az ütvecsavarozó kizárólag személygépkocsikhoz használható.  
NEM HASZNÁLHATÓ TEHERAUTÓKHOZ, KAMIONOKHOZ. 
 
 

A készülék részei és működtető elemei        
                                                                                                                                                 csavarhúzó                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
                                                                                                                                   

                                                                                                       
Tartozékok: a 17, 19, 21, 22 mm-es dugókulcsok                                                                           
 

Megnevezések: 
                                    1. Hajtóműház 
                                    2. Motorház 
                                    3. Indító kapcsoló 
                                    4. Szerszámmenesztő 
                                    5. Markolat 
                                    6. Kábelvédő gumi 
                                    7. Szerszámok 
                                    8. Szénkefe rögzítő csavar 

A csavarozógép a lágy és kemény csavarozási kötésekre különbözőképp reagál. Az érvényes a lágy és 
kemény csavarozásra egymás között is, mivel a menet és / vagy a kenési állapot csavarozásról 
csavarozásra különböző lehet.  
A nyomaték beállítás minden csavarozási esetben ellenőrizendő. Ez az ellenőrzés ideális esetben egy forgó 
elektromos mérőszerkezet segítségével lehetséges, de akár egy nyomatékkulccsal is megállapítható.  
 
A GUMISZERELŐK TÖBBSÉGE TÚLHÚZZA A KERÉKCSAVAROKAT, EZÉRT A KINYITÁSNÁL 
LEHETSÉGES, HOGY CSAK KERÉKKULCCSAL LEHET MEGINDÍTANI AZ ÍGY MEGHÚZOTT 
CSAVAROKAT.  

 





 
FIGYELMEZTETÉS!  
 
Amennyiben az ütési idő meghaladja az 5 másodpercet, akkor a hajtómű jelentősen felmelegszik, az 
alkatrészek nagyobb kopásoknak vannak kitéve, továbbá a hajtómű kenőanyag fogyasztása is megnő! Az 
ütésekkel elérhető forgatónyomatékhoz szükséges időt az adott idő alatt elérhető forgatónyomaték 
megmérésével tudja meghatározni. Az elérhető forgatónyomatékot nyomatékkulccsal lehet megmérni. 
Autókerénél feltétlenül ellenőrizze újra, kb. 50 km után. 
 
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ÜTVECSAVAROZÓ HASZNÁLATÁHOZ  
 
FIGYELMEZTETÉS!   
 
A szerszámot csak akkor szabad a csavarra (anyára) ráhúzni, amikor a menesztő (6) nem forog. Ellenkező 
esetben a szerszám lecsúszhat.   
Ügyeljen arra, hogy a szerszám megfelelő mélységben felüljön a csavarra (anyára). A csavaron (anyán) 
rosszul ülő szerszám lecsúszhat, így elvesztheti uralmát a gép felett.  
A sérülések megelőzése érdekében a munkadarabot rögzítse biztonságosan.  Az ütvecsavarozót erősen 
fogja meg (az egyik kezével a fogantyúnál), mivel a csavarozás közben jelentős ellenerők jönnek létre. A 
forgatónyomaték függ az ütések idejétől. A maximális forgatónyomaték az egyes, az ütésekkel „rásegített“ 
rész-forgatónyomatékok összege. A készülék a maximális forgatónyomatékot az ütések megkezdése után 
3-5 másodperc múlva éri el, ezt követően a forgatónyomaték csak minimális mértékben nő tovább.  
 
A rezgés hatásainak a csökkentéséhez használjon vastagabb védőkesztyűt.  Az ütvecsavarozó lehelyezése 
előtt várja meg az orsó leállását. Az ütvecsavarozót működő állapotban más munkahelyre átvinni tilos. Várja 
meg az orsó teljes leállását. A kezét és a hálózati vezetéket tartsa kellő távolságra a csavarozás helyétől.  
 
Munka közben előfordulhat, hogy például a falba rejtett elektromos vezeték, gáz- vagy vízcső, illetve 
a készülék saját hálózati vezetéke megsérül, aminek áramütés vagy anyagi kár lehet a következménye. 
A falban vezetett vezetékek és csövek helyzetét fémkereső készülékkel állapítsa meg. Biztonsági okokból 
ilyen munkák közben csak a gép szigetelt részeit fogja meg.  
 
Az ütvecsavarozó használata közben előfordulhat, hogy a szerszám hozzáér a saját hálózati vezetékhez, 
aminek áramütés lehet a következménye, ezért csak a gép műanyag részeit fogja meg. A gépet gyermekek, 
magatehetetlen vagy szellemileg fogyatékos személyek nem használhatják.  
 
 
Tisztítás és karbantartás 
 
FIGYELMEZTETÉS!  
Az ütvecsavarozón végzett bármilyen munka megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki az aljzatból. Az 
ütvecsavarozó szellőző nyílásait tartsa tisztán, hogy biztosítva legyen a motor megfelelő hűtése. Ha 
szükséges, akkor a gépet mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart ruhával törölje meg. Ügyeljen arra, 
hogy a víz ne kerüljön a készülékbe. A tisztításhoz szerves oldószereket (pl. acetont) használni tilos, mert 
sérülést okozhatnak az ütvecsavarozó műanyag felületein.  
 
Az ütvecsavarozót a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.  
 
Ha a termék a garancia ideje alatt meghibásodik, akkor forduljon az eladó üzlethez (amely a javítást a 
Hyundai márkaszerviznél rendeli meg). A termék garancia utáni javításait a Hyundai márkaszervizeknél 
rendelje meg. A szerviz címét és webes elérhetőségét a használati utasítás borítóján találja meg (lásd az 
útmutató elején).  
Ha a készülék használata során a gépben szikrázást lát, illetve a szerszám forgása nem egyenletes, akkor 
a gépet vigye a Hyundai márkaszervizbe, ahol ellenőrzik és szükség szerint kicserélik a szénkeféket. Csak 
eredeti, a készülék gyártójától származó szénkefét szabad a készülékbe szerelni, csere esetén mindkét 
szénkefét ki kell cserélni.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 


