
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
ELEKTRICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 

 



Omlouváme se za textové nebo grafické chyby a změny v technických datech. 
Máte-li nějaké dotazy týkající se technických problémů, kontaktujte prosím 
Zákaznické servisní oddělení výrobce. 

 
Hlavní bezpečnostní instrukce 
Varování! Přečtěte si všechny instrukce. Pokud se nebudete dostatečně řídit 
těmito instrukcemi, může to způsobit úraz elektrickým proudem, požár a nebo 
vážná zranění. Termín elektrické ruční nářadí ve varovném textu níže se 
odkazuje na vaše napájení ze sítě nebo baterií ovládané ruční nářadí. 
Uschovejte si tyto instrukce! 

 
1) Pracovní místo 
a. Udržujte pracovní místo čisté a dobře osvětlené. Přeplněné a těžko 

přístupné prostředí svádí ke vzniku nehod. 
b. Nepoužívejte elektrické ruční nářadí ve výbušném prostředí, např. 

poblíž hořlavých tekutin, plynu nebo prachu. Elektrické ruční nářadí 
vytváří jiskry, které by mohly snadno vznítit prach nebo výpary. 

c. Držte děti mimo dosah přístroje a dalších přihlížejících, dokud toto 
elektrické ruční nářadí používáte. Rozptylování může způsobit ztrátu 
koncentrace a kontrolu nad přístrojem.  

 

2) Elektrobezpečnost 
a. Zásuvka elektrického ručního nářadí musí být správně zastrčená do 

elektrické zásuvky. Nikdy neupravujte jakýmkoliv způsobem zásuvku. 
Nepozměněné vhodné zásuvky snižují riziko vzniku zasažení 
elektrickým proudem. 

b. Vyvarujte se tělesnému kontaktu s uzemněnými objekty, jako jsou 
vedení, topná tělesa, radiátory, trouby nebo chladničky. Existuje zde 
zvýšené riziko vzniku zasažení elektrickým proudem, dostane –li se 
vaše tělo do uzemnění. 

c. Nevystavujte elektrické ruční nářadí dešti a vlhkému prostředí. 
Dostane-li se dovnitř elektrického ručního nářadí voda, zvýší to riziko 
zasažení elektrickým proudem. 

d. Nezneužívejte vedení. Nepoužívejte vedení k přenášení, vlečení a 
vytahování zástrčky ze zásuvky. Držte vedení mimo dosah tepla, oleje, 



ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozené nebo spletité vedení 
může zvyšovat riziko zasažení elektrickým proudem. 

e. Používáte-li elektrické ruční nářadí venku; používejte prodlužovací 
šňůru vhodnou pro tyto účely. Používáním prodlužovací šňůry pro 
venkovní použití, snižujete riziko vzniku zasažení elektrickým proudem. 

 

3) Osobní bezpečnost 
a. Věnujte při použití elektrického ručního nářadí pozornost tomu, co 

děláte a používejte zdravý rozum. Nikdy nepoužívejte elektrické ruční 
nářadí, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. 
Jediný moment, kdy nevěnujete při používání přístroje pozornost může 
způsobit vážná zranění. 

b. Používejte ochranné prostředky. Vždy používejte ochranné brýle. 
Používejte ochranné prostředky jako je obličejová maska, uklouznutí 
odolnou ochrannou obuv, helmu a ochranu sluchu, potřebujete-li snížit 
riziko vzniku zranění. 

c. Vyvarujte se neočekávaným startům. Před tím než připojíte zařízení 
do zásuvky, se ujistěte, že  vypínač je nastaven do polohy OFF. Nikdy 
nenoste elektrické ruční nářadí s jedním prstem na spoušti a nikdy 
nepřipojujte elektrické ruční nářadí do zásuvky, když je vypínač 
nastaven v poloze ON, může to způsobit zranění. 

d. Odstraňte všechny servisní nářadí/ klíče před tím než ruční nářadí 
zapnete. Nářadí zapomenuté na rotačních částech elektrického ručního 
nářadí může způsobit zranění. 

e. Ujistěte se, že stojíte stabilně a dobře vyvážený po celou dobu vaši 
práce. Tento postoj vám dává lepší kontrolu nad nepředvídatelnými 
situacemi. 

f. Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení či šperky. Mějte vaše 
vlasy, oblečení a rukavice daleko od pohyblivých částí. Volně 
padnoucí oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy by se do pohyblivých částí 
mohly snadno zachytit. 

g. Je-li k dispozici výbava pro nasávání či sbírání prachu, ujistěte se, že je 
připojena a používána správně. S použitím této technické pomoci 
můžete redukovat rizika se vznikem prachu souvisejících. 
 
 



4) Použití a údržba elektrického ručního nářadí 
a. Neužeňte toto ruční nářadí. Používejte ruční nářadí, které je vhodné k 

vykonávání vaší práce. Správná rychlost práce, správný typ nářadí 
provede vaši práci lépe a bezpečněji. 

b. Nikdy nepoužívejte elektrické ruční nářadí,  nepracuje-li vypínač 
správně – nejde-li zapnout a vypnout. Všechny elektrické ruční 
nástroje, které nemohou ovládané pomocí jeho vypínače jsou 
nebezpečné  a musí být opraveny. 

c. Vypojte šňůru – vedení ze zásuvky předtím než uděláte jakékoliv 
úpravy, změny vybavení nebo uskladníte přístroj pryč. Tato opatření 
redukují riziko vzniku nepředvídatelných startů tohoto elektrického 
ručního nářadí. 

d. Uložte přístroj mimo dosah dětí, pokud jen nebudete používat. 
Nedovolte neobeznámeným lidem pracovat s tímto elektrickým 
přístrojem či používat jeho instrukce. Toto nářadí může být 
nebezpečné, pokud se dostane do rukou nezkušeného uživatele. 

e. Údržba elektrického ručního nářadí. Zkontrolujte, není-li něco 
nesprávně nastavené, nejsou–li pohyblivé části zablokované, součásti 
zlomené nebo něco dalšího, co může způsobit selhání nářadí. Je-li 
něco poškozeného, musí to být před použitím přístroje opraveno. 
Mnoho nehod je způsobeno špatnou údržbou elektrického ručního 
nářadí. 

f. Udržujte nářadí naostřené a čisté. Se správně udržovanými řeznými 
nástroji s ostrými čepelemi je méně pravděpodobné, aby se přístroj 
zablokoval a je snazší takový přístroj ovládat. 

g. Používejte elektrické ruční nářadí, vybavení a podobně podle 
instrukcí a způsobem vhodným pro používaný typ elektrického 
ručního nářadí. Používáním elektrického ručního nářadí pro jinou práci 
než pro který je určen by mohlo způsobit nebezpečnou situaci. 

 

5) Opravy a služby elektrického nářadí 
Opravy a služby by měly být vykonány pouze kvalifikovanými osobami a 
pouze s  originálními náhradními díly. Toto garantuje bezpečnost tohoto 
elektrického ručního nářadí. 

 
 



Použití 
1. Rázový utahovák přichází se 4 nástrčnými hlavicemi. Před zapojením 

rázového utahováku do zásuvky pevně připevněte požadovanou hlavici 
na čtyřhran unašeče rázového utahováku, tak že úchyt pevně zacvakne 
hlavici. Držte rázový utahovák v jedné linii s hlavicí. 

2. Rázový utahovák je reverzibilní (oboustranný).  Stlačte spodní část 
elektrického vypínače a zapnete jej proti směru hodinových ručiček. 
Stlačte horní část elektrického vypínače a zapnete jej ve směru 
hodinových ručiček.  

3. K zastavení uvolněte elektrický vypínač. Při ukončení vaši práce 
s rázovým utahovákem vytáhněte přístroj ze zásuvky. 

4. Vždy po skončení práce zkontrolujte klasickým klíčem jestli jsou šrouby 
správně utaženy. V případě zarezlých šroubů může být nutné nejdříve 
šrouby povolit klíčem a poté použít utahovák. 

 

Péče a údržba 
 Vytáhněte zástrčku ze zásuvky předtím než provedete na přístroji 

jakoukoliv péči nebo údržbu. 

 Je-li to nutné, vyčistěte přístroj látkou navlhčenou. Udržujte ventilační 
otvory motoru volné – čisté od prachu a nečistot, jelikož to může 
přivodit přehřátí motoru. 

 Očistěte kryty, když je to nutné. Při tomto čistění také sledujte, jestli se 
na krytu netvoří praskliny – nakládejte pak s krytem přístroje jako 
s poškozeným. 

 
Nakládaní s přístrojem po skončení životnosti 

Při recyklaci tohoto výrobku následujte místní předpisy. Nejste si jistí 
jak s výrobkem nakládat, kontaktujte svůj městský úřad. 

 



Technické parametry G81051 GEKO 
 

 Napětí: 230V/50Hz  

 Příkon: max 800W 

 Otáčky: 2200 ot./min  

 Max. krouticí moment: 320 Nm 

 Pravý a levý chod  

 Úchyt: čtyřhran 1/2" 

 Hmotnost: cca 3,5 kg 
 

 
Obsah balení 

 Rázový utahovák 

 4 ks ořechů (17, 19, 21, 22 mm) 

 Plastový kufr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Poslední dvojčíslí označuje rok CE -16 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ WE 
(PŘELOŽENO Z ORIGINÁLU) 

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko 

prohlašujeme s plnou odpovědností, že: 

 

Elektrický rázový utahovák 1/2" + nástavce 
Typ: G81051, Model: IW1200 

 
v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a rady: 

 

2004/108 / ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility o zrušení směrnice 

89/336/EWG, 2011/65/EU (ROHS) ze dne 8. června 2011 omezení o používání 

některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a 

norem EN 55014-1/A2:2011, EN 55014-2/A2:2008, 

EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55014-1/A1:2009, EN 55014-

2/A2:2008,  

EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008 jsou identická s exempláři, které 

jsou předmětem certifikátu posuzování typu WE č. E8N 11 05 50 153 125 ze dne 

15.06.2011 a E8N 14 06 50153 175 ze dne 2.7.2014 vydaného přes TUV SUD 

Product Service GmbH Ridlerstrase 65, 80339, Mnichov, Německo 

Identifikační číslo označované jednotky: 0123 

 

Současné Prohlášení o shodě WE pozbývá platnosti, pokud výrobek bude 

změněn nebo přeměněn bez souhlasu výrobce. 

 

Za zhotovení technické dokumentace odpovídá: 

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500, Radomsko. 

 



 


