
Manual de Instruções

ADVERTÊNCIA: Leia atentamente este manual antes de usar o produto.

FURADEIRA PARAFUSADEIRA
A BATERIA
FPI 918K
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 INTRODUÇÃO

 NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA

Sua ferramenta possui 01 (UM) ano de garantia, resultado da evolução técnica e de qualidade de nossos produtos. 
A ferramenta SUPER TORK foi projetada para tornar o seu trabalho mais rápido e fácil. As prioridades ao projetar esta 
ferramenta foram facilitar a operação e manutenção, além de oferecer segurança, conforto e confiabilidade.

   AVISO: Leia atentamente este manual antes de utilizar a ferramenta. Preste atenção em todos os avisos 
e precauções contidos no manual.

   AVISO: : Leia e entenda todas as instruções. O não seguimento delas pode causar descargas elétricas, fogo e/ou 
sérios ferimentos além da perda de garantia.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES

 ÁREA DE TRABALHO
•	Mantenha	o	seu	local	de	trabalho	limpo	e	bem	iluminado.	Locais	e	bancadas	desorganizados	podem	causar	acidentes.
•	Considere	as	proximidades	do	local	de	trabalho.	Não	exponha	a	ferramenta	à	chuva.	Mantenha	a	área	de	trabalho	bem	
iluminada. Não use a ferramenta na presença de líquidos e gases inflamáveis, ela pode produzir faísca durante a operação. 
Ela também pode liberar faísca quando está ligada ou desligada. Nunca use a ferramenta em locais onde contenham verniz 
ou tinta.
•	Mantenha	os	visitantes	a	uma	distância	segura	enquanto	a	máquina	estiver	em	operação.

 SEGURANÇA ELÉTRICA
   AVISO:
•	Evite	contato	corporal	com	superfícies	condutoras	de	energia,	tais	como	superfícies	metálicas,		tubos,	radiadores,	e	
geladeiras. Há um aumento do risco de choque elétrico.
•	Não	exponha	à	chuva	ou	umidade.	A	água	que	entra	na	ferramenta	pode	aumentar	o	risco	de	choque	elétrico.
•	 Se	 o	 cabo	 de	 alimentação	 do	 carregador	 estiver	 danificado,	 deve	 ser	 substituído	 somente	 em	 uma	 assistência	
autorizada SUPER TORK.
•	Preste	atenção	ao	plug	do	carregador,	ele	deve	ser	o	mesmo	da	tomada.	Não	use	o	adaptador.

 SEGURANÇA PESSOAL
•	Mantenha-se	alerta,	observe	o	que	você	está	fazendo	e	use	o	bom	senso	ao	usar	a	máquina.	Não	use	a	ferramenta	
quando	estiver	cansado	ou	sob	a	influência	de	drogas,	álcool	ou	medicamentos.	Um	momento	de	destração	enquanto	
opera a máquina pode resultar em ferimentos graves.
•	Vista-se	adequadamente.	Não	use	roupas	folgadas	ou	joias.	Mantenha	o	cabelo	preso,	roupas	e	luvas	longe	
das peças móveis. Roupas largas, joias ou cabelos longos podem ficar presos nas peças móveis.
•	 Evite	 partida	 acidental,	 Certifique-se	 que	 o	 interruptor	 está	 na	 posição	 de	 desligado	 antes	 de	 ligar	 a	
máquina. 
•	 Utilize	 calçados	 e	 vestimentas	 adequadas.	 Um	 calçado	 e	 vestuário	 adequado	 permite	 um	 melhor	 controle	 da	
ferramenta em situações inesperadas.
•	Utilize	os	equipamentos	de	segurança.	Óculos	de	proteção,	máscara	anti-pó,	calçados	antiderrapantes,	capacetes	e	
protetores	auriculares	quando	forem	exigidos.



Manual do Usuário

4

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DADOS TÉCNICOS
ROTAÇÃO	SEM	CARGA																			Baixa:	n0=	0	~	400min

Alta:	n0=	0	~	1100min
TORQUE MÁXIMO 35N/m
CAPACIDADE	DO	MANDRIL	 13mm	-	1/2”
VOLTAGEM	DO	CARREGADOR																110/220V	~	60HZ
BATERIA	 18V	-	1500	mAh
	 LITIO-ÍON
ISOLAÇÃO	 CLASSE	II
PESO	 1,6kg

 USO E CUIDADOS COM A MÁQUINA

•	Use	locais	ou	bases	estáveis	ao	manusear	a	peça	de	trabalho.	Ao	segurar	a	peça	com	as	mãos	ou	contra	seu	corpo	o	
risco de acidentes aumenta e pode levar a uma perda de controle e ferimentos graves.
•	Não	sobrecarregue	a	máquina.	Use	a	máquina	certa	para	sua	aplicação.	A	máquina	certa	irá	executar	melhor	e	trabalhar	
de forma mais segura para a qual foi projetada.
•	Não	utilize	a	ferramenta	com	problema	no	interruptor	liga	e	desliga.	Qualquer	ferramenta	que	não	pode	ser	controlada	
com o interruptor é perigoso e deve ser reparada.
•	 Mantenha	 ferramentas	 elétricas	 fora	 do	 alcance	 de	 crianças	 e	 qualquer	 outra	 pessoa	 que	 não	 seja	 treinado	 no	
manuseio. As ferramentas são perigosas nas mãos de usuários que não são capacitados.
•	Verifique	se	houver	um	desalinhamento	ou	um	entupimento	das	partes	móveis,	peças	quebradas,	ou	qualquer	outra	
condição	que	possa	afetar	o	funcionamento	da	ferramenta,	caso	houver	conserte	a	máquina	antes	de	usa-la.	Muitos	
acidentes são causados por ferramentas mal conservadas.
•	Use	apenas	peças	recomendadas	pelo	fabricante.	Peças	de	uma	ferramenta	pode	ser	perigosa	quando	adaptada	em	
outra ferramenta
•	Não	 altere	 a	máquina.	 Esta	máquina	 foi	 construída	 com	grande	precisão.	Qualquer	 alteração	 ou	modificação	não	
especificada é mau uso e pode resultar em uma condição perigosa.

 MANUTENÇÃO
•	 O	 reparo	 da	 ferramenta	 deve	 ser	 realizado	 apenas	 por	 pessoal	 qualificado.	 Serviço	 ou	manutenção	 realizada	 por	
pessoas não qualificadas podem causar risco de lesões.
•	Ao	reparar	a	ferramenta	utilize	apenas	peças	originais.	Siga	as	instruções	na	seção	de	manutenção	deste	manual.	O	
uso de peças não autorizadas ou não seguir as instruções de manutenção podem criar um risco de choque elétrico ou 
lesão além da perda de garantia.
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 DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA

01	-	Mandril
02	-	Embreagem	de	Torque
03	-	Gatilho	de	acionamento
04	-	Seletor	de	rotação
05	-	Bateria	recarregável
06	-	Seletor	de	velocidade	mecânica
07	-	Botão	Trava	da	Bateria
08	-	Carregador
09	-	Luz	Led	de	trabalho
10	-	Suporte	para	cinta

Fig. 1

 INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
• CARGA
A bateria deve ser carregada completamente antes de utilizar pela primeira vez.
Retire	a	bateria	da	ferramenta	acionando	o	botão	de	trava	da	bateria	para	libera-la	da	ferramenta.
Para	 a	 carga	 inicial	 deixe	 5	 horas	 carregando,	 para	 as	 demais	 cargas	 apenas	 1	 hora	 será	 necessário	 para	 dar	 carga	
completa na bateria.

          ATENÇÃO: Quando utilizar a ferramenta é normal que a bateria esquente, caso necessitar carregar aguarde 30 
minutos	até	que	a	bateria	volte	a	sua	temperatura	normal	para	carrega-la	novamente.

Encaixe	a	bateria	no	carregador,	um	led	verde	acenderá	e	um	led	vermelho	piscará	enquanto	a	bateria	estiver	carregando	
Após sua carga completa os leds verde e vermelho ficaram ligados constantemente.

            ATENÇÃO: Caso	a	bateria	esteja	com	problemas	a	luz	vermelha	do	carregador	irá	piscar	3	vezes	por	segundo,	caso	
isso	aconteça	não	utilize	a	ferramenta	e	leve-a	até	uma	assistência	técnica	autorizada	Super	Tork.

A	bateria	funciona	e	o	carregador	funcionam	melhor	em	temperatura	ambiente	normal.	Não	exponha	seu	carregador	e	
a	bateria	ao	sol	enquanto	estiver	carregando,	a	temperatura	ideal		varia	entre	5º	até	40º	C.

Quando a bateria se descarregar por completo sua ferramenta desliga automáticamente.

Caso	for	guardar	a	ferramenta	por	um	periodo	de	tempo	maior	ou	igual	à	um	mês	retire	a	bateria	da	ferramenta	ou	do	
carregador, é indicado que seja guardada com sua carga completa.

FUNCÕES DA FERRAMENTA

INTERRUPTOR
A ferramenta por ser usada na duas direções, para isso utilize o seletor de rotação, este seletor tem um um ajuste em 
posição neutra que trava o mandril da ferramenta por segurança. O utilizar a ferramenta pressiona o interruptor de 
velocidade, a  velocidade pode ser controlada de acordo com a pressão sobre o gatilho de acionamento, o que facilita a 
operação da ferramenta.
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UTILIZANDO A FERRAMENTA PARA DESPARAFUSAR

Utilize a embreagem de torque para ajustar o torque para ajustar a força que necessita utilizar. O torque correto evitá 
que	parafusos	se	expanem.	O	ajuste	correto	varia	de	acordo	com	o	tipo	e	tamanho	do	parafuso	e	do	material	onde	está	
fixado	o	parafuso.

            IMPORTANTE:  Caso	não	saiba	a	posição	indicada	de	torque	inicie	pelo	mais	baixo	e	aumente	o	torque	até	que	
encontre a posição correta.

UTIILZANDO O MODO FURADEIRA
Para utilizar em modo furadeira ajuste a embreagem de torque para o modo  furadeira.

SELETOR DE VELOCIDADE MECÂNICA
A	ferramenta	possui	duas	velocidades	mecânicas	que	podem	ser	ajustadas	a	rotação	da	ferramenta.
Posição	1:	0-400	rpm
Posição	2:	0	-	1100	rpm

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS E OUTRAS CARACTERISTICAS DE SEGURANÇA
Esta ferramenta e sua bateria  tem varias caracteristicas de segurança que impedem danos durante sua utilização.

Em situações de uso continuo a ferramenta pode desligar automaticamente para evitar danos ao equipamento. Esta 
proteção	reestabele	o	funcionamento	da	sua	ferramenta	automaticamente.	Caso	isso	ocorra,	solte	o	gatilho	e	aguarde	
alguns segundos e a utilize normalmente. 

Em situações de continuo prolongado a proteção contra super aquecimento será acionada ocasionando no desligamento 
da ferramenta e da bateria. Esta proteção reestabelece o funcionamento automaticamente assim que a temperatura da 
ferramente	volte	ao	normal.	Evite	deixar	a	ferramenta	exposta	ao	sol.

A	bateria	tem	uma	proteção	de	baixa	carga	que	entra	em	ação	quando	a	bateria	está	para	se	descarregar	por	completo,	
esta proteção desliga a ferramenta automáticamente para que se recarregue a bateria.

Caso	detecte	algum	problema	em	sua	 ferramenta	ou	na	bateria	 entre	 em	contato	 com	o	 serviço	de	atendimento	a	
cliente	Super	Tork	no	telefone	0800	601	9072.

Substituição de brocas e bits
A ferramenta dispõe de um mandril de aperto rápido que permite a troca de brocas e bits sem chaves, girando o mandril 
para	a	esquerda	você	aperta	e	girando	para	a	direita	você	solta.	Cerifique-se	que	a	broca	ou	os	bits	estão	centralizados	
fixados	corretamente	antes	de	iniciar	a	utilização	da	ferramenta.

Luz de trabalho e indicador de baterias
A luz de trabalho da ferramenta liga automáticamente quando se pressiona o gatilho de acionamento da ferramenta. 
A	ferramenta	também	possui	um	indicador	de	carga	com	três	leds	que	indicam	o	estado	da	bateria,	quando	a	carga	
está	cheia	os	três	leds	ficam	acessos,	quando	a	bateria	está		baixa	apenas	um	led	vermelho	se	acende	indicando	que	é	
necessário carregar a bateria novamente.

Procedimentos para perfuração
Ao	perfurar	em	materiais	escorregadios,	como	telhas	deve-se	fixar	a	peça	para	evitar	que	a	broca	se	desvie.
Ao perfuirar metal, entalhe primeiro o local com a ponta da broca pressionando a mesma contra a peça de trabalho, este 
entralhe	auxilia	a	manter	a	broca	no	lugar	correto	no	momento	da	perfuração,	utilize	um	óleo	de	corte	para	ajudar	na	
perfuração e conversar a ferramenta e a broca.
Quando	perfurar	ou	parafusar	peças	móveis	sempre	utilize	uma	braçadeira	ou	uma	morsa	para	fixar	a	peça	de	trabalho,	
nunca segure a peça de trabalho com as mãos, pernas ou junto ao corpo.
Quando	perfurar	paredes,	certifique-se	de	não	perfurar	tubulações	de	água	e	gás	ou	fiações	elétricas.
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 NOTAS

            ATENÇÃO: É recomendado que todos os reparos ou substituições sejam realizados por técnicos autorizados.

           ATENÇÃO: Remova a bateria antes de realizar qualquer reparo ou manutenção na ferramenta.

• Manutenção Geral

Sua ferramenta não requer lubrificação adicional. Não há partes que possam ser consertadas pelo operador. Nunca 
utilize água, solventes ou produtos químicos para limpar sua ferramenta. Recomendamos a utilização de pano seco 
ou	levemente	umidecido.	Guarde	sua	ferramenta	em	lugar	seco	e	livre	de	pó.	Mantenha	as	cavidades	de	ventilação	da	
ferramenta sempre limpas.

DESCARTE DA BATERIA

Este	produto	contém	uma	bateria	de	 lítio-íon,	para	preservar	os	 recursos	naturais,	por	 favor,	 reciclar	ou	descartar	a	
bateria adequadamente.
Leis	estaduais	ou	federais	podem	proibir	eliminação	de	lítio-ion	no	lixo	comúm.	Consulte	as	leis	vigentes	para	obter	
informações sobre como descartar a bateria corretamente.

             ATENÇÃO: Não tente abrir nem remover nenhum dos seus componentes.

  MANUTENÇÃO




