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MANUAL
NÃO DEVOLVA ESTE PRODUTO NA LOJA,

entre em contato com o Centro de Serviço Black & Decker 
mais próximo de sua localidade.

REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

 Aviso! Leia e compreenda todas as instruções.  
O descumprimento das instruções abaixo pode causar 
choques elétricos, incêndio e/ou lesões pessoais graves.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Advertências gerais de segurança
para ferramentas elétricas.

 Advertência! Leia todas as advertências e instruções  
de segurança. Caso as advertências e instruções 
abaixo não sejam seguidas, podem ocorrer choques 
elétricos, incêndio e/ou lesões graves. Guarde todas as 
advertências e instruções para referência futura.

O termo “Ferramenta Elétrica” em todas as 
advertências listadas, abaixo se refere a ferramenta 
elétrica (com fio) operada por rede elétrica ou ferramenta 
elétrica operada por bateria (sem fio).

1. Segurança na área de trabalho
a. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.

Áreas desarrumadas e mal iluminadas são propícias
a acidentes.

b. Não trabalhe com ferramentas elétricas em áreas 
com risco de explosão, nas quais se encontrem
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As 
ferramentas elétricas produzem faíscas que podem 
provocar incêndios de poeiras ou vapores.

c. Mantenha crianças e outras pessoas afastadas
durante a utilização da ferramenta elétrica. As 
distrações podem dar origem e fazer com que perca 
o controle da ferramenta.

2. Segurança elétrica
a. O plug da ferramenta elétrica deve encaixar na 

tomada. O plug não deve ser modificado de modo 
algum. Não utilize quaisquer plugs adaptadores 
com ferramentas elétricas ligadas à terra. Plugs
sem modificações e tomadas adequadas reduzem o 
risco de choques elétricos.

b. Evite que o corpo entre em contato com superfícies
ligadas à terra, como tubulações, radiadores, fogões
e refrigeradores. Existe um maior risco de choque
elétrico se o seu corpo estiver ligado à terra.

c. As ferramentas elétricas não podem ser expostas
a chuva nem a umidade. A penetração de água na
ferramenta elétrica aumenta o risco de choques 
elétricos.

d. Manuseie o cabo com cuidado. O cabo não deve 
ser utilizado para transportar ou pendurar a 
ferramenta, nem para puxar o plug da tomada. 
Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, pontas 
afiadas ou partes móveis. Cabos danificados ou 
torcidos aumentam o risco de choques elétricos.

e. Quando trabalhar com uma ferramenta elétrica ao 
ar livre, utilize um cabo de extensão apropriado 
para esse fim. A utilização de um cabo apropriado 
para áreas ao ar livre reduz o risco de choques elétricos.

f. Se for inevitável trabalhar com uma ferramenta
elétrica num local úmido, utilize um Dispositivo de
Corrente Residual (RCD). A utilização de um RCD
reduz o risco de choque elétrico.

3. Segurança pessoal
a. Mantenha-se atento, observe o que está fazendo

e seja prudente ao trabalhar com a ferramenta 
elétrica. Não utilize uma ferramenta elétrica se 
estiver cansado ou sob a influência de drogas, 
álcool ou medicamentos. Um momento de falta de 
atenção durante a utilização de ferramentas elétricas 
poderá causar graves lesões.

b. Utilize equipamentos de proteção. Use sempre 
óculos de proteção. Use equipamentos de proteção 
como, por exemplo, máscara anti-poeiras, sapatos de 
segurança anti-derrapantes, capacete de segurança 
ou protetor auricular, da acordo com o tipo e a aplicação 
de ferramenta elétrica, reduz o risco de lesões.

c. Evite partidas repentinas. Certifique-se de que o 
botão está desligado antes de ligar a ferramenta 
à corrente elétrica e/ou a bateria, pegando 
ou transportando a ferramenta. Transportar
ferramentas elétricas com o dedo no botão ou ligar 
ferramentas elétricas à tomada com o interruptor na 
posição de ligado pode dar origem a acidentes.

d. Retire eventuais chaves de ajuste ou chaves de 
fenda, antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma 
chave de fenda ou chave de ajuste que se encontre 
numa peça rotativa da ferramenta elétrica poderá 
causar lesões.

e. Não se incline. Mantenha-se sempre bem 
posicionado e em equilíbrio. Desta forma, será 
mais fácil controlar a ferramenta elétrica em situações 
inesperadas.

f. Utilize vestuário adequado. Não utilize roupas 
largas nem jóias. Mantenha os cabelos, roupas e 
luvas afastadas das peças em movimento. Roupas 
largas, jóias ou cabelos longos podem ficar presos 
nas peças em movimento.

4. Uso e cuidados com a ferramenta elétrica
a. Não sobrecarregue a ferramenta elétrica. Utilize a

ferramenta elétrica adequada para o trabalho 
pretendido. A ferramenta elétrica correta realizará o 
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trabalho da melhor forma e com mais segurança, com  
a potência com que foi projetada.

b. Não utilize a ferramenta elétrica se o botão 
liga/desliga não funcionar. Qualquer ferramenta 
elétrica que não possa ser controlada com o botão é 
perigoso e terá de ser reparado.

c. Desligue o plug da tomada e/ou a bateria da 
tomada antes de proceder qualquer ajuste, trocar 
acessórios ou guardar ferramentas elétricas. 
Estas medidas de prevenção de segurança reduzem 
o risco de uma partida repentina da ferramenta elétrica.

d. Estas medidas de prevenção de segurança 
reduzem o risco de uma partida repentina da 
ferramenta elétrica. As ferramentas elétricas são 
perigosas se utilizadas por pessoas não qualificadas.

e. Faça a manutenção das ferramentas elétricas.
Verifique se as partes móveis estão desalinhadas
ou bloqueadas, se existem peças partidas ou 
qualquer outra situação que possa afetar o 
funcionamento das ferramentas elétricas. As 
peças danificadas devem ser reparadas antes da 
utilização da ferramenta elétrica. Muitos acidentes 
tem como causa uma manutenção insuficiente das 
ferramentas elétricas.

f. Utilize a ferramenta elétrica, acessórios e peças de
ferramenta de acordo com estas instruções, 
considerando as condições de trabalho e a tarefa 
a ser executada. A utilização da ferramenta elétrica 
para fins diferentes das normas de utilização podem 
resultar em situações perigosas.

5. Uso e cuidados com a ferramenta com bateria
a. Somente carregue com o carregador especificado 

pelo fabricante. Um carregador que seja adequado
para um tipo de bateria quando utilizado em outra 
bateria pode gerar risco de incêndio.

b. Somente utilize ferramentas elétricas com 
baterias especificamente desenvolvidas. A 
Utilização de qualquer outra bateria pode causar risco 
de lesão e incêndio.

c. Quando a bateria não for utilizada, mantenha-a 
distante de outros objetos de metal, como 
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou 
outros pequenos objetos de metal que possam
fazer a conexão entre um terminal e outro.
Encurtar os terminais da bateria pode causar 
queimaduras ou incêndio.

d. Em condições abusivas, o líquido pode ser 
expelido da bateria; evite contato. Se o contato 
ocorrer de forma acidental, lave com água. Se o 
líquido entrar em contato com os olhos, procure 
ajuda médica. O líquido expelido da bateria pode 
causar irritação ou queimaduras.

6. Serviço
a. Peça a um técnico para fazer a manutenção

de sua ferramenta elétrica utilizando apenas 
peças de reposição idênticas. Isso garantirá que 
a segurança da ferramenta elétrica será mantida.

7. Segurança elétrica
Sua Ferramenta tem isolamento duplo, portanto,  
não é necessário o uso de fio terra. Sempre  
verifique a voltagem da rede elétrica que  
corresponda a voltagem da placa de classificação.

Advertência! Se o cabo de força estiver  
danificado, deverá ser substituído pelo 
fabricante, pelo Centro de Serviço Autorizado da 
Black & Decker ou uma pessoa igualmente 
qualificada para evitar acidentes. Se o cabo for 
reparado ou substituído por uma pessoa 
qualificada, mas não autorizada pela Black & 
Decker, a garantia será perdida.

8. Rótulos da ferramenta
A etiqueta da ferramenta pode conter os seguintes 
símbolos:

CARACTERÍSTICAS (Fig. A)
1. Interruptor de velocidade variável
2. Botão de sentido de rotação
3. Colar de ajuste de torque
4. Mandril sem chave
5. Bateria
6. Botão de liberação da bateria
7. Carregador
8. Porta-pontas de chave de fenda

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
IMPORTANTES PARA CARREGADORES

DE BATERIAS

Este manual contém instruções de segurança importantes 
para carregadores de baterias.

 f Antes de usar o carregador, leia todas as instruções  
e avisos preventivos no carregador, no conjunto de  
baterias e no produto usando o conjunto de baterias.

Leia o 
manual de 
instruções

Use proteção 
para olhos

Use  
Proteção 
Auditiva

V ........  Volts         

A ........ Amperes

Hz ....... Hertz

W ........ Watts

min ..... minutos

..... Corrente  
Alternada

..... Corrente  
Direta

n0  ....... Sem  
Velocidade  
de Carga

 ...... Construção 
Classe II

.... Terminale de  
Aterramento

.... Símbolo  
de Alerta de  
Segurança

.../min.. Revolução  
por min. ou  
alternação  
por minuto
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 Advertência! Risco de choque. Não permita a 

penetração de nenhum líquido no carregador.

 Cuidado! Risco de queimadura. Para reduzir o risco 
de ferimentos, carregue somente baterias indicadas pela 
Black & Decker. Outros tipos de bateria podem explodir 
causando ferimentos pessoais e danos.

 Cuidado! Sob determinadas condições, com o carregador 
conectado à fonte de alimentação, o carregador pode entrar 
em curto-circuito devido a materiais estranhos. Materiais 
estranhos de natureza condutiva como, mas não limitados 
a, lã de aço, lâminas de alumínio ou qualquer acúmulo de 
partículas metálicas devem ser mantidos afastados das 
cavidades do carregador. Sempre desconecte o carregador da 
fonte de alimentação quando não houver conjunto de baterias 
na cavidade. Desconecte o carregador antes de tentar limpar.

 f NÃO tente carregar o conjunto de baterias com  
qualquer carregador, exceto aqueles neste  

 manual. O carregador e o conjunto de baterias são  
projetados especificamente para funcionar juntos.

 f Esses carregadores não se destinam a nenhuma  
outra utilização, a não ser carregar as baterias  
recarregáveis Black & Decker indicadas. Qualquer  
outra utilização pode resultar em risco de incêndio,  
choque elétrico ou eletrocussão.

 f Não exponha o carregador a chuva ou neve.
 f Ao desconectar o carregador, puxe pelo plugue  

e não pelo cabo. Isso reduzirá o risco de danos ao  
 plugue e ao cabo de eletricidade.

 f Certifique-se de que o cabo esteja localizado de  
maneira que não seja pisado, que não cause  
tropeços nem fique sujeito de qualquer outra  
forma a danos ou esforço.

 f Não use um cabo de extensão, exceto se ele for  
absolutamente necessário. A utilização de cabo  
de extensão impróprio pode resultar em risco de  
incêndio, choque elétrico ou eletrocussão.

 f Não coloque nenhum objeto em cima do carregador  
nem coloque o carregador sobre uma   
superfície macia que possa bloquear as fendas  
de ventilação e resultar em calor interno  
excessivo. Coloque o carregador em uma posição  
afastada de qualquer fonte de calor. O carregador  
é ventilado através das fendas na parte superior  
e inferior do alojamento.

 f Não monte o carregador na parede nem fixe-o  
permanentemente a nenhuma superfície. O  
carregador se destina a ser usado sobre uma  
superfície plana e estável (isto é, o tampo de uma  
mesa ou bancada).

 f Não opere o carregador com o cabo ou plugue  
 danificado: Substitua-o imediatamente.

 f Não opere o carregador se ele tiver recebido  

um golpe forte, se tiver caído ou se danificado  
de qualquer outra maneira. Leve-o a um centro  
de serviços autorizado.

 f Não desmonte o carregador; leve-o a um centro  
de serviços autorizado quando for necessária  
manutenção ou reparos. A remontagem incorreta  
pode resultar em risco de choque elétrico,   
eletrocussão ou incêndio.

 f Desconecte o carregador da tomada antes de  
fazer qualquer limpeza. Isso reduzirá o risco de  
choque elétrico. A remoção do conjunto de baterias  
não reduz esse risco.

 f NUNCA tente conectar dois carregadores juntos.
 f O carregador é desenhado para operar em  

energia elétrica doméstica padrão (120V). Não  
tente usá-lo em nenhuma outra tensão.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
IMPORTANTES PARA CONJUNTOS

DE BATERIAS

 Advertência! Para operação segura, leia este manual 
e os manuais fornecidos originalmente com a ferramenta 
antes de usar o carregador.

O conjunto de baterias não está totalmente carregado ao 
sair da caixa. Antes de usar o conjunto de baterias e o 
carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em 
seguida, siga os procedimentos de carga indicados.

 f Não incinere o conjunto de baterias mesmo se  
estiver severamente danificado ou  
completamente queimado. O conjunto de baterias  
pode explodir no fogo. São criados gases e materiais  
tóxicos quando são queimados conjuntos de baterias.

 f Não carregue ou use baterias em atmosferas  
explosivas, como na presença de líquidos, gases  
ou pós inflamáveis. Inserir ou remover a bateria do  
carregador pode provocar ignição dos pós ou gases.

 f Se o conteúdo da bateria entrar em contato com  
a pele lave a área imediatamente com sabão  
neutro e água. Se o líquido da bateria entrar em  
contato com os olhos, enxágue com água sobre  
os olhos abertos por 15 minutos ou até a irritação  
passar. Se for necessário atendimento médico, o  
eletrólito das baterias de íon-lítio é composto de uma  
mistura de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.

 f O conteúdo de células de bateria abertas pode  
causar irritação respiratória. Vá para o ar fresco.  
Se os sintomas persistirem, procure atendimento  

 médico.

 Advertência! Risco de queimadura. Líquido de 
bateria pode ser inflamável se exposto a faíscas ou fogo.
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 f Carregue os conjuntos de baterias somente em  

 carregadores Black & Decker.
 f NÃO espirre ou submerja em água ou outros  

 líquidos. Isso pode causar falha prematura  
 das células.

 f Não armazene ou use a ferramenta e o conjunto  
de baterias em locais onde a temperatura possa  
alcançar ou exceder 105°F (40°C) (como em  
galpões externos ou construções de metal  
no verão).

 Advertência! Nunca tente abrir o conjunto de baterias 
por nenhum motivo. Se a caixa do conjunto de baterias 
estiver quebrada ou danificada, não insira no carregador. 
Não comprima, deixe cair ou danifique o conjunto de 
baterias. Não use um conjunto de baterias ou carregador 
que tenha recebido um golpe forte, tenha caído, que 
algo tenha passado por cima ou esteja danificado de 
qualquer modo (isto é, furado com um prego, batido com 
martelo ou tenha sido pisado). Conjuntos de baterias 
danificados devem ser devolvidos ao centro de serviços 
para reciclagem.

 Advertência! Risco de fogo. Não armazene ou 
transporte a bateria de maneira que objetos de 
metal possam entrar em contato com terminais da 
bateria expostos. Por exemplo, não coloque a bateria 
em aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas de 
kits de produtos, gavetas etc., com pregos, parafusos 
e chaves soltos etc. O transporte de baterias pode 
causar incêndios se os terminais da bateria entrarem 
em contato com materiais condutores como chaves, 
moedas, ferramentas manuais e assim por diante.
Portanto, quando transportar baterias individuais, 
certifique-se de que os terminais das baterias estejam 
protegidos e bem isolados de materiais que possam entrar 
em contato com eles e provocar um curto-circuito.

Nota: Baterias de ÍON-LÍTIO não devem ser colocadas na 
bagagem verificada.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAGEM

1. O melhor local de armazenagem é um que seja fresco 
e seco, afastado de excessiva luz direta do sol e 
excesso de calor ou frio.

2. Armazenagem longa não ameaça o conjunto 
de baterias ou o carregador.

Procedimento de carga
Os carregadores Black & Decker são projetados para 
carregar conjuntos de baterias Black & Decker em 3 
a 5 horas, dependendo do conjunto que está sendo 
carregado.
1. Conecte o carregador em uma tomada apropriada 

antes de inserir o conjunto de baterias.
2. Insira o conjunto de baterias no carregador como 

mostrado na Fig. B.
3. O LED verde piscará indicando que a 

bateria está  sendo carregada.
4. A conclusão da carga é indicada pelo 

LED verde permanecendo aceso 
continuamente. O conjunto está 
totalmente carregado e pode ser usado nesse 
momento ou deixado no carregador.

Recarregue baterias descarregadas assim que 
possível após o uso ou a vida útil da bateria pode 
ser diminuída significativamente. Para vida mais 
longa das baterias, não permita que descarreguem 
totalmente. É recomendável que as baterias sejam 
recarregadas após cada utilização.

Diagnósticos do carregador
Este carregador é projetado para detectar certos 
problemas que possam surgir com os conjuntos de 
baterias ou a fonte de alimentação. Os problemas são 
indicados por um LED piscando em diferentes padrões.

Bateria ruim
O carregador pode detectar uma bateria 
fraca ou danificada. O LED vermelho pisca 
no padrão indicado na etiqueta. Se observar esse padrão 
intermitente de bateria ruim, não continue a carregar a 
bateria. Devolva-a a um centro de serviços ou a um local 
de coleta para reciclagem.

Retardo devido a conjunto quente/frio
Quando o carregador detecta uma bateria 
excessivamente quente ou excessivamente fria, ele inicia 
automaticamente um retardo devido a conjunto quente/
frio, suspendendo a carga até a bateria estar normalizada. 
Após isso acontecer, o carregador muda automaticamente 
para o modo Carga do conjunto. Esse recurso assegura 
máxima vida útil da bateria. O LED vermelho pisca no 
padrão indicado na etiqueta.

Deixar a bateria no carregador
O carregador e o conjunto de baterias podem ser deixados 
conectados com o LED verde aceso indefinidamente. 
O carregador manterá o conjunto de baterias pronto e 
totalmente carregado.

Observações importantes sobre a carga
1. Vida útil mais longa e melhor desempenho podem 

ser obtidos se o conjunto de baterias for carregado  
quando a temperatura do ar estiver entre 18ºC e 24ºC  
(65º F e 75º F). NÃO carregue o conjunto de baterias  
em temperatura ambiente inferior a +4,5ºC (+40ºF),  
ou superior a + 40,5ºC (+105ºF). Isso é importante  
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e previne danos graves ao conjunto de baterias.

2. O carregador e o conjunto de baterias podem se 
tornar quentes ao toque durante a carga. Isso é 
uma condição normal e não indica problema. Para 
facilitar o resfriamento do conjunto de baterias após 
o uso, evite colocar o carregador ou o conjunto de 
baterias em ambiente aquecido como um galpão de  
metal ou um trailer não isolado.

3. Se o conjunto de baterias não carregar adequadamente:
a. Verifique a corrente na tomada conectando uma 

lâmpada ou outro aparelho.
b. Verifique se a tomada está conectada a um 

interruptor de luzes que desliga a alimentação 
quando você apaga as luzes.

c. Mova o carregador e o conjunto de 
baterias para um local onde a temperatura do 
ar circundante seja aproximadamente 
18ºC e 24ºC (65º F e 75º F).

d. Se os problemas de carga persistirem leve a 
ferramenta, o conjunto de baterias e o carregador 
a um centro de serviços local.

4. O conjunto de baterias deve ser recarregado 
quando falhar ao produzir potência suficiente 
em trabalhos que eram facilmente executados 
anteriormente. NÃO CONTINUE a usar nessas 
condições. Siga o procedimento de carga. Também 
é possível carregar um conjunto de baterias 
parcialmente usado sempre que desejar, sem efeitos 
adversos sobre o conjunto de baterias.

5. Materiais estranhos de natureza condutiva como, 
mas não limitados a, lã de aço, lâminas de alumínio 
ou qualquer acúmulo de partículas metálicas devem 
ser mantidos afastados das cavidades do carregador. 
Sempre desconecte o carregador da fonte de 
alimentação quando não houver conjunto de baterias 
na cavidade. Desconecte o carregador antes 
de tentar limpar.

6. Não congele ou submerja o carregador em água ou 
qualquer outro líquido.

 Advertência! Risco de choque. Não permita a 
penetração de nenhum líquido no carregador. Nunca tente 
abrir o conjunto de baterias por nenhum motivo. Se o 
alojamento de plástico do conjunto de baterias quebrar ou 
trincar, devolva a um centro de serviços para reciclagem.

ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES
DE SEGURANÇA

FURADEIRAS
1. Segure a furadeira com firmeza com uma das mãos 

na empunhadura e a outra mão na parte inferior 
da ferramenta.

2. Quando acoplar acessórios no mandril da furadeira, 
aperte manualmente com firmeza o mandril sem chave.

 Advertência! A furadeira pode parar (se obrecarregada 
ou usada incorretamente) causando uma torção. 
Sempre espere a paralisação. Segure a furadeira com 
firmeza com as duas mãos para controlar a ação de 
torção e evitar perda de controle que poderia causar 
ferimentos pessoais. Se ocorrer uma paralisação, solte 
imediatamente o gatilho e determine o motivo para a 
paralisação antes de reiniciar.

INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DO CONJUNTO 
DE BATERIAS DA FERRAMENTA

 Advertência! Antes de remover ou instalar a bateria, 
certifique-se de que o botão de travamento desligado 
esteja acionado, para evitar a atuação do interruptor.

Para instalar o conjunto de baterias
Insira o conjunto de baterias na ferramenta até ouvir  
um clique (Fig. C).

Para remover o conjunto de baterias
Pressione o botão de liberação da bateria como mostrado 
na Fig. D e puxe o conjunto da bateria para fora da ferramenta.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
Interruptor do gatilho e botão de reversão (Fig. E)

 f A ferramenta é LIGADA e DESLIGADA pressionando  
e soltando o interruptor do gatilho (1). Quanto mais  

 é pressionado o gatilho, maior a velocidade da furadeira.
 f Um botão de controle de sentido de rotação (2)  

determina a direção da ferramenta e também serve  
como uma trava do botão.

 f Para selecionar a rotação para no sentido horário,  
solte o interruptor do gatilho e pressione o botão de  

 controle de sentido de rotação para a esquerda.
 f Para selecionar o sentido anti-horário, pressione  

o botão de controle de sentido de rotação na direção 
 oposta.

Nota: A posição central do botão de controle trava  
a ferramenta na posição desligada. Ao mudar a  
posição do botão de controle, certifique-se de que o  
gatilho esteja liberado.

Controle de torque (Fig. F)
Esta ferramenta é equipada com um colar de ajuste de 
torque (3) para selecionar o modo de operação e ajustar o 
torque para apertar parafusos. Parafusos grandes e peças 
de trabalho de materiais duros requerem um ajuste de 
torque mais alto do que parafusos pequenos e peças de 
trabalho de materiais moles.

 f Para perfurar madeira, metal e plásticos, ajuste  
o colar na posição do símbolo de perfuração.

 f Para parafusar, coloque o colar no ajuste desejado.  
Se ainda não conhecer o ajuste apropriado, proceda  
da seguinte maneira:
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 f Ajuste o colar no ajuste de torque mais baixo.
 f Aperte o primeiro parafuso.
 f Se a embreagem girar na catraca antes de ser  

atingido o resultado desejado, aumente o ajuste  
do colar e continue a apertar o parafuso. Repita  
até alcançar o ajuste correto. Use o ajuste para os  
parafusos restantes.

Mandril sem chave (Fig. G)
 Advertência! Antes de remover ou instalar acessórios, 

certifique-se de que o botão de trava esteja acionado, 
para evitar a atuação do interruptor.

Para inserir uma broca ou outro acessório:
1. Segure firmemente a metade traseira do mandril (4)

com uma das mãos e use a outra mão para girar a 
metade dianteira (4a) no sentido anti-horário, como 
visto da extremidade do mandril.

2. Insira a broca ou outro acessório totalmente no 
mandril e aperte com firmeza segurando a metade 
traseira do mandril e girando parte dianteira no 
sentido horário como visto da extremidade do mandril.

 Advertência! Não tente apertar as brocas (ou qualquer 
outro acessório) agarrando a parte dianteira do mandril e 
ligando a ferramenta. Podem ocorrer danos ao mandril e 
ferimentos pessoais ao trocar acessórios.

PARAFUSAMENTO 
Para parafusar elementos de fixação, o botão de reversão 
deve ser empurrado para a esquerda. Use o reverso 
(botão empurrado para a direita) para remover elementos 
de fixação. Ao mudar de sentido de rotação, sempre libere 
primeiro o interruptor do gatilho.

Armazenagem de brocas na ferramenta 
Uma fenda para armazenar brocas (8) está incorporada à 
área logo abaixo do conjunto de baterias.

PERFURAÇÃO
 f Use somente brocas afiadas.
 f Apoie e fixe a peça de trabalho corretamente,  

 como indicado nas “Instruções de Segurança”.
 f Use o equipamento de segurança apropriado  

e necessário, como indicado nas “Instruções  
 de Segurança”.

 f Cuide da área de trabalho, como indicado nas  
“Instruções de Segurança”.

 f Acione a furadeira muito lentamente, aplicando  
pressão leve, até o furo ser iniciado o suficiente  

 para evitar que a broca deslize para fora dele.
 f Aplique pressão em linha reta com a broca. Use  

pressão suficiente para manter a broca perfurando,  
mas não muito a ponto de paralisar o motor ou desviar  
a broca.

 f Segure a furadeira firmemente com as duas mãos  
 para controlar sua ação de torção.

 f Não aperte o gatilho de uma furadeira paralisada  
para tentar ligá-la ou desligá-la. Ela pode  

 se danificar.
 f Minimize a paralisação reduzindo a pressão e furando  

lentamente a última parte do furo.
 f Mantenha o motor funcionando enquanto  

puxa a broca para fora do furo. Isso ajuda a reduzir  
 emperramento.

 f Verifique se o interruptor liga e desliga a furadeira.

Perfuração de madeira
Furos em madeira podem ser feitos com as mesmas 
brocas helicoidais usadas para metal ou com brocas 
espada. Essas brocas devem estar afiadas e devem ser 
puxadas para fora com frequência durante a perfuração 
para limpar as aparas das estrias.

Perfuração em metal
Use um lubrificante de corte ao perfurar metais. As exceções 
são ferro fundido e bronze, que devem ser perfurados secos. 
Os lubrificantes de corte que funcionam melhor são óleo de 
corte sulfurado ou óleo de gordura de porco.

Perfuração em alvenaria 
Use brocas para alvenaria com pontas de carbono. 
Consulte a seção Perfuração Mantenha força uniforme na 
broca, mas não muita a ponto de quebrar o material frágil. 
Um fluxo suave e uniforme de poeira indica a taxa de 
perfuração adequada.

MANUTENÇÃO
Use somente sabão suave e um pano úmido para limpar a 
ferramenta. Nunca permita que nenhum líquido penetre na 
ferramenta; nunca submerja nenhuma parte da ferramenta 
em um líquido.

 Importante! Para assegurar a SEGURANÇA e 
CONFIABILIDADE do produto, os reparos, manutenção 
e ajustes (exceto os listados neste manual) devem ser 
executados por centros de serviço autorizados ou outras 
empresas de serviço qualificadas, sempre utilizando 
peças de reposição idênticas.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Coleta Seletiva. Este produto não deve ser  
descartado junto com o lixo doméstico normal.  
Caso ache necessário que seu produto Black &  
Decker seja substituído, ou caso não seja mais  
útil para você, não jogue-o fora junto com o lixo  
doméstico normal. Disponibilize este produto  
para coleta seletiva.
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
 f A unidade não liga.

 f O conjunto de baterias  
não carrega.

 f A unidade desliga repentinamente.

 f Conjunto de baterias  
 não instalado corretamente.

 f Conjunto de baterias  
não carregado.

 f Conjunto de baterias não inserido  
no carregador.

 f Carregador não conectado.

 f Temperatura ambiente muito  
quente ou muito fria.

 f O conjunto de baterias atingiu  
 seu limite térmico máximo.

 f Não há mais carga. (Para  
maximizar a vida útil o  
conjunto de baterias é projetado  
para desligar repentinamente  
quando a carga está esgotada.)

 f Verifique a instalação do conjunto  
 de baterias.

 f Verifique os requisitos de carga  
do conjunto de baterias.

 f Insira o conjunto de baterias  
no carregador até aparecer  
o LED verde.

 f Conecte o carregador a uma  
tomada que funcione. Consulte   
“Observações Importantes de  

 Carga” para obter mais detalhes.
 f Mova o carregador e o conjunto  

de baterias para uma temperatura  
ambiente acima de 40°F (4,5°C)  
ou abaixo de 105°F(+40,5°C).

 f Deixe o conjunto de baterias  
 esfriar.

 f Coloque no carregador  
e deixe carregar.

A coleta seletiva de produtos e embalagens  
usadas permite que os materiais sejam reciclados 
e utilizados novamente. A reutilização de materiais 
reciclados ajuda a prevenir poluição ambiental e 
reduz a demanda de matéria prima. Regulamentos 
locais podem prever a coleta seletiva de produtos 
elétricos, em lixeiras municipais ou pelo vendedor 
ao comprar um produto novo.

“As pilhas e baterias contêm metais pesados, os quais 
podem causar sérios riscos a saúde e ao meio ambiente. 
Nunca descarte suas pilhas e baterias em lixo doméstico 
comum, encaminhe-as a um posto de serviço autorizado 
Black & Decker que dará uma destinação adequada às 
mesmas.”

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO
A Black & Decker possui uma das maiores Redes de 
Serviços do País, com técnicos treinados para manter 
e reparar toda a linha de produtos Black & Decker. 
Ligue: 0800-703 4644 ou consulte nosso site:   
www.blackedecker.com.br, para saber qual é a mais 
próxima de sua localidade.

ESPECIFICAÇÕES LD112
Potência   12V max*
Velocidade Sem Carga 0-600 rpm
Mandril   10mm (3/8”)
Torque    100 plg-lbs

BATERIA LB12
Voltagem  12V max*
Tipo de bateria  Ion Litio

CARREGADOR  LCS12
Entrada   0.100A

AR 220V ~ 50Hz
B2C 220V ~ 50Hz
B3 120V ~ 60Hz
BR 127V/220V ~ 60Hz

Saída    0.330A
Temp. de Carreg. Aprox.  3-5 horas

* Tensão máxima da bateria inicial (Medido sem uma 
carga de trabalho) é de 12 volts. A tensão nominal 
é de 10,8.




