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Carregador 
F 000 624 016 
F 000 624 017 
F 000 624 018 
F 000 624 019 

Atenção! Leia Antes de usar. 
¡Atención! Lea antes de usar. 
Attention! Read before using. 

Manual de instruções 

Manual de instrucciones 

Operating Instructions 
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 Características técnicas  
 

Carregador   F000624016 F000624017 F000624018 F000624019 
Tensão de alimentação [~ V] 220 127 / 220 220 127 
Freqüência  [Hz] 50 / 60 50 / 60 50 60 
Tensão Nominal  
de carregamento [V] 5 7,5 7,5 5 
Tensão nominal 
da Bateria  [V]  3,6 3,6 3,6 3,6 
Tempo de carga 
Aproximado  [h] 5 – 7 3 - 5 3 – 5  5 – 7  
Corrente de carga [A] 0,2 0,2 0,2 0,2 
Peso aprox.  [kg] 0,154 0,225 0,166 0,154 
Classe de proteção       / II      / II      / II     / II  

Instruções de segurança para 
carregadores 

 Atenção! Devem ser lidas 
todas as instruções a seguir. O 
desrespeito das instruções a seguir 

pode levar a choque elétrico, incêndio e / ou 
graves lesões. 

Guarde estas instruções em local seguro 
para consultas futuras. 

§ Mantenha o carregador afastado da 
chuva ou umidade. Se entrar água no 
carregador, isto poderá aumentar o risco 
de um choque elétrico. 

§ Não carregue baterias de outras 
marcas. O carregador só é apropriado 
para carregar baterias SKIL na faixa de 
tensão indicada. Caso contrário há risco 
de incêndio e explosão. 

§ Manter o aparelho sempre limpo. 
Devido à sujidade há risco de um choque 
elétrico. 

§ Antes de cada utilização inspecione o 
estado do carregador, cabo e plugue. 

§ Não utilize o carregador se verificar 
danos. Não abrir o carregador 
pessoalmente e só permita que seja 
reparado por pessoal especializado 
qualificado e que sejam utilizadas 
peças de reposições originais. 
Carregadores, cabos e plugues 
danificados aumentam o risco de um 
choque elétrico. 

§ Não operar o aparelho sobre 
superfícies facilmente inflamáveis (ex. 

papel, produtos têxteis etc.) ou em 
ambientes inflamáveis. Há risco de 
incêndio devido ao aquecimento do 
aparelho durante o processo de carga. 

§ Não tente recarregar baterias não 
recarregável com o carregador. 

§ Não transportar nem pendurar o 
carregador pelo cabo. 

§ Jamais permitir que crianças utilizem 
esse aparelho. 

§ A SKIL só pode garantir um 
funcionamento perfeito da ferramenta, 
quando utilizada com os acessórios 
originais. 

 Colocando em funcionamento 

Certifique-se sempre de que a tensão de 
alimentação está de acordo com a tensão 
indicada na placa de identificação do 
carregador (carregadores com a indicação 
de 230V ou 240V também podem ser 
ligadas a uma rede de alimentação de 
220V). 

 Somente o carregador F000624017 
possui chave seletora de tensão A. 
Certifique-se sempre de que a tensão da 
chave seletora A do carregador esteja de 
acordo com a tensão de alimentação. 
Conecte o plugue do carregador C na 
máquina em seguida insira o carregador B 
na tomada. 
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 Processo de carregamento 

As baterias das ferramentas novas não 
estão totalmente carregadas. Uma bateria 
nova ou um que não foi utilizado por muito 
tempo, alcança sua plena carga após aprox. 
5 ciclos de carga e descarga. 
O processo de carga inicia no momento em 
que o carregador é conectado na tomada e 
na máquina. 
Desconecte o carregador da máquina, após 
o período de carga ter terminado, para 
poder assim prolongar a duração da bateria 

Notas importantes: 
Durante a carga o carregador e a bateria 
poderão aquecer, esta situação é normal. 
Não carregue a bateria abaixo dos 0° C e 
acima dos 40° C, isso danificará seriamente 
a bateria e o carregador. 
Quando carregar a bateria pela primeira vez 
ele apenas irá aceitar 80% da sua 
capacidade máxima, após várias cargas e 
descargas as baterias alcançarão a 
capacidade máxima e darão o máximo 
rendimento. 
Não recarregue repetidas vezes a bateria 
após apenas alguns minutos de uso: isto 
poderá resultar numa redução do tempo de 
trabalho e eficiência da bateria. 
É preciso afastar a bateria do meio 
ambiente, não a considere como lixo 
doméstico, caso seja necessário descartar a 
bateria de sua ferramenta, procure uma de 
nossas Assistências Técnicas Autorizadas 
SKIL. Elas estão aptas a fazerem o descarte 
das baterias de forma segura sem 
prejudicar o meio ambiente. 

 Manutenção e conservação 

O carregador dispensa quaisquer medidas 
de manutenção. 
Sempre manter a ferramenta e as aberturas 
de ventilação limpa, para trabalhar bem e de 
forma segura. 
Caso a ferramenta venha a apresentar 
falha, apesar de cuidadosos processos de 
fabricação e de controle de qualidade, deve 
ser reparado em um serviço de assistência 
técnica autorizada SKIL Ferramentas 
Elétrica.Consulte nosso serviço de 
atendimento ao consumidor (S.A.C.). 

 Garantia 

Prestamos garantia para ferramentas SKIL 
de acordo com as disposições legais 
conforme especificado no certificado de 
garantia (comprovação através da nota 
fiscal e/ou do certificado de garantia 
preenchido). 
Avarias provenientes de desgaste natural, 
sobrecarga ou má utilização, não serão 
abrangidas pela garantia. 
Em caso de reclamação de garantia, deverá 
enviar a máquina, sem ser desmontada, a 
um serviço de Assistência Técnica 
Autorizada SKIL Ferramentas Elétrica.  
Consulte nosso serviço de atendimento ao 
consumidor (S.A.C). 
Atenção! 
As despesas com fretes e seguros correm 
por conta e risco do consumidor, mesmo 
nos casos de reclamações de garantia. 

 Proteção do meio ambiente 

Reciclagem de matérias primas em vez 
de eliminação de lixo. 
Recomenda-se sujeitar a ferramenta, os 
acessórios e a embalagem a uma 
reutilização ecológica.  
Para efeitos de uma reciclagem específica 
as peças de plástico dispõem de uma 
respectiva marcação. 
As baterias não devem ser descartadas no 
lixo doméstico, neste caso encaminhe sua 
bateria velha ou danificada para que sejam 
reciclados seus componentes e matérias-
primas através de uma Assistência Técnica 
Autorizada Skil. 

 Informação 

Brasil 
SKIL - Divisão de Ferramentas Elétricas 
Caixa postal 1195 - CEP: 13065-900 
Campinas - SP 
S.A.C. 
Grande São Paulo ............  (11) 2126-1950 
Outras localidades ..........  0800 - 70 45446 
www.skil.com.br 
 
 

Reservado o direito a modificações 
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 Características técnicas  

Cargador    F000624016 F000624017 F000624018 F000624019 
Tensión de alimentación [~ V] 220 127 / 220 220 127 
Frecuencia  [Hz] 50 / 60 50 / 60 50 60 
Tensión nominal  
de carga  [V] 5 7,5  7,5 5 
da bateria  [V]  3,6 3,6 3,6 3,6 
Tiempo de 
carga aproximado [h] 5 – 7  3 – 5 3 – 7  5 – 7 
Corriente de carga [A] 0,2 0,2 0,2 0,2 
Peso aprox.  [kg] 0,154 0,225 0,166 0,154 
Clase de protección           / II        / II     / II     / II

 Instrucciones de seguridad para 
cargadores 

 ¡Atención! Deben leerse todas 
las instrucciones siguientes. El no 
respetar estas instrucciones puede 

llevar a choque eléctrico, incendio y/o 
graves lesiones. 
Guarde estas instrucciones en local 
seguro para consultas futuras. 

§ Mantenga el cargador lejos de la lluvia 
y de la humedad. Si entra agua en el 
cargador, podrá aumentar el riesgo de un 
choque eléctrico.  

§ No recargue baterías de otras marcas. 
El cargador es apropiado sólo para cargar 
baterías SKIL en el rango de tensión 
indicada. En caso contrario existe riesgo 
de incendio y explosión. 

§ Mantenga el aparato siempre limpio. A 
causa de la suciedad hay riesgo de un 
choque eléctrico.  

§ Antes de cada utilización inspeccione 
el estado del cargador, cable y clavija. 

§ No utilice el cargador si observa que 
está dañado. No abra el cargador y 
sólo permita que sea reparado por 
personal especializado y cualificado y 
que se utilicen partes de reposición 
originales. Cargadores, cables y clavijas 
dañados aumentan el riesgo de un 
choque eléctrico. 

§ No opere el aparato sobre superficies 
fácil-mente  inflamables (ej. papel, 
productos textiles etc.) o en ambientes 
inflamables. Existe riesgo de incendio 

debido al calentamiento del aparato 
durante el proceso de carga.  

§ No trate de recargar baterías no 
recargables con este cargador.  

§ No transporte ni cuelgue el cargador 
del cable.  

§ Jamás permita que niños utilicen este 
aparato. 

§ SKIL sólo puede garantizar el 
funciona-miento perfecto de la 
herramienta, cuando se utiliza con los 
accesorios originales. 

 Poniendo en funcionamiento 

Cerciórese siempre de que la tensión de 
alimentación esté de acuerdo con la tensión 
indicada en la placa de identificación del 
cargador (cargadores con la indicación de 
230V ó 240V también pueden conectarse a 
una red de alimentación de 220V). 

 Solamente el cargador F 000 624 017 
posue una llave selectora de tensión A, 
cerciórese siempre de que la tensión de la 
llave A del cargador esteja de acuerdo con 
la tensión de alimentación. 
Conecte el pino del cargador C en la 
máquina en seguida conecte el cargador B 
en el enchufe. 
 

 Proceso de carga 

Las baterías de las herramientas nuevas no 
vienen totalmente cargadas. Una batería 
nueva o una que no se utilizó durante 
mucho tiempo alcanza su plena carga 

 E
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después de aprox. 5 ciclos de carga y 
descarga. 
Una vez conectado el cargador en la red de 
alimentación, el pro-ceso de carga se inicia 
en el momento en que se conectar el 
cargador en la máquina. 
Desconecte el cargador de la red eléctrica 
cuando el periodo de carga haya terminado 
e retire el pino del cargador de la máquina 
para poder así prolongar la duración de la 
batería. 

Notas importantes: 
Mientras este cargando, el cargador y la 
batería pueden calentarse demasiado, esto 
es normal y no indica ningún problema. 
No cargue la batería a menos de 0° C ni a 
más de 40° C; esto dañará seriamente la 
batería y el cargador. 
Al recargar la batería por primera vez 
solamente aceptará 80% de su capacidad 
máxima, después de varias recargas y 
descargas la batería alcanzará la capacidad 
máxima y dará el máximo rendimiento. 
No recargue repetidas veces la batería 
después de sólo algunos minutos de uso: 
esto podrá reducir el tiempo de duración y 
eficiencia de la batería. 
Es necesario alejar la batería del medio 
ambiente, no la considere como basura 
doméstica, en caso que sea necesario 
deshacerse de la batería de su herramienta, 
acuda a una de nuestras Asistencias 
Técnicas Autorizadas SKIL. Ellas están 
aptas para efectuar el deshecho de las 
baterías de forma segura sin perjudicar al 
medio ambiente. 
 

 Mantenimiento y limpieza 

Mantener siempre limpios el aparato y las 
rejillas de refrigeración para poder trabajar 
con seguridad. 
Si a pesar de los esmerados procesos de 
fabricación y controle de la cualidad, la 
máquina llegase a averiarse, la reparación 
deberá encargarse a un taller de servicio 
autorizado Servicio Técnico SKIL de 
Herramientas Eléctricas. 
 

 Garantía 

Para los aparatos SKIL concedemos una 
garantía de acuerdo con las prescripciones 
legales específicas de cada país 
(comprobación a través de la factura o 
albarán de entrega). 
Están excluidos de garantía los daños 
ocasionados por desgaste natural, 
sobrecarga o manejo inadecuado. 
Las reclamaciones únicamente pueden 
considerarse si la máquina se evita sin 
desmontar al suministrador de la misma o a 
un Servicio Técnico SKIL de Herramientas 
Eléctricas. 

¡Atención!  
Los gastos de flete y seguro están por 
cuenta del cliente, aunque para 
reclamaciones de garantía. 
 

 Protección de medio ambiente 

Recuperación de materias primas en 
lugar de producir desperdicios. 

El aparato, los accesorios y el embalaje 
debieran someterse a un proceso de 
recuperación que respete el medio 
ambiente. Para efectuar un reciclaje 
selectivo se han identificado las piezas de 
plástico. 
En muchas regiones es ilegal tirar baterías 
níquel-cadmio usadas a la basura pública. 
Recomendamos que devuelva todas las 
baterías usadas al Servicio Técnico 
Autorizado Skil mas cercano.  
A Skil participa de un programa de reciclaje 
como parte de nuestro compromiso de 
preservar el medio ambiente y recursos 
naturales. 
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 Servicio 

Argentina 
Robert Bosch Argentina 
Industrial S.A ..................  (54) 11 4778-5257 
Bolivia  
Hansa .............................. (591) 2 240 7777 
Chile 
Emasa ........... (56) 2 520 3232 / 2 520 3100 
Colombia 
Innovateq................ (57)1 658 1400 ext. 521 
Costa Rica 
Comercial Intaco....(506)211 1717/211 1737 
Ecuador 
Tecnova ............................(59) 34 2200 500 
El Salvador 
Heacsa ..............................(203) 2221 9000 
Guatemala 
Chips ................................ (502) 2230-0549  
Honduras 
Chips .................................. (504) 556 9781 
México 
Robert Bosch S. de  
R.L. de C.V. ....................(52) 55 5284 3063 
Nicarágua 
Madinisa ........... (505) 249 8152 / 249 8153 
Panamá 
Zentrum ...............................  (507)229 2800 
Paraguai 
Chispa .............................. (595) 2155 3315 
Perú 
Autores ..............(511) 706 1100 / 706 1143 
Republica Dominicana 
Jocasa .................  809 372 6000 / 530 2720 
Uruguay 
Epicentro ...........................(59) 82 200 6225 
Venezuela 
Robert Bosch  
Venezuela ......(58) 212 207 4511/ 207 4420 
 

 
 
 

Reservado el derecho de modificaciones 
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 Tool specifications  

Charger    F000624016 F000624017 F000624 018 F 000 624 019 
Voltage  [~ V] 220 127 / 220 220 127 
Frequency  [Hz] 50 / 60 50 / 60 50 60 
Charging voltage [V] 5 7,5 7,5 5 
Battery voltage [V]  3,6 3,6 3,6 3,6 
Charging time [h] 5 – 7 3 – 5  3 – 5  5 – 7  
Charging amperage [A] 0,2 0,2 0,2 0,2 
Approximated weight [Kg] 0,154 0,225 0,166 0,154 
Protection class       / II      / II      / II     / II  

Safety instructions for charger 

  Attention! Read all safety 
warnings and all instructions. 
Failure to follow the warnings and 

instructions may result in electric shock, fire 
and/or serious injury. 

Save these instructions. 

§ Protect the battery charger from rain 
and moisture. The penetration of water in 
a battery charger increases the risk of 
electric shock. 

§ Do not charge other batteries. The 
battery charger is suitable only for 
charging Skil batteries within the listed 
voltage range. Otherwise there is danger 
fire and explosion. 

§ Keep the battery charger clean. 
Contamination may cause the danger of 
electric shock.  

§ Check the battery charger, cable and 
plug each time before using. Do not 
use the battery charger when defects 
are detected. Do not open the battery 
charger yourself and have it repaired 
only by qualified personnel using 
original spare parts. Damaged battery 
chargers, cables and plugs increase the 
risk of electric shock. 

§ Do not operate the battery charger on 
easily inflammable surfaces (e. g. 
paper, textiles, etc.) or in combustible 
environments. There is danger of fire 
due to the heating of the battery charger 
during charging. 

§ Do not attempt to recharge non-
rechargeable batteries with the charger. 

§ Do not carry or hang up the unit by the 
cable. 

§ Never allow children to use the unit. 
§ Skil is only able to ensure perfect 

operation of the unit, if the original 
accessories intended for it are used. 

 Starting Operation 
Observe correct mains voltage: 
The voltage of the power source must agree 
with the voltage specified on the nameplate 
of the unit. Equipment marked with 230V 
can also be connected to 220 V. 

 Only the charger F000624017 has the 
selective key for input voltage A. Always be 
certain that voltage selection in the key A is 
appropriate for your power source voltage. 
Plug the output cord of the charger C into 
the socket in the bottom of the screwdriver 
handle plug the charger B into any standard 
electrical outlet. 

 Charging procedure 

Battery of new tools is not fully charged. A 
battery that is new or has not been used for 
a longer period does not develop its full 
capacity until after approximately 5 
charging/discharging cycles. 
The charging procedure starts as soon as 
the mains plug is plugged into the socket 
and inserted the plugue C in the machine. 

Remove battery from charger after 
charging period has ended thereby 
lengthening the service life of the battery. 

 GB 
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While charging, the charger and the battery 
may become warm to touch, this is normal 
and does not indicate a problem. 

While charging, the charger and the battery 
may become warm to touch, this is normal 
and does not indicate a problem. 

Do not charge at temperatures below 0° C 
and over 40° C. 

When you charge the battery for the first 
time, it only accepts 80% of its maximum 
capacity; after several charges and 
discharges, however, the batteries should 
be at full capacity and deliver maximum 
performance 

Do not repeatedly recharge the battery after 
only a few minutes of operation; this may 
result in a reduction of operating time and 
battery efficiency. 

The battery must be kept separate from the 
natural environment and should not be 
disposed of as normal domestic waste. Do 
not use tool or charger when damaged; take 
it to one of the officially registered SKIL 
Service Stations for a safety check. 

 Maintenance 

§ Unplug charger from power source 
before cleaning. 

The unit is is maintenance-free. 
For safe and proper working, always keep 
the machine and the ventilation slots clean. 
Keep tool and charger clean. 
- The charger may be cleaned most 

effectively with compressed air (wear 
safety goggles). 

- Clean charging contacts in charger with 
alcohol or contact cleaner. 

If the machine should fail despite the 
rigorous manufacturing and testing 
procedures, repair should be carried out by 
an authorized customer services center for 
SKIL Power Tools 
 
 
 
 
 
 

Guarantee 

We guarantee SKIL appliances in 
accordance with 
Statutory/country-specific regulations (proof 
of purchase by invoice or delivery note). 
Damage attributable to normal wear and 
tear, overload or improper handling will be 
excluded from the guarantee. 
In case of complaint please send the 
machine, undismantled, to your dealer or 
the SKIL Service Center for Electric Power 
Tools. 
Warning! 
Freight and insurance costs are charged to 
the client, even for warranty claims. 

 Environmental protection 

Recycle raw materials instead of 
disposing as waste. 
The machine, accessories and packaging 
should be sorted for environmental-friendly 
recycling. 
 
The plastic components are labeled for 
categorized recycling. 
The battery must be kept separate from the 
natural environment and should not be 
disposed of as normal domestic. Do not use 
tool or charger when damaged; take it to 
one of the officially registered SKIL 
Service Stations for a safety check. 
 
 
 

Subject to change without notice 
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F 000 622 240 (03/08) 

 

 Certificado de Garantia* 
  F 000 624 016 / 017 / 018 / 019 
    
    

Nome do comprador  Série nº  
    

Endereço  Tipo nº  
    

Data da venda  Nota fiscal  
    
Nome do vendedor  Carimbo da firma  

Prescrições de garantia 
1. As ferramentas elétricas são garantidas contra eventuais defeitos de montagem 

ou de fabricação devidamente comprovados.  
2. Esta garantia é válida por 12 meses, contados a partir da data de fornecimento 

ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (C.D.C) e mais 9 meses 
concedidos pelo fabricante.  

3. Dentro do período de garantia, as peças ou componentes que comprovadamente 
apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) 
substituídos gratuitamente por qualquer Oficina Autorizada SKIL, contra a 
apresentação do “Certificado de Garantia” preenchido e da fatura respectiva.  

Não estão incluídos na garantia  
4. Os defeitos originados de:  

4.1 uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial);  
4.2 instalações elétricas deficientes;  
4.3 ligação da ferramenta elétrica em rede elétrica inadequada;  
4.4 desgaste natural;  
4.5 desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as revisões;  
4.6 estocagem incorreta, influência do clima, etc.  

Cessa a garantia  
5. Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas 

peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto tiver sido consertado por 
pessoas não autorizadas.  

6. Se a máquina for aberta enquanto ainda se encontrar em período de garantia.  
* Este certificado de garantia é válido somente para o Brasil.  

 

Divisão de Ferramentas Elétricas 
Via Anhangüera, km 98 
CEP 13065-900 - Campinas/SP 


