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DK: Læs brugsanvisningen før brug!

SE: Läs bruksanvisningen före 
användning!

DK: Brug høreværn!

SE: Använd hörselskydd!

DK: Brug øjenværn!

SE: Använd ögonskydd!

DK: Brug støvmaske!

SE: Använd munskydd!

DK: Brug arbejdshandsker!

SE: Använd arbetshandskar!
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DKBOREMASKINE 18 V LI-ION
Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din 
nye boremaskine, beder vi dig gennemlæse 
denne brugsanvisning, før du tager 
boremaskinen i brug. 

Vi anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere skulle 
få brug for at genopfriske din viden om 
boremaskinens funktioner. 

Tekniske data

Spænding: 18 V

Gear: 2

Hastighed, 1. gear: 0-400 o/min

Hastighed, 2. gear: 0-1.100 o/min

Momentindstillinger: 19+1

Moment: maks. 35 Nm

Borepatron: 10 mm selvspændende

Bemærk: batteri (art. nr. 11256/11257) og 
oplader (art. nr. 11258) skal købes separat

Støj:

L
pA

: 73 dB(A), K
pA

: 5 dB(A)

L
WA

L
WA

L : 84 dB(A), K
WA

: 5 dB(A)

Vibration:  3,866 m/s2, K: 1,5 m/s2

Tabellen nedenfor viser, hvor lang tid man 
dagligt må udsættes for vibrationer, hvis 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/2 ikke skal 
overskrides:

Vibration Maks. eksponering

2,5 m/s2 8 timer

3,5 m/s2 4 timer

5 m/s2 2 timer

7 m/s2 1 time

10 m/s2 30 minutter

Særlige sikkerhedsforskrifter

Brug ikke beskadigede eller sløve bor og 
skruebits, og brug altid den korrekte type bor 
til den aktuelle opgave.

Mindre arbejdsemner skal fastgøres i en 
skruetvinge eller lignende. Hold aldrig 
arbejdsemner i hånden!

Kontrollér, om der er skjulte ledninger, rør 
eller lignende i de emner, du skal bore i, for at 
undgå at ramme dem med boret.

Læg et stykke aff aldstræ under 
arbejdsemnet, når det er muligt. Pas på, at 
boret ikke beskadiger genstande under eller 
bag arbejdsemnet, f.eks. ved boring i vægge.

Boret må ikke berøre noget, når du starter 
boremaskinen.

Ved boring i visse materialer kan der 
forekomme sundhedsskadeligt støv. Brug 
åndedrætsværn.

Boremaskinen skal være standset helt, inden 
du skifter omløbsretning.

Læg aldrig boremaskinen fra dig, hvis boret 
stadig roterer. Vent, til boret er standset helt, 
med at lægge boremaskinen til side hvis den 
ikke skal bruges.

Undgå at røre ved boret lige efter brug, da 
det bliver meget varmt. 

Kontrollér, at ventilationsåbningerne på 
boremaskinen ikke er tilstoppet.
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Boremaskinens dele

1. Selvspændende borepatron

2.  Momentvælger (19+boring)

3.  Gearvælger

4.  Omskifter, højre/venstreløb

5.  Håndtag

6. Bælteclips

7. Håndledsrem

8. Batteri (medfølger ikke)

9. Tænd/sluk-knap (trinløs)

10.  LED-arbejdslys

Klargøring

Udskiftning af bor

Stil omskifteren (4) i midterposition.

Løsn borepatronen (1), så kæberne åbnes.

Sæt det ønskede bor eller en bitholder i 
borepatronen. Spænd borepatronen, til 
kæberne holder værktøjet stramt.

Kontrollér, at værktøjet sidder i midten af 
borepatronen, og at det sidder fast.

Valg af omløbsretning

Skift kun omløbsretning, når borepatronen 
holder stille.

Vælg omløbsretning (venstre eller højre) på 
omskifteren (4).

Hvis omskifteren stilles i midterposition, kan 
boremaskinen ikke startes.
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Valg af gear

Skift kun gear, når borepatronen holder stille!

Skub gearvælgeren (3) til positionen 1 for at 
vælge lav hastighed og højt moment, eller 
skub til den positionen 2 for at vælge høj 
hastighed og lavere moment.

Valg af moment

Vælg det ønskede moment ved at dreje 
momentvælgeren (2) til den ønskede 
position. Jo højere et tal, momentvælgeren 
indstilles til, jo højere er boremaskinens 
moment. Hvis du skal bore, skal du dreje 
momentvælgeren til positionen med 
boresymbolet.

Boring

Sæt batteriet (8) på boremaskinen, så det går 
i indgreb med et hørbart klik. 

Monter et egnet bor eller en egnet bit til 
opgaven. Vælg omløbsretning, moment og 
eventuelt gear.

Start boremaskinen ved at trykke tænd/sluk-
knappen (9) ind. Jo længere knappen trykkes 
ind, jo hurtigere kører boret.

LED-arbejdslyset (10) tændes og lyser 
arbejdsområdet op, når du trykker tænd/
sluk-knappen ind. Hvis du kun vil tænde 
arbejdslyset, skal du trykke tænd/sluk-
knappen ganske let ind.

Ved boring skal boret opnå fuld hastighed, 
inden du borer i arbejdsemnet.

Pres ikke boret for hårdt. Vælg en langsom 
borehastighed til skruning, store bor eller 
hårde materialer og en hurtigere hastighed 
til små bor eller blødere materialer.

Boremaskinen stoppes ved at slippe tænd/
sluk-knappen.
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Gode råd om boring

Ved boring i glatte overfl ader, f.eks. klinker, 
bør du sætte et stykke kraftig tape på 
borestedet inden boring, så boret ikke glider.

Ved boring i stål skal borestedet først kørnes.

Ved boring i tynde metalplader bør du lægge 
et stykke aff aldstræ under arbejdsemnet for 
at undgå deformation af pladen.

Smør borestedet med smøreolie ved boring i 
metal. Brug maskinolie til stål og paraffi  nolie 
til aluminium.

For at undgå splinter ved boring i træ eller 
plast kan du lægge et stykke aff aldstræ 
under arbejdsemnet eller bore fra begge 
sider.

Brug højhastighedsbor til boring i plast. 

Ved boring af store huller bør du bore for 
med et mindre bor og derefter bore med den 
ønskede diameter.

Rengøring og vedligehold

Rengør boremaskinen med en hårdt 
opvredet klud efter brug, og hold 
altid boremaskinens overfl ade og 
ventilationsåbninger fri for snavs.

Brug ikke ætsende eller slibende 
rengøringsmidler, da disse kan angribe 
plastdelene på boremaskinen.
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Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 

Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• www.schou.com

Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr 
(EEE) indeholder materialer, 
komponenter og stoff er, der kan 
være farlige og skadelige for 

menneskers sundhed og for miljøet, når 
aff aldet af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) ikke bortskaff es korrekt. Produkter, 
der er mærket med en ”overkrydset 
skraldespand”, er elektrisk og elektronisk 
udstyr. Den overkrydsede skraldespand 
symboliserer, at aff ald af elektrisk og 
elektronisk udstyr ikke må bortskaff es 
sammen med usorteret husholdningsaff ald, 
men skal indsamles særskilt. 

Produceret i P.R.C.

Fabrikant:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou 
Company A/S.
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Bemyndiget repræsentant:

Firmanavn Schou Company A/S  

Adresse Nordager 31

Postnummer 6000

By Kolding

Land Danmark

erklærer herved, at produktet

Produktidentifi kation: Boremaskine, 18 V Li-ion, solo
Mitsutomo, Art.-nr. 11255/33431

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EF-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)

Reference-nr. Titel

2006/42/EF Maskindirektivet

2014/30/EU EMC-direktivet

2011/65/EU ROHS-direktivet

Referencer af standarder og/eller tekniske specifi kationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller 
dele heraf:

Harmoniseret standard nr. Navn på standard

EN 62841-1:2015+AC:2015

EN 62841-2-1:2018

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Andre standarder og/eller tekniske specifi kationer

Standard eller teknisk specifi kation Titel på standard eller teknisk specifi kation

(1) Hvor det er muligt, skal der refereres til de gældende dele eller bestemmelser i standarden eller den tekniske specifi kation.

Kolding  01/09/2020

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
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BORRMASKIN 18 V LITIUMJON
Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt av 
din nya borrmaskin rekommenderar vi att du 
läser denna bruksanvisning innan du börjar 
använda sopmaskinen. 

Vi rekommenderar dessutom att du sparar 
bruksanvisningen ifall du behöver läsa 
informationen om de olika funktionerna 
igen. 

Teknisk information

Spänning: 18 V

Växlar: 2

Varvtal, 1:a växel: 0–400 v/min

Varvtal, 2:a växel: 0-1 100 v/min

Momentinställningar: 19+1

Moment: Max. 35 Nm

Borrchuck: 10 mm, självspännande

Observera: batteri (art. nr. 11256/11257) och 
laddare (art. nr. 11258) säljs separat

Buller:

L
pA

: 73 dB(A), K
pA

: 5 dB(A)

L
WA

L
WA

L : 84 dB(A), K
WA

: 5 dB(A)

Vibration:  3,866 m/s2, K: 1,5 m/s2

Tabellen nedan visar hur lång tid man 
dagligen får utsättas för vibrationer om 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/2 inte ska 
överskridas:

Vibration Max. exponering

2,5 m/s2 8 timmar

3,5 m/s2 4 timmar

5 m/s2 2 timmar

7 m/s2 1 timme

10 m/s2 30 minuter

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Använd inte skadade eller slöa borr eller 
skruvbits och använd alltid rätt typ av borr 
för den aktuella uppgiften.

Mindre arbetsstycken måste hållas fast med 
en skruvtving eller liknande. Håll aldrig ett 
arbetsstycke i handen!

Kontrollera om det fi nns dolda ledningar, rör 
eller liknande i de arbetsstycken du ska borra 
i, så att du inte träff ar dem med borret.

Lägg ett stycke spillträ under arbetsstycket 
om det är möjligt. Var försiktig så att borret 
inte skadar föremål under eller bakom 
arbetsstycket, t.ex. vid borrning i väggar.

Borret får inte ligga emot något när du 
startar borrmaskinen.

Vid borrning i vissa material kan hälsovådligt 
damm uppstå. Använd munskydd.

Borrmaskinen ska ha stannat helt innan du 
byter rotationsriktning.

Lägg aldrig borrmaskinen ifrån dig innan den 
har stannat helt. Vänta tills borret har stannat 
helt innan du lägger borrmaskinen åt sidan 
såvida den inte ska användas igen.

Undvik att röra vid borret direkt efter 
användning, eftersom det då är mycket 
varmt. 

Kontrollera att ventilationsöppningarna på 
borrmaskinen inte är tilltäppta.



10

Borrmaskinens delar

1. Självspännande borrchuck

2.  Momentväljare (19+borrning)

3.  Växelväljare

4.  Omkopplare, rotationsriktning

5.  Handtag

6. Bältesklämma

7. Handledsrem

8. Batteri (medföljer inte)

9. Strömbrytare (steglös)

10.  LED-arbetslampa

Förberedelser

Byte av borr

Ställ omkopplaren (4) i mittposition.

Lossa borrchucken (1), så att backarna 
öppnas.

Sätt i önskad borr eller bithållare i 
borrchucken. Spänn borrchucken tills 
backarna håller fast verktyget.

Kontrollera att verktyget spänns fast i mitten 
av chucken och att det sitter ordentligt fast.

Val av rotationsriktning

Byt rotationsriktning endast när borrchucken 
står stilla.

Välj rotationsriktning (vänster eller höger) på 
omkopplaren (4).

Om omkopplaren ställs in i mittposition kan 
borrmaskinen inte starta.

1 2 3

4

5

6

7
8

9

bl

1 2 3

bl

9

8

6

7

5

4



11

SE

Val av växel

Det går bara att byta växel när chucken står 
stilla.

Skjut växelväljaren (3) till läge 1 för att välja 
låg hastighet och högt moment eller skjut 
den till läge 2 för att välja hög hastighet och 
lägre moment.

Val av moment

Välj det önskade momentet genom att ställa 
momentväljaren (2) i önskat läge. Ju högre 
tal momentväljaren ställs in på, desto högre 
är borrmaskinens moment. Om du ska borra 
ska du ställa in momentväljaren i läget med 
borrsymbolen.

Borrning

Sätt batteriet (8) på borrmaskinen så att det 
går i lås med ett tydligt klick. 

Montera ett lämpligt borr eller bits för 
uppgiften. Välj rotationsriktning, moment 
och eventuellt växel.

Starta borrmaskinen genom att trycka in 
strömbrytaren (9). Ju längre strömbrytaren 
hålls intryckt, desto snabbare roterar borret.

LED-arbetslampan (10) tänds och lyser upp 
arbetsområdet när du trycker in start/
stopp-knappen. Om du endast vill tända 
arbetslampan ska du trycka in strömbrytaren 
ganska lätt.

Låt borret uppnå maximalt varvtal innan du 
borrar i arbetsstycket.

Tryck inte borret för hårt. Välj ett långsamt 
borrvarvtal för skruvning, stora borr eller 
hårda material och ett snabbare varvtal för 
små borr eller mjukare material.

Borrmaskinen stoppas genom att du släpper 
upp strömbrytaren.
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Goda råd om borrning

Vid borrning på glatta ytor, t.ex. klinkers, bör 
du sätta ett stycke kraftig tejp på borrstället 
före borrningen så att borret inte glider.

Vid borrning i stål ska borrstället först körnas.

Vid borrning i tunn metallplåt bör du lägga 
ett stycke spillträ under arbetsstycket för att 
undvika att plattan deformeras.

Smörj borrstället med smörjolja vid borrning 
i metall. Använd maskinolja till stål och 
paraffi  nolja till aluminium.

För att undvika fl isor vid borrning i trä eller 
plast kan du lägga ett stycke spillträ under 
arbetsstycket eller borra från bägge sidor.

Använd höghastighetsborr för borrning i 
plast. 

Vid borrning av stora hål bör du förborra 
med ett mindre borr och sedan borra med 
den önskade diametern.

Rengöring och underhåll

Torka av borrmaskinen med en väl urvriden 
trasa efter användning och håll alltid dess yta 
och ventilationshål fria från smuts.

Använd inte frätande eller slipande 
rengöringsmedel eftersom dessa kan angripa 
plastdelarna på borrmaskinen.
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Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 

Modellnumret fi nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• www.schou.com

Miljöinformation

Elektriska och elektroniska 
produkter (EEE) innehåller material, 
komponenter och ämnen som 
kan vara farliga och skadliga för 

människors hälsa och för miljön om avfallet 
av elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE) inte bortskaff as korrekt. Produkter 
som är markerade med en “överkryssad 
sophink” är elektriska och elektroniska 
produkter. Den överkryssade sophinken 
symboliserar att avfall av elektriska och 
elektroniska produkter inte får bortskaff as 
tillsammans med osorterat hushållsavfall, 
utan de ska samlas in separat.

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkare:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna 
bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin 
helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska 
eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering 
eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett 
informationslagrings- och informationshämtningssystem, 
utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.
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Tillverkarens representant:

Firmanamn Schou Company A/S  

Adress Nordager 31

Postnummer 6000

Ort Kolding

Land Danmark

förklarar härmed att produkten

Produktbeteckning: Borrmaskin, 18 V litiumjon, solo
Mitsutomo, art.-nr. 11255/33431

uppfyller kraven i följande EU-direktiv (inklusive alla gällande ändringar)

Referensnr. Titel

2006/42/EG: Maskindirektivet

2014/30/EU EMC-direktivet

2011/65/EU ROHS-direktivet

Referenser av standarder och/eller tekniska specifi kationer som gäller för detta intyg om överensstämmelser eller 
delar av det:

Harmoniserad standard nr. Namn på standard

EN 62841-1:2015+AC:2015

EN 62841-2-1:2018

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Andra standarder och/eller tekniska specifi kationer

Standard eller teknisk specifi kation Titel på standard eller teknisk specifi kation

(1) Där det är möjligt ska referenser fi nnas till gällande delar eller bestämmelser i standarden eller teknisk specifi kation.

Kolding  01/09/2020

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

EU–FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE


