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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: Dette produkt er dobbeltisoleret 
og tilhører beskyttelsesklasse II.

SE: Denna produkt är dubbelisolerad 
och tillhör skyddsklass II.

DK: Brug arbejdshandsker!

SE: Använd arbetshandskar!
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Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din 
nye bore- og mejselhammer, beder vi dig 
gennemlæse denne brugsanvisning, før du 
tager borehammeren i brug. Vi anbefaler dig 
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis 
du senere skulle få brug for at genopfriske 
din viden om borehammerens funktioner. 

Tekniske data

Spænding/frekvens: 230-240 V~ 50 Hz

Eff ekt: 1050 W

Borepatron: SDS

Hastighed: 0-1150 o/min

Slagfrekvens: 5100 slag/min

Slagstyrke: 3,0 J

Vægt: 3,2 kg

Medfølger: støttegreb, dybdeanslag, 3 stk. 
SDS-slagbor (8/10/12×150 mm) og 2 stk. 
mejsler (150×10 mm, fl ad og spids)

Støj 

Lydtryk, L
pA

: 81,3 dB(A), K
pA

: 3 dB(A)

Lydeff ekt, L
wA

: 92,3 dB(A), K
wA

: 92,3 dB(A), K
wA

: 92,3 dB(A), K : 3 dB(A)

Vibration

Ah,hd: 14,067 m/s2 (K=1,5 m/s2)

Ah,Cheq: 11,042 m/s2 (K=1,5 m/s2)

BORE- OG MEJSELHAMMER
Om vibrationsværdien

Tabellen viser, hvor lang tid man 
dagligt må udsætttes for vibration, hvis 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/s2 ikke skal 
overskrides:

Vibration Maksimal tid

2,5 m/s2 8 timer

3,5 m/s2 4 timer

5,0 m/s2 2 timer

7,0 m/s2 1 time

10,0 m/s2 30 minutter

Særlige sikkerhedsforskrifter

Brug altid beskyttelsesbriller, når 
borehammeren bruges til mejsling og 
lignende opgaver, hvor der kan fl yve 
murbrokker, gnister, træsplinter eller 
lignende.

Brug høreværn og arbejdshandsker, når du 
bruger borehammeren.

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

Brug ikke beskadigede eller sløve bor/
mejsler, og brug altid den korrekte type 
tilbehør til den forhåndenværende opgave.

Kontrollér med en vægdetektor, om der 
er skjulte ledninger, rør eller lignende i de 
emner, du skal bore/hamre i, for at undgå at 
ramme dem. Hold altid borehammeren i de 
isolerede håndtag for at undgå et eventuelt 
elektrisk stød fra skjulte ledninger.
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Pas på, at borehammeren ikke beskadiger 
genstande under eller bag arbejdsemnet, 
f.eks. ved boring i vægge.

Tag altid fat om både håndtaget og 
støttegrebet ved brug af borehammeren.

Undgå at blokere ventilationsåbningerne 
med hænderne.

Borehammeren skal være standset helt, 
inden du skifter bor/mejsel.

Læg aldrig borehammeren fra dig, hvis boret/
mejslen stadig roterer (hvis låseknappen 
f.eks. er trykket ind). 

Vent, til boret/mejslen er standset helt, 
med at lægge borehammeren til side, 
og tag stikket ud af stikkontakten, hvis 
borehammeren ikke skal bruges.

Undgå at røre ved boret/mejslet lige efter 
brug, da tilbehøret bliver meget varmt.

Borehammerens dele

1. SDS-borepatron

2. Krave

3. Dybdestop

4. Knap til dybdestop

5. Ventilationsåbninger

6. Ledning og stik

7. Håndtag

8. Låseknap til konstant drift

9. Tænd/sluk-knap

10. Hastighedsvælger

11. Omskifter til højre-/venstreløb

12. Sikkerhedsknap

13. Funktionsvælger

14. Støttegreb

15. Støvhætte

16. Mejsler

17. Bor
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Klargøring

Montering af støttehåndtaget

Støttegrebet (14) kan anbringes i en vilkårlig 
vinkel 360° omkring fl angen forrest på 
borehammeren, f.eks. under eller vandret ud 
fra borehammeren, så støttegrebet giver den 
bedst mulige støtte. 

Løsn monteringskransen ved at dreje selve 
håndtaget på støttegrebet mod uret, og 
skub monteringskransen ind forbi SDS-
borepatronen og ind over fl angen på 
borehammeren. Drej støttegrebet til den 
ønskede position, og stram det igen.

bp

Indstilling af boredybde

Hvis du vil bore fl ere huller med samme 
dybde, kan du bruge en dybdestoppet (3). 
Sæt et bor i borehammeren som beskrevet. 

Tryk på knappen (4), og sæt dybdestoppet 
(3) i holderen. 

Få spidsen af dybdestoppet til at fl ugte med 
borets spids. Skub dybdestoppet så langt 
bagud, som hullet skal være dybt, og fastgør 
dybdestoppet ved at slippe knappen igen.

33

44
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Montering af bor/mejsel

Borehammeren er udstyret med en SDS-
borepatron til montering af tilbehør såsom 
mejsler og bor. 

Rengør tilbehøret, og smør lidt maskinfedt 
på det, inden du monterer det. 

Åbn kraven på SDS-borepatronen ved at 
trække den tilbage, og hold den åben.

Sæt det ønskede tilbehør (bor eller mejsel) 
helt ind i SDS-borepatronen, mens du drejer 
det langsomt til højre.

Slip kraven, så den glider tilbage på plads og 
låser tilbehøret fast.

Kontrollér, at tilbehøret sidder i midten af 
SDS-borepatronen, og at det sidder fast.

Udtagning af tilbehør

Træk kraven på SDS-borepatronen tilbage, 
hold den åben, og træk tilbehøret ud.

1

2

Valg af funktion

Du kan indstille borehammerens funktion 
ved at trykke sikkerhedsknappen (12) ind og 
dreje funktionsvælgeren (13) til den ønskede 
position:

A: Boring

Bruges til boring i porøst murværk.

B: Slagboring

Bruges til slagboring i hårde materialer som 
f.eks. mure og sten. 

C: Mejsling, frit roterende

Bruges til nedbrydning og fj emelse af klinker 
og fl iser indendørs.

D: Mejsling, fastlås mejsel

Bruges til nedbrydning og fj emelse af klinker 
og fl iser indendørs.

Bemærk! Funktionsvælgeren må ikke 
betjenes, mens borehammeren kører!

1

2
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Brug

Slut borehammeren til lysnettet. 

Vælg rotationsretning på retningsvælgeren 
(11), og drej hastighedsvælgeren (10) på 
tænd/sluk-knappen (9) til den ønskede 
hastighed.

Hold ved borehammeren med den ene hånd 
omkring støttegrebet (14) og den anden 
hånd omkring håndtaget (7).

Start borehammeren ved at trykke tænd/
sluk-knappen (9) ind.

Sæt tilbehøret mod arbejdsemnet, inden 
du starter borehammeren, hvis du har valgt 
hammerfunktion. Vær opmærksom på, at 
borehammeren vibrerer kraftigt, når der er 
valgt hammerfunktion!

Hold borehammeren støt mod 
arbejdsemnet, og pres den ikke for hårdt. 
Borehammerens bevægelser vil i reglen være 
nok til at løse opgaven. Er det ikke tilfældet, 
skal du sandsynligvis bruge et kraftigere 
værktøj til opgaven.

Borehammeren stoppes ved at slippe tænd/
sluk-knappen.

Du kan få borehammeren til at køre konstant 
ved at trykke på låseknappen (8), samtidigt 
med at du holder tænd/sluk-knappen inde. 

Konstant drift afbrydes ved at trykke 
startknappen helt ind, hvorved låseknappen 
frigøres.

Bemærk! 

Hvis du skal bore eller mejsle lodret, skal du 
sætte støvhætten (15) på tilbehøret for at 
beskytte SDS-patronen.

Rengøring og vedligehold

Rengør borehammeren med en børste 
eller en hårdt opvredet klud efter brug, og 
hold altid borehammerens overfl ade og 
ventilationsåbninger (5) fri for snavs. 

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

88
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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. 

EF-overensstemmelseserklæring 

Bemyndiget repræsentant: Schou Company 
A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark, 
erklærer hermed, at 

BORE- OG MEJSELHAMMER

11327/33076

230-240 V - 1050 W

er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende standarder eller normative 
dokumenter:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-6:2010

i henhold til bestemmelserne i direktiverne 

2006/42/EF Maskindirektivet

2014/30/EU EMC-direktivet

1907/2006/EU REACH-forordningen

2011/65/EU RoHS-direktivet

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

20.12.2019 − Schou Company A/S, DK-6000 Kolding

Produceret i P.R.C.

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

© 2020 Schou Company A/S 
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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Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya borr- och mejselhammare 
rekommenderar vi att du läser denna 
bruksanvisning innan du börjar använda 
produkten. Vi rekommenderar dessutom att 
du sparar bruksanvisningen ifall du behöver 
läsa informationen om de olika funktionerna 
igen. 

Teknisk information

Spänning/frekvens: 230-240 V~ 50 Hz

Eff ekt: 1050 W

Borrchuck: SDS

Varvtal: 0–1150 v/min

Slagfrekvens: 5100 slag/min

Slagstyrka: 3,0 J

Vikt: 3,2 kg

Följande ingår: stödhandtag, djupanslag, 3 
st SDS-slagborr (8/10/12×150 mm) och 2 st 
mejslar (150×10 mm, fl at och spetsig)

Buller 

Ljudtryck, L
pA

: 81,3 dB(A), K
pA

: 3 dB(A)

Ljudeff ekt, L
wA

: 92,3 dB(A), K
wA

: 92,3 dB(A), K
wA

: 92,3 dB(A), K : 3 dB(A)

Vibrationsnivå

Ah,hd: 14,067 m/s2 (K=1,5 m/s2)

Ah,Cheq: 11,042 m/s2 (K=1,5 m/s2)

BORR- OCH MEJSELHAMMARE
Om vibrationsvärden

Tabellen visar hur lång tid man 
dagligen får utsättas för vibration om 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/s2 inte ska 
överskridas:

Vibrationsnivå Maximal tid

2,5 m/s2 8 timmar

3,5 m/s2 4 timmar

5,0 m/s2 2 timmar

7,0 m/s2 1 timme

10,0 m/s2 30 minuter

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Använd alltid skyddsglasögon när 
borrhammaren används för mejsling 
eller liknande arbeten där det kan sprätta 
murbruk, gnistor, träfl isor eller liknande.

Använd hörselskydd och arbetshandskar när 
du använder borrhammaren.

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

Använd inte borr/mejslar som är skadade 
eller slöa och använd alltid rätt typ av 
tillbehör till den aktuella uppgiften.

Kontrollera om det fi nns dolda ledningar 
eller liknande i de material som du ska borra/
hamra i, så att du inte träff ar dem. Håll alltid 
borrhammaren i det isolerade handtaget för 
att undvika eventuella elektriska stötar från 
dolda ledningar.

Var försiktig så att borrhammaren inte skadar 
föremål under eller bakom arbetsmaterialet, 
t.ex. vid borrning i väggar.
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Håll alltid i både handtaget och 
stödhandtaget när du använder 
borrhammaren.

Undvik att blockera ventilationsöppningarna 
med händerna.

Borrhammaren ska ha stannat helt innan du 
byter borr/mejsel.

Lägg aldrig ifrån dig borrhammaren om 
borret/mejseln fortfarande roterar (om t.ex. 
låsknappen är intryckt). 

Vänta med att lägga borret/mejseln åt sidan 
tills borrhammaren har stannat helt, och dra 
ut kontakten ur eluttaget om borrhammaren 
inte ska användas.

Undvik att röra borret/mejseln direkt efter 
användning eftersom tillbehöret då är 
mycket varmt.

Borrhammarens delar

1. SDS-borrchuck

2. Krage

3. Djupstopp

4. Knapp för djupstopp

5. Ventilationsöppningar

6. Sladd och stickkontakt

7. Handtag

8. Låsknapp för konstant drift

9. Strömbrytare

10. Hastighetsväljare

11. Höger-/vänsteromkopplare

12. Säkerhetsknapp

13. Funktionsväljare

14. Stödgrepp

15. Dammkåpa

16. Mejslar

17. Borr
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Förberedelser

Montering av stödhandtaget

Stödhandtaget (14) kan placeras i en valfri 
vinkel på 360° runt fl änsen framtill på 
borrhammaren, t.ex. under eller vågrätt ut 
från borrhammaren, så att stödhandtaget ger 
bästa möjliga stöd. 

Lossa monteringskransen genom att 
vrida själva greppet på stödhandtaget 
motsols och skjut in monteringskransen 
förbi SDS-chucken och in över fl änsen på 
borrhammaren. Vrid stödhandtaget till 
önskad position och lås fast det.

bp

Inställning av borrdjupet

Om du vill borra fl era hål med samma djup 
kan du använda ett djupstopp (3). Sätt ett 
borr i borrhammaren enligt beskrivning. 

Tryck på knappen (4) och sätt in djupstoppet 
(3) i hållaren. 

Få spetsen på djupstoppet till att vara 
i jämnhöjd med borrets spets. Skjut 
djupstoppet så långt bakåt som hålet ska 
vara djupt, och spänn fast djupstoppet 
genom att släppa knappen igen.

33

44
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Montering av borr/mejsel

Borrhammaren är försedd med en SDS-
borrchuck för montering av tillbehör såsom 
mejslar och borr. 

Rengör tillbehöret och smörj in det med lite 
maskinfett innan du monterar det. 

Öppna kragen på SDS-borrchucken genom 
att trycka den bakåt och hålla den öppen.

Sätt in önskat tillbehör (borr eller mejsel) helt 
i chucken medan du långsamt vrider det till 
höger.

Släpp kragen så att den glider tillbaks på 
plats och låser fast tillbehöret.

Kontrollera att tillbehöret sitter i mitten av 
SDS-chucken och att det sitter fast.

Uttagning av tillbehör

Dra tillbaka kragen på SDS-chucken, håll den 
öppen och dra ut tillbehöret.

1

2

Val av funktion

Du kan ställa in borrhammarens funktion 
genom att trycka in säkerhetsknappen (12) 
och vrida funktionsväljaren (13) till önskad 
position:

A: Borrning

Används för borrning i poröst murverk.

B: Slagborrning

Används till slagborrning i hårda material 
som t.ex. tegel och sten. 

C: Mejsling, fritt roterande

Används för bilning och borttagning av kakel 
och klinker inomhus.

D: Mejsling, fastlåst mejsel

Används för bilning och borttagning av kakel 
och klinker inomhus.

Obs! Funktionsväljaren får inte användas 
medan borrhammaren är igång!

1

2

A

B

C

D

bnbnbobo
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Användning

Anslut borrhammaren till ett eluttag. 

Välj rotationsriktning med riktningsväljaren 
(11) och vrid hastighetsväljaren (10) på 
strömbrytaren (9) till önskad hastighet.

Håll borrhammaren med den ena handen 
runt stödhandtaget (14) och den andra runt 
handtaget (7).

Starta borrhammaren genom att trycka in 
strömbrytaren (9).

Sätt tillbehöret mot arbetsmaterialet innan 
du startar borrhammaren om du har valt 
hammarfunktion. Var uppmärksam på 
att borrhammaren vibrerar kraftigt när 
slagfunktionen är vald!

Håll borrhammaren stadigt mot 
arbetsmaterialet och tryck inte för hårt. 
Borrhammarens rörelser är oftast tillräckliga 
för att lösa arbetsuppgiften. Om det ändå 
inte räcker bör du använda ett kraftigare 
verktyg.

Du stoppar borrhammaren genom att släppa 
på/av-knappen.

Vid långvariga slipningar kan strömbrytaren 
hållas inne konstant genom att man trycker 
in låsknappen (8) när strömbrytaren är inne. 

Det går att stoppa den konstanta driften 
genom att trycka in startknappen helt och 
sedan släppa upp låsknappen.

Obs! 

Om du ska borra eller mejsla i uppåtriktning 
bör du sätta dammkåpan (15) på tillbehöret 
för att skydda SDS-chucken.

Rengöring och underhåll

Rengör borrhammaren med en borste och 
en väl urvriden trasa efter användning, 
och håll alltid borrhammarens yta och 
ventilationsöppningar (5) fria från smuts. 

Använd inte frätande eller slipande 
rengöringsmedel eftersom det kan skada 
plastdelarna på borrhammaren.

88
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Intygan om EU-överensstämmelse 

Tillverkarens representant: Schou Company 
A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark, 
förklarar härmed att 

BORR- OCH MEJSELHAMMARE

11327/33076

230-240 V - 1050 W

är tillverkad i överensstämmelse med 
följande standarder eller normativa 
dokument:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-6:2010

enligt bestämmelserna i direktiven 

2006/42/EG Maskindirektivet

2014/30/EU EMC-direktivet

1907/2006/EU REACH-förordningen

2011/65/EU RoHS-direktivet

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

20.12.2019 − Schou Company A/S, DK-6000 Kolding

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:
Schou Company A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

© 2020 Schou Company A/S 
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 informationshämtningssyste
m, utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.


