Model 33076
Brugsanvisning
Bruksanvisning

DK
SE

DK: Læs brugsanvisningen før brug!

DK: Brug høreværn!

NO: Les bruksanvisningen før bruk!

NO: Bruk hørselsvern!

SE: Läs bruksanvisningen före
användning!

SE: Använd hörselskydd!

FI: Lue käyttöohje ennen käyttöä!

GB: Always use ear protection!

GB: Read the instructions before use!

DE: Tragen Sie einen Gehörschutz!

DE: Lesen Sie vor Gebrauch die
Gebrauchsanweisung!

PL: Zawsze stosować ochronniki
słuchu!

PL: Przed rozpoczęciem użytkowania
należy przeczytać instrukcję!

ET: Kasutage alati kõrvakaitsmeid!

ET: Lugege juhised enne kasutamist
läbi!

IT: Utilizzare sempre delle

ES: ¡Lea todas las instrucciones antes
de utilizarlo!
IT: Leggere le istruzioni prima

dell’uso.
NL: Lees de instructies vóór gebruik!

FI: Käytä kuulosuojaimia!

ES: ¡Use siempre protección auditiva!

protezioni per l’udito
NL: Gebruik altijd
gehoorbescherming!
FR: Utilisez toujours des protections
auditives !

FR: Lisez les consignes avant
utilisation !
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DK: Brug øjenværn!

DK: Brug støvmaske!

NO: Bruk vernebriller!

NO: Bruk støvmaske!

SE: Använd ögonskydd!

SE: Använd munskydd!

FI: Käytä suojalaseja!

FI: Käytä hengityssuojainta!

GB: Always use eye protection!

GB: Always use a dust mask!

DE: Tragen Sie einen Augenschutz!

DE: Tragen Sie eine Staubmaske!

PL: Zawsze stosować okulary
ochronne!

PL: Zawsze stosować maskę
przeciwpyłową!

ET: Kasutage alati kaitseprille!

ET: Kasutage alati tolmumaski!

ES: ¡Use siempre protección ocular!

ES: ¡Use siempre mascarilla antipolvo!

IT: Utilizzare sempre delle

IT: Utilizzare sempre una

protezioni per gli occhi.

mascherina antipolvere.

NL: Gebruik altijd oogbescherming!

NL: Gebruik altijd een stofmasker!

FR: Utilisez toujours un équipement
de protection des yeux !

FR: Utilisez toujours un masque à
poussière !

DK: Dette produkt er dobbeltisoleret
og tilhører beskyttelsesklasse II.

DK

NO: Dette produktet er dobbeltisolert
og tilhører beskyttelsesklasse II.
SE: Denna produkt är dubbelisolerad
och tillhör skyddsklass II.
FI: Tämä tuote on suojaeristetty ja
kuuluu suojausluokkaan II.
GB: This product is double insulated
and comes under protection class
II.
DE: Dieses Produkt ist doppelt isoliert
und gehört Schutzklasse II an.
PL: Ten produkt ma podwójną
izolację i zapewnia II klasę
ochrony.
EE: See toode on kahekordse
isolatsiooniga ja kuulub
kaitseklassi II.
ES: Este producto tiene doble
aislante y se categoriza como
protección de clase II.
IT: Questo prodotto è dotato
di doppio isolamento
corrispondente alla classe di
protezione II.
NL: Dit product is dubbel
geïsoleerd en is een product uit
beveiligingsklasse II.
FR : Ce produit est pourvu d’une
double isolation et entre dans la
classe de protection II.
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AKKU-BOREMASKINE
Særlige sikkerhedsforskrifter

Introduktion
For at du kan få mest mulig glæde af
din nye akku-boremaskine, beder vi dig
gennemlæse denne brugsanvisning og de
vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager
akku-boremaskinen i brug. Vi anbefaler dig
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis
du senere skulle få brug for at genopfriske
din viden om akku-boremaskinens
funktioner.

Tekniske data
Batteri:

2 × 18 V 1,3 AH Li-ion

Opladningstid:

1 time

Gear:

2

Hastighed:

0-400/0-1350 o/min

Moment:

Maks. 28 Nm

Momentindstillinger:

21+1

Borepatron:

10 mm

Med LED-arbejdslys og 1 times-oplader
Lydtryk, LpA:

67 dB(A), Kpa: 3 dB(A)

Lydeﬀekt, LwA:

78 dB(A), Kpa: 3 dB(A)

Vibration, skruning:

1,19 m/s2, K: 1,5 m/s2

Vibration, boring:

2,18 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

2,5 m/s

8 timer

3,5 m/s2

4 timer

5 m/s2

2 timer

7 m/s

DK
Brug kun opladeren ved stuetemperatur
(højst 40 °C).
Brug aldrig opladeren, hvis batteriet,
opladeren eller ledningen er beskadiget.
Kontrollér, at ventilationsåbningerne på
akku-boremaskinen ikke er tilstoppet.
Brug ikke beskadigede eller sløve bor og
skruebits, og brug altid den korrekte type bor
til den forhåndenværende 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 aﬀaldstræ 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
akku-boremaskinen.
Ved boring i visse materialer kan der
forekomme sundhedsskadeligt støv. Brug
åndedrætsværn.
Akku-boremaskinen skal være standset helt,
inden du skifter omløbsretning.
Læg aldrig akku-boremaskinen fra dig, hvis
boret stadig roterer. Vent, til boret er standset
helt, med at lægge akku-boremaskinen til
side hvis den ikke skal bruges.
Undgå at røre ved boret lige efter brug, da
det bliver meget varmt.

1 time

2

10 m/s

2

30 minutter
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Akku-boremaskinens dele

Opladning og montering af batteri

1. Selvspændende borepatron

Oplad batteriet helt, inden akkuboremaskinen tages i brug første gang.

2. Momentvælger (21 indstillinger+boring)

Tryk udløseren (7) på batteriet (6) ind, og tag
batteriet af.

3. Gearvælger
4. Omskifter, højre/venstreløb

Sæt stikket fra opladeren i ladestikket
på batteriet. Slut opladeren til lysnettet.
Lysdioden på opladeren lyser rødt, mens
batteriet oplades. Når lysdioden lyser grønt,
er batteriet fuldt opladet. En opladning tager
ca. 1 time.

5. Håndtag
6. Batteri
7. Udløser
8. Tænd/sluk-knap (trinløs)
9. LED-arbejdslys

Afbryd opladeren fra lysnettet efter
endt opladning, og sæt batteriet i
kkuboremaskinen.
Sørg for, at udløseren går i indgreb, så
batteriet sidder fast.
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DK

Valg af hastighed
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.

Bemærk! Batteriet er ikke fuldt opladet
ved levering. Det skal lades op i cirka 3
timer inden første brug. Derefter tager
en opladning 1 time. Batteriet opnår ikke
sin fulde kapacitet, før det har været fuldt
opladet og aﬂadet omkring 5 gange.

Klargøring
Udskiftning af bor
Stil omskifteren (4) i midterposition.
Drej borepatronen (1) med hånden for at
åbne kæberne i borepatronen. Sæt det
ønskede bor i borepatronen, og stram den
igen.

Bemærk! Gearvælgeren må ikke ﬂyttes, mens
borepatronen roterer!
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
borsymbolet.

Kontrollér, at boret sidder i midten af
borepatronen, og at det sidder fast.
Valg af omløbsretning
Vælg omløbsretning (venstre eller højre) på
omskifteren (4).
Hvis omskifteren stilles i midterposition,
kan tænd/sluk-knappen ikke trykkes ind, og
akku-boremaskinen kan derfor ikke startes.
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Brug

Rengøring og vedligehold

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

Rengør akku-boremaskinen med en hårdt
opvredet klud eller trykluft efter brug, og
hold altid akku-boremaskinens overﬂade og
ventilationsåbninger fri for snavs.

Start akku-boremaskinen ved at trykke
tænd/sluk-knappen (8) ind. Jo længere
knappen trykkes ind, jo hurtigere kører
boret. LED-arbejdslyset (9) tændes og lyser
arbejdsområdet op, når du trykker tænd/
sluk-knappen 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.
Akku-boremaskinen stoppes ved at slippe
tænd/sluk-knappen.

Gode råd om boring
Ved boring i glatte overﬂader, 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 aﬀaldstræ under arbejdsemnet for
at undgå deformation af pladen.
Smør borestedet med smøreolie ved boring i
metal. Brug maskinolie til stål og paraﬃnolie
til aluminium.

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

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

•

Åbent hverdage fra 07.00 til 17.00
(fredag til kl. 15.00)

•

Tlf: +45 76 62 11 10

•

Fax: +45 76 62 11 27

•

E-mail: service@hpschou.com

For at undgå splinter ved boring i træ eller
plast kan du lægge et stykke aﬀaldstræ
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.
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EF-overensstemmelseserklæring

Miljøoplysninger

Fabrikant: HP Schou A/S, Nordager 31, 6000
Kolding, Danmark, erklærer hermed, at

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE)
indeholder materialer, komponenter
og stoﬀer, der kan være farlige og
skadelige for menneskers sundhed
og for miljøet, når aﬀaldet af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaﬀes
korrekt. Produkter, der er mærket med
nedenstående ”overkrydsede skraldespand”,
er elektrisk og elektronisk udstyr. Den
overkrydsede skraldespand symboliserer,
at aﬀald af elektrisk og elektronisk udstyr
ikke må bortskaﬀes sammen med usorteret
husholdningsaﬀald, men skal indsamles
særskilt.

AKKU-BOREMASKINE
33076
18 V 1,3 Ah
er fremstillet i overensstemmelse med
følgende standarder eller normative
dokumenter:
EN60745-2-2:2010
EN60745-2-1:2010
EN60745-1:2009+A11:2010
i henhold til bestemmelserne i direktiverne
2014/42/EF

Maskindirektivet

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

Fremstillet i P.R.C.
Fabrikant:
HP Schou A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding
© 2017 HP Schou A/S
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning
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 HP Schou A/S.

30.05.2017 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding
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BATTERIDRIVEN BORRMASKIN
Särskilda säkerhetsföreskrifter

Introduktion
För att du ska få så stor glädje som
möjligt av din nya sladdlösa borrmaskin
rekommenderar vi att du läser denna
bruksanvisning och de medföljande
säkerhetsföreskrifterna innan du börjar
använda den. Vi rekommenderar dessutom
att du sparar bruksanvisningen ifall du
behöver läsa informationen om de olika
funktionerna igen.

Tekniska data
Batteri:

18 V 1,3 AH Li-ion

Uppladdningstid:

1 timme

Växlar:

2

Hastighet:

0–400/0–1 350 v/min

Moment:

Max. 28 Nm

Momentinställningar:

21+1

Borrchuck:

10 mm

Med LED-arbetslampa och 1 timmesladdare
Ljudnivå, LpA:

67 dB(A), Kpa: 3 dB(A)

Ljudeﬀekt, LwA:

78 dB(A), Kpa: 3 dB(A)

Vibration, skruvning:

1,19 m/s2, K: 1,5 m/s2

Vibration, borrning:

2,18 m/s2, K: 1,5 m/s2

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

Max. exponering

2,5 m/s

8 timmar

3,5 m/s

4 timmar

5 m/s2

2 timmar

2
2

7 m/s

Använd enbart laddaren vid rumstemperatur
(högst 40 °C).
Använd aldrig laddaren om batteriet,
laddaren eller sladden har skador.

SE

Kontrollera att ventilationsöppningarna
på den batteridrivna borrmaskinen inte är
tilltäppta.
Använd inte skadade eller slöa borr eller
skruvbits och använd alltid rätt typ av borr
för den aktuella uppgiften.
Mindre arbetsmaterial måste hållas fast med
en skruvtving eller liknande. Håll aldrig ett
arbetsmaterial i handen!
Kontrollera om det ﬁnns dolda ledningar,
rör eller liknande i de arbetsmaterial du ska
borra i, så att du inte träﬀar dem med borret.
Lägg ett stycke spillträ under
arbetsmaterialet om det är möjligt. Var
försiktig så att borret inte skadar föremål
under eller bakom arbetsmaterialet, t.ex. vid
borrning i väggar.
Borret får inte ligga emot något när du
startar den batteridrivna borrmaskinen.
Vid borrning i vissa material kan hälsovådligt
damm uppstå. Använd andningsskydd.
Den batteridrivna 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.

1 timme

2

10 m/s

2

30 minuter

9

Den batteridrivna borrmaskinens
delar

Laddning och montering av batteri

1. Självspännande chuck

Ladda batteriet helt innan borrmaskinen
används första gången.

2. Momentväljare (21
inställningar+borrning)

Tryck in utlösaren (7) på batteriet (6), och ta
bort batteriet.

3. Växelväljare

Sätt stickproppen från laddaren i
laddningsuttaget på batteriet. Anslut
laddaren till strömkällan. Lysdioden på
laddaren lyser rött medan batteriet laddas.
När dioden lyser grönt är batteriet fulladdat.
En uppladdning ta cirka en timme.

4. Omkopplare, höger-/vänstergång
5. Handtag
6. Batteri
7. Utlösare

Frånskilj laddaren från elnätet efter avslutad
laddning och sätt i batteriet i borrmaskinen.

8. Start/stoppknapp (steglös)
9. LED-arbetslampa

Se till att utlösaren griper in, så att batteriet
sitter fast.

2

3

1

4
9

5
8
6

7
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Val av hastighet
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.

SE

OBS! Batteriet är inte helt laddat vid
leveransen. Det ska laddas i ca. 3 timmar före
första användning. Därefter tar laddning 1
timme. Batteriet uppnår inte full kapacitet
förrän det har varit fulladdat och helt
urladdat cirka fem gånger.

Förberedelser
Byte av borr
Ställ omkopplaren (4) i mittposition.

OBS! Växelvärmaren får inte ändras medan
borrchucken roterar!
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.

Vrid borrchucken (1) med handen för att
öppna backarna i borrchucken. Sätt i det
önskade borret i borrchucken och dra åt den
igen.
Kontrollera att borret spänns fast i mitten av
chucken och att borret sitter ordentligt fast.
Val av rotationsriktning
Välj rotationsriktning (vänster eller höger) på
omkopplaren (4).
Om omkopplaren ställs i mittposition
kan strömbrytaren inte tryckas in och
borrmaskinen kan därför inte startas.
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Använd

Rengöring och underhåll

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

Rengör borrmaskinen med en hårt urvriden
trasa eller med tryckluft och se till att
ventilationsöppningarna alltid är fria från
smuts.

Starta borrmaskinen genom att trycka
in start/stopp-knappen(8). Ju längre
strömbrytaren hålls intryckt, desto snabbare
roterar borret. LED-arbetslampan (9) tänds
och lyser upp arbetsområdet när du trycker
in start/stopp-knappen.

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

Låt borret uppnå maximalt varvtal innan du
borrar i arbetsmaterialet.
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.
Du stoppar borrmaskinen genom att släppa
upp start/stopp-knappen.

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 arbetsmaterialet för
att undvika att plattan deformeras.
Smörj borrstället med smörjolja vid borrning
i metall. Använd maskinolja till stål och
paraﬃnolja till aluminium.
För att undvika ﬂisor vid borrning i trä eller
plast kan du lägga ett stycke spillträ under
arbetsmaterialet 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.
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EU-överensstämmelseförklaring

Miljöinformation

Tillverkare: HP Schou A/S, Nordager 31, 6000
Kolding, Danmark, förklarar härmed att

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 (EEE)
inte avfallshanteras korrekt. Produkter som
är märkta med en överkryssad soptunna
klassas som elektronik. Den överkryssade
soptunnan symboliserar att avfall av
elektriska och elektroniska produkter inte får
avfallshanteras tillsammans med osorterat
hushållsavfall, utan ska samlas in separat.

BATTERIDRIVEN BORRMASKIN
33076
18 V 1,3 Ah
är tillverkad i överensstämmelse med
följande standarder eller normerande
dokument:
EN60745-2-2:2010
EN60745-2-1:2010
EN60745-1:2009+A11:2010
enligt bestämmelserna i direktiven
2014/42/EG

Maskindirektivet

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)
Tillverkare:
HP Schou A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding
© 2017 HP Schou 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 informationshämtningssystem, utan skriftligt
medgivande från HP Schou A/S.

30.05.2017 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding
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