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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!

DK: Dette produkt er dobbeltisoleret 
og tilhører beskyttelsesklasse II.

SE: Denna produkt är dubbelisolerad 
och tillhör skyddsklass II.
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DKSLAGBOREMASKINE
Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af 
din nye slagboremaskine, beder vi dig 
gennemlæse denne brugsanvisning og de 
vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager 
slagboremaskinen i brug. 

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

Tekniske data

Spænding/frekvens: 230-240 V~ 50 Hz

Eff ekt: 650 W

Borepatron: 13 mm selvspændende

Hastighed:  0-3000 o/min

Slagfrekvens:  0-48.000 slag/min

Lydeff ekt, LpA:  93 dB(A), KpA: 3 dB(A)

Lydtryk, LWALydtryk, LWALydtryk, L :  104 dB(A), KWA: 3 dB(A)

Vibration, slagboring:  12,9 m/s2

 K: 1,5 m/s2

Inklusive støttegreb og dybdemåler

Særlige sikkerhedsforskrifter

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

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

Pas på, at boret ikke beskadiger genstande 
under eller bag arbejdsemnet, f.eks. ved 
boring i vægge.

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

Tag altid fat om begge håndtag ved 
brug af slagboremaskinen. Hold altid 
slagboremaskinen i de isolerede håndtag 
for at undgå et eventuelt elektrisk stød fra 
skjulte ledninger.

Læg et stykke aff aldstræ under 
arbejdsemnet, når det er muligt. 

Boret må ikke berøre noget, når du starter 
slagboremaskinen.

Slip omgående tænd/sluk-knappen, hvis 
boret sidder fast i arbejdsemnet. Skift 
omløbsretning, og skru boret løs.

Slagboremaskinen skal være standset helt, 
inden du skifter mellem boring og slagboring 
eller skifter omløbsretning.

Læg aldrig slagboremaskinen fra dig, hvis 
boret stadig roterer (hvis låseknappen 
f.eks. er trykket ind). Vent med at lægge 
slagboremaskinen til side, til boret 
er standset helt, og tag stikket ud af 
stikkontakten, hvis slagboremaskinen ikke 
skal bruges mere. 

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

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

Pas på ikke at tildække eller 
blokere ventilationsåbningerne på 
slagboremaskinen.
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Slagboremaskinens dele

1. Selvspændende borepatron

2. Dybdeanslag

3. Omskifter, boring/slagboring

4. Håndtag

5. Låseknap

6. Ledning og stik

7. Tænd/sluk-knap

8. Omskifter, højre-/venstreløb

9. Støttegreb

Klargøring

Indstilling af støttegreb
Støttegrebet (9) kan anbringes i en vilkårlig 
vinkel 360° omkring � angen forrest på 
slagboremaskinen, f.eks. under eller vandret 
ud fra slagboremaskinen, så støttegrebet 
giver den bedst mulige støtte. 

Løsn støttegrebet ved at dreje den 
nederste del af det, og skub det ind forbi 
borepatronen og ind over � angen på 
slagboremaskinen. Drej det til den ønskede 
position, og stram håndtaget igen.

1
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Indstilling af boredybde
Hvis du vil bore � ere huller med samme 
dybde, kan du bruge dybdeanslaget (2). 

Løsn støttegrebet, så dybdeanslaget kan 
trækkes frem og tilbage i holderen.

Få spidsen af dybdeanslaget til at � ugte med 
borets spids. Skub dybdeanslaget så langt 
bagud, som hullet skal være dybt. 

Lås dybdeanslaget fast ved at stramme 
støttegrebet igen.

Valg af omløbsretning
Vælg omløbsretning (venstre eller højre) på 
omskifteren (8).

Skift kun omløbsretning, når borepatronen 
holder stille! 

Valg af boring eller slagboring
Slagborefunktionen må kun bruges, 
når omskifteren er indstillet til højre 
(højreløb til iskruning og boring). Indstil 
slagboremaskinen til slagboring eller 
almindelig boring på omskifteren (3). 

Brug slagboring til boring i beton, sten og 
cement. 

Brug almindelig boring til boring i træ, 
metal, marmor, klinker, kalkcement eller 
kunststoff er samt til skrueopgaver.

Udskiftning af bor
Drej de to ringe på den selvspændende 
borepatron modsat hinanden, så 
borepatronens kæber løsnes. 

Sæt boret i, og spænd det fast ved at 
dreje ringene i den modsatte retning end 
før. Kontrollér, at boret sidder i midten af 
borepatronen, og at det sidder fast.

Brug

Monter et egnet bor til opgaven. 

Start slagboremaskinen ved at trykke tænd/
sluk-knappen (7) ind. 

Slagboremaskinen stoppes ved at slippe 
tænd/sluk-knappen. Der går et øjeblik, inden 
borepatronen standser helt.

Konstant drift
Du kan få slagboremaskinen til at køre 
konstant ved at trykke på låseknappen (5), 
samtidigt med at du holder tænd/sluk-
knappen inde. Du kan derefter slippe begge 
knapper, mens slagboremaskinen kører 
konstant. Tryk og slip tænd/sluk-knappen, 
så låseknappen udløses, for at stoppe 
slagboremaskinen igen.

Gode råd om boring

Ved boring i glatte over� 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.
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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 slagboremaskinen med en 
hårdt opvredet klud efter brug, og hold 
altid slagboremaskinens over� ade og 
ventilationsåbninger fri for snavs.

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

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 
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Bemyndiget repræsentant:

Firmanavn Schou Company A/S  

Adresse Nordager 31

Postnummer 6000

By Kolding

Land Danmark

Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig og erklærer herved, at 
produktet

Produktidenti� kation: Slagboremaskine 650 W 50 Hz,,  brand: MITSUTOMO, 
art.-nr. 9116 / 33707

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 speci� kationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller 
dele heraf:

Harmoniseret standard nr. Navn på standard

EN 62841-1:2015 Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og 
plæne- og havebrugsmaskiner - Sikkerhed - Del 1: Generelle krav

EN 62841-2-1:2018 Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og 
plæne- og havebrugsmaskiner – Sikkerhed – Del 2-1: Særlige krav til 
håndholdte boremaskiner og slagboremaskiner

EN 61000-3-3:2013 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - del 3-3: Grænseværdier 
- Begrænsning af spændingsændringer, spændings� uktuationer 
og � immer i off entlige lavspændingsforsyningsnet for udstyr med 
mærkestrøm <= 16 A pr. fase og ikke underlagt regler om betinget 
tilslutning

EN 55014-1:2006+A1+A2 Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, 
elværktøj og lignende apparater - Del 1: Emission

EN 55014-2:2015 Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, 
elværktøj og lignende apparater - Del 2: Immunitet - 
Produktfamiliestandard

EN 61000-3-2:2014 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - del 3-2: Grænseværdier 
- Grænseværdier for emission af harmonisk strøm (indgangsstrøm til 
udstyret ≤ 16 A pr. fase)

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
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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.

Andre standarder og/eller tekniske speci� kationer

Standard eller teknisk speci� kation Titel på standard eller teknisk speci� kation

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

Kolding  01/05/2020

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager
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SLAGBORRMASKIN
Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya slagborrmaskin 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

Spänning/frekvens: 230-240 V~ 50 Hz

Eff ekt: 650 W

Borrchuck: 13 mm, självspännande

Hastighet:  0-3000 v/min

Slagfrekvens:  0-48 000 slag/min

Ljudeff ektnivå, LpA:  93 dB(A), KpA: 3 dB(A)

Ljudtryck, LWALjudtryck, LWALjudtryck, L :  104 dB(A), KWA: 3 dB(A)

Vibration, slagborrning:  12,9 m/s2

 K: 1,5 m/s2

Inklusive stödhandtag och djupmätare

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Använd inte ett borr som är skadat eller slött 
och använd alltid rätt typ av borr till den 
aktuella uppgiften.

Mindre arbetsmaterial ska spännas fast med 
en skruvtving eller liknande. Håll aldrig ett 
arbetsmaterial i handen!

Var försiktig så att borret inte skadar föremål 
under eller bakom arbetsmaterialet, t.ex. vid 
borrning i väggar.

Kontrollera om det � nns dolda ledningar, rör 
eller liknande i de material som du ska borra 
i, så att du inte träff ar dem med borren. 

Fatta alltid bägge handtagen när 
slagborrmaskinen används. Håll alltid 
slagborren i det isolerade handtaget för att 
undvika eventuella elektriska stötar från 
dolda ledningar.

Lägg ett stycke spillträ under 
arbetsmaterialet om det är möjligt. 

Borret får inte ligga emot något när du 
startar slagborrmaskinen.

Släpp genast strömbrytaren om 
borret fastnar i arbetsmaterialet. Byt 
rotationsriktning och skruva loss borret.

Slagborrmaskinen ska ha stannat helt innan 
du växlar mellan borrning och slagborrning 
eller byter rotationsriktning.

Lägg aldrig ifrån dig slagborrmaskinen 
om borret fortfarande roterar (om t.ex. 
låsknappen är intryckt). Vänta med att 
lägga ifrån dig slagborrmaskinen tills borret 
stannat helt. Ta ut stickkontakten ur eluttaget 
om slagborrmaskinen inte ska användas. 

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

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

Se till att du inte täcker över eller 
blockerar ventilationsöppningarna på 
slagborrmaskinen.
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Slagborrmaskinens delar

1. Självspännande borrchuck

2. Djupanslag

3. Omkopplare, borrning/slagborrning

4. Handtag

5. Låsknapp

6. Sladd och stickkontakt

7. På/av-knapp

8. Omkopplare, höger-/vänsterdrift

9. Stödhandtag

Förberedelser

Montering av stödhandtag
Stödhandtaget (9) kan placeras i en valfri 
vinkel på 360° runt � änsen längst fram, t.ex. 
under eller vågrätt ut från slagborrmaskinen, 
så att stödhandtaget ger bästa möjliga stöd. 

Lossa stödhandtaget genom att vrida dess 
nedre del, och skjut det in förbi borrchucken 
och in över � änsen på slagborrmaskinen. Vrid 
det till önskad position och lås fast det.

1
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Inställning av borrdjupet
Om du vill borra � era hål med samma djup 
kan du använda djupanslaget (2). 

Lossa stödhandtaget så att djupanslaget kan 
dras fram och tillbaka i hållaren.

Få spetsen på djupanslaget till att vara 
i jämnhöjd med borrets spets. Skjut 
djupanslaget så långt bakåt som hålet ska 
vara djupt. 

Spänn djupanslaget genom att spänna 
stödhandtaget igen.

Val av rotationsriktning
Välj rotationsriktning (vänster eller höger) på 
omkopplaren (8).

Byt rotationsriktning endast när borrchucken 
står stilla! 

Val av borrning eller slagborrning
Slagborrfunktionen får bara användas 
när omkopplaren är inställd åt höger 
(högervarv till iskruvning och borrning). 
Välj slagborrning eller vanlig borrning på 
omkopplaren (3). 

Använd slagborrning vid borrning i betong, 
sten och cement. 

Använd vanlig borrning vid borrning i trä, 
metall, marmor, klinker, kalkcement eller 
konstmaterial samt för skruvning.

Byte av borr
Vrid de två ringarna på den självspännande 
borrchucken mot varandra, så att 
borrchuckens backar lösgörs. 

Sätt i borret och spänn fast det genom att 
vrida ringarna i motsatt riktning. Kontrollera 
att borret spänns fast i mitten av chucken 
och att borret sitter ordentligt fast.

Användning

Montera ett borr som lämpar sig för 
uppgiften. 

Starta slagborrmaskinen genom att trycka in 
strömbrytaren (7). 

Slagborrmaskinen stannar när man släpper 
strömbrytaren. Det tar ett litet tag innan 
borrchucken stannar helt.

Konstant drift
Vid långvariga slipningar kan strömbrytaren 
hållas inne konstant genom att man trycker 
in låsknappen (5) när strömbrytaren är inne. 
Du kan därefter släppa knappen medan 
slagborrmaskinen kör konstant. Tryck och 
släpp strömbrytarknappen så låsknappen 
utlöses för att stanna slagborrmaskinen igen.

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 
paraffi  nolja till aluminium.
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För att undvika � isor 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.

Rengöring och underhåll

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

Använd inte frätande eller slipande 
rengöringsmedel, eftersom det kan skada 
slagborrmaskinens plastdelar.

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 
Modellnumret � nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• www.schou.com
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Tillverkarens representant:

Firmanamn Schou Company A/S  

Adress Nordager 31

Postnummer 6000

Ort Kolding

Land Danmark

Denna förklaring om överensstämmelse är utfärdad med tillverkaren som ensam ansvarig och förklarar härmed 
att produkten

Produktbeteckning: Slagborrmaskin 650 W 50 Hz,,  märke: MITSUTOMO, 
art.nr. 9116 / 33707

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 speci� kationer som gäller för detta intyg om överensstämmelser eller 
delar av det:

Harmoniserad standard nr. Namn på standard

EN 62841-1:2015 Elektriskt motordrivna handverktyg, transportabla verktyg och 
trädgårdsmaskiner – Säkerhet – Del 1: Allmänna krav

EN 62841-2-1:2018 Elektriskt motordrivna handverktyg, transportabla verktyg 
och trädgårdsmaskiner – Säkerhet – Del 2-1: Särskilda krav på 
handhållna borrmaskiner och slagborrmaskiner

EN 61000-3-3:2013 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – del 3-3: Gränsvärden 
– Begränsning av spännings� uktuationer och � immer i off entliga 
lågspänningsdistributionssystem förorsakade av apparater med 
märkström <= 16 A per fas utan särskilda anslutningsvillkor

EN 55014-1:2006+A1+A2 Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav på hushållsapparater, 
elverktyg och liknande apparater – Del 1: Emission

EN 55014-2:2015 Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav på hushållsapparater, 
elverktyg och liknande apparater – Del 2: Immunitet – 
Produktfamiljestandard

EN 61000-3-2:2014 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – del 3-2: Gränsvärden 
– Gränsvärden för emission av harmonisk ström (ingångsström till 
utrustningen ≤ 16 A per fas)

EG-FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE
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Andra standarder och/eller tekniska speci� kationer

Standard eller teknisk speci� kation Titel på standard eller teknisk speci� kation

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

Kolding  01/05/2020

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

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.


