Model 33091
Brugsanvisning
Bruksanvisning

DK
SE

DK: Læs brugsanvisningen før brug!

DK: Brug høreværn!

SE: Läs bruksanvisningen före
användning!

SE: Använd hörselskydd!

DK: Brug øjenværn!

DK: Brug støvmaske!

SE: Använd ögonskydd!

SE: Använd munskydd!

DK: Brug arbejdshandsker!

DK: Dette produkt er dobbeltisoleret
og tilhører beskyttelsesklasse II.

SE: Använd arbetshandskar!

2

SE: Denna produkt är dubbelisolerad
och tillhör skyddsklass II.

AKKU-SKRUEMASKINE

DK

Introduktion

Skruemaskinens dele

For at du kan få mest mulig glæde af
din nye akku-skruemaskine, beder vi dig
gennemlæse denne brugsanvisning, før du
tager stiksaven i brug.

1.

Bitholder

2.

Momentvælger

3.

Arbejdslys

4.

Omskifter, højre-/venstreløb

5.

Batteriindikator

6.

Knap til batteriindikator

7.

Tænd/sluk-knap

8.

Knap til vinkling af håndtag

9.

Ladestik på skruemaskinen

10.

Håndtag

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

Tekniske data
Batteri:

3,6 V 1,3 Ah Li-ion

Ladetid:

3-5 timer

Hastighed:

Særlige sikkerhedsforskrifter

180 o/min

Momentindstillinger:

10+1

Maks. moment:

4 Nm

Oplad kun batteriet ved stuetemperatur
(højst 40 °C).

Med LED-arbejdslys og 60° drejeligt håndtag

Oplad aldrig batteriet, hvis skruemaskinen,
adapteren eller ledningen er beskadiget.

Medfølgende tilbehør: 54 bits og 1 bitholder
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Kontrollér, at ventilationsåbningerne på
skruemaskinen ikke er tilstoppet.
Brug ikke beskadigede eller sløve skruebits,
og brug altid den korrekte type bit 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 skrue i,
for at undgå at ramme dem. Rør kun ved
skruemaskinens plastdele ved skruearbejde i
vægge og mure.
Pas på, at skruen ikke beskadiger genstande
under eller bag arbejdsemnet, f.eks. ved
skruning i vægge.
Skruemaskinen skal være standset helt,
inden du skifter omløbsretning.
Tryk ikke på tænd/sluk-knappen, hvis
batteriet er helt a�adet, da det så kan tage
skade.

Opladning af batteri
Oplad batteriet helt, inden skruemaskinen
tages i brug første gang.
Sæt den medfølgende adapter i
stikkontakten, og sæt ladestikket fra
adapteren i ladestikket (9) på skruemaskinen.
En opladning tager 3-5 timer.
Tag adapteren ud af stikkontakten efter endt
opladning.
Oplad aldrig mere end 5 timer ad gangen.

Vinkling af håndtag
Tryk på knappen (8), og vip håndtaget til den
ønskede vinkel. Slip knappen igen, og sørg
for, at håndtaget går i indgreb.
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Indstilling af moment
Ved at indstille skruemaskinens moment kan
du sikre en ensartet iskruning af skruer i det
samme materiale. Drej momentvælgeren til
den ønskede indstilling. Jo højere indstilling,
jo større moment tillades, før skruemaskinen
slår fra.

Kontrol af batteriet
Du kan kontrollere batteriets ladetilstand
ved at trykke på knappen (6) og a�æse
lysdioderne i batteriindikatoren (5).
Rød, gul og grøn lyser: Batteriet er helt eller
næsten helt opladet.
Rød og gul lyser: Batteriet er delvist opladet.
Rød lyser: Batteriet skal oplades.

Brug
Sæt den ønskede bit direkte i skruemaskinens bitholder (1), eller brug magnetholderen som forlængerstykke mellem bitsholder og bit.
Vælg omløbsretning ved at trykke omskifteren (4) til højre eller til venstre. I
midterpositionen er tænd/sluk-knappen
blokeret for at undgå utilsigtet start.
Tænd og sluk for skruemaskinen ved hjælp af
tænd/sluk-knappen (7). Når skruemaskinen
kører, tændes arbejdslyset automatisk.

Rengøring og vedligehold

Servicecenter

Rengør skruemaskinen med en hårdt opvredet klud efter brug, og hold altid dens
over�ade og ventilationsåbninger fri for
snavs.

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

Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler, da disse kan angribe plastdelene på
skruemaskinen.
Hvis skruemaskinen ikke skal bruges i en
længere periode, skal den lades helt op,
inden den lægges væk til opbevaring. Oplad
den mindst hver 3. måned for at bevare
batteriets kapacitet.

Modelnummeret fremgår af forsiden på
denne brugsanvisning og af produktets
typeskilt.
Når det gælder:
•

Reklamationer

•

Reservedele

•

Returvarer

•

Garantivarer

•

Åbent hverdage fra 8.00 til 16.00
(fredag til kl. 15.30)

•

Tlf: +45 76 62 11 10

•

Fax: +45 76 62 11 27

•

E-mail: service@hpschou.com
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DK

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
33091
3,6 v
er fremstillet i overensstemmelse med
følgende standarder eller normative
dokumenter:
EN60745-1:2009+A11
EN60745-2-2:2010
EN60335-1:2012/A11:2014
EN60335-2-29:2004/A2:2010
EN62233:2008
i henhold til bestemmelserne i direktiverne
2006/42/EF

Maskindirektivet

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

26.06.2017 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding
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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.

SLADDLÖS SKRUVDRAGARE
Introduktion

Skruvdragarens delar

För att du ska få så stor glädje som möjligt
av din nya sticksåg rekommenderar vi att
du läser denna bruksanvisning och de
medföljande säkerhetsföreskrifterna innan
du börjar använda den.

1. Bitshållare

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

5. Batteriindikator

SE

2. Momentväljare
3. Arbetsljus
4. Omkopplare, höger-/vänstergång
6. Knapp för batteriindikator
7. Strömbrytare
8. Knapp för vinkling av handtag
9. Laddningsuttag på skruvdragaren

Tekniska data

10. Handtag

Batteri:

3,6 V 1,3 Ah litiumjon

Uppladdningstid:

Särskilda säkerhetsföreskrifter

3-5 timmar

Varvtal:

180 v/min

Momentinställningar:

10+1

Max. moment:

4 Nm

Ladda endast batteriet vid rumstemperatur
(högst 40 °C).
Ladda aldrig batteriet om skruvdragaren,
adaptern eller sladden har skador.

Med LED-arbetsbelysning och 60° vridbart
handtag
Medföljande tillbehör: 54 bits och 1 bithållare

Kontrollera att skruvdragarens
ventilationsöppningar inte är tilltäppta.
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Använd inte skruvbits som är skadade eller
slöa och använd alltid rätt typ av bits till det
jobb du ska utföra.
Mindre arbetsmaterial måste hållas fast med
en skruvtving eller liknande. Håll aldrig ett
arbetsmaterial i handen!
Kontrollera om det �nns dolda ledningar,
rör eller liknande i de ämnen som du ska
skruva i, så att du inte träﬀar dem. Rör bara
vid skruvdragarens plastdelar när du skruvar i
väggar och murar.
Var försiktig så att skruven inte skadar
föremål under eller bakom arbetsmaterialet,
t.ex. vid skruvning i väggar.
Skruvdragaren ska ha stannat helt innan du
byter rotationsriktning.
Tryck inte på strömbrytaren om batteriet är
helt urladdat eftersom det kan ta skada.

Inställning av moment
Genom att ställa in skruvdragarens moment
kan du säkra en likadan inskruvning
av skruvar i samma material. Vrid
momentväljaren till önskad inställning. Ju
högre inställning, desto större moment tillåts
innan skruvdragaren stängs av.

Kontroll av batteriet
Du kan kontrollera batteriets laddningsnivå
genom att trycka på knappen (6) och läsa av
lysdioderna (5).
Röd, gul och grön lyser: Batteriet är helt eller
nästan helt uppladdat.
Röd och gul lyser: Batteriet är delvis laddat.
Röd lyser: Batteriet ska laddas upp.

Uppladdning av batteri

Användning

Ladda batteriet helt innan skruvdragaren
används första gången.

Sätt i önskad bits direkt i skruvdragarens
bitshållare (1) eller eller använd
magnethållaren som förlängningsstycke
mellan bitshållare och bits.

Sätt i den medföljande adaptern i
stickkontakten och sätt sladden från
adaptern i uttaget (9) på skruvdragaren.
En uppladdning tar 3–5 timmar.
Dra ut adaptern ur stickkontakten efter
avslutad laddning.
Ladda aldrig mer än 5 timmar åt gången.

Vinkling av handtag
Tryck på knappen (8) och fäll handtaget till
önskad vinkel. Släpp knappen igen och se till
att handtaget går i ingrepp.
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Välj rotationsriktning genom att trycka på
omkopplaren (4) till höger eller vänster. I
mittpositionen är strömbrytaren blockerad
för att undvika oavsiktlig start.
Slå på och av skruvdragaren med
strömbrytaren (7). När skruvdragaren är
igång tänds arbetslampan automatiskt.

Rengöring och underhåll

Servicecenter

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

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

Använd inte frätande eller slipande
rengöringsmedel eftersom sådana kan skada
skruvdragarens plastdelar.
Om skruvdragaren inte ska användas under
en längre period ska du ladda upp den helt
innan du lägger undan den för förvaring.
Ladda den minst var 3:e månad för att
upprätthålla batteriets kapacitet.

Modellnumret �nns på framsidan i denna
bruksanvisning och på produktens
märkplåt.
När det gäller:
•

Reklamationer

•

Reservdelar

•

Returvaror

•

Garantivaror

•

Öppet vardagar från 07.00 til 17.00
(fredag till kl. 15.30)

•

Tel.: +46 (0)451 381 987

•

Fax: +46 (0)451 414 00

•

E-mail: service@hpverktyg.se
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SE

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.

SLADDLÖS SKRUVDRAGARE
33091
3,6V
är tillverkad i överensstämmelse med
följande standarder eller normerande
dokument:
EN60745-1:2009+A11
EN60745-2-2:2010
EN60335-1:2012/A11:2014
EN60335-2-29:2004/A2:2010
EN62233:2008
enligt bestämmelserna i direktiven
2006/42/EG

Maskindirektivet

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

26.06.2017 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding
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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.

