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SÄKERHET 
Säkerhet
VARNING!
1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig 

eller våt plats. Se till att arbetsbelysningen är god. Använd aldrig verktyg vid förekomst 
av brännbara vätskor eller gaser. 

2. Skydda dig mot risken för elektrisk stöt. Undvik kroppskontakt med jordade ytor. 

3. Håll barn borta från verktyget. Låt inte besökare röra vid verktyg eller 
förlängningssladdar. Alla besökare skall hållas borta från arbetsområdet. 

4. Verktyg som inte används skall läggas undan på en torr och låst plats, utom räckhåll för 
barn. 

5. Tvinga inte verktyget. Verktyget gör jobbet bättre och säkrare i den takt det är avsett att 
arbeta. 

6. Var rädd om sladden. Dra inte i sladden när stickproppen skall dras ur vägguttaget 
– dra i stickproppen! Skydda kabeln mot värme, olja och vassa kanter. 

7. Var uppmärksam. Titta på det du gör och använd sunt förnuft. Kör inte verktyget 
när du är trött. Kontrollera skadade delar. Eventuella skadade skydd eller delar skall 
kontrolleras innan verktyget startas. Den skadade delen skall fortfarande kunna fungera 
på avsett sätt. 

8. Kontrollera att rörliga delar är skyddade, att inga delar är trasiga eller på annat sätt 
förändrade på ett sätt som kan påverka funktionen. 

9. Skydd och andra komponenter som är skadade skall repareras eller bytas hos behörig 
serviceverkstad, om inte annat anges i den här handboken. Låt behörig serviceverkstad 
byta defekta brytare. Använd inte verktyget om det inte startar vid manövrering av 
brytaren. 

10. Demontera aldrig kåpa eller skruvar på elektriska verktyg. 

11. Rör aldrig vid rörliga delar eller tillbehör innan strömförsörjningen brutits. 

12. Se till att de uppgifter som anges på märkskylten överensstämmer med de faktiska 
förhållandena. 

13. Tvätta inte plastkomponenter med lösningsmedel. Sådana lösningsmedel som 
bensin, tinner, kemisk bensin, koltetraklorid, alkohol, ammoniak och olja innehåller 
klortillsatser som kan skada plastkomponenter och göra så att de spricker. Torka inte av 
plastkomponenter med sådana lösningsmedel. Torka av plastkomponenterna med en 
mjuk trasa, något fuktad med tvål och vatten.

14. Spara dessa instruktioner för framtida behov.
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Viktiga säkerhetsinstruktioner för laddare och batteripaket 
VARNING!
1. Observera! Minska risken för skada genom att endast ladda laddningsbara batterier. 

Andra typer av batterier kan explodera och orsaka person- och sakskada. 

2. Innan du börjar använda batteriladdaren skall alla instruktioner och varningar på 
batterier och laddare läsas. 

3. Utsätt inte laddaren för regn eller snö. 

4. Minska risken för skada på stickpropp och sladd genom att alltid ta tag i stickproppen, 
inte i sladden, när stickproppen skall dras ur vägguttaget. 

5. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av batteriladdarens 
tillverkare kan leda till brand, elektrisk stöt eller personskada. 

6. Kontrollera att sladden är placerad så att ingen trampar på den, snubblar på den eller 
på annat sätt utsätter den för skada eller påfrestningar. 

7. Använd inte laddaren om sladden eller stickproppen är skadad. Byt skadade delar 
omedelbart. 

8. Använd inte laddaren om den utsatts för överspänning, tappats eller på annat sätt 
skadats. Ta den i så fall till en behörig serviceverkstad. 

9. Minska risken för elektrisk stöt genom att dra ur stickproppen ur vägguttaget innan 
underhåll eller rengöring utförs. Det räcker inte att bara stänga av. 

10. Demontera inte laddaren eller batteripaketet. Ta en eventuell skadad del till behörig 
serviceverkstad och begär reparation. Felaktig återmontering kan leda till risk för 
elektrisk stöt och brand. 

Ytterligare säkerhetsregler för laddare och batteripaket 
VARNING!
1. Ladda inte batteripaketet vid temperaturer under 10 eller över 40 °C. 

2. Använd inte ställbar transformator, motorgenerator eller likspänningskälla för laddning. 

3. Se till att luftöppningarna på laddaren inte är täckta. 

4. Se till att batteriplintarna alltid är skyddade av batterikåpa när batteripaketet inte används. 

5. Kortslut inte batteripaketet: 

 Vidrör inte plintarna med ledande material.

 Undvik att förvara batteripaketet i behållare tillsammans med andra metallföremål, 
såsom t ex spikar, mynt osv. 

 Utsätt inte batteripaketet för vatten eller regn. Kortslutning kan ge stor ström, 
överhettning, möjligen brännskador och till och med förstöra batteriet. 

6. Förvara inte verktyget och batteripaketet på platser där temperaturen kan överstiga 50 °C. 

7. Batteripaketet får inte brännas, inte ens om det är svårt skadat eller helt oanvändbart. 
Batteripaketet kan explodera i en eld. 

8. Undvik att tappa, skaka eller slå emot batteriet. 

9. Ladda inte batteripaketet i en låda eller behållare av något som helst slag. 
Batteripaketet skall laddas i ett väl ventilerat utrymme. 
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DE VIKTIGASTE DELARNA

ANVÄNDNING
Infästning av bits 
1. Håll fast bitshållaren och tryck den mot skruvdragaren. 

2. Sätt i bitsen i hålet i drivaxeln. 

3. Bitshållaren återgår till ursprungligt läge när den släpps. 

4. Dra i bitsen för att kontrollera att den inte lossar. 

5. För att lossa bitsen drar man bitshållaren bakåt på samma sätt. 

6. Bitshållaren är konstruerad för infästning av bits med följande mått. Kontrollera 
att du har rätt typ av bits. 

       9,5 – 11,5 mm  6,35 mm

Ändra varvtal 
1. Du kan välja mellan två olika varvtal. Välj antingen varvtal 1 eller varvtal 2, 

beroende på användningsområdet. 

2. De olika varvtalen är följande: 

3,6 V

Varvtal 1 220 rpm

Varvtal 2 450 rpm

Bitshållare
Varvtalsväljare 

Moment-
inställningsring Huvudbrytare 

Brytarlås 

Batteripaket 
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Inställning av moment
1. Du kan välja mellan 16 olika momentinställningar. Ställ in verktyget för lämpligt 

moment. 

2. Vid borrning skall maxmoment användas. 

Huvudbrytare
Tryck på den övre delen av huvudbrytaren för att köra moturs och den undre 
delen för att köra medurs. 

 

  Moturs

Medurs
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Huvudbrytarlås
Lås huvudbrytaren med detta lås, för att förhindra oavsiktlig användning (figur 1). 

Bitslåsning 
Ställ huvudbrytaren i läget från, varvid bitsen är låst på plats, och verktyget kan 
användas som skruvdragare för moment upp till 24,5 Nm. Du kommer då att 
upptäcka ett litet spel i drivaxeln, vilket är helt normalt (figur 2). 

Vinklad eller rak skruvdragare 
Det här verktyget har en patenterad mekanism, som gör att du kan vinkla 
verktyget eller använda det helt rakt. Om du vill ändra från rakt verktyg till vinklat 
eller tvärtom böjer du bara verktyget respektive rätar upp det i pilens riktning i 
figur 3. 

           Figur 3

 

Lås 

Öppna 

Figur 1 Figur 2



7

Sladdlös skruvdragare – Handbok

UNDERHÅLL
1. Ta alltid ur batteripaketet innan eventuellt underhållsarbete påbörjas och innan 

kontroll av verktyget görs. 

2. Rengör verktyget: 

 • Torka av verktyget med en mjuk och torr trasa. 

 • Använd inte en våt trasa eller lösningsmedel, eftersom höljet då kan missfärgas. 

3. Inspektera och rengör verktyget regelbundet. 

4. Kontakta din återförsäljare eller en behörig serviceverkstad om du skulle 
behöva reparera verktyget. 

Specifikationer

Spänning DC 3,6 V
Varvtal Hög 450 rpm

Låg 220 rpm
Maxmoment Elektriskt 3,9 Nm

Manuellt 24,5 Nm

Nr. Benämning
1 Metallring
2 Växelhus
3 Skruv
4 Motorhållare
5 Motor
6 Brytare
7 Brytarknopp
8 Huvudbrytarlås
9 Batteripaket

10 Dekal för batteripaket 
11 Kåplåsning
12 Väljare för högt/lågt varvtal
13 Led A
14 Främre kåpa 
15 Ledfjäder
16 Led B
17 Kåplåsning
18 Skruv
19 Skruv
20 Skruv
21 Märkskylt
22 Bakre kåpa
23 Övre dekal på laddare
24 Laddare
25 Undre dekal på laddare
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