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LÄS SÄKERHETSVARNINGARNA OCH INSTRUKTIONERNA I DEN HÄR BRUKSAN-
VISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER VERKTYGET. 
FÖRVARA BRUKSANVISNINGEN MED VERKTYGET FÖR FRAMTIDA REFERENS. 
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DEFINITIONER AV SIGNALORD 
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som kan leda till dödsfall eller allvarliga per-

sonskador om den inte undviks. 
VAR FÖRSIKTIG: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som kan leda till lindriga eller måttliga person-

skador om den inte undviks. 
OBS!  Uppmärksammar viktig information. 
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1. ALLMÄNNA SÄKER-

HETSVARNINGAR FÖR 
KRAFTVERKTYG 

 

 
 

 
LÄS ALLA SÄKERHETSVARNINGAR OCH 
ALLA INSTUKTIONER. 
Om inte varningar och instruktioner följs kan 
det leda till elektrisk stöt, brand och/eller all-
varlig skada. Spara alla varningar och in-
struktioner för framtida referens. Termen 
"kraftverktyg" i varningarna refererar till ditt 
nätanslutna (med sladd) kraftverktyg eller 
batteridrivna (sladdlösa) kraftverktyg. 

 
1. SÄKERHET I ARBETSOMRÅDET 

• Håll arbetsområdet rent och väl up-
plyst. Belamrade eller mörka områden 
inbjuder till olyckor. 

• Använd inte kraftverktyg i explosiva 
atmosfärer, till exempel i närheten av 
brännbara vätskor, gaser eller damm. 
Kraftverktyg skapar gnistor som kan 
antända damm eller ångor. 

• Håll barn och åskådare borta när 
kraftverktyget används. Om du blir dis-
traherad kan det göra att du förlorar kon-
trollen. 

2. ELEKTRISK SÄKERHET 
• Kraftverktygets kontakt måste passa i 

uttaget. Modifiera aldrig kontakten på 
något sätt. Använd inte någon 
adapterplugg med jordade kraftverktyg. 
Omodifierade kontakter och matchande 
uttag minskar risken för elektrisk stöt. 

• Undvik kroppskontakt med jordade 
ytor såsom rör, radiatorer, spisar och 
kylskåp. Det finns en ökad risk för elek-
trisk stöt om din kropp är jordad. 

• Utsätt inte kraftverktyg för regn eller 
våta miljöer. Om vatten kommer in i 
kraftverktyget ökar risken för elektrisk stöt. 

• Var försiktig med sladden. Använd 
aldrig sladden för att bära, dra eller dra 
ur kontakten för kraftverktyget. Håll 
sladden borta från värme, olja, vassa 
kanter och rörliga delar. Skadade eller 
trassliga sladdar ökar risken för elektrisk 
stöt. 

• När du använder ett kraftverktyg 
utomhus, använd en förlängningssladd 
som är lämplig för utomhusan-
vändning. Användning av en sladd som 
är lämplig för utomhusanvändning min-
skar risken för elektrisk stöt. 

VARNING
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• Använd inte kraftverktyget i regn, där 

vatten stänker eller på våta eller fuktiga 
platser.Om verktyget används under 
dessa eller liknande förhållanden ökar 
risken för elektrisk stöt, farlig felfunktion 
och överhettning. Om det är oundvikligt 
att använda ett kraftverktyg på ett fuk-
tigt ställe, använd en strömtillförsel 
som är skyddad av jordfelsbrytare 
(RCD). Användande av jordfelsbrytare 
minskar risken för elektrisk stöt. 

3. PERSONLIG SÄKERHET 
• Håll dig alert, titta på vad du gör och 

använd sunt förnuft när du använder 
ett kraftverktyg. Använd inte ett kraft-
verktyg när du är trött eller påverkad av 
droger, alkohol eller mediciner. Ett 
ögonblicks ouppmärksamhet när du an-
vänder kraftverktyget kan leda till allvarlig 
personskada. 

 

 
• Använd personlig skyddsutrustning. 

Använd alltid ögonskydd. 
Skyddsutrustning såsom andningsmask, 
halksäkra skyddsskor, hjälm, hörselskydd 
eller handskydd som används när så er-
fordras minskar risken för personskador. 

 
 
 
 
 

 
• Förhindra oavsiktligt startande. Se till 

att reglaget är i off-läge innan du ans-
luter till strömkällan och/eller batteri-
paketet, lyfter upp eller bär verktyget. 
Att bära kraftverktyget med fingret på re-
glaget eller att strömsätta kraftverktyg 
som har reglaget på inbjuder till olyckor. 

• Ta bort eventuella justeringsnycklar 
eller skiftnycklar innan du sätter på 
kraftverktyget. 
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter 
fast i en roterande del av kraftverktyget 
kan orsaka personskada. 

• Sträck dig inte onödigt långt. Se till att 
du står stadigt och med god balans. 
Detta ger bättre kontroll över kraftverkty-
get i oväntade situationer. 

• Klä dig korrekt. Bär inte löst sittande 
kläder eller smycken. Håll hår, kläder 
och handskar borta från de rörliga delarna. 
Löst sittande kläder, smycken och långt 
hår kan fastna i de rörliga delarna. 

• Om det finns enheter som kan anslutas 
för att samla damm och liknande, se till 
att de är fastsatta och används kor-
rekt.Användning av damminsamling kan 
minska dammrelaterade faror. 

4. ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV 
KRAFTVERKTYG 
• Överbelasta inte kraftverktyget. An-

vänd rätt kraftverktyg för ditt an-
vändningsområde. Rätt kraftverktyg gör 
jobbet bättre och säkrare i den avsedda 
hastigheten. 

• Använd inte kraftverktyget om ström-
brytaren inte fungerar. Ett kraftverktyg 
som inte kan kontrolleras med strömbry-
taren är farligt och måste repareras. 

• Koppla bort kontakten från strömkällan 
och/eller batteripaketet från kraftverk-
tyget innan du gör några justeringar, 
byter tillbehör eller förvarar kraftverk-
tyg. Sådana förebyggande säkerhetsåt-
gärder minskar risken för att kraftverktyget 
startas av misstag. 

• Förvara kraftverktyg som inte används 
utom räckhåll för barn och låt inte 
personer som inte har kunskap om 
kraftverktyg eller dessa instruktioner 
använda kraftverktyget. Kraftverktyg är 
farliga i händerna på ovana användare. 
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• Underhåll kraftverktyg. Kontrollera om 
de rörliga delarna är felinriktade eller 
sitter fast, om några delar gått sönder 
eller andra tillstånd som kan påverka 
användandet av kraftverktyget. Om det 
är skadat måste kraftverktyget 
repareras innan det används. Många 
olyckor orsakas av dåligt underhållna 
kraftverktyg. 

• Håll skärverktyg vassa och rena. Kor-
rekt underhållna skärverktyg med vassa 
skär är mindre benägna att fastna och 
lättare att kontrollera. 

• Använd kraftverktyg, tillbehör och 
verktygsskär etc. i enlighet med dessa 
instruktioner, ta hänsyn till arbets-
villkoren och det arbete som utförs. 
Användning av kraftverktyget för andra 
uppgifter än de avsedda kan innebära risk 
för farliga situationer. 

5. ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV 
BATTERIVERKTYG  
• Ladda bara upp med den laddare som 

tillverkaren angivit. En laddare som är 
lämplig för en typ av batteripaket kan or-
saka risk för brand när den används med 
en annan typ av batteripaket. 

• Använd endast kraftverktyg med därför 
avsedda batteripaket. Användning av 
alla andra batteripaket kan orsaka risk för 
skada eller brand. 

• När batteripaketet inte används, håll 
det borta från andra metallföremål, t.ex. 
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och 
andra små metallföremål, som kan or-
saka en anslutning mellan kon-
taktstiften. Kortslutning av batteriets 
kontaktstift kan orsaka brännskador eller 
brand. 

• Vid felaktig användning kan vätska 
tränga ut från batteriet, undvik kontakt. 
Om kontakt uppstår av misstag, spola 
med vatten. Om vätskan kommer i 
kontakt med ögonen, sök även läkarh-
jälp. Vätska som tränger ut från batteriet 
kan orsaka irritation eller brännskada. 

6. SERVICE 
• Lämna endast in kraftverktyg på ser-

vice till en kvalificerad reparatör som 
endast använder originalreservdelar. 
Detta säkerställer att kraftverktygets 
säkerhet bibehålls. 

 
 
 
 

2. SÄKERHETSVARNINGAR 
FÖR SKRUVDRAGARE 

1. HÅLL HÄNDERNA BORTA FRÅN AV-
TRYCKAREN OCH TA LOSS BATTERI-
PAKETET NÄR DU BYTER ELLER 
JUSTERAR BITS, NÄR NÅGOT ONOR-
MALT INTRÄFFAR OCH NÄR UTRUST-
NINGEN INTE ANVÄNDS 
Om batteripaketet är installerat i dessa 
situationer kan det orsaka haverier eller 
skador. 

2. HÅLL I DET ISOLERADE HANDTAGET 
VID ANVÄNDNING EFTERSOM VERK-
TYGETS BIT KAN KOMMA ÅT DOLDA 
STRÖMFÖRANDE LEDNINGAR 
Kontakt med en strömförande ledning kan 
göra verktygets friliggande metalldelar 
strömförande och ge användaren en stöt. 
Annars kan allvarlig personskada inträffa. 

3. KONTROLLERA ATT BITSEN SITTER 
FAST FÖRE ANVÄNDNING 
Annars kan allvarlig personskada inträffa. 

4. RIKTA INTE VERKTYGET MOT NÅGON 
Personskada kan inträffa om verktyget träf-
far användaren eller någon i närheten. Var 
extremt försiktig när du arbetar med verk-
tyget så att inte händer, ben eller andra 
kroppsdelar kommer i närheten av verkty-
gets bit. 

5. MODIFIERA ALDRIG VERKTYGET 
Prestanda och driftsäkerhet försämras om 
verktyget modifieras. Modifiering kan leda 
till allvarig personskada och att verktygets 
garanti upphör att gälla. 

6. HÅLL VERKTYGET I GOTT SKICK 
(KONTROLLERA ATT SKRUVAR ÄR 
ÅTDRAGNA FÖRE ANVÄNDNING) 
Säkerställ driftsäkerhet och topprestanda 
genom att hålla verktyget fritt från slitage 
och skador. 
Vid normal användning är verktyget kon-
struerat för att skapa vibrationer. På grund 
av vibrationerna kan skruvar lossna och 
orsaka skador på verktyget eller allvarliga 
personskador.  
Håll även verktygets handgrepp torrt och 
rent, se särskilt till att det är fritt från olja och 
fett. 

7. SE TILL ATT DU STÅR STADIGT NÄR DU 
ANVÄNDER VERKTYGET 
Annars kan allvarlig personskada inträffa. 
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8. SE TILL ATT INGEN FINNS NEDANFÖR 
NÄR DU ANVÄNDER VERKTYGET PÅ 
HÖGA PLATSER 
Annars kan personen nedanför skadas all-
varligt. 

9. SE TILL ATT ARBETSSTYCKET SITTER 
FAST 
Sätt fast arbetsstycket med tvingar eller i ett 
skruvstäd. Annars kan personen nedanför 
skadas allvarligt. 

10. HÅLL HÄNDERNA BORTA FRÅN RÖR-
LIGA DELAR 

11. LÄMNA INTE VERKTYGET NÄR DET ÄR 
IGÅNG 
Använd endast verktyget när du håller det i 
handen. 

12. RÖR INTE VID BITSEN ELLER DELAR I 
NÄRHETEN AV DESSA DIREKT EFTER 
ANVÄNDNING 
Dessa delar kan vara mycket varma. Om du 
rör vid delarna kan detta orsaka allvarliga 
skador. 

13. ANVÄND ENDAST DET GODKÄNDA 
BATTERIPAKETET 
Använd endast batteripaketet MAX JPL914. 
Om verktyget ansluts till en annan ström-
källa än det godkända batteripaketet, t.ex. 
ett laddningsbart batteri, ett torrbatteri eller 
ett ackumulatorbatteri för bilar, kan verkty-
get skadas, gå sönder, överhettas eller fatta 
eld. Anslut inte detta verktyg till någon an-
nan strömkälla än batteripaketet MAX 
JPL914. 

14. SÄKERSTÄLL MAXIMAL PRESTANDA 
GENOM ATT LADDA BATTERIET HELT 
INNAN ANVÄNDNING 
Ett nytt batteripaket eller ett som inte an-
vänts på länge kan ha självurladdats och 
således behöva laddas igen för att bli ful-
laddat. Ladda batteripaketet med den 
avsedda MAX-batteriladdaren JC928 innan 
du använder verktyget. 

15. SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR BATTER-
ILADDNING 
• Använd endast MAX-batteriladdaren 

JC928 och batteripaketet JPL914. 
Annars kan batteriet överhettas eller fatta 
eld, vilket kan leda till allvarliga skador. 

• Ladda batteriet från vägguttag med 
växelström mellan 100-240 V. 
Annars kan batteriet överhettas eller bli 
otillräckligt laddat, vilket kan orsaka all-
varliga skador. 

• Använd aldrig en transformator. 

• Anslut aldrig batteriladdaren till en lik-
strömskälla, t.ex. en motorgenerator. 
Laddaren går sönder eller skadas genom 
att brännas. 

• Undvik att ladda batteripaketet i regn, 
på fuktiga platser eller där det stänker 
vatten. 
Om ett fuktigt eller blött batteripaket lad-
das, föreligger risk för elstöt eller kortslut-
ning, vilket kan leda till brännskador eller 
att verktyget fattar eld. 

• Vidrör inte strömsladden eller stick-
proppen med blöta händer eller 
handskar. 
Det kan orsaka personskada på grund av 
elstöt. 

• Täck inte batteriladdaren med en trasa 
eller något liknande när batteripaketet 
håller på att laddas. 
Det orsakar överhettning och brännskador 
och laddaren kan till och med börja 
brinna. 

• Håll batteripaketet och batteriladdaren 
borta från värme och öppen eld. 

• Ladda inte batteripaketet i närheten av 
lättantändliga material. 

• Ladda batteripaketet på en välventil-
erad plats. 
Undvik att ladda batteripaketet där det 
förekommer direkt solljus. 

• Ladda batteripaketet där temperaturen 
ligger mellan 5 °C och 40 °C. 

• Undvik oavbruten drift av batterilad-
daren. 
Låt laddaren vila i 15 minuter mellan 
laddningar för att undvika felfunktion. 

• Föremål som blockerar ventilation-
shålen eller batteripaketsuttaget kan 
orsaka elstöt eller felfunktion. 
Avlägsna damm och andra främmande 
ämnen från laddaren. 

• Hantera strömsladden varsamt. 
Bär inte batteriladdaren genom att hålla i 
dess strömsladd. Dra inte i strömsladden 
när du kopplar bort den från ett vägguttag. 
Om du gör det skadas sladden och le-
darna bryts av eller kortsluts. Låt inte 
strömsladden komma i kontakt med vassa 
verktyg, varma material, olja eller fett. En 
skadad sladd måste repareras eller bytas 
ut. 

• Ladda inte icke-laddningsbara batterier 
med den här laddaren. 
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• Denna laddare är inte avsedd för an-
vändning av barn eller rörelsehindrade 
personer utan övervakning. 

• Barn ska övervakas för att säkerställa 
att de inte leker med laddaren. 

• Sätt ett batteriskydd på batteripaketets 
anslutningskontakt. 
När batteripaketet inte används sätter du 
ett batteriskydd på dess anslutningskon-
takt för att förhindra kortslutning. 
Håll det borta från andra metallföremål, 
t.ex. gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar 
och andra små metallföremål, som kan 
orsaka en anslutning mellan kon-
taktstiften. 

• Lämna aldrig verktyget i ett fordon 
eller i direkt solljus under sommaren. 
Om verktyget lämnas i hög temperatur 
kan batteripaketet försämras. 

• Förvara inte ett helt urladdat batteri-
paket. Om ett helt urladdat batteripaket 
tas bort från maskinen och inte an-
vänds under en längre tid kan det få 
skador. Ladda batteriet omedelbart när 
det laddats ur. 
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3. SPECIFIKATIONER OCH TEKNISKA DATA 
1. DELARNAS NAMN (Se Fig. A, B och C) 

1 HYLSSKYDD 
2 AVTRYCKARE 
3 VARNINGSETIKETT 
4 LED-LAMPA 
5 BATTERIPAKET JPL914 
6 BÄLTESHAKE 
7 BÄRREM 
8 OMKOPPLARE FÖR ROTATIONS-

RIKTNING 
9 BORSTLÖS MOTOR 

10 SKYDD 
11 BIT 
12 SKRUV 
13 SPECIFIKATIONSETIKETT 

Fig. 
A 

14 SERIENR. 

 

15 BATTERISKYDD 
16 KONTAKTPOL 
17 VENTILATIONSÖPPNING 
18 SPÄRR 

Fig. 
B 

19 SPECIFIKATIONSETIKETT 
20 BATTERIPAKETETS ANSLUT-

NINGSPUNKT 
21 LED-LAMPA (ORANGE) INDIKER-

INGSLAMPA FÖR 
LADDNINGSSTATUS 

22 LED-LAMPA (RÖD / GRÖN) IN-
DIKERINGSLAMPA FÖR 
LADDNINGSSTATUS 

23 SPECIFIKATIONSETIKETT 
24 VENTILATIONSÖPPNING 
25 CE (VDE) STICKPROPP 

Fig. 
C 

26 STRÖMSLADD 
 

2. VERKTYGSSPECIFIKATIONER <Verktyg> 
PRODUKTNR PJID143 
VIKT 1,45 kg 

(inkl. batteri) 
HÖJD 236 mm  
BREDD 82 mm  
LÄNGD 135 mm  
NOMINELL 
SPÄNNING/BATTERI 

14,4 V, Li-jon 
batteripaket 
JPL914 

VARVTAL, OBELASTAD 0-2 600 
varv/min 

SLAGHASTIGHET 0-2 500 
slag/min 

MAXIMALT VRIDMOMENT 
(M14 HÖGHÅLLFAST SKRUV)

150 Nm 

MOTOR Borstlös lik-
strömsmotor 

ANVÄNDNINGSTEMPERATUR 0 °C till 40 °C
LUFTFUKTIGHET VID AN-
VÄNDNING 

Högst 80 % 
relativ luftfuk-
tighet 

<Batteriladdare> 

PRODUKTNAMN MAX lit-
ium-jon-batteriladdare 

PRODUKTNR JC928(CE) 
INGÅENDE 
SPÄNNING 

AC 100-240 V 50/60 Hz 
1,62-0,68 A 

UTGÅENDE 
SPÄNNING 

DC 7,2/10,8/14,4 V 7 A 
DC 18/21,6/25,2/28,8 V 
3,9 A 

VIKT 1,6 kg 
ANVÄNDNING-
STEMPERATUR 

5 °C till 40 °C 

LUFTFUKTIGHET 
VID ANVÄNDNING 

Högst 80 % relativ luft-
fuktighet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECIFIKATIONER FÖR FÄSTELEMENT 
Maskinskruv 4 mm-8 mm 
Standardskruv M5-M14 
Höghållfast skruv M5-M12 
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<Batteripaket> 
PRODUKTNAMN MAX litium-jon-batteripaket 
PRODUKTNR JPL914 
BATTERITYP Litium-jonbatteri 
NOMINELL SPÄNNING DC 14,4 V 
NOMINELL KAPACITET 3,0 Ah (3 000 mAh) 
LADDNINGSTID  
(MED JC928(CE)) 

Snabbladdning - cirka 30 minuter (cirka 90 % av kapaciteten) 
Fullständig laddning - cirka 45 minuter vid 25 °C (100 % av ka-
paciteten) 

TILLBEHÖR Batteriskydd (för att förhindra kortslutning) 
VIKT 0,5 kg 
LADDNINGSTEMPERATUR 5 °C till 40 °C 
ANVÄNDNINGSTEMPERATUR 0 °C till 40 °C 
LUFTFUKTIGHET VID AN-
VÄNDNING 

Högst 80 % relativ luftfuktighet 

 
BATTERILADDARE: 
Använd endast en godkänd batteriladdare, MAX JC928 

3. TEKNISKA DATA 
1 BULLER 

Typisk A-vägd bullernivå enligt 
EN60745-2-2: 
• Ljudtrycksnivå (LpA): 88 dB (A) 
• Ljudeffektnivå (LWA): 99 dB (A) 
• Osäkerhet (K): 3 dB (A) 

 
2 VIBRATION 

Totalt vibrationsvärde (treaxlig vektor-
summa) bestämd enligt EN60745-2-2: 
• Arbetsläge: Slagåtdragning av fästele-

ment enligt verktygets maximala ka-
pacitet. 

• Vibrationsvärde (ah): 9,6 m/s2 
• Osäkerhet (K): 1,5 m/s2 

3 DIREKT STRÅLNING 30-1 000 MHz 
Klass B 

4 Överspänningskategori 
PRODUKT Överspänningskategori
PJID143 SLADDLÖS, 
BORSTLÖS 
SLAGSKRUVDRAGARE 

Kategori 1 enligt IEC 
60664-1 

JC928(CE) BAT-
TERILADDARE 

Kategori 2 enligt IEC 
60664-1 

5 Föroreningsgrad 
Föroreningsgrad: grad 4 enligt IEC 60664-1 
(både PJID143 och JC928(CE)). 

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Åtdragning och lossande av följande 
fästelement. 
• Skruvar 
• Bultar 

5. INFORMATION OM TILLVERKNINGSÅR 
Tillverkningsnumret anges på verktyget. (Fig. 
A12) De två siffrorna i början av numret 
anger tillverkningsåret. 
 
(Exempel) 
1 0 8 2 6 0 3 5 D 
 
År 2010 
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4. BATTERIANVISNINGAR 
1. LADDNING 
 

 
• Innan du tar bort batteripaketet från verk-

tyget ställer du omkopplaren för rotations-
riktning (fig. A 8) i mittenläget och håller 
händerna borta från avtryckaren (fig. A 2). 

1 (Fig. D) Ta bort batteriskyddet (fig. D 15) 
som förhindrar kortslutning av batteri-
paketets anslutningskontakt. 
(Fig. E) När batteripaketet ska laddas, 
avlägsnar du det från verktyget genom 
att trycka på dess spärrar (fig. E 18) från 
båda sidorna medan du har ett säkert 
grepp om verktyget. 

2 (Fig. F) Anslut laddaren till ett vägguttag 
(100 V - 240 V). 
Den röda strömindikatorn (fig. F 22) 
blinkar och två korta ljudsignaler avges. 

OM DEN BRANDGULA 
STANDBY-LAMPAN LYSER 
Om batteripaketet är varmt (efter kontinuerlig 
användning eller exponering i direkt solljus) 
växlar laddaren automatiskt över till 
standby-läge för att skydda batteriet. Den 
brandgula standby-lampan lyser tills batteriets 
temperatur sjunkit till en säker nivå. Batteriet 
laddas då automatiskt. 

OM BATTERIPAKETET HAR LÅG 
TEMPERATUR 
Om batteripaketet har låg temperatur, skyddas det 
genom att laddningen automatiskt skjuts upp tills 
dess temperatur kommit upp till 5 °C, även om det 
sitter i laddaren. 
Låt batteripaketet ligga i normal rumstemperatur 
en stund och försök därefter ladda det igen. 

OM DEN BRANDGULA 
STANDBY-LAMPAN BLINKAR 
Detta indikerar att batteriet inte kan laddas. 
Koppla bort laddaren och kontrollera laddning-
suttaget. Om det förekommer några främmande 
föremål tar du bort dem med en mjuk torr trasa. 
Om lampan fortfarande blinkar eller om det inte 
finns främmande föremål kan det vara problem 
med batteriet eller laddaren. Returnera till åter-
försäljaren för service. 

3 (Fig. G) Ladda batteripaketet. 
(1) Sätt in batteriet helt i uttaget på laddaren tills 

det sitter säkert mot botten. 
(2) Laddningen startar automatiskt vilket in-

dikeras av den röda laddningslampan och 
ljudsignaler. 

(3) Laddningstiden är ca 35 minuter (90 % 
kapacitet). Tiden varierar med temperatur 
och källspänning. 

(4) För batterier som är kalla (10 °C eller lägre), 
måste laddningstiden förlängas. När 
laddning sker vid låg temperatur, lyser både 
den röda och den brandgula laddningslam-
pan. 

4 (Fig. H) När batteripaketet har laddats, 
släcks den röda lampan och den gröna 
lampan börjar blinka. 
Den gröna lampan (fig. H 22) blinkar 
långsamt och en lång ljudsignal avges i 
ca 2 sekunder. Batteriet har nu laddats till 
ca 90 % av full kapacitet. Snabbladdning 
tar ca 35 minuter (laddningstiden och 
kapaciteten kan dock ändras något 
beroende på omgivningstemperaturen 
och nätspänningen). 
(Fig. I) Du kan använda batteripaketet när 
snabbladdningen är klar. Om du lämnar 
batteripaketet i laddaren fortsätter dock 
laddningen. När batteriet är fulladdat (till 
100 % kapacitet) tänds den gröna lampan 
(och en lång ljudsignal hörs i ca 2 sekun-
der). 

(1) (Fig. J) Ta bort batteripaketet från laddaren 
när laddningen är klar. 

(2) (Fig. K) Dra ur laddarens strömsladd från 
vägguttaget. 

 

 
• Om batteripaketet är helt urladdat ska du 

inte vänta för länge innan du laddar det. 
Om ett helt urladdat batteripaket tas bort 
från maskinen och inte används under en 
längre tid kan det få skador. Ladda bat-
teriet omedelbart när det laddats ur. 

• Lämna inte batteripaketet i laddaren. Om 
ovanstående anvisning ignoreras kommer 
en svag ström fortsätta att flöda varvid 
batteripaketet kan få skador. Ta alltid bort 
batteripaketet från laddaren när laddnin-
gen är klar. 

VAR FÖRSIKTIG

VARNING 
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BATTERIFEL 
Om följande tillstånd inträffar tar du batteriet och 
laddaren till återförsäljaren. 
• Den röda laddningslampan blinkar inte när 

laddarens stickpropp ansluts till ett nätuttag 
(när batteripaketet inte sitter i laddaren.) 

• Varken den röda laddningslampan eller 
brandgula standby-lampan lyser eller blinkar 
när batteripaketet satts i laddaren. 

• Den brandgula standby-lampan övergår inte 
till den röda laddningslampan även om det har 
gått mer än en timme. 

• Den röda laddningslampan övergår inte från 
fast till blinkande sken även om det har gått 
mer än 90 minuter. (förutom vid låga tem-
peraturer) 

BATTERIPAKETETS LIVSLÄNGD 
Om något tillstånd som beskrivs nedan inträffar 
har batteripaketet nått slutet av sin livslängd. Byt 
ut det mot ett nytt. 
• Även om batteripaketet laddats korrekt (ful-

laddat) har användningstiden minskat mar-
kant. 

 

 
Ladda inte batteripaketet om detta inträffar. 
Om motorns varvtal sjunker är batteriet 
nästan urladdat. Om du fortsätter att an-
vända verktyget sker överurladdning varvid 
batteripaketets livslängd förkortas och funk-
tionsfel kan uppstå i verktyget. 
 

 
Använd inte ett batteripaket vars livslängd 
har uppnåtts. 
Det orsakar problem med verktygets funk-
tion. Om ett sådant batteripaket laddas kan 
funktionsfel uppstå hos batteriladdaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅTERVINNING AV ETT LIT-
IUM-JONBATTERI 
I MAX-batteripaketet används ett lit-
ium-jonbatteri och det kan vara olagligt att 
slänga det i hushållsavfallet. Kontakta ditt 
kommunkontor om du vill ha information om 
återvinningsalternativ och korrekt kassering. 
 

 
När du gör dig av med batteripaketet ska du 
se till att det finns ett batteriskydd på dess 
anslutningskontakt (fastsatt med isolering-
stejp) för att förhindra kortslutning. 
 

VAR FÖRSIKTIG
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INDIKATORER FÖR SNABBLADDNING
Laddningsindikator Summerljud Laddningsstatus 

Röd lampa blinkar. 
Blinkar varje sekund. 

 

Strömsladden är ansluten. 
 
Två korta ljudsignaler 

Laddaren är 
strömsatt. 

Laddarens strömsladd är ansluten 
till ett vägguttag. 

Röd lampa lyser. 
Förblir tänd. 

 

Batteripaketet är installerat. 
 
En kort ljudsignal 

Batteriet håller på 
att laddas. Snabbladdningen fortsätter. 

Grön lampa blinkar. 
Blinkar varje sekund. 

 

Batteriet har laddats. 
 
En lång ljudsignal i ca 2 
sekunder 

Batteriet har lad-
dats. 

Batteriet har laddats till ca 90 % av 
full kapacitet. 
Om du lämnar batteripaketet i 
laddaren fortsätter laddningen. 

Grön lampa tänds. 
Förblir tänd. 

 

Fullständigt laddat. 
 
En lång ljudsignal i ca 2 
sekunder 

Batteriet är fullad-
dat. Laddat till 100 % kapacitet. 

Röd lampa tänds. 
Brandgul lampa tänds. 

Förblir tända. 

 

— Skyddsladdning 
Batteriet laddas med låg ström-
styrka för att skydda laddaren och 
batteriet. 

Brandgul lampa tänds. 
Förblir tänd. 

 

— Standby-läge 

Om batteripaketets temperatur är 
för hög: Batteriladdning startar 
automatiskt när temperaturen 
sjunker under gränsen. 
Om batteripaketets temperatur är 
för låg: Låt batteripaketet ligga i 
rumstemperatur en stund och försök 
därefter ladda det igen. 

Brandgul lampa blinkar. 
Blinkar snabbt (0,1 sek PÅ och 

0,1 sek AV). 
 

Det går inte att ladda. 
 
Korta kontinuerliga ljudsig-
naler i ca 10 sekunder 
(Pip, pip, pip, pip,...) 

Det går inte att 
ladda. 

Det går inte att ladda batteriet. 
Batteripaketsuttaget är smutsigt 
eller också är batteripaketet defekt. 

 
* För batterier som är kalla (10 °C eller lägre), måste laddningstiden förlängas. 
 

För JC928-litium-jonbatteriladdaren (CE) 
"Strömsladd: Använd UL-listad och CSA-certifierad löstagbar strömsladd, 18 AWG, två ledare, sladd-
märkvärde VW-1, 105 °C, maximal extern sladdlängd 1,8 m. 
En ände avslutas i en formpressad anslutningsplugg med en typkonfiguration på 15 A, 125 V (NEMA 
1-15P) eller 15 A, 250 V (NEMA 2-15P). 
Den andra änden avslutas i en formpressad kontakt som passar strömkällans ingång. 
Om en flexibel strömsladd erfordras, måste lämplig sladd (se nedan) användas. 
Den flexibla SP-2-, SPE-2-, SV-, SVE- eller SVT-strömsladden kan användas." 
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5. BRUKSANVISNING 
1. MONTERA/TA BORT BATTERI-

PAKETET SÅ HÄR 
 

 
• (Fig. T) Innan du tar bort batteripaketet från 

verktyget ställer du omkopplaren för rota-
tionsriktning (fig. T 8) i mittenläget och 
håller händerna borta från avtryckaren (fig. 
T 2). 

• Kontrollera före användning att batteri-
paketet sitter ordentligt fast i verktyget. 
Annars kan allvarlig personskada inträffa. 

1 (Fig. M) När du monterar batteripaketet 
ser du till att batteripaketets skenor 
passar ihop med skenorna på verktyget. 
Skjut batteripaketet mot ändläget tills ett 
klick hörs. Spärrarna (fig. M 18) måste 
återgå till ursprungsläget. 

2 (Fig. E) Ta bort batteripaketet från verk-
tyget genom att trycka på spärrarna (fig. 
E 18) från båda sidorna medan du har ett 
säkert grepp om verktyget. 

2. SÄTTA IN OCH TA UT BITS I 
VERKTYGSHÅLLAREN 

 

 
• (Fig. U) När du sätter i eller tar ut bits i 

verktyget håller du fingrarna borta från av-
tryckaren och tar bort batteripaketet från 
verktyget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Bitshållarens storlek> 
 

 
• Använd bits som passar skruven. 
Använd endast bits (fig. O 11) som visas i (fig. 
N). Använd inte andra typer av bits. 
Dra hylsskyddet (fig. O 1) framåt tills det tar 
emot och sätt in en bit i den sexkantiga hållaren 
så långt det går. Släpp sedan hylsskyddet. 
* Du tar bort bits i omvänd ordning enligt ovan. 
 

 
• Om hylsskyddet inte återgår till sitt ur-

sprungsläge när en bit har satts in sitter 
den inte som den ska. Sätt in bits i den 
sexkantiga hållaren tills de når botten och 
se sedan till att hylsskyddet återgår till sitt 
ursprungsläge. 

• Använd inte ospecificerade bits. 
Felaktiga bits kan falla ut under användning 
eller går kanske inte att ta bort. 

3. ANVÄNDA OMKOPPLAREN FÖR 
ROTATIONSRIKTNING 

(Fig. P) Om du betraktar verktyget enligt figur P 
trycker du omkopplaren för rotationsriktning åt 
höger (fig. P A) för att verktyget ska rotera me-
durs. Tryck omkopplaren åt vänster (fig. P B) om 
du vill att verktyget ska rotera moturs. Ställ 
omkopplaren i mittenläget för att låsa verktyget. 
Se till att omkopplaren står i mittenläget när 
verktyget inte används. 
 

 
• Använd inte omkopplaren för rotations-

riktning medan verktyget används. 
Det kan skada verktyget. 

VAR FÖRSIKTIG
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4. ANVÄNDA AVTRYCKAREN 
 

 
• Rör inte avtryckaren annat än när verkty-

get används. 
Annars kan verktyget oavsiktligt starta och 
eventuellt orsaka personskador. 

 
(Fig. Q) Starta verktyget genom att trycka in 
avtryckaren. Stoppa verktyget genom att släppa 
avtryckaren. 
• Tryck in något ... Används för skruvning som 

kräver låg rotationshastighet, till exempel i 
början eller slutet av skruvningen. 

• Tryck hårdare ... Används för att helt dra åt 
skruvar som kräver hög rotationshastighet. 

 

 
• Avtryckaren har en elektronisk krets som 

ändrar rotationshastigheten. Var försiktig, 
eftersom vissa komponenter på det elek-
troniska kretskortet värms upp och kan 
brännas upp om du hela tiden drar åt 
skruvar med avtryckaren lite intryckt (låg 
rotationshastighet) och låter motorn 
stanna ofta. 

5. LED-LAMPA 
(Fig. V) När avtryckaren trycks in tänds 
LED-lampan (fig. V 4).  
Ca 10-15 sekunder efter det att avtryckaren 
släppts släcks lampan. 
 

 
• Titta inte rakt in i ljuset från LED-lampan. 
• Rikta inte LED-lampans ljus rakt mot 

någons ögon. 
Ljuset från LED-lampan kan orsaka allvarliga 
ögonskador. 

6. MONTERA OCH TA BORT 
BÄLTESHAKEN FRÅN VERKTY-
GET 

Bälteshaken kan monteras antingen på höger 
eller vänster sida av verktyget (fig. R, fig. S). 

 
<Montera/ta bort bälteshaken> 
(Montera) 
1 Sätt in bälteshaken i spåret på verktyget. 
2 Sätt fast den med skruvar. 
(Ta bort) 
Lossa skruvarna och ta bort bälteshaken. 
 

 
• Innan du använder bälteshaken eller än-

drar dess plats ska du se till att omkop-
plaren för rotationsriktning står i mit-
tenläget så att avtryckaren är låst, och 
hålla fingrarna borta från omkopplaren. 
Annars kan verktyget oavsiktligt starta och 
eventuellt orsaka en olycka. 

• När du använder bälteshaken måste verk-
tyget sitta fast ordentligt så att det inte kan 
falla. 
Om det faller kan det orsaka en olycka. 

• Innan du använder bälteshaken måste du 
se till att den sitter ordentligt fast på verk-
tyget. 
Användning med en felaktigt monterad bälte-
shake kan orsaka personskador. 

• När du bär verktyget upphängt i kroken i 
ett bälte ska inte bits eller andra vassa 
verktyg sitta i verktyget. 

7. SKRUVNINGSTIDER PER 
LADDNING 

 

 
• Antalet skruvar som kan dras åt per 

laddning är beroende av batteripaketets 
skick, materialets hårdhet och an-
vändningstemperaturen. 
Följande tabell baseras på ett helt nytt batteri 
och skruvning i trä (gran). 

Skruv/bult Diameter Längd Antal skruvar 
4,2 mm 65 mm Ca. 315 

Skruv 
4,5 mm 90 mm Ca. 190 

Bult M8 16 mm Ca. 2,100 

VAR FÖRSIKTIG
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• Vid kontinuerlig användning av verktyget 

med ett reservbatteripaket ska du låta 
maskinen svalna i ungefär 15 minuter in-
nan du börjar använda den med re-
servbatteriet . 
Annars kan motorn, avtryckaren och andra 
delar brännas upp. 

8. REFERENSVÄRDEN FÖR 
FASTSÄTTNING AV SKRUV/BULT 
(ÅTDRAGNINGSMOMENT) 

Lämpligt åtdragningsmoment för en skruv/bult 
varierar beroende på skruvens/bultens material 
och storlek och vilket material du skruvar i. 
Följande värden visar relationen mellan mo-
mentdragning av skruvar/bultar och an-
vändningstid. Kontrollera dessa och anpassa 
användningstiden. 
<Åtdragningsförhållanden> 

Skruv
Stålplåt

Mutter  
* Följande bultar används. 

Standardbult: Hållfasthetsklass 4.8 
Höghållfast bult: Hållfasthetsklass 12.9 

 
Hållfasthetsklass 
4 . 8

Skruvens sträckgräns (80 % av draghållfastheten)
314 N/mm2

Skruvens draghållfasthet 392 N/mm2  
 

Standardskruv

Åtdragningstid (sekunder)

Å
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t
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m
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Åtdragningstid (sekunder)

Höghållfast skruv

 
 

 
• När små skruvar dras i ska avtryckaren 

inte tryckas in helt. 
• Eftersom för lång användningstid kan 

deformera eller bryta av små skruvar ska 
du kontrollera användningstid och åt-
dragningsmoment innan du börja. 

• Dra åt med verktyget inriktat i linje med 
skruven. 
Om du vinklar verktyget mot skruven kommer 
inte den korrekta momentnivån som verktyget 
alstrar att överföras till skruven. Detta kan 
skada skruvskallen och orsaka förslitning av 
bitspetsen. 

• Använd bits som passar skruvskallen. 
• Maximalt åtdragningsmoment för detta 

verktyg uppmättes med en M14 höghållfast 
skruv (hållfasthetsklass: 12.9) som drogs 
åt i 3 sekunder. Observera att detta mät-
förhållande ligger utanför verktygets 
specifikationer. 

VAR FÖRSIKTIG
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6. FAKTORER SOM 
PÅVERKAR ÅT-
DRAGNINGSMOMENTET 

1. Spänning 
Om batteriet närmar sig helt urladdat till-
stånd sjunker spänningen och åt-
dragningsmomentet minskar.  

2. Användningstid 
Ju längre användningstid, desto högre blir 
åtdragningsmomentet, men endast upp till 
en viss gräns. Förlängning av användning-
stiden kan inte orsaka att nivån överskrids. 
Lämpligt åtdragningsmoment för en 
skruv/bult varierar beroende på 
skruvens/bultens material, storlek och 
kvalitet. Kontrollera att användningstid och 
moment är lämpliga för skruven/bulten. Om 
ett för högt åtdragningsmoment används på 
en liten skruv eller bult kan denna de-
formeras eller gå av. 

3. Skruvens/bultens diameter 
• Skruvar/bultar med olika diameter har 

olika momentkoefficient (En koefficient 
som avgörs av den färdiga bultens egen-
skaper. Anges av bulttillverkaren). Även 
om de är av samma kvalitet kräver skru-
var/bultar med olika diameter olika åt-
dragningsmoment.  

• Även om de har samma diameter skiljer 
sig åtdragningsmomentet beroende på 
momentkoefficienten (En koefficient som 
avgörs av den färdiga bultens egenskaper. 
Anges av bulttillverkaren), kvalitet eller 
längd.  

4. Arbetsstycke 
Om en skruv dras in i trä eller något annat 
mjukt material ska åtdragningsmomentet 
minskas avsevärt jämfört med om en skruv 
dras åt mot en järnram eller något annat 
hårt material. 

5. Bit 
Val av en bit som inte är lämplig för skruven 
eller bulten minskar åtdragningsmomentet.  

6. Avtryckaren 
Om du inte trycker in avtryckaren helt min-
skas åtdragningsmomentet. 

 
 
 
 
 
 

<Om verktyget oväntat stannar under an-
vändning> 
Om batteriets effekt sjunker under en viss ur-
laddningsnivå aktiveras en kontrollkrets och 
verktyget stannar automatiskt. 
När kontrollkretsen har aktiverats kan du inte 
fortsätta arbeta. (Verktyget stannar igen även 
om du bara använder det en kort stund.) Sätt in 
ett laddat batteripaket. 

 
• Låt inte batteripaketet sitta kvar i maskinen 

om kontrollkretsen har aktiverats. 
Om ett urladdat batteripaket lämnas i maski-
nen under längre tid kan det skadas. Ladda 
omedelbart batteripaketet om kontrollkretsen 
har aktiverats. 

VAR FÖRSIKTIG
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7. UNDERHÅLL 
 

 
• Innan du inspekterar verktyget ska du se 

till att batteripaketet inte sitter i verktyget. 
Annars kan allvarlig personskada inträffa. 

• Innan du inspekterar batteriladdaren 
JC928 ska du se till att den inte är ansluten 
till strömkällan. 

1 Inspektera verktyget regelbundet 
Rengör och inspektera verktyget med jämna 
mellanrum för att det ska fungera optimalt. 
Kontrollera regelbundet att alla skruvar är 
ordenligt åtdragna. 
Om de inte dragits åt ordentligt kan person- 
eller maskinskada inträffa. Om en skruv är 
lös drar du åt den helt. 

2 Smörj inte verktyget. 
Du ska absolut inte smörja verktyget. Om du 
smörjer verktyget försvinner befintligt fett 
inuti det, vilket kan leda till problem. 

3 Doppa inte ned verktyget i vätska. Häll 
aldrig vätska i verktyget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. FÖRVARING 
Förvara inte verktyget på kalla platser. Förvara 
verktyget i ett varmt utrymme. 
När verktyget inte används ska det förvaras på 
ett varmt och torrt ställe. Förvaras utom räckhåll 
för barn. Alla kvalitetsverktyg behöver så 
småningom service eller komponentbyte på 
grund av slitage vid normal användning. 

FÖRVARA VERKTYGET 
När du inte ska använda verktyget under en tid 
ska du ta bort batteripaketet från verktyget. 
Verktyg och tillbehör ska förvaras i ett väl ven-
tilerat, torrt utrymme där temperaturen inte blir 
högre än 40 °C och inte lägre än -20 °C. 
Montera skyddet på batteripaketets anslut-
ningskontakt för att förhindra kortslutning och 
förvara batteripaketet på en väl ventilerad och 
torr plats där temperaturen inte blir högre än 
30 °C och inte lägre än -20 °C. 
 

 
OM BATTERIPAKETET SKA FÖRVARAS 
LÄNGRE TID ÄN 6 MÅNADER UTAN ATT 
ANVÄNDAS,  
MÅSTE DU FÖLJA DESSA ANVISNINGAR 
FÖR ATT BATTERIPAKETETS PRESTANDA 
SKA BIBEHÅLLAS: 
• Ladda det helt före förvaring. 
• Sätt på batteriskyddet på batteripaketets 

anslutningar för att förhindra kortslutning. 
• Förvara batteripaketet på en väl ventilerad 

och torr plats där temperaturen inte blir 
högre än 30 °C och inte lägre än -20 °C. 

• Förvara inte batteripaketet på en plats där 
direkt solljus förekommer. 
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• Vid förbättringar kan innehållet i den här bruksanvisningen komma att ändras utan föregående 
meddelande. 
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