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TRÅDLØS SKRUETRÆKKER TIL SKRUESÆT
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DEFINITIONER AF SIGNALORD
ADVARSEL: Angiver en farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlig 

personskade.
FORSIGTIG: Angiver en farlig situation som, hvis den ikke undgås, kunne medføre personskade.
BEMÆRK: Angiver en meddelelse om skade på ejendom.
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1. NAVN PÅ DELE
(Fig. A, B og C)

Fig. A

1 KNAP TIL JUSTERING AF 
SKRUELÆNGDE

2 KONTAKT TIL ROTERENDE 
RETNING

3 AFTRÆKKERKNAP

4 SPECIFIKATIONSMÆRKAT

5 KROG TIL ARK

6 ØVERSTE NÆSE

7 NÆSE

8 BØRSTEHÆTTE

9 MOTOR

10 BÆLTEKROG

11 BATTERI

12 JUSTERINGSHJUL

28 ØVERSTE KONTAKT

Fig. B

13 HÆTTE

14 KLEMMEOMRÅDE

15 VENTILATIONSHUL 
(UDLUFTNINGSVINDUE) (BAGSIDE)

16 NAVNEPLADE (BAGSIDE)

17 LÅS

18 BATTERINIVEAUMÅLER

19 KNAP TIL KONTROL AF BATTERINIVEAU

Fig. C

20 INDGANG TIL BATTERIER

21 STATUSINDIKATORLAMPE VED 
OPLADNING

22
INDIKATORLAMPE (ORANGE) 
STATUSINDIKATORLAMPE VED 
OPLADNING

23 STIK

24 NETLEDNING

25 STRØMSTIK

26 NAVNEPLADE (BAGSIDE)

27 VENTILATIONSHUL
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2. GENERELLE ADVARSLER 
OM ELEKTRISK VÆRKTØJ

1. SIKKERHED PÅ ARBEJDSSTEDET
• Hold arbejdsstedet rent og godt 

oplyst. Rodede og mørke steder inviterer 
til ulykker.

• Brug ikke elektrisk værktøj i 
eksplosive atmosfærer, f.eks. ved 
tilstedeværelse af brændbare væsker, 
gasser eller støv. Elektrisk værktøj kan 
skabe gnister, som kan antænde støv 
eller dampe.

• Hold børn og tilskuere på afstand ved 
brug af elektrisk værktøj. Distraktioner 
kan bevirke, at du mister kontrollen.

• Kun til indendørs brug.

2. ELEKTRISK SIKKERHED

• Udsæt ikke elektrisk værktøj for regn 
eller fugtighed.

3. PERSONLIG SIKKERHED
• Vær på vagt, hold øje med, hvad du 

laver, og brug sund fornuft ved brug af 
elektrisk værktøj. Brug ikke elektrisk 
værktøj, hvis du er træt eller under 
indflydelse af narkotika, alkohol eller 
medicin. Et øjebliks uopmærksomhed 
under brug at elektrisk værktøj kan 
resultere i alvorlig personskade.

• Brug af personligt beskyttelsesudstyr. 
Vær altid iført beskyttelsesbriller. 
Beskyttelsesudstyr, såsom 
ansigtsmaske, skridsikre sko, hjelm eller 
høreværn anvendt under passende 
forhold kan reducere personskader.

• Undgå start ved et uheld. Sørg for, at 
kontakten er i slukket stilling, før du 
tilslutter batteriet, samler værktøjet op 
eller bærer det. At bære elektrisk værktøj 
med fingeren på kontakten eller tænde for 
værktøj, hvor kontakten er slået til, 
inviterer til ulykker.

• Ræk ikke for langt. Stå altid fast på 
fødderne, og hold balancen. Dette giver 
bedre kontrol over elektrisk værktøj i 
uventede situationer.

• Fjern enhver form for skruenøgle, før 
du tænder for elektrisk værktøj. 
En skruenøgle, som sidder på en 
roterende del på elektrisk værktøj, kan 
resultere i personskade.

• Vær klædt rigtigt på. Vær ikke iført løst 
tøj, og bær ikke smykker. Hold hår, tøj 
og handsker væk fra dele i bevægelse. 
Løst tøj, smykker eller langt hår kan blive 
fanget af dele i bevægelse.

LÆS ALLE SIKKERHEDSADVARSLER OG 
ALLE INSTRUKTIONER.
Manglende overholdelse af advarsler og 
instruktioner kan resultere i brand og alvorlig 
personskade. Gem alle advarsler og 
instruktioner til fremtidig brug.

ADVARSEL
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4. BRUG OG PLEJE AF ELEKTRISK 
VÆRKTØJ
• Tving ikke elektrisk værktøj. Brug det 

rigtige elektriske værktøj til opgaven. 
Det rigtige elektriske værktøj gør et bedre 
job og er mere sikkert ved den hastighed, 
det er designet til. 

• Brug ikke elektrisk værktøj, hvis 
kontakten ikke kan tændes og slukkes. 
Ethvert elektrisk værktøj, som ikke kan styres 
med kontakten, er farligt og skal repareres.

• Tag batteriet ud af det elektriske 
værktøj, før du foretager justeringer, 
skifter tilbehør eller oplagrer elektrisk 
værktøj. Sådanne forebyggende 
sikkerhedsforanstaltninger reducerer 
risikoen for at komme til at starte det 
elektriske værktøj ved et uheld.

• Opbevar elektrisk værktøj, der ikke 
skal bruges, uden for børns 
rækkevidde, og lad ikke nogen, som 
ikke kender værktøjet eller disse 
instruktioner, bruge det elektriske 
værktøj. Elektrisk værktøj er farligt i 
hænderne på ikke-uddannede brugere.

• Vedligehold elektrisk værktøj. Check for 
forkert justering eller fastsiddende 
bevægelige dele, brud på dele og alle 
andre forhold, som kan påvirke det 
elektriske værktøjs funktion. Hvis det 
elektriske værktøj er beskadiget, skal det 
repareres før brug. Mange ulykker skyldes 
dårligt vedligeholdt elektrisk værktøj.

• Brug elektrisk værktøj, værktøjs-bits osv. 
i overensstemmelse med disse 
instruktioner, og tag arbejdsforholdene 
og det arbejde, der skal udføres, i 
betragtning. Brug af elektrisk værktøj til 
andre opgaver, end dem, som det er 
beregnet til, kan resultere i en farlig situation.

5. BRUG OG PLEJE AF BATTERIDREVET 
VÆRKTØJ
• Genoplad kun med den oplader, som 

producenten angiver. I oplader, der er 
egnet til én batteritype, kan udgøre en 
brandrisiko, når den anvendes til en 
anden type batteri.

• Brug kun elektrisk værktøj samme 
med specifikt designede batterier. 
Anvendelse af andre batterier kan give 
risiko for personskade og brand.

• Når batteriet ikke er i brug, skal det 
holdes væk fra andre metalgenstande, 
såsom papirklips, mønter, nøgler, 
søm, skruer eller andre mindre 
metalgenstande, som kan skabe 
forbindelse mellem den ene pol og den 
anden. Kortslutning af batteripolerne kan 
give forbrændinger eller forårsage brand.

• Ved misbrug kan batteriet udsende 
væske. Undgå kontakt med denne. 
Skyl med vand, hvis du ved et uheld 
kommer i kontakt med den. Søg også 
lægehjælp, hvis væsken kommer i 
øjnene. Væsken fra batteriet kan give 
irritation eller forbrændinger.

6. SERVICE
• Få dit elektriske værktøj serviceret af 

en kvalificeret reparatør, og brug kun 
identiske reservedele. Dette vil sikre, at 
sikkerheden ved det elektriske værktøj 
bevares.
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3. SIKKERHEDSADVARSLER 
FOR SKRUETRÆKKER

1. SØRG FOR AT HOLDE HÆNDERNE PÅ 
AFSTAND AF AFTRÆKKERKNAPPEN, LÅS 
AFTRÆKKERKNAPPEN OG FJERN BATTERIET 
OG SKRUESÆTTET, NÅR BITTEN UDSKIFTES 
ELLER JUSTERES, VED KONTROL, JUSTERING 
ELLER VEDLIGEHOLDELSE AF VÆRKTØJET, 
FJERNELSE EN FASTSIDDENDE SKRUE, I EN 
UNORMAL SITUATION, OG NÅR VÆRKTØJET 
IKKE ER I BRUG.
Hvis batteriet er installeret og efterlades i 
disse situationer, kan det forårsage nedbrud 
eller beskadigelse.

2. SØRG FOR AT HOLDE HÆNDERNE PÅ 
AFSTAND AF AFTRÆKKERKNAPPEN, LÅS 
AFTRÆKKERKNAPPEN OG FJERN BATTERIET 
VED VED INDFØRING AF SKRUESÆTT3ET. 
SØRG FOR AT HOLDE HÆNDERNE PÅ 
AFSTAND AF FRA AFTRÆKKERKNAPPEN, OG 
LÅS AFTRÆKKERKNAPPEN, NÅR BATTERIET 
UDSKIFTES.
I modsat fald kan det resultere i alvorlig 
personskade.

3. HOLD VÆRKTØJET I DE ISOLEREDE 
GREB, NÅR VÆRKTØJET ANVENDES, DA 
VÆRKTØJETS BIT EVT. KAN RAMME EN 
SKJULT "STRØMFØRENDE" LEDNING.
Kontakt med en "strømførende" ledning kan 
gøre metaldele i værktøjet "strømførende", 
og operatøren kan få stød. I modsat fald kan 
det resultere i alvorlig personskade.

4. PEG IKKE VÆRKTØJET MOD NOGEN.
Der kan ske personskader, hvis værktøjet får 
fat i en operatør eller en anden, der arbejder i 
nærheden. Mens der arbejdes med værktøjet, 
skal du passe på, at hænder, ben og kropsdele 
ikke kommer i nærheden af værktøjets bit.

5. FORETAG IKKE ÆNDRINGER PÅ VÆRKTØJET.
Ændring af værktøjet kan forringe sikker ydelse 
og betjening. Enhver ændring kan føre til 
alvorlig personskade og gøre garantien ugyldig.

6. SKIL ALDRIG VÆRKTØJET AD.
Hvis værktøjet ikke virker ordentligt, kan du 
kontakte distributøren angående 
undersøgelse og reparation.

7. KONTROLLER FØLGENDE FØR BRUG 
(SE SIDE 15)
• Slitage på bitten.
• Beskadigede dele eller løse skruer.
• Bevægelse af aftrækkerkontakten, kontakt 

til roterende retning og næse.
• Genereret varme, lugt eller usædvanlige 

lyde, når du monterer batteriet.

8. SØRG FOR AT BETJENE VÆRKTØJET 
MED ET SOLIDT FODFÆSTE.
I modsat fald kan det føre til alvorlig 
personskade.

9. SØRG FOR, AT DER IKKE ER NOGEN 
NEDENUNDER, NÅR VÆRKTØJET ER I 
BRUG PÅ STEDER HØJT OPPE.
I modsat fald kan det føre til alvorlig 
personskade for personen nedenunder.

10. HOLD HÆNDERNE PÅ AFSTAND AF 
BEVÆGELIGE DELE.

11. SÆT IKKE FINGEREN IND I ÅBNINGEN AF 
NÆSENS OVERSIDE.

12. RØR IKKE VED BITTEN ELLER DELE 
TÆT PÅ BITTEN UMIDDELBART EFTER 
BETJENING.
Disse dele kan være meget varme. Berøring 
af disse dele kan forårsage alvorlig 
personskade.

13. AFFYR IKKE SØM OVEN PÅ ANDRE 
SØM.
Affyring af søm oven på andre søm kan 
forårsage refleksion af søm, hvilket kan give 
personskader.

14. HOLD VÆRKTØJETS GREB TØRT, OG 
RENS DET, ISÆR FOR OLIE OG FEDT.

15. HOLD VÆRKTØJET PÅ AFSTAND AF 
VARME OG RAMMEN.

16. BRUG KUN ORIGINALE BIT OG 
RESERVEDELE.

17. BETJEN IKKE VÆRKTØJET UNDER 
USÆDVANLIGE FORHOLD.
Hvis værktøjet ikke er i tilfredsstillende 
stand, eller hvis der bemærkes en unormal 
tilstand, skal det straks slukkes, og du bør 
spørge din forhandler angående 
undersøgelse og reparation.

18. OPBEVAR VÆRKTØJET PÅ ET AFLÅST 
STED OG UDEN FOR BØRNS 
RÆKKEVIDDE, NÅR DET IKKE BRUGES.

19. BRUG KUN DET AUTORISEREDE 
BATTERI.
Brug kun MAX JPL91430A-batteri. Hvis 
værktøjet tilsluttes en anden strømforsyning 
end det autoriserede batteri, som f.eks. et 
genopladeligt batteri, et tørbatteri eller et 
reservebatteri, der bruges i biler, kan 
værktøjet blive ødelagt, nedbrudt, 
overophedet, eller der kan endog gå ild i det. 
Tilslut ikke dette værktøj til nogen anden 
strømforsyning, undtagen MAX JPL91430A-
batteriet.
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20. FOR AT SIKRE MAKSIMAL YDELSE 
SKAL BATTERIET OPLADES HELT 
INDEN BRUG.
Et nyt batteri eller et, der er brugt i længere 
perioder, kan være selvafladet og har derfor 
brug for at blive genopladet til en fuldt 
opladet tilstand. Før værktøjet betjenes, skal 
du sørge for at oplade batteriet med den 
tilhørende MAX batterioplader JC925.

21. FORSIGTIGHED VED 
BATTERIOPLADNING.
• Brug kun den angivne batterioplader 

og batteri.
Hvis det ikke sker, kan det ske, at batteriet 
bliver overophedet, eller der opstår brand, 
hvilket kan føre til alvorlig personskade.

• Oplad batteriet ved den angivne 
spænding.
Hvis det ikke sker, kan det resultere i 
overophedning, eller utilstrækkelig 
opladning kan muligvis forårsage alvorlig 
personskade.

• Brug aldrig en transformer.
• Tilslut aldrig batteriopladeren til en 

jævnstrømsforsyning fra en 
motorgenerator.
Opladeren vil bryde sammen eller blive 
ødelagt ved brand.

• Undgå opladning af batteriet i 
regnvejr, på et fugtigt sted, eller hvor 
der sprøjtes med vand.
Opladning af et fugtigt eller vådt batteri 
kan forårsage et elektrisk stød eller en 
kortslutning, der kan føre til brandskader 
og der kan endog gå ild i værktøjet.

• Berør ikke netledningen eller stikket 
med våde hænder eller handsker.
Dette kan forårsage personskade fra 
elektrisk stød.

• Læg ikke et klæde eller andet på 
batteriopladeren, mens batteriet 
oplades.
Dette kan forårsage overophedning og 
beskadigelse fra brand, eller der kan 
endog gå ild i opladeren.

• Hold batteriet og batteriopladeren væk 
fra varme og flammer.

• Oplad ikke batteriet i nærheden af 
brændbare materialer.

• Oplad batteriet på et godt udluftet sted.
Undgå opladning af batteriet, hvor det er 
udsat for direkte sollys.

• Oplad batteriet i et temperaturinterval 
på 5°C (41°F) til 40°C (104°F).

• Undgå konstant brug af batteriopladeren.

Lad opladeren hvile i 15 minutter mellem 
opladningerne for at undgå 
funktionsproblemer med enheden.

• Alle genstande, der blokerer 
ventilationshullerne eller 
batteriholderen, kan forårsage 
elektrisk stød eller 
funktionsproblemer.
Anvend opladeren, hvor den er fri for støv 
eller fremmedmaterialer.

• Håndter netledningen omhyggeligt.
Bær ikke batteriopladeren i netledningen. 
Brug ikke netledningen til at frakoble den 
fra vægstikket. Dette kan beskadige 
ledningen og knække wiren eller 
forårsage en kortslutning. Lad ikke 
netledningen komme i kontakt med 
værktøj med skarpe kanter, varme 
materialer, olie eller fedt. En ødelagt 
ledning skal repareres eller udskiftes.

• Undgå at oplade ikke-genopladelige 
batterier med denne oplader.

• Opladeren er ikke beregnet til at blive 
brugt af børn eller handicappede 
personer uden vejleder.

• Børn bør overvåges for at sikre, at de 
ikke leger med opladeren.

• Sæt en hætte på batteriets klemme.
Når batteriet ikke er i brug, sættes en 
hætte på dets klemme for at forhindre 
kortslutning. Hold det væk fra andre 
metalgenstande, såsom clips, mønter, 
nøgler, søm, skruer eller andre mindre 
metalgenstande, som kan skabe 
forbindelse mellem den ene pol og den 
anden.

• Efterlad eller opbevar ikke værktøjet i 
et køretøj eller i direkte sollys om 
sommeren. Hvis værktøjet efterlades 
ved høj temperatur, kan det forårsage, 
at batteriet forringes.

• Opbevar ikke et komplet afladet 
batteri. Hvis et fuldt afladet batteri 
fjernes fra systemet og efterlades i en 
længere periode, kan det blive ødelagt. 
Genoplad straks batteriet, når det er 
blevet afladet.
8



4. SPECIFIKATIONER OG TEKNISKE DATA

<Batteri>

PRODUKTNAVN Lithium-ion-batteri

PRODUKTKODE JPL91430A

BATTERITYPE Lithium-ion-batteri

NOMINEL SPÆNDING DC14,4V (3,6V x 4 celler)

NOMINEL KAPACITET 3,0Ah (3.000mAh)

OPLADNINGSTID Hurtig opladning – ca. 30 minutter (ca. 90% af kapaciteten)
Fuld opladning – ca. 45 minutter (100% af kapaciteten)

TILBEHØR Hætte (til forhindring af kortslutning)

VÆGT 0,5kg (1,1lbs)

OPLADNINGSTEMPERATUR 5°C til 40°C (41°F til 104°F)

DRIFTSTEMPERATUR 0°C til 40°C (32°F til 104°F)

LUFTFUGTIGHEDSINTERVAL 
VED DRIFT

80% RF eller mindre

1. VÆRKTØJSSPECIFIKATIONER <Værktøj> <Batterioplader>

PRODUKTNAVN Skruetrækker uden ledning til 
skruesæt

PRODUKTNR. PJCD551

VÆGT 2,2kg (4,9lbs) (inkl. batteri)

HØJDE 201mm (8")

BREDDE 82mm (3-1/4")

LÆNGDE 356mm (14)

NOMINEL 
SPÆNDING/
BATTERI

14,4V, lithium-ion-batteri 
JP91430A

UBELASTET 5.800min-1

SØMSPECIFIKATION
Ark til skruesæt
Ø3,5 - 4,2mm 
Længde: 25 - 55mm

MOTOR DC børstemotor

TILBEHØR
Batteri JPL91430A (2stk.)
Batterioplader JC925(CE)
Bæretaske, skruetrækkerbit
Instruktionsmanual

DRIFT 
TEMPERATUR

0°C til 40°C (32°F til 104°F)

DRIFT 
LUFTFUGTIGHED

80% RF eller mindre

PRODUKTNAVN Lithium-ion-batterioplader

PRODUKTNR. JC925(CE)

INPUT AC220-240V 50/60Hz 1,4A 
160W

OUTPUT
DC14,4V 7,5A
DC18V 5,4A
DC25,2V 4,5A

VÆGT 1,5kg (3,3lbs)

DRIFT 
TEMPERATUR

5°C til 40°C (41°F til 104°F)

DRIFT 
LUFTFUGTIGHED

80% RF eller mindre
9



2. TEKNISKE DATA

1 STØJ
Det typiske A-vægtede støjniveau er fastlagt 
i overensstemmelse med EN60745-2-2:
• Lydtryksniveau (LpA): 74,9dB (A)
• Lydeffektniveau (LWA): 85,9dB (A)
• Usikkerhed (K):       3dB (A)

2 VIBRATION
Vibrationens samlede værdi (triaksial 
vektorsum) er fastlagt i overensstemmelse 
med EN60745-2-2:
• Arbejdstilstand: Stødstramning for søm 

ved værktøjets maksimale kapacitet.
• Emissionsværdi for vibration (ah): 1,52m/s2

• Usikkerhed (K): 1,5m/s2

3 UDSENDT UDSTRÅLING 30-1000 MHZ
Klasse B

4 Overspændingskategori

5 Forureningsgrad
Forureningsgrad: grad 4 i 
overensstemmelse med IEC 60664-1 (både 
PJCD551 og JC925(CE)).

3. ANVENDELSER
Fastgørelse af skruer i gipsplader, træ og 
tynde stålplader.

4. PRODUKTIONSÅR
Dette produkt er påført produktionsnummer. 
(Fig. A 10) De to første cifre i nummeret 
angiver produktionsåret.

5. BATTERIINSTRUKTIONER

1. OPLADNING

• Hold fingrene på afstand af 
aftrækkerkontakten, før batteriet fjernes fra 
værktøjet (Fig. A 3).

• Kontroller den nominelle spænding, og 
brug en oplader, der giver denne 
spænding.

1 (Fig. D) En hætte (Fig. D 13), der anvendes 
til at forhindre kortslutning, skal fjernes 
fra batteriets klemme.
(Fig. E) Når batteriet skal oplades, fjernes 
det fra værktøjet ved at skubbe på dets 
lås (Fig. E 17) fra begge sider, mens du 
holder godt fast i værktøjets greb.

2 (Fig. F) Sæt opladeren i et vægstik.
Det røde lys, en indikator for strømføring 
(Fig. F 21), blinker med to korte (bip) 
biplyde.

NÅR DET ORANGE STANDBYLYS ER 
TÆNDT
Når batteriet er varmt (efter konstant brug eller 
udsat for direkte sollys), skifter opladeren 
automatisk til standby for at beskytte batteriet. 
Det orange standbylys vil være tændt, indtil 
batteriets temperatur sænkes til et sikkert 
niveau. Batteriet oplades derefter automatisk.

NÅR BATTERIET HAR EN LAV 
TEMPERATUR
Når batteriet har en lav temperatur, afbrydes den 
automatiske opladning, indtil temperaturen øges 
(højere end 5°C (41°F)), for at beskytte batteriet, 
selvom det anbringes i opladeren.
Efterlad batteriet ved normal temperatur i 
rummet i nogen tid, og oplad det derefter igen.

PRODUKT Overspændingskategori
PJCD551 
LEDNINGSFRI 
SKRUETRÆKKER TIL 
SKRUESÆT

Kategori I 
i overensstemmelse 
med 
IEC 60664-1

JC925(CE) 
BATTERI- 
OPLADER

Kategori II 
i overensstemmelse 
med 
IEC 60664-1

(Eksempel)
10826035D

År 2010

ADVARSEL
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NÅR DET ORANGE STANDBYLYS 
BLINKER
Dette indikerer, at batteriet ikke kan oplades. 
Træk stikket ud af opladeren, og kontroller 
opladningsholderen. Hvis der er 
fremmedlegemer, fjernes de med en blød, tør 
klud. Hvis det orange lys fortsat blinker, eller der 
ikke er nogen fremmede genstande, kan der 
være et problem med batteriet eller opladeren. 
Returner opladeren til forhandleren for service.

3 (Fig. G) Oplad batteriet.

(1) Sæt batteriet helt ind i holderen på 
opladeren, indtil det sidder fast i enden.

(2) Opladningen starter automatisk, og 
indikeres af den røde opladningslampe med 
bip.

(3) Opladningstiden er ca. 30 minutter (90% af 
kapaciteten). Dette kan variere efter 
temperatur og kildespænding.

(4) For batterier, der befinder sig ved lave 
temperaturer (10°C (50°F) eller levere), skal 
opladningstiden forlænges. Når der oplades 
ved lave temperaturer, lyser båden det røde 
og det orange opladningslys.

4 Når batteriet er genopladet, slukker den 
"røde" lampe, og den "grønne" lampe 
blinker.
Den "grønne" indikatorlampe (Fig. C 21) 
blinker langsomt, og der høres en lang 
biplyd i ca. 2 sekunder. Nu er batteriet er 
blevet genopladet til ca. 90% af dets 
kapacitet. Hurtig opladning tager ca. 
30 minutter (genopladningstiden og 
kapaciteten ændres imidlertid, afhængigt 
af den omgivende temperatur og 
forsyningsspændingen).

Du kan bruge batteriet, når den hurtige 
opladning er afsluttet. Hvis du imidlertid 
efterlader batteriet i opladeren, fortsætter 
genopladningen. Når batteriet er fuldt 
opladet (til 100% af kapaciteten), lyser den 
"grønne" indikatorlampe (og en lang biplyd 
høres i ca. 2 sekunder).

(1) (Fig. H) Når du har genopladet batteriet, skal 
du fjerne det fra opladeren.

(2) Træk opladerens netledning ud af 
vægstikket.

BEMÆRK: Når batteriet er fuldt afladet, må 
det ikke efterlades i længere tid 
uden at blive genopladet. Hvis det 
fuldt afladede batteri fjernes fra 
systemet og efterlades i lang tid, 
kan batteriet blive ødelagt. 
Genoplad straks batteriet, når det 
er blevet afladet.

BEMÆRK: Efterlad ikke batteriet i opladeren. 
Hvis ovenstående ikke 
overholdes, vil der fortsat være 
en svag strøm, og batteriet kan 
blive ødelagt. Når 
genopladningen er afsluttet, skal 
du altid fjerne batteriet fra 
opladeren.

NEDBRUD PÅ BATTERIET
Hvis følgende tilstande opstår, skal du aflevere 
batteriet og opladeren til forhandleren.
• Den røde opladningslampe blinker ikke, når 

opladerens stik sættes i stikkontakten (når 
batteriet ikke er sat i opladeren).

• Hverken den røde opladningslampe eller den 
orange standbylampe lyser eller blinker, når 
batteriet er sat i opladeren.

• Den orange standbylampe ændres ikke til den 
røde opladningslampe selv efter mere end 
1 time.

• Den røde opladningslampe ændres ikke fra 
konstant til blinkende lys selv efter mere end 
90 minutter (undtagen ved lave temperaturer).

BATTERIETS LEVETID
Hvis nogen af de tilstande, der er beskrevet 
nedenfor, observeres, er batteriet ved at være 
opbrugt. Udskift det med et nyt.
• Selvom batteriet er komplet opladet (fuldt 

opladet), er der bemærket et stort fald i 
drifttiden.

BEMÆRK: Oplad ikke batteriet, når dette 
sker. Hvis motorens 
rotationshastighed nedsættes, er 
batteristrømmen ved at være 
opbrugt. Hvis værktøjet anvendes 
mere, kan det blive overafladet, 
hvilket resulterer i afkortelse af 
batteriets levetid og også i 
funktionsproblemer i værktøjets 
hoveddel.
11



BEMÆRK: Brug ikke et batteri, når levetiden 
er udløbet.
Dette vil forårsage funktionelle 
problemer i værktøjets 
hovedenhed. Også opladning af 
et batteri, der er ud over dets 
levetid, kan føre til funktionelle 
problemer i batteriopladeren.

GENBRUG AF ET LITHIUM-ION-
BATTERI
MAX-batteriet anvender et lithium-ion-batteri. 
Det kan være ulovligt at bortskaffe dette batteri i 
kommunens renovationssystem. Kontakt den 
lokale genbrugsplads i dit område angående 
oplysninger om muligheder for genbrug eller 
korrekt bortskaffelse.

Når batteriet skal bortskaffes, skal du sørge 
for at sætte en hætte på dets klemme (med 
tape, der fastgør den) for at forhindre 
kortslutning.

FORSIGTIG
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ANGIVELSE AF LAMPER TIL HURTIG OPLADNING

∗ For batterier, der befinder sig ved lave temperaturer (10°C (50°F) eller levere), skal opladningstiden 
forlænges.

OM BATTERINIVEAUINDIKATOREN
1 Tryk på knappen til kontrol af batteriniveau for at kontrollere batteriniveauet (undtagen under 

opladning eller ved brug af opladningsredskabet).
2 Batteriniveaumåleren lyser op i overensstemmelse med batteriniveauet på det pågældende 

tidspunkt.

Indikatorlampe til oplader Summelyd Genopladningsstatus

Rød lampe blinker.
Netledningen er sat i 
holderen.

To korte bip (bip, bip)
Opladeren 
strømforsynes.

Opladerens netledning er sat i et 
vægstik.

Rød lampe lyser. Batteriet monteres.

Ét kort bip (bip)
Batteriet 
genoplades. Hurtigopladningen fortsætter.

Den grønne lampe blinker.
Batteriet er blevet 
genopladet.

Et langt bip i ca. 2 sekunder 
(bip...)

Batteriet er blevet 
genopladet.

Batteriet er blevet genopladet til ca. 
90% af kapaciteten. 
Hvis du efterlader batteriet på 
opladeren, fortsætter genopladningen.

Den grønne lampe lyser.
Fuldt genopladet.

Et langt bip i ca. 2 sekunder 
(bip...)

Batteriet er "fuldt" 
genopladet. Genopladet 100% af kapaciteten.

Den røde lampe lyser.
Den orange lampe lyser.

— Beskyttet 
opladning

Batteriet genoplades ved en lav 
strømstyrke for at beskytte opladeren 
og batteriet.

Den orange lampe lyser.
— Standby

Hvis temperaturen i batteriet er for høj: 
Batteriopladning starter automatisk, 
når temperaturen er faldet ned under 
grænsen.
Hvis temperaturen i batteriet er for lav: 
Læg batteriet ved stuetemperatur et 
stykke tid, og prøv derefter at 
genoplade det.

Den orange lampe blinker.
Ikke muligt at foretage 
genopladning.

Korte konstante bip i ca. 
10 sekunder
(bip, bip, bip, bip,...)

Ikke muligt at 
foretage 
genopladning.

Ikke i stand til at genoplade batteriet. 
Batteriåbningen er forurenet, eller der 
er fejl ved batteriet.

Angivelse af 
batteriniveau

Batteriniveau:
0%

Batteriniveau:
ca. 0-10%

Batteriniveau:
ca. 10-40%

Batteriniveau:
ca. 40-70%

Batteriniveau:
ca. 70-100%

Alle indikatorer 
viser OFF

Én rød 
indikator blinker

Én rød 
indikator viser ON

To røde 
indikatorer viser ON

Tre røde 
indikatorer viser ON

Den blinker hvert sekund.

Den bliver ved med at lyse.

Den blinker hvert sekund.

Den bliver ved med at lyse.

De bliver ved med at lyse.

Den bliver ved med at lyse.

Den blinker hurtigt (0,1sek. 
ON og 0,1sek. OFF).
13



6. DRIFT 
INSTRUKTIONER

1. SÅDAN MONTERES/FJERNES 
BATTERIET

• Før montering/fjernelse af batteriet fra 
værktøjet sættes den roterende 
retningskontakt (Fig. A 2) i midterste 
position, og hænderne holdes på afstand 
fra udløseren (Fig. A 3).

• Før drift skal du sørge for at kontrollere, at 
batteriet er sikkert anbragt i værktøjet.
I modsat fald kan det forårsage alvorlig 
personskade.

1 (Fig. I) Når batteriet monteres, anbringes 
batteriet i værktøjet, så batteriets skinner 
og værktøjet passer ind i hinanden. Skub 
batteriet til enden, indtil der høres et klik.

2 (Fig. E) Når batteriet skal fjernes, fjernes 
det fra værktøjet ved at skubbe på dets 
lås (Fig. B 17) fra begge sider, mens du 
holder godt fast i værktøjets greb.

2. SÅDAN INDSTILLES 
SKRUELÆNGDEN

(Fig. K) Tryk på justeringsknappen for at justere 
næsens øverste position, så skruens længde 
matcher den skruelængde, der er stemplet på 
næsen.

3. SÅDAN ISÆTTES SKRUESÆT 
1 Ilæg skruesæt fra undersiden af 

magasinet.
2 Indsæt enden af det skruesæt, der 

kommer frem fra magasinet til 
fremføringshjulets forsyningsport.

3 (Fig. L) Sæt den første skrue i den 
position, der er vist på figuren.

4 (Fig. M) Hægt den bagerste del af arket på 
krogen, hvis arket kommer i vejen.

4. SÅDAN FJERNES 
SKRUESÆTTET

Hvis du vil fjerne skruesættet, skal du trække det 
ud øverst på næsen.

5. SÅDAN JUSTERES 
AFFYRINGSDYBDEN

1 Affyr nogle få skruer ind i en 
repræsentativ materialeprøve for at 
afgøre, om justering er nødvendig.

2 Hvis justering er nødvendig, fjernes 
batteriet.

3 (Fig. N) Se på markeringen på næsens 
område, hvilken retning 
justeringsskalaen skal drejes i.

4 Monter batteriet.

6. KROG
(Fig. O) Bæltekrogen kan indstilles til enten 
venstre eller højre side. Ved hjælp af nr. 
2 skruetrækker løsnes den skrue, der holder 
bæltekrogen på plads, og krogen frigøres. Juster 
bæltekrogen i den ønskede retning, og fastgør 
den godt der med en skrue.

7. SÅDAN FUNGERER DEN 
ROTERENDE 
RETNINGSKONTAKT

(Fig. J) Hvis værktøjet ses som i figur J, skal 
kontakten til rotationsretning (Fig. A 2) trykkes til 
venstre (Fig. J A) for at betjene værktøjet med 
uret. Tryk kontakten til højre (Fig. J B) for at 
betjene værktøjet mod uret. Sæt kontakten i den 
midterste position for at låse betjeningen af 
værktøjet. Når værktøjet ikke er i brug, skal du 
sørge for at kontakten er i den midterste position.
BEMÆRK: Brug af kontakten under 

betjening af værktøjet kan 
beskadige værktøjet.

ADVARSEL
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8. KONTROL FØR BRUG
Fjern batteriet, før du starter trin 1 til 3.

1 Kontroller bitten for slitage.
Hvis bitten er slidt, udskiftes den med en ny.

2 Kontroller hver del for beskadigelse og 
om skruerne er løse.
Løsnede skruer eller brug af slidte eller 
beskadigede dele kan forårsage en fejl eller 
en ulykke. Kontakt distributøren angående 
reparation.

3 Kontroller bevægelsen af 
aftrækkerkontakten, retningskontakten 
og næsen.

4 Isæt batteriet, og kontroller for støj, lugt 
eller varme.
Hvis du føler noget unormalt, skal du 
kontakte distributøren angående reparation.

9. SÅDAN SKRUES SKRUERNE I
1 Indstil retningen til med uret med 

kontakten for rotationsretning, og træk i 
kontakten.

2 Anbring det øverste af næsen vinkelret 
på målmaterialet, og skub indad.

3 Fortsæt med at skubbe det øverste af 
næsen, indtil koblingen begynder at 
fungere og bitten stopper rotationen.

∗ Når batteriet er afladet, stopper værktøjet 
automatisk. I et sådant tilfælde skal du holde 
op med med at bruge værktøjet og straks 
oplade batteriet.

∗ Hvis der anvendes for kraftigt moment, som 
kan være tilfældet, når stramning af skruerne i 
mere end et hårdt bræt eller i hårdt træ, 
stopper motoren automatisk for at beskytte 
produktet.

∗ Hvis materialet frembringer varme efter uafbrudt 
betjening under tung belastning, stopper 
produktet i 60 sekunder for at beskyttet 
materialet. I et sådant tilfælde, skal produktet 
hvile, indtil temperaturen sænkes. Hvis 
arbejdsbelastningen ikke er i overensstemmelse 
med specifikationsmærkaten, skal du ikke bruge 
produktet til denne opgave.

BEMÆRK: Brug ikke dette produkt på en 
sådan måde, at det forårsager 
løbende automatiske stop, f.eks. 
stramning eller fjernelse af skruer 
i eller fra hårde materialer.
Produktet kan blive ødelagt.

BEMÆRK: Brug dette produkt forsigtigt.
Produktet kan blive beskadiget, hvis 
det tabes, eller der slås på det.

BEMÆRK: Indstil ikke kontakten til 
positionen ON, efter at næsen er 
trykket mod målmaterialet.
Dette vil ikke kun forhindre korrekt 
stramning af skruen, men kan også 
forårsage skader.

10. SÅDAN ROTERES/FJERNES 
NÆSEN

1 (Fig. P) Vinklen på næsen kan ændres 
ved at rotere den med hånden. Den kan 
vippes 30°, 50° og 75° til højre og venstre.

2 (Fig. Q) Ved at rotere næsen 90° og 
derefter trække næsen i det øverste af 
næsens retning, fjernes næsen fra 
produktet.

11. SÅDAN UDSKIFTES BITTEN
1 Fjern batteriet.
2 Drej næsen 90°, og træk næsen ud af 

produktet.
3 (Fig. R) Tryk på bitholderen i bunden af 

bitten, og træk bitten ud.
4 Skub en ny bit ind. 
5 Anbring næsen i produktet, og drej den i 

den normale retning.

12. SÅDAN FJERNES DEN 
FASTSIDDENDE SKRUE

1 Fjern batteriet og skruesættet.
2 Fjern den fastsiddende skrue.

13. SÅDAN UDSKIFTES 
KONTAKTSPIDSEN

1 Fjern batteriet og skruesættet.
2 (Fig. S) Hægt hullet af én ende af 

kontaktspidsen på krogen, som angivet 
med A på figuren.

3 Hægt hullet i den anden ende på krogen, 
som angivet med B.
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7. VEDLIGEHOLDELSE

• Før du undersøger værktøjet, skal du sørge 
for, at batteriet ikke sidder i værktøjet.
I modsat fald kan det forårsage alvorlig 
personskade. 

• Før batteriopladeren undersøges, skal du 
sørge for, at opladeren er taget ud af 
strømforsyningen.

1 Regelmæssig undersøgelse af værktøjet.
For at kunne opretholde ydelsen af 
værktøjet, skal det rengøres og undersøges 
regelmæssigt.
Undersøg skruerne regelmæssigt, så du er 
sikker på, at de er strammet godt til.
Ufuldstændig stramning kan resulterer i en 
ulykke eller brud. Hvis en skrue er løs, skal 
den strammes helt igen.
Brug af produktet med gipspulver klistret til 
det vil sænke produktets driftseffektivitet og 
ydeevne. Fjern gipspulver, og støv af før 
brug.

2 Smør ikke udstyret.
Smør absolut ikke dette udstyr. Anvendelse 
af smøring fjerner fedtet inden i værktøjet og 
kan forårsage problemer med værktøjet.

3 Læg ikke værktøjet i blød i nogen form for 
væske. Kom ikke nogen form for væske i 
værktøjet.

4 Aftør produktet med en tør, blød klud.
Brug ikke en våd klud eller flygtige 
kemikalier, såsom fortynder eller benzen.

5 Undgå at komme fedt, olie (inkl. 
oliespray) og andre klæbrige 
smøremidler på værktøjet.
Hvis de bruges, vil gipsstøvet klæbe til det, 
så det vil være nødvendigt at rense 
værktøjet eller helt at rengøre alle delene.

8. OPBEVARING
Opbevar ikke værktøjet på et koldt sted. 
Opbevar værktøjet på et varmt sted.
Når værktøjet ikke er i brug, bør det opbevares 
på et varmt og tørt sted. Hold det uden for børns 
rækkevidde. Alle kvalitetsværktøjer kræver 
service eller udskiftning af dele på grund af slid 
ved normal brug.

OPBEVAR VÆRKTØJET
Når du er færdig med at bruge værktøjet, eller 
når værktøjet ikke er i brug i nogen tid, skal 
batteriet fjernes fra værktøjet. Værktøjet, 
tilslutningskomponenter og tilbehør skal 
opbevares på et godt udluftet, tørt sted, hvor 
temperaturen ikke overstiger 40°C (104°F) og 
bliver ikke lavere end -20°C (-4°F).
Med en hætte, der er installeret på batteriets 
klemme, til at forhindre kortslutning, bør det 
opbevares på et godt ventilleret tørt sted, hvor 
temperaturen ikke kommer over 30°C (86°F) og 
ikke bliver lavere end -20°C (-4°F).

NÅR BATTERIET OPBEVARES I LÆNGERE 
TID END 6 MÅNEDER, UDEN AT VÆRE I 
BRUG, 
OG BEVARE BATTERIETS YDEEVNE, SKAL 
DU FØLGE DISSE INSTRUKTIONER:
• Genoplad batteriet helt før opbevaring.
• Sæt en hætte på batteriets klemme for at 

forhindre kortslutning.
• Opbevar batteriet på et godt ventilleret tørt 

sted, hvor temperaturen ikke kommer 
under -20°C(-4°F) og ikke overstiger 30°C 
(86°F).

• Opbevar ikke batteriet i direkte solskin.

ADVARSEL

FORSIGTIG
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9. FEJLFINDING/ 
REPARATION

Fejlfinding og/eller reparation må kun udføres af 
MAX CO., LTD. godkendte distributører eller 
andre specialister.
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• Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel af hensyn til forbedringer.

130719-00/01

TRYKT I JAPAN

Camerastraat 19
1322 BB Almere The Netherlands
Phone: +31-36-546-9669
FAX: +31-36-536-3985

wis.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBALT websted)
www.max-europe.com (EUROPÆISK websted)
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