
PJCD551(CE)

DRAADLOZE 
MAGAZIJNSCHROEVENDRAAIER

HANDLEIDING VOOR BEDIENING EN ONDERHOUD

NEDERLANDS

LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT, 
ZODAT U OP DE HOOGTE BENT VAN DE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES BIJ HET APPARAAT.

WAARSCHUWING



5

1110

2

3

4

987628

12 1

14

15

16
17

18

19

13

24

23

25

20
21

22

27

26

13

21

23

24

Afb. A

Afb. B Afb. C

Afb. D Afb. E Afb. F

Afb. G Afb. H Afb. I
2



BA

25313541455055

Afb. J Afb. K Afb. L

Afb. M/ Afb. N Afb. O

30°

50° 75°

Afb. P Afb. Q Afb. R

B

A

Afb. S
3



www.max-europe.com
DEFINITIE VAN SIGNAALWOORDEN
WAARSCHUWING: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, mits niet vermeden, kan leiden tot dodelijke of 

ernstige verwondingen.
LET OP!: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, mits niet vermeden, kan leiden tot lichte of matige 

verwondingen.
KENNISGEVING: Waarschuwt voor de mogelijke beschadiging van eigendommen.
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1. ONDERDELEN
(Afb. A, B en C)

Afb. A

1 STELKNOP SCHROEFLENGTE

2 DRAAIRICHTINGSCHAKELAAR

3 TREKKERSCHAKELAAR

4 SPECIFICATIESTICKER

5 STRIPCLIP

6 NEUSPUNT

7 NEUS

8 BORSTELKAP

9 MOTOR

10 RIEMCLIP

11 ACCU

12 STELKNOP

28 CONTACTPUNT

Afb. B

13 ACCU-BESCHERMKAP

14 CONTACTPUNTEN

15
VENTILATIEOPENING 
(VENTILATIEROOSTER) 
(ACHTERZIJDE)

16 NAAMPLAATJE (ACHTERZIJDE)

17 VERGRENDELING

18 BATTERIJNIVEAUMETER

19 CONTROLEKNOP VOOR HET 
BATTERIJNIVEAU

Afb. C

20 INSTEEKOPENING ACCU

21 OPLAADSTATUS-INDICATOR

22 LED-LAMP (ORANJE) 
OPLAADSTATUS-INDICATOR

23 STEKER

24 STROOMSNOER

25 STROOMSTEKER

26 NAAMPLAATJE (ACHTERZIJDE)

27 VENTILATIEOPENING
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2. ALGEMENE VEILIGHEIDS-
WAARSCHUWINGEN ELEK-
TRISCH APPARAAT

1. VEILIGE WERKRUIMTE
• Zorg ervoor dat de werkruimte schoon 

en goed verlicht is. Rommelige of 
donkere ruimtes vragen om ongelukken.

• Gebruik elektrische apparaten niet in 
explosieve omgevingen, zoals in de 
aanwezigheid van brandbare 
vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische 
apparaten produceren vonken die stof of 
dampen kunnen doen ontbranden.

• Houd kinderen en omstanders uit de 
buurt wanneer u een elektrisch apparaat 
bedient. U kunt de controle over het 
apparaat verliezen als u afgeleid wordt.

• Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

2. ELEKTRISCHE VEILIGHEID

• Elektrische apparaten mogen niet 
worden blootgesteld aan regen of 
natte omstandigheden.

3. PERSOONLIJKE VEILIGHEID
• Blijf alert, kijk uit wat u doet en gebruik 

uw gezond verstand wanneer u een 
elektrisch apparaat bedient. Gebruik 
een elektrisch apparaat niet wanneer u 
moe bent of onder invloed van drugs, 
alcohol of medicijnen verkeert. Een 
moment van onachtzaamheid bij het 
bedienen van elektrische apparaten kan 
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

• Gebruik een beschermende uitrusting. 
Draag altijd een veiligheidsbril. 
Beschermende uitrusting zoals een 
stofmasker, veiligheidsschoenen met 
antislipzool, veiligheidshelm of 
gehoorbescherming die correct worden 
gebruikt voor de betreffende 
omstandigheden, verminderen het risico 
op persoonlijk letsel.

• Voorkom dat het apparaat per ongeluk 
aanslaat. Zorg ervoor dat de 
schakelaar uit staat voordat u het 
apparaat aansluit op de accu, of 
voordat u het apparaat oppakt of 
draagt. Een elektrisch apparaat dragen 
met uw vinger op de schakelaar of met de 
schakelaar op 'aan', is vragen om 
ongelukken.

• Reik niet buiten uw macht. Bewaar te 
allen tijde uw evenwicht en houd beide 
voeten op de grond. Hierdoor hebt u in 
onverwachte situaties meer controle over 
het elektrische apparaat.

• Verwijder eventuele spanners voordat 
u het elektrische apparaat aanzet. 
Een spanner die op een draaiend deel 
van het elektrische apparaat zit, kan 
leiden tot persoonlijk letsel.

LEES ALLE 
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN 
INSTRUCTIES.
Als de waarschuwingen en instructies niet 
worden opgevolgd, kan dit leiden tot brand en 
ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen 
en instructies voor eventueel toekomstig 
gebruik.

WAARSCHUWING
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• Draag werkkleding. Draag geen 
loszittende kleding of sieraden. Houd 
uw haar, kleding en handschoenen 
verwijderd van bewegende delen. 
Loszittende kleding, sieraden of lang haar 
kunnen in bewegende delen 
terechtkomen.

4. GEBRUIK EN BEHANDELING VAN 
ELEKTRISCH APPARAAT 
• Forceer het elektrisch apparaat niet. 

Gebruik het juiste elektrische apparaat 
voor de bestemde toepassing. Het 
juiste elektrische apparaat werkt beter en 
veiliger voor toepassingen waarvoor het 
is ontworpen. 

• Gebruik het elektrische apparaat niet 
als het apparaat niet met de schakelaar 
aan en uit kan worden gezet. Een 
elektrisch apparaat dat niet met de 
schakelaar kan worden bediend, is 
gevaarlijk en moet gerepareerd worden.

• Haal de accu los van het elektrische 
apparaat voordat u het apparaat 
aanpast, accessoires verwisselt of het 
apparaat opbergt. Dergelijke 
preventieve veiligheidsmaatregelen 
verminderen het risico dat het apparaat 
per ongeluk aangezet wordt.

• Berg elektrische apparaten die niet 
gebruikt worden buiten bereik van 
kinderen op en sta niet toe dat het 
apparaat bediend wordt door 
personen die onbekend zijn met het 
elektrische apparaat of met deze 
instructies. Elektrische apparaten zijn 
gevaarlijk in de handen van onervaren 
gebruikers.

• Onderhoud elektrische apparaten 
goed. Controleer of bewegende delen 
correct werken en niet vastzitten; 
controleer de onderdelen ook op 
breuken en andere omstandigheden 
die van invloed kunnen zijn op de 
bediening van het elektrische 
apparaat. Als het elektrische apparaat 
beschadigd is, laat het dan repareren 
voordat u het gebruikt. Veel ongelukken 
worden veroorzaakt door slecht 
onderhouden elektrische apparaten.

• Gebruik het elektrische apparaat, 
toebehoren, opzetstukken, enz. in 
overeenstemming met deze instructies 
en houd daarbij rekening met de 
werkomstandigheden en de uit te 
voeren werkzaamheden. Gebruik van 
het elektrische apparaat voor andere 
doeleinden dan waarvoor het bestemd is, 
kan leiden tot gevaarlijke situaties.

5. GEBRUIK EN BEHANDELING VAN ACCU
• Laad de accu alleen op met een door 

de fabrikant gespecificeerde oplader. 
Een oplader die geschikt is voor een 
bepaalde soort accu, kan brandgevaar 
opleveren wanneer deze gebruikt wordt 
voor een andere soort accu.

• Gebruik elektrische apparaten alleen 
met speciaal daarvoor bestemde 
accu's. Gebruik van andere accu's kan 
risico op letsel of brandgevaar betekenen.

• Als een accu niet wordt gebruikt, houd 
deze dan verwijderd van metalen 
voorwerpen zoals paperclips, munten, 
spijkers, schroeven of andere kleine 
metalen voorwerpen die een 
verbinding tussen accupolen tot stand 
kunnen brengen. Kortsluiten van de 
accupolen kan leiden tot verbrandingen of 
vuur.

• Als de accu openbarst (bijv. door ruw 
gebruik), kan er vloeistof uit de accu 
komen; vermijd contact hiermee. Als u 
toch in contact komt met de vloeistof, 
spoel het dan af met water. Zoek 
onmiddellijk medische hulp als de 
vloeistof in de ogen komt. Vloeistof die 
uit de accu komt, kan irritatie of 
brandwonden opleveren.

6. ONDERHOUD
• Laat uw elektrische apparaat 

onderhouden door een bevoegde 
reparateur die uitsluitend identieke 
vervangende onderdelen gebruikt. Dit 
zorgt ervoor dat de veiligheid van het 
elektrische apparaat wordt gehandhaafd.
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3. VEILIGHEIDSWAARSCHUWIN-
GEN SCHROEVENDRAAIER

1. HOUD UW HANDEN VERWIJDERD VAN DE 
TREKKERSCHAKELAAR, VERGRENDEL DE 
TREKKERSCHAKELAAR EN VERWIJDER DE 
ACCU EN DE BANDSCHROEF WANNEER U 
HET OPZETSTUK VERVANGT OF AFSTELT, 
HET APPARAAT CONTROLEERT OF 
AFSTELT, OF TIJDENS HET UITVOEREN VAN 
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, HET 
VERWIJDEREN VAN VASTGELOPEN 
SCHROEVEN, ALS HET APPARAAT NIET 
CORRECT FUNCTIONEERT OF ALS HET 
APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT.
Het niet verwijderen van de accu in deze 
situaties kan leiden tot defecten of schade.

2. HOUD UW HANDEN VERWIJDERD VAN DE 
TREKKERSCHAKELAAR EN VERGRENDEL 
DE TREKKERSCHAKELAAR, EN VERWIJDER 
DE ACCU TIJDENS HET LADEN VAN DE 
BANDSCHROEF. HOUD UW HANDEN 
VERWIJDERD VAN DE 
TREKKERSCHAKELAAR EN VERGRENDEL 
DE TREKKERSCHAKELAAR TIJDENS HET 
VERVANGEN VAN DE ACCU.
Het niet opvolgen van deze instructie kan 
leiden tot ernstig letsel.

3. HOUD HET APPARAAT VAST AAN DE 
GEÏSOLEERDE HANDGREPEN TIJDENS 
HET UITVOEREN VAN HANDELINGEN: 
HET OPZETSTUK VAN HET APPARAAT 
KAN CONTACT MAKEN MET EEN 
VERBORGEN ELEKTRICITEITSLEIDING.
Wanneer contact wordt gemaakt met een 
elektriciteitsleiding kunnen de blootgestelde 
metalen onderdelen van het apparaat onder 
stroom komen te staan waardoor de gebruiker 
een shock krijgt. Het niet opvolgen van deze 
instructie kan leiden tot ernstig letsel.

4. RICHT HET APPARAAT NIET OP PERSONEN.
Als het apparaat een bediener of iemand in zijn 
nabijheid grijpt, kan dit lichamelijke verwondingen 
veroorzaken. Let er goed op dat tijdens het 
gebruik van het apparaat geen handen, benen of 
andere lichaamsdelen in de buurt van het 
opzetstuk van het apparaat komen.

5. PROBEER NOOIT HET APPARAAT TE WIJZIGEN.
Wijziging van het apparaat tast de prestaties 
en de gebruiksveiligheid aan. Iedere poging 
tot wijziging kan leiden tot ernstig letsel en het 
vervallen van de garantie.

6. PROBEER NOOIT HET APPARAAT TE 
DEMONTEREN.
Wanneer het apparaat niet goed werkt, 
neemt u contact op met uw dealer voor 
inspectie en reparaties.

7. CONTROLEER HET VOLGENDE ALVORENS 
HET GEBRUIK (ZIE PAGINA 15)
• Slijtage aan het opzetstuk.
• Beschadigde onderdelen of losse 

schroeven.
• Beweging van de trekkerschakelaar, de 

draairichtingschakelaar en de neus.
• Warmteontwikkeling, geur of ongebruikelijke 

geluiden bij het bevestigen van de accu.

8. GEBRUIK HET APPARAAT ALLEEN OP 
EEN STEVIGE BASIS.
Het niet opvolgen van deze instructie kan 
leiden tot ernstig letsel.

9. ZORG DAT ER NIEMAND ONDER HET 
APPARAAT AANWEZIG IS BIJ 
WERKZAAMHEDEN OP HOGE LOCATIES.
Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden 
tot ernstig letsel bij de betreffende persoon.

10. HOUD DE HANDEN VERWIJDERD VAN 
ALLE BEWEGENDE ONDERDELEN.

11. STEEK GEEN VINGERS IN DE OPENING IN 
HET BOVENSTE VLAK VAN DE NEUS.

12. RAAK HET OPZETSTUK OF 
ONDERDELEN NABIJ HET OPZETSTUK 
NIET DIRECT NA HET GEBRUIK AAN.
Deze onderdelen kunnen zeer heet zijn. Het 
aanraken van deze onderdelen kan leiden 
tot ernstig letsel.

13. DRAAI GEEN SCHROEVEN BOVENOP 
ANDERE SCHROEVEN.
Door schroeven boven op andere schroeven 
aan te brengen, kunnen ze afketsen, wat tot 
verwondingen kan leiden.

14. ZORG ERVOOR DAT DE HANDGREEP 
VAN HET APPARAAT DROOG EN 
SCHOON BLIJFT EN MET NAME NIET 
WORDT VERVUILD DOOR OLIE OF VET.

15. HOUD HET APPARAAT VERWIJDERD 
VAN WARMTE EN VLAMMEN.

16. GEBRUIK ALLEEN EEN GEAUTORISEERD 
OPZETSTUK EN GEAUTORISEERDE 
RESERVEONDERDELEN.

17. GEBRUIK HET APPARAAT NIET ALS HET 
NIET VOLLEDIG CORRECT FUNCTIONEERT.
Als het apparaat niet correct functioneert of er 
anderszins afwijkingen aan geconstateerd 
worden; schakel het onmiddellijk uit en vraag onze 
dealer om het te inspecteren en te repareren.
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18. SLA HET APPARAAT, WANNEER HET NIET 
WORDT GEBRUIKT, OP EEN AFGESLOTEN 
PLEK OP, BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

19. GEBRUIK UITSLUITEND DE 
GEAUTORISEERDE ACCU.
Gebruik alleen het accu-type MAX JPL91430A. 
Het aansluiten van het apparaat aan een 
andere voedingsbron zoals een oplaadbare 
batterij, een droge batterij of een autoaccu kan 
het apparaat beschadigen of defect maken, 
oververhitten of zelfs vlam doen vatten. Sluit dit 
apparaat niet aan op een andere voedingsbron 
dan de MAX JPL91430A -accu.

20. LAAD VOOR DE BESTE PRESTATIES DE 
ACCU VOOR GEBRUIK VOLLEDIG OP.
Door zelfontlading kan een nieuwe accu of een 
accu die langere tijd is gebruikt, leeg zijn. Deze 
dient volledig opgeladen te worden. Laad voor 
gebruik van het apparaat de accu op met de 
bijbehorende acculader MAX JC925.

21. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR 
OPLADEN.
• Gebruik uitsluitend de gespecificeerde 

acculaders en accu's.
Door gebruik van andere opladers/accu's 
kan oververhitting of brand ontstaan, met 
ernstig letsel als mogelijk gevolg.

• Laad de accu op met de 
gespecificeerde spanning.
Gebruik van een ander voltage kan leiden 
tot oververhitting of een onvolledig 
geladen accu, met ernstig letsel als 
mogelijk gevolg.

• Gebruik nooit een transformator.
• Sluit de acculader nooit aan op een 

gelijkstroom-motorgenerator.
De oplader kan defect of beschadigd 
raken door oververhitting.

• Laad de accu niet op in de regen, bij 
spattend water of op een vochtige plaats.
Het opladen van een vochtige of natte accu 
kan leiden tot stroomschokken of kortsluiting, 
met brandschade als mogelijk resultaat.

• Raak het stroomsnoer of de steker niet aan 
met een natte hand of handschoen.
Dit kan leiden tot stroomschokken met 
letsel als mogelijk resultaat.

• Plaats geen doek of andere afdekking op de 
acculader tijdens het opladen van de accu.
Dit leidt tot oververhitting van de oplader, 
met brandschade als mogelijk resultaat.

• Houd de accu en de acculader uit de 
buurt van hittebronnen en vlammen.

• Laad de accu niet op in de buurt van 
brandbare stoffen.

• Voer het opladen uit op een plaats met 
goede ventilatie.
Plaats de oplader tijdens het opladen niet 
in direct zonlicht.

• Laad de accu op bij een 
omgevingstemperatuur tussen 5 °C 
(41 °F) tot 40 °C (104 °F).

• Gebruik de oplader niet continu.
Geef de oplader tussen oplaadbeurten 
15 minuten pauze; dit voorkomt 
functionele storingen.

• Laat niets de ventilatiegaten of de 
accuhouder blokkeren; dit kan leiden tot 
stroomschokken of functionele storingen.
Zorg ervoor dat de oplader tijdens het gebruik 
vrij is van stof of andere voorwerpen.

• Ga voorzichtig met het stroomsnoer om.
Draag de oplader niet aan het stroomsnoer. 
Trek niet aan het stroomsnoer om de steker 
uit een stopcontact te trekken: hierdoor 
kunnen de stroomaders breken of kan 
kortsluiting ontstaan. Laat het stroomsnoer 
niet in contact komen met scherpe 
gereedschappen, hete stoffen, olie of vet. 
Zorg ervoor dat een beschadigd stroomsnoer 
wordt gerepareerd of vervangen.

• Probeer geen niet-oplaadbare accu's of 
batterijen op te laden met deze oplader.

• Deze oplader is niet bedoeld voor 
gebruik zonder toezicht door kinderen 
of personen met een beperking.

• Zorg ervoor dat kinderen niet met de 
oplader spelen: houd toezicht op hen.

• Plaats een beschermkap op de 
contactpunten van de accu.
Plaats een beschermkap op de 
contactpunten van de accu als deze niet 
wordt gebruikt; dit voorkomt kortsluiting. 
Houd de accu verwijderd van metalen 
voorwerpen zoals clips, munten, spijkers, 
schroeven of andere kleine metalen 
voorwerpen die een verbinding tussen 
accupolen tot stand kunnen brengen.

• Bewaar het apparaat tijdens de zomer 
niet in een voertuig of in direct 
zonlicht. Opslag bij hoge temperaturen 
kan de accu beschadigen.

• Sla niet een volledig ontladen accu op. 
Als u een volledig ontladen accu van 
het apparaat verwijdert en langere tijd 
niet gebruikt, kan dit de accu 
beschadigen. Laad de accu direct na 
het ontladen weer op.
8



4. SPECIFICATIES EN TECHNISCHE GEGEVENS

<Accu>

PRODUCTNAAM Lithium-ion-accu

PRODUCTCODE JPL91430A

TYPE ACCU Lithium-ion

NOMINALE SPANNING DC14,4 V (3,6 V x 4 cellen)

NOMINAAL VERMOGEN 3,0 Ah (3.000 mAh)

OPLAADTIJD Snelladen - ca. 30 minuten (tot ca. 90 % van capaciteit)
Volledig laden - ca. 45 minuten (100 % van capaciteit)

ACCESSOIRES Accu-beschermkap (ter voorkoming van kortsluiting)

GEWICHT 0,5 kg (1,1 lbs)

TEMPERATUUR BIJ OPLADEN 5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F)

BEDRIJFSTEMPERATUUR 0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F)

TOEGESTANE 
LUCHTVOCHTIGHEID BIJ 
GEBRUIK

RV 80 % of minder

1. SPECIFICATIES APPARAAT <Apparaat> <Acculader>

PRODUCTNAAM Draadloze 
magazijnschroevendraaier

PRODUCTNR. PJCD551

GEWICHT 2,2 kg (4,9 lbs) (inclusief accu)

HOOGTE 201 mm (8")

BREEDTE 82 mm (3-1/4")

LENGTE 356 mm (14)

NOMINALE 
SPANNING/ACCU

14,4 V, Li-ion-accu JP91430A

NULLASTSNELHEID 5.800 min-1

SPECIFICATIES 
SCHROEVEN

Strip bandschroef
Ø 3,5 - 4,2 mm 
Lengte: 25 - 55 mm

MOTOR DC-borstelmotor

ACCESSOIRES

Accu JPL91430A (2 stuks)
Acculader JC925(CE)
Draagkoffer, opzetstuk 
schroevendraaier
Handleiding

BEDRIJFS- 
TEMPERATUUR

0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F)

BEDRIJFS- 
VOCHTIGHEID

RV 80 % of minder

PRODUCTNAAM Lithium-ion acculader

PRODUCTNR. JC925(CE)

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

UITVOER
DC14,4 V 7,5 A
DC18 V 5,4 A
DC25,2 V 4,5 A

GEWICHT 1,5 kg (3,3 lbs)

BEDRIJFS- 
TEMPERATUUR

5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F)

BEDRIJFS- 
VOCHTIGHEID

RV 80 % of minder
9



2. TECHNISCHE GEGEVENS

1 GELUID
Het typische A-gewogen geluidsniveau 
vastgesteld volgens EN60745-2-2:
• Geluidsdrukniveau (LpA): 74,9 dB (A)
• Geluidsvermogensniveau (LWA): 85,9 dB (A)
• Meetonzekerheid (K):       3 dB (A)

2 TRILLINGEN
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) 
vastgesteld volgens EN60745-2-2:
• Werkmodus: effect door het vastzetten 

van schroeven met het maximale 
vermogen van het apparaat.

• Trillingsemissiewaarde (ah): 1,52 m/s2

• Meetonzekerheid (K): 1,5 m/s2

3 EMISSIE DOOR STRALING 30-1.000 MHZ
Klasse B

4 Overspanningscategorie

5 Vervuilingsgraad
Vervuilingsgraad: graad 4 volgens IEC 
60664-1 (van zowel PJCD551 als 
JC925(CE)).

3. TOEPASSINGEN
Vastzetten van schroeven in gipsplaten, 
hout en dunne stalen platen.

4. HET PRODUCTIEJAAR
Op de behuizing van dit apparaat is het 
productienummer aangebracht. (Afb. A10) 
De twee cijfers uiterst links geven het 
productiejaar aan.

5. GEBRUIK VAN DE ACCU

1. LADEN

• Houd uw handen verwijderd van de 
trekkerschakelaar (Afb. A 3) voordat u de 
accu verwijdert.

• Controleer de nominale spanning en 
gebruik een lader die deze spanning levert.

1 (Afb. D) Op de contactpunten is een 
beschermkap (Afb. D 13) geplaatst ter 
voorkoming van kortsluiting. Verwijder 
deze kap voordat u de accu plaatst.
(Afb. E) Als u de accu wilt opladen: houd 
de handgreep van het apparaat stevig 
vast en verwijder de accu van het 
apparaat door de vergrendelingen 
(Afb. E 17) aan beide kanten in te 
drukken.

2 (Afb. F) Sluit de acculader aan op een 
wandstopcontact.
De rode LED, die aangeeft dat er 
spanning op het apparaat staat, 
(Afb. F 21) knippert en u hoort twee korte 
piepjes (pieppiep).

ALS DE ORANJE STAND-BY-LED 
BRANDT
Als de accu te warm wordt (na langdurig, continu 
gebruik of blootstelling aan direct zonlicht) 
schakelt de oplader automatisch naar stand-
bymodus om de accu te beschermen. De oranje 
stand-by-LED brandt totdat de temperatuur van 
de accu weer op een veilig niveau is. Het 
opladen wordt dan automatisch hervat.

ALS DE ACCU TE KOUD IS
Als de accu in de acculader wordt geplaatst 
maar te koud is (beneden 5 °C (41 °F)), wordt 
het opladen automatisch onderbroken totdat de 
temperatuur boven de 5 °C (41 °F) komt.
Laat de accu opwarmen in een ruimte op 
kamertemperatuur en probeer hem dan opnieuw 
op te laden.

PRODUCT Overspanningscategorie
PJCD551 DRAADLOZE 
MAGAZIJNSCHROE-
VENDRAAIER

Categorie I 
volgens 
IEC 60664-1

JC925(CE) 
ACCU 
LADER

Categorie II 
volgens 
IEC 60664-1

(Voorbeeld)
10826035D

Jaar 2010

WAARSCHUWING
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ALS DE ORANJE STAND-BY-LED 
KNIPPERT
Dit geeft aan dat de accu niet kan worden 
opgeladen. Trek de steker van het oplaadsnoer uit 
het stopcontact en controleer de accuhouder. 
Verwijder eventueel stof of vuil met een droge, 
zachte doek. Als hierna de oranje LED blijft 
knipperen, is mogelijk de accu of de oplader defect. 
Zend beide naar de dealer voor onderhoud.

3 (Afb. G) Laad de accu.

(1) Schuif de accu volledig in de houder op de 
oplader, totdat hij stevig vastzit.

(2) Het opladen begint automatisch en wordt 
aangegeven door de rode oplaadindicator 
en piepsignalen.

(3) De oplaadtijd bedraagt ongeveer 30 minuten 
(90 % capaciteit). Afhankelijk van de 
temperatuur en de bronspanning kan deze 
tijd variëren.

(4) Als de accu koud is (10 °C (50 °F) of lager) 
kan het opladen langer duren. Tijdens het 
opladen bij lage temperaturen branden 
zowel de rode als de oranje LED.

4 Als de accu opgeladen is, houdt de rode LED 
op met branden en gaat de groene LED 
knipperen.
De groene LED (Afb. C 21) knippert langzaam 
en er klinkt gedurende ongeveer 2 seconden 
een piep. De accu is nu opgeladen tot 
ongeveer 90 % van zijn capaciteit. Het 
snelladen duurt ongeveer 30 minuten; 
afhankelijk van de omgevingstemperatuur en 
de bronspanning kunnen de oplaadtijd en de 
opgeladen capaciteit echter variëren.

U kunt de accu al gebruiken als de 
snellaadfase voorbij is. Als u de accu op de 
oplader laat zitten, gaat het opladen echter 
door. Als de accu volledig is opgeladen (tot 
100 % van zijn capaciteit), gaat de groene LED 
branden en klinkt er een piep van ongeveer 
2 seconden.

(1) (Afb. H) Verwijder de accu van de acculader 
als het opladen is voltooid.

(2) Trek de steker van het stroomsnoer van de 
acculader uit het stopcontact.

KENNISGEVING: Bewaar een lege accu niet 
langere tijd zonder hem op 
te laden. Een volledig 
ontladen accu, die lange tijd 
niet wordt gebruikt, kan 
beschadigd raken. Laad de 
accu direct na het ontladen 
weer op.

KENNISGEVING: Laat de accu niet op de 
oplader zitten. Na het 
opladen blijft de oplader 
een zwakke stroom door de 
accu sturen; deze kan de 
accu beschadigen. 
Verwijder altijd de accu van 
de acculader als het 
opladen is voltooid.

DEFECTE ACCU
Breng de accu en de acculader naar uw dealer 
als één van de volgende situaties optreedt.
• De rode laadindicator knippert niet als de accu niet 

in de acculader is geplaatst en de steker van het 
stroomsnoer van de acculader in het stopcontact zit.

• De rode laadindicator en de oranje stand-by-
indicator branden of knipperen geen van beide 
als de accu in de oplader wordt geplaatst.

• De oranje stand-by-LED blijft branden (en de rode 
laadindicator gaat niet branden) na 1 uur opladen.

• De rode laadindicator schakelt ook na 
90 minuten niet over van constant branden naar 
knipperen (behalve bij lage temperaturen).

LEVENSDUUR VAN DE ACCU
Als een van de onderstaande situaties zich 
voordoet, is de accu aan het einde van zijn 
levensduur. Vervang de accu dan door een nieuwe.
• Alhoewel de accu volledig is opgeladen, ligt de 

bedrijfstijd ver onder de normale waarde.
KENNISGEVING: Laad in deze situatie de 

accu niet opnieuw op. Als 
het toerental van de motor 
omlaag gaat, kunt u ervan 
uitgaan dat de accu bijna 
geheel leeg is. Verder 
gebruik van het apparaat 
leidt tot overontlading van 
de accu, wat kan resulteren 
in een verkorte levensduur 
van de accu en functionele 
storingen in het apparaat 
zelf.
11



KENNISGEVING: Gebruik een accu niet meer 
als hij aan het einde van zijn 
levensduur is.
Dit leidt tot functionele 
storingen in het apparaat 
waar u het mee gebruikt. 
Ook kan het opladen van 
een dergelijke accu leiden 
tot functionele storingen in 
de acculader.

WEGGOOIEN VAN EEN LI-ION-ACCU
De MAX-accu bevat Li-ion-cellen. Het is mogelijk 
illegaal om deze via het huishoudelijk afval weg 
te gooien. Vraag uw plaatselijke 
afvalafvoerbedrijf naar informatie over recycling 
of correcte verwijdering.

Als u een accu weggooit: plaats de 
beschermkap over de contactpunten om 
kortsluiting te voorkomen. Zet de kap vast met 
tape.

LET OP!
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UITLEG BIJ DE LAADINDICATOREN

∗ Als de accu koud is (10 °C (50 °F) of lager) kan het opladen langer duren.

INFORMATIE OVER DE BATERIJNIVEAU-INDICATOR
1 Druk op de controleknop voor het accuniveau om het accuniveau te controleren (niet 

mogelijk tijdens het opladen of terwijl u het oplaadapparaat bedient).
2 De accuniveaumeter gaat branden volgens het gemeten accuniveau.

Lichtsignaal LED Geluidssignaal Oplaadstatus

Rode LED knippert.
Het stroomsnoer is aangesloten 
op de acculader en het 
stopcontact.

Twee korte piepjes (piep, piep)

De acculader is 
aangesloten op 
stroom.

Het stroomsnoer van de acculader is 
aangesloten op een stopcontact.

Rode LED brandt.
De accu is op de oplader 
geplaatst.

Een korte piep (piep)
De accu wordt 
opgeladen. Snelladen van accu.

Groene LED knippert. De accu is opgeladen.

Een lange piep van ongeveer 
2 seconden (Piieep...)

De accu is 
opgeladen.

De accu is opgeladen tot ongeveer 
90 % van zijn capaciteit. 
Het opladen gaat verder als u de 
batterij op de acculader laat zitten.

Groene LED brandt.
Volledig opgeladen.

Een lange piep van ongeveer 
2 seconden (Piieep...)

De batterij is 
"volledig" 
opgeladen.

Opgeladen tot 100 % van zijn 
capaciteit.

Rode LED brandt
Oranje LED brandt.

— Opladen op 
beschermde wijze

De accu wordt met een zwakkere 
stroom opgeladen, om de acculader 
en de accu te beschermen.

Oranje LED brandt.
— Stand-by

Als de temperatuur van de accu te 
hoog is: het opladen begint 
automatisch, zodra de temperatuur 
onder de bovengrens zakt.
Als de temperatuur van de accu te 
laag is: plaats de accu enige tijd in een 
ruimte op kamertemperatuur en 
probeer hem daarna weer te herladen.

Oranje LED knippert.
Opladen is niet mogelijk.

Korte, snel opvolgende 
piepjes gedurende 
ca. 10 seconden
(piep, piep, piep, piep...).

Opladen is niet 
mogelijk.

De accu kan niet worden opgeladen. 
De accuhouder op de acculader is 
vervuild of de accu is defect.

Weergave 
batterijniveau

Accuniveau:
0 %

Accuniveau:
ca. 0 tot 10 %

Accuniveau:
ca. 10 tot 40 %

Accuniveau:
ca. 40 tot 70 %

Accuniveau:
ca. 70 tot 100 %

Alle blokjes UIT
Een rood 

blokje knippert
Een rood 

blokje AAN
Twee rode 

blokjes AAN
Drie rode 

blokjes AAN

LED knippert eenmaal 
per seconde.

LED brandt continu.

LED knippert eenmaal 
per seconde.

LED brandt continu.

LED's branden continu.

LED brandt continu.

LED knippert snel 
(0,1 sec aan/0,1 sec uit).
13



6. BEDRIJFS- INSTRUCTIES
1. DE ACCU MONTEREN / 

VERWIJDEREN

• Zet de draairichtingschakelaar (Afb. A 2) in 
de middelste stand, en houd uw handen 
verwijderd van de trekkerschakelaar 
(Afb. A 3) voordat u de accu monteert of 
van het apparaat verwijdert.

• Voor gebruik controleert u of de accu 
stevig in het apparaat vastzit.
Het niet opvolgen van deze instructie kan 
leiden tot ernstig letsel.

1 (Afb. I) Tijdens het monteren van de accu, 
steekt u de accu in het apparaat zodat de 
rails van de accu en het apparaat in 
elkaar passen. Schuif de accu naar het 
einde totdat deze vastklikt.

2 (Afb. E) Als u de accu wilt verwijderen: 
houd de handgreep van het apparaat 
stevig vast en verwijder de accu van het 
apparaat door de vergrendelingen 
(Afb. B 17) aan beide kanten in te 
drukken.

2. DE SCHROEFLENGTE 
AFSTELLEN

(Afb. K) Druk op de stelknop voor de 
schroeflengte om de neuspuntpositie af te 
stellen, zodat de lengte van de schroef die u wilt 
gebruiken overeenkomt met de schroeflengte 
die op de neus wordt vermeld.

3. BANDSCHROEVEN LADEN 
1 Laad de bandschroeven onderuit het 

magazijn.
2 Steek het uiteinde van de bandschroef 

die uit het magazijn steekt in de opening 
van het toevoerwiel.

3 (Afb. L) Plaats de eerste schroef in de 
stand die in de afbeelding wordt getoond.

4 (Afb. M) Haak het uiteinde van de strip op 
de stripclip indien de strip in de weg zit.

4. BANDSCHROEVEN 
VERWIJDEREN

Om de bandschroef te verwijderen, trekt u deze 
gewoon uit de neuspunt.

5. DE DRIJFDIEPTE AFSTELLEN
1 Breng een aantal schroeven aan in een 

representatief testmateriaal om te 
bepalen of afstelling nodig is.

2 Indien het afstellen nodig is, verwijdert u 
de accu.

3 (Afb. N) Bepaal aan de hand van de 
markering op de neus in welke richting de 
stelknop gedraaid moet worden.

4 Monteer de accu.

6. HAAK
(Afb. O) De riemclip kan zowel aan de linker als 
aan de rechterzijde worden geplaatst. Gebruik 
een schroevendraaier (nr. 2) om de schroef los 
te draaien waarmee de riemclip vastzit en haal 
de haak los. Richt de riemclip in de gewenste 
stand en zet deze stevig vast met een schroef.

7. DE DRAAIRICHTINGSCHAKELAAR 
BEDIENEN

(Afb. J) Met het apparaat gezien vanuit de 
richting zoals in afb. J, drukt u de 
draairichtingschakelaar (Afb. A2) naar links (Afb. 
J A) om het apparaat rechtsom te laten draaien. 
Druk de schakelaar naar rechts (Afb. J B) om het 
apparaat linksom te laten draaien. Om de 
bediening van het apparaat te vergrendelen zet 
u de schakelaar in de middelste stand. Zet de 
schakelaar altijd in de middelste stand wanneer 
het apparaat niet gebruikt wordt.
KENNISGEVING: Wanneer u de schakelaar 

bedient wanneer het 
apparaat in bedrijf is, kan 
het apparaat beschadigd 
raken.

WAARSCHUWING
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8. CONTROLE VOOR GEBRUIK
Verwijder de accu voordat de stappen 1 tot 
3 worden uitgevoerd.

1 Controleer het opzetstuk op slijtage.
Indien het opzetstuk is versleten, moet het 
worden vervangen.

2 Controleer elk onderdeel op 
beschadiging en controleer of de 
schroeven stevig vastzitten.
Losse schroeven of het gebruik van versleten 
of beschadigde onderdelen kan storingen en 
ongelukken veroorzaken. Neem contact op 
met uw dealer voor reparaties.

3 Controleer de beweging van de 
trekkerschakelaar, de richtingschakelaar 
en de neus.

4 Laad de accu en controleer op geluid, 
geur en warmte.
Neem contact op met uw dealer voor 
reparaties, indien u iets afwijkends waarneemt.

9. DE SCHROEVEN INBRENGEN
1 Stel de richting op de 

draairichtingschakelaar in op rechtsom 
draaien en trek aan de schakelaar.

2 Zet de neuspunt verticaal op het 
doelmateriaal en druk naar binnen.

3 Blijf op de neus drukken tot de koppeling 
geactiveerd wordt en het opzetstuk stopt 
met draaien.

∗ Wanneer de accu leeg is, zal het apparaat 
automatisch stoppen. In dat geval kunt u het 
apparaat niet meer gebruiken en moet u de 
accu direct opladen.

∗ Er wordt te veel torsie toegepast wanneer de 
schroeven in meer dan één stuk board of hardhout 
worden gedraaid; de motor zal dan automatisch 
stoppen om het product te beschermen.

∗ Indien het werkvlak heet wordt door voortdurend 
bedrijf onder zware lasten, zal het product 
60 seconden stoppen om het werkvlak te 
beschermen. Laat in dat geval het product rusten 
totdat de temperatuur daalt. Wanneer de belasting 
niet overeenstemt met de specificatiesticker, dient u 
het product niet voor die taak te gebruiken.

KENNISGEVING: Gebruik dit product niet bij 
voortdurend, automatisch 
stoppen, bijvoorbeeld voor 
het vastzetten/verwijderen 
van schroeven in/uit harde 
materialen.
Het product kan beschadigd 
zijn.

KENNISGEVING: Ga voorzichtig om met het 
product.
Door het product te slaan of te 
laten vallen, kan het 
beschadigd raken.

KENNISGEVING: Zet de schakelaar niet in de 
AAN-stand nadat u de neus 
op het doelmateriaal hebt 
gedrukt.
Hierdoor zal de schroef niet 
goed vastgezet worden en 
kan tevens schade ontstaan.

10. HET OPZETSTUK DRAAIEN / 
VERWIJDEREN

1 (Afb. P) De neushoek kan worden 
gewijzigd door deze met de hand te 
draaien. Deze kan naar rechts en links, in 
een hoek van 30°, 50° en 75° worden 
gekanteld.

2 (Afb. Q) Door de neus 90° te draaien en 
vervolgens de neus in de richting van de 
neuspunt te trekken, verwijdert u de neus 
van het product.

11. HET OPZETSTUK VERVANGEN
1 Verwijder de accu.
2 Draai de neus 90° en trek de neus uit het 

product.
3 (Afb. R) Druk op de houder aan de basis 

van het opzetstuk en trek het opzetstuk 
eruit.

4 Druk er een nieuw opzetstuk in. 
5 Steek de neus in het product en draai het 

in de normale richting.

12. VASTGELOPEN SCHROEVEN 
VERWIJDEREN

1 Verwijder de accu en bandschroeven.
2 Verwijder de vastgelopen schroef.

13. HET CONTACTPUNT 
VERVANGEN

1 Verwijder de accu en bandschroeven.
2 (Afb. S) Haak de opening van één uiteinde 

van het contactpunt over de haak (zie A in 
de afbeelding).

3 Haak de opening van het andere uiteinde 
over de haak (zie B).
15



7. ONDERHOUD

• Voordat u het apparaat inspecteert, 
controleert u of de accu niet in het apparaat 
steekt.
Het niet opvolgen van deze instructie kan 
leiden tot ernstig letsel. 

• Voordat u de acculader inspecteert, 
controleert u of de lader van de voeding is 
losgehaald.

1 Inspecteer het apparaat regelmatig
Om goed te blijven functioneren, moet het 
apparaat regelmatig worden geïnspecteerd 
en schoongemaakt.
Controleer regelmatig of alle schroeven 
goed vastgezet zijn.
Niet goed vastgezette schroeven kunnen 
leiden tot ongelukken of defecten. Draai 
eventuele loszittende schroeven stevig vast.
Wanneer u het product gebruikt terwijl er 
gipspoeder op kleeft, zal dit de effectiviteit en 
het vermogen van het product verminderen. 
Verwijder gipspoeder en stof voor het 
gebruik.

2 Smeer het apparaat niet
Gebruik nooit smeermiddel op dit apparaat. 
Smeermiddelen tasten het smeervet 
binnenin het apparaat aan, wat storingen en 
defecten in het apparaat kan veroorzaken.

3 Dompel het apparaat niet in een vloeistof. 
Maak het apparaat niet met een vloeistof 
nat.

4 Veeg het product schoon met een droge, 
zachte doek.
Gebruik geen vochtige doek of vluchtige 
chemicaliën zoals thinner of benzeen.

5 Smeer het apparaat niet in met vet, olie 
(ook geen oliespray), en andere kleverige 
smeermiddelen.
Wanneer deze worden gebruikt zal het 
gipspoeder eraan blijven kleven, waardoor 
het apparaat moet worden gereviseerd of 
alle onderdelen moeten worden gereinigd.

8. OPSLAG
Sla het apparaat niet in een koude omgeving op. 
Bewaar het apparaat in een warme ruimte.
Bewaar het apparaat op een warme en droge 
plaats als het niet gebruikt wordt. Buiten bereik 
van kinderen houden. Alle kwaliteitsapparaten 
vergen uiteindelijk onderhoud of vervanging van 
onderdelen door slijtage als gevolg van normaal 
gebruik.

OPSLAG VAN HET APPARAAT
Wanneer u klaar bent met het gebruik van het 
apparaat of wanneer het apparaat een tijdje niet 
wordt gebruikt, haalt u de accu eruit. Bewaar het 
apparaat met alle bijbehorende accessoires op 
een goed geventileerde plaats met een 
maximum omgevingstemperatuur van 40 °C 
(104 °F) en een minimum 
omgevingstemperatuur van -20 °C (-4 °F).
De accu, met de beschermkap op de 
contactpunten van de accu (ter voorkoming van 
kortsluiting), dient te worden bewaard op een 
goed geventileerde plaats met een maximum 
omgevingstemperatuur van 30 °C  (86 °F) en 
een minimum omgevingstemperatuur van -20 °C 
(-4 °F).

WANNEER DE ACCU LANGER DAN 6 
MAANDEN WORDT OPGESLAGEN ZONDER 
DEZE TE GEBRUIKEN, 
DIENT U DE VOLGENDE INSTRUCTIES OP TE 
VOLGEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE 
PRESTATIES VAN DE ACCU NIET 
VERMINDEREN;
• Laad de accu volledig op voordat u deze 

opslaat.
• Plaats een beschermkap op de 

contactpunten van de accu om kortsluiting 
te voorkomen.

• Bewaar de accu op een goed geventileerde, 
droge locatie met een 
omgevingstemperatuur van minimaal 
-20 °C (-4 °F) en maximaal 30 °C (86 °F).

• Bewaar de accu niet in het directe zonlicht.

WAARSCHUWING

LET OP!
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9. OPLOSSEN VAN 
PROBLEMEN / 
REPARATIE

Het oplossen en/of repareren van storingen mag 
alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde 
distributeurs van MAX CO., LTD. of andere 
specialisten.
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• De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

130719-00/01

GEDRUKT IN JAPAN

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

wis.max-ltd.co.jp/int/ (WERELDWIJDE website)
www.max-europe.com (EUROPESE website)
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