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Art.-nr: 45.138.10 (1.5 Ah)  I.-nr: 11014 

Art.-nr: 45.138.12 (Solo)  I.-nr: 11014 
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Fara! – Läs bruksanvisningen för att minska risken för skador 

 

 
Försiktighet! Använd hörselskydd. Buller kan orsaka hörselskador. 

 

 
Försiktighet! Använd andningsskydd. Hälsovådligt damm kan bildas vid bearbetning av trä och andra 
material. Använd aldrig maskinen för att bearbeta material som innehåller asbest! 

 

 
Försiktighet! Använd skyddsglasögon. Under arbetet kan gnistor eller flygande stickor, spån och 
damm från maskinen orsaka att du förlorar synen. 

 

 
Välj mellan de olika funktionerna endast då maskinen är stillastående. Om du underlåter att följa 

detta kan maskinen skadas. 

 

 
Vrid och skjut in SDS-Plus borrbit i verktygets chuck så långt det går. Verktyget låser automatiskt. 

 

 
1. Dra tillbaka och håll låshylsan! 

2. Ta bort verktyget! 

 

 
Förvara batteriet endast i torra utrymmen med en omgivande temperatur på +10°C till +40°C. Endast 
laddade batterier ska förvaras (minst laddade till 40 %). 
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En borrbits diameter får inte vara större än 12 mm. 

 

 
Säkerhetsklass II 

 

 
Endast för användning i torra utrymmen. 
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Fara! 

När utrustningen används måste särskilda 
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra 
personskador och förstörelse. Var god läs 
igenom denna bruksanvisning och säkerhets-
föreskrifterna noggrant. 

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe 
så att du alltid kan hitta önskad information. Om 
utrustningen ska överlåtas till andra personer 
måste även denna bruksanvisning och 
säkerhetsföreskrifterna medfölja. Vi påtar oss 
inget ansvar för olyckor eller skador som uppstår 
på grund av att denna bruksanvisning eller 
säkerhetsanvisningarna åsidosätts. 

 

1. Säkerhetsföreskrifter 

Gällande säkerhetsinformation finns i det 
bifogade häftet. 

Fara! 

Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. 

Underlåtelse att efterfölja säkerhetsföreskrifterna 
och anvisningarna kan leda till elstöt, brand 
och/eller allvarliga personskador. 

Behåll alla säkerhetsföreskrifter och 
instruktioner för framtida användning. 

 

2. Beskrivning av maskinen och 
leveransomfattning 

2.1 Beskrivning (Fig. 1) 

1. Låshylsa 

2. Omkastare för val av borr/slagborr 

3. Omkastare för rotationsriktning 

4. Strömbrytare 

5. Batteri 

6. Spärrknapp 

7. Batterikapacitetsindikator 

8. Laddare 

9. LED-lampa 

2.2 Leveransomfattning 

Kontrollera att produkten är komplett med hjälp 
av beskrivningen av leveransen. Om delar 
saknas, var god ta kontakt med vårt service-
center eller försäljningsstället där du köpte 
produkten senast inom fem arbetsdagar efter 
inköpet samt att du uppvisar ett giltigt 
inköpsbevis. Beakta även garantitabellen i 
serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen. 

• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut 
utrustningen. 

• Ta bort förpackningsmaterialet samt 
eventuella förpacknings- och/eller 
transportsäkringar (om monterade). 

• Kontrollera att alla delar finns med. 

• Kontrollera om utrustningen eller tillbehören 
har skadats i transporten. 

• Spara om möjligt förpackningen tills 
garantitiden har löpt ut. 

 

Viktigt! 

Produkten och förpackningsmaterialet är inte 
leksaker. Barn får inte leka med plastpåsar, 
folie eller smådelar. Risk för att barn sväljer 
delar och kvävs! 

 

• Sladdlös slagborrmaskin 

• Batteriladdare (Levereras inte med Art. nr. 
45.138.12) 

• Batteri (Levereras inte med Art. nr. 45.138.12) 

• Original bruksanvisning 

• Säkerhetsanvisningar 

 

3. Korrekt användning 

Utrustningen är designad för borrarbete med 
hammarfunktionen i betong, sten och tegel, alltid 
med användning av korrekt borrbit. Utrustningen 
är även lämplig för att skruva och borra i trä och 
stål. 

 

Utrustningen får endast användas för dess 
beskrivna ändamål. All annan användning anses 
vara felaktig användning. Användaren/operatö-
ren och inte tillverkaren hålls ansvarig för skador 
eller personskador av alla slag som uppkommer 
på grund av sådan felaktig användning. 

 

Var god ha i åtanke att våra produkter inte är 
konstruerade för yrkesmässig, hantverksmässig 
eller industriell användning. Vår garanti gäller 
inte om utrustningen används inom yrkes-
mässiga, hantverksmässiga eller industriella 
verksamheter eller vid liknande aktiviteter. 
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4. Tekniska data 

Spänning: ............................................... 18 V DC 

Tomgångsvarv:  ................................. 0-1100 rpm 

Framåt- och bakåtrotation: ................................ ja 

Batteriladdarens utgående spänning:  .... 21 V DC 

Batteriladdarens utgående strömstyrka:  ........ 3 A 

Nätspänning för laddare:  .. 200-260 V ~ 50-60 Hz 

Batterityp:  ............................................ Litium-jon 

Antal battericeller:  ............................................. 5 

Batterikapacitet:  ........................................ 1.5 Ah 

Vikt: ............................................................ 1.7 kg 

 

Den maximala skruvdiametern anger den 
maximala diametern för en skruv som kan 
skruvas in i trä. Skruvdiametern kan variera 
beroende på typ av trä. 

 

Buller och vibration 

Buller och vibrationsvärden uppmättes i enlighet 
med EN 60745-1. 

 

LpA ljudtrycksnivå:  ................................. 86 dB(A) 

KpA osäkerhet:  ............................................. 3 dB 

LWA ljudtrycksnivå:  ................................ 97 dB(A) 

KWA osäkerhet:  ............................................ 3 dB 

 

Använd hörselskydd. 

Buller kan orsaka hörselskador. 

 

Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre 
riktningar) har bestämts i enlighet med  
EN 60745-2-6. 

 

Slagborrning i betong 

Vibrationsemissionsvärde ah = 9.9 m/s² 

K osäkerhet = 1.5 m/s² 

 

Vibrationsvärdet som anges fastställdes i 
enlighet med en standardiserad provningsmetod. 
Det kan variera beroende på vilket sätt som den 
elektriska utrustningen används och kan 
överskrida det specificerade värdet under 
exceptionella omständigheter. 

 

Vibrationsvärdet som anges kan användas för att 
jämföra utrustningen med andra elverktyg. 

 

Vibrationsvärdet som anges kan användas för en 
första bedömning av skadlig påverkan. 

 

Begränsa buller och vibration till ett minimum. 

• Använd endast maskiner som är i perfekt 
funktionstillstånd. 

• Utför service och rengör maskinen 
regelbundet. 

• Anpassa ditt arbetssätt till maskinen. 

• Överbelasta inte maskinen. 

• Utför service på maskinen närhelst det krävs. 

• Stäng av maskinen när den inte används. 

• Använd skyddshandskar. 

 

Försiktighet! 

Kvarstående risker 

Kvarstående risker föreligger alltid även om 
detta elverktyg används enligt föreskrift. 
Följande faror kan finnas i samband med 
maskinens konstruktion och design: 

1. Lungskador om inget lämpligt 
andningsskydd används. 

2. Hörselskador om inte lämpligt hörselskydd 
används. 

3. Hälsoskador som uppstår av hand- och 
armvibrationer om maskinen används under 
längre tid eller om det inte hanteras och 
underhålls enligt föreskrift. 

 

Begränsa användningstiden. 

Ta hänsyn till alla moment under användningen 
(t.ex. tider när elverktyget är avstängt och 
sådana tider när det visserligen har slagits på 
men körs utan belastning). 

 

5. Innan utrustningen startas 

Se till att du läser följande information innan du 
använder den sladdlösa slagborrmaskinen för 
första gången: 

1. Batteriet ska endast laddas med den 
medföljande laddaren. Ett tomt batteri kräver 
en laddning på ca 0,5-1 timme. 

2. Använd alltid vassa borrskär och skruvbits 
som är lämpliga för arbetet och som är i 
felfritt tillstånd. 

3. Innan du borrar och skruvar i väggar måste 
du alltid kontrollera om dessa innehåller 
kablar eller gas- eller vattenledningar. 
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6. Användning 

6.1 Laddning av LI-batteriet (Fig. 2-3) 

1. Dra ut batteriet (5) ur handtaget samtidigt 
som du trycker ned spärrknappen (6). 

2. Kontrollera att ditt elnät har samma spänning 
som anges på batteriladdarens märkskylt. 
Anslut laddarens (8) stickkontakt till vägg-
uttaget. Den gröna LED-lampan börjar blinka. 

3. Skjut fast batteriet på batteriladdaren. 

 

Under punkt 10 “Laddningsindikator” finns en 
tabell som förklarar betydelsen av de olika LED-
indikatorerna på laddaren. 

 

Om batteriet inte kan laddas måste du kontrollera 

• om det finns spänning i uttaget 

• om laddarens kontakter ger ordentlig kontakt. 

 

Om batteriet fortfarande inte kan laddas måste 
du skicka 

• laddaren 

• batteriet 

till vår Kundserviceavdelning. 

 

För att säkerställa att LI-batteriet får en lång livs-
längd ska du se till att omgående ladda det. Du 
måste ladda batteriet när du märker att kraften i 
den sladdlösa slagborrmaskinen minskar. 

6.2 Omkastare för att välja skruva/borra/ 
hamra (Fig. 4/Del 2) 

Se upp! Ändra endast omkastarens läge när 
maskinen står still! 

 

Borra/skruva: 

För att borra/skruva, tryck på knappen (a) på 
omkastaren (2) och vrid samtidigt omkastaren (2) 
till läge A. 

 

Hammarborrning: 

För att hammarborra, tryck på knappen (a) på 
omkastaren (2) och vrid samtidigt omkastaren (2) 
till läge B. 

 

Viktigt. 

Du behöver bara ett lätt kontakttryck för hammar-
borrning. Överdrivet kontakttryck belastar motorn 
i onödan. Kontrollera borrskären regelbundet. 
Slipa eller byt ut slöa borrskär. 

 

6.3 Omkastare för rotationsriktning  
(Fig. 5/Del 3) 

Med denna skjutbara omkastare ovanför 
strömbrytaren kan du ställa in maskinens 
rotationsriktning samt även spärra utrustningen 
mot oavsiktlig inkoppling. Du kan välja mellan 
medurs eller moturs rotation. För att undvika att 
maskinens växel skadas får du endast skifta 
rotationsriktning medan maskinen står stilla. När 
omkastaren står i mellersta läget är 
strömbrytaren blockerad. 

 

Fara! 

För att undvika fara måste maskinen enbart 
hållas med användning av de två handtagen. 

Annars kan du få en elektrisk stöt om du skulle 
råka borra i en elektrisk ledning! 

6.4 Strömbrytare (Fig. 5/Del 4) 

Du kan styra varvtalet steglöst med strömbryta-
ren. Ju mer strömbrytaren trycks in, desto högre 
blir maskinens varvtal. 

 

Sätta på: 

Tryck på strömbrytaren (4). 

 

Avstängning: 

Släpp strömbrytaren (4). 

6.5 Batterikapacitetsindikator (Fig. 6 – Del 7) 

Tryck på knappen (b) för kapacitetsindikering för 
batteriet. 

Kapacitetsindikeringen (7) visar batteriets 
laddningsnivå med tre LED-indikatorer. 

 

Alla 3 LED lyser: 

Batteriet är fullt laddat. 

 

2 eller 1 LED lyser: 

Batteriet har tillräcklig restkapacitet. 

 

1 LED blinkar: 

Batteriet är tomt, ladda batteriet. 

 

Alla LED blinkar: 

Batteriet har djupurladdats och är defekt. Använd 
eller ladda aldrig ett defekt batteri. 
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6.6 LED-lampa (Fig. 6/Del 9) 

Du kan använda LED-lampan (9) för att få bättre 
belysning där du ska borra eller skruva. LED-
lampan (9) tänds automatiskt när du trycker in 
strömbrytaren (4). 

6.7 Sätta i ett verktyg (Fig. 7) 

Viktigt. Inför alla arbeten (t ex byte av verktyg, 
underhåll mm.) på den batteridrivna skruvdraga-
ren måste du ställa omkopplaren för rotations-
riktningen (3) i mittläge. 

• Rengör verktyget innan montering och 
applicera ett tunt lager fett på verktygets skaft. 

• Vrid och tryck det dammfria verktyget in i 
chucken (c) så långt som det går. Verktyget 
låser automatiskt. 

• Kontrollera att verktyget är låst på plats 
genom att dra i det. 

6.8 Ta bort ett verktyg (Fig. 8) 

Dra tillbaka och håll låshylsan (1) och ta bort 
verktyget. 

6.9 Skruvdragning 

Använd helst självcentrerande skruvar (t.ex. torx, 
krysskruv) som garanterar ett säkert arbets-
resultat. Se till att bits och skruv stämmer 
överens form och storlek. Ställ in vridmomentet, 
som beskrivs på annat ställe i denna bruks-
anvisning, så att det passar skruvstorleken. 

 

7. Rengöring, underhåll och 
beställning av reservdelar 

Fara! 

Dra alltid ut batteriet innan du påbörjar något 
rengöringsarbete. 

7.1 Rengöring 

• Håll alla säkerhetsanordningar, ventilations-
öppningar och motorhuset rena från smuts 
och damm i möjligaste mån. Torka av maski-
nen med en ren trasa eller blås den ren med 
tryckluft med lågt tryck. 

• Vi rekommenderar att du gör ren maskinen 
direkt efter varje användning. 

• Rengör maskinen regelbundet med en fuktig 
trasa och lite handdiskmedel. Använd inte 
rengöringsmedel eller lösningsmedel; dessa 
kan angripa maskinens plastdelar. Se till att 
inget vatten sipprar in i maskinen. Vatten som 
tränger in i ett elektriskt verktyg ökar risken för 
elektriska stötar. 

 

7.2 Underhåll 

Det finns inga delar inuti utrustningen som kräver 
ytterligare underhåll. 

7.3 Beställa reservdelar och tillbehör 

Vänligen uppge följande information vid 
beställning av reservdelar: 

• Typ av enhet 

• Enhetens artikelnummer 

• Enhetens ID-nummer 

• Den önskade reservdelens nummer 

För senaste priser och information, gå till 
www.isc-gmbh.info 

 

 

Tips! För bästa resultat 
rekommenderar vi tillbehör 
av högsta kvalitet från 

! 

www.kwb.eu 

welcome@kwb.eu 

 

8. Kassering och återvinning 

Utrustningen levereras i en förpackning som 
fungerar som skydd mot transportskador. Denna 
förpacknings råmaterial kan återanvändas eller 
återvinnas. Utrustningen och dess tillbehör 
består av olika material som så som metall och 
plast. Kasta aldrig uttjänt utrustning i hushålls-
soporna. Utrustningen ska lämnas till ett lämpligt 
insamlingsställe för korrekt avfallshantering. Hör 
efter med din kommun om du inte vet var 
närmsta insamlingsställe finns. 

 

9. Förvaring 

Förvara utrustningen och dess tillbehör utom 
räckhåll för barn i ett mörkt och torrt utrymme 
över frystemperatur. Den idealiska förvarings-
temperaturen är mellan 5 och 30 °C. Förvara 
elverktyget i dess originalförpackning. 
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10. Laddningsindikator 

Indikatorstatus 
Förklaringar och åtgärder 

Röd LED Grön LED 

Från Blinkar Redo för användning 

Laddaren är ansluten till elnätet och driftberedd; det finns inget batteri i 
laddaren. 

Till Från Laddning 

Laddaren snabbladdar batteriet. 

Från Till Batteriet har laddats till 85 % och är färdigt för användning. 

(Laddningstid 1.5 Ah-batteri: 30 min) 

(Laddningstid 3.0 Ah-batteri: 60 min) 

(Laddningstid 5.2 Ah-batteri: 130 min) 

Därefter kopplar laddaren om till skonladdning tills batteriet har laddats 
helt. 

(Total laddningstid för 1.5 Ah-batteri: ung. 40 min) 

(Total laddningstid för 3.0 Ah-batteri: ung. 75 min) 

(Total laddningstid för 5.2 Ah-batteri: ung. 140 min) 

Åtgärd: 

Ta ut batteriet från laddaren. Koppla bort laddaren från vägguttaget. 

Blinkar Från Anpassningsladdning 

Laddaren är i läget för skonsam laddning. 

Av säkerhetsskäl utförs laddningen långsammare och tar mer än 1 
timme. Orsakerna kan vara: 

- Batteriet har inte använts på en mycket lång tid eller ett redan tomt 
batteri har laddats ur (djupurladdning). 

- Batteriets temperatur befinner sig inte inom idealintervallet (mellan 
25°C och 45°C). 

Åtgärd: 

Vänta tills batteriet har laddats; du kan fortfarande fortsätta att ladda 
batteriet. 

Blinkar Blinkar Fel 

Det går inte längre att ladda. Batteriet är defekt. 

Åtgärd: 

Ladda aldrig ett defekt batteri. 

Ta ut batteriet från laddaren. 

Till Till Temperaturfel 

Batteriet är för varmt (t.ex. på grund av direkt solstrålning) eller för kallt 
(under 0°C). 

Åtgärd: 

Ta ut batteriet och förvara det i rumstemperatur (ung. 20°C) i en dag. 
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Endast för EU-länder 

 

Kasta aldrig elverktyg i hushållssoporna. 

 

För att följa det europeiska direktivet 2012/19/EG gällande uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning och 
dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste uttjänta elverktyg källsorteras och lämnas in för 
miljövänlig återvinning, t.ex. genom att lämna dem till en återvinningsstation. 

 

Återvinningsalternativ till begäran om återsändning: 

Som ett alternativ till att återsända utrustningen till tillverkaren måste innehavaren av den elektriska 
utrustningen säkerställa att utrustningen kasseras på rätt sätt om denne inte längre vill behålla 
utrustningen. 

Den uttjänta utrustningen kan återsändas till en lämplig insamlingspunkt som kasserar utrustningen i 
enlighet med nationella föreskrifter beträffande återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte de 
tillbehör eller hjälpmedel utan elektriska komponenter levererade tillsammans med den uttjänta 
utrustningen. 

 

 

Eftertryck eller återgivning på annat sätt av medföljande dokumentation till produkterna, i sin helhet eller 
delar av, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH. 

 

Med förbehåll för tekniska ändringar. 

 

 

 

Denna försändelse innehåller litium-jon batterier. 

I enlighet med särbestämmelse 188 är denna försändelse undantagen ADR-föreskrifterna. Hanteras 
varsamt. Risk för antändning i händelse av att försändelsens förpackning skadas. Om försändelsens 
förpackning är skadad: Kontrollera och om nödvändigt packa om. För närmare information kontakta: 
0049 1807 10 20 20 66 (fast nät 14 ct/min, mobiltelefon max. 42 ct/min). Utanför Tyskland gäller taxor i 
det aktuella landet i stället för vanliga samtal till landlinjer i Tyskland. 



- 13 - 

Serviceinformation 

Vi har kompetenta servicepartners i alla länder nämnda på garantibeviset vilkas kontaktuppgifter även 
finns på garantibeviset. Dessa partners hjälper dig med all begäran om service så som reparationer, 
beställning av reserv- och slitdelar eller köp av förbrukningsvaror. 

 

Vänligen observera att följande delar av produkten utsätts för normalt eller naturligt slitage och att 
följande delar av den anledningen även krävs av oss för användning som förbrukningsvaror. 

 

Kategori Exempel 

Slitagedelar* Kolborstar, chuck, batteri 

Förbrukningsmaterial* Borrskär, mejslar 

Delar som saknas  

 

* Behöver inte ingå i leveransomfattningen! 

 

I händelse av defekter eller fel, vänligen registrera problemet på internet på www.isc-gmbh.info. Var god 
se till att du ger en så exakt beskrivning av problemet och under alla omständigheter svarar på följande 
frågor: 

 

• Fungerade utrustningen överhuvudtaget eller var det fel på den från början? 

• Märkte du av någonting (symptom eller defekt) innan felet? 

• Enligt din uppfattning, vilket funktionsfel har utrustningen (huvudsymptom)? 

Beskriv detta funktionsfel. 
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Garantibevis 

Bäste kund, 

Alla våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll för att säkerställa att de levereras till dig i 
perfekt tillstånd. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på rätt sätt ber vi dig att kontakta vår 
serviceavdelning under adressen som anges på detta garantibevis. Du kan även kontakta oss på telefon 
genom numret som visas nedan. 

Var god notera följande punkter som gäller för att du ska kunna göra ett garantianspråk: 

1. Dessa garantivillkor reglerar ytterligare garantitjänster vilka tillverkaren nämner nedan och utfäster 
till köparen av sin nya produkt förutom deras lagstadgade garantirätt. Garantianspråk som regleras 
enligt lag påverkas inte av denna garanti. Vår garanti är kostnadsfri för dig. 

2. Våra garantitjänster omfattar enbart defekter på grund av material- eller tillverkningsfel på en 
produkt som du har löpt från tillverkaren nämnd nedan och är begränsad till antingen åtgärdande av 
sagda defekter på produkten eller byte av produkten, vilket av detta vi föredra. 

Var god notera att våra produkter inte är konstruerade för yrkesmässig, hantverksmässig eller 
industriell användning. Ett garantiavtal ingås inte om produkten har använts yrkesmässigt, 
hantverksmässigt eller industriellt eller har utsatts för liknande påfrestning under garantiperioden. 

3. Följande omfattas inte av vår garanti: 

- Skada på produkten orsakad av underlåtelse att följa monteringsanvisningarna eller på grund av 
felaktig installation, underlåtelse att följa bruksanvisningarna (till exempel ansluta till en felaktig 
spänning eller strömtyp) eller underlåtelse att följa underhålls- och säkerhetsanvisningarna eller att 
utsätta produkten för onormala omgivningsförhållanden eller bristande skötsel och underhåll. 

- Skada på produkten orsakad av vanvård eller felaktig användning (till exempel överbelasta 
produkten eller användningen eller icke godkända verktyg eller tillbehör), främmande föremål har 
trängt in i produkten (så som sand, stenar eller damm, transportskada), användning av våld eller 
skada orsakad av yttre krafter (till exempel genom att tappa den). 

- Skada på produkten eller delar av produkten orsakad av normalt eller naturligt slitage eller genom 
normal användning av produkten. 

4. Garantin gäller 24 månader med början från inköpsdatumet för produkten. Garantianspråk ska ställas 
innan garantiperioden upphör inom två veckor efter att defekten upptäckts. Garantianspråk beviljas 
inte efter att garantiperioden har upphört. 

Den ursprungliga garantiperioden fortsätter att gälla för produkten även om reparationer utförts eller 
delar byts ut. I sådana fall leder inte det utförda arbetet eller monterade delarna till en förlängning av 
garantitiden och ingen ny garanti ges för det utförda arbetet eller de monterade delarna. Detta gäller 
även vid hembesök. 

5. Vänligen rapportera den defekta produkten på följande internetadress för att registrera ditt 
garantianspråk: www.isc-gmbh.info. Om defekten omfattas av vår garanti repareras din produkt 
omedelbart och skickas tillbaka till dig, eller så skickar vi en ny produkt till dig. 

 

Givetvis är vi även glada att kunna erbjuda en reparationstjänst, mot ersättning, av eventuella defekter 
som antingen inte täcks av garantin eller som har uppstått efter garantitidens slut. För att kunna nyttja 
denna tjänst, var god skicka produkten till vår serviceadress. 

 

För slitage och förbrukningsmaterial samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin 
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning. 

 

 

 
Janne Harju 

Produktchef 

Kauppahuone Harju Oy 

Myllypuronkatu 30 

33330 Tammerfors 

Finland 

mobil nr: +358 20 743 1374 

e-post: janne.harju@harju.fi 

webb: www.harju.fi 


