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1. KÄYTTÖ 
Sähkökäyttöinen laite on tarkoitettu poraamiseen tai ruuvien kiinnittämiseen tai irrottamiseen muovi- tai 
puumateriaaleissa. Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. 

 VAROITUS! Turvallisuutesi takaamiseksi lue nämä käyttöohjeet ja yleiset 
turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Laite on luovutettava 
eteenpäin yhdessä näiden käyttöohjeiden kanssa. 
 

2. KUVAUS (KUVA A) 
1. ON/OFF-virtakytkin  
2. Eteenpäin/taaksepäin -kytkin 
3. Momentin säätörengas 
4. Pikaistukka 13 mm 
5. Akku 
6. Akun irrotuspainike 
7. LED-valo 
8. Nopeuden valitsin 
9. Virtaliitin 
10. Pistokesovitin 
 

3. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 
▪ Poista kaikki pakkausmateriaalit.  
▪ Poista kaikki jäljellä olevat pakkaukset ja pakkausvarusteet (jos mukana).  
▪ Tarkasta, että pakkauksen sisältö on täydellinen.  
▪ Tarkasta laite, virtajohto, virtapistoke ja kaikki lisävarusteet mahdollisien kuljetusvaurioiden varalta.  
▪ Säilytä kaikki pakkausmateriaalit laitteen takuuaikana, jos mahdollista. Hävitä laite paikallisten 
jätteenkäsittelymääräysten mukaan sen käyttöiän päätyttyä. 

 VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leluja! Älä anna lasten leikkiä muovikäärepakkausten 
parissa! Tukehtumisvaara! 
 
1 x akkuporakone 
1 x akkulaturi 
1 x käyttöohje  

 Jos mikä tahansa osa puuttuu tai on viallinen, ota yhteys jälleenmyyjääsi. 
 

4. SYMBOLIT 
Tässä käyttöohjeessa ja/tai laitteessa on käytetty seuraavia symboleita: 

 

Henkilövahingon tai laitevaurion 
vaara 

 

Laite on eurooppalaisten 
direktiivien vaatimusten mukainen 

 

Käytä silmiensuojainta 

 

Käytä käsineitä 

 

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä   
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5. YLEISET SÄHKÖKÄYTTÖISIÄ TYÖKALUJA KOSKEVAT 
TURVALLISUUSOHJEET 
Lue kaikki käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Näiden ohjeiden noudattamatta 
jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vakavan henkilövahingon. Säilytä käyttö- ja 
turvallisuusohjeet tulevaa tarvetta varten. Sana "sähkötyökalu" varoitustekstissä viittaa verkkovirtakäyttöisiin 
(johdollinen) sähkötyökaluihin tai akkukäyttöisiin (johdoton) työkaluihin.  
5.1 Työskentelyalue 
▪ Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäsiistit ja pimeät työalueet ovat tapaturmariskejä.  
▪ Älä käytä sähkökäyttöisiä laitteita räjähdysherkissä tiloissa ja ympäristöissä, kuten herkästi syttyvien 
nesteiden, kaasujen tai pölyjen läheisyydessä. Sähkökäyttöiset laitteet muodostavat kipinöitä, jotka saattavat 
sytyttää pölyn tai höyryt tuleen.  
▪ Pidä lapset ja sivulliset ulkopuoliset henkilöt kaukana sähkökäyttöisestä laitteesta sen käytön aikana. Voit 
menettää laitteesi hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.    
5.2. Sähköturvallisuus 
▪ Tarkasta aina, että virransyötön jännite vastaa laitteen arvokilvessä kuvattua jännitettä.  
▪ Sähkökäyttöisen laitteen virtapistokkeiden on sovittava pistorasiaan. Älä muuta tai muuntele virtapistoketta 
millään tavalla. Älä koskaan käytä mitään sovitinpistokkeita maadoitettuun sähkökäyttöiseen laitteeseen. 
Sopivat pistorasiat ja virtapistokkeet, joita ei ole muutettu, vähentävät sähköiskun vaaraa.  
▪ Vältä kehokosketusta maadoitettuihin pintoihin kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin tai jääkaappeihin. 
Sähköiskujen riski kasvaa jos kehosi on kosketuksissa maadoitettuihin pintoihin.  
▪ Älä jätä sähkökäyttöisiä laitteita sateeseen tai märkiin olosuhteisiin. Sähköiskujen riski kasvaa, mikäli vettä 
pääsee sähkökäyttöisen laitteen sisälle.  
▪ Älä vahingoita virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa sähkökäyttöisen laitteen kantamiseen, vetämiseen tai sen 
irrottamiseen pistorasiasta. Pidä virtajohto kaukana kuumista, öljyisistä, teräväreunaisista tai liikkuvista osista. 
Vaurioituneet tai kietoutuneet virtajohdot voivat aiheuttaa sähköiskun.  
▪ Käytettäessä sähkökäyttöistä laitetta ulkona, käytä ulkokäyttöön soveltuvaa ja hyväksyttyä jatkojohtoa. 
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö alentaa sähköiskuriskiä.  
▪ Jos laitteen käyttöä kosteissa tiloissa ei voida välttää, käytä vikavirtasuojattua (RCD) virtapistoketta. 
Vikavirtalaitteen (RCD) käyttö alentaa sähköiskuvaaraa.  
5.3 Henkilöturvallisuus 
▪ Kun käytät sähkökäyttöistä laitetta, pysy valppaana, tarkkaile mitä olet tekemässä ja käytä tervettä järkeä. 
Älä käytä laitetta väsyneenä, tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinenkin 
huomion heikkeneminen sähkökäyttöisten laitteiden käytön aikana voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.  
▪ Käytä henkilönsuojaimia. Käytä aina silmiensuojaimia. Suojavarustuksen kuten pölynaamarin, 
luistamattomien turvakenkien, kypärän ja kuulosuojaimen käyttö tarvittaessa vähentää henkilövahinkoja.  
▪ Vältä laitteen tahatonta käynnistystä. Varmista, että virtakatkaisin on pois päältä ennen laitteen kytkemistä 
verkkovirtaan. Sähkökäyttöisten laitteiden kuljettaminen niin, että sormesi ovat kytkimen päällä tai kytkimen 
ollessa päällä (asento ON) kasvattavat tapaturmariskiä.  
▪ Irrota säätöavaimet ja muut työkalut ennen sähkökäyttöisen laitteen kytkemistä päälle. Laitteen pyörivään 
osaan jätetty työkalu voi johtaa henkilövahinkoon.  
▪ Älä kurkottele liian pitkälle. Seiso tukevasti ja säilytä tasapainosi vakaana koko työskentelyn ajan. Näin 
sähkökäyttöinen laite pysyy hallinnassasi jokaisessa tilanteessa.  
▪ Pukeudu tarkoituksenmukaisesti. Älä käytä väljiä, roikkuvia vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja 
käsineet kaukana sähkökäyttöisen laitteen liikkuvista ja pyörivistä osista. Väljät vaatteet, korut tai pitkät 
hiukset voivat helposti takertua laitteen liikkuviin osiin. 
▪ Jos laitteissa on pölyn poisto- tai keräysliitäntä, tarkasta, että ne ovat liitetty paikalleen ja niitä käytetään 
tarkoituksenmukaisella tavalla Pölynkerääjän käyttö voi rajoittaa pölyn aiheuttamia haittoja.  
5.4 Sähkökäyttöisen laitteen käyttö ja hoito 
▪ Älä käytä sähkökäyttöistä laitetta tarkoituksenvastaisella tavalla. Käytä oikeaa laitetta vastaavaan 
käyttötarkoitukseen. Tarkoitusta vastaava sähkökäyttöinen laite suorittaa vaaditun työn paremmin ja 
turvallisemmin sille suunnitellulla tavalla.  
▪ Älä käytä sähkökäyttöistä laitetta, jos sen virtakytkin ei toimi kunnolla. Kaikki viallisella virtakytkimellä 
varustetut hallitsemattomat laitteet ja työkalut ovat vaarallisia ja ne on korjattava välittömästi.  
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▪ Irrota virtapistoke virransyötöstä ennen minkään säätötyön tai osien vaihdon suorittamista ja ennen laitteen 
varastointia. Tällaiset ennaltaehkäisevät varotoimenpiteet alentavat vahingossa tapahtuvaa käynnistymisen 
riskiä.  
▪ Kun sähkökäyttöinen laite ei ole käytössä, säilytä sitä lasten ulottumattomissa, äläkä salli laitetta tai näitä 
käyttöohjeita tuntemattomien henkilöiden käyttää tätä laitetta. Sähkökäyttöiset työkalut ovat mahdollisesti 
vaarallisia kokemattomien henkilöiden käytössä.  
▪ Pidä sähkökäyttöisistä laitteista hyvää huolta. Tarkasta puuttuvat tai juuttuneet liikkuvat osat, osien kunto ja 
kaikki muut olosuhteet, jotka voivat heikentää sähkökäyttöisen laitteen turvallista käyttötapaa. Mikäli 
sähkökäyttöinen laite on vaurioitunut, toimita se korjattavaksi ennen sen uudelleenkäyttöä. Useimmat 
henkilövahingot ja tapaturmat johtuvat huonosti huolletuista sähkökäyttöisistä laitteista ja työkalusta.  
▪ Pidä leikkuuterät terävinä ja puhtaina. Hyvin huolletut ja teräväteräiset leikkaavat laitteet takertuvat 
harvemmin ja ovat helpompia käyttää.  
▪ Käytä sähkökäyttöistä laitetta, lisävarusteita ja teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti sekä juuri sille laitteelle 
suunnitellulla käyttötavalla ottamalla huomioon käyttöolosuhteet sekä suorittavan työn ominaisuudet. 
Laitteiden käyttö poikkeavissa olosuhteissa tai tarkoituksen vastaisella tavalla voivat aiheuttaa mahdollisia 
vaarallisia tilanteita.  
 
5.5 Huolto 
▪ Sähkökäyttöisen laitteen huolto on suoritettava pätevän henkilön toimesta vain alkuperäisosia käyttämällä. 
Tällä varmistetaan, että käytettävä laite on vaadittujen turvastandardien mukainen.  
 

6. LAITEKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET 
▪ Pidä sähkökäyttöisen laitteen eristetyistä kahvoista kiinni työsuorituksen aikana, missä kiinnike voi päästä 
kosketukseen piilossa olevien sähköjohtojen kanssa. Kiinnikkeen osuminen jännitteelliseen johtoon voi siirtää 
jännitteen laitteen johtaviin metalliosiin ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.  
▪ Suojaa akkulaturi sateelta ja kosteudelta. Veden pääsy akkulaturin sisään kasvattaa sähköiskuvaaraa.   
▪ Suorita lataus vain valmistajan määrittelemällä akkulaturilla. Yhdelle akkutyypille sopivan laturin käyttö 
toisentyyppisen akkutyypin kanssa voi aiheuttaa tulipalovaaran.   
▪ Älä lataa muita akkuja. Akkulaturi soveltuu vain mainitulla jännitealueella toimivien litiumioni-akkujen 
lataamiseen. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla palo- ja räjähdysvaara.  
▪ Pidä akkulaturi puhtaana. Epäpuhtaudet voivat lisätä sähköiskun vaaraa.   
▪ Tarkasta akkulaturi, virtajohto ja virtapistoke aina ennen käyttöä. Älä käytä akkulaturia, jos olet havainnut 
vikaa sen toiminnassa. Älä avaa akkulaturia itse, vaan toimita se korjattavaksi ammattitaitoiselle, vain 
alkuperäisiä varaosia käyttävälle huoltohenkilölle. Vialliset akkulaturit, virtajohdot ja virtapistokkeet lisäävät 
sähköiskuvaaraa.   
▪ Älä käytä akkulaturia herkästi syttyvien pintojen päällä (esim. paperi, tekstiilit, jne.) tai tulenaroissa 
ympäristöissä. Laturin kuumenemisen seurauksena voi olla tulipalovaara.   
▪ Väärin käytettynä akusta voi roiskua akkunestettä: vältä kosketusta. Jos akkunestettä joutuu vahingossa 
iholle, huuhtele runsaalla vedellä. Jos akkunestettä joutuu silmiin, hakeudu lääkärinhoitoon. Akusta vuotanut 
akkuneste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.   
▪ Älä avaa akkua itse. Oikosulkuvaara. 
▪ Suojaa akkua kuumuudelta, esim. jatkuvalta auringonvalolta ja tulelta. Räjähdysvaara!   
▪ Älä oikosulje akkua. Räjähdysvaara!   
▪ Jos akussa on vaurioita tai sitä on käytetty väärin, seurauksena voi kehittyä akkuhöyryjä. Altistumisen 
tapahtuessa toimita altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan ja ota yhteys lääkäriin. Höyryt voivat ärsyttää 
hengitysteitä.  
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7 LAITETTA KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET  
Pidä sähkökäyttöisen työkalun eristetyistä kahvoista kiinni työsuorituksen aikana, missä kiinnike voi päästä 
kosketukseen piilossa olevien sähköjohtojen kanssa. Kiinnikkeen osuminen jännitteelliseen johtoon voi siirtää 
jännitteen työkalun sähköä johtaviin metalliosiin ja aiheuttaa käyttäjään kohdistuvan sähköiskun.  
 
7.1 Akkuyksikköä ja akkulaturia koskevat erityisturvallisuusohjeet 
Jos laitetta käytetään ääriolosuhteissa ja havaitset akkuvuotoja, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon 
kanssa. Jos näin kuitenkin käy, huuhtele iho vedellä. Jos akkunestettä joutuu silmiin, tässä tapauksessa on 
ehdottomasti hakeuduttava lääkäriin.  
▪ Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen 
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, elleivät he ole saaneet 
opastusta laitteen käyttöön ja käyttöä valvo tai ohjaa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö.  
▪Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, etteivät he pääse leikkimään laitteella.  
▪Lue käyttöohje huolellisesti ennen akkulaturin ja akkuyksikön käyttöä.  
▪Varmista latauksen aikana, että käytetty jännite vastaa akkulaturin jännitettä.  
▪Älä altista latauspaikkaa kosteudelle, sateelle tai roiskevedelle.  
 ▪ Ympäristön lämpötila ei saa ylittää 40 °C. Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteelle. 
▪Viallinen, vaurioitunut tai latauskelvoton akkuyksikkö on hävitettävä ongelmajätteenä. Toimita se vastaavaan 
keräyspisteeseen. Älä vahingoita ympäristöä. Älä heitä käyttökelvotonta akkuyksikköä kotitalousjätteen 
sekaan, avotuleen tai vesistöön.  
▪Jos virtajohto on vahingoittunut, sen saa vaihtaa vain jälleenmyyjän tai jälleenmyyjän oman korjaamon 
toimesta. Anna korjaukset vain valtuutetun ammattihenkilön tehtäväksi.  
 ▪Käytä ainoastaan alkuperäisen valmistajan valmistamaa akkuyksikköä.   
▪Pidä akkulaturin pinnat aina puhtaana ja pölyttömänä.  
Aseta akkuyksikkö laturiin. Noudata akkujen napaisuuden merkkejä. 
▪Poista akkuyksikkö aina ennen kuin suoritat laitteeseen korjauksia tai muita toimenpiteitä.  
▪Kun akkuyksikkö ei ole paikallaan porakoneessa, peitä sen liittimet oikosulkujen välttämiseksi (esim. 
työkaluista).  
▪ Älä heitä akkuja veteen tai avotuleen: räjähdysvaara!  
▪Suojaa akkuyksikkö iskuilta äläkä avaa sitä.  
▪Älä koskaan pura akkuyksikköä ja lataa akkua silloin tällöin, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. 
 

7.2 Jäännösriskit 
Vaikka laitetta käytetään edellä kuvatulla tavalla, ei kaikkia mahdollisia jäännösriskejä voi poistaa.  
Seuraavia vaaratekijöitä voi esiintyä laiterakenteen ja sen mallin yhteydessä:  
▪Keuhkovauriot, jos tehokasta pölysuojausta (kasvosuojain tai naamari) ei käytetä.  
▪Kuulovauriot, jos tehokasta kuulosuojainta ei käytetä.  
▪Tärinästä aiheutuvia terveydellisiä ongelmia, mikäli laitetta käytetään pitkäkestoisesti, riittämättömästi 
käsiteltynä tai virheellisellä käyttötavalla.  
        VAROITUS! Tämä laite tuottaa sähkömagneettisia kenttiä toimintansa aikana. Sähkömagneettinen 

kenttä voi vaikuttaa aktiivisen tai passiivisen lääkinnällisen implantin toimintaan häiritsevästi. 
Vakavien tai jopa kuolemaan johtavien riskitekijöiden pienentämiseksi suosittelemme, että henkilöt, 
jotka käyttävät lääketieteellisiä implantteja (esim. sydämentahdistin jne.) ottavat yhteyttä lääkäriin tai 
implantin valmistajaan ennen tämän laitteen käyttöä. 
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8 KÄYTTÖ  
 
8.1 Akun lataus (Kuva 1) 
Akku (5) on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akku saavuttaa täyden varauskapasiteetin vasta 
useiden latauskertojen ja purkautumisjaksojen jälkeen.  
Käytä akun lataamiseen vain toimituksen mukana tullutta akkulaturia (10). 
Lataa akkua ainoastaan ympäristössä, minkä lämpötila on 10 °C - 40 °C välillä  
Liitä akkulaturi (10) 230 V vaihtovirtajännitelähteeseen. 
Akkua (5) ei saa purkaa missään tapauksessa.  
Irrota akku painamalla akun vapautuspainiketta (6) akkuyksikön yläosassa ja poista akku.  
Liitä akkulaturin virtaliitin akkuyksikön latausliittimeen (9).  
Punainen LED-valo syttyy, kun akku on liitetty laturiin ja lataustoiminto käynnistyy.  
Akkuyksikkö on ladattu ja käyttövalmis, kun vihreä LED-valo syttyy ja punainen LED-valo sammuu - n. 
kahden tunnin kuluttua.  

Viallista tai käytettyä akkuyksikköä ei saa hävittää 
kotitalousjätteen mukana. Se on hävitettävä ongelmajätteenä. 
 
 
 

8.2 Poranterän tai ruuvikärjen asennus ja irrotus  
(kuva 2)  
Tämä laite on varustettu pikaistukalla.  
▪Avaa istukka holkkia kiertämällä. 
▪Aseta poranterä tai ruuvikärki istukkaan. 
▪Kiristä istukka kiertämällä etuholkkia (a) ja pitämällä samalla istukan takaosasta (b) kiinni toisella kädelläsi.  
▪Irrota poranterä tai ruuvikärki päinvastaisessa järjestyksessä. Irrota aina akku laitteesta ennen poranterän tai 
ruuvikärjen asennusta tai irrottamista.  

 
8.3 Suunnanvaihtokytkin 
▪Paina suunnanvaihtokytkintä (2) oikealta vasemmalle reikien poraamiseksi ja ruuvien kiristämiseksi. 
▪Paina suunnanvaihtokytkintä (2) vasemmalta oikealle ruuvien irrottamiseksi. Odota aina, että moottori on 
pysähtynyt kokonaan ennen pyörimissuunnan vaihtamista.  

 
8.4 Vääntömomentin säätö 
Tässä laitteessa on säädettävä kytkentä (16+1+1 asennot) vääntömomentin rajoittamiseksi ruuvien 
kiristämistä varten. 
▪Kierrä momentin säätörengasta (3) myötäpäivään momentin alentamiseksi ja vastapäivään momentin 
suurentamiseksi. Oikea asetus riippuu ruuvin tyypistä ja koosta sekä työkappaleesta.   
▪Mikäli olet hiemankin epävarma, aloita alhaisemmalla asetuksella ja kasvata momenttia vasta sitten, kun olet 
saavuttanut halutun tuloksen.  
▪Kierrä säätörengasta poraamista varten täysin vastapäivään (porauskuvaketta kohti).  
▪ Kierrä toiminnan valintakytkintä ja aseta kohdistin osoittamaan iskuporaustilaa  kohti, joka valitsee 
iskuporaustoimintotilan.  
▪ Kierrä toiminnan valintakytkintä ja aseta kohdistin osoittamaan poraustilaa  kohti, joka valitsee 
poraustoimintotilan.  
▪ Kierrä toiminnan valintakytkintä ja aseta kohdistin osoittamaan ruuvinvääntötilaa (1~16) kohti, joka valitsee 
ruuvinvääntötoimintotilan. 
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8.5 Kytkeminen päälle ja pois päältä  
▪ Kytke laite päälle painamalla ON/OFF-kytkintä (1).  
▪ Kytke laite pois päältä vapauttamalla ON/OFF-kytkin (1). 
 
8.6 Portaaton nopeus 
▪ON/OFF-kytkimen painaminen kovemmin kasvattaa kierrosnopeutta. 
▪ON/OFF-kytkimen painaminen heikommin alentaa kierrosnopeutta.  
 
8.7 Alhaisemman/korkeamman kierrosnopeuden valinta  
▪Alhainen nopeus: aseta nopeudenvaihtopainike asentoon “1”. 
▪Korkea nopeus: aseta nopeudenvaihtopainike asentoon “2”. 
 
 

9 PUHDISTUS JA HUOLTO 

HUOMIO! Irrota laite virransyötöstä ennen minkään puhdistus- tai huoltotyön suorittamista. 
 
9.1 Puhdistus 
Pidä laitteen ilmanvaihtoaukot puhtaina moottorin ylikuumentumisen välttämiseksi. �  
Puhdista laitekotelo säännöllisesti pehmeällä liinalla, mieluiten joka käyttökerran jälkeen.  
Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina pölystä ja liasta. 
Jos lika ei irtoa, käytä saippuaveteen kostutettua pehmeää liinaa.  

Älä koskaan käytä liuotinpesuaineita, kuten bensiiniä, alkoholia, ammoniakkiliuosta jne. Nämä 
liuottimet voivat vaurioittaa laitteen muovipintoja ja muoviosia. 
 

10. TEKNISET TIEDOT 
Mallinro.  DAN0838/KWCD1805-20STL 
Nimellisjännite  20 V 
Kuormittamaton nopeus   0-400 / 0-1400 rpm (kierrosta minuutissa) 
Vääntömomenttiasetukset   16+1+1 
Maksimiporauskapasiteetti 
- teräs 

13 mm 

Maksimiporauskapasiteetti 
- puu 

25 mm 

Latausaika 2 tuntia 
Akkukapasiteetti 4000 mAh 
Akkutyyppi Li-ion 
Maks. vääntö 50 Nm 
Istukkatyyppi Pikaistukka 

 
11. MELUTASO 
Melupäästöarvot on mitattu olennaisten standardien mukaan. (K=3) 
Akustinen äänenpainetaso Lpa    79,2 dB(A)  
Akustinen äänentehotaso Lwa          90,2 dB(A) 

 HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia äänenpainetason ylittäessä 85 dB(A). 
aw (tärinätaso)     4,073m/s²     K =1,5 m/s² 
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12 SÄILYTYS 
Puhdista koko laite ja sen varusteet huolellisesti.  
Säilytä laitetta lasten ulottumattomissa, luotettavassa ja lukitussa asennossa, viileässä ja kuivassa paikassa. 
Älä altista laitetta liian alhaisille tai korkeille lämpötiloille.  
 Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle. Säilytä sitä pimeässä jos mahdollista.  
Älä säilytä laitetta muovipussissa kosteuden muodostumisen välttämiseksi. 
 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 
Tässä tuotteessa on Li-ioni-akku. Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista 
riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita. 

 
Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja 
elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja www.serty.fi 

 
 
 
TAKUU 
 
Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. 
Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja 
valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai 
lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. 
Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu. 
Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä 
käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään 
välillisiä kustannuksia. 
 
Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. 
 
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
 
Maahantuoja:     Pohjolan Sinivalko  

Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND 
Tel. +358 10 770 7000 
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1. TILLÄMPNING 
Elverktyget är avsedd för skruvdragning och borrning i trä och plaster. Den är inte konstruerad för yrkesmässig 
användning. 

 VARNING! För din egen säkerhet, läs denna bruksanvisning och de allmänna 
säkerhetsanvisningarna noga innan du använder verktyget. Ditt elverktyg får endast 
överlämnas tillsammans med dessa anvisningar. 
 
2. BESKRIVNING (FIG. A) 
1. TILL-Frånströmbrytare  
2. Väljare framåt/bakåt 
3. Krage för momentinställning 
4. Nyckellös chuck 13 mm 
5. Batteri 
6. Batterifrigöringsknapp 
7. LED-lampa 
8. Varvtalsväljare 
9. Laddningsintag 
10. Nätadapter 
 

3. EMBALLAGETS INNEHÅLL 
▪ Avlägsna allt emballagematerial.  
▪ Avlägsna kvarvarande förpackningsmaterial och stödmaterial (om närvarande).  
▪ Kontrollera att innehållet är fullständigt.  
▪ Kontrollera apparaten, nätsladden, stickkontakten och alla tillbehör med avseende på transportskador.  
▪ Spara om möjligt emballagematerialet tills garantiperioden har löpt ut. Bortskaffa det därefter till ditt lokala 
avfallshanteringssystem. 
 

 VARNING: Förpackningsmaterial är inga leksaker! Barn får inte leka med plastpåsar!  Risk för 
kvävning! 
 
1 st. Sladdlös borrmaskin 
1 st. Laddare 
1 st. Bruksanvisning  

 Var god kontakta återförsäljaren om delar saknas eller är skadade. 
 

4. SYMBOLER 
Följande symboler används i denna bruksanvisning och/eller på apparaten: 

 

Markerar risk för personskador eller 
skada på verktyget. 

 

I enlighet med väsentliga krav i 
europeiska direktiv 

 

Använd skyddsglasögon 

 

Använd skyddshandskar 

 

Läs bruksanvisningen före 
användning 
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5. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR 
ELVERKTYG 
Läs samtliga varningar och anvisningar. Underlåtenhet att efterleva varningar och anvisningar kan leda till elchock, 
brand och/eller svåra personskador. Spara alla säkerhetsvarningar och anvisningar för framtida referens. 
Benämningen "elverktyg" i säkerhetsanvisningarna avser nätspänningsmatade (med sladd) elverktyg eller 
batterimatade (sladdlösa) elverktyg.  
 

5.1 Arbetsområde 
▪ Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Ostädade och mörka platser kan förorsaka olyckor.  
▪ Använd inte elverktyg i potentiellt explosiva atmosfärer såsom i närvaro av lättantändliga vätskor, gaser eller 
damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet och ångorna.  
▪ Håll barn och åskådare på avstånd när du arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan få dig att förlora kontrollen 
över verktyget.    
 

5.2 Elsäkerhet 
▪ Kontrollera alltid att kraftförsörjningen överensstämmer med spänningen på typskylten.  
▪ Elverktygets stickkontakt måste passa i vägguttaget. Modifiera aldrig stickkontakten på något sätt. Använd inte 
adapterkontakter tillsammans med jordade elverktyg. Icke modifierade stickkontakter och passande eluttag minskar 
risken för elchock.  
▪ Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom rörledningar, värmeelement, köksspisar och kylskåp. Risken för 
elchock ökar om din kropp är jordad.  
▪ Skydda elverktyg från regn eller våta förhållanden. Risken för elchock ökar om vatten tränger in i ett elverktyg.  
▪ Skada inte nätsladden. Bär aldrig elverktyget i sladden, och dra inte i sladden för att dra stickkontakten ur 
eluttaget. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade 
sladdar ökar risken för elchock.  
▪ Använd en förlängningssladd som är avsedd för utomhusbruk när du använder verktyget utomhus. Användning 
av en nätsladd avsedd för utomhusbruk minskar riskerna för elchock.  
▪ Om användning av ett elverktyg i fuktig miljö inte kan undvikas ska strömförsörjningen skyddas av en 
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för elchock.  
 

5.3 Personsäkerhet 
▪ Var uppmärksam, se på vad du gör och använd sunt förnuft under arbete med ett elverktyg. Använd inte ett 
elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Under arbete med elverktyg kan även kort 
ouppmärksamhet leda till svåra personskador.  
▪ Använd skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon. Skyddsutrustning som t.ex. dammfiltermask, halkfria 
säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd minskar risken för personskador.  
▪ Undvik oavsiktliga starter. Kontrollera att strömbrytaren är i läge FRÅN innan stickkontakten sätts i eluttaget. Att 
bära elverktyg med fingret på strömbrytaren eller att ansluta elverktyg med strömbrytaren i läge TILL inbjuder till 
olyckor.  
▪ Avlägsna inställningsverktyg och -nycklar innan elverktyget startas. En skruvnyckel i en roterande komponent på 
elverktyget kan förorsaka personskada.  
▪ Sträck dig inte för långt. Håll fötterna stadigt på marken hela tiden. Du kan då lättare kontrollera elverktyget vid 
oväntade situationer.  
▪ Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd 
från elverktyget. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan snärjas i rörliga delar. 
▪ Säkerställ att eventuella dammutsugnings- eller uppsamlingsanordningar är korrekt anslutna och använda. 
Användning av sådana anordningar kan minska faror i samband med damm.  
 

5.4 Användning och skötsel av elverktyg 
▪ Förvänta dig inte att elverktyget ska göra mer än det förmår. Använd rätt elverktyg för det du vill utföra. Ett 
elverktyg kommer att tillhandahålla bättre resultat säkrare när det används för det avsätta ändamålet.  
▪ Använd inte ett elverktyg som inte kan startas eller stoppas med strömbrytaren. Ett elverktyg med en skadad 
strömbrytare är farligt och måste omedelbart repareras.  
▪ Dra stickkontakten ur eluttaget innan du utför justeringar, byter tillbehör eller lägger undan elverktyget till 
förvaring. Sådana skyddsåtgärder minskar risken för oavsiktlig start av elverktyget.  
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▪ Förvara icke använda elverktyg utom räckhåll för barn, och tillåt inte personer som inte är insatta i elverktygets 
handhavande eller dessa anvisningar att använda det. Elverktyg kan vara farliga i händerna på oerfarna personer.  
▪ Underhåll elverktygen. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte är 
defekta eller andra orsaker som kan påverka elverktygets funktion. Ett skadat elverktyg måste repareras. Många 
olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.  
▪ Håll skärverktyg vassa och rena. Korrekt underhållna skärverktyg med vassa skäreggar fastnar inte så lätt och är 
lättare att kontrollera.  
▪ Använd elverktyget, tillbehören, skärverktygen osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsförhållandena 
och det arbetet som ska utföras. Att använda ett elverktyg på ett sätt som det inte är avsett för kan leda till 
potentiellt farliga situationer.  
 

5.5 Service 
▪ Ditt elverktyg ska servas av en kvalificerad specialist med användning av endast originalreservdelar. Detta 
säkerställer att verktyget uppfyller kraven i de erforderliga säkerhetsstandarderna.  
 

6. MASKINSPECIFIKA SÄKERHETSVARNINGAR 
▪ Håll elverktyget i endast de isolerade handtagen när arbete utförs på platser där fästelementet kan komma i 
kontakt med dolda elledningar. Fästelement som kommer i kontakt med en spänningsförande ledning kan göra 
oskyddade metalldelar spänningsförande och ge användaren en elchock.  
▪ Skydda batteriladdaren från regn och fukt. Risken för elchock ökar om vatten tränger in i batteriladdaren.   
▪ Ladda batteriet endast med den av tillverkaren specificerade laddaren. En laddare som lämpar sig för en typ av 
batteri kan medföra brandrisk om den används med ett annat batteri.   
▪ Ladda inte andra batterier. Batteriladdaren lämpar sig endast för laddning av våra litiumbatterier inom det angivna 
spänningsområdet. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan förorsaka brand och explosion.  
▪ Håll batteriladdaren ren. Föroreningar kan förorsaka elchock.   
▪ Kontrollera batteriladdaren, sladden och stickkontakten före varje användning. Använd inte batteriladdaren om du 
påträffar fel. Öppna inte batteriladdaren själv men låt den repareras av kvalificerad personal med användning av 
originalreservdelar. Skadade batteriladdare, sladdar och stickkontakter ökar risken för elchock.   
▪ Använd inte batteriladdaren på brännbara ytor (t.ex. papper, textiler, etc.) eller i lättantändliga miljöer. RRRisk för 
brand föreligger till följd av att batteriladdaren blir varm under laddning.   
▪ Vätska kan tränga ut ur batteriet vid felhantering. Undvik kontakt med hud och ögon. Spola rikligt med vatten vid 
kontakt med vätskan. Uppsök läkare om vätska kommit i kontakt med ögonen. Läckande batterivätska kan 
förorsaka hudirritationer eller brännskador.   
▪ Öppna inte batteriet själv. Risk för kortslutning. 
▪ Skydda batteriet från värme inklusive kontinuerligt solljus och öppen låga. Risk för explosion.   
▪ Kortslut inte batteriet. Risk för explosion.   
▪ Ångor kan alstras vid skador på och felaktig användning av batteriet. Vid klagomål, säkerställ tillgång till frisk luft 
och rådgör med en läkare. Ångorna kan irritera andningsvägarna.  
 

7 SÄKERHETSVARNING FÖR SKRUVDRAGARE  
Håll elverktyget i endast de isolerade handtagen när arbete utförs på platser där fästelementet kan komma i 
kontakt med dolda elledningar. Fästelement som kommer i kontakt med en spänningsförande ledning kan göra 
oskyddade metalldelar spänningsförande och ge användaren en elchock.  
 

7.1 Speciella säkerhetsanvisningar för batteripaket och laddare 
Elektrolyt kan under extrema förhållanden tränga ut ur batteriet. Det är viktigt att undvika hudkontakt. Om 
elektrolyten kommit i kontakt med huden ska området spolas rikligt med vatten. Rådgör med en läkare om 
elektrolyten kommit i kontakt med ögonen.  
▪ Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp, 
ej heller av personer som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap, om de inte erhållit vägledning eller 
instruktioner i hanteringen av apparaten från en person som ansvarar för deras säkerhet.  
▪ Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.  
▪ Läs bruksanvisningen noga före användning av laddaren och batteripaketet.  
▪ Under laddningsprocessen måste den använda nätspänningen överensstämma med batteriladdarens spänning.  
▪ Skydda laddaren från fukt, regn och stänkande vatten.  
▪ Omgivningstemperaturen får inte överstiga 40 °C. Skydda enheten från direkt solljus. 
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▪ Batteripaket som är defekta, skadade eller inte längre kan laddas ska bortskaffas som farligt avfall. Lämna in dem 
på utsedda insamlingsställen. Skada inte vår miljö. Kasta inte uttjänta batteripaket bland hushållssoporna, i elden 
eller i vatten.  
▪ Om nätsladden är skadad ska den bytas av tillverkaren eller dennes serviceagent. Låt endast en auktoriserad 
specialist utföra reparationer.  
▪ Använd endast batteripaket från maskinens tillverkare.  
▪ Håll alltid laddarens yta fri från damm och smuts.  
Sätt batteripaketet i laddaren. Följ anvisningarna för korrekt polaritet. 
▪ Avlägsna alltid batteripaketet före arbete på maskinen.  
▪ När batteripaketet är utanför borrmaskinen, täck kontakterna för att undvika kortslutningar (från t.ex. verktyg).  
▪ Kasta inte litiumbatterier i vatten eller eld. Risk för explosion!  
▪ Skydda batteripaketet från slag, och öppna det inte.  
▪ Ladda inte ur batteripaketet helt, och ladda det då och då om det inte används under en längre tidsperiod. 
 

7.2 Kvarvarande risker 
Även om verktyget används enligt anvisningarna kan kvarvarande riskfaktorer inte elimineras helt.  
Följande risker kan uppkomma i samband med verktygets konstruktion och formgivning:  
▪ Skada på lungorna om en effektiv dammskyddsmask inte används.  
▪ Hörselskada om effektivt hörselskydd inte används.  
▪ Hälsorisker till följd av vibrationsemission om verktyget används under längre tidsperioder eller inte handhas och 
underhålls korrekt.  
        VARNING! Denna maskin alstrar ett elektromagnetiskt fält under användning. Detta fält kan under vissa 

omständigheter störa aktiva eller passiva medicinska implantat. För att minska risken för allvarlig eller 
livshotande skador rekommenderas att personer med medicinska implantat rådgör med läkare innan 
denna maskin används. 

 
8 HANDHAVANDE  
8.1 Att ladda batteriet (Fig. 1) 
Ladda batteriet (5) fullt före första användningsgången. Batteriet uppnår full kapacitet först efter att det laddats och 
urladdats upprepade gånger.  
Använd endast den medföljande adaptern (10) för att ladda batteripaketet. 
Ladda batteriet endast när den omgivande temperaturen är mellan 10 och 40 °C.  
Anslut adaptern (10) till en 230 V växelspänningskälla. 
 
 
Batteriet (5) får under inga omständigheter öppnas.  
Avlägsna batteriet genom att trycka på frigöringsknappen (6) på ovansidan av batteripaketet och dra ut det (5).  
Anslut kontakten på laddaren till laddningsintaget (9) på batteripaketet.  
Den röda LED-lampan tänds när batteriet har anslutits till laddaren och visar att laddning pågår.  
Batteriet är fulladdat och klart för användning när den gröna LED-lampan tänds och den röda LED-lampan är släckt 
– efter cirka 2 timmar.  

Defekta eller uttjänta batteripaket måste bortskaffas som 
speciellt avfall och får inte kastas bland hushållssoporna. 

 
 
8.2 Isättning och borttagning av en borr eller skruvbit (Fig. 2) 2)  
Detta verktyg är försett med en nyckellös chuck.  
▪ Öppna chucken genom att vrida kragen. 
▪ Sätt borren eller skruvbiten i chucken. 
▪ Stäng chucken genom att dra åt den främre kragen (a) samtidigt som chuckens bakre del (b) hålls fast med andra 
handen.  
▪ Borren eller skruvbiten tas ut genom att utföra momenten i omvänd ordningsföljd. Avlägsna alltid batteriet från 
verktyget innan du monterar eller avlägsnar en borr eller skruvbit.  
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8.3 Väljare framåt/bakåt 
▪ Skjut väljaren för framåt/bakåt (2) från höger till vänster sida för att borra hål och dra åt skruvar. 
▪ Skjut väljaren för framåt/bakåt (2) från vänster till höger för att lossa skruvarna. Vänta alltid tills motorn stannat 
helt innan du kastar om rotationsriktningen.  

 
8.4 Att justera momentet 
Denna maskin är försedd med en justerbar koppling (16+1+1 positioner) för att begränsa momentet vid 
fastdragning av skruvar. 
▪ Vrid justeringskragen (2) medurs för att minska momentet och moturs för att öka momentet. Korrekt inställning är 
avhängigt skruvens typ och storlek såväl som arbetsstycket.  
▪ Vid tvekan, börja med den lägsta inställningen och öka momentet tills du erhåller önskat resultat. 
▪ Vid borrning ska justeringskragen vridas helt moturs (till borr-symbolen)  
▪ Vrid funktionsväljaren så att pekaren står mot symbolen  vilket markerar slagborrning.  

▪ Vrid funktionsväljaren så att pekaren står mot symbolen  vilket markerar normal borrning.  
▪ Vrid funktionsväljaren så att pekaren står mot symbolen (1-16) vilket markerar momentet vid skruvdragning. 
 
 

8.5 Att starta och stoppa verktyget  
▪ Tryck på Till-/Frånströmbrytaren (1) för att starta maskinen.  
▪ Släpp Till-Frånströmbrytaren (1) för att stänga av maskinen. 
 

8.6 Varierbart varvtal 
▪ Varvtalet ökar när Till-/Frånströmbrytaren trycks in längre. 
▪ Varvtalet minskar när Till-/Frånströmbrytaren släpps ut.  
 

8.7 Val av lågt/högt varvtal  
▪ Lågt varvtal: ställ varvtalsväljaren i läge “1”. 
▪ Högt varvtal: ställ varvtalsväljaren i läge “2”. 
 
 

9 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 

Observera! Dra stickkontakten ur eluttaget före arbeten på utrustningen. 
 

9.1 Rengöring 
Håll maskinens ventilationsöppningar rena för att förhindra överhettning av motorn.   
Rengör verktygets hölje regelbundet med en mjuk trasa, helst efter varje användning.  
Håll ventilationsöppningarna fria från damm och smuts. 
Om dammet inte lossnar, använd en mjuk trasa som fuktats med tvålvatten.  

Använd aldrig lösningsmedel såsom bensin, alkohol, ammoniak, etc. Dessa lösningsmedel kan skada 
plastdelarna. 
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10. TEKNISKA DATA 
Modell nr:  DAN0838/KWCD1805-20STL 
Märkspänning  20 V 
Tomgångsvarvtal   0 - 400/0 - 1 400 rpm 
Momentinställning   16+1+1 
Max borrkapacitet, 
stål 

13 mm 

Max borrkapacitet, 
trä 

25 mm 

Laddningstid 2 timmar 
Batterikapacitet 4 000 mAh 
Batterityp Li-ion 
Max vridmoment 50 Nm 
Chuck typ Nyckellös chuck 

 
11. BULLER 
Bulleremissionsvärden har uppmätts enligt relevant standard. (K=3) 
Akustisk ljudtrycksnivå LpA                   79,2 dB(A)  
Akustisk ljudeffektnivå LwA                     90,2 dB(A) 
 

 OBSERVERA! Använd hörselskydd om ljudtrycksnivån överstiger 85 dB(A). 
aw (Vibration)     4.073m/s²     K =1,5 m/s² 
 
 
12 FÖRVARING 
Rengör hela verktyget och dess tillbehör noga.  
Förvara verktyget utom räckhåll för barn, i ett stabilt och säkert läge, på en sval och torr plats. Undvik alltför höga 
och låga temperaturer.  
 Skydda det från direkt solljus. Om möjligt, förvara verktyget mörkt.  
Förvara det inte i plastpåsar för att undvika fuktbildning. 
 
 
MILJÖSKYDD 
Denna produkt innehåller litium. Följa lokala anvisningar om avfallsservice med förpackning. 

 
Gamla apparater måste lämnas till separat insamling för el-avfall. 
Tilläggsuppgifter: www.serty.fi 
 

 
GARANTI 
Produkten har 12 månaders garanti, från inköpsdagen. 
Garantin gäller alla fabrikations- och materialfel. 
Importör ansvarar för korrigering av delar eller produkten om de konstateras vara felaktiga. 
Kassakvitto, leveranslista, köpfaktura eller garantibevis skall uppvisas vid garantianspråk. 
Returvaran skall vara komplett, försedd med redogörelse av funktionsfelet. 
Garantin omfattar inte frakt- och transportskador, skador som har orsakats av normalt slitage, 
överbelastning eller osakkunnigt handhavande, eller indirekt skador. Garantin slutas om 
maskinen har öppnats, delar byts ut, reparerants eller förändrats. 
 
Garantireparationer får endast utföras av importörens auktoriserad serviceverkstad. 
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Rätten till ändringar förbehålles.  
 
Importör:    Pohjolan Sinivalko  
     Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND 
      Tel. +358 10 770 7000 
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