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Akku bore/skruemaskine - Model 21080 

Produktionsår: 2017 

 ADVARSEL: Læs denne vejledning og alle 

sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af maskinen. Dette 

el-værktøj bør kun udleveres til andre sammen med denne 

vejledning. 

Produceret i P.R.C. 

Importør: NFT ApS, 7100 Vejle. 
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GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER TIL EL-VÆRKTØJ. 

ADVARSEL：Læs alle sikkerhedsforskrifter og instruktioner. Følges advarsler 

og instruktioner ikke kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. 

Opbevar alle forskrifter og sikkerhedsinstruktioner på et sikkert sted i nærheden af 

maskinen til senere brug. 

1) Arbejdsområde.
a) Hold arbejdsområdet ryddeligt og godt belyst. Rodet og uoplyste arbejdsområder

kan føre til ulykker.

b) Brug ikke elværktøj i eksplosions farlige områder, som f.eks. områder hvor der

forefindes brandbare væsker, gasses eller støv. El-værktøj kan give gnister som kan

antænde dampe, gasser eller støv.

c) Hold børn og tilskuere på afstand under brug af maskinen. Distraktion kan være

årsag til at man mister kontrollen med maskinen.

2) Elektrisk sikkerhed.
a) Stikproppen på maskinen skal passe korrekt til stikkontakten. Stikproppen må

aldrig ændres. Brug aldrig et adapterstik til el-værktøj som skal være jordforbundet.

Originale stikpropper der passer til stikkontakten vil reducere risikoen for elektrisk stød.

b) Undgå kontakt med jordbundne overflader, som f.eks. rør, radiatorer, køleskabe

og komfurer. Der er forhøjet risiko for elektrisk stød hvis din krop er jordforbundet.

c) Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugtigt arbejdsmiljø. Trænger der vand

ind i et el-værktøj øges risikoen for elektrisk stød.

d) Undgå forkert brug af ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære eller trække i

el-værktøjet. Ryk ikke i ledningen for at trække stikket ud af stikkontakten. Hold

ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige maskindele. Skadet eller

indviklede ledningen øger risikoen for elektrisk stød.

e) Hvis el-værktøjet bruges udendørs skal der anvendes en forlængerledning

beregnet til udendørs brug. Brug af korrekt forlængerledning vil reducere risikoen for

elektrisk stød

f) Hvis brug af el-værktøj i fugtige områder er uundgåelig skal der bruges

stikkontakt tilsluttet fejlstrømafbryder (HPFI relæ).

Brug af HPFI relæ reducere risikoen for elektrisk stød.
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3) Personlig sikkerhed.
a) Vær opmærksom, hold øje med hvad du laver og brug din sunde fornuft når du

arbejder med maskinen. Brug ikke el-værktøj hvis du er træt, eller påvirket af

narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brug af maskinen

kan føre til alvorlig personskader.

b) Brug personlig beskyttelsesudstyr. Brug altid sikkerhedsbriller. Personlig

beskyttelsesudstyr som støvmaske, skridsikkert fodtøj, sikkerhedshjelm og høreværn,

tilpasset maskintypen vil reducere personskader.

c) Undgå utilsigtet start af maskinen. Vær sikker på at el-værktøjet er slukket før

det tilsluttet stikkontakten, løftes eller bæres rundt.

Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen eller tilslutte tændt el-værktøj til

stikkontakten da det vil øge risikoen for personskader.

d) Fjern alle justerings- og indstillingsværktøjer fra maskinen før start. Et stykke

værktøj eller skruenøgle der sidder på maskinen kan føre til alvorlig personskader.

e) Sørg for at have en god arbejdsstilling. Sørg for at stå sikkert og holde en god

balance hele tiden. Derved har du bedre kontrol over el-værktøjet hvis der skulle opstå

en uventet situation.

f) Vær korrekt påklædt. Undgå løstsiddende beklædning og smykker. Sørg for at

holde hår, tøj og handsker langt væk fra bevægelige dele. Løstsiddende beklædning,

smykker eller langt hår kan blive fanget af bevægelige dele.

g) Hvis maskinen kan tilsluttes til støvudsugningsudstyr eller forsynes med støvpose

skal du kontrollere at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af støvopsugning kan

reducere den fare der er forbundet med støv.

4) Brug og vedligeholdelse.
a) Overbelast ikke el-værktøjet. Brug det rigtige el-værktøj til opgaven der skal

udføres. Det rigtige el-værktøj vil udføre et bedre og mere sikkert resultat når det

anvendes korrekt.

b) Brug ikke el-værktøjet hvis afbryderen er defekt. Et el-værktøj der ikke kan

kontrolleres på afbryderen er farlig og skal repareres.

c) Træk stikproppen ud af stikkontakten før justering, udskiftning af tilbehør eller

opbevaring af el-værktøjet. Disse sikkerhedshensyn reducerer utilsigtet start af

maskinen.
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d) Opbevar altid el-værktøj der ikke er i brug, utilgængeligt for børn og lad aldrig

personer der ikke er fortrolig med maskinen og som ikke har læst disse instruktioner

bruge maskinen. El-værktøj er farligt i hænderne på ukyndige personer.

e) Vedligeholdelse af el-værktøjet. Check at alle bevægelige dele fungere og ikke

sikker fast. Undersøg at ingen dele ikke er beskadiget eller brækket så det kan

påvirke el-værktøjets funktion. Beskadigede dele skal repareres for el-værktøjet

tages i brug. Mange uheld skyldes dårlig vedligeholdelse af el-værktøjet.

f) Hold skærende værktøj skarp og rent. Korrekt vedligeholdelse af skærende værktøj

med skarpe kanter nedsætter risikoen for at det sætter sig fast og er nemmere at styre.

g) Brug el-værktøjet og tilbehør i overensstemmelse med instruktionerne og tag

hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde der skal udføres. Brug af el-værktøj til

and formål end det normale anvendelsesområde kan resultere I farlige situationer.

5) Service
a) Få altid dit el-værktøj serviceret af kvalificerede fagfolk som anvender de

originale reservedele. Derved forbliver el-værktøjet sikkert at anvende.

SIKKERHEDSADVARSLER FOR AKKU BORE/SKRUEMASKINE 

Hold el-værktøjet i de isolerede håndtag når der bores eller skrues i plader og vægge 

hvor bor og skruer kan ramme skjulte ledningen. Kontakt med strømførende ledninger 

vil også gøre metaldele på maskinen strømførende og kan give brugeren elektrisk stød. 

Brug en metaldetektor til at bestemme om der er el-kabler, gas- eller vandrør skjult i 

arbejdsområdet før der skrues ind i f.eks. vægge og gulve. Rammer skruer ind i gas- 

eller vandrør kan det resultere i eksplosion, og/eller elektrisk stød. 

Hold godt fast i maskinen med begge hænder. Et meget højt vridningsmoment kan 

optræde, når skruer løsnes eller spændes. 

Sluk straks for maskinen hvis bor eller skruer sætter sig fast. Vær forberedt på et højt 

moment, der kan give tilbageslag. Værktøjet kan sætte sig fast hvis maskinen overbelastes. 

Sørg for at emnet er ordentlig fastspændt. Emnet sikres bedre med skruetvinger eller 

skruestik end hvis man prøver at holde det med hånden. 

Tag nødvendige beskyttelsesforanstaltninger ved arbejde hvor støv kan udvikle sig 

under arbejdet. Det er skadeligt for ens sundhed og kan være brændbar og eksplosiv. 

Brug støvmaske og sørg for udsugning når det er muligt at tilslutte. 
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Overholder relevante EU-direktiver og 

standarder. 

Læs og forstå denne vejledning før brug af 

maskinen for at reducere risikoen for skader 

Bemærk fare for skade.  

Læs instruktionerne grundigt. 

Brug åndedrætsværn. 

Brug høreværn.  

Støj kan ødelægge din hørelse 

Kun til indendørs brug. 

(kun aktuel for adapter til opladning) 

Dobbeltisoleret. 

(kun aktuel for adapter til opladning) 

Beskyt batterier mod for høj varme. 

Fare for eksplosion. 

Beskyt batterier mod brand. 

Fare for eksplosion. 

Batterier skal bortskaffes på korrekt, miljøvenlig 

måde. 

SYMBOL FORKLARING. 
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Må ikke bortskaffes sammen med alm. 

husholdningsaffald. El-værktøj skal indsamles 

og genbruges på miljøvenlig måde. 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER.

ADAPTER: 

Spænding/frekvens: 100-240V~50/60Hz 

Output:  21,6V DC 1,5A 

AKKU BORE/SKRUEMASKINE: 

Spænding: 18,0V 

Batteri kapacitet (Lithium) 1,3Ah. 

Omdrejningstal ubelastet:  0-400 min. / 0-1500 min. 

Moment indstillinger: 17 + 1 

Moment, Max.:  25Nm. 

Max bore kapacitet stål:  10mm. 

Max bore kapacitet træ:  22mm. 

Vægt: 1,2 kg. 

IP klassificering IP 20 

Oplade tid  ca. 1 timer. 

LpA (Lydtryksniveau):  85 dB(A) / K= 3 dB(A) 

LwA (Lydeffektniveau):  96 dB(A) / K= 3 dB(A) 

Vibrationsværdier:  ah = 9,1 m/s², K = 1,5 m/s² 
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1. Borepatron front 8. Batteri

2. Borepatron bagerste del 9. Batteri låseknap

3. Moment indstillingsskala 10. Ladestik, opladekabel

4. Gear omskifter 11. Adapter

5. Motor ventilation 12. ON/OFF kontakt

6. Højre/venstre løb omskifter 13. LED batteri indikator.

7. Håndgreb 14. LED arbejdslys.

FUNKTION BESKRIVELSE 
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MONTERING. 
Maskinen er klar til brug ved levering. 

Kassens indhold: 

- 1 stk. bore/skruemaskine

- 1 stk. adaptor/oplader

- 1 stk. batteri.

- 31 dele bitsbor sæt

- 51 dele bitssæt

- 18 dele metal, træ og murbor sæt.

Tjek el-værktøjet, dele og tilbehør for evt. transport skader. 

BRUG.  
Tilsigtet brug: 

Dette produkt er kun egnet til boring af huller i træ, metal og plast og til iskruening og 

fjernelse af skruer. 

Forkert brug: 

Alt brug af maskinen til andre opgaver end hvad der er nævnt i afsnittet ”tilsigtet brug” 

anses for forkert brug af maskinen. Udstyret må heller ikke anvendes til følgende formål: 

- blanding af maling og byggematerialer,

- polering, slibning, boring med andre forsatser,

- drivenhed for andre produkter,

- produktet er ikke beregnet til professionel brug.

Fare for kvæstelser. 

Alle følgeskader, tingskade og personskade opstået på grund af forkert brug er brugerens 

eget ansvar. Ved anvendelse af utilsigtet tilbehør eller uoriginale reservedele bortfalder 

garantien.  

Selv ved korrekt brug af maskinen er der altid nogle risiko der ikke kan udelukkes. 

- Pas på den roterende borepatron.

- Undgå kontakt med skarpe kanter af borehuller og borespåner.

- Risiko for støj. Brug høreværn.

Støj kan ødelægge din hørelse. 

- Undgå indånding af støv. Brug

åndedrætsværn.
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De angivne vibrationsdata repræsenterer alm. anvendelse af værktøjet, andre forskellige 

anvendelser af værktøjet og/eller dårlig vedligeholdelse kan resultere i forskellige 

vibrations data. Dette kan betydeligt øge vibrationsniveau over den samlede arbejdstid. 

Der skal træffes yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugeren mod 

virkninger af vibrationer. Vedligehold værktøjet og dets tilbehør. Hold hænderne beskyttet 

og varme. Organiser arbejdsmønstre og arbejdsperioder. 

Batterier: 

a) Forsøg aldrig at åbne eller adskille batteriet.

b) Må ikke opbevares hvor der kan blive over 40 °C.

c) Foretag kun opladning på steder hvor temperaturen er mellem 4 °C og 40 °C.

d) Brug kun den medfølgende adapter til opladning.

e) Batteriet skal bortskaffes efter anvisningerne i denne vejledning.

f) Undgå kortslutning. Hvis der opstår forbindelse imellem batteriets positive (+) pol og

negative (-) pol, eller hvis begge poler kommer i kontakt med samme metal genstand er

batteriet kortsluttet og der vil opstå høj spænding og varme udvikling, hvilket kan føre til

brand.

g) Undgå opvarmning. Hvis batteriet udsættes for varme over 100 °C, kan det blive

beskadiget, og resultere i intern kortslutning og varme udvikling, hvilket kan føre til brand.

Desuden må batterierne ikke bortskaffes ved afbrænding det kan føre til eksplosion.

h) Hvis batterier anvendes forkert kan der forekomme batterilækage. Hvis du mærker

væske på batteriet, fortsæt som følger:

- Tør væsken forsigtigt af med en klud. Undgå kontakt med huden.

- Bortskaf defekt batteri på forsvarlig, korrekt vis.

- Ved hud- eller øjenkontakt, følg nedenstående anvisninger:

i. Hudkontakt, skyl straks med vand.

Neutraliser med en mild syre, såsom citronsaft eller eddike.

ii. Søg læge i tilfælde hvor der kommer væske i øjnene. Skyl grundigt med rent vand.

Brandfare! Undgå at kortslutte polerne på batterier. Brand ikke batterier. 

Beskyt batterierne mod varme. Må ikke opbevares hvor der kan blive over 40 °C. 
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Oplader/adapter: 
a) Brug kun opladeren/adapteren, som følger med værktøjet, til at oplade batteriet

b) Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier.

c) Få defekte ledninger udskiftet med det samme.

d) Må ikke udsættes for vand.

e) Åbn ikke opladeren/adapteren.

f) Opladeren er kun beregnet til indendørs brug.

Opladning: 

Læs først sikkerhedsanvisningerne, og følg opladningsinstruktionerne. 

Fjern batteriet fra maskinen før opladning.  

1. Kontroller, at din netspænding er den samme som den, der er angivet på

oplader/adapterens typeskilt (A).

2. Sæt opladeren/adapteren i stikkontakten, og tilslut opladerkablet i opladestikket i

toppen af batteriet. Opladningsprocessen starter så snart opladerkablet er tilsluttet.

3. Den røde LED (B) på batteriet lyser for at indikere, at batteriet oplades. Når den grønne

LED (C) lyser er opladningen færdig.

BEMÆRK: Batteriet er kun blevet prøveopladet og skal fuld oplades før brug af 

maskinen. Under opladningen kan batteriet blive varmt. 

Træk adapteren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, og opbevar den et passende 

sted. Undgå at oplade batteriet under frysepåvirkninger, da opladning da ikke er 

tilstrækkelig. BEMÆRK: Hvis batteriet ikke skal bruges i længere perioder, skal du 

oplade batteriet hver 3-6 måneder. 
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ON/OFF kontakt: 

Tryk på ON/OFF kontakten (12) for at aktivere maskinen.  

Maskinens omdrejningstal øges/sænkes ved at justere trykket på kontakten. 

Slip ON/OFF kontakten (12) for at slukke maskinen. 

Højre/venstreløb: 

Højre/venstre løb omskifter (6) er til indstilling af omløbsretning og kan bruges til at 

undgå utilsigtet start af maskinen.  

Ved at skubbe omskifteren fra side til side vælges imellem omløbsretning med eller mod 

urets retning. BEMÆRK: omskifteren må kun betjenes når motoren står stille. Hvis du 

ikke overholder dette punkt, kan gearingen blive beskadiget. 

Når omskifteren sættes i mellemposition (i midten), er ON/OFF Kontakt blokeret så 

utilsigtet start kan undgås. 

Lavt/højt omdrejningsområde: 

Denne maskine har 2 hastighedsområder. 

Hastighedsområde vælges på gear omskifter (4) 

1 gear: 0-400 min.  

2 gear: 0-1500 min.  

LED lys: 

Maskinen er udstyret med LED til belysning af arbejdsområdet (14). 

LED arbejdslys (14) aktiveres samme med ON/OFF kontakten så man har god belysning 

på området hvor der skal arbejdes. 

Udskiftning af værktøj/bits: 

Vigtig! Sæt højre/venstre omskifteren (6) i den midterste position, når du udfører arbejde 

(for eksempel skift af værktøj/bits, vedligeholdelsesarbejde osv.) på maskinen. 

Denne maskine er udstyret med en selvspændende borepatron så der ikke skal anvendes 

ekstra værktøj når der skal skiftes værktøj eller bits i maskinen. 

Hold fast om borepatronens bagerste del (2) og ved at dreje med eller mod uret på fronten 

af borepatronen (1) spændes/løsnes borepatronens kæber. 
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1. Åben borepatronens kæber nok til at det værktøj der ønskes benyttet kan sættes i.

Hold godt fast i den bagerste del af patronen og spænd kæber godt til ved at drej fronten af

borepatronen med uret.

2. Værktøj/bits afmonteres ved at udføre punkt 1 i dette afsnit i modsat rækkefølge.

Justering af moment: 

Denne maskine er udstyret med justerbar drejningsmoment. (17+1 indstilling). Ved 

iskruening af skruer i forskellige størrelser og i forskelligt materiale kan det justeres på 

maskinen hvor hårdt et moment den maksimalt spænder med. 

Ved at dreje moment indstillingsskala (3) med uret sænkes momentet og ved at dreje mod 

uret øges momentet. Korrekt indstilling afhænger af skruen og materialet der arbejdes i. 

Er man i tvivl om korrekt moment indstilling, startes på den laveste indstilling hvorefter 

der gradvis øges indtil skruen spændes med det ønskede resultat. 

Når maskinen skal bruges til boring drejes moment indstillingsskalaen (mod uret) helt om 

på symbolet med borefunktion. 

Batteri status indikator. (13). 

Tryk på ON/OFF kontakten (12). 

Batteri indikatoren (13) angiver opladningstilstanden for batteriet på 3 farvede lysdioder: 

1. Alle lysdioder tændes: Batteriet er fuldt opladet

2. Den gule og røde LED lyser: Batteriet har en tilstrækkelig resterende opladning.

3. Rød LED: Batteriet er tomt, genoplad batteriet.
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1. Sørg altid for at holde maskinen ren.

2. For at undgå ulykker skal stikproppen fjernes fra stikkontakten før rengøring og

vedligeholdelsesarbejde. På akku bore/skruemaskiner skal batteriet altid fjernes

fra maskinen før rengøring og vedligeholdelsesarbejde.

3. Motor ventilation skal holdes rene og fri for fremmedlegemer. Undgå at stikke

genstande ind i ventilationsåbningerne.

4. Rengør maskines kabinet med en blød fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler.

Tør maskinen efter endt rengøring.

5. Brug aldrig ætsende rengøringsmidler til rengøring af plastdele. Brug aldrig

midler som benzin, klorholdige rengøringsmidler, ammoniak eller

rengøringsmidler indeholdende ammoniak til rengøring af el-værktøj.

6. Maskinen kan køre ujævnt eller starter ikke hvis motor kullene er så slidte at de

ikke længere har ordentlig kontakt. Sker dette skal kullene skiftes ud med et nyt

sæt kul magen til de original. Arbejdet skal udføres af kvalificeret fagmand.

ADVARSEL: Motor kul skal altid skiftes i sæt. 

7. Hvis du finder mangler eller en ødelagt del på maskinen kan du ved hjælp af

tegningen i denne vejledning finde reservedel nummeret på den del du skal

bestille hos forhandleren.

8. Hvis ledningen til el-værktøjet bliver skadet, skal den udskiftes med en ny

original ledning hos en kvalificeret fagmand.

VEDLIGEHOLDELSE. 
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Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. 

El-værktøj som ikke længere er anvendelig skal indsamles separat og genbruges på en 

miljøvenlig måde. Spørg på den lokale genbrugsstation om korrekt bortskaffelse. 

SERVICE OG HOTLINE. 
Kontakt NFT ApS på telefon eller email hvis der skulle være spørgsmål vedr. korrekt brug 

og/eller reservedele. 

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK 

Tlf.: +45 70 20 95 96, Email: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk 

EF – OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12F, 7100 Vejle, Danmark. 

Vi erklærer hermed at maskine: 

Akku bore/skruemaskine, TECNIC, Model nr.: 21080 (YD012-18). 

Adapter, R-S, model nr.: RSS1006-324216-W2E-B-D-C. 

er fremstillet i overensstemmelse med følgende EF direktiver: 

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2012/19/EU. 

Følgende harmoniserede standarder er anvendt: 

EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-1:2010, EN 60745-2-2:2010. 

EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:1997+A1+A2,  

EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013. 

EN 50581:2012. AfPS GS 2014:01. 

10-07-2017, 7100 Vejle, Danmark.

Peter Stefan Schou, Direktør.

MILJØ. 




