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AKKU-SKRUEMASKINE 

Model 21008   

 

 

 

  
Produktionsår: 2018 

 

 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. 

h) Hold el-værktøjet i de isolerede håndtag når der skrues i plader og vægge hvor 

skruer kan ramme skjulte ledningen. Kontakt med strømførende ledninger vil også gøre 

metaldele på maskinen strømførende og kan give brugeren elektrisk stød. 

 

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

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

 

6) Specielle sikkerhedsregler for batterier. 
Batterier: 

a) Forsøg aldrig at åbne eller skille batteriet ad. 

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/kabel til opladning. 

e) Batteriet bortskaffes efter anvisningerne i denne vejledning. 

f) Undgå kortslutning. Hvis der opstår forbindelse imellem batteriets positive (+) 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. 
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h) Under ekstreme forhold 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. Skyl straks med vand. Neutraliser med en mild syre, såsom citronsaft eller eddike. 

ii. I tilfælde af øjenkontakt skal der skylles rigeligt med rent vand i mindst 10 minutter. 

Kontakt en læge 

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

SYMBOL FORKLARING. 

 

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. 

 

Må ikke bortskaffes sammen med alm. 

husholdningsaffald. El-værktøj skal indsamles 

og genbruges på miljøvenlig måde. 

 TEKNISKE SPECIFIKATIONER.                                                                                                        
AKKU-SKRUEMASKINE: 

Spænding:    4,0V 

Batteri kapacitet (Lithium) 1,5Ah. 

Omdrejningstal ubelastet:  180/min 

Moment, Max.:    1,6Nm.  

Vægt:     0,475 kg. 

LpA (Lydtryksniveau):  76 dB(A) / K= 3 dB(A) 

LwA (Lydeffektniveau):  87 dB(A) / K= 3 dB(A) 

Vibrationsværdier:   ah = 0,41m/s², K = 1,5 m/s² 
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FUNKTION BESKRIVELSE  
 

Fig. 1      

 

 
 

1. Håndtag.     

2. ON/OFF kontakt med højre/venstre løb. 

3. Oplade kabel med USB stik. 

4. Stik til opladning. 

5. Bitsholder, sekskant. 

6. Skrue bits. 

 
MONTERING. 
Maskinen er klar til brug ved levering.  

Pakkens indhold: 

- 1 Akku skruemaskine  

- 4 stk. 25mm bits, og 6 stk. præcisions bits, 1 stk. adapter til præcisions bits. 

- USB oplade kabel. 

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

Sørg for at oplade batteriet helt før brug. 

Brug kun maskinen med bits som passer til formålet og som ikke er beskadiget. 
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BRUG. 
Tilsigtet brug: 

Akku-skruetrækkeren er beregnet til at iskrue / løsne mindre 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. Produktet er ikke beregnet til professionel brug. 

Opladning af batteriet: 

1. USB kablet (oplade kabel) kan tilsluttes en passende adaptor som afgiver 5V, og < 2A 

eller det kan tilsluttes til en computer USB port. Opladningsprocessen starter så snart 

oplade kablet er tilsluttet. 

2. Oplade LED lyser rødt for at indikere, at batteriet oplades. 

3. Når oplade LED lyser grøn er opladningen færdig. 

Vigtig!  Håndtaget kan blive lidt varmt under opladningen. Dette er normalt. 

Lad aldrig batteriet blive helt afladet. Dette vil få det til at udvikle en defekt. 

Tidlig opladning af batteriet hjælper det med at tjene dig godt i lang tid. Du skal 

genoplade batteriet, når du bemærker, at skruetrækkerens strøm falder. 

Brug af ON/OFF kontakt og retningsvælger. 

Kontakten (2) på denne maskine fungerer både som tænd/sluk kontakt og som omskifter 

for omdrejningsretningen. Trykkes der på den forreste del af kontakten (mærket med  ) 

roterer maskinen med uret (spænde skrue og bolte) og trykkes der på den nederste del af 

kontakten (mærket med  ) roterer maskinen mod uret (løsne skrue og bolte). Når 

kontakten slippes stopper motoren. Sørg for at maskinen er stoppe helt før der vælges 

modsat omdrejningsretning. 

Iskruening: 

Monter en bits i bitsholderen (5). Brug en passende skrue designet til det arbejde der 

udføres. Sørg for at bruge en bits der passer til skruen. 

 
VEDLIGEHOLDELSE. 
 

Sørg altid for at holde maskinen ren. Rengør maskines kabinet med en blød fugtig klud. 

Brug ikke opløsningsmidler. Tør maskinen efter endt rengøring. 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. Hvis du finder mangler eller en ødelagt del på maskinen kan du ved hjælp af 
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tegningen i denne vejledning finde reservedel nummeret på den del du skal bestille hos 

forhandleren. Hvis ledningen til oplader/adapter skal den udskiftes med en ny original 

adapter. 

MILJØ. 

   

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: 

Akkuskruemaskine, TECNIC, Model nr.: 21008 (HYS-2011). 

er fremstillet i overensstemmelse med følgende EF direktiver: 

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

Følgende harmoniserede standarder er anvendt: 

EN 60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010 

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:2015 

EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3 

IEC 62321-1: 2013 and IEC 62321-2: 2013 

 

22-01-2018, 7100 Vejle, Danmark.      

Peter Stefan Schou, Direktør. 
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Akku skruvdragare – Modell 21008   

 
 

 

   
Produktionsår: 2018 

 

 VARNING! Läs igenom den här bruksanvisningen och alla 

säkerhetsföreskrifter noggrant innan du använder maskinen. Om 

detta elverktyg ges till någon annan bör den här 

bruksanvisningen följa med. 

 

Producerad i P.R.C. 

Importör: NFT ApS, DK-7100 Vejle, Danmark. 
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ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR ELVERKTYG. 

 VARNING! Läs alla säkerhetsföreskrifter och alla instruktioner. Om 

varningarna och instruktionerna inte följs kan det leda till elstöt, brand och/eller allvarlig 

personskada. 

Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar på ett säkert ställe i närheten av 

maskinen för framtida användning. 

 

1) Arbetsmiljö. 
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på 

arbetsplatsen kan leda till olyckor. 

b) Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns 

brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända ångor, 

gaser eller damm. 

c) Håll barn och åskådare på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. 

Om du blir distraherad kan du förlora kontrollen. 

 

2) Elektrisk säkerhet. 
a) Elverktygets stickkontakt måste passa uttaget. Modifiera aldrig en stickkontakt 

på något sätt. Använd aldrig adapterkontakter tillsammans med (jordade) el-verktyg. 

Stickkontakter i originalutförande och passande uttag minskar risken för elektriska stötar. 

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör, element, spisar och 

kylskåp. Risken för elstötar ökar om du är jordad. 

c) Utsätt inte elverktyget för regn eller väta. Vatten som tränger in i elverktyget ökar 

risken för elektriska stötar. 

d) Använd inte kabeln på felaktigt sätt. Använd aldrig kabeln för att bära eller dra 

elverktyget. Dra aldrig i kabeln för att dra ut kontakten. Håll sladden på avstånd 

från värme, oljor, vassa kanter eller rörliga maskindelar. Skadade eller intrasslade 

elkablar ökar risken för elektriska stötar. 

e) Använd en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk när elverktyget 

används utomhus. Risken för elstötar minskar om man använder kabel som är avsedd för 

utomhusbruk. 

f) Om det inte går att undvika att använda ett elverktyg på fuktiga ställen ska det 

anslutas till en strömförsörjning som skyddas av jordfelsbrytare.  
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Vid användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar. 

3) Personlig säkerhet: 
a) Var uppmärksam, tänk på vad du gör och använd sunt förnuft när du arbetar 

med elverktyget. Använd inte elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, 

alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan leda till allvarliga 

personskador. 

b) Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd. Lämplig 

skyddsutrustning som t.ex. andningsmask, halksäkra skyddsskor, hjälm eller hörselskydd 

minskar risken för personskador. 

c) Förhindra oavsiktlig start av maskinen. Kontrollera att strömbrytaren är 

avstängd innan du ansluter verktyget eller plockar upp det eller bär omkring det.  

Undvik att bära elverktyget med fingret på avtryckaren eller ansluta ett påslaget elverktyg 

till strömförsörjningen då detta ökar risken för personskador. 

d) Ta bort eventuella injusteringsverktyg innan elverktyget startas. En skruvnyckel 

eller liknande som lämnas kvar i en roterande del av elverktyget kan förorsaka allvarlig 

personskada. 

e) Undvik en onormal kroppshållning.  Se till att du står stadigt på båda fötterna 

och håller balansen. Då har du bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer. 

f) Använd lämpliga kläder. Bär inte löst hängande plagg eller smycken. Håll hår, 

kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan 

fastna i rörliga delar. 

g) När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av 

damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används 

korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas. 

 

4) Användning och skötsel av verktyg. 
a) Överbelasta inte elverktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella 

arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare. 

b) Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Elverktyg som inte kan 

startas och stängas av med strömbrytaren är farliga och måste repareras. 

c) Ta ur stickkontakten från eluttaget innan du gör några justeringar, byter tillbehör 

eller lägger undan elverktyget. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken 

för att verktyget startar oavsiktligt. 
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d) Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt inte personer 

som inte är bekanta med maskinen eller dessa instruktioner använda elverktyget. 

Elverktyg är farliga i händerna på ovana användare. 

e) Underhåll av elverktyget. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt 

och inte sitter fast. Kontrollera om några delar är trasiga eller om det är några 

andra förhållanden som kan påverka elverktygets funktion. Ett skadat elverktyg ska 

repareras innan det används. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg. 

f) Håll skärande verktyg skarpa och rena. Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa 

skärkanter löper mindre risk att kärva (fastna) och är lättare att kontrollera. 

g) Använd elverktyg och tillbehör i enlighet med dessa instruktioner och med hänsyn 

till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användning av elverktyg för 

andra arbeten än de som verktygen är konstruerade för kan leda till farliga situationer. 

 

5) Service 
a) Lämna in elverktyget för service hos en kompetent reparatör som endast 

använder identiska utbytesdelar. Därmed förblir elverktyget säkert att användas. 

 

6) Särskilda säkerhetsbestämmelser för hantering av batterier. 
Batterier: 

a) Försök aldrig att öppna eller ta isär batteriet. 

b) Får inte förvaras där det kan bli över 40 °C. 

c) Ladda bara på platser där temperaturen är mellan 4°C och 40 °C. 

d) Använd endast den medföljande adaptern/kabeln för laddning. 

e) Kassera batteriet enligt instruktionerna i den här bruksanvisningen. 

f) Undvik kortslutning. Om det finns en förbindelse mellan batteriets positiva (+) och 

negativa (-) pol, eller om båda polerna kommer i kontakt med samma metallföremål, 

kortsluts batteriet vilket leder till hög spänning och värmeutveckling, vilket kan leda till 

brand. 

g) Undvik upphettning. Om batteriet utsätts för värme som överstiger 100 °C, kan det 

skadas och resultera i intern kortslutning och värmeutveckling, vilket kan leda till brand. 

Dessutom får batterierna inte kasseras genom förbränning då det kan leda till explosion. 

h) Under extrema förhållanden kan vätska läcka ut från batteriet. Om du upptäcker vätska 

på batteriet, gör så här : 

 - Torka försiktigt av vätskan med en trasa. Undvik hudkontakt. 
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 - Kassera defekta batterier på rätt sätt. 

 - Vid kontakt med huden eller ögonen, följ anvisningarna nedan: 

i. Spola genast med vatten. Neutralisera med en mild syra, som citronjuice eller 

vinäger. 

ii. Vid kontakt med ögonen, spola ordentligt med rent vatten i minst 10 minuter. 

Kontakta läkare 

 Brandrisk! Undvik att batteriets poler kortsluts. Batterierna får inte eldas upp. 

FÖRKLARING AV SYMBOLER 

 

Överensstämmer med relevanta EU-direktiv och 

standarder. 

 

 

För att minska risken för skador måste 

användaren läsa och förstå bruksanvisningen. 

 

Obs! Skaderisk.  

Läs instruktionerna noggrant. 

 

Får inte kastas tillsammans med vanligt 

hushållsavfall. Elverktyg ska samlas in och 

återvinnas på ett miljövänligt sätt. 

 TEKNISKA SPECIFIKATIONER.                                                                                                                             
AKKU SKRUVDRAGARE: 

Spänning:     4,0V 

Batterikapacitet (Litium)  1,5 Ah. 

Varvtal vid tomgång:  180/min 

Moment, max.:    1,6Nm.  

Vikt:      0,475 kg. 

LpA (Ljudtrycksnivå):  76 dB(A) / K= 3 dB(A) 

LwA (Ljudeffektnivå):  87 dB(A) / K= 3 dB(A) 

Vibrationsvärden:   ah = 0,41m/s², K = 1,5 m/s² 

FUNKTIONSBESKRIVNING  
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Bild 1      

 

 
 

7. Handtag.     

8. ON/OFF-knapp med höger/vänster omkopplare. 

9. Laddningskabel med USB-enhet. 

10. Laddningsuttag. 

11. Bitshållare, sexkant. 

12. Skruvbits. 

 
MONTERING. 
Maskinen är klar att användas vid leverans.  

Förpackningens innehåll: 

- 1 Akku skruvdragare  

- 4 st. 25mm bits, och 6 st. precisionsbits, 1 st. adapter till precisionsbits. 

- USB-laddningskabel. 

Kontrollera elverktyget, delar och tillbehör för ev. transportskador. 

Var noga med att ladda batteriet fullt före användning. 

Använd endast maskinen med bits som passar för ändamålet och inte är skadade. 
ANVÄNDNING. 
Avsedd användning: 
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Akku-skruvdragaren är avsedd för att skruva i / lossa mindre skruvar. 

Felaktig användning: 

All användning av maskinen för annat än vad som anges under ”avsedd användning” 
anses som felaktig användning. Maskinen är inte avsedd för yrkesmässigt bruk. 

Ladda batteriet: 

1. Anslut USB-kabeln (laddningskabeln) till en lämplig adapter som levererar 5V, och 

 < 2A, alternativt till en USB-port på en dator. Laddningen startar i samma stund som 

laddningskabeln ansluts. 

2. Laddningslampan lyser rött för att indikera att batteriet laddas. 

3. När laddningslampan lyser grönt är laddningen är klar. 

Viktigt! Under laddningen kan handtaget bli lite varmt. Det är helt normalt. 

Låt aldrig batteriet laddas ur helt. Det kan leda till att det blir defekt. 

Om du laddar batteriet tidigt fungerar det bättre och håller längre. Du måste ladda batteriet 

när du märker att skruvdragarens kapacitet minskar. 

Använda ON/OFF-knappen och omkopplaren. 

Knappen (2) på denna maskin fungerar både som strömbrytare och som omkopplare för 

rotationsriktningen. Om den främre delen av knappen (märkt med  ) trycks in roterar 

maskinen medurs (drar åt skruvar och bultar), och om den bakre delen av knappen (märkt 

med  ) trycks in roterar maskinen moturs (lossar skruvar och bultar). När knappen 

släpps upp stannat motorn. Se till att maskinen har stannat helt innan du väljer omvänd 

rotation. 

Iskruvning: 

Montera ett bits i bitshållaren (5). Använd en lämplig skruv som passar för det arbete som 

ska utföras. Se till att du använder ett bits som passar till skruven. 

 
UNDERHÅLL. 
 

Håll alltid maskinen ren. Rengör maskinens hölje med en mjuk och fuktig trasa. Använd 

inga lösningsmedel. Torka av maskinen efter rengöring. Använd aldrig frätande 

rengöringsmedel för rengöring av plastdelar. Använd aldrig medel såsom bensen, 

klorerade rengöringsmedel, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller ammoniak 

för att rengöra elverktyg. Om du upptäcker att något saknas eller är skadat på maskinen 

kan du med hjälp av ritningen i denna handbok hitta rätt artikelnummer för den reservdel 

som du behöver beställa från din återförsäljare. Om sladden till laddaren/adaptern skadas 
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måste laddaren/adaptern bytas ut mot en ny originaladapter. 

MILJÖ. 

   

Elektriska apparater får inte kastas med hushållsavfall. Elverktyg som inte längre är 

användbara måste samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Kontakta din 

lokala återvinningsstation för korrekt avfallshantering. 

SERVICE OCH KONTAKT. 
Kontakta NFT ApS på telefon eller e-post om du har frågor om hur apparaten används 

och/eller reservdelar. NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK. 

Tel.: +45 70 20 95 96, E-post: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk 

 

      

EG – FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

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

Vi intygar härmed att maskinen: 

Akku skruvdragare, TECNIC, modell nr: 21008 (HYS-2011). 

är tillverkad i enlighet med följande EG-direktiv: 

2006/42/EG, 2014/30/EG, 2011/65/EU, 2012/19/EU. 

Följande harmoniserade standarder har tillämpats: 

EN 60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010 

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:2015 

EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3 

IEC 62321-1: 2013 och IEC 62321-2: 2013 

 

22-01-2018, 7100 Vejle, Danmark.      

Peter Stefan Schou, Direktör. 


