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Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt 

nya verktyg rekommenderar vi att du läser denna 

bruksanvisning och de medföljande säkerhets-

föreskrifterna innan du börjar använda maskinen. 

Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruks-

anvisningen ifall du behöver läsa informationen om 

de olika funktionerna igen.
SE

5 års utbytesgaranti

Din Falke-produkt omfattas av en bytesgaranti på 5 år från inköpsdatum, 

under förutsättning att produkten inte har använts kommersiellt och i övrigt 

har använts enligt föreskrifterna.

Garantin täcker inte fel på produkten som uppstår vid eller är ett resultat av 

felaktig användning, bristande underhåll eller ändring av produkten, samt fel 

som uppstår i samband med kommersiell användning av produkten.

Undantaget från detta är produktens batteri(er) som endast omfattas av 

lagstadgad reklamationsrätt.

Om brister eller fel föreligger hos Falkeprodukten byter vi den mot en 

motsvarande produkt. Garantin ger inte möjlighet för ekonomisk ersättning, 

rabatt eller reparation. 

Byte kan endast utföras mot att originalkvittot visas upp. Se därför till att 

spara kvittot på en säker plats under hela produktens livslängd.

DK
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Tekniska data

Borrchuck: 13 mm, självspännande

Varvtal, 1:a växel:  0-400 v/min

Varvtal, 2:a växel:  0-1 500 v/min

Momentinställningar:  21+1

Moment: max. 50 Nm

Batteri:  18 V 2,0 Ah litiumjon

Uppladdningstid: 1 timme

Med kolfri motor, LED-arbetslampa och bältesklämma

Den sladdlösa borrmaskinens delar

1. Självspännande borrpatron

2. Momentväljare (21 inställningar+borrning)

3. Växelväljare

4. Omkopplare, höger-/vänstergång

5. Start/stoppknapp (steglös)

6. LED-arbetslampa

7. Låsknapp

8. Bältesklämma

9. Batteri

1
22 33

45

6

7 8

99



10

SE

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Använd inte skadade eller slöa borr eller skruvbits och använd alltid rätt 

typ av borr för den aktuella uppgiften.

Mindre arbetsmaterial måste hållas fast med en skruvtving eller liknande. 

Håll aldrig ett arbetsmaterial i handen!

Kontrollera om det fi nns dolda ledningar, rör eller liknande i de 

arbetsmaterial du ska borra i, så att du inte träffar dem med borret.

Lägg ett stycke spillträ under arbetsmaterialet om det är möjligt. 

Var försiktig så att borret inte skadar föremål under eller bakom 

arbetsmaterialet, t.ex. vid borrning i väggar.

Borret får inte ligga emot något när du startar borrmaskinen.

Vid borrning i vissa material kan hälsovådligt damm uppstå. Använd 

andningsskydd.

Borrmaskinen ska ha stannat helt innan du byter rotationsriktning.

Lägg aldrig borrmaskinen ifrån dig innan den har stannat helt. Vänta tills 

borret har stannat helt innan du lägger borrmaskinen åt sidan såvida den 

inte ska användas igen.

Undvik att röra vid borret direkt efter användning, eftersom det då är 

mycket varmt.

Kontrollera att ventilationsöppningarna på borrmaskinen inte är tilltäppta.

Uppladdning av batteri 

Ladda batteriet helt innan borrmaskinen används första gången. 

Låt batteriet svalna innan du laddar det.

Tryck ner låsknappen på batteriet och dra ut batteriet från maskinen. 

Sätt batteriet i laddaren (c). Batteriet kan bara vändas på ett sätt. 

Sätt i laddarens kontakt i vägguttaget. 

Den gröna lysdioden (b) på laddaren lyser.

Den röda lysdioden (a) blinkar medan batteriet laddas.

När både den röda lysdioden och den gröna lysdioden lyser konstant är 

batteriet fulladdat. En full uppladdning tar ca 1 timme.

Observera! Batteriet är inte helt laddat vid leveransen. Det ska laddas helt 

innan det används. Batteriet uppnår inte full kapacitet förrän det har varit 

fulladdat och helt urladdat cirka fem gånger.

Batteriet får endast laddas inomhus vid en temperatur på 5-40 �.

Använd aldrig batteriladdaren om batteriet, laddaren eller sladden har 

skador.
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Om batteriet inte ska användas 

under en längre period ska du 

ladda upp batteriet helt innan du 

förvarar det och dessutom ladda 

det minst var tredje månad.

Förberedelser

Byte av borr

Ställ omkopplaren (4) i 

mittposition.

Vrid borrchucken (1) moturs 

för att öppna backarna i 

borrchucken.

Sätt i önskad borr eller bithållare 

i borrchucken. Vrid borrchucken 

medurs tills backarna håller fast 

borret ordentligt.

Kontrollera att borret spänns 

fast i mitten av chucken och att 

borret sitter ordentligt fast.
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Val av rotationsriktning

Välj rotationsriktning (vänster eller höger) på omkopplaren (4).

Om omkopplaren ställs in i mittposition kan borrmaskinen inte starta.

Val av växel

Det går bara att byta växel när chucken står stilla.

Välj högt varvtal (upp till 1500 v/min) genom att skjuta växelväljaren (3) 

så att “2” syns. 

Välj lågt varvtal (upp till 400 v/min) genom att skjuta växelväljaren (3) så 

att “1” syns. 

Borrmaskinen lämnar störst moment på låg växel.

Val av moment

Välj det önskade momentet genom att ställa momentväljaren (2) i 

önskat läge. Ju högre tal momentväljaren ställs in på, desto högre är 

borrmaskinens moment. Om du ska borra ska du ställa in momentväljaren 

i läget med borrsymbolen.

Användning
Montera ett lämpligt borr eller bits 

för uppgiften. Välj rotationsriktning, 

moment och eventuellt växel.

Starta borrmaskinen genom att 

trycka in strömbrytaren (5). Ju 

längre strömbrytaren hålls intryckt, 

desto snabbare roterar borret. 

LED-arbetslampan (6) tänds och 

lyser upp arbetsområdet när du 

trycker in strömbrytaren. Om du 

endast vill tända arbetslampan ska 

du trycka in strömbrytaren ganska 

lätt.

Låt borret uppnå maximalt varvtal 

innan du borrar i arbetsmaterialet.

Tryck inte borret för hårt. Välj ett långsamt borrvarvtal för skruvning, stora 

borr eller hårda material och ett snabbare varvtal för små borr eller mjukare 

material.

Du stoppar borrmaskinen genom att släppa upp strömbrytaren. 
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Goda råd om borrning

Vid borrning på glatta ytor, t.ex. klinkers, bör du sätta ett stycke kraftig 

tejp på borrstället före borrningen så att borret inte glider.

Vid borrning i stål ska borrstället först körnas.

Vid borrning i tunn metallplåt bör du lägga ett stycke spillträ under 

arbetsmaterialet för att undvika att plattan deformeras.

Smörj borrstället med smörjolja vid borrning i metall. Använd maskinolja till 

stål och paraffi nolja till aluminium.

För att undvika fl isor vid borrning i trä eller plast kan du lägga ett stycke 

spillträ under arbetsmaterialet eller borra från bägge sidor.

Använd höghastighetsborr för borrning i plast.

Vid borrning av stora hål bör du förborra med ett mindre borr och sedan 

borra med den önskade diametern.

Rengöring och underhåll

Rengör borrmaskinen med en hårt urvriden trasa eller med tryckluft och 

se till att ventilationsöppningarna alltid är fria från smuts.

Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel eftersom dessa kan 

angripa plastdelarna på borrmaskinen.

Miljöinformation

Elektriska och elektroniska produkter (EEE) innehåller material, 

komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för 

människors hälsa och för miljön om avfallet av elektriska och elektroniska 

produkter (EEE) inte bortskaffas korrekt. Produkter som är märkta 

med nedanstående ”överkryssade sophink” är elektrisk och elektronisk 

utrustning. Den överkryssade sophinken symboliserar att avfall av 

elektriska och elektroniska produkter inte får bortskaffas tillsammans med 

osorterat hushållsavfall, utan de ska samlas in separat.



CE-ERKLÆRING

CE-mærke er anbragt: 16 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE-märke monterat: 16 EU-DEKLARATION

Fremstillet i P.R.C. - Tillverkad i P.R.C.

6001

EU-Importør - EU-Importör

HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark

37532 (ML-CD86-180)

18 V

 Erklærer herved på eget ansvar, at: Akku-boremaskine

 Intygar härmed på eget ansvar, att: Batteridriven borrmaskin

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende DIREKTIVER:
 2006/42/EF:  Maskindirektivet.
 2014/30/EU: EMC-direktivet

 Är tillverkad enligt följande DIREKTIV:
 2006/95/EG:   Maskindirektivet. 
 2014/30/EU:  EMC-direktivet

STANDARDER - NORMER

EN55014-1:2006+A1+A2 - EN55014-2:1997+A1+A2

EN60745-1:2009+A11 - EN60745-2-1:2010 - EN60745-2-2:2010

HP SCHOU A/S  -  KOLDING -   05 / 07 / 2016
Product Safety Manager

Kirsten Vibeke Jensen



CE-ERKLÆRING

CE-mærke er anbragt: 16 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE-märke monterat: 16 EU-DEKLARATION

Fremstillet i P.R.C. - Tillverkad i P.R.C.

6001

EU-Importør - EU-Importör

HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark

OPLADER / LADDARE (KF09LC-20V2500)

230 V

 Erklærer herved på eget ansvar, at: Oplader

 Intygar härmed på eget ansvar, att: Laddare

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende DIREKTIVER:
 2006/42/EF:  Maskindirektivet.
 2014/30/EU: EMC-direktivet

 Är tillverkad enligt följande DIREKTIV:
 2006/95/EG:   Maskindirektivet. 
 2014/30/EU:  EMC-direktivet

STANDARDER - NORMER

EN60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+

A13:2008+A14:2010+A15:2011

EN60335-2-29:2004+A2:2010 - EN62233:2008

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 - EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 - EN61000-3-3:2008

HP SCHOU A/S  -  KOLDING -   24 / 08 / 2016
Product Safety Manager

Kirsten Vibeke Jensen 



DK:

KRAFT
Falke værktøjerne er stærke og 
kraftfulde. Falkens stærke næb 
symboliserer værktøjernes kraft.

PRÆCISION
Præcision er en iboende kvalitet, ikke 
bare i designet og fremstillingen af 
værktøjet, men også i brugen af det.

PÅLIDELIGHED
Forbrugeren vil altid erfare, at vare-
mærket med sin høje kvalitet er 
ansvarligt og pålideligt.

INNOVATION
Falke lancerer nyheder i design 
såvel som funktion, og søger 
konstant at yde det ypperste.

SE:

KRAFT
Falke verktygen är alltid starka 
och kraftfulla. 

PRECISION
Precision är en del av kvalitén, inte 
bara i designen och tillverkningen 
av verktyget, men också när man 
använder det.

PÅLITLIGHET
Användaren kommer alltid att 
uppmärksamma att varumärket 
med sin höga kvalité är pålitligt.

INNOVATION
Falke lanserar nyheter i design 
såväl som funktion och innehåller 
alltid den senaste tekniken.


