
Akku-sømpistolAkku-sømpistol

Batteridriven spikpistol

Bemærk! Oplader (37541) og batteri (37542) skal 

købes separat

Observera! Laddare (37541) och batteri (37542) 

köps separat
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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

Rekommenderat batteri: 18 V 2,0 Ah litiumjon

Uppladdningstid: 1 timme

Hastighet: 30-60 skott/min

Magasinkapacitet: 100 stift

Stift: 15-50 mm, 1,05×1,25 mm

Med LED-arbetslampa

Observera! Laddare och batteri köps separat

Den batteridrivna spikpistolens delar

1. Djupinställningsvred

2. Säkerhetsutlösare

3. LED-arbetslampa

4. Kontrollampa

5. Omkopplare

6. Magasin

7. Bältesklämma

8. Batterihållare

9. På/av-knapp för LED-arbetslampa

10. Avtryckare

1
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Säkerhetsföreskrifter

Spikpistolen är avsedd för att sätta fast tunna och lätta material som 

papp, plast, folie, tyg och läder på trä och andra material med samma 

egenskaper som trä. 

Använd inte spikpistolen på murbruk eller hårda ytor. Använd inte 

spikpistolen för att sätta upp tak eller byggnadsmaterial.

Mindre arbetsmaterial måste hållas fast med en skruvtving eller liknande. 

Håll aldrig ett arbetsmaterial i handen!

Tryck ALDRIG in säkerhetsutlösaren när spikpistolen inte ligger an mot ett 

arbetsmaterial! Om spikpistolen avfyrar stift ut i luften kan det innebära 

risk för personskador eller materiella skador.

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

arbetsmaterial som du ska slå stift i, så att de inte träffas med 

spikpistolen. 

Använd inte spikpistolen för fastsättning av kablar.

Isättning av stift

Ta ut batteriet ur spikpistolen så att den inte utlöses oavsiktligt.

Tryck på utlösarknappen på magasinet och dra skyddet över magasinet 

nedåt. 

Sätt önskade stift i magasinet. Spetsarna ska peka framåt, bort från 

spikpistolen. Skjut skyddet uppåt tills det klickar på plats.

Sätt i batteriet först när du ska använda spikpistolen.
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Kontroll av säkerhetsanordningar

Töm magasinet och sätt i batteriet i spikpistolen.

Rör säkerhetsutlösaren (2) och avtryckaren (10), och kontrollera att de 

kan röra sig obehindrat.

Tryck säkerhetsutlösaren mot en träbit utan att vidröra avtryckaren. Detta 

ska inte få spikpistolen att avfyras.

Håll i spikpistolen så att säkerhetsutlösaren inte är intryckt. Tryck på 

avtryckaren. Detta ska inte få spikpistolen att avfyras.

Skottfunktioner

Med omkopplaren (5) kan du 

välja mellan spikpistolens två 

skottfunktioner.

Single fi ring: 

Spikpistolen avfyras när säkerhetsutlösaren (2) trycks mot 

arbetsmaterialet och man sedan trycker på avtryckaren (10). Denna 

inställning är perfekt för precisionsarbeten.

Contact fi ring: 

Spikpistolen avfyras när avtryckaren (10) hålls inne och säkerhetsutlösaren 

sedan trycks mot arbetsmaterialet. Denna inställning är perfekt när det ska 

avfyras många skott utan stort behov av precision.

Kontrollampa

Kontrollampan (4) lyser om spikpistolen inte är klar för användning:

Blinkar rött: Stift sitter fast

Lyser rött: Batteriet ska laddas upp

Lyser grönt: Magasinet är tomt

44 55
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Användning

Tänd eventuellt LED-arbetslampan med på/av-knappen (9).

Ta tag om handtaget och skjut enligt beskrivningen i avsnittet 

skottfunktioner.

Tryck inte spikpistolen för hårt mot arbetsmaterialet. 

Du kan öka eller minska inträngningskraften genom att vrida 

djupinställningsvredet (1) med- eller moturs.

Töm magasinet när du är klar med användningen av 

spikpistolen.

Fastsittande stift

Om ett stift fastnar i spikpistolen ska du avlägsna blockeringen innan du 

trycker på avtryckaren igen.

Ta av batteriet för att undvika oavsiktlig avfyrning.

Öppna magasinet och ta ut alla stiften.

Lossa sexkantskruvarna vid mynningen med den medföljande nyckeln och 

ta bort det fastsittande stiftet med en spetstång eller en pincett. Dra åt 

sexkantskruvarna igen, fyll magasinet och montera batteriet igen.

Rengöring och underhåll

Borsta bort damm från spikpistolens magasin och ventilationshål med 

en mjuk borste, eller blås den ren med tryckluft. Torka av spikpistolens 

plastdelar med en väl urvriden trasa och ett milt rengöringsmedel.  

Förvara spikpistolen, laddaren och batteriet torrt och dammfritt vid 

temperaturer mellan 5 och 40 °C.
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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 soptunna” är elektrisk och elektronisk 

utrustning. Den överkryssade soptunnan 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

37540 (DBAF50)

18 V

 Erklærer herved på eget ansvar, at: Akku-sømpistol

 Intygar härmed på eget ansvar, att: Batteridriven spikpistol

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

EN60745-1:2009/A11:2010 - EN60745-2-16:2010

EN 55014-1:2006/A2:2011 - EN 55014-2:1997/A2:2008

HP SCHOU A/S  -  KOLDING -   31 / 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.




