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1 Kaak (met rubberen bekken)
2 Wartelarm
3 Schuifschroefhendel
4 Rubberen manchetklep
5 Wartelhendel
6 Klemschacht met drukbekpunt
7 Klemschroefhendel
8 Bankschroefbehuizing

Gebruik
a) Rubberen kaakbekken

 Gebruik rubberen kaakbekken om krassen of inkervingen van kwetsbare werkstukken te 
voorkomen.

 Gebruik de rubberen bekken niet om objecten vast te klemmen die heet kunnen worden tijdens 
het werk, bijv. met solderen. De hitte kan ervoor zorgen dat de bekken vervormen of verbranden.

• De rubberen klembekken zijn ontworpen om over de metalen kaken te worden geplaatst (1). 
• Ze moeten worden gebruikt om kwetsbare werkstukken te beschermen tegen krassen en inkervingen 

en om de grip te verbeteren.

b) De bankschroef vastklemmen
• Draai de klemschroefhendel los (7) tot de klem breed genoeg is om op het werkoppervlak te plaatsen.
• Schuif de klem zo ver mogelijk op het werkoppervlak, controleer of de klemkaken goed contact hebben 

met het oppervlak.
• Draai de schroefhendel aan (7) om de bankschroef aan het werkoppervlak te bevestigen.

c) Het werkstuk vastklemmen
• Draai de schuifschroefhendel los (3) om de kaken te openen (1).
• Lijn het werkstuk uit tussen de kaken.
• Draai de schuifschroefhendel aan (3) tot de kaken goed contact hebben met het werkstuk.
• Controleer of het werkstuk stevig vastgeklemd zit en dat het maximale oppervlak van de kaken het object 

ondersteunen.

d) Bankschroefwartel
• Draai de wartelhendel (5) naar links om de wartelarm te ontgrendelen.

 Als u de wartel wilt vrijgeven wanneer deze vergrendeld is, moet u mogelijk de klemspanning 
losser maken door de bankschroefbehuizing (8) lichtjes te duwen met uw handpalm.

• Pas de wartelarm (2) naar wens aan.
• Draai de wartelhendel (5) aan om de positie te vergrendelen.

Onderhoud en reiniging
• Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische 

oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of storingen kunnen veroorzaken.
• Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.
• Houd de bankschroef droog.

Verwijdering
 Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor 

afvalverwerking afvoeren. Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u 
bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens
Materiaal bankschroefbehuizing ........... Aluminium
Wartel ................................................... 360°
Kaakbreedte ......................................... 70 mm
Kaakopening ......................................... 65 mm (55 mm met kaakbekken)
Keeldiepte ............................................. 41 mm
Klemkaak .............................................. max. 47 mm
Formaat kaakbek .................................. 70 x 20 mm
Bedienings-/opslagcondities ................. 0 tot +40°C, 10 – 90% relatieve vochtigheid
Afmetingen (B x H x D) ......................... 147 x 130 x 305 mm
Gewicht ................................................. 1,6 kg

 Gebruiksaanwijzing
Fijnmechanica bankschroef 360°
Bestelnr. 1897813

Beoogd gebruik
Dit product kan worden vastgeklemd aan een gepast werkoppervlak en is bedoel voor licht werk voor 
bijvoorbeeld hobbyisten, metaalwerk en sieraden. Een kogelgewricht draait en vergrendeld op verschillende 
hoeken om het werkstuk te plaatsen. De verticale en horizontale klemmen met V-groeven worden geleverd 
met verwijderbare rubberen bekken om de kwetsbare oppervlakken te beschermen tegen inkervingen.
Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor 
andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan 
onjuist gebruik tot andere gevaren leiden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een 
veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter hand worden gesteld.
Het product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en 
productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsinhoud
• Bankschroef • Gebruiksaanwijzing

Meest recente gebruiksaanwijzing           
Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of 
scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.

Verklaring van tekens
 Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in 

deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.

 Het pijlsymbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in 
acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze 
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid 
voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen 
vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene informatie
• Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk 

speelgoed worden.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge 

vochtigheid, vocht, stoom en damp.
• Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
• Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg 

ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden 
gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

• Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen 
het product beschadigen.

• Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of 
verbinding van het product.

• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus 
of een daartoe bevoegd servicecentrum.

• Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u 
contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

b) Bankschroef
• Verwijder de rubberen manchetklep niet, dit houdt het vuil en stof uit het kogelgewricht. 

Dit product moet worden gemonteerd op een stevig oppervlak dat de bankschroef en het 
werkstuk kan ondersteunen.

• Controleer of het werkoppervlak de maximale lading van de bankschroef kan ondersteunen.
• Zorg dat het werkstuk stevig op zijn plek vastzit voor u begint met werken.
• Probeer de klemkracht niet te vergroten door een verlengstuk aan de hendels toe te voegen. 

Te strak aandraaien kan het werkoppervlak, het vastgeklemde object en de bankschroef 
beschadigen. Gebruik de minimale klemkracht om het werk te doen.

• REIK NIET TE VER. Zorg er altijd voor dat u stevig en stabiel staat.
• GEBRUIK OOG- EN HANDBESCHERMING. Draag een goedgekeurde veiligheidsbril en 

werkhandschoenen tijdens gebruik.
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