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1. Inleiding
Beste klant,
Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.
Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.
Om deze status te handhaven en een veilige werking te garanderen, dient u als eindgebruiker deze gebruiksaanwijzing 
in acht te nemen!

 Deze gebruiksaanwijzing is een onderdeel van dit product. Deze bevat belangrijke informatie over de 
werking en hantering van het product. Als u dit product aan derden overhandigt, doe dan tevens deze 
gebruiksaanwijzing erbij. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging!

Bij technische vragen kunt u zich wenden tot onze helpdesk. Voor meer informative kunt u kijken op www.conrad.nl 
of www.conrad.be

2. Verklaring van de tekens

1

Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er een risico voor uw gezond-
heid bestaat, bijv. door een elektrische schok.

2

Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze 
gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.

3

Draag een veiligheidsbril. Risico op letsel aan ogen wegens vonken, spaanders of splinters gecreëerd 
tesrwijl het product wordt gebruikt.

4

Draag gehoorbescherming.

5

Draag geschikte ademhalingsbescherming.

6

Draag beschermende handschoenen.

7

Lees de originele gebruiksaanwijzingen volledig door voordat u het product in gebruik neemt.

d f f f f f

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis, laat niet nat worden.

 Het pijlsymbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik. 
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3. Beoogd gebruik
Dit product is bestemd voor gebruik als draadloos multi-gereedschap voor zowel het in- en uitdraaien van schroeven 
en bouten als het snijden van zachte materialen. 
Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht moet absoluut 
worden vermeden.
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 
resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schok of andere gevaren. 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.
Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

4. Leveringsomvang
• Draadloos multi-gereedschap
• Opbergkoffer
• 55 mm magnetische adapter
• 2x 50 mm CRV-boor

• 26 x 25 mm CRV-boor
• Momentkop
• Excenterkop
• Haakse kop

• Snijkop
• Netvoedingadapter
• Gebruiksaanwijzing

1Meest recente gebruiksaanwijzing 
Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de 
afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

5. Eigenschappen en functies
• Draagbaar
• Meerdere boren inbegrepen
• Modulair ontwerp
• Snijkop voor bijv. karton en tapijt
• Meerdere opzetstukken inbegrepen
• Led-licht
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6. 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
• Dit apparaat 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, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
• 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.

• Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.
• 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.
• Dit product is geen speelgoed en moet buiten bereik van kinderen worden gehouden! Het product mag 

alleen worden opgesteld, gebruikt of opgeborgen op plekken die niet toegankelijk zijn voor kinderen. 
• Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, 

zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een tekort aan kennis en/of ervaring, tenzij een persoon 
verantwoordelijk voor hun veiligheid toezicht houdt of instructies heeft gegeven over hoe het apparaat 
dient te worden gebruikt.

• Het gebruik van het product in scholen, trainingscentra, hobby- en DIY-workshops is alleen toegestaan 
wanneer onder toezicht van getraind personeel.

• In commerciële omgevingen dienen de Arbo-voorschriften ter voorkoming van ongevallen met 
betrekking tot elektrische installaties en bedrijfsmiddelen in acht genomen te worden.

b) Led-licht
• Niet rechtstreeks in het led-licht kijken!
• Niet direct of met optische instrumenten in de lichtstraal kijken!
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c) Veiligheid op de werkplek
• Houd uw werkomgeving schoon en netjes. Zorg ervoor dat het werkgebied goed verlicht is. Een 

ongeorganiseerde werkplek of slechte verlichting kan ongelukken veroorzaken.
• Houd kinderen en andere mensen uit de buurt van het werkgebied! Afleiding kan ongelukken veroorzaken.
• Zorg ervoor dat het werkgebied goed geventileerd is.
• Gebruik het product nooit naast of in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen, lucht/

gasmengsels (benzinedampen) of ontvlambare vaste stoffen of stof. Bij gebruik van het product kunnen 
vonken ontstaan, met gevaar voor brand of explosie!

• Houd andere personen uit de buurt van het werkgebied! Als er andere mensen in de buurt zijn, moeten zij ook 
persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Fragmenten van het werkstuk of zelfs stukjes gebroken boren/
schijven kunnen wegschieten en schade en verwondingen veroorzaken, zelfs buiten de directe werkplek.

d) Netvoedingsadapter
• Verbind het apparaat met een stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar is.
• Gebruik voor de spanningsbron uitsluitend de meegeleverde netvoedingadapter.
• Sluit de netvoedingadapter uitsluitend aan op een goedgekeurde contactdoos van het openbare 

elektriciteitsnet. Controleer vóór het insteken van de netvoedingadapter of de op de netvoedingadapter 
aangegeven spanning overeenstemt met de spanning van uw stroomleverancier.

• Sluit de netvoedingadapter niet aan en trek deze niet uit als uw handen nat zijn.
• Haal de netvoedingadapter nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken, maar neem de 

stekker altijd bij de grepen vast.
• Zorg er tijdens het plaatsen van het product voor dat de kabel niet bekneld raakt, verbogen wordt of door 

scherpe randen beschadigd wordt.
• Leg kabels altijd zo dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat risico op 

verwondingen.
• Haal de netvoedingadapter om veiligheidsredenen uit het stopcontact tijdens een storm.

e) Oplaadbare accu
• Gebruik het product niet terwijl de accu wordt opgeladen.
• De oplaadbare accu is ingebouwd in het product en kan niet worden vervangen.
• Beschadig de oplaadbare accu nooit. Het beschadigen van de behuizing van de oplaadbare accu kan 

explosiegevaar of brand veroorzaken!
• U mag de polen van de oplaadbare accu nooit kortsluiten. Gooi de accu of het product nooit in het vuur. 

Er bestaat gevaar op brand of explosie!
• Laad de oplaadbare accu regelmatig op, zelfs wanneer u het product niet gebruikt. Tengevolge van 

de gebruikte technologie van de oplaadbare accu, hoeft u de oplaadbare accu niet eerst te ontladen.
• Laad de oplaadbare accu van het product nooit op zonder toezicht.
• Tijdens het laden dient u het product op een voor hitte ongevoelig oppervlak te plaatsen. Het is normaal 

dat er tijdens het laden wat hitte wordt ontwikkeld.
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f) Persoonlijke veiligheid
• Gebruik het hulpmiddel niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent. Een 

moment van onzorgvuldigheid kan ernstige verwondingen veroorzaken.
• Gebruik het apparaat altijd voorzichtig. Vermijd het gewenningseffect als u al veel met het gereedschap 

hebt gewerkt. Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en blijf altijd alert. Een moment van 
onzorgvuldigheid kan leiden tot ernstige ongevallen.

• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril, stevige schoenen, een 
lange broek, oorbeschermers, adembescherming en indien nodig handschoenen. Werk nooit op blote 
voeten of met sandalen.

• Draag geschikte kleding. Draag geen juwelen. Haar, sieraden of kleding kunnen in bewegende delen 
vast komen te zitten met kans op letsel! Gebruik daarom een haarnetje of iets dergelijks als u lang haar 
heeft en draag nauwsluitende kleding bij het gebruik van het product.

• Zorg ervoor dat u stevig op de grond staat tijdens het werk en vermijd een abnormale houding. Dit maakt 
het veel gemakkelijker om het apparaat in onvoorziene omstandigheden onder controle te houden.

• Inademing of contact met bepaalde materialen is schadelijk voor de gezondheid. Informeer u over het 
materiaal waaraan u werkt en neem de nodige voorzorgsmaatregelen.

• Het werken met materialen die asbest bevatten kan stof veroorzaken dat gevaarlijk is voor de 
gezondheid. Houd u aan de voorschriften van de overheid en de aanbevelingen van de fabrikant.

g) Bediening
• Zorg er altijd voor dat het apparaat niet onbedoeld kan starten. 
• Controleer vóór gebruik of opzetstukken stevig zijn bevestigd. 
• Gebruik van het product voor doeleinden anders dan waarvoor deze is bestemd kan leiden tot 

gevaarlijke situaties en letsel.
• Gebruik alleen accessoires die speciaal voor dit apparaat zijn ontworpen. Toebehoren die wel passen, 

maar niet door de fabrikant zijn goedgekeurd of aanbevolen, kunnen gevaar opleveren.
• Tijdens activiteiten waarbij het gereedschap in contact kan komen met verborgen kabels, dient u het 

apparaat vast te houden aan de geïsoleerde grijpvlakken. Contact met spanningsvoerende kabels zal 
ook de blootliggende metalen onderdelen van het gereedschap "voeden" en een elektrische schok 
veroorzaken voor de gebruiker.

• Reinig de ventilatiesleuven regelmatig om elektrische gevaren en oververhitting te voorkomen.
• GEVAAR: Houd handen ver uit de buurt van de werkplek.
• Houd het werkstuk nooit in de handen of op uw benen. Zorg ervoor dat het te bewerken werkstuk op een 

stabiel oppervlak staat. Het is belangrijk dat het werkstuk wordt vastgezet om de kans op verwondingen 
aan het lichaam te minimaliseren en het verlies van controle tot een minimum te beperken.

• Controleer voor elk gebruik de aan-/uitschakelaar. Het gebruik van het gereedschap met een beschadigde 
aan-/uitschakelaar belemmert de controle over het gereedschap en is daarom zeer gevaarlijk.

• Voorkom onbedoeld inschakelen van het gereedschap. Draag het apparaat niet met uw vinger op de 
aan-/uitschakelaar.
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• Houd gereedschap buiten bereik van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die niet 
vertrouwd zijn met het apparaat en/of die deze originele gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen en 
begrepen. Gereedschap is erg gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.

• Onderhoud het apparaat regelmatig en controleer het op tekenen van schade, vuil, verkeerde 
instellingen, slijtage of andere zaken die een gevaar kunnen opleveren. Laat beschadigde apparaten 
vóór gebruik door een specialist repareren. Slecht onderhouden gereedschap leidt vaak tot ongelukken.

• Gebruik het apparaat en de bijbehorende accessoires alleen voor het aangegeven doel en in 
overeenstemming met deze originele gebruiksaanwijzing. Let ook op de werkomstandigheden en de 
activiteit. Onjuist gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties.

• Gebruik het apparaat niet op natte materialen.
• Schakel het apparaat onmiddellijk uit als de aandrijving geblokkeerd is.
• Houd de handgrepen en oppervlakken van het apparaat droog, schoon en vrij van olie of smeermiddelen. 

Uitglijden tijdens het gebruik leidt tot controleverlies en ongevallen.
• Houd het apparaat stevig vast. Een plotselinge stop van de aandrijving brengt de kinetische energie 

over op het apparaat zelf. Hierdoor kan het gereedschap uit uw handen vallen, wat een risico op letsel 
met zich meebrengt!

• Het enige onderdeel van het gereedschap dat u dient aan te raken is de geïsoleerde handgreep.
• Er kan condensatie ontstaan wanneer het product vanuit een koude kamer in een warme kamer wordt 

gebracht (bijv. tijdens het transport). Dit kan het product beschadigen!
• Schakel altijd de stroom-, gas- en watertoevoer uit voordat u een oppervlak doorboort. Als u dit niet 

doet, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig persoonlijk letsel of schade aan 
eigendommen.

h) Snijkop
• De snijkop bevat scherpe onderdelen en moet tijdens gebruik en verwisseling voorzichtig te worden 

gehanteerd. Controleer de snijuitrusting voordat u begint met snijden om mogelijke schade uit te sluiten. 
• Het opzetstuk dient alleen te worden gebruikt voor het snijden van zachte materialen (zoals karton of 

tapijt) die bescherming bieden tegen slippen. Een incorrecte selectie van het te snijden materiaal kan 
de snijkop beschadigen!

i) Restrisico's
Dit apparaat voldoet aan de technische voorschriften en de relevante veiligheidsvoorschriften. Tijdens het 
gebruik kan echter nog het volgende gebeuren:

 - Levensgevaar en gevaar voor de ledematen van de gebruiker of andere personen.
 - Schade aan het apparaat.
 - Schade aan andere objecten.
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7. Bedieningselementen

1

2

3
4

17
5

18
6 7 8

16
15

14
13
12

9

10
11

1 Opbergkoffer
2 26x 25 mm boren
3 55 mm magnetische adapter
4 2x 50 mm boren
5 Momentkop
6 Snijkop
7 Excenterkop

8 Haakse kop
9 Netvoedingadapter
10 MicroUSB-stekker
11 MicroUSB-ingang
12 AAN-/UIT-schakelaar
13 Trekkervergrendeling/

draairichtingschakelaar

14 2x LED-lampjes
15 Rubberen dop
16 Aansluitpunt voor boor
17 Ontgrendelknoppen voor 

opzetstuk
18 Accustatus-LED
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8. Accu
a) Opladen

 Gebruik voor de spanningsbron uitsluitend de meegeleverde netvoedingadapter. Gebruik geen USB-poort 
van een computer, toetsenbord of USB-hub zonder voedingsadapter omdat de voeding die door deze 
poorten geleverd wordt onvoldoende is.

1. Sluit de MicroUSB-stekker van de stroomadapter (10) aan op de MicroUSB-ingang (11) van het multi-gereed-
schap.

2. Koppel de stroomadapter los van het multi-gereedschap nadat deze is opgeladen.

b) Status-LED 
Controleer het accuniveau door:
1. De draairichtingschakelaar (13) op de middenstand “vergrendelen” in te stellen.
2. Houd de AAN-/UIT-trekker (12) ingedrukt. De LED-statusindicatoren zullen het accuniveau aangeven.

 De accu is volledig opgeladen wanneer alle lampjes branden.

9. Bediening
 Zorg er altijd voor dat het apparaat niet onbedoeld kan starten. Voordat u boren of opzetstukken aansluit/

verwijdert, dient u de trekker in de uit-stand te vergrendelen door de draairichtingschakelaar (13) naar het 
midden te schuiven. Controleer altijd of een boor goed is aangesloten voordat u het gereedschap gebruikt.

a) Trekkervergrendeling/draairichting veranderen
U kunt als volgt de AAN-/UIT-trekker in de uit-stand zetten of de draairichting veranderen:

Bovenaanzicht

Rotatie rechtsom Tri Trekker is vergrendeld (UIT) Rotatie linksom
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b) Voeding (aan/uit)
1. Stel de vereiste draairichting in door de rotatieschakelaar (13) te verschuiven.
2. Druk de AAN-/UIT-trekker (12) in om de voeding AAN te schakelen en laat weer los om de voeding UIT te 

schakelen.
 Vergrendel de trekker in de uit-stand door de draairichtingschakelaar (13) naar het midden te schuiven.

c) Ledlampen
De LED-lampjes (14) zullen oplichten telkens wanneer u de AAN-/UIT-trekker indrukt.

10. Opzetstukken
 Controleer vóór gebruik of opzetstukken stevig zijn bevestigd. Beide ontgrendelknoppen voor de 

opzetstukken (17) dienen goed te worden vergrendeld om te voorkomen dat het opzetstuk tijdens gebruikt 
er afspringt. Bevestig de rubberen dop (15) wanneer u geen opzetstukken gebruikt.

a) Boren aansluiten/verwijderen  
Het multi-gereedschap is voorzien van een 
aansluitpunt voor boren (16).
1. Vergrendel de trekker in de uit-stand door de 

draairichtingschakelaar (13) naar het midden 
te schuiven.

2. Steek de boor in het aansluitpunt of trek deze 
eruit.

b) Opzetstukken aansluiten/
verwijderen

1. Vergrendel de trekker in de uit-stand door de 
draairichtingschakelaar (13) naar het midden te schuiven.

2. Druk tegelijkertijd op beide ontgrendelknoppen (17) en koppel het opzetstuk vervolgens los.
3. Sluit een ander opzetstuk aan en controleer vóór gebruik of deze correct is geïnstalleerd. Het opzetstuk dient op 

zijn plek te “klikken”.

c) Excenterkop
U kunt met de excenterkop (7) dicht in de buurt van randen en muren of op moeilijk te bereiken plekken werken.

d) Haakse kop
U kunt met de haakse kop (8) dicht in de buurt van randen en muren of op moeilijk te bereiken plekken werken.
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e) Momentkop  
Verschillende schroeven en materialen vereisen verschillende momentinstellingen (1-10). Hoe hoger het draaimo-
ment, hoe groter/dikker de indicatie op de verstelring van het draai-
moment.
1. Stel de verstelring voor het draaimoment  in op de 

gewenste instelling. Richt het op het pijltje.
2. Begin altijd met een lage momentinstelling en gebruik geleidelijk 

aan een hogere instelling totdat u de gewenste resultaten krijgt. 
Hoe meer ervaring u met het gereedschap hebt, hoe gemakkelij-
ker u de juiste instelling zult kunnen bepalen.

f) Snijkop  
 De snijkop (6) bevat scherpe onderdelen en moet tijdens 

gebruik en verwisseling voorzichtig te worden gehanteerd. 
Controleer de uitrusting op schade voorafgaand aan 
gebruik.

 Het opzetstuk dient alleen te worden gebruikt voor het 
snijden van zachte materialen (zoals karton of tapijt). Een 
incorrecte selectie van het te snijden materiaal kan het 
opzetstuk beschadigen.

Tips voor snijwerk
• Stel de draairichtingschakelaar zodanig in dat deze overeenkomt 

met de richting aangegeven door het pijltje (D).
• Steek het te snijden materiaal in de gleuf (B). De geleiderail (E) kan worden gebruikt wanneer u over een 

oppervlakte zoals een tafel snijdt.
  Snijwerk moet worden uitgevoerd in een langzame en soepele beweging, laat het gereedschap het werk 

doen. 
• Vergrendel de trekker in de uit-stand door de draairichtingschakelaar (13) naar het midden te schuiven wanneer 

u het gereedschap niet gebruikt.

De slijpschijven vervangen (vervangingsschijven niet inbegrepen)
1. Haal het opzetstuk af van de behuizing.
2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de bevestigingsbout (A) los te draaien.
3. Een nieuwe schijf dient over de pin te worden ingestoken en worden vastgezet met de bevestigingsbout.

A

B

C
D

E
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11. Onderhoud en reiniging

1

Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische op-
lossingen omdat deze schade aan de behuizing of storingen kunnen veroorzaken. Laat geen water of 
vocht in het apparaat komen.

v

Koppel het product los van de netvoeding en laat deze volledig afkoelen voorafgaand aan elke reiniging.

• Reinig het product altijd direct na gebruik, om te voorkomen dat stof en vuil zich ophopen.
• Houd stof en vuil van de veiligheidsmechanismen, de ventilatiesleuven en de motorbehuizing.
• Een grondige reiniging houdt het product in een bruikbare staat, zodat u er lang plezier aan kunt beleven. Een 

goede vakman is voorzichtig met zijn gereedschap!
• Verwijder stof en freesafval met een schone, langharige borstel en een stofzuiger. Ook hier kan perslucht (onder 

lage druk) worden gebruikt.
• Gebruik een droge, schone en pluisvrije doek om de buitenkant van het product te reinigen.

12. Conformiteitsverklaring (DOC)
Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de 
volgende richtlijnen: 

2006/42/EG

Het was gefabriceerd in overeenstemming met de volgende normen:

EN62841-1:2015

EN62841-2-2:2014

 De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring staat als download via het volgende internetadres ter 
beschikking:

 www.conrad.com/downloads

 Selecteer een taal door op het vlagsymbool te klikken en vul het bestelnummer van uw product in het 
zoekveld in; vervolgens kunt u de EG-conformiteitsverklaring als PDF-bestand downloaden.

13. Verwijdering
 Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. 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.
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14. Technische gegevens
a) Algemeen
Ingang...............................................................5 V/DC, 1,7 A max.
Accu ..................................................................Li-ion 4 V, 1500 mAh
Gebruiksduur ....................................................ong. 50 min (continu)
Oplaadtijd .........................................................ong. 1 uur
Nullastsnelheid .................................................200 tpm
Rotatie ..............................................................rechtsom/linksom (selecteerbaar)
Slijpschijf ...........................................................ø43 mm
Boormateriaal ...................................................CrV
Boorhouder .......................................................6,35 mm (1/4”) zeskant
Geluidsdrukniveau ............................................LPA = 66,2 dB(A), K = 3 dB(A)
Geluidsvermogensniveau .................................LWA = 77,2 dB(A), K = 3 dB(A)
Trillingsniveau (volgens EN 62841) ..................ah = 0,8 m/s², K = 1,5 m/s²
Draaimoment ....................................................max. 4 Nm/2,8 Nm
Bedrijfs-/opslagomstandigheden ......................-20 tot +60 °C, 35 - 85 % RV (niet condenserend)
Afmetingen (L x B x H)......................................ong. 138 x 112 x 44 mm (product)
Gewicht .............................................................380 g

b) Netvoedingadapter
Ingangsspanning ..............................................100 - 240 V/AC, 50/60 Hz 0,3 A
Uitgang .............................................................5 V/DC, 1,7 A

 Het geluidsniveau van het apparaat kan 80 dB(A) overschrijden. Draag geschikte gehoorbescherming om 
gehoorbeschadiging te voorkomen.

• De trillingsemissiewaarde vermeld in deze handleiding was verkregen met gebruik van een gestandaardiseerde 
EN 62841 testprocedure. Het resultaat kan worden gebruikt om trillingsniveaus te vergelijken van verschillende 
elektrische apparaten. Het kan ook worden gebruikt om een voorafgaande inschatting te krijgen van uw 
blootstelling aan trillingen.

• De gespecificeerde waarde geeft een trillingsniveau aan wanneer het apparaat wordt gebruikt voor het beoogde 
doeleinde ervan. Het daadwerkelijke trillingsniveau kan verschillen van de gespecificeerde waarde als het 
apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt, als andere apparaten worden gebruikt of als het product niet 
goed is onderhouden. Deze factoren kunnen uw blootstelling aanzienlijk verhogen.

• Voor een nauwkeurige inschatting van uw blootstelling, dient u ook rekening te houden met de tijden waarop 
het apparaat is uitgeschakeld of ingeschakeld maar niet daadwerkelijk wordt gebruikt. Deze factoren kunnen uw 
blootstelling aanzienlijk verlagen.

• Tref aanvullende veiligheidsmaatregelen om de gebruiker te beschermen tegen de effecten van trillingen, 
waaronder: Onderhoud van elektrisch gereedschap en inbrenggereedschap, uw handen warm houden, organisatie 
van werkactiviteiten.
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Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). 
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, 
microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming 
van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk 
bezorgen.
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