
1

B R U K S A N V I S N I N G

Skruvdragare
14,4V, Li-Ion

Artikelnummer 3110-1118



2

Skruvdragare 14,4V, Li-Ion
Artikelnummer 3110-1118

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen noggrant. Att inte
följa säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan resultera i elstöt, brand och/eller
en allvarlig personskada.

• Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

• Med ”elverktyg” i säkerhetsföreskrifterna menas elektriska verktyg, antingen med elkabel eller
batteridrivna.

ARBETSOMRÅDE
• Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Ostädat arbetsområde med dålig belysning skapar

olyckstillfällen.

• Arbeta inte med elverktyg där det finns risk för explosion, t ex i lokaler där lättantändliga
vätskor, gaser eller damm förekommer. Vid arbete med elverktyg bildas gnistor som kan
antända damm eller avgaser.

• Håll barn och andra utomstående borta när du arbetar med elverktyg. Dålig koncentration
kan orsaka kontrollförlust över elverktyget.

ELEKTRISK SÄKERHET

• Stickproppen på elverktyget måste passa eluttaget. Ändra aldrig stickproppen på något
sätt. Använd inte adaptrar tillsammans med jordade elverktyg. Risken för elstöt minskar om
stickproppen inte ändras samt om stickproppen och eluttaget passar.

• Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t ex rör, radiatorer eller kylskåp. Risken för elstöt
ökar om din kropp är jordad.

• Utsätt inte elverktyg för regn och fukt. Risken för elstöt ökar om det kommer vatten in i
elverktyget.

• Skada inte elkabeln. Bär inte elverktyget i elkabeln, ryck inte i elkabeln när du vill dra ut
stickproppen ur eluttaget. Håll elkabeln borta från heta föremål, olja, vassa föremål eller
elverktygets rörliga delar. Skadad eller tilltrasslad elkabel ökar risken för elstöt.

• Skadad elkabel ska bytas ut av en behörig elektriker.

• Använd förlängningskabel för utomhusbruk när du arbetar med elverktyg utomhus. Rätt
typ av förlängningskabel minskar risken för elstöt.

• Använd jordfelsbrytare om det är nödvändigt att arbeta med elverktyg i fuktiga miljöer.
Jordfelsbrytaren minskar risken för elstöt.

PERSONLIG SÄKERHET

• Stå stadigt och koncentrera dig på vad du gör. Använd sunt förnuft när du arbetar med
elverktyg. Arbeta inte med elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. En stund av dålig koncentration kan leda till en allvarlig personskada.

• Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Skyddsutrustning som
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dammfilter för ansikte, skor med halkfri sula, hjälm och hörselskydd minskar risken för person-
skador.

• Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till
strömmen och/eller batteriet eller innan du lyfter eller flyttar elverktyget. Att bära elverktyg
med finger på strömbrytaren ökar risken för personskada.

• Ta bort alla inställningsnycklar innan du startar elverktyget. Inställningsnycklar som lämnas
kvar på elverktygets rörliga delar kan orsaka personskada.

• Se till att du har bra fotfäste och håll god balans när du arbetar med elverktyg. Det är
viktigt att ha kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

• Klä dig ändamålsenligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna
och handskarna borta från elverktygets rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken eller
långt hår kan fastna i de rörliga delarna.

• Montera och använd dammutsuganordning om elverktyget är utrustat med en sådan.
Användning av dammutsuganordning minskar risken för dammrelaterade personskador.

• Elverktyg är inte avsedda att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, senso-
risk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller
får instruktioner angående hur elverktyg ska användas av en person som ansvarar för deras
säkerhet. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med elverktyg.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
• Tvinga inte elverktyget till högre prestanda än det är konstruerat för. Använd rätt effekt

beroende på vilken typ av arbete elverktyget används till. Med rätt elverktyg blir arbets-
resultatet bättre och arbetet blir säkrare.

• Använd inte elverktyg om strömbrytaren inte fungerar som den ska. Elverktyg som inte
kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.

• Dra ut stickproppen ur eluttaget och/eller ta bort batteriet från elverktyget innan
du gör justeringar, innan du byter tillbehör eller innan du ställer in elverktyget till
förvaring. Denna preventiva säkerhetsåtgärd minskar risken för oavsiktlig start.

• Förvara ditt elverktyg utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte vet hur elverk-
tyget används och fungerar använda det. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna
personer.

• Underhåll ditt elverktyg. Kontrollera att balansen är god, att de rörliga delarna inte låser
sig, att inga delar är skadade och andra förhållanden som kan påverka elverktygets
funktion. Skadat elverktyg måste repareras innan det används igen. Många olyckor har
orsakats av dåligt underhållna elverktyg.

• Håll skär- och kapverktyg vassa och rena. Rätt underhållna skär- och kapverktyg fastnar inte
så lätt i arbetsstycket och är lättare att styra.

• Använd elverktyg och tillbehör enligt instruktioner, ta hänsyn till arbetsförhållanden och
arbete som ska utföras. Att använda elverktyg till ändamål de inte är avsedda för kan resultera
i personskada.

SERVICE
• Alla servicearbeten måste utföras av en kvalificerad tekniker. Endast originalreservdelar

får användas. Detta garanterar elverktygets säkerhet.

VARNING!
Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig
person- eller egendomsskada.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR SKRUVDRAGARE 3110-1118

• Skruvdragaren måste vara avstängd innan batteriet ansluts. Att ansluta batteriet när skruvdraga-
ren är påslagen kan orsaka personskada.

• Alla reparationer måste utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Reparationer utförda av
en kvalificerad tekniker garanterar att arbetet med skruvdragaren blir säkert.

• Håll skruvdragaren i det isolerade handtaget. Bitset kan under arbetets gång fastna i arbets-
stycket och komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande elledningar gör
skruvdragaren strömförande och användaren kan få elstöt.

• Om möjligt, fäst arbetsstycket för att förhindra att det rör sig under arbetets gång.

• Stäng alltid av skruvdragaren innan du lägger den ifrån dig.

• Ha en bra belysning när du arbetar med skruvdragaren.

• Tryck inte på skruvdragaren, motorn arbetar långsammare vid tryck. Utan tryck på skruvdraga-
ren blir arbetsresultatet bättre och skruvdragarens livslängd ökar.

• Förhindra snubbelrisk på arbetsområdet.

• Använd endast bits som är i bra skick.

• Bitset får inte röra vid arbetsstycket när skruvdragaren startas.

• Rör inte vid bitset efter avslutat arbete – det är hett.

• Stoppa inte händerna under arbetsstycket under arbetets gång.

• Ta inte bort damm och smuts som finns nära bitset med händerna.

• Inga föremål som inte hör till arbetet med skruvdragaren får ligga på arbetsplatsen (t ex trasor,
kläder, elkabel, snören).

• Bär skyddsutrustning när du arbetar med skruvdragaren: skyddsglasögon eller visir, öronskydd,
arbetskläder och arbetshandskar. Använd dammskydd om det bildas damm vid arbetet och
öronskydd vid bullrigt arbete. Att inte använda damm- och öronskydd kan orsaka lung- resp
hörselskador.

RÄTT ANVÄNDNING AV BATTERI
• Öka batteriets livslängd och prestanda. Ladda batteriet i temperaturer mellan 18–24°C. Ladda

aldrig batteriet om temperaturen understiger 0°C eller om den är högre än 40°C. Detta är viktigt
och om föreskriften inte följs kan batteriet skadas.

• Utsätt inte batteriet för höga temperaturer (över 40°C). Låt inte batteriet ligga i solen.

• Förvara inte batteriet i utrymmen där temperaturen överstiger 40°C.

• Utsätt aldrig batteriet för eld, inte ens om det är ett uttjänt batteri. Batteriet kan
explodera.

• Använd endast batterier som passar till skruvdragaren. Användning av felaktig batterityp kan
orsaka personskada eller brand.

• Under extrema förhållanden (t ex hög temperatur) kan ett mindre läckage uppstå från batteriet.
Det behöver inte nödvändigtvis innebära att batteriet är skadat. Det kan dock hända att
batterivätskan kommer i kontakt med din hud. Tvätta i så fall genast det drabbade området
med vatten och tvål. Neutralisera batterivätskan med t ex citronsaft eller vinäger. Om du får
batterivätskan i ögonen, skölj ur ögonen med rent vatten i minst 10 minuter och sök läkarhjälp.
Informera läkaren att batterivätskan är 25–35% lösning av kaliumhydroxid.
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• Öppna aldrig batteriet. Om plasthöljet på batteriet skadas, använd inte batteriet och ladda det
inte.

• Innan du ställer in batteriet till förvaring eller innan du kasserar batteriet, tejpa över polerna med
en kraftig isoleringstejp för att undvika kortslutning.

• Tänk på att batterier som inte används under en längre period blir urladdade.

• Låt batteriet svalna efter laddningen.

BATTERILADDARE
• Använd endast batteriladdare som tillverkaren rekommenderar. Laddaren som passar en

viss typ av batteri kan orsaka brand om den används med en annan typ av batteri.

• Läs bruksanvisningen och varningstexterna på batteriet och laddaren noggrant före första
användning.

• Batterladdaren är endast avsedd för användning inomhus.

• VARNING! Risk för elstöt eller kortslutning! Ladda inte batteriet om det är skadat.

• VARNING! På grund av risk för elstöt får batteriladdaren inte komma i kontakt med
vatten eller annan vätska.

• Batteriladdaren är endast avsedd för laddning av samma typ av batteri som den som följer med
skruvdragaren. Varje annan användning kan resultera i brand, elstöt eller kortslutning. Försök
inte ladda batteriet med en annan laddare.

• Täck inte över batteriladdaren och placera den inte nära heta föremål. Batteriladdaren kan bli
överhettad.

• Håll i batteriladdaren när du drar ut stickproppen ur eluttaget. Ryck inte i elkabeln.

• Placera elkabeln så att ingen kan trampa eller snubbla på den och att den inte kan skadas.

• Använd inte förlängningskabel om det absolut inte är nödvändigt. Användning av olämplig
förlängningskabel kan orsaka brand och elstöt.

• Använd inte batteriladdaren om den har fallit i golvet eller om den är skadad. Plocka inte isär
batteriladdaren och försök inte att reparera den själv. Lämna den till en auktoriserad service-
tekniker för reparation. Felaktig reparation kan leda till brand eller elstöt.

• Minska risken för elstöt. Dra ut stickproppen ur eluttaget innan du rengör batteriladdaren. Att
endast ta ut batteriet minskar inte risken.

• Batteriladdaren är avsedd för hushållsel. Anslut inte batteriladdaren till ett eluttag med en annan
spänning än 230V~50Hz.

• Batteriladdaren är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas
eller får instruktioner angående hur batteriladdaren ska användas av en person som ansvarar för
deras säkerhet. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med batteriladdaren.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Skruvdragaren används för borrning i trä och metallplåt samt för iskruvning och skruvdragning.
Använd inte skruvdragaren för arbeten som den inte är avsedd för.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Skruvdragare 1 st

Dubbelsidigt bits 1 st

Batteri 1 st

Batteriladdare 1 st

Bruksanvisning 1 st

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är skadade. Använd inte skruvdragaren om någon
del är skadad.

BESKRIVNING

Chuck utan nyckel

Momentinställning

Hastighetsomkopplare

Omkopplare för
vänster-/högergång

Batteri

Knapp för bortkoppling
av batteriet

Arbetsbelysning

Batteriindikeringsljus
(lyser växelvis från

höger till vänster
under laddningen)

Förvaring av bits

Strömbrytare
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MONTERING

MONTERING AV BITS

HÖGER- OCH VÄNSTERGÅNG

• För högergång (medurs), tryck in omkopplaren på
vänster sida.

• För vänstergång (moturs), tryck in omkopplaren på
höger sida.

• Rotationsriktningen kan endast ändras när skruvdra-
garen är avstängd. Spärren förhindrar omkopplingen
när skruvdragaren är påslagen.

VARNING! Skruvdragaren startar inte när
omkopplaren för höger- och vänstergång är
i neutralt läge.

INSTÄLLNING AV MOMENT

• Momentet kan ställas in i 24 steg. Rätt moment-
inställning förhindrar att bitsen slits ut. Låga siffror
används för lättare i- och urskruvning, höga siffror för
svårare i- och urskruvning.

• Använd rätt bits för rätt typ av arbete. Använd
inte utslitna bits.

• Öppna chucken genom att vrida den moturs.

• Lägg in bitset djupt i chucken och se till att det
blir centrerat.

• Lås chucken genom att vrida den medurs. Dra
åt ordentligt.

• Gör tvärtom för att ta bort bitset.

• NOTERA. Chuckar för dubbelsidiga bits är fästa
med en vänstergängad skruv. Om det blir nöd-
vändigt att ta bort chucken, ska skruven skru-
vas ur medurs.
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HASTIGHETSOMKOPPLARE

• Välj hastigheten genom att ställa in hastighetsomkopplaren i läge för låg resp hög hastighet.

• Stäng av skruvdragaren och låt motorn stanna helt. Ställ in högt moment vid låg hastighet och
lågt moment vid hög hastighet.

LADDNING

• Skjut in batteriet i spåren på batteriladdaren.

• Batteriladdaren uppskattar batteriets laddningskondition när den kommer i kontakt med
batteriet.

• Under laddningen lyser indikeringsljuset på batteriet växelvis från höger till vänster och det gröna
indikeringsljuset på batteriladdaren blinkar.

• När laddningen är klar, lyser det gröna indikeringsljuset på batteriladdaren stadigt och indike-
ringsljuset på batteriet slocknar. Arbetsbelysningen fungerar inte när batteriet ligger i batteri-
laddaren.

INDIKERINGSLJUSENS FUNKTION

Rött Grönt Batteri Förklaring

På Av Varmt/Kallt Laddningen börjar när batteriet har temperatur 0–40°C
Blinkar eller av Av Felaktigt Batteriet eller batteriladdaren är skadad

Av Blinkar Laddning Laddning

Av På Fulladdat Laddningen är avslutad

• VARNING! Batteriladdaren är avsedd för Li-Ion-batteriet som följer med skruvdragaren.
Använd ingen annan batteriladdare.

• Skruvdragaren har en inbyggd överladdningsfunktion, dvs laddningen stoppas när
batteriet är fulladdat.

• Batteriet blir varmt under laddningen vilket är helt normalt.



9

ARBETSBELYSNING

• Arbetsbelysningen används på platser med otillräck-
lig belysning. Belysningen tänds automatiskt när
skruvdragaren startas.

INDIKERINGSLJUSET PÅ BATTERIET

• Indikeringsljuset på batteriet visar batteriets kapacitet.

• Tryck in knappen vid indikeringsljuset på batteriet för att tända de 4 LED-ljusen.
4 ljus lyser Över 80%
3 ljus lyser Under 60%
2 ljus lyser Över 40%
1 ljus lyser Över 20%
1 ljus blinkar Laddning nödvändig
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ANVÄNDNING

START

• Tryck in strömbrytaren för att starta skruvdragaren. Låt motorn uppnå full hastighet innan du
börjar borra.

• Släpp strömbrytaren efter avslutat arbete. Låt motorn stanna helt innan du lägger skruvdragaren
ifrån dig.

ISKRUVNING OCH SKRUVDRAGNING
• Använd helst moderna skruvar som är lättare att skruva in.

• Montera ett lämpligt bits.

• Ställ in moment som passar arbetet som ska utföras. Är du osäker, börja med lågt moment
och öka stegvis tills du hittar en optimal inställning.

• Använd rätt hastighet och tryck endast lite på skruvdragaren.

• Öka hastigheten endast om du har full kontroll över arbetet.

• Vi rekommenderar att först borra ett pilothål, lite djupare och smalare än skruvdiametern.
Pilothålet leder in skruven rätt och skruven blir lättare att skruva in. Pilothålet förhindrar också
att arbetsstycket splittras om man skruvar i nära arbetsstyckets kant (om man skruvar i trä).

• Använd rätt bitsstorlek och se till att skruvhuvudet sticker ut.

• Om skruven är svår att skruva i, ta ut den och försök att borra ett bredare eller ett djupare hål.
Kom dock ihåg att det måste finnas tillräckligt med material kring skruven så att den får fäste.
Stoppa skruven i hålet och skruva i den några varv med handen. Om skruven fortfarande är
svår att skruva i (det händer ofta när man skruvar in i hårt trä), prova att droppa lite flytande tvål i
hålet.

• Tryck på skruvdragaren med jämnt tryck för att förhindra att bitset glider av från skruvhuvudet.
Skruvhuvudet kan lätt skadas och det kan bli svårt att skruva i eller ut skruven.

BORRNING AV HÅL
• När du ska borra ett hål med stor diameter är det ibland bäst att först borra ett mindre hål och

successivt borra hålet större. Detta förhindrar att skruvdragaren överbelastas.

VARNING! Många personskador har skett vid oförutsedda situationer. Var därför
uppmärksam när du borrar små hål då bitset lätt kan fastna i hålet.



11

• Borra i flera omgångar när du borrar djupa hål. Bitset ska alltid vara lätt att ta ut ur hålet.

• Stäng omedelbart av skruvdragaren om bitset fastnat – skruvdragaren kan skadas.

• Prova att ändra rotationsriktningen för att ta ut bitset.

• Bitset måste linjera med hålet. Helst bör bitset ligga mot arbetsstycket i 90 graders vinkel. Om
vinkeln ändras under borrningen kan bitset brytas med personskada som följd.

• Tvinga inte skruvdragaren, låt den arbeta med sin egen hastighet.

• Använd inte utslitna bits.

BORRNING I TRÄ
• Ställ rotationsriktingen i borrningsläge.

• Välj hög hastighet när du borrar i trä.

• Börja med låg hastighet för att förhindra att arbetsstycket rör sig. Öka hastigheten successivt.

• När du borrar hål rakt igenom arbetsstycket, lägg en träkloss under arbetsstycket för att
undvika splittrade kanter på arbetsstyckets undersida.

BORRNING I METALL
• Ställ rotationsriktingen i borrningsläge.

• Använd helst HSS-borr vid borrning i metall och välj låg hastighet.

• Markera hålets mitt med en körnare.

• Stryk på ett smörjmedel som lämpar sig för materialet.

• Fäst alltid arbetsstycket. Lägg en träkloss på arbetsstycket för att förhindra att det vrider sig.

UNDERHÅLL

• Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du gör inställningar eller underhålls-
arbeten.

• Skadad elkabel måste bytas ut av en behörig elektriker.

• Dra omedelbart ut stickproppen ur eluttaget om elkabeln skadas.

• Utsätt inte skruvdragaren för regn.

RENGÖRING
• Använd inga lösningsmedel när du rengör plastdelar på skruvdragaren. Rengör skruvdragaren

med en torr trasa.

SMÖRJNING
• Skruvdragaren är smord hos tillverkaren och behöver inga ytterligare smörjningar.

• Släng inte batteriet i hushållssopor, i vatten och bränn inte batteriet. Uttjänta batterier
ska lämnas till en återvinningsstation.



12

Vid frågor kontakta i första hand Rustas kundtjänst, tel 0771-28 10 10

Konsumentkontakt:
Rusta-butikerna

Inköp/Marknadskontor
Box 5064, 194 05 Upplands Väsby

B R U K S A N V I S N I N G

INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL
Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska
lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för
ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.

REKLAMATIONSRÄTT

• Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och maskinstämplat
kvitto bifogas.

• Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten används till ändamål
den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten gäller i sådant fall
inte.

TEKNISKA DATA
Spänning 14,4V DC

Chuckdiameter 10mm

Varvtal 0–300/0–1300min-1

Max moment 18Nm

Borrkapacitet
   i trä 28mm
   i metall 10mm
Max skruvdiameter 8mm

Batteri Li-Ion 1500mAh

Batteriladdare Primärt: 230V AC 50Hz 45W
Sekundärt: 8–21V DC 1,8A

Laddningstid 1 timme

Ljudtrycksnivå LPA 66dB(A)
[KPA=3dB(A)]

Ljudeffektnivå LWA 77dB(A)
[KWA=3dB(A)]

Använd hörselskydd om ljudtrycksnivån
överstiger 80dB(A)

Vibration ah ah<2,5m/s2

(K=1,5m/s2)

Vikt 1,3kg

• Det uppgivna totala vibrationsvärdet har mätts med standardtestmetoder och kan användas
som jämförelse med andra skruvdragare. Värdet kan även användas för bedömning av exponering.

• VARNING. Vibrationer kan skiljas från det deklarerade värdet beroende på hur skruvdragaren
används. Vi rekommenderar användning av arbetshandskar och att endast använda skruvdragaren
under korta perioder med vilopauser mellan.


