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△,! VARNING 

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR ELVERKTYG 

1) Angående arbetsområdets säkerhet 
a) Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Stökiga eller mörka områden 
inbjuder till olyckor. 
b) Använd inte elverktyg på platser med explosionsrisk, t.ex. där 
brandfarliga vätskor, gaser eller damm förekommer. Elverktyg orsakar 
gnistor som kan antända dammet eller ångorna ifråga. 
c) Se till att barn och åskådare håller sig på avstånd vid användning av ett 
elverktyg. Distrahering kan orsaka förlorad kontroll över elverktyget. 
 
2) Angående elsäkerhet 
a) Stickkontakten på ett elverktyg måstepassa nätuttaget. Modifiera aldrig 
stickkontakten på något sätt. Använd ingen stickkontaktsadapter till ett 
jordat (jordanslutet) elverktyg. Genom att använda stickkontakten som den 
är i ett passande nätuttag minskas risken för elektriska stötar. 
b) Undvik kroppsberöring av jordade och jordanslutna ytor, såsom rör, 
element, spisar och kylskåp. Om kroppen är jordad är risken för elektriska 
stötar större. 
c) Utsätt inte ett elverktyg för regn eller våta förhållanden. Om vatten tränger 
in i elverktyget medför det ökad risk för elektriska stötar. 
d) Misshandla inte nätkabeln. Använd aldrig nätkabeln till att lyfta eller dra 
elverktyget eller dra ut stickkontakten med. Håll nätkabeln borta från värme, 
olja, vassa kanter och rörliga delar. Om nätkabeln skadas eller trasslar in 
sig medför det ökad risk för elektriska stötar. 
e) Anslut en förlängningskabel som är anpassad för utomhusbruk, om 
elverktyget ska användas utomhus. Genom att använda en nätkabel som är 
anpassad för utomhusbruk minskas risken för elektriska stötar. 
f) Se till att använda en jordfelsbrytare (RCD) som skydd, om användning av 
ett elverktyg på en fuktig plats inte kan undvikas. En jordfelsbrytare minskar 
risken för elektriska stötar. 



 
3) Angående personlig säkerhet  
a) Var vaken, rikta uppmärksamheten på arbetet ifråga och använd sunt 
förnuft vid manövrering av ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg vid trötthet 
eller under påverkan av droger, alkohol eller mediciner. Ett enda ögonblicks 
ouppmärksamhet vid manövrering av ett elverktyg kan resultera i allvarlig 
kroppsskada. 
b) Använd lämplig skyddsutrustning. Bär alltid ögonskydd. Genom att 
använda lämplig skyddsutrustning enligt rådande förhållanden, 
såsommunskydd, halkfria skyddsskor, hård huvudbonad och öronskydd, är 
det möjligt att minska risken för kroppsskador. 
c) Förebygg risken för oavsiktlig start. Kontrollera att startomkopplaren står i 
frånslaget läge före anslutning av nätkabeln och/eller batteriet, när 
elverktyget tas upp eller bärs. Bärning av ett elverktyg med ett finger på 
startomkopplaren eller inkoppling av strömmen till ett elverktyg med 
startomkopplaren i tillslaget läge inbjuder till olyckor. 
d) Ta bort eventuella justerings- eller skruvnycklar, innan elverktyget startas. 
En justerings- eller skruvnyckel som är fäst vid en roterande del på 
elverktyget kan förorsaka en allvarlig olycka. 
e) Sträck inte ut kroppen för långt. Se till att alltid ha ordentligt fotfäste och 
god balans. På så sätt kan bättre kontroll över elverktyget behållas i 
händelse av oväntade situationer. 



△,! VARNING 
1. Koppla batteriet från verktyget eller placera huvudströmbrytaren i låst 

eller OFF innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller magasinerar 
det verktyget. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken 
för att det verktyget misstag. 

2. Ta bort justeringsnycklar innan du slår på verktyget. En skruvnyckel eller 
nyckel som lämnats kvar på en roterande del av verktyget kan resultera i 
personskador. 

3. Använd skruvtving eller andra praktiska sätt att säkra och stödja det 
arbete pjäsen till en stabil plattform. Håll arbete för hand eller mot 
kroppen är instabil och kan leda till förlust av kontrollen. 

4. Underhåll verktyget väl. Håll verktygen hela och rena. Korrekt 
underhållna verktyg kärvar inte och är lättare att kontrollera. 

5. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren för din 
modell. Tillbehör som kan vara lämpliga för ett verktyg kan skapa en risk 
för skada om de används på ett annat verktyg. 

Produktsäkerhetsanvisningar  

△,! VARNING 
1. Varning: För att minska risken för skador och kostnader. Använd endast 
rekommenderad typ av laddningsbara batterier. Andra typer av batterier kan 
spricka och orsaka personskador och skador. 
2. Innan du använder laddare, läs alla instruktioner och varningar på 
batterier och laddare. 
3. Utsätt inte laddaren för regn eller snö. 
4. För att minska risken för skador på elektriska kontakten och sladden, 
koppla ur genom att dra i kontakten i stället för sladden när du kopplar ur 
laddaren. 
5. Användning av en strömadapter rekommenderas inte, kan resultera i risk 
för brand, elektriska stötar eller personskador. 
6. Se till att sladden är placerad så att inte den riskerar att; bli trampad på, 
snubbla på, eller utsättas för skadas. 
7. Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt. Byt ut dem 
omedelbart. 
8. Använd inte laddaren om den har fått en kraftig stöt, tappats eller på 
annat sätt skadats, ta den omedlbart till kvalificerad service. 
9. För att minska risken för elektriska stötar, dra ur laddaren ur strömkällan 
före underhåll eller rengöring. 
10. Ta inte isär laddaren eller batteriet, ta den till en auktoriserad 
serviceverkstad när reparationer behövs. Felaktig hopsättning kan resultera 
i risk för elektriska stötar eller brand. 

Viktig säkerhetsinformation för laddare & batteri 



 

△,! VARNING 

1. Ladda inte batteriet när temperaturen är under 10°C (50°F) eller över 
40°C (104°F).  
2. Försök inte använda en set-up transformator, en motor generator eller 
DC-uttaget.  
3. Låt inte något att täcka eller täppa laddarventilerna.  
4. Täcka alltid polerna när batteriet inte används.  
5. Kortslut inte batteriet. 
6. Rör inte plintarna med något ledande material.  
7. Undvik att förvara batteriet i en behållare med andra metallföremål  
som spik, mynt etc.  
8. Utsätt inte batteriet för vatten eller regn, batteriet kan  
generera stort strömflöde, kan resultera i överhettning, brännskador och 
även brand.  
9. Förvara inte maskinen och batteriet på platser där temperaturen kan nå 
eller överstiga 50°C (122°F)  
10. Bränn inte batteriet även om det är allvarligt skadad eller helt utsliten. 
Batteriet kan explodera vid brand.  
11. Var noga med att inte tappa, skaka eller slå batteri.  
12. Ladda inte inuti en låda eller behållare av något slag. Batteriet måste 
placeras i ett väl ventilerat utrymme under laddning.  
13. För förlängning av batteriets livslängd, är litiumjonbatteriet utformad 
med en skyddsfunktion som stoppar utmatning. Det gäller det som beskrivs 
nedan, vid användning av denna produkt, även om du trycker på knappen, 
kan motorn stanna. Det är inte fel utan ett resultat av skyddsfunktionen.  
• När kvarvarande batterikraft tar slut stannar motorn.  
• Om verktyget är överbelastat kan motorn stanna. I detta fall, släpp 
knappen på verktyget och ta åtgärda orsaken till överbelastningen. Efter det 
kan du använda den igen.  
• Om batteriet överhettas under för hög belastning kan batteriet ta slut. I 
detta fall sluta använda batteriet och låt det svalna. Efter det kan du 
använda den igen.  
14. Lämna inte batterier användas under en längre tid. Ladda batteriet var 3 
~ 6 månad och få Li-Ion batteri till 40~80% laddning nivå före lagring.  
15. Li-Ion batterier är känsliga för höga temperaturer och bör förvaras svalt, 
torrt och ej i direkt solljus. Idealisk temperatur för drift och lagring är under 
25°C (77°F).  
 

Ytterligare säkerhetsregler för laddare & batteri 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Specifikationer 
 

5Modell nr. TS55-14v  
Spänning 14.4 V d.c.  
Obelastat varvtal  1900 r.p.m(/min)  
Max vridmoment 33.8 kg-cm(2.43ft-lb)  
Storlek L376 x W80 x H254 mm  
Vikt 
(med Batteri) 

2.19 kg 
(Batteri 0.53kg)  

Skruvlängder 25-55 mm 
Bits Spec. 1/4”x154L mm 
Laddningstid 1 timme Auto Cut-Off 

 
 
 
 

Särskilda säkerhetsbestämmelser och / eller symboler 
 --------Återvinning                 ------Klass II verktyg 

--------Kasta ej i soporna       V--------Volts 

a.c.------Växelström              Hz-------Hertz 

W--------Watt                        kg-------Kilogram 

mm------Millimeter                   d.c. -----Likström 

kg-cm--Kilogram per Centimeter       ft-lb------Fot per Pound 

/min-----varv/min 



6BDe viktigaste komponenterna 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laddare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framåt/Bakåt 

Batteri 

Brytare 

Knapp för 
lösgöring av 

batteri 

Skruvautomatdel 

Bits Insexnyckel  

Bälteskrok Skruv för 
bälteskrok 

Laddare 

Skruvlängd justeringsknapp 
 

Nosskydd 

Bakåtknapp 

Djupjustering 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Bruksanvisning: Installera eller 
ta bort batteriet (Se Fig.1 Fig.2 ) 
1. Stäng alltid av maskinen innan insättning eller 
borttagning av batteriet. 
2. För att ta bort batteriet, tryck på knappen på batteriet 
och dra verktyget enheten från batteriet. Se Fig.1 
3. För att sätta i batteriet, riktar in verktyget med 
batteriets glidspår och tryck verktyget på plats. Verktyget 
kan glida in batteriet i två riktningar. 
4. Tvinga inte batteriet att skjuta in i verktyget. Om 
batteripaketet inte glider in lätt, är det inte korrekt isatt. 
Ladda batteriet (Se Fig.3) 
1. Anslut snabbladdare till strömkällan. 
2. Skjut batteriet i laddaren i pilens riktning på laddaren. 
3. Skjut in batteriet på plats och den röda lampan på 
laddaren är "ON". Batteriet börjar nu laddningen. 
4. Efter färdig laddning kommer ljuset förändras till grönt. 
Batteriet är nu klart för användning. 
5. Det nya batteriet är inte laddat. Du måste ladda det 
innan användning. 
6. Om du försöker ladda ett batteri från en precis använd 
maskin kommer ibland laddningen inte igång. Om detta 
inträffar, låt batteriet svalna ett tag, sedan sätt in den igen 
och försök ladda igen. 
7. När du laddar ett nytt batteri eller ett batteri som inte 
har använts under en längre tid, kan det inte motta en full 
laddning. Detta är ett normalt tillstånd och innebär inte ett 
problem. Du kan ladda upp batteriet efter urladdning ett 
par gånger. 
8. För laddning av ett andra batteri, låta laddaren svalna i 
15 minuter före start av den andra laddningen. 
9. Koppla bort laddaren från strömkällan efter färdig 
laddning. 

Fig.1 

Fig.2 

Fig.3 

1 

2 



LED indikator funktion 

 

 

Batteriet har en "SW"-knappen och 4 gröna lysdioder för indikering av 
återstående kapacitet status och hög temperatur.  
Återstående kapacitet (RC) och temperatur skyddsstatus grön LED 
indikationer (3 andra) när "SW" knappen kortvarigt trycks in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återstående kapacitet LED Indikation RC Status 

LED 1 (grön) 0%- 25% 

LED 1, 2 (grön) 26%-50% 

LED 1, 2, 3 (grön) 51%-75% 

LED 1, 2, 3, 4 (grön) 76%-100% 

LED 1 Blinking (0.25Sec/grön) Batteri tomt 

LED 1, 2, 3, 4 blinkar (0.5sec/ grön) För hög temperatur 



 

 

 

 

 

 

 Ström På (Grön lampa blinkar långsamt) 

 Svagt batteri (Rött ljus förblir tänd) 

 Batteri 80% (Grön lysdiod blinkar snabbt) 

 Batteri 100% (Grönt ljus förblir tänd) 

 Batteritemperaturen är för hög eller för kallt (Röd lampa blinkar långsamt) 

 Batterifel (rött och grönt ljus fortsätter att lysa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

△,! VARNING 
1. Laddaren ansluts till en 100-240V AC uttag. 
 2. Om batteriet är för varmt eller för kallt kommer laddaren att inte snabbladda 
batteriet och den röda indikatorn lyser "blinkar". När batteritemperaturen återgår 
till mellan 0°C (32°F) och 50°C (122°F) kommer laddaren starta automatiskt. 
 3. Om både röda och gröna lyser, är batteriet antingen inte korrekt eller är så är 
det defekt. Vänligen kontakta din återförsäljare. 
 4. Ladda inte batteriet i regn, snö eller höga temperaturer. 
 5. Ladda inte batteriet när miljötemperaturen är under 0°C (32°F) eller över 
40°C (104°F). 
 6. Om batteri som är kallare än 0°C (32°F) laddas inomhus. Vänta ca 1 timme 
innan användning. 
 7. Ta ut laddarens strömanslutning efter avslutad laddning. 
 8. Laddaren bör kylas minst en timme efter tre gångers kontinuerlig laddning. 
 9. Använd inte generator för laddning av batteriet. 

LED-lampan på laddaren 



Installation av skruvband 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kontrollera skalan, justera tills 
markering är helt i linje med 
längden på skruven. 

Detta verktyg kan användas med följande skruvdimensioner: 

 

d(mm) Φ3.5~Φ4.5mm 
(#6~#8) 

L(mm) 25 30 35 40 45 50 55 

 

3. För fram skuvbandet till matningen. 

Skruvlängd 

Djupjusteringsknapp 

Justera 
Tryck 

2. Tryck in skruvlängd 
justeringsknapp för rätt längd för 
skruven. Släpp knappen när den står 
i rätt position. Anpassa längden på 
skruven först. Justera inte längd när 
skruvbandet är i. 



 

 

 

 

 

Användning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Flytta remsan framåt tills den 
2: a tomma platsen är i linje 
med bitsen. Detta kommer att 
möjliggöra en korrekt band 
matning när nosendelen är 
intryckt. 

2. Om möjligt, håll verktyget i rät 
vinkel mot arbetsstycket. 

Framåt/Bakåt 

(2) 

(1) 
Brytare  

1. Säkerställ att maskinen star I 
1. läge framåt  (   )。 

3. 
(1) Tryck på brytaren för att 
starta motorn. 
(2) Tryck maskinen med 
konstant kraft, mot 
arbetsytan. Ta inte bort 
verktyget från arbetsytan 
förrän kopplingen släpper 
och bitsen slutar rotera, 
vilket signalerar en helt 
indriven skruv. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djupjustering 

6. Detta verktyg har en 
djupavkännande koppling. 
När skruven är försänkt till det 
förinställda djupet, lossar den 
automatiskt och gör ett klick 
eller skrapande ljud. Detta är 
normalt och signaler att 
skruven är fullt indriven. 

4. Fortsätta att låta motorn att 
vara igång. Nästa skruv 
automatiskt matas på plats 
när verktyget är nedtryckt mot 
arbetsytan.(3) (3) 

Djupindikator 

5. Djupet visas i fönstret för 
djupindikator nivå. Justera 
djupet ratten för lämpligt djup. 
Justera inte djupet när djupet på 
djupindikatorn visar den högsta 
nivån. 



 

 

 

Ta bort skruvarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Byta ut nosskydd 

 

 

 

 

Caution 
När batteriet är svagt eller enheten kräver för mycket vridmoment, kan 
verktyget stanna längst ner (innan kopplingen kan koppla ur). Kontinuerlig 
drift på detta sätt kan orsaka överhettning och permanenta skador.. 

Bakåt 

Bakåtknapp 

Tryck 

1. 
(1) Ta bort skruvbandet, dra den 
genom från toppen av 
nosstycket. Dra skruvbandet 
uppåt för bortagande. När 
skruven är ur position eller 
sitter fast, tryck på 
bakåtknappen samtidigt som 
du drar skruvbandet nedåt 
samtidigt. 
Tryck Framåt/Bakåt kanppen I 
läge bakåt ( ). 
Tryck in nosstycket vid byte av 
bits. 
(2) Tryck maskinen med konstant 
kraft, mot arbetsytan. 
(3) Tryck på brytaren för att starta 
motorn. Fortsätta driften tills 
skruven är helt fri från 
skruvbandet. 

(2) 
(1) 

(3) 
Brytare  

Framåt/Bakåt 

1. By ut nossyddet om det är 
skadat eller smutsigt. 



Byta Bits 
Obs: Använd endast bits rekommenderade av tillverkaren. 
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1. Använd insexnyckel för att 
lossa på skruven. 

2. Ta bort 
skruvautomatdelen. 

3. Tryck tillbaka 
låsringen för att byta 
bitsen. Efter bitsbyte 
sätt till baka 
skruvautomatdelen 
och dra åt skruven. 

Skruvautomatdel 

Skruv 

Bits 
Låsring 

4. Insexnyckel kan 
placeras här. 



Montera bälteskrok 
1. Montera bälteskrok: 

Använd Phillipsmejsel och dra åt skruv medurs. 
       

 
 
 
 
 
 
 
2. Ta bort bälteskrok 

Använd Phillipsmejsel lossa skruven moturs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(1) 
(2) 





 


