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14 NORSK

NORSK (Originalinstruksjoner)

TEKNISKE DATA
Modell: DTD153

Festekapasitet Maskinskrue 4 mm - 8 mm

Standardskrue 5 mm - 16 mm

Høyfast	skrue 5 mm - 14 mm

Hastighet uten belastning 0 - 3 400 min-1

Slag per minutt 0 - 3 600 min-1

Total	lengde 126 mm

Nominell spenning DC 18 V

Nettovekt 1,3 - 1,6 kg

•	 På	grunn	av	vårt	kontinuerlige	forsknings-	og	utviklingsprogram	kan	spesifikasjonene	som	oppgis	i	dette	doku-
mentet endres uten varsel.

•	 Spesifikasjonene	kan	variere	fra	land	til	land.
•	 Vekten	kan	variere	avhengig	av	tilbehøret/tilbehørene,	inkludert	batteriet.	Den	letteste	og	tyngste	kombinasjo-

nen,	i	henhold	til	EPTA-prosedyre	01/2014,	vises	i	tabellen.

Passende batteri og lader
Batteriinnsats BL1815N	/	BL1820	/	BL1820B	/	BL1830	/	BL1830B	/	BL1840	/	

BL1840B	/	BL1850	/	BL1850B	/	BL1860B

Lader DC18RC	/	DC18RD	/	DC18RE	/	DC18SD	/	DC18SE	/	DC18SF

•	 Noen	av	batteriene	og	laderne	som	er	opplistet	ovenfor	er	kanskje	ikke	tilgjengelige,	avhengig	av	hvor	du	bor.

ADVARSEL: Bruk kun de batteriene og laderne som er opplistet ovenfor. Bruk av andre batterier og 
ladere	kan	føre	til	personskader	og/eller	brann.

Riktig bruk
Maskinen er beregnet til skruing i tre, metall og plast.

Støy
Typisk	A-vektet	lydtrykknivå	er	bestemt	i	henhold	til	
EN62841:
Lydtrykknivå	(LpA)	:	96	dB	(A)
Lydeffektnivå	(LWA)	:	107	dB	(A)
Usikkerhet	(K):	3	dB	(A)

ADVARSEL: Bruk hørselsvern.

Vibrasjoner
Den	totale	vibrasjonsverdien	(triaksial	vektorsum)	
bestemt i henhold EN62841:
Arbeidsmodus:	slagstramming	av	festemidler	med	
maskinens maksimale kapasitet
Genererte	vibrasjoner	(ah)	:	13,0	m/s2

Usikkerhet	(K):	1,5	m/s2

MERK:	Den	angitte	verdien	for	de	genererte	vibra-
sjonene	er	målt	i	samsvar	med	standardtestmetoden	
og	kan	brukes	til	å	sammenlikne	et	verktøy	med	et	
annet.
MERK:	Den	angitte	verdien	for	de	genererte	vibra-
sjonene	kan	også	brukes	til	en	foreløpig	vurdering	av	
eksponeringen.

ADVARSEL: De	genererte	vibrasjonene	ved	faktisk	
bruk	av	elektroverktøyet	kan	avvike	fra	den	angitte	vibra-
sjonsverdien,	avhengig	av	hvordan	verktøyet	brukes.

ADVARSEL: Sørg	for	å	identifisere	vernetiltak	for	
å	beskytte	operatøren,	som	er	basert	på	et	estimat	av	
eksponeringen	under	de	faktiske	bruksforholdene	(idet	
det	tas	hensyn	til	alle	deler	av	driftssyklusen,	dvs.	hvor	
lenge	verktøyet	er	slått	av,	hvor	lenge	det	går	på	tom-
gang	og	hvor	lenge	startbryteren	faktisk	holdes	trykket).

EFs samsvarserklæring
Gjelder kun for land i Europa
EFs	samsvarserklæring	er	lagt	til	som	vedlegg	A	i	
denne bruksanvisningen.

SIKKERHETSADVARSEL
Generelle advarsler angående 
sikkerhet for elektroverktøy

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler, instruk-
sjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette 
elektroverktøyet.	Hvis	ikke	alle	instruksjonene	nedenfor	følges,	
kan	det	forekomme	elektrisk	støt,	brann	og/eller	alvorlig	skade.
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Oppbevar alle advarsler og 
instruksjoner for senere bruk.
Uttrykket	«elektrisk	verktøy»	i	advarslene	refererer	
både	til	elektriske	verktøy	(med	ledning)	tilkoblet	strøm-
nettet,	og	batteridrevne	verktøy	(uten	ledning).

Sikkerhetsanvisninger for 
batteridrevet slagtrekker

1. Hold maskinen i det isolerte håndtaket når 
festemidlet kan komme i kontakt med skjulte 
ledninger under arbeidet. Hvis skruer eller bolter 
kommer	i	kontakt	med	en	«strømførende»	ledning,	
kan	metalldelene	på	det	elektriske	verktøyet	bli	
«strømførende»	og	føre	til	at	brukeren	får	støt.

2. Pass på at du har godt fotfeste.
Forviss deg om at ingen står under deg når du 
jobber høyt over bakken.

3. Hold godt fast i verktøyet.
4. Bruk hørselsvern.
5. Du må ikke berøre bitset eller arbeidsstykket 

umiddelbart etter at arbeidet er utført. Disse 
kan være ekstremt varme og vil kunne forår-
sake brannskader.

6. Hold hendene unna roterende deler.
7.	 Bruk hjelpehåndtak, hvis det (de) følger med 

maskinen. Hvis maskinen kommer ut av kontroll, 
kan det resultere i helseskader.

8. Hold maskinen i det isolerte håndtaket når skjæ-
reverktøyet kan komme i kontakt med skjulte 
ledninger under arbeidet. Hvis kuttetilbehøret 
kommer	i	kontakt	med	«strømførende»	ledninger,	
kan	ikke	isolerte	metalldeler	i	maskinen	bli	«strøm-
førende»	og	kunne	gi	brukeren	elektrisk	støt.

TA VARE PÅ DISSE 
INSTRUKSENE.

ADVARSEL: IKKE LA hensynet til hva som 
er ”behagelig” eller det faktum at du kjenner 
produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre 
deg mindre oppmerksom på sikkerhetsreglene for 
bruken av det aktuelle produktet.
Ved MISBRUK eller hvis ikke sikkerhetsreglene i 
denne bruksanvisningen følges, kan det oppstå 
alvorlig personskade.

Viktige sikkerhetsanvisninger for 
batteriinnsats

1. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese 
alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1) 
batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet 
batteriet skal brukes i.

2. Ikke ta fra hverandre batteriet.
3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må 

du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis 
ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige 
forbrenninger eller til og med en eksplosjon.

4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle 
dem med store mengder rennende vann og 
oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell 
kan føre til varig blindhet.

5. Ikke kortslutt batteriet:
(1)	 De kan være ekstremt varme og du kan 

brenne deg.
(2)	 Ikke lagre batteriet i samme beholder som 

andre metallgjenstander, som for eksem-
pel spiker, mynter osv.

(3)	 Ikke la batteriet komme i kontakt med 
vann eller regn.

En kortslutning av batteriet kan føre til et 
kraftig strømstøt, overoppvarming, mulige 
forbrenninger og til og med til at batteriet går 
i stykker.

6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor 
temperaturen kan komme opp i eller over-
skride 50 °C.

7.	 Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det 
er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan 
eksplodere hvis det begynner å brenne.

8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller 
utsetter det for slag.

9.	 Ikke bruk batterier som er skadet.
10. Lithium-ion-batteriene som medfølger er gjen-

stand for krav om spesialavfall. 
For	kommersiell	transport,	f.eks	av	tredjeparter	
eller speditører, må spesielle krav om pakking og 
merking	følges. 
Før	varen	blir	sendt,	må	du	forhøre	deg	med	en	
ekspert	på	farlig	materiale.	Ta	også	hensyn	til	
muligheten	for	mer	detaljerte	nasjonale	bestem-
melser. 
Bruk	teip	eller	maskeringsteip	for	å	skjule	åpne	
kontakter og pakk inn batteriet på en slik måte at 
den	ikke	kan	bevege	seg	rundt	i	emballasjen.

11. Følg lokale bestemmelser for avhendig av 
batterier.

12. Bruk batteriene kun med produkter spesifisert 
av Makita. Montere batteriene i produkter som 
ikke	er	konforme	kan	føre	til	brann,	overheting	
eller	elektrolyttlekkasje.

TA VARE PÅ DISSE 
INSTRUKSENE.

FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita-
batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller 
som	ikke	er	originale	Makita-batterier,	kan	føre	til	at	
batteriet	sprekker	og	forårsaker	brann,	personskader	
og	andre	skader.	Det	vil	også	ugyldiggjøre	garantien	
for	Makita-verktøyet	og	-laderen.

Tips for å opprettholde maksimal 
batterilevetid
1. Lad batteriinnsatsen før den er helt utladet. 

Stopp alltid driften av verktøyet og lad batteri-
innsatsen når du merker at effekten reduseres.

2. Lad aldri en batteriinnsats som er fulladet. 
Overopplading forkorter batteriets levetid.

3. Lad batteriet i romtemperatur ved 10 °C - 40 °C. 
Et varmt batteri må kjøles ned før lading.

4. Lad batteriet hvis det ikke har vært brukt på en 
lang stund (over seks måneder). 
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FUNKSJONSBESKRIVELSE
FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen 

er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maski-
nen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

Sette inn eller ta ut batteri

FORSIKTIG: Slå alltid av verktøyet før du 
setter inn eller fjerner batteriet.

FORSIKTIG: Hold verktøyet og batteripatro-
nen i et fast grep når du monterer eller fjerner 
batteripatronen.	Hvis	du	ikke	holder	verktøyet	og	
batteripatronen	godt	fast,	kan	du	miste	grepet,	og	
dette	kan	føre	til	skader	på	verktøyet	og	batteripatro-
nen samt personskader.
►	Fig.1:    1. Rød indikator 2.	Knapp	3. Batteriinnsats

For	å	ta	ut	batteriet	må	du	skyve	på	knappen	foran	på	
batteriet og trekke det ut.
Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen 
på	batteriet	på	linje	med	sporet	i	huset	og	skyve	batte-
riet	på	plass.	Skyv	det	helt	inn	til	det	går	i	inngrep	med	
et lite klikk. Hvis du kan se den røde anviseren på over-
siden	av	knappen,	er	det	ikke	fullstendig	låst.

FORSIKTIG: Batteriet må alltid settes helt 
inn, så langt at den røde anviseren ikke lenger er 
synlig.	Hvis	dette	ikke	gjøres,	kan	batteriet	komme	til	
å	falle	ut	av	maskinen	og	skade	deg	eller	andre	som	
oppholder seg i nærheten.

FORSIKTIG: Ikke bruk makt når du setter i 
batteriet.	Hvis	batteriet	ikke	glir	lett	inn,	er	det	fordi	
det ikke settes inn på riktig måte.

Indikere gjenværende batterikapasitet
Kun for batterier med indikatoren
►	Fig.2:    1. Indikatorlamper 2.	Kontrollknapp
Trykk	på	sjekk-knappen	på	batteriet	for	vise	gjenværende	
batterikapasitet.	Indikatorlampene	lyser	i	et	par	sekunder.

Indikatorlamper Gjenværende 
batterinivå

Tent Av Blinker

75	%	til	
100	%

50	%	til	75	%

25	%	til	50	%

0	%	til	25	%

Lad batteriet.

Batteriet kan 
ha	en	feil.

MERK:	Det	angitte	nivået	kan	avvike	noe	fra	den	
faktiske	kapasiteten	alt	etter	bruksforholdene	og	den	
omgivende temperaturen.

Batterivernsystem for verktøy/
batteri
Verktøyet	er	utstyrt	med	et	batterivernsystem	for	verk-
tøy/batteri.	Dette	systemet	kutter	automatisk	strømmen	
til	motoren	for	å	forlenge	verktøyets	og	batteriets	
levetid.	Verktøyet	stopper	automatisk	under	drift	hvis	
verktøyet	eller	batteriet	utsettes	for	en	av	følgende	
tilstander:

Overlastsikring
Når	batteriet	brukes	på	en	måte	som	gjør	at	det	bruker	
unormalt	mye	strøm,	vil	verktøyet	stoppe,	helt	automa-
tisk	og	uten	forvarsel.	I	dette	tilfellet	må	du	slå	av	verk-
tøyet	og	avslutte	bruken	som	forårsaket	at	verktøyet	
ble	overbelastet.	Slå	deretter	verktøyet	på	for	å	starte	
det	igjen.

Overopphetingsvern
Verktøyet	stopper	automatisk	når	verktøyet/batteriet	er	
overopphetet.	I	så	fall	må	du	la	batteriet	kjøle	seg	ned	
før	du	slår	verktøyet	på	igjen.

Overutladingsvern
Når det blir batterikapasiteten er utilstrekkelig, stopper 
verktøyet	automatisk.	I	så	fall	fjerner	du	batteriet	fra	
verktøyet	og	lader	det.

MERK: Overlastsikring virker kun med batterier som 
har	stjernemerking.
►	Fig.3:    1.	Stjernemerking

Bryterfunksjon
►	Fig.4:    1.	Startbryter

FORSIKTIG: Før du setter batteriet inn i mas-
kinen, må du alltid kontrollere at startbryteren 
aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til 
«AV»-stilling når den slippes.

For	å	starte	maskinen,	må	du	trykke	på	startbryteren.	
Når	du	trykker	hardere	på	startbryteren,	øker	hastig-
heten	på	verktøyet.	Slipp	opp	bryteren	for	å	stanse	
verktøyet.

Tenne frontlampen
►	Fig.5:    1. Lampe

FORSIKTIG: Ikke se inn i lyset eller se direkte 
på lyskilden.

Trykk	inn	startbryteren	for	å	tenne	lampen.	Lampen	
fortsetter	å	lyse	så	lenge	startbryteren	holdes	inne.	
Lampen	slukkes	omtrent	10	sekunder	etter	at	startbry-
teren er sluppet.

MERK: Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lam-
pelinsen.	Vær	forsiktig	så	det	ikke	blir	riper	i	lampelin-
sen,	da	dette	kan	redusere	lysstyrken.
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Reverseringsfunksjon
►	Fig.6:    1. Reverseringsspak

FORSIKTIG: Før arbeidet begynner, må du 
alltid kontrollere rotasjonsretningen.

FORSIKTIG: Bruk reversbryteren bare etter 
at verktøyet har stoppet helt. Hvis du endrer rota-
sjonsretningen	før	verktøyet	har	stoppet,	kan	det	bli	
ødelagt.

FORSIKTIG: Når du ikke skal bruke maskinen 
lenger, må du alltid sette reversbryteren i nøytral 
stilling.

Dette	verktøyet	har	en	reversbryter	som	kan	brukes	til	
å	endre	rotasjonsretningen.	Trykk	inn	reversbryteren	
fra	«A»-siden	for	å	velge	rotasjon	med	klokken,	eller	fra	
«B»-siden	for	å	velge	rotasjon	mot	klokken.
Når	reversbryteren	er	i	nøytral	stilling,	kan	ikke	startbry-
teren	trykkes	inn.

MONTERING
FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski-

nen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører 
noe arbeid på maskinen.

Montere eller demontere 
skrutrekkerbor eller hulbor
►	Fig.7
Bruk bare skrutrekkerbor eller hulbor som har åpnings-
dimensjoner	som	vist	i	figuren.	Ikke	bruk	andre	
skrutrekkerbor/hulbor.

For verktøy med grunt skrutrekkerborehull

A=	12	mm 
B=	9	mm 

Bruk	bare	denne	typen	skru-
trekkerbor.	Følg	fremgangs-
måte	1.	(Merk)	det	er	ikke	
nødvendig med bordelen.

For verktøy med dypt skrutrekkerborehull

A=	17	mm 
B=	14	mm

Du installerer disse skrutrek-
kerborene	ved	å	følge	frem-
gangsmåte 1.

A=	12	mm 
B=	9	mm

Du installerer disse skru-
trekkerborene	ved	å	følge	
fremgangsmåte	2.	(Merk)	Du	
trenger	bordelen	for	å	instal-
lere boret.

Fremgangsmåte 1
For verktøy uten kjoks av typen ett-trykks
►	Fig.8:    1. Skrutrekkerbor 2.	Hylse
Hvis	du	vil	montere	skrutrekkerboret	må	du	dra	hylsen	
i pilretningen og sette skrutrekkerboret så langt inn i 
hylsen	som	mulig. 
Deretter	fjerner	du	hylsen	for	å	feste	skrutrekkerboret.
For verktøy med kjoks av typen ett-trykks
Monter skrutrekkerboret ved å sette det så langt inn i 
kjoksen	som	det	vil	gå.

Fremgangsmåte 2
I tillegg til fremgangsmåte 1 setter du bits-delen inn i 
kjoksen	med	den	spisse	enden	pekende	innover.
►	Fig.9:    1. Skrutrekkerbor 2. Bits-del 3.	Hylse

For	å	demontere	skrutrekkerboret	må	du	dra	hylsen	i	
pilretningen og dra skrutrekkerboret ut.

MERK: Hvis skrutrekkerboret ikke settes langt nok inn 
i	hylsen,	går	ikke	hylsen	tilbake	til	utgangsposisjon	og	
skrutrekkerboret	sikres	ikke.	I	slike	tilfeller	må	du	prøve	
å	sette	inn	bitset	på	nytt	i	henhold	til	instruksene	over.
MERK: Hvis det er vanskelig å sette inn skrutrekkerboret, 
må	du	trekke	i	kjoksen	og	sette	det	inn	så	langt	det	vil	gå.
MERK: Når	skrutrekkerboret	er	satt	inn,	må	du	forsikre	deg	
om	at	det	sitter	godt.	Hvis	det	faller	ut,	må	du	ikke	bruke	det.

Monteringskrok
►	Fig.10:    1. Spor 2.	Krok	3. Skrue

Kroken	er	praktisk	for	å	henge	opp	verktøyet	med	
for	kortere	tid.	Den	kan	monteres	på	begge	sider	av	
verktøyet.	For	å	montere	kroken,	må	du	sette	den	inn	
i	sporet	på	en	av	sidene	av	verktøyhuset	og	feste	den	
med	en	skrue.	Ta	den	av	igjen	ved	å	løsne	skruen.

BRUK
►	Fig.11

Riktig tiltrekkingsmoment kan variere avhengig av skru-
ens/boltens	type	og	størrelse,	materialet	i	arbeidsemnet	
som	skal	festes	osv.	Forholdet	mellom	tiltrekkingsmo-
ment	og	tiltrekkingstid	vises	i	figurene.

Riktig tiltrekkingsmoment for standardskrue
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Riktig tiltrekkingsmoment for høyfast skrue
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Hold	verktøyet	støtt	og	plasser	spissen	på	slagskru-
trekkeren	i	skruehodet.	Beveg	verktøyet	frem	slik	at	
boret	ikke	glir	av	skruen,	og	slå	på	verktøyet	for	å	starte	
jobben.

OBS: La maskinen hvile i minst 15 min. hvis du 
bruker et reservebatteri for å fortsette driften.

MERK:	Bruk	korrekt	bits	for	hodet	på	skruen/bolten	
du vil bruke.
MERK: Ved stramming av M8-skruer eller mindre 
skruer	må	du	justere	trykket	på	startspaken	forsiktig,	
slik at skruen ikke blir skadet.
MERK:	Hold	verktøyet	rett	mot	skruen.
MERK:	Hvis	borstyrken	er	for	stor,	eller	du	strammer	
skruen	over	et	lengre	tidsrom	enn	angitt	på	figurene,	
kan skruen eller spissen av bitset bli overbelastet 
eller ødelagt e.l. Før du starter arbeidet, må du alltid 
teste	verktøyet	for	å	bestemme	korrekt	festetid	for	
skruen.

Tiltrekkingsmomentet	påvirkes	av	et	stort	antall	faktorer,	
bl.a.	følgende.	Etter	festing	må	du	alltid	sjekke	momen-
tet med en momentnøkkel.
1. Når batteriinnsatsen er nesten helt utladet, vil 

spenningen	synke	og	tiltrekkingsmomentet	
reduseres.

2. Skrutrekkerbor eller hulbor
Hvis	du	bruker	skrutrekker-	eller	hulbor	av	feil	
størrelse, reduseres tiltrekkingsmomentet.

3. Skrue
•	 Selv	om	momentkoeffisienten	og	skrueklas-

sen er den samme, vil riktig tiltrekkingsmo-
ment variere i henhold til skruens diameter.

•	 Selv	om	skruediameteren	er	den	samme,	vil	
riktig tiltrekkingsmoment variere i henhold 
til	tiltrekkingskoeffisienten,	skrueklassen	og	
skruens lengde.

4.	 Måten	verktøyet	holdes	på	eller	materialet	i	
skrustilling	som	skal	festes	har	innflytelse	på	
momentet.

5.	 Hvis	verktøyet	brukes	på	lav	hastighet,	reduseres	
tiltrekkingsmomentet.

VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski-

nen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar 
inspeksjon eller vedlikehold.

OBS: Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol 
eller lignende. Det kan føre til misfarging, defor-
mering eller sprekkdannelse.

For	å	opprettholde	produktets	SIKKERHET	og	
PÅLITELIGHET,	må	reparasjoner,	vedlikehold	og	juste-
ringer	utføres	av	autoriserte	Makita	servicesentre	eller	
fabrikkservicesentre,	og	det	må	alltid	brukes	reservede-
ler	fra	Makita.

VALGFRITT TILBEHØR
FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker 

dette tilbehøret eller verktøyet sammen med 
den Makita-maskinen som er spesifisert i denne 
håndboken.	Bruk	av	annet	tilbehør	eller	verktøy	kan	
forårsake	personskader.	Tilbehør	og	verktøy	må	kun	
brukes	til	det	formålet	det	er	beregnet	på.

Ta	kontakt	med	ditt	lokale	Makita-servicesenter	hvis	du	
trenger	mer	informasjon	om	dette	tilbehøret.
•	 Skrutrekkerbor
•	 Hulbor
•	 Bits-del
•	 Krok
•	 Verktøykoffert	av	plast
•	 Batteribeskyttelse
•	 Verktøysoppheng
•	 Makita	originalbatteri	og	lader

MERK: Enkelte elementer i listen kan være inkludert 
som	standardtilbehør	i	verktøypakken.	Elementene	
kan	variere	fra	land	til	land.
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