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Udfyld nedenstående information, som findes på typeskiltet. 

Varenr. ________________________________

Serie Nr.________________________________

Produktions dato _________________________ 

De personer der står herunder, er kvalificerede til at bruge maskinen efter  
installationen. 

Kurset for brug og vedligeholdelse er blevet udført af en kvalificeret tekniker. 

1. …………………………………………………………………………………………………………………….....

2. ………………………………………………………………………………………………………………………...

3. ………………………………………………………………………………………………………………………...

4.  ………………………………………………………………………………………………………………………..

BRUGERENS DATA
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Model nr. ____________________________________ 

Serie nr. _____________________________________

Kunde _______________________________________ 

Installations dato ______________________________ 

Vi erklærer hermed at ovennævnte maskine er installeret korrekt. 

Alle funktioner er blevet afprøvet. 

Vi forventer, derfor at maskinen virker godt I alle henseender.

Installations dato   Den autoriserede tekniker 

…………………………………………….  ……………………………………………………

                                             Kunden

                                                  
    ………………..…………………………………..

INSTALLATIONS DATA
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Oplysningerne i denne håndbog, er tænkt som en guide til betjeningen af maskinen, og er ikke tænkt 
som en brugermanual. De data guiden indeholder, er indhentet fra producenten og fra andre kilder. 
Der er gjort mange bestræbelser for, at sikre nøjagtigheden af oplysningerne, men det er umuligt, at 
kontrollere hver eneste oplysning om produktet. Derudover kan udvikling af maskinen betyde, at det 
leverede udstyrs detaljer, kan variere fra oplysningerne i denne manual. Derfor er det brugerens ansvar 
at sikre, at udstyret er egnet til arbejdsopgaverne og at det ikke bliver brugt uhensigtsmæssigt.

BEGRÆNSET GARANTI
AJ Engros A/S gør alt for at sikre, at de leverede produkter, lever op til høje kvalitets og holdbarheds 
standarder og garanterer overfor forbrugerne/køberne af vores produkter, at de er fri for materielle 
defekter og forarbejdningsdefekter. På varerne er der 2 års reklamationsret, i henhold til den danske 
købelov. Den givne garanti, gælder ikke for fejl, der skyldes direkte eller indirekte misbrug, forkert brug, 
forsømmelse, uheld, normalt slid og ælde, reparation, ændringer uden vores tilladelse og vejledning 
eller mangel på vedligeholdelse.

AJ-Engros A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for dødsfald, skader på personer eller ejen-
dom eller følgeskader, som følge af brug af vores produkter.

For at benytte sig af garantien, skal produktet eller en del af produktet, returneres til os med henblik  
på undersøgelse, med forudbetalt porto. Derudover skal der medfølge et købsbevis og en beskrivelse 
af klagen. Hvis vores undersøgelse viser en defekt, vil vi enten reparere, eller udskifte produktet. Hvis vi 
ikke let og hurtigt kan foretage en reparation eller en udskiftning og hvis du er villig til at acceptere en 
tilbagebetaling, vil vi refundere købsprisen. Vi returnerer produkter på forbrugerens regning, hvis det 
viser sig, at der ingen defekt er eller defekten ikke er dækket af garantien.

Producenten forbeholder sig, til enhver tid ret til, at ændre specifikationer, da de til enhver tid stræber 
efter, at opnå en bedre kvalitet af udstyret.

Ophavsret: Ophavsretten af denne instruktionsbog er ejet af AJ Engros A/S, og må ikke gengives eller 
kopieres uden forudgående tilladelse fra AJ Engros A/S.

NOTE
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ANVENDELSE

BESKRIVELSE

MEDFØLGENDE INDHOLD

Denne bænkboremaskine er blevet designet til at bore huller i træ, metal og plastik.

Apparatet er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

ADVARSEL!

Læs af hensyn til sikkerheden denne vejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug.  
Giv kun el værktøjet videre til andre sammen med denne vejledning.

AJ EN
GROS A/S• Tænd/sluk kontakt

• 2. Motorkasse

• 3. Stativ

• 4. Opbevaringsrum

• 5. Bord

• 6. Borepatron

• 7. Sikkerhedsafskærmning

• 8. Boreløftestang

• 9. Dybdebelægning

• 10. Laser tænd/sluk kontakt

• Fjern alt emballage

• Fjern resterende emballage og forsendelsesmateriale (om nødvendigt)

• Kontroller, at hele pakkens indhold er der

• Kontroller apparatet, strømledningen, strømstikket og alt tilbehør for beskadigelser under  
transporten.

• Opbevar emballagen så lang tid som muligt indtil garantiperiodens ophør.  
Kasser det i dit lokale affaldssystem bagefter.

ADVARSEL!

Emballage er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer!  
Risiko for kvælning!

Kontakt venligst forhandleren, når der mangler dele, eller de er beskadigede.
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GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

OBS! Samtlige anvisninger bør læses. Fejl pga. manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor kan 
forårsage elektriske stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Begrebet El værktøj i det følgende refere-
rer til net drevne el værktøjer (med net kabel).

ARBEJDSPLADS
1. Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt. Uorden og arbejdsområder med dårlig belysning kan 

medføre ulykker.

2. Med dette apparat må der ikke arbejdes i omgivelser med eksplosionsfare, hvor der findes 
brændbare væsker, gas eller støv. El værktøjer producerer gnister, som kan antænde støvet eller 
dampene.

3. Hold børn og andre personer væk, mens el værktøjet benyttes. Hvis man distraheres, kan man 
miste kontrollen over apparatet.

ELEKTRISK SIKKERHED
Kontroller altid at strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.

Apparatets tilslutningsstik skal passe ind i stikdåsen. Net stikket må ikke ændres på nogen måde. 

Brug ingen adapterstik sammen med apparater med beskyttelsesjording. Uændrede net stik og passen-
de stikdåser reducerer faren for elektriske stød. Undgå kropskontakt med jordede overflader, f.eks. rør, 
radiatorer, komfurer og køleskabe.

Der er øget fare for elektriske stød, når kroppen er jordet. Hold apparatet væk fra regn og fugtighed. 
Indtrængning af vand i et el apparat øger faren for elektriske stød.

Strømkablet må ikke misbruges til at bære apparatet, hænge det op eller trække stikket ud af stik- 
dåsen. Hold strømkablet væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele af apparater.  
Beskadigede eller indfiltrede strømkabler øger faren for elektriske stød.

Hvis der arbejdes udendørs med et el værktøj, må der kun bruges forlængerkabler, som er tilladt til 
udendørs anvendelse. Anvendelse af et forlængerkabel, som er egnet til udendørs anvendelse, reduce-
rer faren for elektriske stød. Kontroller altid, at strømforsyningen svarer til spændingen på apparatskil-
tet.

SIKKERHED AF PERSONER
1. Vær opmærksom. Hold øje med, hvad du gør, og brug el værktøjet med fornuft. Brug ikke appara-

tet, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller lægemidler. Et øjebliks uopmærksom-
hed ved anvendelsen af apparatet kan medføre alvorlige kvæstelser.

2. Brug personligt sikkerhedsudstyr og altid sikkerhedsbriller. Anvendelse af personligt sikkerheds-
udstyr; f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn, alt efter el 
værktøjets art og anvendelse, reducerer faren for kvæstelser.

3. Undgå utilsigtet ibrugtagning. Kontrollér, at afbryderen er i positionen "FRA (0)", inden stikket 
sættes ind i stikdåsen. Hvis man har fingeren på afbryderen, mens apparatet bæres, eller tilslutter 
apparatet til strømforsyningen i tændt tilstand, kan der ske ulykker.

4. Fjern indstillingsværktøjer eller skruenøgler, inden apparatet tændes. Et værktøj eller en nøgle, 
som befinder sig en drejende del af apparatet, kan forårsage kvæstelser.
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5. Overvurdér ikke dine evner. Sørg altid for, at du står sikkert og er i balance. På denne måde kan 
apparatet styres bedre i uventede situationer.

6. Brug egnet beklædning. Bær ikke løst siddende tøj eller smykker. Hold håret, tøj og handsker væk 
fra bevægelige dele. Løst siddende tøj, smykker eller langt hår kan gribes af bevægelige dele.

7. Hvis der monteres støvudsugnings- og opsamlingsanordninger, skal man kontrollere, at disse er 
tilsluttet og anvendes korrekt. Anvendelse af disse anordninger reducerer farer, der skyldes støv.

OMHYGGELIG HÅNDTERING OG ANVENDELSE AF EL VÆRKTØJER
1. Overbelast ikke apparatet. Brug det el værktøj, der er beregnet til det arbejde, der skal udføres. 

Med det passende el værktøj arbejder man bedre og mere sikkert inden for det oplyste ydelses-
område.

2. Brug ikke el værktøjer med defekte afbrydere. Et el værktøj, som ikke længere kan tændes eller 
slukkes, er farligt og skal repareres.

3. Træk stikket ud af stikdåsen, inden der foretages justeringer på apparatet, tilbehørsdele skiftes ud 
eller apparatet renses. Denne sikkerhedsforanstaltning forhindrer utilsigtet start af apparatet.

4. El værktøjer, som ikke benyttes, skal opbevares udenfor børns rækkevidde. Giv ikke personer, som 
ikke er fortrolige med apparatet eller ikke har læst disse anvisninger, lov til at bruge apparatet. El 
værktøjer er farlige, hvis de anvendes af uerfarne personer.

5. Vedligehold apparatet omhyggeligt. Kontrollér, at bevægelige dele af apparatet fungerer upåkla-
geligt og ikke sidder fast, og om dele er knækket eller beskadiget på en sådan måde, at appara-
tets funktion påvirkes. Beskadigede dele skal repareres, inden apparatet bruges.

6. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte el værktøjer.

7. Hold skærende værktøjer skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skærende værktøjer med 
skarpe skærekanter komme ikke til at sidde fast og er lettere at styre.

8. Brug el værktøjer, tilbehør, ekstraudstyr osv. i overensstemmelse med disse anvisninger og så-
dan, som det er foreskrevet for den pågældende type apparat. Tag i denne forbindelse hensyn til 
arbejdsbetingelserne og det arbejde, der skal udføres. Brug af el værktøjer til andre anvendelser 
end de tiltænkte kan medføre farlige situationer.

SERVICE
Apparatet må kun repareres af kvalificeret personale og med originale reservedele. Dette sikrer, at 
apparatets sikkerhed bevares.AJ EN

GROS A/S
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SUPPLERENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNING 
FOR SØJLEBOREMASKINER
• Maskinen må kun tilsluttes til et strøm net, med jordforbindelse.

• Man må kun benytte treleddet forlængerledninger.

• Man skal altid bære sikkerhedsbriller og hårnet, i tilfælde af at man har langt hår.

• Man må ikke bære handsker, slips eller løstsiddende tøj.

• Under boring må man aldrig holde arbejdsemnet i hånden.

• Det skal fastspændes til et borebord ved hjælp af f.eks. en spændeklo. Man må aldrig placere 
fingrene på et sted, hvor de kan komme i kontakt med boret, f.eks. som følge af at arbejdsemnet 
bevæger sig uventet.

• Maskinen må ikke benyttes, før den er blevet korrekt monteret og installeret i henhold til vejled-
ningerne.

• Maskinen må ikke tændes mens hovedet bevæges i forhold til bordet eller omvendt. Man må ikke 
tænde maskinen, indtil man er sikker på, at hoved og bord er blevet godt fastspændt til søjlen.

• Maskinen må ikke benyttes, hvis nogle af dens dele er beskadiget eller fungerer dårligt.

• Man skal justere bordet eller dybdestoppet, for at undgå at boret trænger igennem bordet. Man 
må ikke foretage nogen form for arbejde på bordet, som f.eks. samling og konstruktion, mens 
maskinen er tændt.

• Man skal sikre sig, at patronnøglen (hvis anvendelig) er blevet fjernet, inden maskinen tændes.

• Før maskinen tændes, skal man sikre sig, at patronen er blevet korrekt monteret, at boret er 
blevet godt fastsat i patronen, og at sikkerhedsafskærmningen er blevet slået ned.

• Når boremaskinen er i drift, skal man benytte den hastighed, som anbefales til det benyttede 
boretilbehør og materialet, i hvilket der bores.

• Før maskinen forlades, skal man slukke den, fjerne boret og rengøre bordet.

• Man skal låse tænd/sluk knappen, når man går fra maskinen.

AJ EN
GROS A/S
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Advarsel! Laserstrålen kan forårsage alvorlige øjenskader. Man må aldrig se eller stirre direkte ind i 
laserstrålen. 

Peg ikke med laserstrålen på andre mennesker, hverken direkte eller indirekte via reflekterende over-
flader.

Denne laser er klasse 2 og overholder bestemmelserne i EN 60825-1:2001. Enheden indeholder ikke 
nogen servicer, bare komponenter. Huset må ikke under nogen omstændigheder åbnes. Hvis enheden 
er beskadiget, må den kun repareres af en autoriseret servicetekniker.

PAS PÅ!

• Laserstråling!

• Kig aldrig ind i strålen

• Laser klasse 2

Laser bølgelængde: 650 nm

Lasereffekt: ≤1 mW

SUPPLERENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNING 
FOR LASERE

AJ EN
GROS A/S

MONTERING

• Monter stativet.

• Monter bordet.

• Monter hovedet.

• Monter sikkerhedsafskærmningen.

• Monter borepatronen.

• Fjern den rustbeskyttende olie på de 
udækkede metaldele med en klud og lidt 
paraffinolie.

• Smør derefter delene med maskinsmøre-
olie.

MONTERING AF FODEN (SE BILAG - FIG. 1)
1. Sæt foden (11) på en plan og fast flade.

2. Skub foden over søjlen (12) i den viste retning.

3. Monter søjlen med befæstelseselementerne (13).

MONTERING AF BORDET (SE BILAG - FIG. 2)
1. Skub bordet (5) over søjlen (12).

2. Stram låsehåndtaget (14).
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MONTERING AF HOVEDET (SE BILAG - FIG. 3 & 4)
1. Anbring hovedet (15) oven på søjlen (12).

2. Stram umbraco skruerne (16) godt for at holde hovedet på plads.

3. Sæt højdejusteringshjulet (17) på akslen (18) og stram skruen (19).

4. Skru knapperne (20) på hjulet.

MONTERING AF SIKKERHEDSAFSKÆRMNINGEN (SE BILAG -FIG. 5)
1. Monter sikkerhedsafskærmningen (7) på kraven (21).

2. Lås afskærmningen ved at stramme spændeskruen (22).

MONTERING AF BOREPATRONEN (SE BILAG - FIG. 6)
1. Åbn sikkerhedsafskærmningen (7).

2. Skub borepatronen (6) på drevspindlen (23).

INDSÆTNING OG UDTAGNING AF ET BOR (SE BILAG - FIG. 7)
1. Åbn sikkerhedsafskærmningen (7).

2. Åbn patronen (6).

3. Sæt boret ind i patronen.

4. Stram patronen med hånden.

5. Stram patronen ved at sætte patronnøglen ind i et af hullerne i patronens side, og drej den med 
uret.

6. Luk sikkerhedsafskærmningen.

7. For at tage boret ud, følges samme vejledning i modsat rækkefølge.

Før man sætter et bor i eller tager det ud, skal maskinens stik altid tages ud af stikkontakten.

INDSTILLING AF DYBDESTOPPET (SE BILAG - FIG. 8)
Dybdestoppet bruges til at indstille den maksimale boredybde. Indstil den ønskede boredybde ved at 
dreje dybdestopskiven (24) hen på den fastsatte værdi.

JUSTERING AF BORDET (SE BILAG - FIG. 9)
Bordet kan højdejusteres, drejes og væltes.
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JUSTERING AF HØJDE:
• Løsn låsehåndtaget (14).

• Indstil bordet (5) i den ønskede højde.

• Stram låsehåndtaget.

VENDE:
• Løsn låsehåndtaget (14).

• Vend bordet (5) til det er i den ønskede position.

• Stram låsehåndtaget.

HÆLDE:
• Løsn låseskruen (25).

• Hæld bordet (5) til det er i den ønskede position.

• Stram låseskruen.

JUSTERING AF UDVIDELSESSTYKKERNE TIL BORDET (SE BILAG - FIG. 10)
1. Ved hjælp af udvidelsesstykker til bordet kan man støtte lange arbejdsemner.

2. Løsn vingemøtrikkerne (26).

3. Skub udvidelsesstykkerne (27) udad.

4. Stram vingemøtrikken.

INDSTILLING AF HASTIGHEDEN (SE BILAG - FIG. 11)
1. Fjern skruen (28) og åbn dækslet (29). Løsn skruerne (30) og skub motorkassen (2) fremad for at 

løsne trykket på kileremmen (31).

2. Sæt kileremmen på skiverne (32) i én af de kombinationer, der er beskrevet på indersiden af dæk 
pladen.

3. Skub motorkassen bagud for at spænde kileremmen.

4. Fastklem motorkassen på plads ved at stramme skruerne (30).

5. Luk dækpladen og monter skruen (28) igen.

Sluk maskinen og vent indtil den står fuldstændig stille før hastigheden ændres.

Justér hastigheden således at den passer til det materiale, som skal bores, samt borediameteren.  
Til boring i træ, skal man vælge høj hastighed. Til boring i metal og plastik, skal man vælge en lavere 
hastighed, idet borediameteren øges.
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BETJENING
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• Man skal benytte affaldsmaterialer for at øve sig og således lære at betjene maskinen.

• Når man borer igennem, skal man justere bordet, således at boret er på lige med åbningen i 
midten af bordet.

• Hvis nødvendigt kan man markere positionen på søjlens samt bordets forside i tilfælde af, at 
bordet skal indstilles på samme måde senere hen.

• Man skal fastspænde arbejdsemnet sikkert. Vælter, drejer eller glider det, resulterer det ikke kun i 
et rugt borehul, det øger også risikoen for at boret brækker af.

• Benyt et stykke affaldstræ som backup for at formindske risikoen for at arbejdsemnet splintrer 
samt for at beskytte borespidsen.

• Anbring flade arbejdsemner på træoverflader og fastspænd dem sikkert til bordet for at undgå, at 
de drejer. Man skal støtte arbejdsemner, som har uregelmæssige former, og som ikke kan anbrin-
ges fladt på bordet.

• Benyt løftehåndtagene til at føre boreløftestangen nedad.

• Før langsomt boret ind i arbejdsemnet.

• Bor langsomt når boret er lige ved at gå igennem arbejdsemnet, for at undgå at dette splintrer.

TÆNDE OG SLUKKE (SE BILAG - FIG. A)
• Indstil tænd-/slukknappen (1) til ‘I’ for at tænde for maskinen.

• Indstil tænd-/slukknappen (1) til ‘0’ for at slukke for maskinen.

BRUG AF LASEREN (SE BILAG - FIG. 12)
1. Laserstrålen anvendes til at angive udboringens midter position, hvis man skal bore flere huller i 

arbejdsemner på samme tykkelse.

2. Anbring bordet (5) i vandret position. Kontroller, at boret og åbningen i boret er på linje med 
hinanden.

3. Anbring arbejdsemnet på bordet.

4. Sænk boret, indtil det berører arbejdsemnet. Tænd for laseren (33) ved at trykke på tænd/sluk 
kontakten (10).

5. Kontroller, at laserens trådkors (34) er på linje med udboringens midte som afmærket på ar-
bejdsemnet. Juster laseren manuelt, hvis det er nødvendigt. Følg “Brugsanvisningen” for at bore 
hul. 

6. Sluk for laseren efter brug.
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TEKNISKE DATA

SERVICEAFDELING 

OPBEVARING 
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RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE

Bemærk!  
Tag strømstikket ud at stikkontakten før der udføres nogen form for arbejde på maskinen.

Maskinen kræver ingen særlig vedligeholdelse. Rengør jævnligt kølehullerne.

SMØRING
Drej boreforskydningen til den maksimale boredybde én gang hver tredje måned, og smør den let med 
olie.

• Netspænding 230V

• Netfrekvens 50Hz

• Effektoptagelse 350W

• Ubelastet omdrejningstal 580-2650 rpm

• Antal borehastigheder 5

• Borepatronkapacitet 1,5-13mm

• Bordpladens mål 152 x 170 mm, med for-
længere 192(272)x170mm

• Søjlehøjde mm 650mm

• Vægt 24 kg

• Krydslaser Ja

LYDSTYRKE
• Støjværdier ifølge EN ISO 11201

• LpA Lydtryksniveau 62.8 dB(A)

• LwA Akustisk kraft 75.8 dB(A)

Beskadigede afbrydere skal skiftes ud af vores kundeserviceværksted. Hvis tilslutningsledningen (eller 
stikket) beskadiges, skal de skiftes ud med en særlig tilslutningsledning, som fås hos vores kundeservice 
(serviceafdeling). Udskiftningen af tilslutningsledningen må kun udføres af vores kundeservice (service-
afdeling se sidste side) eller en kvalificeret person (elinstallatør).

Rengør hele maskinen og dens ekstraudstyr grundigt. Opbevar maskinen uden for børns rækkevidde, i 
en stabil og sikker position, på et køligt og tørt sted, undgå for høje og for lave temperaturer.
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GARANTI 

Produktet dækkes af garanti i henhold til den danske købelov.

Garantien dækker alle materiale- eller produktionsfejl. Den omfatter ikke: defekt som følge af dele, 
der udsættes for normal slitage, såsom lejer, børster, ledninger, stik eller tilbehør såsom bor, borebits, 
saveklinger, osv., beskadigelse eller defekt som følge af misbrug, ulykke eller ændring eller transport-
omkostninger.

Vi forbeholder os retten til at afvise alle krav, hvis købet ikke kan bekræftes, eller hvis det er tydeligt, 
at produktet ikke har været behørigt vedligeholdt (rene udluftningsåbninger, regelmæssig service af 
kulbørster,…)

Købs kvitteringen skal opbevares som bevis på købsdatoen.

Det samlede værktøj skal returneres til forhandleren i rimelig ren stand, i den originale blæseformede 
æske (hvis relevant for enheden) sammen med købs dokumentation.

Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, må den ikke bortskaffes som husholdningsaffald, men 
skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Affald produceret af de elektriske maskiner må 
ikke behandles som normalt husaffald. Sørg for at genbruge det, hvor der findes egnede anlæg til det. 
Kontakt den lokale instans eller forhandleren for at få rådgivning om indsamling og bortskaffelse.
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BILAG

Figur A.
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FIGUR 1. FIGUR 2.
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FIGUR 4.

FIGUR 5.
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FIGUR 6.

FIGUR 7.
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FIGUR 8.

FIGUR 9. FIGUR 10.
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FIGUR 11.
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