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Akku-Boor- en beitelhamer 
Model: Art.-nr. 17670 

 

Handleiding 

 
WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de 
waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand 
of ernstig letsel tot gevolg hebben. 
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik. 
 
In deze gebruiksaanwijzing en op het apparaat worden de volgende pictogrammen en 
symbolen gebruikt: 
 

 
Gebruiksaanwijzing lezen 

 
   

Veiligheidsbril en gehoorbescherming dragen 
 
   

Stofmasker dragen 
 
   

Beschermende handschoenen dragen 
 
   

Veiligheidshelm dragen 
 
   
  Wisselspanning 
   

 
Aantal toeren / slagen per minuut 

 
 

Beschermingsklasse II (apparaat zonder aarddraad) 
 

CE-markering. De fabrikant verklaart door het aanbrengen van dit symbool op zijn 
product, dat het apparaat met het symbool voldoet aan de vereiste technische en 
wettelijke eisen. 

 
Het symbool van de doorgestreepte afvalton staat voor de verplichting om het 
gemarkeerde apparaat naar een gescheiden inzameling van elektrische en 
elektronische apparatuur te brengen met het oog op hergebruik
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Vóór het gebruik van elektrisch gereedschap moeten de meegeleverde Algemene 
veiligheidsaanwijzingen worden gelezen. Neem deze aanwijzingen altijd in acht! 
 

Speciale veiligheidsaanwijzingen voor boor- en beitelhamer 

• Draag ter bescherming van uw oren een gehoorbescherming. Lawaai kan 
gehoorverlies veroorzaken. 
 

• Gebruik altijd de bij het apparaat geleverde extra handgreep. Als u de controle over het 
apparaat verliest, kan dit letsel veroorzaken. 

• Houd het gereedschap aan de geisoleerde greepvlakken vast als u werkzaamheden 
uitvoert waarbij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen kan raken. Contact 
met een onder spanning staande leiding kan ook metalen delen van het gereedschap onder 
spanning zetten en tot een elektrische schok leiden. 

 
Aanvullende veiligheidsaanwijzingen 
  

• Houd kinderen en andere personen op afstand van uw werkplek.   

• Vergewis u er vóór de werkzaamheden van dat er zich geen stroomkabels, waterleidingen of 
overige leidingen of buizen in de muur bevinden, die beschadigd kunnen raken. 

• Draag een veiligheidsbril en gebruik een stofmasker bij werkzaam- heden 
die stof veroorzaken. 

 

• Draag werkhandschoenen. U beschermt zo uw handen tegen beknellingen en 
 schaafwonden. 

• Bescherm uzelf en eventuele medewerkers tegen letsel door splinters van 
 delen en rondvliegende delen door een veiligheidshelm te dragen en plaats 
 eventueel scheidingswanden.  

• Houd de machine tijdens het werken altijd met beide handen vast en let erop dat u 
stevig staat. 
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• Controleer voordat u met het werk begint altijd of de boor en beitel goed in de boorhouder 
vergrendeld zijn en niet onverhoeds uit het gereedschap geslingerd kunnen worden. 

• Controleer de boorhouder regelmatig op slijtage of beschadiging. 

• Start een kloppend gereedschap alleen, wanneer het tegen een werkstuk (wand, plafond, 
enz.) gedrukt wordt. 

• Verwijder voordat u boren of beitels wisselt en na beëindiging van het werk de accuset en 
neem beitels of boren uit de machine. 

• Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen en laat het apparaat niet gebruiken door 
personen die niet geïnstrueerd zijn.  

   
Veiligheidsaanwijzingen voor accu en oplader 
 

• Gebruik voor het opladen van de accu uitsluitend de meegeleverde oplader (14). 

• Stel de machine en de oplader (14) nooit bloot aan regen of vocht. 

• Sluit de oplader uitsluitend aan op 220-240 V wisselspanning. 

• Laad de accu alleen op, wanneer de omgevingstemperatuur 10-40 °C bedraagt. 

• Werp de accu niet in het vuur of in het water – Explosiegevaar. 

• Batterijen en accu's moeten op milieuvriendelijke wijze worden verwijderd en horen niet bij 
het huisvuil. 

• U bent wettelijk verplicht om oude batterijen en accu's af te geven bij de openbare 
inzamellocaties in uw gemeente of op de plaats, waar batterijen of accu's van het 
betreffende type worden verkocht. 

• Is de behuizing of de netkabel van de oplader beschadigd, dan moet de oplader worden 
vervangen. 

 
Beoogd gebruik 
 

De boor- en beitelhamer wordt gebruikt voor: 
  

• Klopboren in steen en beton, 

• Boren zonder slag in hout, kunststof, metaal, 

• Beitelen van voegen in metselwerk of beton, 

• Lichte sloopwerkzaamheden (bijv. het verwijderen van oude tegels), 
 
telkens met gebruik van geschikte gereedschappen. 
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Beschrijving van het apparaat (afb.1) 
 

1. Stofbescherming  
2. Vergrendelingshuls  
3. Schakelaar Boren/Klopboren/Beitelen  
4. Schakelaar rechts-/linksdraaiend  
5. Bedrijfsschakelaar  
6. Spot  
7. Accuset  
8. Ontgrendelingsknop accu  
9. Extra handgreep  

10. Vergrendelingsknop voor diepteaanslag  
11. Diepteaanslag  
12. Indicatielampje accucapaciteit  
13. Netkabel  
14. Oplader  
15. Controleknop  
 
Technische gegevens 
 

 Boor-/beitelhamer 
 

Nominale spanning   20 V  
Max. toerental stationair  0-1400 min-1 

Max. boordiameter in beton 22 mm   
Aantal slagen   max. 4550 min-1                                            
Slagenergie    1,7 J 
Geluidsdrukniveau (LPA)   
 Klopboren   89 dB(A) 
 Beitelen   91 dB(A)  
(meetonzekerheid K = 3 dB) 
Geluidsvermogenniveau (LWA)   
 Klopboren   100 dB(A) 
 Beitelen   102 dB(A)  
(meetonzekerheid K = 3 dB) 
Trillingsgegevens (hoofdgreep)  

 Klopboren in beton  h,HD:  15,2 m/s²   

 Beitelen   h,CH:  10,0 m/s²   
(meetonzekerheid K = 1,5 m/s²) 
Gewicht    5,0 kg 
 

 Batterie (art.-no. 17671)  Li-Ion, 20 V    , 4000 mAh 
 
 Oplader (art.-no JLH512103500G) 
 

 Nominale spanning  220-240 V ~ , 50/60 Hz 
 Opgenomen vermogen 100 W 
 Uitgangsspanning  21 V  
 Uitgangsvermogen  3500 mA 

Beschermingsklasse       / II 
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Draag tijdens het gebruik altijd veiligheidsbril, gehoorbescherming en 
stofmasker! 
 

Geluids-/trilingsgegevens 
 

Meetwaarden werden vastgesteld overeenkomstig EN 60745 
- De aangegeven trillingsemissiewaarde is gemeten volgens een genormeerde testmethode 

en kan worden gebruikt voor het vergelijken van elektrische gereedschappen onderling. 
- De aangegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden gebruikt voor een inschatting 

voorafgaand aan de werkzaamheden van de blootstelling. 
- De trillingsemissiewaarde kan tijdens het daadwerkelijke gebruik van het elektrisch 

gereedschap afwijken van de aangegeven waarde. Dit hangt af van de manier, waarop het 
elektrisch gereedschap gebruikt wordt; 

- Probeer de belasting door trillingen zo gering mogelijk te houden. Zo kunt u bijvoorbeeld de 
belasting door trillingen verminderen door bij het gebruik van het gereedschap 
handschoenen te dragen en door de werktijd te beperken. Hierbij moet met alle fasen van 
de bedrijfscyclus rekening worden gehouden (ook bijvoorbeeld met tijden waarin het 
elektrisch gereedschap uitgeschakeld is en waarin het weliswaar ingeschakeld is, maar 
stationair draait). 

 
Opladen van de accu 
 

• Houd rekening met de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen 
met de gegevens op het typeplaatje van het laadapparaat. Met 220-240V~ gemarkeerde 
laadapparaten kunnen met 230V~ worden gebruikt. 

• De accu wordt in deels geladen toestand geleverd. Laad voorafgaand aan het eerste 
gebruik de accu volledig op (1/2–1 uur) zodat de accu volledig geladen is. 

• De li-ion-accu kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur te 
verkorten. Een onderbreking van het laden beschadigt de accu niet. 

• Druk voor het uitnemen van de accuset (7) op de ontgrendelingsknop (8) en trek de accu 
naar voren uit de machine 

• Steek de netstekker (13) van de oplader (14) in de contactdoos. De groene led geeft aan dat 
de oplader gereed voor laden is. 

• Schuif de accuset (7) tot aan de aanslag in de geleiding van het laadstation. De rode led 
geeft aan dat de accuset geladen wordt. Gelijktijdig knipperen een of meerdere leds aan de 
accu, die bij benadering de voortgang van het laden weergeven. 

• Zodra het ledlampje op de oplader dooft, is de accu volledig geladen.  

• Neem de accuset uit de oplader en koppel de oplader (14) los van het stroomnet. 

• Schuif de accuset van voren in de machine tot de accuvergrendeling hoorbaar vergrendelt.  
 
Indicatielampje voor laadtoestand accu 
 

Via de in de accu ingebouwde leds kan op elk moment de laadtoestand van de accu 
gecontroleerd worden. 
 

• Druk op de controleknop (15) naast de leds. 

• Afhankelijk van de laadtoestand van de accu branden er een of meerdere leds. 

• Wanneer alle vier leds (rood-geel-groen-blauw) branden, is de accu volledig geladen. 

• Bij twee brandende leds (rood-geel) is de accu ongeveer voor de helft geladen. 

• Wanneer alleen de rode led brandt, moet de accu worden geladen. 
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Voor ingebruikneming 
 

• Controleer voordat u de boor- en beitelhamer gaat gebruiken, of de plaats waar u het 
gereedschap gaat gebruiken vrij is van verborgen liggende elektrische kabels, gas- 
en/of waterleidingen! 

 
Beschrijving van de bedieningselementen 
 
Extra handgreep / diepteaanslag  
 
Gebruik de boor- en beitelhamer alleen met gemonteerde extra handgreep en houd de 
machine altijd met beide handen vast. 

• Draai de extra handgreep (9) door linksom draaien los en draai deze om de hals van de 
machine in de gewenste stand. 

• Draai de handgreep (9) daarna rechtsom weer vast. 

• Druk voor het inzetten van de diepteaanslag (11) op de vergrendelingsknop (10), steek de 
diepteaanslag met een getande zijde omlaag in de opening en laat de vergrendelingsknop 
los. 

• Door verschuiven van de diepteaanslag kunnen, afhankelijk van de diepte van de boor, 
serieboringen met gelijke boordiepte worden uitgevoerd. 

 
Inzetten en wisselen van gereedschappen  
 

• Vóór het wisselen van gereedschap – accuset uitnemen! 

• De machine is uitgerust met het SDS-plus houdersysteem. 

• Voordat u gereedschappen in de machinehouder plaatst, dient u de opnameschacht met 
een droge doek te reinigen van stof en grote stukken vuil. Breng met een schone doek of 
kwast wat machinevet aan op de opnameschacht van de boor of beitel. 

• Trek de vergrendelingshuls (2) terug en houd deze in deze positie vast. 

• Schuif het stofvrije gereedschap draaiend in de gereedschaphouder tot aan de aanslag en 
laat de vergrendelingshuls (2) los. Het gereedschap wordt automatisch vergrendeld. 

• Controleer de vergrendeling door aan het gereedschap te trekken. 

• Trek voor het uitnemen van het gereedschap de vergrendelingshuls (2) terug en neem het 
gereedschap uit. 

 
Boren  
 
Voor het aanboren van gladde of kwetsbare oppervlakken (bijv. tegels) of voor het boren in hout 
of metaal moet de klopfunctie worden uitgezet. 
 

• Draai de schakelaar (3) met de pijl naar positie (a) om de klopfunctie uit te zetten. 
 
Klopboren  
 
Voor het klopboren in steen, beton, baksteen, enz. moet de machine in de klopboormodus 
worden gezet. 
 

• Draai de schakelaar (3) met de pijl naar positie (b) om de klopfunctie aan te zetten. 
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Beitelen  
 
Voor beitelwerkzaamheden moet de draaifunctie van de boor- en beitelhamer worden 
uitgeschakeld. 
 

• Draai hiervoor de schakelaar (3) met de pijl naar de markering (c) op de behuizing van de 
machine. 

• Voor het wijzigen van de snijstand bij gebruik van vlakbeitels draait u de schakelaar (3) in 
pos. d) en draait u de beitel met de hand in de gewenste positie. 

• Draai de schakelaar (3) aansluitend in pos. c) 
 
Zet de schakelaar (3) alleen om bij stilstaande machine! 
 
Rechts-/linksdraaiend instellen 
 

Met de schakelaar voor rechts-/linksdraaiend (4) kan de draairichting van de machine worden 
gewijzigd. In de middelste positie wordt de bedrijfsschakelaar vergrendeld. 
Let er bij het boren of klopboren op, dat de schakelaar op rechtsdraaiend ingesteld is. 
 
In- / uitschakelen 
 

• voor het inschakelen: Op de bedrijfsschakelaar (5) drukken. 

• voor het uitschakelen: Bedrijfsschakelaar (5) loslaten. 
 
Wanneer u op de bedrijfsschakelaar drukt, wordt gelijktijdig de spot (6) ingeschakeld om de 
plaats waar u gaat boren beter te verlichten. Nadat de bedrijfsschakelaar losgelaten is, schakelt 
de spot automatisch na ca. 5 seconden uit.  
 
Onderhoud en reiniging 
 

• Verwijder vóór werkzaamheden aan het apparaat de accuset! 

• Houd uw apparaat altijd schoon. 

• Reinig de behuizing na elk gebruik met een droge doek. Gebruik geen schoonmaak-
middelen, aangezien deze de behuizing kunnen aantasten. 

• Om stofafzetting te voorkomen, moeten de ventilatiesleuven na beëindiging van de 
werkzaamheden met perslucht (max. 3 bar) worden schoongeblazen. Draag bij dit werk een 
veiligheidsbril. 

 
Reserveonderdelen, afgedankte elektrische gereedschappen en milieubescherming 
 

• Gebruik uitsluitend originele accessoires en reserveonderdelen. 

• Indien uw elektrisch gereedschap ooit dusdanig intensief gebruikt is dat het vervangen moet 
worden of u het niet meer kunt gebruiken, dan bent u verplicht om het elektrische apparaat 
naar een centraal hergebruikpunt af te voeren. 

• Informatie omtrent inzamelpunten voor uw elektrisch apparaat vindt u bij uw gemeentelijke 
afvalverwerkingsbedrijven of bij uw gemeentebestuur. 

• Elektrische toestellen bevatten waardevolle herbruikbare grondstoffen. Indien u oude 
apparatuur naar een centraal inzamelpunt brengt, draagt u bij aan de recycling van deze 
waardevolle grondstoffen. 
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• Elektrische toestellen bevatten ook stoffen die bij ondeskundige afdanking tot schade voor 
mens en milieu kunnen leiden. 

Het symbool van de doorgestreepte afvalton staat voor de verplichting om het 
gemarkeerde apparaat naar een gescheiden inzameling van elektrische en 
elektronische apparatuur te brengen met het oog op hergebruik. 
 

Neem bij vragen contact op met uw BRÜDER MANNESMANN-dealer.    
 
2 jaar volledige garantie  
 
De garantieperiode voor dit apparaat begint op de dag van aankoop. Gelieve ons de 
aankoopdatum aan te tonen door het oorspronkelijke aankoopbewijs toe te sturen. 
Wij garanderen tijdens de garantieperiode: 
 

• kosteloos verhelpen van eventuele storingen. 

• kosteloze vervanging van alle onderdelen, die beschadigd raken. 

• kosteloze, deskundige service (d.w.z. gratis montage door ons servicepersoneel)          
 
Een voorwaarde is dat de fout niet veroorzaakt is door een ongeschikte behandeling. 
 
Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen direct contact op met de fabrikant: 
 
Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH  
Afd. reparatieservice 
Lempstr. 24 
 
42859 Remscheid / Duitsland 
 

 
+49 (0)2191/37 14 71 

+49 (0)2191/38 64 77 

service@br-mannesmann.de 
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