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Accuschroevendraaier 
Art.-nr. 17735 

 

Handleiding 
 

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen 
 

LET OP! Lees alle waarschuwingen, veiligheidsaan-wijzingen, afbeeldingenen specificaties die bij dit elektrische 
gereedschap worden geleverd. Als de hieronder vermelde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. 
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik! 
De benaming "elektrisch werktuig" in alle onderdelen van de volgende veiligheidsinstructie heeft betrekking op met 
behulp van netspanning bedreven elektrisch werktuig (met netvoeding) of elektrisch werktuig dat op een batterij 
werkt (zonder netvoeding). 
 

1) Werkplek veiligheid 
 

a) Zorg ervoor dat uw werkplek altijd schoon is en goed belicht. Een niet opgeruimde werkplek of een werkplek met 

slechte belichting kan tot ongevallen leiden. 
b) Gebruik elektrisch werktuig niet in een explosieve omgeving, zoals bijvoorbeeld als er brandbare vloeistoffen, 

gassen of stof in de buurt zijn. Van elektrisch werktuig kunnen vonken afspatten waardoor deze brandbare substanties 

vlam kunnen vatten. 
c) Zorg ervoor dat kinderen en onbevoegde personen uit de buurt blijven als u bezig bent om het elekrische werktuig 

te bedienen. Als u wordt afgeleid zou u de controle erover kunnen verliezen. 
 

2) Elektrische veiligheid 
 

a) De netstekker van elektrisch werktuig moet bij de gebruikte stekker passen. De netstekker mag op geen enkele 
manier worden veranderd. Gebruik geen adapterstekker voor geaard elektrisch werktuig. Door onveranderde 

stekkers en passende stopcontacten te gebruiken vermijdt u het gevaar van een elektrische schok. 
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken zoals bijvoorbeeld buizen, verwarmingsbuizen, kookplaten of 

ijskasten. Er bestaat een verhoogde kans op een elektrische schok als uw lichaam in aanraking komt met geaard 

potentiaal. 
c) Stel elektrisch werktuig niet bloot aan regen of vochtigheid. Als water in een elektrisch werktuig binnendringt, bestaat 

er een verhoogde kans op een elektrische schok. 
d) Gebruik de netleiding niet op een manier zoals die niet bedoeld is. Draag of trek het werktuig nooit aan de 

netleiding en trek niet aan de leiding om de stekker uit het stopcontact te trekken. Zorg ervoor dat de leiding niet in 
aanraking kan komen van hitte, olie, scherpe kanten en bewegelijke delen. Beschadigde of in de war geraakte 

netleidingen vergroten de kans op een elektrische schok. 
e) Gebruik een voor dat doel geschikte verlengkabel als u met het elektrische werktuig in de buitenlucht werkt. Als u 

een verlengkabel gebruikt die geschikt is voor gebruik in de open lucht, voorkomt u het gevaar van een elektrische schok. 
f) Als het gebruik van elektrisch werktuig in een vochtige omgeving niet te vermijden is, maak dan gebruik van een 

foutstroomveiligheidsschakelaar. Het gebruiken van een foutstroomveiligheidsschakelaar vermindert het risico op een 

elektrische schok. 
 

3) Persoonlijke veiligheid 
 

a) Let altijd goed op, weet altijd wat u aan het doen bent en ga  met verstand te werk als u een elektrisch werktuig 
gebruikt. Bedien het elektrisch werktuig niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen 
staat. Een moment van onbedachtzaamheid tijdens het gebruiken van elektrisch werktuig kan leiden tot ernstige 

verwondingen. 

b) Gebruik een veiligheidsuitrusting. Draag altijd oogbescherming. Als u op de juiste manier gebruik maakt van 

beschermende uitrustingsstukken zoals een stofmasker, slipvrij schoeisel, helm en  gehoorbescherming kunt u het gevaar 
van verwondingen vermijden.  

c) Zorg ervoor dat het apparaat niet onbedoeld aanspringt. Overtuig uzelf ervan dat de schakelaar is uitgeschakeld 
als u de netstekker in het stopcontact steekt. Het zou namelijk tot ongevallen kunnen leiden als u een aan netspanning 

aangesloten elektrische werktuig met uw vinger bij de schakelaar draagt of als u de netstekker in het stopcontact steekt als 
de schakelaar is ingeschakeld. 

d) Verwijder de werktuigsleutel en alle andere benodigdheden die bij het werktuig horen voor u  het elektrische 
werktuig inschakelt. Het kan namelijk tot ongevallen leiden als een werktuigsleutel of een ander toebehoor aan een 

draaiend deel van het elektrische werktuig blijft steken. 

e) Neem geen andere lichaamshouding aan dan normaal. Zorg ervoor dat u stevig staat en bewaar altijd uw 
evenwicht. Dat helpt u erbij om in onverwachte situaties de controle over het elektrische werktuig te behouden. 
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f) Draag passende werkkleding. Draag geen loszittende kleding en geen sieraden. Zorg ervoor dat uw haar en uw 
kleding niet in de buurt komen van bewegelijke delen. Losse kleding, sieraden of lange haren kunnen in bewegelijke 

delen verward raken. 

g) Als er voorzieningen voor stofzuigen en het opvangen van stof kunnen worden gemonteerd, zorg er dan voor dat 
die op de juiste manier zijn aangesloten en worden gebruikt. Het gebruiken van deze voorzieningen vermindert 

gezondheidsrisico’s door stof. 

h) Weeg uzelf niet in valse veiligheid en overschrijd de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap 
niet, zelfs niet als u bekend bent met het elektrisch gereedschap na veel gebruik. Onzorgvuldige actie 
kan binnen een fractie van een seconde tot ernstig letsel leiden. 

4) Gebruik en onderhoud von elektrisch werktuigen 
 

a) Zorg ervoor dat het elektrisch werktuig niet overbelast raakt. Gebruik het juiste werktuig voor het doel dat u voor 
ogen staat. Het juiste werktuig werkt beter en veiliger in het kader van het aangegeven vermogensbereik. 

b) Gebruik het elektrisch werktuig niet als het niet door de schakelaar in- en uitgeschakeld kan worden. Elk elektrisch 

werktuig dat niet door de schakelaar kan worden gestuurd is gevaarlijk en  moet worden gerepareerd. 
c) Trek de netstekker uit het stopconctact en/of verwijder een verwijderbare batterij voor u het elektrische werktuig 

anders gaat instellen, toebehoor wisselt of het elektrische Werktuig opbergt. Door deze veiligheidsmaatregel wordt 

verhinderd dat het elektrische werktuig per ongeluk aanspringt. 
d) Bewaar elektrisch werktuig dat u niet gebruikt buiten de reikwijdte van kinderen.  Verbiedt personen die niet 

vertrouwd zijn met het elektrische werktuig of met deze veiligheidsinstructie om het elektrische werktuig te 
gebruiken. Elektrisch werktuig is gevaarlijk in handen van onbevoegde of ongeschikte personen. 

e) Zorg voor zorgvuldig onderhoud van het elektrische werktuig en de gebruiken tool . Controleer de instellingen en 
de bevestiging van bewegelijke delen, controleer alle bouwdelen op eventuele beschadigingen en  andere zaken 
die er de oorzaak van zouden kunnen zijn dat de juiste bediening van het elektrische werktuig niet goed zou 
kunnen functioneren. Laat het elektrische werktuig als het beschadigd is voor hergebruik repareren. Er worden heel 

wat ongelukken veroorzaakt door niet op de juiste wijze onderhouden elektrisch werktuig.  
f) Zorg ervoor dat werktuig dat bedoeld is om te snijden scherp en schoon blijft. Op de juiste manier onderhouden 

snijwerktuig met een scherpe snede raakt minder snel vast, het is ook beter te sturen.  
g) Gebruik elektrisch werktuig, toebehoor, snijsets e.d. volgens deze veiligheidsinstructies. Houd rekening met de 

arbeidsomstandigheden en de uit te voeren activiteit. Het is gevaarlijk om het elektrische werktuig voor een ander doel 

te gebruiken dan voor het doel waarvoor het is bestemd. 

h) Houd handgrepen en grgrijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en grijpvlakken staan 

geen veilige bediening en controle van het elektrische gereedschap toe in onvoorziene situaties. 
 

5) Omgaan en gebruiken van accu-apparatuur 
 

a) Laadt de accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de producent worden aangeraden. Voor een oplaadapparaat 

dat voor een bepaald soort accu’s geschikt is bestaat brandgevaar als het in combinatie met een andere accu wordt 
gebruikt. 

b) Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu in elektrisch werktuig. Het gebruik van een andere accu kan leiden tot 

verwondingen en brandgevaar. 
c) Zorg ervoor dat een niet gebruikte accu op afstand blijft van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of 

andere kleine metalen objecten die een overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Een kortsluiting tussen 

de contactpunten van de accu kan brandwonden of gevaar voor vuur ten gevolge hebben. 
d) Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de accu uitlopen. Zorg ervoor dat u daar niet mee in contact komt. Bij 

toevallig contact goed afspoelen met water. Als deze vloeistof per ongeluk in het oog komt, moet u ook een beroep 
doen op advies van de dokter. Uitgelopen accuvloeistof kan leiden tot huidirritaties of brandwonden. 

e) Gebruik geen beschadigde of aangepaste batterij. Beschadigde of gewijzigde batterijen kunnen zich onvoorspelbaar 

gedragen en brand, ontploffing of letsel veroorzaken. 
f) Stel een batterij niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Vuur of temperaturen boven 130 ° C kunnen een explosie 

veroorzaken. 

g) Volg alle oplaadinstructies en laad de batterij of het draadloze gereedschap nooit op buiten het temperatuurbereik 
dat in de bedieningsinstructies is aangegeven. Onjuist opladen of opladen buiten het toegestane temperatuurbereik 

kan de batterij vernietigen en het risico op brand vergroten. 
    

6) Service 
 

a) Laat uw elektrische werktuig repareren door een vakman die gebruik maakt van originele reserveonderdelen. Dit 

zal de veiligheid van het elektrische werktuig garanderen. 

b) Repareer nooit beschadigde batterijen. Al het onderhoud van de batterij mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant 

of erkende servicepunten. 

 
Bewaar deze veiligheidsinstructie goed! 
  



NL - 25 

 

Extra veiligheidsinstructie voor de accuschroever  
 

 Als het apparaat niet in gebruik is zet u de draairichtingsschakelaar (4) in de middelste positie om onbedoeld 
aanspringen te vermijden. 

 Gebruik voor het opladen van de accu alleen het bijgeleverde oplaadapparaat. 

 Gebruik het oplaadapparaat alleen in gesloten ruimtes en zorg ervoor dat het niet aan regen of vochtigheid 
wordt blootgesteld. 

 Als u schade vaststelt aan de kast van het oplaadapparaat, laat het dan controleren door een vakkundig bedrijf 
en laat het indien nodig repareren of vervangen. 

 
Omschrijving van het apparaat 
 

1. Bitopnaame 
2. Instelring draaimoment/boren 
3. Vergrendelingsknop 
4. Draairichtingsschakelaar  
5. Draaibare handgreep 
6. Oplaadcontrole 
7. Zaklamp 
8. Laadbus 
9. Bedrijfsschakelaar 

10. Puntlicht 
  
Technische gegevens 
 

Accuschroevendraaier 
 

Spanning   Li-Ion-batterij 3,6 V, 1300 mAh 
Toerental   230 min

-1 

Bit-opname   1/4"- hexagoon 
Oplaadtijd accu   3,5-4 uur 
Geluidsdrukniveau (LPA) 62 dB(A) 
(Onzekerheid K = 3 dB) 
Geluidsvermogen (LWA) 73 dB(A) 
(Onzekerheid K = 3 dB) 
Trilling    0,39 m/s² 
(Onzekerheid K = 1,5 m/s²) 
 
Stekker-oplaadapparaat 
 

primair:    220-240 V   50/60 Hz 
secundair:                 5 V / 300 mA 
 
Geluids- en trillingsniveau 
 

- Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 62841 genormeerde 
meetmethode en kann worden gebruikt voor het vergelijken van gereedschappen. 

- Het trillingsniveau verandert afhankelijk van het gebruik van het elektrische gereedschap en kann in sommige 
gevallen boven de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven waarde liggen. De trillingsbelasting kan onderschat 
worden als het elektrische gereedschap regelmatig op dergelijke wijze wordt gebruikt. 

- Opmerking: Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting tijdens een bepaalde arbeidsperiode 
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het 
gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele 
arbeidsperiode duidelijk verminderen. 

 
Vóór het eerste gebruik moet de accu volledig worden opgeladen. 
 

 Sluit stekker van het oplaadapparaat aan op de oplaadbus (8) op de accuschroevendraaier. 

 Sluit het oplaadapparaat aan op een stopcontact van 230V~/50Hz. 

 Laat de accu ca. 3,5-4 uur opladen.  

 Neem de max. oplaadtijd in acht om de accu niet te beschadigen of kapot te maken. 

 Haal na het opladen het oplaadapparaat uit het stopcontact en uit de oplaadbus van de accuschroevendraaier. 
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Indicatie voor het opladen accu (6) 
 

Door op de bedrijfsschakelaar (9) te drukken wordt de laadsituatie door drie verschillend gekleurde LED’s 
aangegeven: 
 

- rode LED aan  <1,2 V  
- rode+gele LED aan  1,2-2,4 V 
- alle drie LED’s aan  2,4-3,6 V 

 
Zodra alleen de rode LED oplicht moet de accu worden bijgeladen. 
 
Gereedschappen plaatsen 
 

 Steek vervolgens de magnetische bit-houder in de opname (1) van de accuschroevendraaier. 

 Plaats de gewenste bit of de dopsleuteladapter in de bit-houder. 

 Bits met een lengte van 50 mm kunnen ook direct zonder de magnetische bit-houder in de opname (1) van de 
accuschroevendraaier worden geplaatst 

 
Rechts- / linkslopend 
 

 Voor het veranderen van de draairichting de machine stopzetten en de schakelaar (4) in de gewenste positie 
brengen. 

 De draairichting niet omschakelen als de machine nog loopt. 

 Controleer voor u begint te werken of de schakelaar (4) zich in de gewenste positie bevindt en de bit-opname 
in de juiste richting draait, omdat anders het werktuig of de accuschroever beschadigd kunnen raken 

 
Het instellen van het draaimoment 
 

De accuschroevendraaier is voorzien van een mogelijkheid om het draaimoment in te stellen. 
  

 Door het draaien van de ring (2) kan het draaimoment worden versteld om verschillende inschroefdieptes van 
schroeven mogelijk te maken. Het draaimoment is des te hoger, al naar gelang het ingestelde getal groter is.  

 Om te boren stelt u de ring (2) op het borer- symbool, waardoor het hoogst mogelijke draaimoment bereikt 
wordt.  

 
Gebruik 
 

 Door op de schakelaar (9) te drukken wordt de accuschroevendraaier volgens de geselecteerde draairichting 
ingeschakeld. 

 Zodra u de schakelaar (9) loslaat, schakelt het apparaat uit. 
 
Bijschakelen puntlicht 
 

 Door het drukken van de bedrijfsschakelaar (9) wordt het puntlicht (10) ingeschakeld. 
 
Pistoolvorm 
  

 Naargelang de toepassing kunt u de accuschroevendraaier vanuit de pistoolvorm in de rechte stand zetten. 

 Daarvoor moet u de vergrendelingsknop (3) drucken en tegelijkertijd de handgreep (5) draaien. 

 In de eindpositie klinkt de vergrendelingsknop (3) weer vast. 
 
Zaklamp 
 

 De zaklamp (7) wordt ingeschakeld door het LED-deksel in te drukken. 

 Druk nogmaals op de deksel om de zaklamp uit te schakelen. 
 
Schoonmaken en onderhoud 
 

De accuschroever heeft geen onderhoud nodig. Maak de kast af en toe schoon met een droge doek. Gebruik geen 
schoonmaakmiddelen, omdat die de kast kunnen aantasten. 
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2 jaar volledige garantie 
 
Deze garantieperiode voor dit apparaat begint met de dag waarop u het koopt. De datum van koop toont u aan 
door het meesturen van de originele kassabon. 
 
Wij garanderen tijdens de garantieperiode: 
 

 kostenloze reparatie van eventuele storingen. 

 kostenloze vervanging van alle delen die kapot gaan. 

 met inbegrip van kostenloze, deskundige service (dat houdt in: kostenloze montage door onze vakmensen). 
 
Voorwaarde is wel dat de fout niet te herleiden is tot een onjuiste behandeling. 
Bij evt. vragen of kwaliteitsproblemen richt u zich s.v.p. altijd direct aan de producent: 
 
Brüder Mannesmann Werkzeug GmbH 
Abt. Reparatur-Service 
Lempstr. 24 
 
D-42859 Remscheid / Duitsland 
 
 
 +49 2191/37 14 71 
 
 +49 2191/38 64 77 
 
 service@br-mannesmann.de 
 
Uitgerangeerde elektrisch werktuigen en milieubescherming 
 

 Mocht uw elektrische werktuig op een dag zo intensief gebruikt zijn dat het moet worden vervangen of mocht u 
het niet meer nodig hebben, dan bent u verplicht om deze elektrische apparatuur bij een centrale plek af te 
leveren. 

 Informatie over plekken waar uw elektrische apparatuur wordt ingezameld krijgt u via uw plaatselijke 
afvalverwerkingsbedrijf resp. bij de plaatselijke overheid. 

 Elektrische apparatuur bevat waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. U levert een bijdrage 
aan het hergebruik van waardevolle grondstoffen, als u uw verouderde apparatuur bij een centrale 
vuilstortplaats inlevert. 

 Elektrische apparatuur bevat ook stoffen die bij ondeskundige afvalverwijdering tot schade voor mens en milieu 
kunnen bijdragen. 

 Het symbool van de doorgestreepte afvalton staat voor de verplichting om zodanig gekenmerkte 
apparatuur met het oog op hergebruik in te leveren bij een gescheiden inzameling van elektrische en 
elektronische apparatuur. 
 

Raadpleeg bij vragen uw BRÜDER-MANNESMANN-leverancier. 
 


