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alle functies zorgvuldig door.  
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In deze handleiding wordt gebruik gemaakt van de volgende pictogrammen:  
Handleiding lezen!  
Gevaar voor levensgevaarlijk letsel bij kinderen!  
Waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht nemen!  
Zorg er voor dat de verpakking en het apparaat volgens voorschrift worden afgevoerd!  
 
Inleiding  
 
Slagschroevendraaier SD 340  
 
Inleiding  
Zorg er voor dat u op de hoogte bent van alle functies voordat u deze machine gaat gebruiken.  
Lees hiervoor de onderstaande handleiding zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding om 
eventueel later te kunnen raadplegen. Laat deze handleiding bij de machine wanneer u deze 
doorgeeft aan derden.  
 
Correct gebruik  
De slagschroevendraaier is ontwikkeld voor het losmaken van vastzittende schroeven en 
moeren en de bijpassende bouten en kettingtandwielen, vooral wielmoeren. Door de digitale 
instelling van het draaimoment kan het draaimoment traploos worden ingesteld van 80 tot 340 
Nm – met de bijbehorende voorinstelling wordt de vast te draaien schroef automatisch met de 
juiste kracht aangedraaid. Deze slagschroevendraaier werkt op een gelijkspanning van 12 Volt 
en kan worden aangesloten op een 12 V stopcontact van een auto of rechtstreeks op een 
autoaccu. De machine is uitsluitend bedoeld voor privégebruik in droge omgevingen. Elk 
ander gebruik of wijziging aan het apparaat geldt als onjuist gebruik en kan aanzienlijke 
risico's met zich meebrengen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 
die het gevolg is van onjuist gebruik.  
  
Leveringsomvang  
Controleer de inhoud van de verpakking direct na ontvangst. Controleer de machine en de 
meegeleverde onderdelen op beschadiging. Neem defecte onderdelen of een defecte machine 
niet in gebruik  
 
1 slagschroevendraaier SD 340  
1 opsteekdop 17/19 mm  
1 opsteekdop 21/23 mm  
1 aansluitkabel met klemmen en 1 aansluitkabel met een 12 V stopcontact of bus  
1 opbergkoffer  
1 gebruiksaanwijzing  
 
Beschrijving van de onderdelen  
1 beschermkap  
2 ½“ aandrijfvierkant/koppeling voor de doppen  
3 display  
4 toets (H), draaimomentinstelling –  
5 toets (G), draaimomentinstelling +  
6 ventilatieopeningen  
7 handgreep  
8 wipschakelaar linksom/rechtsom  
9 netkabel met stekker  



10 kartelmoer (12 V stekker)  
11 zekering  
12 klem rood (plus)  
13 klem zwart (min)  
14 adapterkabel voor de accu  
15 12 V bus  
16 opsteekdop 17/19 mm  
17 opsteekdop 21/23 mm  
 
 Technische gegevens   
Artikelnummer. 97135  
Nominale spanning: 12 V  
Zekering: 15 A  
Vermogen: 70 W  
Draaimoment max.: 340 Nm  
Gereedschapskoppeling: 12,5 mm (1/2“)  
Lengte van de kabel: 3,5 m  
 
Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen  
 
Waarschuwing! Lees deze handleiding zorgvuldig door. Niet in acht nemen van de  
onderstaande handleiding en de veiligheidsinstructies kan schade aan eigendommen of 
(levensgevaarlijk) letsel veroorzaken. Bewaar deze handleiding om eventueel later te 
raadplegen.  
 
Gevaar voor ongevallen en levensgevaarlijk letsel bij kinderen!  
 
Laat het verpakkingsmateriaal niet zonder toezicht achter binnen bereik van kinderen. Er 
bestaat gevaar voor verstikking.  
 
Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte 
fysieke, sensorische en/of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring  
en/of kennis tenzij deze onder toezicht staan van een voor de veiligheid verantwoordelijke 
persoon of zijn onderwezen in het gebruik van de machine. Kinderen moeten onder toezicht 
staan om er op te letten van de machine niet als speelgoed wordt gebruikt.  
 
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van:  
- fouten bij aansluiting of gebruik,  
- gebruik van geweld, beschadiging van de machine en/of beschadiging van de onderdelen 
door mechanische invloeden of overbelasting,  
- wijzigingen aan de machine,  
- gebruik van de machine voor andere doeleinden dan in de handleiding wordt beschreven,  
- schade als gevolg van onjuist gebruik en gebruik voor andere dan de beschreven doeleinden,  
- defecte accu's,  
- vocht en/of onvoldoende ventilatie,  
- ongeoorloofd openen van de machine.  
Door het openen van de machine komt de garantie te vervallen.  
 
1) Werkplaats  
 
a) Houdt de werkomgeving schoon en opgeruimd. Een rommelige en slecht verlichte  



werkomgeving kan leiden tot ongevallen.  
b) Gebruik deze machine niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat of waar zich 
ontvlambare en/of brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische 
gereedschappen kunnen vonken veroorzaken waardoor stoffen en dampen kunnen 
ontbranden.  
c) Houd kinderen en andere personen tijdens gebruik van de machine  
op afstand. Wanneer u wordt afgeleid kunt u de controle over de machine verliezen.  
 
2) Elektrische veiligheid  
 
a) De stekker van deze machine moet geschikt zijn voor het stopcontact. De stekker mag op 
geen  
enkele manier worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers bij apparaten met randaarde. 
Ongewijzigde stekkers en de juiste stopcontacten verminderen het risico van een elektrische 
schok.  
b) Voorkom contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, verwarmingsradiatoren, kachels  
en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico voor een elektrische schok wanneer  
uw lichaam geaard is.  
c) Houd de machine uit de buurt van regen of vocht. Het binnendringen van water in een 
elektrisch apparaat verhoogt het risico van een elektrische schok.  
d) Gebruik de kabel niet voor andere doeleinden zoals het dragen of ophangen van de 
machine of om  
de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel uit de buurt van hitte, olie,  
scherpe randen of bewegende delen van machines. Beschadigde of in elkaar gedraaide  
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.  
e) Gebruik voor deze machine geen verlengkabel. Maak uitsluitend gebruik  
van de meegeleverde adapterkabel.  
 
3) Veiligheid van personen  
 
a) Let op wat u doet en ga verstandig om met  
elektrische gereedschappen. Gebruik deze machine niet wanneer u vermoeid bent  
of onder invloed bent van verdovende middelen, alcohol of medicijnen. Een moment van  
onachtzaamheid bij gebruik van elektrische apparaten kan leiden tot ernstig letsel.  
b) Maak gebruik van persoonlijke veiligheidsmaatregelen en draag altijd een veiligheidsbril. 
Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals een stofmasker, slipvaste 
veiligheidsschoenen, veiligheidshelm  
of gehoorbescherming, afhankelijk van het soort gereedschap, vermindert het gevaar voor 
letsel.  
c) Voorkom ongewenst inschakelen. Controleer dat de  
wipschakelaar (8) niet is ingedrukt voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Wanneer  
u tijdens het dragen van de machine de vinger op de schakelaar houdt of de machine 
ingeschakeld  
aansluit op de stroomvoorziening, kan dit leiden tot ongevallen.  
d) Buig u niet over machine. Zorg voor een veilige houding en zorg er voor dat u op elk 
moment  
uw evenwicht bewaart. Daardoor kunt u de machine in onverwachte situaties beter  
controle houden.  
e) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Houd  
uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen. Losse kleding,  
Sierraden of lange haren kunnen door bewegende onderdelen worden gegrepen.  



 
4) Correcte omgang en gebruik van elektrische gereedschappen  
 
a) Voorkom overbelasting van de machine Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw 
werkzaamheden. Met het juiste gereedschap werkt u beter en veiliger  
in het opgegeven vermogensbereik.  
b) Maak geen gebruik van elektrische gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch 
gereedschap dat  
niet (meer) in- of uitgeschakeld kan worden is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.  
c) Wanneer de kabel moet worden vervangen, moet dit worden gedaan door gekwalificeerd 
vakkundig personeel om veiligheidsrisico's te voorkomen.  
d) Trek de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of de  
machine weglegt. Hierdoor kan ongewenst inschakelen  
worden voorkomen.  
e) Bewaar ongebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen.  
Laat de machine niet gebruiken door personen die niet op de hoogte zijn van correct gebruik 
en/of  
deze instructies niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer ze 
worden gebruikt door onervaren personen.  
f) Onderhoud de machine zorgvuldig. Controleer of alle bewegende delen correct  
werken en niet vastzitten, controleer of er onderdelen zijn gebroken of beschadigd waardoor 
de  
correcte werking van de machine niet meer kan worden gewaarborgd. Laat beschadigde 
onderdelen voor gebruik  
repareren. Slecht onderhouden elektrische gereedschap is de oorzaak voor een groot aantal 
ongevallen.  
g) Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, hulpmiddelen etc. in overeenstemming met  
deze instructies en op de manier zoals voor dit specifieke type is voorgeschreven. Neem 
daarbij altijd de bestaande omstandigheden op de werkplek en voor de onderhanden taak in 
acht. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere dan de beschreven toepassingen kan 
leiden tot gevaarlijke situaties.  
 
5) Onderhoud  
 
a) Laat elektrisch gereedschap uitsluitend repareren door vakkundig personeel. Er mag 
uitsluitend gebruik worden gemaakt van  
identieke vervangende onderdelen. Hierdoor blijft de veiligheid van de machine gewaarborgd.  
 
Bijzondere veiligheidsinstructies voor slagschroevendraaiers  
 
- Gebruik deze slagschroevendraaier uitsluitend met 12 V gelijkspanning. Probeer nooit om 
de  
machine aan te sluiten op een andere energiebron.  
- Gebruik de slagschroevendraaier nooit langer dan 8 minuten achtereen om  
oververhitting van de motor te voorkomen.  
- Zorg er voor dat u de handleiding en alle veiligheidsinstructies die bij het  
voertuig horen, heeft gelezen en begrepen voordat u met reparaties  
of onderhoudswerkzaamheden begint.  
- Controleer of de aansluiting van de sigarettenaansteker of het 12 V stopcontact van het 
voertuig  
is voorzien van een zekering van ten minste 15 A. Lees de handleiding van het voertuig  



of neem bij twijfel contact op met de fabrikant.  
- Let er op dat de ontsteking van het voertuig waarop de slagschroevendraaier wordt  
aangesloten, is UITgeschakeld.  
- Controleer of het voertuig waarbij de slagschroevendraaier wordt gebruik is beveiligd  
en niet kan wegrollen. Controleer of de handrem is aangetrokken.  
- Verwijder de stekker van de slagschroevendraaier uit de aansluiting en  
van de wielmoeren voordat u probeert om met het voertuig te rijden.  
- Koppel de slagschroevendraaier los van de aansluiting wanneer de machine gedurende 
langere tijd niet wordt gebruikt. Bij enkele  
voertuigen blijft de sigarettenaansteker of 12 V stopcontact onder  
spanning staan wanneer de ontsteking is uitgeschakeld. Hierdoor kan de accu worden 
ontladen wanneer de machine aangesloten  
blijft.  
- Voorkom contact met accuzuur. Dit kan bijtende verwondingen veroorzaken. Wanneer 
accuzuur  
in contact is gekomen met uw gezicht, dient u goed te wassen met stromend  
water en moet u een arts raadplegen. Wanneer accuzuur in contact is gekomen met de ogen,  
moet u ten minste 10 minuten met stromend water spoelen en  
een arts raadplegen.  
- Let op de juiste polariteit. Voorkom kortsluiting.  
 
Bediening  
 
Aansluiten op een 12 V stopcontact  
 
Waarschuwing! Alleen aansluiten op een sigarettenaansteker of een 12 V stopcontact wanneer 
de aansluiting is voorzien  
van een zekering van minimaal 15 A. Wanneer de aansluiting is gezekerd met een zekering 
van minder dan 15 A, dient u de slagschroevendraaier direct op de accu aan te sluiten  
 
- Verwijder de sigarettenaansteker uit de bus resp. de afsluiting voor het 12 V stopcontact van 
het voertuig.  
- Sluit de 12 V stekker (9) aan op de bus of op het 12 V stopcontact van het voertuig.  
 
Aansluiten op de accu  
 
Waarschuwing! Let er bij het aansluiten van de klemmen (12) en (13) op dat u deze niet 
aanraakt en dat er geen elektrische verbinding ontstaat door geleidende materialen.  
   
 
De slagschroevendraaier kan met behulp van de meegeleverde adapterkabel (14) direct op de 
autoaccu worden aangesloten.  
 
- Sluit de rode klem (pluspool) (12) van de adapterkabel (14) aan op de  
pluspool (+) van de autoaccu.  
- Sluit de zwarte klem (minpool) (13 van de adapterkabel (14)  
aan op de minpool (-) van de autoaccu.  
- Sluit de 12 V stekker (9) aan op de 12 V bus (15).  
 
Wielmoeren los- / vastdraaien  
 



- Sluit de slagschroevendraaier aan op een 12 V spanningsbron zoals hierboven beschreven.  
- Kies de juiste dop (16) of (17) en steek deze op de gereedschapskoppeling.  
(2) van de machine.  
- Verwijder eventuele sierdoppen van de wielmoeren en plaats de dop stevig  
op de wielmoer of de naaf.  
- Druk nu de wipschakelaar rechts/links (8), in door het bovenste deel  
in te drukken (symbool g = losdraaien/linksom). Aan het geluid van de motor kunt u 
herkennen van de slagschroevendraaier eerst draaimoment opbouwt vervolgens een  
"slag" op de moer geeft. Door het toenemende draaimoment wordt de moer met elke slag  
verder losgedraaid. Deze kan nu met de hand worden verwijderd.  
- Verwijder op deze manier alle wielmoeren totdat u het wiel kunt verwijderen.  
 
- Plaats het nieuwe/vervangende wiel. Let er op dat de gaten in de velg  
overeenkomen met de boringen in de naaf.  
- Draai alle bouten eerst zover mogelijk met de hand vast.  
- Plaats de dop op de moer en druk de wipschakelaar rechts/links  
(8), om door het onderste deel in te drukken (symbool h =  
vastdraaien/rechtsom).  
- Wanneer het symbool ">->->" knippert, zijn de wielmoeren met voldoende kracht  
aangetrokken.  
- Controleer de bandenspanning bij gebruik van het reservewiel.  
- Bij montage van aluminiumvelgen moet de slagschroevendraaier voorzichtig worden 
gebruikt.  
  Stel het draaimoment in volgens de opgave van de fabrikant van de velgen.  
 
Draaimoment instellen  
 
Met de elektronische regeling van de slagschroevendraaier kan een draaimoment worden 
ingesteld van 80 tot 340 Nm. Het ingestelde moment wordt weergegeven op een display (3) 
met drie posities. Wanneer het vooraf ingestelde moment is bereikt verschijnt op de display 
(3): ">>>".  
 
- Druk op toets (5) (G) om het draaimoment te verhogen. Het draaimoment wordt  
bij elke druk met 10 Nm verhoogd.  
- Druk op toets (4) (H) om het draaimoment te verlagen. Het draaimoment wordt  
bij elke druk met 10 Nm verlaagd.  
- Om het draaimoment op 0 terug zetten, moet u de toetsen (5) (G) en (4) (H)  
gelijktijdig indrukken (reset).  
Opmerking: op de display kunnen de volgende waarden worden weergegeven: 000 -> 080 -> 
090 …  
De display wordt in stappen van 10 verhoogd tot een maximale waarde van 340 Nm.  
  
Zekering in de 12 V stekker vervangen  
 
- Draai de kartelmoer (10) los en verwijder deze door de ring tegen de klok in te  
draaien.  
- Verwijder de defecte zekering (11) en vervang deze door een nieuwe  
zekering van max. 15 A.  
- Draai de kartelmoer (10) weer vast door deze in de richting van de klok aan te draaien.  
 
Onderhoud en verzorging  



 
Het apparaat is onderhoudsvrij.  
 
Waarschuwing! Verbreek altijd de verbinding met het lichtnet voordat u  
onderhoudswerkzaamheden uitvoert.  
 
- Verbreek de verbinding met de 12 V voeding.  
- Maak de machine alleen schoon met een droge doek. Maak in geen geval gebruik van 
oplosmiddelen  
of andere agressieve schoonmaakmiddelen.  
 
Service  
 
Waarschuwing! Laat de machine uitsluitend repareren door gekwalificeerd en vakkundig 
personeel.  
Op die manier blijft de veiligheid van de machine gewaarborgd.  
 
Waarschuwing! Laat de stekker of de voedingskabel  
uitsluitend vervangen door gekwalificeerd personeel. Op die manier blijft de veiligheid  
van de machine gewaarborgd.  
 
Garantie  
 
De algemene garantiebepalingen hebben betrekking op fabricage- en materiaalfouten.  
Bij storingen aan de machine, dient u deze te retourneren aan de vakhandelaar resp.  
de betreffende verkoper. Om garantie- en reparatiewerkzaamheden aan de machine te 
versnellen,  
heeft u het volgende nodig:  
- Een kopie van de factuur (afleverbon of kassabon) met de verkoopdatum.  
- De reden voor de klacht of een beschrijving van de storing.  
 
Afvoeren  
De verpakking bestaat uit milieuvriendelijk materiaal dat u via de lokale inzamelpunten kunt 
afvoeren.  
 
Gooi oude elektrische apparatuur niet weg met het huishoudelijk afval!  
 
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC over elektrische en elektronische apparatuur en de 
omzetting naar nationale wetgeving, moet elektrische en elektronische apparatuur apart 
worden ingezameld en volgens voorschrift op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.  
 
Voor de mogelijkheden voor het inleveren van elektrische en elektronische apparatuur kunt u 
contact opnemen met de gemeente.  
 
Afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van het product. Wijzigingen ter verbetering van de 
technische  
vooruitgang zijn voorbehouden. De afgebeelde decoratie maakt geen deel uit van de levering.  


