Regler gällande Hilti Slagborrmaskin







Vid utlåning av slagborrmaskinen kommer en kopia på ordinarie legitimation och
kårlegimitation tas som säkerhet.
Skulle låntagaren bli ersättningsskyldig så kommer XP-styrelsen införskaffa artiklarna som
saknas och en faktura kommer att levereras till låntagaren i fråga.
Vid upprepade handhavandefel eller regelbrott kan vidare möjlighet att bruka
slagborrmaskinen förbrukas.
När slagborrmaskinen ej är i bruk så skall batteri och maskin förvaras separat.
Vid problem med återlämning på utsatt tid så skall XP-styrelsen kontaktas omgående för att
undvika vidare problem.
Vid eventuella haverier skall XP-styrelsen kontaktas omgående för att problem skall kunna
lösas så snabbt som möjligt.

Handhavande av Hilti Slagborrmaskin













För att montera borr, tryck in borret i chucken och rotera tills det glider i och klickar.
För att demontera borr, drag chucken bakåt och drag samtidigt ut borret.
För att montera batteri i maskin eller laddare placera bakom, styr upp så att rälsen matchar
motsvarande spår och pressa framåt.
För att demontera batteri från maskin eller laddare, tryck på knapparna på sidorna av
batteriet och dra detta bakåt.
För att växla mellan ordinarie borrande och slagborrande, se vred på vänster sida av
maskinen.
För att justera rotationsriktning samt låsa avtryckaren, för den svarta knappen ovanför
avtryckaren åt sidorna. Vid borrning skall maskinen alltid rotera medurs.
För att bestämma borrdjupet kan metallpinnen flyttas och låsas i borrens riktning. Med det
svarta handtaget pekandes nedåt: vrid handtaget medurs tills det kan sitter löst runt
borrmaskinen. Flytta metallpinnen och/eller handtaget till önskad position och vrid därefter
handtaget åt moturs tills det sitter fast igen.
För borrning i betong, tegel, och andra hårdare material skall slagfunktionen alltid användas.
Samtliga borr som följer med maskinen är ämnade för betong, tegel, och andra hårda
material och lämpar sig därmed inte till borrning i mjukare material såsom trä.
Det lämpar sig inte heller att borra i segare material såsom stål, och därmed bör utkik hållas
efter armeringsjärn och andra stålobjekt som är ingjutna i väggarna.
Ta det försiktigt vid borrande i väggar med okänt innehåll så att armeringsjärn,
vattenledningar, eller strömkablar ej skadas vid borrning.

