DD 200 Diamantboresystem
Læs instruktionsbogen nøje, inden
apparatet tages i brug.
Opbevar altid instruktionsbogen sammen
med apparatet.
Sørg for, at instruktionsbogen altid følger
med ved overdragelse af apparatet til
andre.
Apparatets betjenings- og visningselementer
(Drivenhed og borestander) 
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TILBEHØR
Vakuumgrundplade
S Manometer
D Vakuumafluftningsventil
F Vakuumpakning
G Vakuumtilslutning
H Holder til hjul

Drivenhed
; Serviceindikator
= Boreeffektindikator
% Afbryder on/off
& Gearomskifter
( Vandregulering
) Lynindstik
+ Netledning inkl. fejlstrømsrelæ
§ Bæregreb (2x)
/ Vandtilslutning
: Typeskilt
· Sammenkobling, maskine-føringshus

Gennemstrømningsvisning
J Vandgennemstrømningsindikator
Vandopsamlingssystem
K Vandopsamlingsholder
L Vandopsamler
Ö Pakning
Ä Pakning

Borestander
$ Søjle
£ Afdækning
| Støtte
¡ Grundplade
Q Spændespindel
W Spændemøtrik
E Anker
R Nivellerskruer
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T Bormidteindikator
Z Føringshus
U Excenter (fastlåsning af drivenheden)
I Direkte drev
O Udveksling
P Lås til føringshus
Ü Håndhjul
[ Bæregreb
] Kabelføring
Æ Typeskilt
º Libelle (2x)
• Endestop
A Holder til hjul

Forlængelsesskinne
† Excenter
Dybdestop
Afstandsstykke
Œ Motorlås
Hjul
Å Hjulsæt
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1. Generelle henvisninger
1.1 Signalord og deres betydning
-FAREStår ved en umiddelbart truende fare, der kan medføre
alvorlige kvæstelser eller døden.
-ADVARSELAdvarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskade eller materiel skade.
-BEMÆRKStår ved anvisninger om brug og andre nyttige oplysninger.
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1.2 Symboler
Forbudssymboler

Må ikke
transporteres
med kran

Advarselssymboler
PRC
GFCI D

da

Generel fare

Advarsel om
farlig elektrisk
spænding

Advarsel om
varm overflade

208188 B/2.2004

Symboler

Arbejd kun med funktionsdueligt
fejlstrømsrelæ.

Læs instruktionsbogen før
brug

Affald skal
indleveres til
genvinding
på genbrugsstationen

På vakuumgrundpladen

 Disse tal henviser til illustrationer, som du finder på
udfoldssiderne på omslaget. Kig på disse sider, når du
læser brugsanvisningen.
I denne instruktionsbog betegner « apparatet » altid diamantboremaskinen DD 200.
På apparatet

Placering af identifikationsoplysninger på apparatet
Typebetegnelse og serienummer findes på apparatets
og borestanderens typeskilt. Skriv disse oplysninger i
brugsanvisningen, og henvis til disse, når du henvender dig til vores kundeservice eller værksted.
Type:

VACUUM

DD 200

Serienummer:

Type:

VACUUM

Foroven:
Til horisontalboringer med
vakuumfæste må borestanderen ikke anvendes uden ekstra
sikring.
Forneden:
Boring over hovedet med
borestander må ikke udføres
med vakuumfæste.
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Serienummer:

Ved arbejde mod et loft er det
absolut nødvendigt at bruge
vandopsamlingssystemet i
forbindelse med en vådstøvsuger.

DD-HD 30

2. Beskrivelse
2.1 Korrekt anvendelse
DD 200 med DD HD-30 er beregnet til standerført vådboring i mineralske underlag ved hjælp af diamantborekroner (ikke håndholdt).
Ved brug af apparatet skal borestanderen anvendes, og
der skal sørges for tilstrækkelig forankring med anker,
vakuumplade eller teleskopstøtte i underlaget.
Det er ikke tilladt ændre eller modificere drivenheden,
borestanderen og tilbehøret. Brug kun originalt Hilti-tilbehør og ekstraudstyr for at undgå ulykker.
Overhold forskrifterne i denne instruktionsbog med henUdstyr
System med vandopsamlingssystem og vådstøvsuger
System uden vandopsamlingssystem og vådstøvsuger
System med vandopsamlingssystem
Ved arbejde mod et loft er det absolut nødvendigt at bruge vandopsamlingssystemet i forbindelse med en vådstøvsuger.
Ved arbejde mod et loft må hurtigbespændingsstøtten
ikke bruges.

syn til drift, pleje og vedligeholdelse.
Overhold også sikkerheds- og betjeningsanvisningerne
for det anvendte tilbehør.
Til justeringsarbejdet på grundpladen må der ikke anvendes slagværktøj (hammer, ...).
Drivenheden, borestanderen, tilbehøret og værktøjerne
kan være farlige, hvis de anvendes af ikke-uddannet personale, behandles ukorrekt eller bruges til andet end det
tilsigtede formål.
Apparatet må kun anvendes, når det er tilsluttet korrekt
spænding med jordforbindelse.
Boreretning
Alle retninger
Ikke opad
Ikke opad

Borekroner
∅ 25–250 mm
∅ 25–400 mm
∅ 25–250 mm

Til horisontalboringer med vakuumfæste (tilbehør) må
borestanderen ikke anvendes uden ekstra sikring.
Der må ikke bores i sundhedsskadelige materialer (f.eks.
asbest).

3. Tilbehør
305939
305535
305536
305537
305538
332158; 92053 (USA)
305539
305541
305940
251834
9870
232221
232243
232204

Gennemstrømningsvisning
Dybdestop
Vandopsamlingsholder
Forlængelsesskinne
Vakuumgrundplade
Vakuumpumpe
Afstandsstykke
Hjul
Spændespindel
Spændemøtrik
Teleskopstøtte
Vandopsamlingsring 25–162
Vandopsamlingsring 92–250
Vandopsamlingsring 8–87

4. Tekniske data
Apparat
Nominel spænding*
Nominel effekt*
Nominelt strømforbrug*
Nominel frekvens
Nominelt omdrejningstal ubelastet
(o/min.)
Maks. tilladte vandledningstryk
Mål (L x B x H)

DD 200
100 V
15 A
50/60 Hz

110 V
2300 W

220 V
2500 W

230 V
2250 W

230 V
2600 W

240 V
2600 W

50/60 Hz

50/60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

380/640/1300
6 bar
630 × 150 × 173 mm

320/550/1120
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Vægt (grundmaskine)
Vægt (borestander)
Boredybde
Dobbeltisoleret iht. EN/IEC 61029

da

12,7 kg
17,9 kg
Maks. 500 mm uden forlængelse
Beskyttelsesklasse I (med jordforbindelse)

Støj- og vibrationsinformation (målt iht. EN 61029-1):
Typisk A-vægtet lydeffektniveau (LwA):
Typisk A-vurderet udsendt lydtryksniveau (LpA):
Brug høreværn
Typisk målt vibration ved håndhjul:
Støjdæmpet
Apparatet er radio- og tv-støjdæmpet.

105 dB (A)
92 dB (A)
< 2,5 m/s2
Iht. EN 55014-2
Iht. EN 55014-1

* Apparatet sælges med forskellige nominelle spændinger. Den nominelle spænding og det nominelle strømforbrug står på typeskiltet.

5. Sikkerhedshenvisninger
VIGTIGT: Følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ved brug af elværktøj skal overholdes for at
undgå elektrisk stød, brandfare og fare for kvæstelser.
Læs alle disse anvisninger, før du tager elværktøjet i brug,
og opbevar sikkerhedsanvisningerne sikkert.
5.1 Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen

Indhent tilladelse til at bore hos byggeledelsen. Boringer i bygninger og andre bygningsværker kan påvirke
statikken, især ved overskæring af armeringsjern eller
bærende elementer.
● Sørg for god belysning på arbejdspladsen.
● Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
● Hold arbejdsområdet ryddeligt. Sørg for at holde
arbejdsområdet fri for genstande, som man kan komme til skade på. Uorden i arbejdsområdet kan medføre
uheld.
● Ved gennemboringer gennem lofter og vægge skal
området nedenunder og bagved sikres, da borekernen
kan falde ud.
● Fastgør det emne, der skal bearbejdes. Brug fastspændingsværktøj eller en skruestik til at fastspænde
emnet. Dermed holdes det sikrere fast end med hånden, og du har desuden begge hænder fri til at betjene
apparatet.
● Brug beskyttelsesudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller.
●
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Brug støvmaske under arbejde, som danner støv.
Brug egnet arbejdstøj. Brug ikke løstsiddende tøj eller
smykker, som bevægelige dele kan gribe fat i. Brug
hårnet, hvis du har langt hår.
● Ved udendørs arbejde anbefaler vi, at du bruger gummihandsker og skridsikkert fodtøj.
● Hold børn væk fra arbejdsområdet. Sørg for, at andre
personer ikke har adgang til arbejdsområdet.
● Sørg for, at andre personer ikke rører ved apparatet
eller forlængerledningen.
● Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for
at have et sikkert fodfæste og holde balancen.
● Sørg altid for, at elkabel, forlængerkabel og vandslange
holdes bag apparatet for at undgå faren for at falde
under arbejdet.
● Hold elkablet, forlængerledningen samt suge- og vakuumslangen væk fra roterende dele.
● VIGTIGT: Undersøg, om der er spændingsførende
ledninger i underlaget, før du begynder at bore.
● Skjulte elledninger samt gas- og vandrør er en alvorlig
fare, hvis de bliver beskadiget under arbejdet. Kontrollér derfor først arbejdsområdet med f.eks. en metalsøger. Udvendige metaldele på apparatet kan blive
spændingsførende, hvis du f.eks. utilsigtet har beskadiget en elledning.
● Arbejd ikke stående på en stige.
●
●

5.2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Brug altid det rigtige apparat. Brug ikke apparatet til
formål, som den ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i fejlfri stand.
● Brug kun originalt tilbehør eller ekstraudstyr, som er
angivet i instruktionsbogen. Anvendelse af andet ekstraudstyr eller tilbehør end det, der er anbefalet i instruktionsbogen, kan medføre fare for personskader.
● Tag hensyn til påvirkningen fra omgivelserne. Udsæt
ikke apparatet for nedbør, og brug det ikke i fugtige
eller våde omgivelser. Brug ikke apparatet, hvis der er
risiko for brand eller eksplosion.
● Sørg for, at håndtagene er tørre, rene og fri for olie og
fedt.
● Undgå at overbelaste apparatet. Du arbejder bedre og
sikrere inden for det angivne effektområde.
● Lad aldrig apparatet være uden opsyn.
● Opbevar altid apparater, der ikke anvendes, sikkert.
Apparater, som ikke anvendes, skal opbevares på et
tørt, højtliggende eller aflåst sted uden for børns rækkevidde.
● Undgå utilsigtet start. Kontrollér, at afbryderen er slået
fra, når du sætter stikket i stikkontakten.
● Træk altid stikket ud, når værktøjet ikke anvendes (f.eks.
ved en pause i arbejdet), inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af værktøj.
● Kontrollér altid fejlstrømsrelæet før brug.
● Sørg altid for at rengøre boret omhyggeligt. Hold værktøjet skarpt og rent, så arbejdet kan udføres bedre og
mere sikkert.
● Kontrollér apparatet og tilbehøret for eventuelle beskadigelser. Før du fortsætter med at bruge apparatet,
skal du omhyggeligt kontrollere, at beskyttelsesanordninger eller let beskadigede dele fungerer fejlfrit
og i overensstemmelse med formålet. Kontrollér, om
de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder
fast, og om der findes beskadigede dele. Alle dele skal
være monteret korrekt og opfylde alle betingelser, så
apparatets fejlfrie drift er sikret. Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres eller udskiftes fagligt korrekt af et anerkendt serviceværksted,
hvis der ikke er angivet andet i instruktionsbogen.
● Undgå at få boreslam på huden.
● Anvend støvmaske ved arbejde, hvor der udvikles støv,
f.eks. ved tørboring. Tilslut en støvudsugning. Der må
ikke bores i sundhedsskadelige materialer (f.eks.
asbest).
●

5.2.1 Mekaniske farer

●
●

Kontrollér, at apparatet er rigtigt fastgjort i borestanderen.
● Berør ikke roterende dele.
● Kontrollér, at alle klemskruer er spændt rigtigt.
● Efter afmontering af forlængelsessøjlen skal afdækningen (med integreret endestop) igen monteres på borestanderen, da det sikkerhedsrelevante endestop ellers
ikke fungerer.
●

5.2.2 Elektriske farer

Beskyt dig mod elektriske stød. Undgå at berøre jordede dele som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.
● Kontrollér jævnligt apparatets elledning, og lad en fagmand udskifte ledningen, hvis den bliver beskadiget.
Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift
dem, hvis de er beskadigede.
● Kontrollér, at apparatet og tilbehøret er i ordentlig
stand. Brug ikke apparatet og tilbehøret, hvis dette er
beskadiget, hvis det ikke er komplet, eller hvis der er
betjeningselementer, der ikke kan betjenes problemfrit.
● Hvis el- eller forlængerledningen bliver beskadiget
under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk
stikket ud.
● Beskadigede kontakter skal udskiftes af Hiltis serviceafdeling. Brug ikke et apparat, hvor kontakten ikke
kan tændes og slukkes.
● Lad kun en elektriker (Hilti-service) reparere apparatet, så der anvendes originale reservedele. I modsat
fald kan brugeren blive udsat for uheld.
● Brug ikke elledningen til formål, som den ikke er beregnet til. Bær aldrig apparatet i elledningen. Træk ikke i
elledningen for at trække stikket ud af stikkontakten.
● Beskyt ledningen mod varme, olie og skarpe kanter.
● Til udendørs brug må der kun anvendes forlængerledninger, som tydeligt er mærket og godkendt til
udendørs brug.
● Ved strømafbrydelse: Sluk apparatet, og træk stikket
ud.
● Undgå brug af forlængerledninger med flere udtag og
samtidig anvendelse af flere apparater.
● Anvend aldrig apparatet, hvis det er snavset eller vådt.
Hvis der sidder støv, først og fremmest fra ledende
materialer, på apparatets overflade, eller det er fugtigt, er der under uheldige omstændigheder risiko for
at få elektrisk stød. Lad derfor jævnligt Hilti kontrollere snavsede apparater, især hvis de ofte bruges til at
save i elektrisk ledende materialer.
●

Følg anvisningerne for rengøring og vedligeholdelse.
Kontrollér, at værktøjet passer til apparatets lynindstik, og at det er korrekt fastgjort i værktøjsholderen.
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●

5.2.3 Termiske farer

●
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Værktøjet kan blive varmt, når man arbejder med det.
Brug handsker, når du skifter værktøj.

5.3 Krav til brugeren
Apparatet er beregnet til professionel brug.
Apparatet må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af autoriseret og trænet personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle
farer, der er forbundet med brugen af dette apparat.
● Vær altid opmærksom og koncentreret under arbejdet. Anvend ikke apparatet, hvis du ikke føler dig fuldstændig koncentreret om arbejdet.

Hold pauser under arbejdet, og lav afspændings- og
fingerøvelser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømning.

5.4 Personligt beskyttelsesudstyr
Brugeren og de personer, der opholder sig i den umiddelbare nærhed, skal bære beskyttelsesbriller, hjelm,
høreværn, støvmaske, beskyttelseshandsker og sikkerhedssko.

●

●
●

Brug
beskyttelsesbriller

Brug sikkerhedshjelm

Brug
høreværn

Brug
beskyttelseshandsker

Brug sikkerhedssko

6. Ibrugtagning
– Frekvens 50–60 Hz; max. 65 Hz.
– Automatisk spændingsregulator med startforstærkning.
-BEMÆRKNetspændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet.
Apparatet må ikke være sluttet til elnettet.

Slut aldrig andre apparater til generatoren/transformatoren samtidig. Når andre apparater tændes og slukkes,
kan der opstå underspændings- og/eller overspændingsspidser, som kan beskadige apparatet.

6.1 Anvendelse af forlængerkabel
Brug kun forlængerkabel med tilstrækkeligt tværsnit, der
er godkendt til det pågældende anvendelsesområde.
Anbefalede minimale tværsnit og maksimale ledningslængder:

6.3 Forberedelse
-ADVARSEL– Apparatet, diamantborekronen og borestanderen er
tunge. Der er fare for at beskadige krop og lemmer.
Brug hjelm, beskyttelseshandsker og sikkerhedssko.

Netspænding
Ledertværsnit
100 V
110–120 V
220–240 V

Ledertværsnit
mm2
1,5
2,0
ikke
ikke
tilladt tilladt
ikke
ikke
tilladt tilladt
30 m
–

2,5
ikke
tilladt

3,5

20 m
50 m

–
–

25 m

AWG
14
ikke
tilladt
ikke
tilladt
–

12
–
25 m
–

Brug ikke forlængerkabel med 1,25 mm2 og 16 AWG
ledertværsnit.
6.2 Brug af generator eller transformator
Dette apparat kan anvendes sammen med en generator
eller transformator på arbejdsstedet, hvis følgende betingelser overholdes:
– Vekselspænding, effekt mindst 4000 VA.
– Driftsspændingen skal altid ligge mellem +5% og –15%
i forhold til den nominelle spænding.
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6.3.1 Opbygning af borestander 
-BEMÆRKHvis borestanderen er klappet sammen med henblik på
transport, skal du gå frem på følgende måde.
1. Løsn skruen foroven på støtten og forneden på søjlens drejeled.
2. Vip skinnen op til lodret indtil anslag.
3. Spænd skruen foroven på støtten og forneden på søjlens drejeled.
-BEMÆRKAfdækningen skal være monteret for enden af skinnen.
Den fungerer som beskyttelse og endestop.

6.3.2 Montering af håndhjul 
-BEMÆRKHåndhjulet kan monteres på venstre eller højre side på
to forskellige akser på føringshuset. Den øverste akse
virker direkte, og den nederste akse virker med en udveksling på føringshusets drev.
1. Sæt håndhjulet på den ene af føringshusets to aksler,
på venstre eller højre side.
2. Med skruen sikres håndhjulet mod at løsne sig.
6.3.3 Fastgøring af borestanderen med en anker 
1. Isæt metaldyvelen HKD-E M16 330 mm (optimal
afstand) fra borets centrum.
2. Skru spændespindlen (tilbehør) i ankret.
3. Sæt borestanderen over spindelen, og juster den ved
hjælp af bormidteindikatoren. (Når der anvendes
afstandsstykke (tilbehør), kan borestanderen ikke
justeres ved hjælp af bormidteindikatoren).
4. Skru spændemøtrikken på spindelen uden at spænde den fast.
5. Niveller grundpladen med de 3 nivellerskruer. Brug
til det formål de 2 nivelleringsvisninger i føringshuset.
6. Spænd spændemøtrikken fast på spændespindelen
med en 27 mm gaffelnøgle. Alternativt kan den bageste nivellerskrue også spændes. Klap evt. støtten væk
for at få bedre adgang.
7. Kontrollér, at borestanderen er sikkert fastgjort.
6.3.4 Fastgørelse af borestanderen med
vakuumpladen (tilbehør) 
-ADVARSELKun til anvendelse med borekroner med en diameter på ≤300
mm og uden brug af afstandsstykke.
VACUUM

VACUUM

-BEMÆRKI vakuumpladens håndgreb er
der indbygget en vakuumafluftningsventil, der kan anvendes til at nedbringe vakuumet.
Det er ikke tilladt at bore over hovedet kun
med vakuumfæste.

1. Skru de 4 nivelleringsskruer tilbage, indtil de rager ca.
5 mm ud neden for vakuumpladen.
2. Forbind vakuumpladens vakuumtilslutning med vakuumpumpen.
3. Sæt borestanderen på vakuumpladen.
4. Monter den medfølgende skrue med underliggende
skive.
5. Bestem midten af borehullet.
6. Træk en streg på ca. 800 mm i den retning, hvor borestanderen kommer til at stå.
7. Sæt en markering på den 800 mm lange streg
165 mm/61⁄2" fra borehullets midte.

8. Juster vakuumpladens markeringer i forhold til den
800 mm lange streg.
9. Juster den forreste kant af vakuumpladen i forhold til
markeringen 165 mm/61⁄2 " fra borehullets midte.
-BEMÆRK- Før ibrugtagning af vakuumpumpen skal
du læse instruktionsbogen grundigt igennem og følge
anvisninger i denne under brugen.
10. Tænd vakuumpumpen, og tryk på vakuumafluftningsventilen.
11. Når borestanderen er positioneret korrekt, skal du
slippe vakuumafluftningsventilen og trykke borestanderen mod underlaget.
-ADVARSEL- Før og under borearbejdet skal du sørge
for, at viseren på manometret befinder sig i det grønne
område.
12. Niveller vakuumpladen med de 4 nivelleringsskruer. De 2 indbyggede nivelleringsvisninger i føringshuset fungerer som hjælp ved indstillingen. Vigtigt:
Ankerpladen hverken kan eller må nivelleres på vakuumpladen.
13. Ved horisontalboringer skal borestanderen sikres
yderligere, f.eks. ved hjælp af en kæde fastgjort med
anker, etc.)
14. Kontrollér, at borestanderen er sikkert fastgjort.
6.3.5 Fastgøring af borestanderen med en
teleskopstøtte (tilbehør; f.eks. mellem gulv
og loft) 
1. Klap bormidteindikatoren ud, og indstil ved hjælp af
denne borestanderen på borets centrum.
2. Stil forsigtigt teleskopstøtten på grundpladen mellem
de 2 støtter.
3. Fastgør grundpladen let med teleskopstøtten.
4. Niveller grundpladen med de 3 nivellerskruer. De 2
indbyggede nivelleringsvisninger i føringshuset fungerer som en hjælp ved indstillingen.
5. Spænd teleskopstøtten fast.
6. Kontrollér, at borestanderen er sikkert fastgjort.
6.3.6 Indstilling af borevinkel på borestanderen
(maks. indstilling 45°) 
-ADVARSELFare for at knuse fingrene i ledområdet. Brug beskyttelseshandsker.
1. Løsn skruen forneden på søjlens drejeled og foroven
på støtten.
2. Bring søjlen i den ønskede position. Gradinddelingen
på bagsiden fungerer som hjælp til indstillingen.
3. Spænd derefter de to skruer igen.
6.3.7 Forlængelse af søjle (tilbehør) 
1. Fjern afdækningen (med det integrerede endestop) i
den øverste ende af skinnen, og monter denne på forlængelsessøjlen.
2. Stik forlængelsessøjlens cylinder i borestanderens
søjle.
3. Fastgør forlængelsessøjlen ved at dreje excenteren.
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4. Det er muligt at anvende et dybdestop (tilbehør) på
søjlen som ekstra endestop.
5. Efter afmontering af forlængelsessøjlen skal afdækningen (med integreret endestop) igen monteres på borestanderen, da det sikkerhedsrelevante endestop ellers
ikke fungerer.
6.3.8 Montering af afstandsstykke (tilbehør)
da -BEMÆRKFra en diamantborekronediameter på 300 mm skal afstanden mellem boreakslen og borestanderen øges ved hjælp
af et afstandsstykke. Bormidteindikatoren kan ikke anvendes i forbindelse med afstandsstykker.
Apparatet er ikke monteret.
1. Fasthold føringshuset på søjlen med låsen til føringshuset.
2. Træk excenteren ud af drivenhedens lås.
3. Sæt afstandsstykket i føringshuset.
4. Skub excenteren i føringshuset indtil anslag.
5. Spænd excenteren fast.
6.3.9 Fastgørelse af drivenheden på borest
anderen
-BEMÆRKDrivenheden må ikke være sluttet til elnettet.
1. Fasthold føringshuset på søjlen med låsen til føringshuset.
2. Træk excenteren ud af drivenhedens lås.
3. Sæt drivenheden i føringshuset eller i afstandsstykket.
4. Skub excenteren i føringshuset i afstandsstykket indtil anslag.
5. Spænd excenteren fast.
6. Fastgør kablet i kabelføringen på afdækningen til
føringshuset.
7. Kontrollér, at drivenheden er sikkert fastgjort.
6.3.10 Installation af vandtilslutning
1. Slut vandreguleringen i tilledningen til drivenheden.
2. Etabler forbindelse til vandtilførslen (slangekobling).
-BEMÆRKSom tilbehør kan der monteres en gennemstrømningsvisning mellem drivenhedens tilledning og vandtilledningen.
-ADVARSELKontrollér regelmæssigt slangerne for beskadigelser, og
kontrollér, at det maksimalt tilladte vandledningstryk på
6 bar ikke overskrides.
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6.3.11 Montering af vandopsamlingsystem
(tilbehør)
-BEMÆRKVed brug af vandopsamlingssystemet kan vandet bortledes kontrolleret, hvorved kraftig tilsmudsning af omgivelserne undgås. Ved arbejde med borekroner med en
diameter på op til 250 mm anbefaler vi altid at bruge
vandopsamlingssystemet. Det bedste resultat opnås i
kombination med en vådstøvsuger.
Ved arbejde mod et loft er det absolut nødvendigt at
bruge vandopsamlingssystemet i forbindelse med en
vådstøvsuger. Borestanderen skal stå i en vinkel på 90°
i forhold til loftet.
Pakningen skal passe til diamantborekronens diameter.
1. Løsn skruen på borestanderen (søjlens forside nedad).
2. Skub vandopsamlingsbeholderen bag skruen nedefra.
3. Spænd skruen.
4. Sæt vandopsamleren mellem holderens bevægelige
arme.
5. Fastgør vandopsamleren til holderen med de to skruer.
6. Slut en vådstøvsuger til vandopsamleren. Eller etabler en slangeforbindelse, ad hvilken vandet kan ledes
væk.
6.3.12 Indstilling af dybdestop (tilbehør)
1. Drej borekronen mod underlaget med håndhjulet.
2. Indstil den ønskede boredybde med afstanden mellem føringshus og dybdestop.
3. Lås dybdestoppet fast med klemskruen.

6.3.13 Isætning af diamantborekrone
(med Hilti BL-lynindstik)

-ADVARSEL– Værktøjet kan blive varmt ved brug eller ved slibning.
Du kan få forbrændinger på hænderne. Brug derfor
altid beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj.
1. Fasthold føringshuset på søjlen med låsen til føringshuset, og kontrollér, at den er sikkert fastgjort.
2. Åbn værktøjsholderen ved at dreje den i retning af
symbolet for en klemme.
3. Sæt diamantborekronens værktøjsholdersystem på
værktøjsholderens fortanding på drivenheden nedefra.
4. Luk værktøjsholderen ved at dreje den i retning af de
lukkede klemmer.
5. Kontrollér, at diamantborekronen sidder fast i værktøjsholderen ved at trække den i forskellige retninger.

6.3.14 Valg af omdrejningstal
-ADVARSELSkift ikke, mens apparatet kører. Vent, indtil spindelen
står stille.
1. Vælg gearstilling efter den ønskede bordiameter.
2. Drej kontakten til den ønskede stilling, samtidig med
at du drejer borekronen med hånden.
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6.4 Transport

-ADVARSELTransportér drivenheden, borestanderen og diamantborekronen adskilt.
Anvend et hjul (tilbehør) for at lette transporten.

7. Anvendelse

-ADVARSEL– Apparatet og boringen forårsager støj. Et for højt støjniveau kan give høreskader. Brug altid høreværn.
– Der kan dannes farlige splinter ved boring. Splinterne
fra materialet kan medføre legemsbeskadigelse og
øjenskader. Brug derfor altid beskyttelsesbriller og
hjelm.
7.1 Tilkobling og kontrol af fejlstrømsrelæet
(anvend skilletransformator til GB-versionen)
1. Sæt drivenhedens netstik i en stikkontakt med jordforbindelse.
2. Tryk på tasten "ON" på fejlstrømsrelæet (visningen
skal være synlig).
3. Tryk på tasten "TEST" på fejlstrømsrelæet (visningen
skal forsvinde).
4. Tryk på tasten "ON" på fejlstrømsrelæet (visningen
skal være synlig).
7.2 Tabel over gearene og de tilhørende
borekronediametre
Gear

Borekronediameter

Omdrejningstal
ubelastet

1
2
3

202–400 mm
102–182 mm
25– 97 mm

320 o/min.
550 o/min.
1120 o/min.

7.3 Brug af apparatet uden vandopsamlingssystem
og vådstøvsuger
-BEMÆRKVandet løber ukontrolleret af. Boring over hovedet er
ikke tilladt!
-ADVARSELUndgå, at der kommer vand på drivenheden.
7.3.1 Tilkobling 
1. Åbn langsomt vandreguleringen, til du opnår den
ønskede vandmængde.
2. Sæt afbryderen on/off på drivenheden på "I".
3. Lås føringshuset op.
4. Drej diamantborekronen mod underlaget med håndhjulet.
5. Tryk kun let i starten af boringen, indtil diamantborekronen er centreret, og øg derefter trykket.
6. Reguler fremføringstrykket efter boreeffektindikatoren. (Den ideelle boreydelse opnås, når de grønne
lamper lyser i displayfeltet).
7.4 Brug af apparatet med vandopsamlingssystem
(tilbehør)
-BEMÆRKVandet ledes væk igennem en slange. Boring over hovedet er ikke tilladt!
-ADVARSELUndgå, at der kommer vand på drivenheden.
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7.4.1 Tilkobling 
1. Åbn langsomt vandreguleringen, til der strømmer en
ønsket vandmængde.
2. Sæt afbryderen on/off på drivenheden på "I".
3. Lås føringshuset op.
4. Drej diamantborekronen mod underlaget med håndhjulet.
5. Tryk kun let i starten af boringen, indtil diamantborekronen er centreret, og øg derefter trykket.
6. Reguler fremføringstrykket efter boreeffektindikatoren. (Den ideelle boreydelse opnås, når de grønne
lamper lyser i displayfeltet).
7.5 Brug af apparatet med vandopsamlingssystem
og vådstøvsuger (tilbehør)
-BEMÆRKSkråboring opad er ikke tilladt (vandopsamling uden
funktion).
Ved boring over hovedet vil diamantborekronen fyldes
med vand.
-ADVARSELVandet må ikke løbe ned over drivenheden.
-BEMÆRKVådstøvsugeren startes manuelt før boringen og skal
afbrydes manuelt, når boringen er afsluttet.
7.5.1 Tilkobling 
1. Afbryd vådstøvsugeren. Anvend den ikke i automatisk drift.
2. Etabler vandtilførslen.
3. Åbn håndventilen til vandskylningen.
4. Sæt afbryderen on/off på apparatet på "I".
5. Lås føringshuset op.
6. Drej diamantborekronen mod underlaget med håndhjulet.
7. Tryk kun let i starten af boringen, indtil diamantborekronen er centreret, og øg derefter trykket.
8. Reguler fremføringstrykket efter boreeffektindikatoren. (Den ideelle boreydelse opnås, når de grønne
lamper lyser i displayfeltet).
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7.6 Frakobling 
1. Luk for vandreguleringen.
2. Træk diamantborekronen ud af borehullet. Pas på ved
boring over hovedet: Ved boring over hovedet vil diamantborekronen fyldes med vand. Ved afslutningen
af boringen over hovedet skal vandet allerførst aftappes forsigtigt. Det gøres ved at koble vandtilførslen
fra tilslutningen til drivenheden og aftappe vandet ved
hjælp af håndventilen (ikke gennem gennemstrømningsvisningen). Vandet må ikke løbe ned over drivenheden.
3. Lås føringshuset.
4. Kobl drivenheden fra.
5. Afbryd vådstøvsugeren (hvis en sådan er tilsluttet).
6. Sænk borekronen ned til gulvet, eller klap bormidteindikatoren ud (ikke ved vakuumgrundplade) for at
sikre stabiliteten.
7. Fjern om nødvendigt borekernen.
7.7 Tag drivenheden af borestanderen 
-BEMÆRKApparatet må ikke være sluttet til elnettet.
1. Fasthold føringshuset på søjlen med låsen til føringshuset.
2. Hold drivenheden fast i bæregrebet med én hånd.
(-FORSIGTIG- drivenheden kan i modsat fald falde
ned).
3. Løsn excenteren på drivenhedens lås.
4. Træk excenteren ud.
5. Tag drivenheden ud af føringshuset.
6. Skub igen excenteren i føringshuset indtil anslag.
7.8 Bortskaffelse af boreslam
se 10. Bortskaffelse

8. Rengøring og vedligeholdelse
Træk stikket ud.
Pleje af værktøjer og metaldele
Fjern støv og skidt, som har sat sig fast, og beskyt overfladen på værktøjerne og værktøjsholderen mod korrosion ved med jævne mellemrum at aftørre med en klud
fugtet i olie.
8.1 Rengøring af værktøjet
Drivenhedens yderskal (maskinhuset) er fremstillet af
et slagfast plastmateriale.
Anvend aldrig drivenheden, hvis luftindtagene er tilstoppede! Rengør forsigtigt luftindtagene med en tør
børste. Undgå, at der kommer fremmedlegemer ind i
drivenhedens hus. Rengør jævnligt drivenheden udvendigt med en klud. Anvend ikke spray, dampstråler eller
rindende vand til rengøring! Det kan forringe drivenhedens elektriske sikkerhed.
8.2 Vedligeholdelse
Kontrollér regelmæssigt alle udvendige dele på apparatet
for beskadigelse og fejlfri funktion. Brug ikke apparatet,
hvis der er beskadigede dele, eller hvis der er betjeningselementer, som ikke fungerer fejlfrit. Lad Hilti-service reparere værktøjet.
Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.
8.3 Udskiftning af kul
Signallampen med gaffelnøglesymbolet lyser, når kullene skal udskiftes.

1. Adskil drivenheden fra nettet.
2. Åbn afdækningerne til venstre og højre på drivenheden.
3. Tag de brugte kul ud af drivenheden. Læg mærke til,
hvordan kullene er monteret.
4. Isæt de nye kul nøjagtigt, som de foregående var monteret. (Reservedelsnummer: 100–127 V: 279 526;
220–240 V: 280 097)
5. Skru afdækningerne til venstre og højre på drivenheden igen.
8.4 Indstilling af spillerum mellem søjle og
føringshus 
Spillerummet mellem søjlen og føringshuset kan indstilles med 4 excentere på føringshuset.
De 4 ruller, der ses på billedet, kan indstilles. Drivenheden tages af standeren, og føringshuset køres til den
øverste del af søjlen med håndhjulet. De 4 justerbare
ruller indstilles på følgende måde:
1. Løsn holdeskruen med en 5-mm-unbrakonøgle (skru
den ikke af).
2. Drej excenteren med en 19-mm-gaffelnøgle, og tryk
derved rullen let mod søjlen.
3. Spænd holdeskruen fast.
4. Kontrol: Ved optimal indstilling bliver føringshuset
stående af sig selv. Med drivenheden monteret skal
den køre nedad.
8.5 Kontrol efter rengørings- og
vedligeholdelsesarbejder
Udfør en funktionstest efter rengøring og vedligeholdelse.

Hvis du ignorerer følgende anvisninger, risikerer du at
blive udsat for farlig elektrisk spænding. Apparatet må
kun betjenes, serviceres og repareres af autoriseret og
trænet personale. Dette personale skal informeres særlig
grundigt om de potentielle farer, der er forbundet med
brugen af dette apparat.
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9. Fejlsøgning
Afhjælpning
Tilslut et andet elapparat, kontrollér
funktionen; kontrollér stikforbindelser,
strømledning, fejlstrømsrelæ, netsikring
Lad en elektriker kontrollere og foretage evt.
Kullene frakoblet
nødvendig udskiftning
Lad en elektriker kontrollere og foretage evt.
Netledning eller stik defekt
nødvendig udskiftning
Lad en elektriker kontrollere og foretage evt.
Kontakt defekt
nødvendig udskiftning
Betjen gearkontakten, så den går mærkbart
Motoren kører.
Gearkontakt ikke i indgreb
i indgreb
Diamantborekrone
n drejer ikke
Lad Hilti-service reparere værktøjet
Gear defekt
Slib diamantborekronen på en skærpeplade,
Borehastigheden Diamantborekrone poleret
mens vandet løber
falder
Forkerte borekronespecifikationer; få råd
Diamantborekrone poleret
hos Hilti
Vandtryk/vandgennemstrømning for høj(t) Reducer vandmængden med
vandmængdereguleringen
Borekernen klemmer i diamantborekronen Fjern borekernen
Fjern borekernen, og anvend
Maksimal boredybde nået
borekroneforlængelsen
Kontrollér diamantborekronen for beskadiDiamantborekrone defekt
gelse, og udskift den om nødvendigt
Lad Hilti-service reparere værktøjet
Gear defekt
Glidekobling udløser for tidligt eller drejer Lad Hilti-service reparere værktøjet
rundt
Motoren kobler fra Apparatet standser
Reducer fremføringskraften
Kontrollér stikforbindelser, strømledning,
Strømafbrydelse
fejlstrømsrelæ, netsikring
Lad Hilti-service reparere værktøjet
Kul slidte
Lad Hilti-service reparere værktøjet
Elektronik defekt
Lad Hilti-service reparere værktøjet
Ventillator defekt
Der strømmer vand Akseltætningsring defekt
Lad Hilti-service reparere værktøjet
ud ved vandhove- Vandtryk for højt
Reducer vandtrykket
det eller gearhuset
Diamantborekro- Indstiksende/lynindstik tilsmudset eller
Rengør eller udskift om nødvendigt
nen kan ikke sættes beskadiget
indstiksenden/værktøjsholderen
i værktøjsholderen
Under drift
Spænd den fast
Borekronen ikke skruet tilstrækkeligt i
strømmer der
værktøjsholderen
vand ud af
Rengør indstiksende/lynindstik
Indstiksende/lynindstik tilsmudset
værktøjsholderen Tætning lynindstik eller indstiksende defekt Kontrollér pakningen, og udskift den om
nødvendigt
Boresystemet har Løsn skruen foroven på støtten og/eller
Spænd skruerne
for meget slør
forneden på søjlens drejeled.
Spænd fast
Borekrone er ikke skruet tilstrækkeligt i
værktøjsholderen
Spænd drivenhedens lås
Drivenhedens lås er for løs
Efterspænd nivellerskruerne eller
Nivellerskruer eller spændespindel ikke
spændespindelen
spændt
Fejl
Apparatet starter
ikke.
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Mulig årsag
Netstrømforsyningen afbrudt

Føringshuset har for meget slør
værktøjsholderen har for meget slør
Indstiksende defekt

Efterjuster rullernes slør i føringshuset
Kontrollér værktøjsholderens rundløb, og
udskift om nødvendigt
Kontrollér indstiksenden, og udskift om
nødvendigt
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10. Bortskaffelse

Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti-apparater, kan genbruges. Materialerne
skal sorteres, før de kan genbruges. I mange lande findes der allerede ordninger, hvor Hilti samler sine brugte
apparater ind til genbrug. Yderligere oplysninger får du hos Hilti-kundeservice eller din lokale Hilti-konsulent.
Bortskaffelse af boreaffald
Ud fra et miljømæssigt synspunkt er det problematisk at udlede boreslam i vandløb eller kloakker uden forudgående behandling. Kontakt de lokale myndigheder for at høre nærmere om de forskrifter, der gælder for dit
område.
Vi anbefaler følgende forudgående behandling:
Opsaml boreslammet (f.eks. ved hjælp af en vådstøvsuger).
Lad boreslammet bundfælde sig, og bortskaf den faste del på genbrugsstationen (flokkuleringsmidler kan fremskynde udskilningsprocessen).
Før det resterende vand (basisk, pH-værdi > 7) ledes ud i kloakken, skal dette neutraliseres ved at iblande sure
neutraliseringsmidler eller ved at fortynde med rigelige mængder vand.
Kun for EU-lande
Elværktøj må ikke bortskaffes som almindeligt affald!
I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om bortskaffelse af elektriske og elektroniske
produkter og gældende national lovgivning skal brugt elværktøj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.
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11. Garanti
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Hilti garanterer, at det leverede produkt er fri for materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti gælder dog kun,
såfremt apparatet anvendes og behandles korrekt samt
vedligeholdes og rengøres korrekt og i overensstemmelse med Hilti-brugsanvisningen. Eventuelle garantikrav
skal gøres gældende inden 6 måneder fra købsdatoen/fakturadatoen for drevet og 1 år for ekstraudstyret
(medmindre de gældende nationale regler foreskriver
en længere minimumperiode). Endvidere er det en betingelse, at den såkaldte tekniske enhed er bevaret, dvs. at
der udelukkende er anvendt originale Hilti-forbrugsmaterialer, tilbehør og reservedele.
Garantien omfatter gratis reparation eller udskiftning af
defekte dele. Dele, der som følge af normalt slid trænger til at blive udskiftet eller repareret, er ikke omfattet
af garantien.

12. EU-overensstemmelseserklæring
Betegnelse:
Typebetegnelse:
Produktionsår:

Diamantboresystem
DD 200
2003

Vi erklærer som eneansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:
98/37/EG, 89/336/EWG, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61029-1.

Hilti Aktiengesellschaft

Dr. Ivo Celi
Senior Vice President
Business Unit Diamond
09 / 2004
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Dr. Heinz-Joachim Schneider
Executive Vice President
Business Area Electric Tools & Accessories
09 / 2004

Hilti afviser alle yderligere krav, medmindre dette er
i strid med den nationale lovgivning. Hilti påtager sig
således intet ansvar for direkte eller indirekte skader,
samtidige skader eller følgeskader, tab eller omkostninger, som er opstået i forbindelse med eller på grund
af anvendelsen af apparatet, eller som er opstået på
grund af produktets uegnethed til et bestemt formål.
Stiltiende garantier for anvendelse eller egnethed til
et bestemt formål udelukkes udtrykkeligt.
I forbindelse med reparation eller udskiftning af apparatet og/eller dele deraf, forudsættes det, at apparatet
og/eller de pågældende dele indsendes til Hilti, umiddelbart efter at skaden er påvist.
Nærværende garanti omhandler samtlige garantiforpligtelser fra Hiltis side og erstatter alle tidligere eller
samtidige garantierklæringer, såvel skriftlige som mundtlige.

