
ORIGINAL BRUKSANVISNING

BX 3-ME/BX 3-IF Batteridrevet festemaskin

Det er viktig at bruksanvisningen leses før
apparatet brukes for første gang.
Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen
med apparatet.
Pass på at bruksanvisningen ligger sammen
med apparatet når det overlates til andre
personer.
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1 Tallene refererer til illustrasjonene. Illustrasjonene står
helt foran i bruksanvisningen.
Med forbehold om tekniske endringer og feil.

Apparatkomponenter, betjeningselementer og gra-
fiske elementer 1

@
Verktøymunnstykke

;
Boltføring X-FG B3-ME

=
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Q
Statusindikator

W
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E
Spikerskyver, opplåst posisjon

1 Generell informasjon
1.1 Indikasjoner og deres betydning
FARE
Dette ordet brukes om en umiddelbart truende fare som
kan føre til alvorlige personskader eller død.

ADVARSEL
Dette ordet brukes for å rette fokus på potensielt farlige
situasjoner, som kan føre til alvorlige personskader eller
død.

FORSIKTIG
Dette ordet brukes for å rette fokus på potensielt farlige
situasjoner som kan føre til mindre personskader eller
skader på utstyret eller annen eiendom.

INFORMASJON
For bruksanvisninger og andre nyttige informasjoner.

1.2 Forklaring på piktogrammer og ytterligere
opplysninger.

Forbudsmerke

Ikke press
maskinen

mot
kroppsdeler

Varselskilt

Generell
advarsel
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Verneutstyr

Les bruks-
anvisningen
før bruk

Bruk
hørselsvern

Bruk hjelm Bruk
vernebriller

Symboler

Likestrøm

Plassering av identifikasjonsdata på apparatet
Typebetegnelsen og serienummeret finnes på maskinens
typeskilt. Skriv ned disse dataene i bruksanvisningen,
og referer alltid til dem ved henvendelse til
salgsrepresentanten eller servicesenteret.

Type:

Generasjon: 01

Serienummer:

2 Beskrivelse
2.1 Forskriftsmessig bruk
Produktet er en håndført, batteridrevet festemaskin for innendørs bruk . Den er beregnet for festing av spesialfremstilte
festeelementer i betong, stål mur, kalkstein og andre egnede underlag for direktemontasje. Produktet er også beregnet
til festing av elektriske ledninger, forutsatt at det benyttes festeelementer som er egnet til formålet. Bruk bare tillatte
festeelementer sammen med boltføringen som er beregnet til formålet (se kapitlet "Tekniske data").
Festemaskinen, batteriet og festeelementene utgjør en teknisk enhet. Det betyr at problemfri festing med denne
festemaskinen bare kan garanteres når man benytter Hilti-festeelementene og ladere og batterier som er spesielt
anbefalt til formålet av Hilti. Anbefalinger som er gitt, forutsetter at det tas hensyn til disse forholdene.
Festemaskinen skal kun benyttes for hånd.
Feilbruk må unngås. Som feilbruk gjelder utløsning i enkeltdrift uten spiker i boltføringen, festing i svært mykt underlag
(f.eks. tre), enkeltfesting i magasindrift og festing i for hardt underlag (f.eks. høyfast stål eller svært hard naturstein).
Maskinen er laget for profesjonell bruk og skal kun brukes, vedlikeholdes og repareres av kyndig personell. Personalet
må informeres om spesielle farer som kan oppstå. Apparatet og tilleggsutstyret kan utgjøre en fare hvis det betjenes
av ukvalifisert personell eller det benyttes feil.
Bruk alltid originaltilbehør og originalverktøy fra Hilti for å unngå personskader.
Følg nasjonale forskrifter for arbeidssikkerhet.

2.2 Verneanordninger
I magasindrift hindrer spikerdetektoren feilfesting, som kan føre til skader på festemaskinen.
Kontaktsikringen hindrer fri festing av spiker. I magasindrift kan festemaskinen bare presses inn og utløses med isatt
spiker. For å presse inn festemaskinen i enkeltdrift må bryteren for enkeltfesting først trykkes inn.

2.3 Utstyrsnivå
Festemaskinen er utstyrt med et ergonomisk, sklisikkert og vibrasjonsdempende håndtak, støttefot med stillaskrok,
elektronisk overbelastningsvern og temperaturovervåking.

2.4 Dette følger med:
1 Festemaskin BX 3-ME eller BX 3-IF
1 Bruksanvisning

INFORMASJON
Tilbehør finner du på nærmeste Hilti-senter eller på nettet under www.hilti.com.

2.5 Følgende er også nødvendig for drift av festemaskinen:
Et egnet Li-Ion-batteri (se tabell over tekniske data) og en egnet lader i serien C 4⁄36. Du finner mer informasjon om
opplading av Li-Ion-batteriet i bruksanvisningen for laderen.
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2.6 Statusindikator

LED for statusvisning Driftstilstand
Av Festemaskinen er slått av
Lyser grønt Festemaskinen er slått på, ingen feil registrert
Lyser grønt Festemaskinen slått på, se avsnittet "Feilsøking"
Blinker grønt Se avsnittet "Feilsøking"
Blinker eller lyser rødt Se avsnittet "Feilsøking"

2.7 Ladenivåindikator
Li-Ion-batteriet har en ladenivåindikator. Når du trykker på en låseknapp på batteriet, vises ladenivået på Li-Ion-batteriet
ved hjelp av fire LED-er.
LED fast lys LED blinkende Ladenivå C
LED 1, 2, 3, 4 - C ≧ 75 %
LED 1, 2, 3 - 50 % ≦ C < 75 %
LED 1, 2 - 25 % ≦ C < 50 %
LED 1 - 10 % ≦ C < 25 %
- LED 1 C < 10 %

INFORMASJON
Under og rett etter festingen kan ikke ladenivået sjekkes på en pålitelig måte.

3 Sikkerhetsregler
INFORMASJON
Sikkerhetsanvisningene i kapittel 3.1 inneholder alle
generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktøy
som skal overholdes i henhold til gjeldende normer i
bruksanvisningen. De kan også omfatte anvisninger som
ikke er relevante for denne maskinen.

3.1 Generelle sikkerhetsregler for elektroverktøy
a) ADVARSEL

Les alle sikkerhetsanvisninger og andre
anvisninger.Manglende overholdelse av sikkerhets-
anvisninger og andre anvisninger kan medføre
elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader. Ta vare
på alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner
for senere bruk. Begrepet "elektroverktøy" som er
brukt i sikkerhetsanvisningene, viser til nettdrevne
elektroverktøy (med nettkabel) og batteridrevne
elektroverktøy (uten nettkabel).

3.1.1 Sikkerhet på arbeidsplassen
a) Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete

eller dårlig belyste arbeidsområder kan føre til
ulykker.

b) Bruk ikke elektroverktøyet i eksplosjonsfarlige
omgivelser hvor det befinner seg brennbare
flytende stoffer, gasser eller støv. Elektroverktøy
lager gnister som kan antenne støv eller damper.

c) Hold barn og andre personer på sikker avstand
mens elektroverktøyet brukes. Hvis du blir

forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen
over maskinen.

3.1.2 Elektrisk sikkerhet
a) Elektroverktøyets støpsel må passe i

stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på
noen som helst måte. Bruk ikke adapterkontakt
på elektroverktøyet som er jordet. Originale
plugger og egnede stikkontakter minsker risikoen for
elektrisk støt.

b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater som
rør, radiatorer, komfyrer eller kjøleskap. Det er
større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er
jordet.

c) Hold elektroverktøyet unna regn og fuktighet.
Risikoen for et elektrisk støt øker ved inntrenging
av vann i et elektroverktøy.

d) Bruk ikke ledningen til å bære elektroverktøyet,
henge det opp eller til å dra støpselet ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller maskindeler som beveger seg.
Skadede eller sammenviklede ledninger øker risikoen
for elektriske støt.

e) Bruk kun skjøteledning som også er godkjent for
utendørs bruk når du arbeider med et elektro-
verktøy utendørs. Bruk av skjøteledning som er
egnet til utendørs bruk minsker risikoen for elektrisk
støt.
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f) Må elektroverktøyet brukes i fuktige omgivelser,
er det nødvendig å bruke en jordfeilbryter. Bruk av
en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk støt.

3.1.3 Personsikkerhet
a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, og gå

fornuftig fram under arbeidet med et elektro-
verktøy. Ikke bruk noe elektroverktøy når du er
trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller
medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved
bruk av elektroverktøyet kan føre til alvorlige skader.

b) Bruk alltid personlig verneutstyr og vernebriller.
Bruk av personlig verneutstyr som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern – avhengig
av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer
risikoen for skader.

c) Unngå utilsiktet start. Forsikre deg om at elektro-
verktøyet er slått av før du setter i stikkontakten
eller batteriet, løfter den eller flytter på den. Hvis
du holder fingeren på bryteren når du bærer elektro-
verktøyet, eller kobler elektroverktøyet til strøm i inn-
koblet tilstand, kan dette føre til uhell.

d) Fjern justeringsverktøy og skrunøkkel før du slår
på elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som
befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til
skader.

e) Unngå uhensiktsmessige arbeidsposisjoner.
Sørg for å stå stødig og i balanse. Dermed kan
du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede
situasjoner.

f) Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller
smykker. Hold hår, tøy og hansker unna deler
som beveger seg. Løstsittende tøy, smykker eller
langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.

g) Hvis det er montert støvavsugs- og oppsamlings-
innretninger, må det kontrolleres at disse er
koblet til og blir brukt på riktig måte. Bruk
av et støvavsug kan redusere faremomentene i
forbindelse med støv.

3.1.4 Bruk og behandling av elektroverktøyet
a) Ikke overbelast maskinen. Bruk et elektroverktøy

som er beregnet til den type arbeid du vil utføre.
Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre
og sikrere i det angitte effektområdet.

b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt bryter. Et
elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på,
er farlig og må repareres.

c) Dra ut støpselet fra stikkontakten og/eller ta
ut batteriet før du foretar maskininnstillinger,
bytter tilleggsutstyr eller legger bort maskinen.
Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet start av
elektroverktøyet.

d) Oppbevar elektroverktøy som ikke brukes utenfor
barns rekkevidde. Ikke la maskinen brukes av
personer som ikke er fortrolig med dette eller
ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktøy er
farlige når de brukes av uerfarne personer.

e) Sørg for grundig stell og vedlikehold av
elektroverktøyet. Kontroller at bevegelige
deler på elektroverktøyet fungerer feilfritt
og ikke klemmes fast, og om deler er

brukket eller skadet, slik at dette innvirker
på elektroverktøyets funksjon. La skadede
deler repareres før elektroverktøyet brukes.
Mange ulykker er et resultat av dårlig vedlikeholdte
elektroverktøy.

f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlike-
holdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter blir
sjeldnere fastklemt og er lettere å styre.

g) Bruk elektroverktøyet, tilbehør, arbeidsverktøy
osv. i overensstemmelse med denne anvisningen.
Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som
skal utføres. Bruk av elektroverktøy til andre formål
enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.

3.1.5 Bruk og behandling av det batteridrevne
elektroverktøyet

a) Bruk kun ladere som er anbefalt av produsenten
når du skal lade batteriene. Det oppstår brannfare
når det brukes andre batterier i en lader enn dem
laderen er egnet for.

b) Bruk bare batterier som er beregnet for de
forskjellige elektroverktøyene. Bruk av andre
batterier kan medføre skader og brannfare.

c) Unngå å oppbevare ubrukte batterier i nærheten
av binders, mynter, nøkler, nagler, skruer eller
andre små metallgjenstander som kan forårsake
kortslutning av kontakten. En kortslutning mellom
batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller
brann.

d) Ved feil bruk kan væske lekke fra batteriet. Unngå
kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt
må det skylles med vann. Hvis det kommer væske
i øynene, må du i tillegg oppsøke lege. Batteri-
væske som renner ut, kan føre til irritasjoner på
huden eller forbrenninger.

3.1.6 Service
a) Elektroverktøyet må kun repareres av kvalifisert

fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes elektroverktøyets sikkerhet.

3.2 Sikkerhetsanvisninger for festemaskinen
a) Gå alltid ut fra at elektroverktøyet inneholder

spiker. Skjødesløs håndtering av festemaskinen kan
føre til uventet utskyting av spiker og dermed person-
skader.

b) Ikke sikt med elektroverktøyet på deg selv eller
andre personer i nærheten. Ved uventet utløsning
støtes en spiker ut, og det kan føre til personskader.

c) Ikke aktiver elektroverktøyet før det holdes tett
mot emnet. Hvis elektroverktøyet ikke er i kontakt
med emnet, kan spikeren sprette tilbake fra feste-
punktet.

d) Koble elektroverktøyet fra strømnettet
eller batteriet hvis spikeren sitter fast i
elektroverktøyet. Hvis festemaskinen er koblet til
strømmen, kan den aktiveres utilsiktet ved fjerning
av en spiker som sitter fast.

e) Vær forsiktig når du fjerner en spiker som sitter
fast. Systemet kan være i spenn, og spikeren kan
støtes kraftig ut når du forsøker å utbedre feilen.
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f) Ved festing av elektriske ledninger må du forvisse
deg omat de ikke er spenningsførende. Hold alltid
festemaskinen i de isolerte håndtakene. Bruk bare
spiker som er egnet til installasjon av elektriske
ledninger. Kontroller at spikeren ikke har skadet
isolasjonen på den elektriske ledningen. En spiker
som har skadet isolasjonen på elektriske ledningen,
kan forårsake elektrisk støt og fare for brann.

3.3 Ekstra sikkerhetsanvisninger
3.3.1 Aktsom håndtering og bruk av festemaskiner
a) Manipulering eller modifisering av apparatet er

ikke tillatt.
b) Ved personligmerking avmaskinenmå huset ikke

skades.
c) Ta ut batteriet ved lagring og transport av

apparatet.
d) Tøm alltid maskinen før rengjørings-, service- og

vedlikeholdsarbeid, ved avbrudd i arbeidet og før
lagring (batteri, festeelement).

e) Maskiner som ikke brukes må oppbevares trygt.
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, innelåst og utenfor rekkevidde for
barn.

f) Hold armene bøyd (ikke utstrekt) når du bruker
verktøyet.

g) Trykk bare på sikkerhetsutløseren når maskinen
er presset loddrett på underlaget, og overhold
kant- og akselavstanden (se teknisk datablad for
spikeren).

h) Hold alltid verktøyet fast og alltid rettvinklet på
underlagsmaterialet ved bruk. Slik forhindrer
man at festeelementet spretter tilbake fra
undergrunnsmaterialet.

i) Ikke sett inn et festeelement ved hjelp av enda et
festeelement, det kan føre til brudd.

j) Ikke fest i et eksisterende hull, unntatt når dette
anbefales av Hilti.

k) Ta alltid hensyn til retningslinjene for bruk av
apparatet.

l) Verktøymunnstykket må ikke brukes som gripe-
område.

m) Ikke bruk magasinet som håndtak.
n) Maskinen må ikke brukes som slagverktøy.
o) Pass på at maskinen ikke faller ned.
p) Ved uventet utløsning støtes en spiker ut, og det

kan føre til personskader. Ikke press maskinen
mot hånden eller en annen kroppsdel eller en
annen person. Ved feil må batteriet tas ut, maskinen
presses mot et underlag og utløses mot underlaget.

q) Hvis maskinen er overopphetet, må du la den
kjøles ned. Ikke overskrid den maksimale
festeraten.

r) Maskinen må aldri tas i bruk hvis sikkerhets-
innretningene er skadet eller fjernet.

3.3.2 Aktsom håndtering og bruk av batteridrevne
apparater

a) Ta hensyn til spesielle retningslinjer for transport,
lagring og bruk av Li-Ion-batterier.

b) Hold batteriene unna høye temperaturer og åpen
ild. Ellers kan det være fare for eksplosjon.

c) Batteriene må ikke tas fra hverandre, klemmes,
varmes opp over 80 °C eller brennes.Gjør du dette,
er det fare for brann, eksplosjoner og etseskader.

d) Bruk bare batterier som er beregnet for den
aktuelle maskinen. Ved bruk av andre batterier eller
ved bruk av batteriene til andre formål, er det fare for
brann eller eksplosjon.

e) Batteriet skal ikke brukes som energikilder for
andre, ikke spesifiserte, forbrukere.

f) Ikke bruk makt ved innsetting og uttak av
batteriet.

g) Skadde batterier (for eksempel batterier med
sprekker, ødelagte deler eller kontakter som er
bøyde, skjøvet tilbake eller trukket ut) skal ikke
lades opp eller brukes videre.

h) Unngå kortslutning av batteriet. Kontroller at det
ikke er fremmedlegemer ved kontaktene på batteriet
og i maskinen før du setter batteriet inn i maskinen.
Hvis kontaktene på et batteri kortsluttes, er det fare
for brann, eksplosjoner og etseskader.

i) Ikke bruk maskinen i regn eller i fuktige omgivel-
ser.

j) Unngå inntrengning av fuktighet. Hvis fuktighet
trenger inn, kan dette føre til kortslutning og
forbrenninger eller brann.

3.3.3 Arbeidsplassen
a) Ikke sett uegnede festeelementer i undergrunns-

materialet. Materiale som er for hardt som f. eks.
sveiset stål og støpejern. Materiale som er for mykt
som f. eks. tre og gipsplater. Materiale som er for
skjørt, som f. eks. glass og fliser. Feste i disse
materialene kan føre til at festeelementene brekker,
splintres eller at de går rett igjennom.

b) Før festeelementene festes, må man forsikre seg
om at ingen står bak eller under materialet det
skal festes i.

c) Hold håndtaket tørt, rent og fritt for olje og fett.
d) Støv fra materialer som blyholdig maling, enkelte

tresorter, betong/mur/stein som inneholder kvarts,
mineraler og metaller kan være helseskadelig.
Berøring eller innånding av slike typer støv
kan fremkalle allergiske reaksjoner og/eller
luftveissykdommer hos brukeren og andre personer
som oppholder seg i nærheten. Bestemte typer
støv som eikestøv eller bøkestøv regnes som
kreftfremkallende, særlig i forbindelse med
stoffer for trebehandling (kromat, trepleiemidler).
Asbestholdige materialer skal kun håndteres
av kvalifisert personell. Bruk støvavsug der
det er mulig. Bruk eventuelt åndedrettsvern
tilpasset den aktuelle typen støv. Sørg for at
arbeidsplassen er godt luftet. Ta hensyn til
gjeldende lokale forskrifter for materialene som
skal bearbeides.

3.3.4 Mekaniske sikkerhetstiltak
a) Kontaktsikringen hindrer at maskinen utløses

utilsiktet uten pressing mot et underlag.
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b) Bruk kun festeelementer som er beregnet for
denne maskinen.

c) I magasindrift hindrer spikerdetektoren feilfesting
som kan skade maskinen.

3.3.5 Personsikkerhet
a) Bruk hørselsvern. Påvirkning av støy kan føre til

hørselstap.
b) Ta pauser fra arbeidet og foreta avspennings- og

fingerøvelser for å øke blodgjennomstrømningen
i fingrene.

c) Maskinen er ikke beregnet for svake personer
uten opplæring. Sørg for at maskinen ikke er
tilgjengelig for barn.

d) Støv fra materialer som blyholdig maling, enkelte
tresorter, betong/mur/stein som inneholder kvarts,
mineraler og metaller kan være helseskadelig.
Berøring eller innånding av slike typer støv
kan fremkalle allergiske reaksjoner og/eller
luftveissykdommer hos brukeren og andre personer

som oppholder seg i nærheten. Bestemte typer
støv som eikestøv eller bøkestøv regnes som
kreftfremkallende, særlig i forbindelse med
stoffer for trebehandling (kromat, trepleiemidler).
Asbestholdige materialer skal kun håndteres av
kvalifisert personell. Bruk støvavsug der det er
mulig. For å oppnå best mulig støvavsug må du
bruke en egnet mobil støvsuger. Bruk eventuelt
åndedrettsvern tilpasset den aktuelle typen
støv. Sørg for at arbeidsplassen er godt luftet.
Ta hensyn til gjeldende lokale forskrifter for
materialene som skal bearbeides.

3.3.6 Elektrisk sikkerhet
Skjulte elektriske ledninger, gass- og vannrør utgjør
en alvorlig fare hvis de blir skadet under arbeidet.
Sjekk derfor arbeidsstedet på forhånd, for eksempel
med en metalldetektor. Eksterne metalldeler på
maskinen kan bli strømførende hvis for eksempel en
strømførende kabel utilsiktet blir skadet.

4 Tekniske data
Med forbehold om løpende tekniske forandringer!

Festemaskin BX 3‑ME/BX 3-IF
Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003 3,8 kg
Spikerlengde i magasin 14…24 mm
Spikerlengde enkeltvis 30…36 mm
Spikerdiameter 3 mm
Magasinkapasitet 20 spiker
Kontaktvei 12 mm
Presskraft 50…70 N
Anbefalt maksimal festefrekvens 500/h
Merkespenning 21,6 V

Eksempler på tillatte festeelementer for bruksområder innen elektro, sanitær, varme og klimateknikk (tillatt
bare sammen med boltføringen X-FG B3-ME)
Spiker til magasindrift X-S 14 B3 MX | X-P 17 B3 MX | X-P 20 B3 MX |

X-P 24 B3 MX
Spiker til enkeltfesting X-P 30 B3 P7 | X-P 36 B3 P7
Gjengebolt til enkeltfesting X-M6-7-14 B3 P7 | X-M6-7-24 B3 P7 |

X-W6-12-14 B3 P7 | X-W6-12-20 B3 P7
Festing av elektriske ledninger X-EKB MX | X-ECT MX | X-ECH MX | X-EKS MX | X-

EKS C MX

Eksempler på tillatte festeelementer for tørre konstruksjoner (tillatt bare sammenmed boltføringen X-FG B3-IF)
Spiker til magasindrift X-P 17 B3 MX | X-C 20 B3 MX | X-C 24 B3 MX
Spiker til enkeltfesting X-P 30 B3 P7 | X-P 36 B3 P7

Batteri B 22/2.6 Li‑Ion (02) B 22/3.3 Li‑Ion B 22/5.2 Li‑Ion
Merkespenning 21,6 V 21,6 V 21,6 V
Kapasitet 2,6 Ah 3,3 Ah 5,2 Ah
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Batteri B 22/2.6 Li‑Ion (02) B 22/3.3 Li‑Ion B 22/5.2 Li‑Ion
Energiinnhold 56,16 Wh 71,28 Wh 112,32 Wh
Vekt 0,48 kg 0,78 kg 0,78 kg

INFORMASJON
Lydtrykk- og vibrasjonsverdiene som er angitt i denne bruksanvisningen, er målt i samsvar med en normert målemetode
og kan brukes til sammenligning av elektroverktøy. De egner seg også til en foreløpig vurdering av eksponeringene.
De angitte dataene representerer de viktigste bruksområdene for elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet brukes
til andre formål, med avvikende innsatsverktøy eller med utilstrekkelig vedlikehold, kan dataene avvike. Dette kan
øke eksponeringene betraktelig gjennom hele arbeidsperioden. For å få en nøyaktig vurdering av eksponeringene må
man også ta hensyn til tidsrommene da maskinen er slått av eller er i gang, men ikke i drift. Dette kan redusere
eksponeringene betraktelig gjennom hele arbeidsperioden. Fastsett ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren
mot effekten av støy og/eller vibrasjoner, for eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene
varme, organisering av arbeidsprosesser.

Støy- og vibrasjonsinformasjon (målt i henhold til EN 60745‑2‑16)
Typisk A-veid lydeffektnivå, LWA

1 100 dB (A)
Typisk A-veid avgitt lydtrykk, LpA1 89 dB (A)
Usikkerhet for de nevnte støynivåene, K 3 dB (A)
1 Verdien gjelder for inndriving av spiker i betong og stål

Sammenlagt enakset vibrasjonsverdi (i z-retning)
Avgitt vibrasjonsverdi, ah1 2,5 m/s²
Usikkerhet, K 1,5 m/s²
1 Verdien gjelder for inndriving av spiker i betong og stål.

5 Ta maskinen i bruk

ADVARSEL
Fare for ulykke! Pressing av boltføringen mot en kropps-
del betraktes som ikke-forskriftsmessig klargjøring av
festemaskinen. Ikke press boltføringenmot en kropps-
del. Ikke trekk boltføringen tilbake med hånden eller
med en gjenstand. Ikke overskrid kontaktsikringen
ved innsetting av et festeelement i boltføringen.

FORSIKTIG
Tilbakespretting av spikerskyveren kan forårsake person-
skader og skader på festemaskinen. Ved nedtrekking av
spikerskyveren må du passe på at den smekker trygt
i lås. Ikke la spikerskyveren sprette tilbake.

5.1 Lade batteriet
Du finner mer informasjon om opplading av batteriet i
bruksanvisningen for laderen.

5.2 Sette inn batteri 2

1. Skyv batteriet inn i festemaskinen bakfra.

2. FORSIKTIG Hvis batteriet faller ned, kan dette
være farlig for deg selv og andre.
Kontroller at batteriet sitter godt fast i
festemaskinen.

5.3 Legge spiker i festemaskinen
5.3.1 Legge i spiker for magasindrift 3

1. Trekk spikerskyveren nedover til den smekker i lås.
2. Snu festemaskinen med huset ned.
3. Legg inn spikerremsene, og la dem gli inn i

magasinet (maksimalt to remser med 10 spiker i
hver).

4. Hold spikerskyveren fast, og trykk på låseknappen
for spikerskyveren.

5. Før spikerskyveren langsomt tilbake.
6. Hvis du vil bruke et festeelement, setter du dette

i fordypningen i boltføringen som er beregnet til
formålet.

5.3.2 Legge i spiker for enkeltdrift 4

1. Tømmagasinet før du foretar enkeltfesting (se 6.5.1).
INFORMASJON Festing i enkeltdrift med fylt
magasin kan føre til skade på festemaskinen.
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2. Sett spikeren og festeelementet i fordypningen i
boltføringen som er beregnet til formålet.
INFORMASJON Festing med flere spiker i bolt-
føringen kan føre til skade på festemaskinen. Legg
alltid bare én spiker i festemaskinen ved enkelt-
drift.

3. Trykk på bryteren for enkeltfesting.
INFORMASJON Bryteren for enkeltfesting smekker
hørbart i lås. Hvis spikerskyveren trekkes noen få
centimeter nedover, utløses bryteren for enkelt-
festing på nytt.

6 Betjening

ADVARSEL
Fare for ulykke! Pressing av boltføringen mot en kropps-
del betraktes som ikke-forskriftsmessig klargjøring av
festemaskinen. Ikke press boltføringenmot en kropps-
del. Ikke trekk boltføringen tilbake med hånden eller
med en gjenstand. Ikke overskrid kontaktsikringen
ved innsetting av et festeelement i boltføringen.

ADVARSEL
Under festingen kan materiale fra underlaget splintres
og deler av spikerremsen slynges ut. Splinter og deler
kan forårsake skade på kroppen og øynene. Både du
selv og personer i nærheten må bruke vernebriller og
vernehjelm.

FORSIKTIG
Tilbakespretting av spikerskyveren kan forårsake person-
skader og skader på festemaskinen. Ved nedtrekking av
spikerskyveren må du passe på at den smekker trygt
i lås. Ikke la spikerskyveren sprette tilbake.

FORSIKTIG
Ved hyppig festing kan hånden skrubbes opp ved kontakt
med det øvre gripeområdet. Bruk vernehansker.

FORSIKTIG
Under arbeid med begge hender må du passe på at
ingen ventilasjonsåpninger tildekkes.

6.1 Felle opp/ned støttefoten 5

På et jevnt underlag gjør støttefoten det lettere å plassere
festemaskinen vinkelrett, fordi da må man bare sørge for
at den er vinkelrett i sideretningen. På ujevnt underlag
kan det være nødvendig å felle opp støttefoten for å stille
festemaskinen i rett vinkel i forhold til underlaget.
Med nedfelt støttefot kan festemaskinen hektes på en
stillasstolpe ved hjelp av stillaskroken.

6.1.1 Felle opp støttefoten
1. FORSIKTIG Klemfare! Ved nedfelling av støtte-

foten er det fare for å klemme fingrene mellom
stillaskroken og huset.Hold festemaskinen i hånd-
taket når du feller ned støttefoten.
Trykk mot støttefoten ovenfra for å løsne den fra den
låste posisjonen.

2. Sving støttefoten ca. 180° bakover.

3. Trykk nedenfra mot støttefoten for å låse den i
oppfelt posisjon.

6.1.2 Felle ned støttefoten
1. FORSIKTIG Klemfare! Ved nedfelling av støtte-

foten er det fare for å klemme fingrene mellom
stillaskroken og huset.Hold festemaskinen i hånd-
taket når du feller ned støttefoten.
Trykk mot støttefoten ovenfra for å løsne den fra den
låste posisjonen.

2. Sving støttefoten 180° fremover.
3. Trykk nedenfra mot støttefoten for å låse den i

nedfelt posisjon.

6.2 Slå på/av festemaskinen
6.2.1 Slå på festemaskinen
Trykk på av/på-knappen.
INFORMASJON
Fjærelementet strammes hørbart og statusindikatoren
lyser grønt.

6.2.2 Slå av festemaskinen
Trykk på av/på-knappen.
INFORMASJON
Fjærelementet slakkes hørbart og statusindikatoren
slukner.

6.3 Utføre festing 6

1. Slå på festemaskinen (se 6.2).
2. Sett festemaskinen i rett vinkel på underlaget, og

press boltføringen til anslag mot underlaget.
Festemaskinen er klar til festing.

3. Utløs festingen ved å trykke på sikkerhetsutløseren.
4. Løft maskinen helt opp fra underlaget etter festing.

INFORMASJON Hvis boltføringen presses i mer
enn seks sekunder mot et underlag uten at noen
festing utløses, slår festemaskinen seg automatisk
av. Festemaskinen slås på igjen ved å trykke på
av/på-knappen.
INFORMASJON Hvis festemaskinen ikke brukes,
slås den av automatisk etter tre minutter.

6.4 Ta ut batteriet 7

1. Slå av festemaskinen (se 6.2).
2. Trykk og hold inne begge låseknappene.
3. Trekk batteriet bakover ut av festemaskinen.
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6.5 Ta spiker ut av festemaskinen
6.5.1 Ta ut spiker i magasindrift
1. Trekk spikerskyveren ned til den går i lås, og skyv

spikrene nedover og ut av magasinet.
2. Hold spikerskyveren fast, og trykk på låseknappen

for spikerskyveren.
3. Før spikerskyveren langsomt tilbake til utgangs-

stilling.

6.5.2 Ta ut spiker i enkeltdrift
For å ta ut en spiker fra boltføringen bruker du samme
fremgangsmåte som for å løsne en spiker som sitter fast
(se 6.7).

6.6 Ta ut/sette på plass boltføringen
6.6.1 Ta ut boltføringen 8

1. Slå av festemaskinen (se 6.2).
2. Ta ut batteriet (se 6.4).
3. Trekk spikerskyveren nedover til den smekker i lås.
4. Ta spikrene ut av festemaskinen (se 6.5).
5. Skyv låsen til boltføringen til anslag i pilens retning.

Boltføringen frigjøres.
6. Trekk boltføringen forover ute av verktøymunnstyk-

ket.

6.6.2 Sette boltføringen tilbake på plass 9

1. Slå av festemaskinen (se 6.2).

2. Ta ut batteriet (se 6.4).
3. Trekk spikerskyveren nedover til den smekker i lås.
4. Ta spikrene ut av festemaskinen (se 6.5).
5. Skyv låsen til boltføringen til anslag i pilens retning,

og hold den i denne posisjonen.
6. Skyv boltføringen inn i verktøymunnstykket til den

smekker hørbart i lås.
7. Slipp låsen til boltføringen.

Låsen til boltføringen går tilbake i midtstilling.
8. Kontroller ved å trekke i boltføringen at boltføringen

sitter godt gast i verktøymunnstykket.

6.7 Løsne en spiker som sitter fast
FORSIKTIG
Bruk av annet tilbehør enn det anbefalte originaltilbehøret
fra Hilti kan forårsake skader på festemaskinen. Bruk
bare det anbefalte dorsettet for å løsne en spiker som
sitter fast.

Enkelte spiker kan sette seg fast i boltføringen. Ved hjelp
av dorsettet X-NP kan du fjerne spiker som sitter fast i
boltføringen.
Tilbehør finner du på nærmeste Hilti-senter eller på nettet
under www.hilti.com.

1. Ta ut boltføringen (se 6.6).
2. Sett boltføringen inn i festehylsen til dorsettet.
3. Driv spikeren som sitter fast ut av boltføringen ved

hjelp av doren og en hammer.
4. Sett boltføringen tilbake på plass (se 6.6).

7 Service og vedlikehold
7.1 Stell av festemaskinen
1. Fjern regelmessig plastrestene fra boltføringen.
2. Ikke bruk festemaskinen hvis ventilasjonsåpningene

er tette! Bruk en tørr børste for å rengjøre dem
forsiktig.

3. Sørg for at fremmedlegemer ikke trenger inn i feste-
maskinen.

4. Rengjør utsiden av festemaskinen jevnlig med en
lett fuktet klut.

5. Ikke bruk spray, damprenser eller rennende vann til
rengjøring!

6. Sørg alltid for at det ikke er olje eller fett på greps-
delene på festemaskinen.

7. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder silikon.

7.2 Stell av Li-Ion-batterier
Oppbevar batteriene kjølig og tørt.
Lad alltid batteriene med Hilti-ladere som er godkjent for
Li-Ion-batterier.
For å oppnå maksimal levetid for batteriene må du skifte
ut det innsatte batteriet med et ladd batteri, så snart
batterieffekten reduseres merkbart.
INFORMASJON
- Spenningen av fjærelementet skjer langsommere ved
lavere batterieffekt enn med fulladet batteri.

- Batteriytelsen synker ved lave temperaturer.
- Ved drift med redusert batterieffekt slås festemaskinen
av før battericellene blir skadet.

8 Feilsøking
Hvis den aktuelle feilen ikke står i oversikten eller det anbefalte feilrettingstiltaket ikke hjelper, må du kontakte Hilti
service.

Feil Mulig årsak Løsning
Fjærelementet strammes ikke
og ingen statusindikator vises

Tomt batteri Lad opp batteriet, eller skift det ut
med et ladd batteri
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Feil Mulig årsak Løsning
Fjærelementet strammes ikke
og ingen statusindikator vises

Batteriet er satt feil i Ta ut batteriet, og sett det riktig i
Se kapittel: 6.4 Ta ut batteriet 7

Se kapittel: 5.2 Sette inn batteri 2

Fjærelementet strammes ikke,
statusindikatoren blinker grønt
og 1 LED i ladenivåindikatoren
blinker

Tomt batteri Lad opp batteriet, eller skift det ut
med et ladd batteri

For lav batteritemperatur La batteriet varmes langsomt opp til
romtemperatur

Fjærelementet etterstrammes
ikke, statusindikatoren blinker
grønt og de fire LED-ene i lade-
nivåindikatoren blinker

Overtemperatur i festemaskinen La festemaskinen avkjøles

Fjærelementet strammes ikke,
og statusindikatoren blinker
rødt

Boltføringen er satt feil i Ta ut boltføringen, og sett den riktig i.
Se kapittel: 6.6 Ta ut/sette på plass
boltføringen

Fjærelementet strammes ikke,
og statusindikatoren lyser rødt

Maskinfeil 1. Slå av festemaskinen
2. Ta ut batteriet
3. Sett i batteriet
4. Slå på festemaskinen

Boltføringen kan ikke presses
og statusindikatoren lyser grønt

Tomt magasin Legg spiker i magasinet.
Se kapittel: 5.3.1 Legge i spiker for
magasindrift 3

Spikerskyveren sitter fast Ta spikerremsene ut av magasiner og
rengjør magasinet

En spiker sitter fast i boltføringen Løsne spikeren som sitter fast ved
hjelp av dorsettet (tilbehør).
Se kapittel: 6.7 Løsne en spiker som
sitter fast

Boltføringen sitter fast i presset
tilstand

Forurensing mellom boltføring og
verktøymunnstykke

Ta ut boltføringen, rengjør
boltføringen og innsiden av
verktøymunnstykket, og sett
boltføringen tilbake på plass.
Se kapittel: 6.6 Ta ut/sette på plass
boltføringen

9 Avhending

De fleste Hilti-verktøy og -apparater er laget av resirkulerbare materialer. En forutsetning for resirkulering er at delene
tas fra hverandre. Norge har en ordning for å ta apparater tilbake for resirkulering. Trenger du mer informasjon, kontakt
Motek.

Kun for EU-land
Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfall!
I henhold til EU-direktiv om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting
i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
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10 Produsentgaranti apparater
Når det gjelder spørsmål om garantibetingelser, ber vi
deg kontakte din lokale HILTI-partner.

11 EF-samsvarserklæring (original)
Betegnelse: Batteridrevet

festemaskin
Typebetegnelse: BX 3-ME/BX 3-IF
Generasjon: 01
Produksjonsår: 2014

Vi erklærer herved at dette produktet overholder følgende
normer og retningslinjer: 2006/42/EF, 2006/66/EF,
2011/65/EU, til 19. april 2016: 2004/108/EF, fra 20.
april 2016: 2014/30/EU, EN ISO 12100, EN 60745‑1,
EN 60745‑2‑16.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan

Norbert Wohlwend Lars Taenzer
Head of Quality & Processes
Management

Head of BU Direct Fastening

BU Direct Fastening BU Direct Fastening
11/2015 11/2015

Teknisk dokumentasjon hos:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
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