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Algemene veiligheidsinstructies1.

!
              WAARSCHUWING   Tref bij het gebruik van elektrisch gereedschap altijd de 

onderstaande voorzorgsmaatregelen om het risico van elektrische schokken, 
brand en lichamelijk letsel te verminderen. Lees eerst alle instructies door 
voordat u dit product gaat gebruiken. 

1) 
  a)  Ongelukken gebeuren 

vaak als er te weinig licht is of als de ruimte rommelig is.
  b)  

Gebruik geen elektrisch gereedschap in vochtige of natte ruimten en stel 
het niet aan regen bloot.

  c) 

 Bij het gebruik van elektrisch gereedschap komen vonken 
vrij die de gassen of het stof kunnen doen ontbranden.

  d) Houd kinderen en andere omstanders op afstand wanneer u met 
 U kunt afgeleid raken, wat ongelukken 

kan veroorzaken.
  e)  Gebruik hangsloten en 

hoofdschakelaars of haal startsleutels weg.
2) 
  a)  

Water in elektrisch gereedschap kan een elektrische schok veroorzaken.
  b) 

delen. Een snoer dat is beschadigd of in de knoop zit, kan het risico van 
elektrische schokken verhogen.

  c) 
verkeert. Zorg dat het verlengsnoer zwaar genoeg is voor de stroom die 
uw gereedschap nodig heeft. Een te licht snoer kan de spanning op de 
lijn verlagen, wat tot verlies van vermogen of oververhitting kan leiden.

  d) 

3) 
  a) 

elektrisch gereedschap kan tot ernstig lichamelijk letsel leiden.
  b)  Een gewone bril is NIET een 

  c)  Gebruik een gezichts- of 
stofmasker wanneer er stof bij uw werk vrijkomt. Afhankelijk van uw 
werkzaamheden kan uw veiligheidsuitrusting bestaan uit een stofmasker, 
anti-slipveiligheidsschoenen, helm of gehoorbescherming. Deze kunnen 
het risico van persoonlijk letsel verminderen.

  d) Voorkom dat het apparaat onverwacht start. Controleer of de 
schakelaar op UIT staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt. 

of aansluiten met de schakelaar op Aan is vragen om ongelukken.
  e) 

 Een tang of sleutel aan een draaiend  
deel van het gereedschap kan lichamelijk letsel veroorzaken.

  f) 
Zo hebt u meer controle over het gereedschap als er iets 

onverwachts gebeurt.
  g)  Gebruik zo mogelijk klemmen of een 

bankschroef om uw werk vast te zetten. Dit is veiliger dan het werk in de 
hand houden. Bovendien hebt u dan beide handen vrij voor het gereedschap.

  h) Ga nooit op de machine staan. Als u per ongeluk de boorbits of het 
snijgereedschap aanraakt, kan dit tot ernstig lichamelijk letsel leiden.

  i) 

delen. Loszittende kleding, lang haar of sieraden kunnen in bewegende delen 
vast komen te zitten. Rol uw mouwen tot de elleboog op. Draag een haarkapje 
om lang haar te beschermen.

  j) 
Het 

gebruik van deze hulpmiddelen kan gevaren in verband met stof verminderen.
4) 
  a) 

  b) 
U voert het werk beter en veiliger uit 

als u het juiste gereedschap met de snelheid gebruikt waarvoor het is ontworpen.
  c)  Gebruik gereedschap of hulpstukken 

niet voor een taak waarvoor deze niet zijn ontworpen.
  d) 

Als de aan-/uitschakelaar van een stuk gereedschap 

  e) 

 Dergelijke voorzorgsmaatregelen 
voorkomen dat het gereedschap per ongeluk kan worden ingeschakeld.

  f) 
Schakel het eerst uit. Wacht totdat het gereedschap helemaal is gestopt.

  g) 

 In de handen van ongeoefende personen 
zijn elektrische gereedschappen gevaarlijke instrumenten.

  h) 

 Veel ongelukken 
worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

  i) Goed onderhouden 
snijgereedschap met een scherp snijvlak loopt minder gemakkelijk vast 
en is gemakkelijker te bedienen.

  j) 
de accessoire en het materiaal waarmee u werkt.

  k) 
en accessoires. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor aanbevolen 
accessoires. Het gebruik van ongeschikte accessoires kan lichamelijk 
letsel veroorzaken.

  l) 

 
Gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere dan de bedoelde 
werkzaamheden kan leiden tot gevaarlijke situaties.

5) Reparaties
  a) 

 
Zo houdt u het gereedschap veilig voor gebruik.

6) 
  a) 

  b) 
 Zet het 

nooit op een standaard met open bovenzijde.
  c) 

  d) 
wanneer u met de machine werkt.

  e) 

  f)  
Deze arm is voorzien van een springveer en springt terug als u de arm loslaat.

  g)  De randen 
van een boorbit zijn scherp.

  h) 
kantelen of verschuiven. Nooit op het gereedschap staan.

  i) 

  j) 

  k) 
 

Als u vragen hebt over het gebruiksdoel van het gereedschap, gebruik het 
dan NIET voordat u contact hebt gehad met Kreg Tool Company en van ons 
advies hebt gekregen.
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Algemene veiligheidsinstructies 2.

7) 

 WAARSCHUWING  Stof dat bij schuren, zagen, slijpen, boren en  
          andere werkplaatsactiviteiten vrijkomt, kan chemische stoffen bevatten 
waarvan bekend is dat deze kanker, geboorteafwijkingen of andere schade 

a) Lood uit verf op loodbasis
b) Kristallijn silicium uit baksteen en cement en andere metselproducten
c) Arsenicum en chroom uit chemisch behandeld hout

Hoeveel risico u loopt als gevolg van blootstelling aan deze stoffen hangt af 
van hoe vaak u dit soort werk doet. Om blootstelling aan dit soort stoffen te 
verminderen, is het raadzaam in een goed geventileerde ruimte te werken 
met goedgekeurd veiligheidsmateriaal, zoals een stofmasker dat speciaal 

Ingang ............................................... 220V-240V~50-60Hz 600W
Onbelast toerental ............................ 2.800 min-1

Minimale dikte werkstuk ................... 13 mm
Maximale dikte werkstuk .................. 45 mm
Standaard boorbit .............................  9,5 mm diameter, 157 mm totale lengte, 

getrapte punt
Totale massa inclusief accessoires ....11 kg

Hand-/armtrillingsniveau van de Foreman DB210-EUR pocketboormachine
Totale trillingswaarden vastgesteld volgens EN 61029 
Onbelaste versnelling bij handgreep
Trillingsintensiteit Ah= 0,472 m/s2

Onzekerheidswaarde K= 1,5 m/s2

Belaste versnelling bij handgreep
Trillingsintensiteit Ah= 4,34 m/s2

Onzekerheidswaarde K= 1,5 m/s2

 LET OP   Afhankelijk van de manier waarop u het gereedschap gebruikt, kan de 
trillingsintensiteit tijdens het werk afwijken van de hier vermelde totale waarde.

Geluidsemissiewaarde
Geluidsemissieverklaring volgens EN ISO 4871
Meting A-gewogen geluidsdrukniveau 

Onzekerheidswaarde KpA = 3 dB. 

Meting A-gewogen geluidsvermogensniveau 

Onzekerheidswaarde KwA = 3 dB.

 WAARSCHUWING   Blootstelling aan trillingen van het gereedschap kan 
leiden tot verlies van tastzin, verdoofdheid, tintelingen en een verminderd 
grijpvermogen. Langdurige blootstelling kan chronische klachten geven. 
Beperk zo nodig de duur van de blootstelling aan trillingen en gebruik speciale 
handschoenen. Gebruik het gereedschap niet bij temperaturen die zo laag 

en hoe vaak u met het gereedschap kunt werken.

Geluids- en trillingsniveaus worden vastgesteld volgens EN 61029 of 
vergelijkbare internationale normen. De cijfers staan voor normaal gebruik van 
het gereedschap in normale werkomstandigheden. Een slecht onderhouden, 
onjuist gemonteerd of onjuist gebruikt gereedschap kan meer geluid en meer 
trillingen produceren. Op www.osha.europa.eu vindt u informatie over geluids- 
en trillingsniveaus op de werkplek. Deze informatie kan handig zijn voor 
thuisgebruikers die het gereedschap gedurende langere tijd gebruiken.

Verlengsnoeren mogen alleen tijdelijk worden gebruikt. Ze zijn geen vervanging 
voor het aanleggen van stopcontacten en de juiste bedrading. Als u buiten 

buitenshuis, om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen.

1. U dient te allen tijde verlengsnoeren met randaarde te gebruiken.
2.  U dient verlengsnoeren te beschermen tegen beschadiging en deze niet 

via deuren of ramen te laten lopen die dicht kunnen slaan, waardoor het 
snoer kan worden beschadigd.

3.  Verlengsnoeren moeten goedgekeurd zijn voor de elektrische 
gereedschappen die u gebruikt met een geleiderdoorsnedeoppervlak 
van minimaal 0,75 mm2.

4.  Verlengsnoeren moeten periodiek worden gecontroleerd om te zien of de 
isolatie en geleiding nog voldoen.

5.  Verlengsnoeren mogen niet door water lopen of verbindingen hebben die 
aan water kunnen worden blootgesteld.

volt

hertz

watt

wisselstroom

Voldoet aan vereisten van de Europese 

sleutelen of hulpstukken of accessoires 

u met de machine werkt.

wanneer u met de machine werkt.

V

Hz

A

W

 ...........

 ....... Class II Construction 

 .....alternating current
no ......no load speed

min
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Inleiding3.

Artikelnr. Beschrijving

Onderdelen

1

8

7

6

5

4

3

2

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Bedieningsarm

Armvergrendeling

Machinebasis

Handgrepen

Stofzuigerpoort

Zelftappende schroeven

Stofzuigerkap

Trusskopmachineschroeven

Slangklemmen

Stofzuigerslang

Bovenklep

Bovenzijde machine

3-mm inbussleutel

Bovenklepstellers

Stelbalkvergrendelingshendels

Stelbalk

Schroeven voor stelbalkvergrendeling

Basisstukken voor stelbalkvergrendeling

Adapter VK-stekker

Zekeringhouder

Markeringen dikte werkstuk

Boorbit

Stopknop boordiepte

Stelblok boordiepte

Boorgeleider (standaardgeleider meegeleverd)

Tegenmoer dieptestop

Behuizing klemarm

Klemkussentje

Stelknop klem

Tegenmoer klem

Klemarm

Vergrendeling bovenklep

Afsluitknop schakelaar

Schakelaar

Werkstukstoppen

Meetlint om midden af te lezen

Nr. 2 vierkante schroevendraaierbit 152 mm lang

Accessoirelade

Sleutelhouder

Voet

Bevestigingsgat

Bovenklepsteun

Ontgrendelingspen

Motor

Geleidestaven

Snelwisselboorhouder

Motorkoppeling

Draaischarnieren

Aansluitpunten scharnier

Stelschroef boorgeleider

18

Artikelnr. Beschrijving

20

19

28

31

38

37

36

35

34

33

32

39

21

22

23

24

25

26

27

29

Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop van de Foreman DB210-EUR pocketboormachine van Kreg. Lees vóór gebruik alle instructies en 
veiligheidsinformatie in deze handleiding zorgvuldig door.

draagbaarheid van gereedschap dat u op uw werkbank kunt zetten. In deze handleiding vindt u stapsgewijze instructies voor het stellen 

30

40

41

42

43

44

45

Kreg Online: Als u pocketschroeven wilt bijbestellen, de accessoires wilt bekijken die voor uw apparaat verkrijgbaar zijn 
of hulp nodig hebt bij het maken van een bepaalde verbinding, gaat u naar kregtool.com.

Kreg Owners' Community: Meld u aan als lid, maak uw eigen pagina, bekijk de projecten van andere leden, post foto's 
van uw projecten, bekijk instructievideo's en neem deel aan forums op kregjig.ning.com.

YouTube-kanaal van Kreg: Ga voor video's van projecten, producten en tips naar youtube.com/user/kregtoolcompany.

Kreg op Facebook: Ga naar Kreg op Facebook, deel uw projecten en raak geïnspireerd door onze fans en vrienden op 
facebook.com/kregJig.

46

47

48

49

50



Onderdelen 4.
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Onderdelen5.
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Montage 6.

Duw de bedieningsarm (1) naar beneden, zet de arm los met de 
armvergrendeling (2) aan de achterkant van de machinebasis (3) en zet de 
bedieningsarm voorzichtig volledig rechtop. Laat de bedieningsarm niet volledig 
rechtop schieten. Duw de bedieningsarm naar beneden en zet de arm vast met 
de armvergrendeling als u het gereedschap wilt vervoeren of opbergen.

De bedieningsarm losmaken

De Foreman is voorzien van een systeem voor het verwijderen van 
houtsnippers met een stofzuigerpoort (5) van 32 mm en zelftappende 
schroeven (6), een stofzuigerkap (7) en machineschroeven (8), slangklemmen 
(9) en een stofzuigerslang (10). Dit houdt uw werkplek schoon en zorgt 
bovendien dat u sneller kunt werken en oververhitting kunt voorkomen, wat 
de levensduur van uw boorbit verlengt. Een Foreman waarop het systeem 
voor houtsnipperverwijdering is gemonteerd, moet bij gebruik op een gewone 
stofzuiger zijn aangesloten. Als u dit niet doet, stapelen de houtsnippers zich 
in de slang en de stofzuigerkap op, waardoor de boorbit uiteindelijk vastloopt. 
De Foreman kan zonder het snipperverwijderingssysteem worden gebruikt. 
Als u het systeem monteert en merkt dat u de Foreman zonder een stofzuiger 
moet gebruiken, hoeft u alleen de stofzuigerslang uit de stofzuigerkap te halen.

Als u het snipperverwijderingssysteem wilt monteren, draait u de Foreman 
op zijn kant en plaatst u aan de binnenkant van de machinebasis (3) de 
stofzuigerpoort (5) in de opening in de achterkant van de basis en zet u deze 
van de buitenkant af vast met twee zelftappende schroeven (6). Bevestig de 
stofzuigerkap (7) aan de machine met vier trusskopmachineschroeven (8).

Schuif de slangklemmen (9) over de uiteinden van de stofzuigerslang (10) 
en schuif de uiteinden van de stofzuigerslang op de stofzuigerpoort en de 
stofzuigerkap. Plaats de voorste slangklem met de schroefkop gericht naar 
de voorkant van de machine, zodat u de stofzuigerslang gemakkelijk via de 
bovenklep (11) kunt losmaken van de stofzuigerkap. Draai de klemmen aan 
en zet de Foreman weer rechtop.

Het systeem voor de verwijdering van houtsnippers 
monteren

9

8

7

6

10

5

7

9

schakelt u het gereedschap uit en koppelt u het 

los van de voedingsbron voordat u de bovenklep opent, aan het gereedschap 

gaat sleutelen of hulpstukken en accessoires gaat monteren of losmaken.

                   De machine nooit bij de bedieningsarm optillen of dragen. 

Gebruik altijd de handgrepen (4) aan de voor- en achterkant van de machine.

       De bovenklep is in de fabriek uitgelijnd met de bovenkant van de 

       machine. Als de klep moet worden bijgesteld, doet u dit als volgt:

Plaats de machine op een zaagbok, zodat u bij de onderkant van de machine 
kunt. Leg een meetlat op de bovenkant van de machine (12) en de bovenklep 
(11). Gebruik de meegeleverde 3-mm inbussleutel (13) om de bovenklepstellers 
(14) bij te stellen.

De bovenklep waterpas stellen

11

12

Vastzetten

Losmaken

2

14

13

4

14

!  LET OP

! WAARSCHUWING

                                      

                            

                  Haal de boorbit uit de machine wanneer u deze opbergt 

of niet meer gebruikt.
!  LET OP



Montage7.

Draai de stelbalkvergrendelingshendels (15) een kwartslag met 
de klok mee (vergrendelstand). Als de stelbalk (16) met lichte 
druk nog in beweging komt, draait u de schroeven voor de 
stelbalkvergrendeling (17) aan. Draai de hendels tegen de klok in 
(ontgrendeld) en controleer of de stelbalk vrijelijk kan bewegen.

Mocht het ooit nodig zijn om de stelbalkvergrendelingen te 
demonteren, dan moeten de basisstukken van de vergrendelingen 
(18) met de vlakke kant (zie de illustratie) in de richting van de 
stelbalk staan.

De druk van de stelbalkvergrendeling bijstellen

16

17
15

18

Vlakke kant

Open de scharnierende klep van de VK-stekkeradapter (19). 
Plaats de tweepins stekker van het netsnoer in de adapter 
en klik de pinnen in de clips vast.

De stekkeradapter monteren

De adapter is voorzien van een vervangbare zekering. Als 
u de zekering wilt vervangen, haalt u de zekeringhouder (20) 
met een kleine schroevendraaier uit de onderkant van de adapter. 
Plaats een nieuwe zekering in de houder en druk de houder 
in de onderkant van de adapter. Zorg dat deze stevig vast zit.

Sluit de klep en draai de machineschroef tussen de horizontale 
stekkerpinnen vast.

19

20

20



8.Bediening

Voor een sterke verbinding moet de pocketschroef halverwege 
de dikte van het werkstuk naar buiten komen. U doet dit door de 
positie van de stelbalk bij te stellen.

Ontgrendel de stelbalk (16) door de stelbalkvergrendelingshendels 
(15) tegen de klok in te draaien. Lijn de achterrand van de stelbalk uit 
met de markeringen voor de werkstukdikte (21) op de bovenkant van 
de machine (12) die overeenkomen met de dikte van uw werkstuk. 
Draai de hendels met de klok mee om de stelbalk vast te zetten.

(1) Stel de stelbalk bij op basis van de dikte van uw 
werkstuk

Voor stevige verbindingen stelt u de machine in op de dikte van uw 
werkstuk en de lengte van de gebruikte schroef. Met de Foreman gaat 

Materiaaldikte

13 mm*
25 mm†

19 mm††

16 mm 25 mm

19 mm 32 mm

22 mm 38 mm

25 mm 38 mm

29 mm 38 mm

32 mm 51 mm

35 mm 51 mm

38 mm 64 mm

Kreg biedt een complete lijn pocketschroeven voor elke dikte en elk 

Alle pocketschroeven van Kreg zijn verkrijgbaar bij uw Kreg-dealer 
of online op www.kregtool.com.

12

21 16 15

Fijne schroefdraad

schroefdraad is de kans kleiner dat het materiaal splijt. Daarom raden we deze 

aan voor hardhout.

Grove schroefdraad

Door de grote diameter en schroefspoed zorgen onze nr. 8 schroeven voor een 

stevige grip in zachthout en composietmateriaal als multiplex, spaanplaat en MDF.

Reik niet van onderaf in de machinebasis wanneer 
het gereedschap op de netvoeding is aangesloten.! WAARSCHUWING

                Wanneer u met de optionele Micro Pocket™ 
boorgeleider en boorbit pocketgaten boort in materiaal van 
13 mm dikte, plaatst u de achterkant van de stelbalk  3 mm 

gemarkeerd. Dan krijgt u een pocketgat dat diep genoeg is voor 
een 19-mm pocketschroef met cilinderkop en een Micro-plug.

! LET OP

(2) Kies een schroef

de kop tot het puntje van de schroef

32 mm

*Pankop-pocketschroef aanbevolen. †Voor standaardboorgeleider

††Uitsluitend voor optionele

 microboorgeleider



Bediening9.

Voor het maken van een sterke verbinding is, naast de juiste instellingen 
van de machine, ook de juiste positionering van de boorgaten in het 
werkstuk van belang. Voor smalle onderdelen als rails, stijlen en lijsten 
plaatst u pocketgaten op 10-13 mm van elke rand. Gearceerde lijnen op 
het meetlint geven deze offset aan, zodat u de locaties voor de pocketgaten 
niet hoeft te markeren. U hoeft alleen maar de rand van uw werkstuk uit te 
lijnen op de gearceerde lijn en te boren. Voor brede onderdelen als panelen 
en tafelbladen plaatst u het eerste pocketgat op 50 mm van de rand en 
daarna het midden van elk volgende gat op 150 mm.

Positie van pocketboorgaten

Trek de bedieningsarm (1) naar beneden en duw de boorbit (22) naar 
voren totdat de punt de stelbalk (16) raakt. Draai zo nodig de stopknop 
voor de boordiepte (23) tegen de klok in. Zet de bedieningsarm weer 
helemaal rechtop. Hierdoor trekt de boorbit zich terug.

Plaats het stelblok voor de boordiepte (24) tegen de stelbalk aan 

blokstap die overeenkomt met de lengte van de schroef die u voor de 
boorgeleider (25) gaat gebruiken. Trek de bedieningsarm omlaag en 
plaats de pilootpunt van de boorbit in de stap. Draai met de schouder 
van de boorbit tegen de blokstap de stopknop voor de boordiepte 
(23) met de klok mee totdat deze stopt. Draai de tegenmoer (26) 
voor de dieptestop vast tegen de onderkant van de behuizing voor 
de klemarm (27). Zet de bedieningsarm weer helemaal rechtop.

(3) Stel de boordiepte in

22

16
23

1

27

24

26

Met het stelblok voor de boordiepte

Boorgeleider en -bit Materiaaldikte Instelling blokstap

Micro* 13 mm 19 mm ¾”

Micro* en standaard 16 mm-19 mm 25 mm, 32 mm, 38 mm 1” / 1¼” / 1½”

Standaard 32 mm-35 mm 51 mm 2”

Standaard en HD* 38 mm 64 mm 2½”

*optionele accessoires

Wanneer u het snipperverzamelsysteem gebruikt, moet u een gewone 
stofzuiger op de stofzuigerpoort (5) aansluiten en de stofzuiger aanzetten. 
Houd het werkstuk stevig tegen de stelbalk (16) aan, waarbij de locatie 
voor het pocketgat gecentreerd is op de boorgeleider (25). Duw de 
afsluitknop voor de schakelaar (33) op de bedieningsarm (1) in en trek 
aan de schakelaar (34), waardoor de boormotor wordt ingeschakeld. 
Laat de motor op volle snelheid komen en trek de bedieningsarm in een 
soepele beweging naar beneden totdat de dieptestop wordt geraakt. 
Zet de bedieningsarm weer helemaal rechtop en laat de schakelaar los.

Pocketgaten boren

Zet de bedieningsarm (1) weer helemaal rechtop. Plaats het werkstuk tegen 
de stelbalk (16) en onder het klemkussentje (28). Draai de stelknop voor 
de klem (29) met de klok mee totdat het klemkussentje het werkstuk raakt. 
Draai de knop nu een halve draai tegen de klok in. Draai de tegenmoer 
(30) voor de klem vast tegen de klemarm (31). De klem zit nu op zijn plaats, 
dus als u de bedieningsarm omlaag brengt, zet u voldoende druk op het 
werkstuk om het vast te zetten voordat de boorbit in het hout dringt.

(4) Stel de werkklem bij

16

1
29

30

28

31

               Wanneer u de bedieningsarm weer vergrendelt voor 
vervoer of opslag, draait u de knop voor de dieptestop tegen 
de klok in, zodat de arm weer helemaal naar beneden kan.

! LET OP

                                     Voordat u de machine inschakelt, moet u de 

draait u met de 3-mm inbussleutel (32) de vergrendeling (13) 
met de klok mee.

! WAARSCHUWING

                                      Houd uw handen uit de buurt van de draaiende 
boorbit en werkklem wanneer u met de machine werkt.
! WAARSCHUWING

                                      Houd uw handen uit de buurt van de draaiende 
boorbit en werkklem wanneer u met de machine werkt.
! WAARSCHUWING

Houd uw 

handen uit  

de buurt!



Draai de bout op de werkstukstop (34) los met de 3-mm inbussleutel 
(13), schuif de stop naar de gewenste positie en draai de bout aan. 
Als u de stelbalk (16) tussen beide zijkanten gecentreerd houdt, kunt 

de stops te bepalen. U kunt een stop negeren door het werkstuk op de 
stop te plaatsen en de stoparm met springveer in de stop te drukken.

Werkstukstoppen

10.Bediening

16 13

36

34

U kunt elke stoparm weggedrukt houden door de arm in de stop te 
duwen en deze naar de bout te schuiven waarmee de stop op de 
stelbalk vastzit. De nok in de arm biedt grip. Als u de stoparm weer 
in gebruik wilt nemen, schuift u deze van de bout af.

                U kunt aan beide zijden van de boorgeleider een 
werkstukstop gebruiken door de stop uit de T-sleuf van de stelbalk te 
schuiven en om te draaien, zodat het open einde van de stoparm naar 
het midden wijst en de stop vervolgens weer in de T-sleuf te plaatsen.

! LET OP

Twee pocketgaten met onze aanbevolen minimale afstand van  
14 mm van midden tot midden passen in hun geheel op een 19 mm 
dikke plank van minstens 60 mm breed. Stel de machine gewoon 
in voor de dikte van 19 mm. Boor daarna met het verstekuiteinde 
van het werkstuk tegen de stelbalk aan een gat op 11 mm van het 
verstekpunt en een tweede gat op 60 mm van de verstekhak.

U kunt ook een pocketgat aan elke kant van de verstekverbinding 
boren in plaats van beide gaten op dezelfde kant.

60 mm
11 mm

Verstekhoeken



Bediening11.

Om te voorkomen dat uw machine door onbevoegden wordt gebruikt, 
is de schakelaar (34) voorzien van een opening waarmee u met 
behulp van een hangslot (niet meegeleverd) de schakelaar in de  
Uit-stand kunt vergrendelen.

Vergrendeling van de schakelaar

U kunt de nr. 2 vierkante schroevendraaierbit (37), het stelblok voor de 
boordiepte (24) en de optionele Micro- en HD-boorgeleiders en extra bits 
in de accessoirelade (38) onder de bovenklep (11) opbergen. Als u de 
inbussleutel (13) bij de hand wilt houden voor het openen en sluiten van 
de bovenklep en andere aanpassingen, steekt u het lange uiteinde van 
de sleutel in de sleutelhouder (39) in de voet links voor (40).

Opbergruimte voor accessoires

U kunt uw Foreman op allerlei manieren goed vastzetten op een 
werkvlak. Hiervoor is de voet (40) in elke hoek van de machinebasis 
voorzien van een plat vlak, zodat u de machine tijdelijk op een 
werkbank kunt klemmen én van een bevestigingsgat (41) als  
u de machine met een bout of schroef wilt vastzetten.

Stevig bevestigen

40

41

34

38



12.Bediening

Om de veiligheid en betrouwbaarheid van het product te waarborgen moeten alle reparaties aan de motor worden uitgevoerd door het servicecentrum 
van de Kreg Tool Company. Bel de klantenservice van Kreg (1.800.447.8638) en vraag om goedkeuring voor de retourzending en om verzendinstructies.

Motoronderhoud

Een tabel en een lijst met vervangende onderdelen en sets vindt u op www.kregtool.com. Daar vindt u ook de online versie van deze handleiding.

Vervangende onderdelen

1. Houd de motor schoon en de machinebasis vrij van stof en 
houtsnippers. Wanneer u de machine zonder gewone stofzuiger 
gebruikt, moet u regelmatig afvalmateriaal uit de binnenkant van 
de machine verwijderen of de machine op een open standaard 
monteren, zodat er zich geen afval in kan verzamelen.

2. Smeer de geleidestaven periodiek met een droog smeermiddel. Een 
droog smeermiddel trekt geen houtsnippers of stof aan en verlengt de 
levensduur van de lagers en geleidestaven. De motorkoppeling en de 
koppeling die bij het klemmechanisme horen, moeten periodiek worden 
gesmeerd, zodat deze goed blijven bewegen.

3. Gebruik scherpe boorbits. U kunt wel 4.000 tot 5.000 gaten in 
eikenhout boren voordat u de bit moet vervangen. Vervang onderdelen 
op basis van uw instellingen en het materiaal waarin u boort. Houd 
de boorbit schoon en vrij van pek, hars en lijm. Zo verlengt u de 
levensduur van de bit aanzienlijk. Reinig de boorbit periodiek met 
een reinigingsmiddel voor snijgereedschap en breng een droog 
smeermiddel aan. Zelfs een verontreinigde boorbit kan scherp zijn, 
dus wees voorzichtig wanneer u de snijranden aanraakt.

Ter bescherming van de werkstukstops (35) bij het openen van de 
bovenklep (11) maakt u met de hendels de stelbalkvergrendelingen (15) los 
en verplaatst u de stelbalk (16) helemaal naar achteren. Draai de stelknop 
voor de klem (29) tegen de klok in om het klemkussentje (28) omhoog te 
halen. Ontgrendel de bovenklep met de 3-mm inbussleutel (13), open de 
klep en zet de bovenklepsteun (42) vast. Verwijder de ontgrendelingspen 
(43) en schuif de motor (44) van de geleidestaven (45) af.

Trek de kraag van de boorhouder (46) naar voren en haal de boorbit eruit om 
de boorbit (22) te vervangen. Plaats de zeskantige schacht van de nieuwe 
boorbit in de houder en laat de kraag los. Schuif de motor op de geleidestaven 
en plaats de boorbit in de boorgeleider (25). Lijn de motorkoppeling (47) uit op 
de koppelingsopening op de motor en steek de ontgrendelingspen erin. Maak 
de bovenklepsteun los en sluit en vergrendel de klep.

Wanneer u overschakelt op de optionele Micro- of HD-boor en -geleider, 
verwisselt u de boorbit zoals hierboven is beschreven. Koppel vervolgens 
de stofzuigerslang (10) los van de stofzuigerkap (7). Til de bovenklep van 
de machine en maak de draaischarnieren (48) op de bovenklep los van 
de aansluitpunten (49) op de bovenkant van de machine (12).

Leg de bovenklep ondersteboven op een platte ondergrond (bijvoorbeeld een 
zaagtafel). Draai de schroef van de boorgeleiderset (50) met de 3-mm inbussleutel 
(13) los en verwijder de boorgeleider. Houd de bovenklep stevig vast tegen de 
vlakke ondergrond, schuif de nieuwe boorgeleider in de opening, draai deze zodat 
de gehoekte kant tegen de vlakke ondergrond ligt en draai de schroef aan.

Zet de bovenklep op de machine en zet de bovenklepsteun vast. Sluit 
de stofzuigerslang weer op de stofzuigerkap aan. Schuif de motor op 
de geleidestaven en plaats de boorbit in de boorgeleider. Sluit met de 
ontgrendelingspen de motorkoppeling (47) aan op de motor en sluit en 
vergrendel de bovenklep.

Een boorbit vervangen of een boorbit en 

boorgeleiderset monteren

45

49

11

50

12

13

48

46

44

45

22

45

48

Onderhoud

25

                  Gebruik de juiste procedure hieronder wanneer u een boorbit 

vervangt of de optionele Micro- of HD-boorbits en -boorgeleiders monteert.
! LET OP

                                         De randen van een boorbit zijn scherp. Draag altijd 

handschoenen wanneer u de boorbit vervangt.
! WAARSCHUWING

schakelt u het gereedschap uit en koppelt u het los van de 

voedingsbron voordat u de bovenklep opent, aan het gereedschap gaat 

sleutelen of hulpstukken en accessoires gaat monteren of losmaken.

! WAARSCHUWING

                 Gebruik voor het vervangen van de boorbits alleen 

vervangende bits van Kreg.
! LET OP

 Probeer een beschadigd netsnoer nooit te 

een speciaal behandeld snoer dat via de serviceorganisatie van 

Kreg verkrijgbaar is.

!  WAARSCHUWING



Tips 13.

1. Voer eerst een test uit
  Test de verbinding met afvalhout van hetzelfde materiaal 

als uw werkstuk.

2. Gebruik alleen schroeven van Kreg
  Schroeven van Kreg zijn voorzien van een scherpe, 

zelftappende punt die door de houtvezels heensnijdt 
en ze niet uit elkaar duwt.

3. Gebruik het juiste type schroef

schroefdraad. Deze nr. 7 schroeven verbruiken minder 
hout dan de nr. 8 schroeven met grove schroefdraad die 
u gebruikt voor zachthout, multiplex, MDF en spaanplaat.

4. Draai de schroef erin en haal hem eruit
  Draai de schroef tot halverwege, draai hem eruit om 

overtollige houtvezels uit het gat te verwijderen en draai 
de schroef vervolgens helemaal in.

5. Verminder wrijving
  Breng bijenwas of een ander smeermiddel aan op de schroef 

om wrijving te verminderen als u de schroef indraait.

6. Gebruik de klem op de juiste wijze
  Centreer de kussentjes van de Kreg Face Clamp™ op de 

verbindingslijn met het grote klemkussen op de voorzijde 
(tegenover de pocketgaten) van de verbinding. Zorg ervoor 
dat de klem genoeg druk uitoefent om de werkstukken 
precies tegen de rand en stabiel te houden, maar niet 
zoveel dat het klemmen en losmaken moeilijk gaat.

Zes tips om splijten te voorkomen

Het milieu beschermen

Gooi geen elektrisch gereedschap bij het huishoudelijke afval. In navolging van de Europese richtlijn 2002/96/EC 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en in overeenstemming met nationale wetgeving moeten 
elektrische apparaten die het einde van hun nuttige levensduur hebben bereikt, apart worden ingezameld voor recycling.

                       
Wij, Kreg Tool Company,
verklaren als enige verantwoordelijke dat:

 Apparatuur: Pocketboormachine
 Model: DB210-EUR
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende normatieve documenten:

en voldoet aan de volgende EN-normen:

De technische documentatie wordt bijgehouden door Kreg Tool Company

Aangemelde instantie: TÜV Rheinland

zonder toestemming van de fabrikant.

____________________________________________________________________________________

Naam Handtekening Datum en plaats 

EC-CONFORMITEITSVERKLARING

Todd A. Sommerfeld, CEO                                                                         9/2/14        Huxley, IA, USA                                            



Foreman DB210-EUR pocketboormachine

Kreg Tool Company garandeert dat de Foreman DB210 pocketboormachine geen gebreken vertoont in materialen en 
vakmanschap gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de datum van levering aan de oorspronkelijke koper. De bij de 
machine meegeleverde boorgeleider heeft een levenslange garantie. Deze garantie geldt voor aankopen bij geautoriseerde 
distributeurs van Kreg-producten en geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper. Deze garantie is niet overdraagbaar.

Gedurende de garantieperiode zal Kreg Tool Company naar eigen inzicht de machine of onderdelen ervan bij gebleken 
defecten repareren of vervangen. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op gebruik in overeenstemming met alle 
instructies met betrekking tot de bediening, het onderhoud en de veiligheid die worden beschreven in catalogi, handleidingen 
en instructies die door Kreg Tool Company zijn verstrekt.

(1) Slijtage door normaal gebruik, corrosie, afslijting of reparaties wegens natuurlijke oorzaken of overmacht.
(2) Artikelen die worden verbruikt of dienen te worden vervangen wegens normale slijtage.
(3) De kosten van verwijdering van onderdelen indien voor die verwijdering toestemming is gegeven door Kreg Tool Company.
(4) Verzending naar de reparatiewerkplaats van Kreg Tool Company.
(5) Herplaatsing van verwijderde onderdelen voor service onder de garantie.

(1) Verkeerd gebruik, misbruik, onjuist onderhoud of onjuiste opslag.
(2) Schade door ongelukken, nalatigheid of andere omstandigheden buiten de macht van Kreg Tool Company.
(3)  Aanpassingen, demontage, manipulaties, veranderingen of reparaties buiten Kreg Tool Company-werkplaatsen en zonder 

toestemming van Kreg Tool Company.
(4) Verwijdering van het oorspronkelijke etiket met het serienummer.

Kreg Tool Company
201 Campus Drive
Huxley, IA 50124 Verenigde Staten
1.800.447.8638

RETOURNEER DE MACHINE NIET NAAR DE DEALER VOOR SERVICE ONDER DE GARANTIE. U hebt een aankoopbewijs 
nodig om vergoedingen volgens de bepalingen van deze garantie te krijgen. Kreg Tool Company stelt zich niet aansprakelijk voor 
producten die zonder voorafgaande toestemming worden geretourneerd. De verplichtingen van Kreg Tool Company onder deze 

en inspectie door Kreg Tool Company defect blijken. Kreg Tool Company is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade 
of gevolgschade als gevolg van defecte producten, noch is Kreg Tool Company aansprakelijk voor een bedrag dat hoger is dan 
het door de oorspronkelijke koper voor het product betaalde bedrag.

Dit is de enige garantie van Kreg Tool Company. Alle overige garanties die door de wet zijn geïmpliceerd, met inbegrip 
van garanties voor verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, zijn hierbij beperkt tot de duur van deze garantie. 
Kreg Tool Company is niet aansprakelijk voor verlies, schade of onkosten direct of indirect verband houdend met het gebruik 
van dit product of door enige andere oorzaak of voor gevolgschade, met inbegrip van maar niet uitsluitend, tijdverlies, 
ongemak en productieverlies. De hier vermelde garantie mag niet worden aangepast en geen enkele andere garantie, 
impliciet of expliciet, zal door of namens Kreg Tool Company worden gegeven.

Deze garantie is uitsluitend van kracht als de bijbehorende registratiekaart volledig en correct is ingevuld en binnen tien (10) 
dagen na levering aan de oorspronkelijke koper naar Kreg Tool Company is geretourneerd.

Bewaar dit formulier voor uw administratie.
De volgende informatie is nuttig wanneer u service onder de garantie nodig hebt. Bewaar een kopie van uw aankoopfactuur bij dit 
formulier.

14.GARANTIE

Kreg Tool Company, 201 Campus Drive, Huxley, IA 50124 VS
1.800.447.8638 • www.kregtool.com



www.kregtool.com • 1.800.447.8638

Kreg Tool Company, 201 Campus Drive, Huxley, IA 50124 U.S.A.

Kreg Face Clamps™

Artikelnr KHC-PREMIUM (bereik van 75 mm)
Artikelnr KHC-LARGE (bereik van 150 mm)
Artikelnr KHC-XLARGE (bereik van 250 mm)
Met een keuze uit een bereik 
van 75 mm, 150 mm en 250 mm is er altijd een Kreg Face Clamp™ 
voor u te vinden.

HD-boorbit

ARTIKELNR DB210-HDB
Vervangende boorbit voor de Foreman DB210-EUR

Kreg Jig® HD-boorgeleider en -boorbit

Artikelnr DB210-HDBB
Dit heavy-duty systeem, dat is ontworpen 
voor gebruik met “2-by”-materiaal, boort 
gaten voor #14 x 64 mm pocketschroeven.

Optionele accessoires
Optionele accessoires

Aangezien andere accessoires dan die van Kreg niet met dit product zijn getest, kan het gebruik van dergelijke  
accessoires met dit gereedschap gevaarlijk zijn. Gebruik alleen door Kreg aanbevolen accessoires met dit 

product, om het risico op lichamelijk letsel te verminderen. Aanbevolen accessoires voor gebruik met uw gereedschap zijn tegen extra 
kosten verkrijgbaar bij uw distributeur of uw lokale servicecentrum. De volgende accessoires zijn voor de Kreg Foreman DB210-EUR 
verkrijgbaar bij uw Kreg-dealer of online op www.kregjig.com.

Micro Pocket™-boorgeleider en -boorbit

Artikelnr DB210-MBB
U kunt met de Micro Pocket™ boorgeleider 
compacte pocketgaten, met een 25% kleinere 
diameter dan die van ons standaard pocketgat, 
boren in dunne materialen en bij reparaties 
waar weinig ruimte is.

! WAARSCHUWING


