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2. INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR
Manualen ska betraktas som en del av maskinen och 
förvaras på en lättillgänglig plats. Vid försäljning ska ma-
nualen överlämnas i gott skick till den nya ägaren tillsam-
mans med maskinen. Läs alltid manualen före använd-
ning och konsultera den regelbundet. 

Säkerhetssymboler i bruksanvisningen.
Dessa säkerhetssymboler uppmärksammar endast spe-
cifika faror. Oförsiktig eller felaktig använding av maski-
nen medför även andra risker som inte tas upp i manua-
len. Allmäna olycksförebyggande åtgärder ska därför 
alltid vidtas och respekteras.

OBS! 
Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller 
maskinskada.

Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka, eventuellt 
med dödlig utgång.

3. TEKNISKA DATA

Art nr:  . . . . . . . . . . . . . . 17-224
Modellbeteckning: . . . . . Band- och rondellslipmaskin 

914 mm
Spänning/frekvens: . . . . 230 V / 50 Hz
Max effekt:  . . . . . . . . . . 500 W
Max varvtal motor:  . . . . 2800 rpm
Bandhastighet:  . . . . . . . 7,6 m/min
Slipband: . . . . . . . . . . . . 914 x 100 mm
Sliprondell:  . . . . . . . . . . Ø 150 mm - självhäftande
Varvtal putsskiva:  . . . . . 2340 rpm
Putsbord:
   Dimension: . . . . . . . . . 225 x 158 cm
   Vinklingsbart: . . . . . . . 0 - 45°
Kapslingsklass: . . . . . . . IP 20
Ljudtryck (LPA) 10 m . . . . 72 dB(A)
Ljudvolym (LWA): . . . . . . 85 dB(A)
Dimension:  . . . . . . . . . . 55 x 43 x 30 cm
Vikt: . . . . . . . . . . . . . . . . 22 kg

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
17-224 är avsedd för slipning och putsning i trä och trä-
liknande produkter enligt instruktionerna i denna manual. 
Slipning av andra material kan resultera i brand, person-
skada eller skadegörelse. 

Maskinen får ej byggas om eller kompletteras med ej 
godkända tillbehör.

5. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR
Säkerhet är en kombination av sunt förnuft, vaksamhet 
och kunskap om hur du ska använda din maskin.

För att undvika misstag som kan orsaka allvarliga 
skador, anslut inte maskinen förrän du har läst och 
förstått följande:

Arbetsområde
a. Arbetsområdet ska vara rent och upplyst.
b. Arbetsområdet får inte innehålla explosiva eller 

brandfarliga vätskor, gaser och damm eftersom elek-
tiska maskiner avger gnistor.

c. Håll alltid barn och obehöriga utanför arbetsområdet.

Elsäkerhet
a. Undvik att komma i kontakt med jordade ytor, till 

exempel rör, radiatorer och kylanläggningar. Du löper 
större risk att få en elstöt om din kropp är jordad.

b. Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt. 
Risk för elstöt.

c. Använd inte maskinen i närheten av lättantändliga 
vätskor eller gaser.

d. Dra inte i kabeln för att dra ut stickkontakten ur elut-
taget. Utsätt inte kabeln för värme, olja, vassa kanter 
eller rörliga delar. Skadad elkabel medför ökad risk 
för elstöt och skall omedelbart bytas ut av behörig 
elektriker. 

e. Vid användning av elektriska maskiner utomhus 
skall alltid en förlängningskabel som är godkänd och 
avsedd för utomhusbruk användas. En sådan förläng-
ningskabel minskar risken för elstöt.

f. Använd alltid jordfelsbrytare vid all användning av 
elmaskiner, speciellt utomhus. 

g. Reparationer på elektriska komponenter får enbart 
utföras av behörig elektriker.

h. Koppla bort maskinen från eluttaget så snart den inte 
används, innan service eller justeringar sker, samt vid 
byte av tillbehör.

i. Lämna aldrig maskinen obevakad.
j. Vid arbete, släpp inte uppmärksamheten förrän ma-

skinen stannat helt. Bryt sedan strömmen.
k. Använd endast förlängningskablar som med tanke 

på kabelarea och längd är anpassade för maskinens 
strömförbrukning.

BAND- OCH RONDELLSLIPMASKIN
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Personlig säkerhet
a. Var uppmärksam och använd sunt förnuft vid använd-

ning av elektriska maskiner. Använd inte maskinen 
om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller 
mediciner. Ett ögonblick av bristande uppmärksam-
het kan räcka för att du skall skadas allvarligt. 

b. Undvik oavsiktlig start. Se till att startknappen inte 
är intryckt när stickkontakten sätts in i eluttaget. Bär 
inte maskinen med fingret på strömbrytaren och att 
sätt inte stickkontakten i eluttaget med startknappen 
intryckt.

c. Kontrollera att verktyg är borttagna från maskinen 
före start. Ett verktyg som sitter kvar på en rörlig del 
av maskinen kan orsaka personskador. 

d. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra ba-
lans.

e. Använd lämpliga arbetskläder och halksäkra skor. Bär 
inte löst sittande kläder och smycken som kan fastna 
i rörliga delar. Använd hårnät vid behov. 

f. Använd alltid lämplig skyddsutrustning. 
g. Vanliga glasögon och solglasögon är inte godkända 

som skyddsglasögon.
h. Andningsskydd, halksäkra skor, hjälm och hörsel-

skydd skall användas vid behov.
i. Förvara maskinen på en torr och säker plats, oåtkom-

lig för barn.
j. Arbetet går säkrare och snabbare med korrekt ma-

skinval. Pressa inte en maskin med låg kapacitet att 
utföra ett arbete som kräver en maskin med högre 
kapacitet. 

k. Använd inte maskinen till sådant den inte är avsedd 
för.

l. Se till att alla skyddsanordningar fungerar korrekt. 
Eventuella skyddsanordningar får EJ plockas bort el-
ler kopplas ur. 

m. Damm kan vara skadligt för din hälsa. Arbeta endast 
med maskinen i en välventilerad miljö och säkerställ 
att damm kan avlägsnas på ett säkert sätt. Använd 
dammuppsugningssystem då det är möjligt.

6. ÖVERSIKTSBILD
  
1.  Putsskiva med sliprondell
2. Skydd för putsskiva och drivrem
3. Anhåll
4. Spak för slipbandspänning
5. Slipband
6. Spännrulle
7. Ratt för slipbandjustering
8. Stopp för slipbordslutning
9. Fastskruvningshål
10. Strömbrytare
11. Spånstos
12. Flyttbart putsbord
13. Fäste för elkabel
14. Fast nyckel
15. Alternativt fäste för putsbord
16. Skydd för drivrulle med spånstos
17. Förvaringsplats för insexnyckel
18. Geringsanhåll
19. Skala för putsbordlutning
20. Ratt för låsning av putsbordslutning
21. Axel för putsbord
22. Fastskruvningshål 
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7. MONTERINGSANVISNING
Packa upp band- och rondellslipmaskinen och dess 
komponenter försiktigt. Sortera delarna och jämför med 
bilden nedan att ingen komponent saknas. För att skydda 
band- och rondellslipmaskinen mot fukt har ett rost-
skyddslager lagts på maskinens ytskikt. Avlägsna detta 
med en mjuk trasa som blötts med X4 Multispray. Plocka 
fram följande verktyg som behövs till monteringen:
•	Spårskruvmejsel	
•	Krysspårskruvmejsel	PH
•	Skiftnyckel
•	Vattenpass
•	Vinkelhake

 

•	För	att	undvika	brand	eller	förgiftning	ska	du	ald-
rig använda bensin, lacknafta, aceton, lack eller 
liknande flytande lösningsmedel för att rengöra 
band- och rondellslipmaskinen.

•	Anslut	inte	stickkontakten	till	elnätet	innan	maski-
nen är färdig monterad och korrekt inställd.

 
 KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 
 A. Maskinenhet 1 
 B.  Putsskiva 1 
 C. Skydd för putsskiva och drivrem 1  
 D. Putsbord 1  
 E. Geringsanhåll 1  
 F.  Spånstos putsskiva 1  
 G. Slipdammskydd med spånstos 1  
 H.  Axel för putsbord 1 
 I.  Anhåll för slipband 1  
 J.  Insexnyckel 1 
 K. Fast nyckel 1  
 L.  Bult M6 1 
 M. Stjärnskruv 40 mm  1  
 N. Stjärnskruv kort 2 
 O. Stjärnskruv smala 2  
 P. Stjärnskruv 12 mm 1 
 Q. Bricka stor 1  
 R. Brickor små 2 
 S. Skruv 2  
 T. Kabelhållare 2 

FASTSKRUVNING	AV	KABELHÅLLARE
Skuva fast de två kabelhållarna (T) på baksidan av ma-
skinen med de två skruvarna (S). De skall peka utåt så att 
det går att vira upp elkabeln på dem.

JUSTERING/BYTE	AV	DRIVREM	(FIG.	C	OCH	D.)
a. Lossa de båda sexkantsbultarna (1) med bifogad fast 

nyckel, och lyft upp slipbordet (2) till vertikal position. 
Spänn de båda bultarna (1). (Fig. C)

b. Lossa låsmuttern (3) och remspänningsskruven (4) 
genom att skruva den moturs.

c. Lyft upp remskivan (5) för att byta eller ta bort driv-
remmen. Vid byte avlägsna den gamla drivremmen 
och sätt på en ny över båda remskivorna (5 & 7).

d. Skruva åt remspänningsskruven (4) medurs så att 
drivremmen sträcks. Tryck lätt på drivremmen och 
skruva tills dess att det går att trycka ned drivrem-
men 6 - 16 mm mittemellan de båda remskivorna  
(5 & 7).

OBS!	Spänn	inte	remmen	för	mycket.	Överdriven	
spänning reducerar motorns, lagrens och drivrem-
mens livslängd.

e. Skruva åt låsmuttern (3) då drivremsspänningen är 
korrekt och lossa de båda sexkantsbulten (1). Fäll ned 
slipbordet (2) i horisontalläge och skruva åt bulten (2). 

MONTERING	AV	PUTSSKIVANS	SKYDD	(FIG.	E)
Skruva fast skyddet (1) med den 40 mm långa stjärnskru-
ven (2) och den 12 mm långa stjärnskruven (3).
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MONTERING	AV	PUTSSKIVA	(FIG.	F)
a. Fäst låsskruven (1) i det gängade hålet på putsskivan 

(2) genom att skruva några varv medurs. 
b. För putsskivan (2) mot axeln och vrid den så att lås-

skruven (1) och drivaxelns (3) flata sida är åt samma 
håll. För putsskivan (2) på drivaxeln (3) och För in 
putsskivan på drivaxlen tills dess putsskivan och 
kanten på skyddet är nästan i jämnhöjd. Skruva åt 
låsskruven (1) så att putsskivan låses fast.

OBS!	Om	låsskruven	och	drivaxelns	flata	sida	ej	är	
åt samma håll så låses ej putsskivan fast ordentligt. 
Den	kommer	att	slira	efter	ett	tag.

 

MONTERING	AV	PUTSSKIVANS	SPÅNSTOS	(FIG.	H)
a. Skruva fast spånstosen (1) med den smala stjärnskru-

ven (2).

MONTERING	AV	PUTSBORD	(FIG.	I)
Putsbordet kan användas både på putsskivan och slip-
bandet. Det används för att stödja arbetsstycken i alla 
sliparbeten utom vid slipning arbetsstycken med inåt-
vända böjningar. 

a. Placera putsbordets axel (1) i dess hål på maskinen. 
Axeln skall sticka ut  12,7 cm från maskinen.

b. Rikta in den runda sidan av axeln (1) med sexkants-
bulten (2) och spänn.

c. Sätt putsbordet (3) på axeln (1).
d. Justera bordet, rikta in den flata sidan av axeln mot 

sexkantsbulten (4) på bordsfästet och spänn.

För att undvika att arbetsstycket eller fingrarna 
kommer i kläm mellan slipbordet och slipskivan ska 
avståndet från kanten på slipbordet tilll slipskivan 
vara	max	15	mm,	se	Fig.	I.

MONTERING	AV	ANHÅLL	(FIG.	J)
Anhållet förhindrar att arbetsstycket dras för långt bak. 
Det ska alltid användas för att man ska ha kontroll över 
arbetsstycket.

a. Placera anhållet (1) på slipbordet (2).
b. Sätt brickan (3) på bulten (4). För bulten genom öpp-

ningen och fäst den i det  gängade hålet på slipar-
mens sida.

c. Spänn fast bulten (4) ordentligt.

 
MONTERING	AV	SLIPBANDETS	SPÅNSTOS	(FIG.	K)
a. Skruva fast spånstosen (1) så att den täcker drivrul-

len.
b. Skruva fast spånskyddet med hjälp av de båda brick-

orna och skruven (2).
c. Kontrollera att spånstosen sitter fast ordentligt.
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MONTERING	AV	BAND-	OCH	RONDELLSLIP-
MASKINEN	TILL	EN	ARBETSBÄNK	(FIG	B).

•	Vid	användning	skall	maskinen	skall	alltid	vara	
säkert fastspänd i en arbetsbänk. 

•	Placera	maskinen	så	att	varken	användaren	eller	
eventuell åskådare står i bandets eller skivans 
rotationsbana.

 

OBS!	Fastspänningsbult,	skruv	och	brickor	ingår	ej	i	
försändelsen.

a. Plocka fram 2 st långa bultar (2). Kontrollera att de är 
så pass långa att de går igenom maskinens fastspän-
ningshål och arbetsbänkens skiva.

b. Plocka fram 4 st planbrickor (3 & 8), 4 st gummidäm-
pare/brickor (4 & 7) samt 4 st muttrar.

c. Placera maskinen (5) på önskat ställe på arbetsbän-
ken (6) och märk ut de två bulthålen. 

d. Borra två hål med lämpligt borr.
e. Skruva fast maskinen enligt fig B.

JUSTERING	AV	SLIPBORDETS	HORISONTALLÄGE
a. Placera slipbandet (1) i horisontell position.
b. Placera ett vattenpass (2) på slipbandet och kontrol-

lera att slipbandet ligger plant.
c. Om justering är nödvändigt, lossa på låsmuttern (3) 

och vrid justerskruven (4) medurs för att höja, eller 
moturs för att sänka, tills slipbandet är horisontellt. 
Lås justerskruven (4) med kåsmuttern (3).

 

 

FÖRVARA	DEN	VERKTYGEN	PÅ	AVSEDD	PLATS		
a. För in den fasta nyckeln i metallfästet som sitter på 

slipmaskinens kortsida.
b. För in den långa delan av insexnyckeln genom hålen 

(2) på baksidan av putsskivans skydd.

  

8. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH 
SÄKERHETSANORDNINGAR
 

Damm	från	slipning	kan	innehålla	ämnen	som	kan	
orsaka	cancer	och	fosterskador.	Några	av	dessa	
ämnen är:
•	bly	från	blybaserad	färg
•	kiseldioxid	från	tegel,	cement	och	andra	mur-

bruksprodukter
•	arsenik	och	krom	från	kemiskt	behandlat	virke
•	vissa	träsorter	exempelvis	ek	och	ask.

Din utsatthet beror på hur ofta du utför den här typen 
av arbete. Arbeta i en välventilerad miljö och använd 
skyddsutrustning, till exempel spånsug och andnings-
masker som klarar att filtrera mikroskopiska partiklar.

SKYDD	OCH	SÄKERHETSANORDNINGAR	PÅ	
MASKINEN
Ta inte bort några skydd och se till att de fungerar innan 
användning.

Avänd	aldrig	band-	och	rondellslipmaskinen	om	
något skydd eller säkerhetsanordning saknas eller 
är skadad.

a. Putsskivans skydd (2) och spånstos (11) förhindrar 
oavsiktlig kontakt med putsskivan  och drivremmen 
samt minskar spridning av slipdamm i lokalen.

b. Skydd för drivrulle med spånstos (16) förhindrar oav-
siktlig beröring med slipbandet vid  drivrullen samt 
minskar spridning av slipdamm i lokalen.

c. Anhåll (3) förhindrar att arbetsstycket dras för långt 
bak eller kastas bort från maskinen.

d. Putsbord (12) förhindrar att arbetstycket kastas bort 
från maskinen.



Art. 17-224

8© 2014-09-04 Biltema Nordic Services AB

SE

e. Strömbrytaren (10) gör det lätt att starta och stänga 
av maskinen på ett säkert sätt.

Start  . . . . . . . . . . . . . . . Tryck in grön knapp
Stopp  . . . . . . . . . . . . . . Tryck in röd knapp

VARNINGSSYMBOLER	PÅ	MASKINEN
På maskinen finns följande symboler. Respektera och följ 
dem alltid.

  Använd skyddsglasögon!

  Använd andningsskydd!

  Läs och förstå manualen innan du 
 använder maskinen!

  Anger rotationsriktning på slipband 
 och putsskiva.

9. ANVÄNDNINGS- OCH HANDHAVANDE-
INSTRUKTIONER
Innan maskinen används så skall den ställas in och juste-
ras för det arbete som skall utföras.

FÖRBEREDELSE	FÖR	PUTSARBETE	MED	
SLIPRONDELL

Stickkontakten	skall	alltid	vara	avlägsnad	från	
eluttaget	då	maskinen	förbereds	för	användning!

BYTE	OCH	KONTROLL	AV	SLIPRONDELLEN	(FIG.	G)
Kontrollera att sliprondellen sitter ordentligt fast, är hel 
och har rätt kornstorlek för det arbete som skall utföras. 
För bäst resultat börja med en grov sliprondell och fort-
sätt därefter med fin/finare sliprondeller. 
Vid byte:

a. Avlägsna den gamla sliprondellen (1). 
b. Rengör putsskivan (2) från gammalt klister. Tryck fast 

sliprondellen omsorgsfullt på putsskivan.

 
 

Använd	inte	sliprondeller	som	är	skadade,	slitna	
eller	lösa.	Använd	alltid	sliprondeller	med	rätt	
storlek. 

JUSTERING	AV	PUTSBORDET	
a. Använd en kombinationsvinkel(1) och kontrollera att 

vinkeln mellan bordet (2) och slipskivan (3) är 90°.
b. Om bordets vinkel mot slipskivan inte är 90°, lossa 

bordlåsets vred (4), justera vinkeln och lås (4).
c. Ställ in pekaren (5) på 0° på vinkelskalan med en 

skruvmejsel.

 

d. Putsbordet kan vinklas från 0° till 45° genom att lossa 
bordlåsets vred (1) och luta bordet till önskad vinkel 
och därefter skruva åt ratt (1).

e. Om putsbordet är vinklat måste det åter igen juste-
ras på axeln så att avståndet mellan putsskivan och 
kanten på bordet är maximalt 15 mm, för att arbets-
stycket eller fingrar inte ska klämmas mellan slipski-
van och bordet.

f. Kontrollera att putsbordet är i rätt nivå med ett vat-
tenpass.

g. Om det inte är i jämnhöjd, håll i bordet och lossa bul-
ten (1).

h. Justera bordet så det blir horisontellt och spänn fast 
bulten igen.

i. Anslut dammsugaren till spånstosen.
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j. Geringsanhållet kan vridas 0-45° till höger/vänster. 
För in skenan i bordets hål (2), se bild. Lossa ratten 
(3) och vrid geringsanhållet till önskad vinkel. Spänn 
ratten (3).

FÖRBEREDELSE	FÖR	SLIPARBETE	MED	SLIPBAND

Stickkontakten	skall	alltid	vara	avlägsnad	från	
eluttaget	då	maskinen	förbereds	för	användning!

KONTROLL	OCH	BYTE	AV	SLIPBAND
Kontrollera att slipbandet är helt och har rätt kornstorlek 
för det arbete som skall utföras. För bäst resultat börja 
med ett grov slipband och fortsätt därefter med fin/finare 
slipband. 
Vid byte:
 
a. Skruva av de två skruvarna (1), och avlägsna skyddet/

spånstosen (2).
b. Skruva av sexkantbulten 3 och avlägsna anhållet (4).

c. För spaken (5) till höger för att minska slipbandets (6) 
spänning.

d. Montera av slipbandet och sätt dit ett nytt med lämp-
lig kornstorlek för det arbete som skall utföras. 
OBS!	Kontrollera	att	slipbandets	rotationsriktning	
överensstämmer med pilen på sidan av slipbordet.

e. För spaken (5) åt vänster så att slipbandet spänns.
f. För slipbandet fort framåt för hand i samma riktning 

som pilen och kontrollera bandets rörelsemönster; 
bandet ska inte tendera att glida åt någon sida på rull-
larna.

g. Om slipbandet drar sig mot putsskivan, vrid ratten (8) 
lite moturs.

h. Om slipbandet drar sig bort från putsskivan, vrid rat-
ten (8) lite medurs.

i. Anslut stickkontakten i eluttaget, starta maskinen och 
stäng snabbt av den samtidigt som slipbandets rörel-
semönster kontrolleras. Utför eventuella finjusteringar.

j. Avlägsna stickkontakten från eluttaget.
k. Montera tillbaka anhållet och skyddet/spånstosen. 

 
Använd	inte	slipband	som	är	skadade	eller	slitna.	
Använd	alltid	slipband	med	rätt	storlek.	Om	bandet	
är för litet kan dina fingrar fastna i delar som 
egentligen ska vara täckta av slipbandet. 

ATT	VINKLA	SLIPBANDET	TILL	VERTIKALT	LÄGE
a. Slipbandet kan användas horisontellt eller vinklat. 

Lossa de båda bultarna (1) som låser fast slipbordet 
och vinkla slipbordet i önskat läge. Spänn skruvarna.

b. För in putsbordets axel (3) i avsett hål på gaveln. Ax-
eln skall sticka ut 127 mm från maskinen.

c. Fäst den runda delen av axeln på slipmaskinen med 
en bult.

d. Trä på putsbordet (5) på axeln (3).
e. Justera bordet, rikta in den flata sidan av axeln mot 

sexkantsbulten (4) på bordsfästet och spänn.

För att undvika att arbetsstycket eller fingrarna 
kommer i kläm mellan slipbordet och slipskivan ska 
avståndet från kanten på slipbordet tilll slipskivan 
vara	max	15	mm.
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SLIPNING	OCH	PUTSNING
a. Kontrollera alltid arbetsstycket innan arbetet påbörjas 

och avlägsna spik och andra främmande föremål.
b. Håll alltid arbetsstycket stabilt mot anhållet och bor-

det när du slipar. Håll händer och fingrar borta från 
slipbandet och sliprondellen. Slipa bara ett föremål i 
taget.

c. Applicera ett lätt tryck på arbetsstycket. Försök att 
inte avverka mer material än vad maskinen klarar av.

	 OBS! Tryck	inte	så	hårt	att	motorns	varvtal	
förändras.	Motorn	skadas	och	slipresultatet	blir	
sämre.

d. Arbetsstycket ska flyttas kontinuerligt för att undvika 
bränning.

e. Slipa inte för små arbetsstycken som inte går att hålla 
eller stödja på ett säkert sätt. Det finns risk att fing-
rarna vidrör slipbandet eller sliprondellen.

f. Håll fingrar borta från platsen där bandet går in i 
spånfångaren.

g. Använd ett bord, rullstöd eller dylikt i samma höjd 
som slipbordet när du slipar ett stort arbetsstycke. 

 OBS! Använd	aldrig	en	medhjälpare.
h. Slipa aldrig ett arbetsstycke utan anhåll. Använd 

anhållen eller putsbordet. Det enda undantaget är 
slipning av böjda arbetsstycken som kan frihandsli-
pas på spännrullen.

i. Ta alltid bort överblivna bitar och andra föremål från 
putsbordet och slipbandet innan du startar maskinen.

j. Kontrollera alltid maskinen innan användning, särskilt 
skyddsanordningarna. Kontrollera att ingen del av 
din maskin saknas, är skadad eller på annat sätt är i 
försatt i ej fungerande skick. Starta ej maskinen innan 
dessa delar är åtgärdade och/eller ersatta.

k. Efter arbetets slut skall stickkontakten avlägsnas från 
eluttaget och maskinen rengöras från slipdamm.

SLIPNING	MED	SLIPBANDET	I	VERTIKALLÄGE	
Vid slipning av kanter på breda arbetsstycken är det 
lämpligt att använda slipbandet (1) i vertikalt läge och 
slipbordet (2) flyttat till slipbandet. Vid precisionsarbeten 
används geringsanhållet. Flytta arbetsstycket jämnt över 
slipbandet.

OBS!	Använd	en	kombinationsvinkel	för	att	justera	
geringsanhållet	i	rät	vinkel	mot	slipbandet.	Om	det	
inte är rätvinkligt, lossa geringsmåttets vred och 
flytta geringsmåttet en liten bit, tills det är i rätvinkel.

SLIPNING	MED	SLIPBANDET	I	HORISONTALLÄGE
För yt- eller kantslipning måste anhållet (1) användas. Håll 
arbetsstycket i ett stadigt grepp och akta så att fingrarna 
inte nuddar slipbandet (3). Tryck arbetsstycket mot slip-
stödet och arbeta med jämna tag över hela slipbandet. 
Pressa inte arbetsstycket för hårt mot slipbandet. Ta bara 
bort lite material i taget. Var extra försiktig när du slipar 
väldigt tunna bitar.

 

SLIPNING	AV	INÅTVÄNDA	KURVOR
Använd spännrullen för frihandsslipning av inåtvända 
kurvor (1).

 
Försök aldrig att slipa arbetsstyckets ytterkanter på 
styrrullen!	Arbetsstycket	kan	flyga	iväg	eller	få	
backslag.

SLIPNING	AV	UTÅTVÄNDA	KURVOR	(FIG.	Z)
Frihandsslipning av utåtvända kurvor utförs på slipskivan 
(1). Håll fingrar minst 3 cm från putskivan.

 
Slipa	alltid	på	putsskivans	vänstra	sida	där	
sliprondellen	går	ned	mot	putsbordet.	Slipning	på	
den	högra	sidan	(uppåtgående)	medför	en	risk	att	
arbetsstycket flyger iväg.
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10. FÖRVARING
Förvara maskinen i ett torrt utrymme oåtkomligt för barn 
och andra obehöriga personer och husdjur. Stickkontak-
ten får ej vara ansluten till eluttaget. Täck gärna över dem 
med en duk.

11. REPARATION OCH UNDERHÅLL  
Maskinen är konstruerad så att den kräver minimalt 
underhåll. Kullagren är permamentsmorda på fabriken. 
Ytterliggare smörjning behövs ej.

 
Kontrollera	alltid	att	stickkontakten	är	avlägsnad	
från eluttaget innan reparation och underhåll 
påbörjas.

EFTER	ARBETETS	SLUT
a. Rengör maskinen med en dammsugare och blås bort 

damm från motorns ventilationsöppningar. Torka rent 
plastdetaljerna med en fuktig, mjuk trasa.

	 OBS! Använd	aldrig	lösningsmedel	för	att	rengöra	
plastdelar.	Lösningsmedel	kan	lösa	upp	eller	på	
annat sätt skada materialet. 

b. Rengör sliprondell och slipband från fastbrännt trä. 
Byt eventuellt ut dem.

c. Kontrollera att inga komponenter eller skyddsanord-
ningar är trasiga. Åtgärda de skadade komponeterna.

Byt	genast	ut	en	elkabel	som	är	sönder	eller	
skadad.	Risk	för	elstöt!	Detta	får	enbart	utföras	av	
auktoriserad serviceverkstad eller ellektriker.

VARANNAN	MÅNAD	ELLER	VID	BEHOV
Kontrollera drivremmens kondition och spänning. Se kap 
7 Monteringsanvisningar.

FELSÖKNING

 PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD 
 Motorn startar 1. Defekt eller trasig  1. Byt ut alla trasiga eller
 inte.     strömbrytare.     defekta delar.
  2. Defekt eller 2. Kontakta en auktoriserad
      skadad elkabel.     serviceverkstad. Försök
  3. Motorskyddet har      inte åtgärda felet själv!
      löst ut. 3. Motorn är överhettad,
  4. En säkring i huset      låt den svalna emellanåt
      har gått.     och överbelasta den ej.
 
 Maskinen saktar 1. Du trycker för hårt 1. Använd mindre kraft när
 ner vid slipning.     på arbetsstycket.     du trycker arbetsstycket
  2. Smutsiga rullar     mot slipverktyget. 
  3. Utsliten eller 2. Rengör rullarna.
      uttänjd drivrem. 3. Byt drivrem.

 Träet bränns. 1. Kåda på rondellen  1. Byt rondell eller band.
      eller bandet. 2. Minska trycket.
  2. Du trycker för hårt  
      på arbetsstycket. 

 Motorn blir  1. Motor överbelastas. 1. Minska belastning på  
 överhettad.      motorn och låt den 
       svalna före start.

12. MILJÖSKYDD
Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland 
hushållssoporna. Alla maskiner, batterier, tillbehör och för-
packningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvin-
ningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt.



Art. 17-224

12© 2014-09-04 Biltema Nordic Services AB

NO

9. INNLEDNING OG GARANTIVILKÅR
Bruksanvisningen skal anses som en del av maskinen 
og oppbevares på et lett tilgjengelig sted. Ved salg 
skal bruksanvisningen overlates i god stand til ny eier 
sammen med maskinen. Les alltid bruksanvisningen før 
bruk, og slå opp i den jevnlig.

Sikkerhetssymboler i bruksanvisningen
Disse sikkerhetssymbolene gjør kun oppmerksom på 
spesifikke farer. Uforsiktig eller feil bruk av maskinen 
medfører også andre risikoer som ikke omhandles i 
bruksanvisningen. Generelle ulykkesforebyggende tiltak 
skal derfor alltid treffes og respekteres.

OBS! 
Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller 
maskinskade.

  
Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke, eventuelt 
med dødelig utgang.

10. TEKNISKE DATA

Art.nr.: . . . . . . . . . . . . . . 17-224
Modellbetegnelse: . . . . . Bånd- og rondellsliper 914 mm
Spenning/frekvens: . . . . 230 V / 50 Hz
Maks. effekt: . . . . . . . . . 500 W
Maks. turtall motor: . . . . 2800 rpm
Båndhastighet:  . . . . . . . 7,6 m/min
Slipebånd: . . . . . . . . . . . 914 x 100 mm
Sliperondell:  . . . . . . . . . Ø 150 mm - selvklebende
Turtall pusseskive: . . . . . 2340 rpm
Pussebord:
   Dimensjon: . . . . . . . . . 225 x 158 cm
   Vinklingsbart: . . . . . . . 0 - 45°
Beskyttelsesgrad: . . . . . IP20
Lydtrykk (LPA) 10 m  . . . 72 dB(A)
Lydvolum (LØA):  . . . . . . 85 dB(A)
Dimensjon:  . . . . . . . . . . 55 x 43 x 30 cm
Vekt:  . . . . . . . . . . . . . . . 22 kg

11. BRUKSOMRÅDE
17-224 er beregnet for sliping og pussing av tre og trelig-
nende produkter i samsvar med instruksjonene i denne 
bruksanvisningen. Sliping av andre materialer kan resul-
tere i brann, personskade eller materiell skade.

Maskinen må ikke bygges om eller kompletteres med 
tilbehør som ikke er godkjent.

12. GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER
Sikkerhet er en kombinasjon av sunn fornuft, årvåkenhet 
og kunnskap om hvordan du skal bruke maskinen.

 
For å unngå feil som kan forårsake alvorlig skade, 
start ikke maskinen før du har lest og forstått 
følgende:

Arbeidsområde
c. Arbeidsområdet skal være rent og opplyst.
d. Arbeidsområdet skal ikke inneholde eksplosive eller 

brannfarlige væsker, gasser og støv, fordi elektriske 
maskiner avgir gnister.

d. Hold alltid barn og uvedkommende utenfor arbeids-
området.

Elsikkerhet
l. Unngå å komme i kontakt med jordede overflater, så 

som rør, radiatorer og kjøleanlegg. Du løper større 
risiko for å få elektrisk støt dersom kroppen din er 
jordet.

m. Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt. 
Risiko for elektrisk støt.

n. Bruk ikke maskinen i nærheten av lett antennelige 
væsker eller gasser.

o. Dra ikke i kabelen for å trekke støpselet ut av stikkon-
takten. Utsett ikke ledningen for varme, olje, skarpe 
kanter eller bevegelige deler. En skadet kabel medfø-
rer økt risiko for elektrisk støt og skal straks skiftes ut 
av godkjent elektriker. 

p. Ved bruk av elektriske maskiner utendørs skal det 
alltid brukes en skjøteledning godkjent og beregnet 
for bruk utendørs. En slik skjøteledning reduserer 
risikoen for elektrisk støt.

q. Bruk alltid jordfeilbryter ved all bruk av elektriske 
maskiner, spesielt utendørs. 

r. Reparasjoner på elektriske komponenter skal utføres 
kun av godkjent elektriker.

s. Koble maskinen fra strømnettet så snart den ikke 
brukes, før service eller justeringer og ved skifte av 
tilbehør.

t. Gå aldri fra maskinen ubevoktet.
u. Ved arbeid, slipp ikke oppmerksomheten før maski-

nen har stanset helt. Bryt så strømmen.
v. Bruk kun skjøteledninger som med tanke på kabelt-

verrsnitt og lengde er tilpasset for maskinens strøm-
forbruk.

BÅND- OG RONDELSLIBEMASKINE
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Personlig sikkerhet
n. Vær oppmerksom og bruk sunn fornuft ved bruk av 

elektriske maskiner. Bruk ikke maskinen om du er 
trett eller påvirket av narkotiske stoffer, alkohol eller 
medisiner. Et øyeblikks manglende oppmerksomhet 
er alt som skal til for at du kan bli alvorlig skadet. 

o. Unngå utilsiktet start. Se etter at startknappen ikke 
er inntrykt når støpselet settes i stikkontakten. Bær 
ikke maskinen med fingeren på strømbryteren, og 
sett ikke støpselet i stikkontakten med startknappen 
inntrykt.

p. Kontroller at verktøy er fjernet fra maskinen før start. 
Et verktøy som sitter igjen på en bevegelig del av 
maskinen, kan forårsake personskade. 

q. Ha alltid en god arbeidsstilling med bra balanse.
r. Bruk egnede arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk ikke 

løstsittende klær og smykker som kan sette seg fast i 
bevegelige deler. Bruk hårnett ved behov. 

s. Bruk alltid egnet verneutstyr. 
t. Vanlige briller og solbriller er ikke godkjent som ver-

nebriller.
u. Åndedrettsvern, sklisikre sko, hjelm og hørselsvern 

skal brukes ved behov.
v. Oppbevar maskinen på et tørt og sikkert sted, util-

gjengelig for barn.
w. Arbeidet går sikrere og raskere med korrekt mas-

kinvalg. Press ikke en maskin med lav kapasitet til 
å utføre et arbeid som krever en maskin med større 
kapasitet. 

x.	 Bruk ikke maskinen til noe den ikke er beregnet for.
y. Se etter at alle beskyttelsesanordninger fungerer 

korrekt. Eventuelle beskyttelsesanordninger må IKKE 
fjernes eller frakobles. 

z. Støv kan være helseskadelig. Arbeid med maskinen 
kun i et godt ventilert miljø, og se til at støv kan fjer-
nes på en sikker måte. Bruk støvoppsugingssystem 
når dette er mulig.

13. OVERSIKTSBILDE

1.  Pusseskive med sliperondell
2. Beskyttelsesskjerm for pusseskive og drivrem
3. Anlegg
4. Spak for slipebåndstramming
5. Slipebånd
6. Spennrulle
7. Ratt for slipebåndjustering
8. Stopp for vinkling av slipebord
9. Fastskruingshull
10. Strømbryter
11. Sponstuss
12. Flyttbart pussebord
13. Feste for kabel
14. Fastnøkkel
15. Alternativt feste for pussebord
16. Beskyttelsesdeksel for drivrulle med sponstuss
17. Oppbevaringsplass for umbraconøkkel
18. Gjæringsanlegg
19. Skala for vinkling av pussebord
20. Ratt for låsing av pussebordvinkling
21. Aksel for pussebord
22. Fastskruingshull 

1 2 3 4 5
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14. MONTERINGSANVISNING
Pakk opp bånd- og rondellsliperen og dens komponenter 
forsiktig. Sorter delene og sjekk med bildet nedenfor at 
ingen del mangler. For å beskytte bånd- og rondellslipe-
ren mot fukt er det lagt et rustbeskyttende lag på maski-
nens overflate. Fjern dette med en myk klut som er fuktet 
med X4 Multispray. Finn fram følgende verktøy, som du 
trenger for montering:
•	Rettsporskrutrekker
•	Kryssporskrutrekker	PH
•	Skiftenøkkel
•	Vater
•	Vinkelhake

 

•	For	å	unngå	brann	eller	forgiftning	skal	du	aldri	
bruke bensin, white spirit, aceton eller lignende 
flytende løsemidler for å rengjøre bånd- og ron-
dellsliperen.

•	Sett	ikke	støpselet	i	stikkontakten	før	maskinen	er	
ferdig montert og korrekt innstilt.

 KOMPONENT BESKRIVELSE ANTALL 
  A. Maskinenhet 1  
  B.  Pusseskive 1 
  C. Beskyttelsesskjerm for pusseskive 
   og drivrem 1  
  D. Pussebord 1 
  E. Gjæringsanlegg 1  
  F.  Sponstuss pusseskive 1  
  G. Slipestøvdeksel med sponstuss 1  
  H.  Aksel for pussebord 1 
  I.  Anlegg for slipebånd 1  
  J.  Umbraconøkkel 1 
  K. Fastnøkkel 1  
  L.  Bolt M6 1  
  M. Kryssporskrue 40 mm  1  
  N. Kryssporskrue kort 2 
  O. Kryssporskruer smale 2  
  P. Kryssporskrue 12 mm 1 
  Q. Skive stor 1  
  R. Skiver små 2 
  S. Skrue 2  
  T. Kabelholder 2 

FASTSKRUING	AV	KABELHOLDER
Skru fast de to kabelholderne (T) på baksiden av mas-
kinen med de to skruene (S). De skal peke utover slik at 
kabelen kan vikles opp på dem.

JUSTERING/SKIFTE	AV	DRIVREM	(FIG.	C	OG	D.)
f. Løsne de to sekskantboltene (1) med medfølgende 

fastnøkkel, og løft opp slipebordet (2) til vertikal posi-
sjon. Stram de to boltene (1). (Fig. C)

  
g. Løsne låsemutteren (3) og remstrammingsskruen (4) 

ved å skru den mot klokka.
h. Løft opp remskiven (5) for å skifte eller ta av drivrem-

men. Ved skifte, fjern den gamle drivremmen og sett 
på en ny over begge remskivene (5 & 7).

i. Skru til remstrammingsskruen (4) med klokka slik at 
drivremmen strammes. Trykk lett på drivremmen og 
skru til det går an å trykke drivremmen ned 6 - 16 mm 
midt mellom de to remskivene (5 & 7).

OBS!		Stram	ikke	remmen	for	mye.	For	stor	
stramming reduserer levetiden til motor, lagre og 
drivrem.

j. Skru til låsemutteren (3) når drivremstrammingen er 
korrekt, og løsne de to sekskantboltene (1). Fell ned 
slipebordet (2) i horisontal posisjon og skru til bolten (2). 

MONTERING	AV	PUSSESKIVENS	BESKYTTELSES-
SKJERM	(FIG.	E)
Skru fast skjermen (1) med den 40 mm lange krysspor-
skruen (2) og den 12 mm lange kryssporskruen (3).
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MONTERING	AV	PUSSESKIVE	(FIG.	F)
c. Fest låseskruen (1) i det gjengede hullet på pusseski-

ven (2) ved å skru noen omdreininger med klokka. 
d. Før pusseskiven (2) mot akselen, og vri den slik at lå-

seskruen (1) og drivakselens (3) flate side er i samme 
retning. Før pusseskiven (2) inn på drivakselen (3) til 
pusseskiven og kanten på skjermen er omtrent i jevn 
høyde. Skru til låseskruen (1) slik at pusseskiven låses 
fast.

OBS!	Om	låseskruen	og	drivakselens	flate	side	ikke	
er i samme retning, låses ikke pusseskiven ordentlig 
fast, og vil slure etter en stund.

MONTERING	AV	PUSSESKIVENS	SPONSTUSS	(FIG.	H)
b. Skru fast sponstussen (1) med de smale krysspor-

skruene (2).

 

MONTERING	AV	PUSSEBORD	(FIG.	I)
Pussebordet kan brukes både på pusseskiven og slipe-
båndet. Det brukes for å støtte arbeidsstykket i alt slipe-
arbeid unntatt ved sliping av arbeidsstykker med konkav 
bøyning.

f. Plasser pussebordets aksel (1) i dets hull på maski-
nen. Akselen skal stikke ut  12,7 cm fra maskinen.

g. Rett inn den runde siden av akselen (1) med seks-
kantbolten (2), og stram.

h. Sett pussebordet (3) på akselen (1).
i. Juster bordet, rett inn den flate siden av akselen mot 

sekskantbolten (4) på  bordfestet og stram.

 

For å unngå at arbeidsstykke eller fingre kommer i 
klem mellom slipebord og slipeskive skal avstanden 
fra kanten på slipebordet til slipeskiven være maks. 
15	mm,	se	fig.	I.

 

MONTERING	AV	ANLEGG	(FIG.	J)
Anlegget hindrer at arbeidsstykket dras for langt bak. Det 
skal alltid brukes for at man skal ha kontroll over arbeids-
stykket.

d. Plasser anlegget (1) på slipebordet (2).
e. Sett skiven (3) på bolten (4). Før bolten gjennom 

åpningen, og fest den i det  gjengede hullet på sli-
pearmens side.

f. Stram bolten (4) ordentlig.

 

MONTERING	AV	SLIPEBÅNDETS	SPONSTUSS	(FIG.	K)
d. Skru fast sponstussen (1) slik at den dekker drivrullen.
e. Skru fast spondekselet ved hjelp av de to skivene og 

skruene (2).
f. Kontroller at sponstussen sitter ordentlig fast.
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MONTERING	AV	BÅND-	OG	RONDELLSLIPER	PÅ	
ARBEIDSBENK	(FIG	B).

   
•	Ved	bruk	skal	maskinen	alltid	være	sikkert	fast-

spent i en arbeidsbenk. 
•	Plasser	maskinen	slik	at	verken	bruker	eller	even-

tuell tilskuer står i båndets eller skivens rota-
sjonsbane.

 

OBS!	Fastspenningsbolt,	skruer	og	skiver	inngår	
ikke i forsendelsen.

f. Finn fram 2 stk. lange bolter (2). Kontroller at de er så 
pass lange at de går gjennom maskinens fastspen-
ningshull og arbeidsbenkens plate.

g. Ta fram 4 stk. planskiver (3 & 8), 4 stk. gummidem-
pere/skiver (4 & 7) og 4 stk. mutre.

h. Plasser maskinen (5) på ønsket sted på arbeidsben-
ken (6), og merk av de to bolthullene.

i. Bor to hull med egnet bor.
j. Skru fast maskinen som vist i fig. B.

JUSTERING	AV	SLIPEBORDETS	HORISONTALE	
POSISJON
d. Plasser slipebåndet (1) i horisontal posisjon.
e. Plasser et vater (2) på slipebåndet, og kontroller at 

slipebåndet ligger plant.
f. Om justering er nødvendig, løsne på låsemutteren (3) 

og vri justeringsskruen (4) med klokka for å heve, eller 
mot klokka for å senke, til slipebåndet er horisontalt. 
Lås justeringsskruen (4) med låsemutteren (3).

 

 

OPPBEVAR	DETTE	VERKTØYET	PÅ	SIN	PLASS		
c. Før fastnøkkelen inn i metallfestet som sitter på slipe-

maskinens kortside.
d. Før den lange delan av umbraconøkkelen inn gjen-

nom hullene (2) på baksiden av pusseskivens beskyt-
telsesskjerm.

  

8. SPESIELLE SIKKERHETSREGLER OG 
SIKKERHETSANORDNINGER

 
Støv	fra	sliping	kan	inneholde	stoffer	som	kan	forår-
sake	kreft	og	fosterskader.	Noen	av	disse	stoffene	er:
•	bly	fra	blybasert	maling
•	kiseldioksid	fra	tegl,	sement	og	andre	mørtel-

produkter
•	arsen	og	krom	fra	kjemisk	behandlet	trevirke
•	visse	tresorter,	f.eks.	eik	og	ask.

Hvor utsatt du er, avhenger av hvor ofte du utfører denne 
typen arbeid. Arbeid i et godt ventilert miljø, og bruk 
verneutstyr, f.eks. sponavsug og støvmaske som klarer å 
filtrere mikroskopiske partikler.

BESKYTTELSES-	OG	SIKKERHETSANORDNINGER	
PÅ	MASKINEN
Fjern ikke beskyttelsesanordninger, og se etter at de 
virker før bruk.

Bruk	aldri	bånd-	og	rondellsliperen	om	en	beskyt-
telses- eller sikkerhetsanordning mangler eller er 
skadet.

a. Pusseskivens skjerm (2) og sponstuss (11) hindrer 
utilsiktet kontakt med pusseskiven og drivremmen og 
minsker spredning av slipestøv i lokalet.

b. Dekselet for drivrulle med sponstuss (16) hindrer 
utilsiktet berøring med slipebåndet ved drivrullen og 
minsker spredning av slipestøv i lokalet.

c. Anlegget (3) hindrer at arbeidsstykket dras for langt 
bak eller kastes bort fra maskinen.

d. Pussebordet (12) hindrer at arbeidstykket kastes bort 
fra maskinen.
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e. Strømbryteren (10) gjør det lett å slå maskinen på og 
av på en sikker måte.

Start . . . . . . . . . . . . . . . . Trykk inn grønn knapp
Stopp . . . . . . . . . . . . . . . Trykk inn rød knapp

ADVARSELSYMBOLER	PÅ	MASKINEN
På maskinen finnes følgende symboler. Respekter og følg 
dem alltid.

  Bruk vernebriller!

  Bruk åndedrettsvern!

  Les og forstå bruksanvisningen før 
 du bruker maskinen!

  Angir rotasjonsretning på slipebånd 
 og pusseskive.

12. BRUKS- OG HÅNDTERINGSINSTRUKSJONER
Før maskinen brukes, skal den stilles inn og justeres for 
arbeidet som skal utføres.

FORBEREDELSE	FOR	PUSSEARBEID	MED	
SLIPERONDELL

Støpselet	skal	alltid	være	trukket	ut	av	stikkontakten	
når	maskinen	klargjøres	for	bruk!

SKIFTE	OG	KONTROLL	AV	SLIPERONDELL	(FIG.	G)
Kontroller at sliperondellen sitter ordentlig fast, er hel og 
har riktig kornstørrelse for arbeidet som skal utføres. For 
best resultat, begynn med en grov sliperondell og fortsett 
deretter med fin/finere sliperondell(er). 
Ved skifte:

c. Ta av den gamle sliperondellen (1). 
d. Rengjør pusseskiven (2) for gammelt lim. Trykk slipe-

rondellen omhyggelig fast på pusseskiven.

 

Bruk	ikke	sliperondeller	som	er	skadet,	slitte	eller	
løse.	Bruk	alltid	sliperondeller	med	riktig	størrelse.

JUSTERING	AV	PUSSEBORD	
k. Bruk en kombinasjonsvinkel(1), og kontroller at vinke-

len mellom bordet (2) og slipeskiven (3) er 90°.
l. Om bordets vinkel mot slipeskiven ikke er 90°, løsne 

bordlåsens vrianordning (4), juster vinkelen og lås (4).
m. Still inn viseren (5) på 0° på vinkelskalaen med en 

skrutrekker.

 

n. Pussebordet kan vinkles fra 0° til 45° ved å løsne 
bordlåsens vrianordning (1) og skrå bordet til ønsket 
vinkel og deretter skru til rattet (1).

o. Om pussebordet er vinklet, må det igjen justeres på 
akselen slik at avstanden mellom pusseskiven og 
kanten på bordet er maksimalt 15 mm, for at arbeids-
stykket eller fingrer ikke skal kunne klemmes mellom 
slipeskive og bord.

 

p. Kontroller at pussebordet er i riktig nivå med et vater.
q. Om det ikke er i jevn høyde, hold i bordet og løsne 

bolten (1).
r. Juster bordet så det blir horisontalt og stram bolten 

igjen.
s. Koble støvsuger til sponstuss.
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t. Gjæringsanlegget kan vris 0-45° til høyre/venstre. Før 
skinnen inn i bordets hull (2), se bilde. Løsne rattet (3), 
og vri gjæringsanlegget til ønsket vinkel. Stram rattet (3).

 

FORBEREDELSE	FOR	SLIPEARBEID	MED	
SLIPEBÅND

Støpselet	skal	alltid	være	trukket	ut	av	
stikkontakten	når	maskinen	klargjøres	for	bruk!

KONTROLL	OG	SKIFTE	AV	SLIPEBÅND
Kontroller at slipebåndet er helt og har riktig kornstørrelse 
for arbeidet som skal utføres. For best resultat begynn 
med et grovt slipebånd og fortsett deretter med fint/fi-
nere slipebånd. 
Ved skifte:
 
l. Skru ut de to skruene (1), og ta av beskyttelsesanord-

ningen/sponstussen (2).
m. Skru ut sekskantbolten 3, og ta av anlegget (4).

  

n. Før spaken (5) til høyre for å redusere slipebåndets (6) 
stramming.

o. Ta av slipebåndet, og sett på et nytt med passe korn-
størrelse for arbeidet som skal utføres. 
OBS!	Kontroller	at	slipebåndets	rotasjonsretning	
er i samsvar med pilen på siden av slipebordet.

p. Før spaken (5) til venstre slik at slipebåndet strammes.
q. Før slipebåndet fort framover for hånd i samme ret-

ning som pilen, og kontroller båndets bevegelses-
mønster; båndet skal ikke ha en tendens til å gli til 
noen side på rullene.

r. Om slipebåndet drar seg mot pusseskiven, vri rattet 
(8) litt mot klokka.

s. Om slipebåndet drar seg bort fra pusseskiven, vri rat-
tet (8) litt med klokka.

t. Sett støpselet i stikkontakten, start maskinen og slå 
den raskt av, samtidig som slipebåndets bevegelses-
mønster kontrolleres. Foreta eventuelle finjusteringer.

 

u. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
v. Monter på plass anlegg og beskyttelsesutstyr/sponstuss. 

 
Bruk	ikke	slipebånd	som	er	skadet	eller	slitt.	Bruk	
alltid	slipebånd	med	riktig	størrelse.	Om	båndet	er	
for lite, kan fingrene sette seg fast i deler som 
egentlig skulle ha vært dekket av slipebåndet. 

VINKLE	SLIPEBÅNDET	TIL	VERTIKAL	POSISJON
e. Slipebåndet kan brukes horisontalt eller vinklet. 

Løsne de to boltene (1) som låser fast slipebordet, og 
vinkle slipebordet i ønsket posisjon. Stram skruene.

f. Før pussebordets aksel (3) inn i hull for denne på kort-
siden. Akselen skal stikke ut 127 mm fra maskinen.

g. Fest den runde delen av akselen på slipemaskinen 
med en bolt.

h. Træ pussebordet (5) på akselen (3).
j. Juster bordet, rett inn den flate siden av akselen mot 

sekskantbolten (4) på bordfestet og stram.

 
For å unngå at arbeidsstykke eller fingre kommer i 
klem mellom slipebord og slipeskive, skal 
avstanden fra kanten på slipebord til slipeskive 
være maks. 15 mm.
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SLIPING	OG	PUSSING
l. Kontroller alltid arbeidsstykket før arbeidet igangset-

tes, og fjern spiker og andre fremmedlegemer.
m. Hold alltid arbeidsstykket stabilt mot anlegg og 

bord når du sliper. Hold hender og fingre borte fra 
slipebånd og sliperondell. Slip kun en gjenstand om 
gangen.

n. Påfør et lett trykk på arbeidsstykket. Prøv ikke å av-
virke mer materiale enn det maskinen klarer.

	 OBS!	Trykk	ikke	så	hardt	at	motorens	turtall	
forandres.	Motoren	skades	og	sliperesultatet	blir	
dårligere.

o. Arbeidsstykket skal flyttes kontinuerlig for å unngå 
brenning.

p. Slip ikke for små arbeidsstykker som ikke kan holdes 
eller støttes på en sikker måte. Det er da fare for at 
fingrene kan berøre slipebåndet eller sliperondellen.

q. Hold fingre borte fra stedet der båndet går inn i spon-
fangeren.

r. Bruk et bord, en rullestøtte eller lignende i samme 
høyde som slipebordet når du sliper et stort arbeids-
stykke. OBS!	Bruk	aldri	en	medhjelper.

s. Slip aldri et arbeidsstykke uten anlegg. Bruk anleg-
get eller pussebordet. Det eneste unntaket er sliping 
av bøyde arbeidsstykker som kan frihåndsslipes på 
spennrullen.

t. Fjern alltid tiloversblitte stykker og andre gjenstander 
fra pussebord og slipebånd før du starter maskinen.

u. Kontroller alltid maskinen før bruk, spesielt beskyttel-
sesanordningene. Kontroller at ingen del av maskinen 
mangler, er skadet eller på annen måte ikke er i fun-
gerende stand. Start ikke maskinen før disse delene 
er satt i stand og/eller erstattet.

v. Etter arbeidets slutt skal støpselet trekkes ut av stik-
kontakten og maskinen rengjøres for slipstøv.

SLIPING	MED	SLIPEBÅNDET	I	VERTIKAL	POSISJON
Ved sliping av kanter på brede arbeidsstykker passer det 
å bruke slipebåndet (1) i vertikal posisjon, og slipebordet 
(2) flyttet til slipebåndet. Ved presisjonsarbeid brukes 
gjæringsanlegget. Flytt arbeidsstykket jevnt over slipe-
båndet.

OBS!	Bruk	en	kombinasjonsvinkel	for	å	justere	
gjæringsanlegget	i	rett	vinkel	mot	slipebåndet.	Om	
det ikke er rettvinklet, løsne gjæringsmålets 
vrianordning, og flytt gjæringsmålet en tanke, til det 
er i rett vinkel.

SLIPING	MED	SLIPEBÅNDET	I	HORISONTAL	
POSISJON
For overflate- eller kantsliping må anlegget (1) brukes. 
Hold arbeidsstykket i et stødig grep, og pass på at fingre-
ne ikke berører slipebåndet (3). Trykk arbeidsstykket mot 
slipestøtten, og arbeid med jevne tak over hele slipebån-
det. Press ikke arbeidsstykket for hardt mot slipebåndet. 
Fjern kun litt materiale om gangen. Vær ekstra forsiktig 
når du sliper svært tynne stykker.

 

SLIPING	AV	KONKAVE	KURVER
Bruk spennrullen for frihåndssliping av konkave kurver (1).

 
Forsøk aldri å slipe arbeidsstykkets ytterkanter på 
styrerullen!	Arbeidsstykket	kan	fly	i	vei	eller	få	
tilbakeslag.

 

SLIPING	AV	KONVEKSE	KURVER	(FIG.	Z)
Frihåndssliping av konvekse kurver utføres på slipeskiven 
(1). Hold fingre minst 3 cm fra pusseskiven.

 
Slip	alltid	på	pusseskivens	venstre	side	der	slipe-
rondellen	går	ned	mot	pussebordet.	Sliping	på	
høyre	side	(oppovergående)	medfører	fare	for	at	
arbeidsstykket flyr i vei.
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13. OPPBEVARING
Oppbevar maskinen i et tørt rom utilgjengelig for barn, 
dyr og andre uvedkommende. Støpselet skal ikke være 
koblet til stikkontakten. Dekk gjerne over med et klede.

14. REPARASJON OG VEDLIKEHOLD  
Maskinen er konstruert slik at den krever minimalt ved-
likehold. Kulelagrene er permamentsmurt på fabrikken. 
Ytterligere smøring trengs ikke.

Kontroller	alltid	at	støpselet	er	trukket	ut	av	
stikkontakten før reparasjon og vedlikehold 
igangsettes.

ETTER	AVSLUTTET	ARBEID
d. Rengjør maskinen med en støvsuger, og blås bort 

støv fra motorens ventilasjonsåpninger. Tørk av plast-
delene med en fuktig, myk klut.

	 OBS! Bruk	aldri	løsemiddel	for	å	rengjøre	plastde-
ler.	Løsemiddel	kan	løse	opp	eller	på	annen	måte	
skade materialet. 

e. Rengjør sliperondell og slipebånd fra fastbrent tre. 
Skift dem eventuelt ut.

f. Kontroller at ingen komponenter eller beskyttelsesa-
nordninger er slitt eller i stykker. Sett i stand skadede 
komponenter.

 
Skift	straks	ut	kabel	som	er	i	stykker	eller	skadet.	
Risiko	for	elektrisk	støt!	Dette	skal	utføres	kun	av	
autorisert serviceverksted eller elektriker.

ANNENHVER	MÅNED	ELLER	VED	BEHOV
Kontroller drivremmens tilstand og stramming. Se Kap. 7 
Monteringsanvisninger.

FEILSØKING

 PROBLEM ÅRSAK TILTAK 
 Motoren starter 1. Defekt eller slitt  1. Skift ut alle slitte eller 
 ikke.      strømbryter.     defekte deler.
  2. Defekt eller  2. Kontakt autorisert
      skadet kabel.     serviceverksted. Prøv
  3. Motorvernet har      ikke å rette opp feilen selv! 
      løst ut. 3. Motoren er overopphetet,
  4. En sikring i huset     la den avkjøles av og til 
      har gått.     og overbelast den ikke.

 Maskinen går  1. Du presser for hardt 1. Bruk mindre kraft når du
 saktere ved     på arbeidsstykket.     presser arbeidsstykket 
 sliping. 2. Tilsmussede ruller.     mot slipeverktøyet.
  3. Utslitt eller 2. Rengjør rullene.
      utstrukket drivrem. 3. Skift drivrem.

Treet brennes. 1. Kvae på rondell  1. Skift rondell eller bånd.
      eller bånd. 2. Minsk trykket.
  2. Du trykker for hardt 
      på arbeidsstykket. 

 Motoren blir  1. Motor overbelastes. 1. Reduser belastning på
 overopphetet.      motor, og la den avkjøles
       før start.

12. MILJØHENSYN
Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i avfal-
let. Maskin, tilbehør og emballasjemateriale skal sorteres 
og leveres til en gjenvinningssentral og der kasseres på 
en miljøvennlig måte.
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16. JOHDANTO JA TAKUUEHDOT
Tämä käyttöohje on koneeseen kuuluva osa. Se on säily-
tettävä helppopääsyisessä paikassa. Jos kone myydään, 
käyttöohje on luovutettava uudelle omistajalle hyvässä 
kunnossa. Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja käytä sitä 
säännöllisesti. 

Käyttöohjeen turvallisuussymbolit
Nämä turvallisuussymbolit kertovat vain tietyistä vaarois-
ta. Laitteen käyttäminen huolimattomasti tai virheellisesti 
aiheuttaa muita vaaroja, joita ei mainita käyttöohjeessa. 
Siksi on aina ryhdyttävä yleisen tason onnettomuuksia 
ehkäiseviin toimenpiteisiin.

HUOMIO! 
Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai 
konevaurion vaaraa.

  
Tämä symboli merkitsee vakavan henkilövahingon ja 
mahdollisesti kuoleman vaaraa.

17. TEKNISET TIEDOT

Tuotenro: . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-224
Mallimerkintä: . . . . . . . . . . . . . .Nauha- ja pyöröhiomako-

ne, 914 mm
Jännite/taajuus: . . . . . . . . . . . . .230 V / 50 Hz
Suurin teho: . . . . . . . . . . . . . . . .500 W
Moottorin suurin kierrosluku: . .2800 kierr./min.
Hihnannopeus: . . . . . . . . . . . . .7,6 m/min
Hiomanauha: . . . . . . . . . . . . . . .914 x 100 mm
Hiomalaikka: . . . . . . . . . . . . . . .Ø 150 mm, itsekiinnittyvä
Kiillotuslevyn käyntinopeus: . . .2340 kierr./min.
Kiillotuspöytä:
   Mitat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 x 158 cm
   Käännettävä: . . . . . . . . . . . . .0 - 45°
Kotelointiluokka: . . . . . . . . . . . .IP 20
Äänenpaine (LPA) 10 m . . . . . . .72 dB(A)
Äänenvoimakkuus (LWA): . . . . .85 dB(A)
Mitat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 x 43 x 30 cm
Paino:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 kg

18. KÄYTTÖALUE
17-224 on tarkoitettu puun ja vastaavien aineiden hiomi-
seen ja kiillottamiseen tämän käyttöohjeen mukaisesti. 
Muiden materiaalien hiominen voi aiheuttaa tulipalon tai 
henkilö- tai omaisuusvahingon. 

Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia, eikä sitä saa täyden-
tää muilla kuin hyväksytyillä varusteilla.

19. YLEISET TURVAOHJEET
Turvallisuus perustuu terveeseen järkeen, valppauteen ja 
taitoon käyttää laitetta.

Älä	yhdistä	laitteen	pistoketta	pistorasiaan	ennen	
kuin olet lukenut ja ymmärtänyt tämän 
käyttöohjeen.	Muutoin	voi	aiheutua	virheitä.

Työskentelyalue
e. Työskentelyalueella tulee puhdasta ja valoisaa.
f. Siellä ei saa olla räjähtäviä tai syttyviä nesteitä tai 

kaasuja tai pölyä, sillä sähkökäyttöisistä koneista 
lähtee kipinöitä.

e. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentely-
alueelta.

Sähköturvallisuus
w. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten 

putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin. Jos keho-
si on maadoitettu, sähköiskun vaara kasvaa.

x.	 Älä altista sähkökäyttöisiä koneita sateelle tai kosteu-
delle. Muutoin on olemassa sähköiskun vaara.

y. Älä käytä konetta helposti syttyvien nesteiden tai 
kaasujen lähellä.

z. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä sähköjoh-
dosta. Älä altista sähköjohtoa lämmölle, öljylle, terävil-
le reunoille tai liikkuville osille. Vaurioitunut sähköjohto 
aiheuttaa sähköiskun vaaran. Se on vaihdatettava 
heti. Vaihtotyön saa tehdä vain valtuutettu sähkö-
asentaja. 

å. Käytettäessä sähkölaitteita ulkona jatkojohdon on ol-
tava hyväksytty ja tarkoitettu ulkokäyttöön. Tällainen 
jatkojohto vähentää sähköiskun vaaraa.

ä. Käytä aina vikavirtakatkaisinta käyttäessäsi sähkö-
käyttöisiä koneita varsinkin ulkona. 

ö. Vain valtuutettu sähköasentaja saa korjata sähköosat.
aa. Irrota laite sähköpistorasiasta, kun sitä ei käytetä 

sekä ennen huoltamista, säätämistä ja varusteen 
vaihtamista.

bb. Älä koskaan jätä laitetta toimimaan vartioimatta.
cc. Älä anna tarkkaavaisuutesi herpaantua ennen kuin 

laite on pysähtynyt kokonaan. Katkaise tämän jälkeen 
virta.

dd. Käytä vain laitteen kanssa yhteensopivia jatkojohtoja, 
joiden johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri.

NAUHA- JA PYÖRÖHIOMAKONE
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Henkilöturvallisuus
å. Ole tarkkaavainen ja käytä tervettä järkeä työskennel-

lessäsi sähkökäyttöisten koneiden avulla. Älä käytä 
laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai 
lääkkeiden vaikutuksen alainen. Jos tarkkaavaisuutesi 
herpaantuu hetkeksikin, voit saada vakavan vamman. 

ä. Vältä laitteen käynnistymistä vahingossa. Varmista, 
ettei käynnistyspainike ole painettuna, kun pistoke 
työnnetään sähköpistorasiaan. Älä kanna laitetta pitä-
mällä sormea käynnistyspainikkeen päällä. Älä työnnä 
pistoketta pistorasiaan käynnistyspainikkeen ollessa 
painettuna.

ö. Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että työkalut 
on poistettu siitä. Laitteen pyörivään osaan jäänyt 
työkalu voi aiheuttaa henkilövahinkoja. 

aa. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä 
tasapaino.

bb. Käytä tarkoitukseen soveltuvia työvaatteita ja turvajal-
kineita. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat 
tarttua liikkuviin osiin. Käytä tarvittaessa hiusverkkoa. 

cc. Käytä aina tarvittavia suojavarusteita. 
dd. Tavalliset silmä- ja aurinkolasit eivät ole suojalaseja.
ee. Tarvittaessa on käytettävä hengityssuojainta, liukas-

tumiselta suojaavia jalkineita, kypärää ja kuulonsuo-
jaimia.

ff. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa las-
ten ulottumattomissa.

gg. Kun valitset oikean laitteen, työ sujuu turvallisemmin 
ja nopeammin. Älä paina heikkotehoista laitetta, jotta 
voisit tehdä sen avulla työn, joka vaatii tehokkaampaa 
laitetta. 

hh. Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin kuin sen omaan 
käyttötarkoitukseen.

ii. Varmista, että kaikki suojalaitteet toimivat oikein. 
Mahdollisia suojalaitteita EI saa irrottaa eikä kytkeä 
irti. 

jj. Pöly voi vaarantaa terveytesi. Käytä laitetta vain tuu-
letetussa ympäristössä. Varmista, että pöly voidaan 
poistaa turvallisesti. Käytä pölyä imevää poistojärjes-
telmää, jos mahdollista.

20. YLEISKUVA
  
1.  Kiillotuslevy ja hiomalaikka
2. Kiillotuslevyn ja käyttöhihnan suojus
3. Vaste
4. Hiomanauhan kiristysvipu
5. Hiomanauha
6. Kiristysrulla
7. Hiomanauhan kiristyspyörä
8. Hiomatason kallistuksen pysäytin
9. Ruuvikiinnitysaukko
10. Virtakytkin
11. Hiomapölyn poisto
12. Siirrettävä kiillotuspöytä
13. Sähköjohdon kiinnike
14. Kiintoavain
15. Kiillotustason vaihtoehtoinen kiinnike
16. Hiomapölyn poistolla varustettu vetorullan suojus
17. Kuusioavaimen säilytyspaikka
18. Jiirausvaste
19. Kiillotustason kallistusasteikko
20. Kiillotustason kallistuksen lukituspyörä
21. Kiillotustason akseli
22. Ruuvikiinnitysaukko 
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21. ASENNUSOHJE
Poista nauha- ja pyöröhiomakone ja sen osat pakkauk-
sesta varovaisesti. Lajittele osat ja vertaa niitä kuviin sen 
varmistamiseksi, ettei osia puutu. Nauha- ja pyöröhioma-
koneen pinnalla on ruostesuojausainetta sen suojaami-
seksi. Pyyhi se pois X4 Multispray -aineeseen kostutulla 
pehmeällä kankaalla. Ota esille seuraavat asennuksessa 
tarvittavat työkalut:
•	Uraruuvimeisseli	
•	Ristipääruuvimeisseli	PH
•	Jakoavain
•	Vesivaaka
•	Suorakulma

 
•	Tulipalon	ja	myrkytyksen	vaaran	vuoksi	älä	kos-

kaan puhdista nauha- ja pyöröhiomakonetta ben-
siinillä, lakkabensiinillä, asetonilla tai vastaavalla 
liuottimella.

•	Työnnä	pistoke	pistorasiaan	vasta	kun	laite	on	
asennettu loppuun saakka ja säädetty oikein.

 
        OSA KUVAUS MÄÄRÄ 
  A. Moottoriosa 1  
  B.  Kiillotuslevy 1  
  C. Kiillotuslevyn ja käyttöhihnan suojus 1  
  D. Kiillotuspöytä 1 
  E. Jiirausvaste 1  
  F.  Hiomapölyn poistolla varustettu    
   kiillotuslevy 1 
  G. Hiomapölyn poistolla varustettu 
   hiomasuojus 1  
  H. Kiillotustason akseli 1 
  I. Vaste hiomanauhaa käytettäessä 1  
  J.  Kuusioavain 1 
  K. Kiintoavain 1  
  L.  M6-pultti 1 
  M. Ristipääruuvi, 40 mm  1  
  N. Ristipääruuvi, lyhyt 2 
  O. Ristipääruuvi, kapea 2  
  P. Ristipääruuvi, 12 mm  1 
  Q. Aluslevy, suuri 1  
  R. Aluslevy, pieni 2 
  S. Ruuvi 2  
  T. Johdonpidin 2 

JOHDONPITIMEN	KIINNITTÄMINEN
Kiinnitä kaksi johdonpidintä (T) laitteen takaosaan kah-
della ruuvilla (S). Niiden on osoitettava ulospäin, jotta 
sähköjohto voidaan kiinnittää niiden ympärille.

VETOHIHNAN	SÄÄTÄMINEN	JA	VAIHTAMINEN	
(KUVAT	C	JA	D)
k. Irrota molemmat kuusiopultit (1) mukana toimitetun 

kiintoavaimen avulla. Nosta hiomataso (2) pystysuo-
raan asentoon. Kiristä molemmat pultit (1). (Kuva C)

  
l. Irrota lukitusmutteri (3) ja hihnankiristysruuvi (4) kään-

tämällä vastapäivään.
m. Voit vaihtaa tai poistaa vetohihnan nostamalla hih-

napyörää (5). Jos vaihdat vetohihnan, irrota vanha ja 
aseta uusi vetohihna molempien hihnapyörien (5 ja 7) 
ympärille.

n. Kiristä hihnankiristysruuvia (4) kääntämällä myötä-
päivään, jotta vetohihna jännittyy. Paina vetohihnaa 
kevyesti. Käännä ruuvia, kunnes vetohihnaa painetta-
essa se painuu alaspäin  

 6–16 mm molempien hihnapyörien (5 ja 7) välistä.

HUOMIO!	Älä	kiristä	hihnapyörää	liikaa.	Liiallinen	
kiristäminen lyhentää moottorin, laakereiden ja 
vetohihnan käyttöikää.

o. Kun vetohihnan kireys on oikea, kiristä lukkomutteri 
(3) ja irrota molemmat kuusiopultit (1). Taita hiomataso 
(2) vaakasuoraan asentoon ja kiristä pultit (2). 

KIILLOTUSLEVYN	SUOJUKSEN	ASENTAMINEN	
(KUVA	E)
Kiinnitä suojus (1) 40 mm pitkillä ristipääruuveilla (2) ja 12 
mm pitkällä ristipääruuvilla (3).
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KIILLOTUSLEVYN	ASENTAMINEN	(KUVA	F)
e. Kiinnitä lukitusruuvi (1) kiillotuslevyn (2) kierteiseen auk-

koon kääntämällä sitä muutama kierros myötäpäivään. 
f. Työnnä kiillotuslevy (2) akseliin ja käännä sitä, jotta 

lukitusruuvi (1) ja vetoakselin (3) tasainen puoli osoit-
tavat samaan suuntaan. Työnnä kiillotuslevy (2) ve-
toakseliin (3), kunnes kiillotuslevy ja suojuksen reuna 
ovat lähes samalla korkeudella. Kiristä lukitusruuvia 
(1), jotta kiillotuslevy lukittuu.

HUOMIO!	Jos	lukitusruuvi	ja	vetoakselin	tasainen	
puoli eivät osoita samaan suuntaan, kiillotuslevy ei 
kiinnity	kunnolla.	Tällöin	se	alkaa	liukua	jonkin	ajan	
kuluttua.

 

KIILLOTUSLEVYN	PÖLYNPOISTON	ASENTAMINEN	
(KUVA	H)
c. Kiinnitä pölynpoisto (1) kapeiden ristipääruuvien (2) 

avulla.

 

KIILLOTUSTASON	ASENTAMINEN	(KUVA	I)
Kiillotustasoa voidaan käyttää yhdessä sekä kiillotuslevyn 
että huomanauhan kanssa. Taso tukee työstettävää kap-
paletta kaikissa hiontatöissä paitsi hiottaessa kappaleen 
sisäkaarteita. 

k. Aseta kiillotustason akseli (1) koneessa sille varattuun 
aukkoon. Akselin on työnnyttävä koneesta ulos 12,7 
cm.

l. Suuntaa akselin pyöreä pää (1) kuusiokulmapulttiin (2) 
ja kiristä.

m. Kiinnitä kiillotustaso (3) akseliin (1).
n. Säädä tasoa, suuntaa akselin tasainen pää tason kiin-

nikkeen kuusiopulttiin (4) ja kiristä.

Kiillotustason	reunan	ja	kiillotuslevyn	välisen	etäi-
syyden tulee olla enintään 15 mm, jotta työstettävä 
kappale tai sormet eivät jää kiillotustason ja hioma-
levyn	väliin	(ks.	kuva	1).

 

VASTEEN	ASENTAMINEN	(KUVA	J)
Vaste estää työstettävää kappaletta vetäytymästä liian 
kauas taakse. Sitä on aina käytettävä työstettävän kap-
paleen hallitsemiseksi.

g. Aseta vaste (1) hiomatasolle (2).
h. Aseta aluslevy (3) pulttiin (4). Työnnä pultti aukon läpi 

ja kiinnitä se kierteillä varustetun hiomavarren kierteil-
lä varustettuun aukkoon.

i. Kiinnitä pultti (4) kunnolla.

 

HIOMANAUHAN	PÖLYNPOISTON	ASENTAMINEN	
(KUVA	H)
g. Kiinnitä pölynpoisto (1) siten, että se peittää vetorul-

lan.
h. Kiinnitä pölysuojus aluslevyjen ja ruuvin (2) avulla.
i. Tarkista, että pölynpoisto on tiukasti paikoillaan.
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NAUHA-	JA	PYÖRÖHIOMAKONEEN	
KIINNITTÄMINEN	TYÖTASOON	(KUVA	B)

•	Kun	laitetta	käytetään,	sen	on	oltava	tiukasti	kiinni	
työtasossa. 

•	Aseta	laite	siten,	että	käyttäjä	tai	mahdolliset	kat-
sojat eivät joudu hihnan tai laikan pyörintäradalle.

 

HUOMIO!	Toimitus	ei	sisällä	kiinnityspulttia,	ruuveja	
eikä aluslevyjä.

k. Ota esille kaksi pitkää pulttia (2). Tarkista, että ne ovat 
riittävän pitkiä, jotta ne ulottuvat laitteen kiinnitysauk-
kojen läpi työtason pintaan.

l. Ota esille 4 tasaista aluslevyä (3 ja 8), 4 kumista vai-
menninta/aluslevyä (4 ja 7) sekä 4 mutteria.

m. Aseta laite (5) haluamaasi kohtaan työtasolle (6) ja 
merkitse kaksi pulttien aukkoa. 

n. Poraa kaksi reikää tarkoitukseen soveltuvalla poralla.
o. Kiinnitä kone kuvassa B näkyvällä tavalla.

HIOMATASON	SÄÄTÄMINEN	VAAKASUUNNASSA
g. Aseta hiomahihna (1) vaakasuoraan asentoon.
h. Aseta hiomanauhalle vesivaaka (2) ja tarkista, että 

hiomanauha on vaakasuorassa.
i. Jos sitä on säädettävä, irrota lukkomutteri (3). Voit 

nostaa kääntämällä säätöruuvia (4) myötäpäivään tai 
laskea sitä kääntämällä vastapäivään, kunnes hio-
manauha on vaakasuorassa. Lukitse säätöruuvi (4) 
lukkomutterilla (3).

TYÖKALUN	SÄILYTTÄMINEN	SILLE	VARATUSSA	
PAIKASSA		
e. Aseta kiintoavain metallikiinnikkeeseen, joka sijaitsee 

hiomakoneen lyhyessä päädyssä.
f. Työnnä kuusioavaimen pitkä pää kiillotuslevyn suojuk-

sen aukkoon (2).

  

8. ERITYISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA 
TURVALAITTEET

 
Hiomapöly	voi	sisältää	syöpää	aiheuttavia	ja	sikiötä	
vahingoittavia	aineita.	Niitä	ovat
•	lyijyä	sisältävistä	maaleista	peräisin	oleva	maali
•	tiilistä,	sementistä	ja	muista	muuraustuotteista	

lähtevä piidioksidi
•	kemiallisesti	käsitellystä	puutavarasta	peräisin	

oleva arsenikki ja kromi
•	tiettyjen	puulajien	hiomapöly,	kuten	tammen	ja	

saarnen.

Altistuminen vaihtelee sen mukaan, kuinka usein teet 
tällaista työtä. Työskentele hyvin tuuletetussa paikas-
sa ja käytä suojavarusteita, esimerkiksi pölynpoistoa ja 
hengityssuojainta, joka poistaa mikroskooppisen pieniä 
hiukkasia.

SUOJATUMIS-	JA	TURVALLISUUSOHJEET	
LAITETTA	KÄYTETTÄESSÄ
Älä poista mitään suojia. Varmista ennen käyttämistä, 
että ne toimivat.

Älä	käytä	nauha-	ja	pyöröhiomakonetta,	jokin	
suojus tai turvalaite puuttuu tai on vaurioitunut.

a. Kiillotuslevyn suojus (2) ja pölynpoisto (11) estävät 
joutumasta kosketuksiin kiillotuslevyn ja vetohihnan 
kanssa sekä vähentävät hiontapölyn leviämistä ympä-
ristöön.

b. Vetorullan pölynpoistolla varustettu suojus (16) estää 
koskettamasta vetohihnaa vetorullan kohdalta sekä 
vähentää hiontapölyn leviämistä ympäristöön.

c. Vaste (3) estää työstettävää kappaletta vetäytymästä 
liian kauas taakse tai lentämästä pois laitteesta.
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d. Kiillotustaso (12) estää työstettävää kappaletta lentä-
mästä pois laitteesta.

e. Virtakytkin (10) auttaa käynnistämään ja sammutta-
maan laitteen turvallisesti.

Käynnistys  . . . . . . . . . . - Paina vihreää painiketta.
Pysäytys  . . . . . . . . . . . . - Paina punaista painiketta.

LAITTEEN	VAROITUSSYMBOLIT
Laitteessa käytetään seuraavia symboleita. Ota na aina 
huomioon ja noudata niitä.

  Käytä suojalaseja.

  Käytä hengityssuojusta.

  Lue käyttöohjeet perusteellisesti 
 ennen laitteen käyttämistä.

  Ilmaisee hiomanauhan ja kiillotuslevyn 
 pyörimissuuntaa.

15. KÄYTTÖ- JA KÄSITTELYOHJEET
Ennen laitteen käyttämistä se on säädettävä tehtävää 
työtä varten.

VALMISTAUTUMINEN	KIILLOTTAMISEEN	
HIOMALAIKAN	AVULLA

Pistoke	on	irrotettava	pistorasiasta	aina	ennen	
laitteen valmistelemista käyttöä varten.

HIOMALAIKAN	VAIHTAMINEN	JA	TARKISTAMINEN	
(KUVA	G)
Tarkista, että hiomalaikka on kunnolla kiinni, ehjä ja 
oikean kokoinen tehtävää työtä varten. Saat parhaat 
tulokset aloittamalla karkealla hiomalaikalla ja jatkamalla 
hienommalla hiomalaikalla. 
Vaihtaminen:

e. Irrota vanha hiomalaikka (1). 
f. Puhdista kiillotuslevy (2) vanhoista liimajäämistä. Pai-

na hiomalaikka huolellisesti kiinni kiillotuslevyyn.

 

 

Älä	käytä	vaurioitunutta,	kulunutta	tai	löysästi	
kiinnitettyä	hiomalaikkaa.	Käytä	aina	oikean	
kokoista hiomalaikkaa. 

KIILLOTUSTASON	SÄÄTÄMINEN	
u. Käytä yhdistettyä kulmamittaa (1) ja tarkista, että 

tason (2) ja hiomalaikan (3) välinen kulma on 90°.
v. Jos tason kulma hiomalaikkaa kohden ei ole 90°, irro-

ta tason lukon väännin (4), säädä kulmaa ja lukitse (4).
w. Aseta osoitin (5) kulma-asteikon kohtaan 0° ruuvi-

meisselin avulla.

 

x.	 Kiillotustason kulmaksi voidaan valita 0–45° irrotta-
malla tason lukitusvedin (1), kallistamalla taso halut-
tuun kulmaan ja kiristämällä pyörää (1).

y. Jos kiillotustaso on vinossa, sitä on säädettävä akse-
lillaan, jotta kiillotuslevyn ja tason reunan välinen etäi-
syys on enintään 15 mm. Tällöin työstettävä kappale 
tai sormet eivät mahdu kiillotuslevyn ja tason väliin.

 

z. Tarkista vesivaa’an avulla, että kiillotustason asento 
on oikea.

å. Jos esiintyy korkeuseroja, säädä pöytää irrottamalla 
pultti (1).

ä. Säädä pöytä vaakatasoon ja kiristä pultti.
ö. Yhdistä pölynimuri pölynpoistoon.
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aa. Jiirausvastetta voidaan kääntää 0–45° oikealle tai 

vasemmalle. Työnnä kisko tason aukkoon (2) kuvassa 
näkyvällä tavalla. Irrota pyörä (3) ja käännä jiirausvas-
te haluamaasi kulmaan. Kiristä pyörä (3).

 

VALMISTELUT	ENNEN	HIOMISTA	HIOMANAUHAN	
AVULLA

Pistoke	on	irrotettava	pistorasiasta	aina	ennen	
laitteen valmistelemista käyttöä varten.

HIOMANAUHAN	TARKISTAMINEN	JA	VAIHTAMINEN
Tarkista, että hiomanauha on ehjä ja että siinä on oikea 
karkeus tehtävää työtä varten. Saat parhaat tulokset 
aloittamalla karkealla hiomanauhalla ja jatkamalla hie-
nommalla hiomanauhalla. 
Vaihtaminen:
 
w. Irrota kaksi kuusioruuvia (1) ja irrota suojus/pölynpois-

to (2).
x.	 Ruuvaa kuusiopultti (4) irti ja poista vaste (4).

  
y. Voit löysentää hiomanauhaa (6) työntämällä vipua (5) 

oikealle.
z. Irrota hiomanauha ja aseta sen tilalle uusi, jossa on 

oikea karkeus tehtävää työtä varten.
	 HUOMIO!	Tarkista,	että	hiomanauhan	pyörimis-

suunta vastaa hiomatason kylkeen merkittyä 
nuolta.

å. Voit kiristää hiomanauhaa työntämällä vipua (5) oike-
alle.

ä. Pyöritä hiomanauhaa käsin nuolen suuntaan ja tark-
kaile sen liikkumista. Se ei saa siirtyä sivusuunnassa 
rulliin nähden.

ö. Jos hiomanauha vetäytyy kiillotuslevyä kohden, kään-
nä pyörää (8) hieman vastapäivään.

aa. Jos hiomanauha siirtyy poispäin kiillotuslevystä, 
käännä pyörää (8) hieman myötäpäivään.

bb. Työnnä pistoke pistorasiaan, käynnistä laite ja sam-
muta se pian. Tarkkaile samalla hiomanauhan liikettä. 
Tee mahdolliset hienosäädöt.

 
cc. Irrota pistoke pistorasiasta.
dd. Asenna vaste ja suojus/pölynpoisto takaisin paikoilleen. 

 
Älä	käytä	vaurioitunutta	tai	kulunutta	hiomanauhaa.	
Käytä	aina	oikean	kokoista	hiomanauhaa.	Jos	nauha	
on liian kapea, sormesi voivat osua osiin, jotka 
hiomanauhan kuuluisi peittää. 

HIOMANAUHAN	KÄÄNTÄMINEN	PYSTYASENTOON
i. Hiomanauhaa voidaan käyttää tai vaaka-asennossa 

tai vinottain. Irrota hiomatason kiinnityspultit (1) ja 
aseta hiomataso haluamaasi asentoon. Kiristä ruuvit.

j. Aseta kiillotustason akseli (3) sille varattuun aukkoon. 
Akselin on työnnyttävä laitteesta ulos 12,7 cm.

k. Kiinnitä akselin pyöreä osa hiomakoneeseen pultilla.
l. Kiinnitä kiillotustaso (5) akseliin (1).
o. Säädä tasoa, suuntaa akselin tasainen pää tason kiin-

nikkeen kuusiopulttiin (4) ja kiristä.

Kiillotustason	reunan	ja	kiillotuslevyn	välisen	
etäisyyden tulee olla enintään 15 mm, jotta 
työstettävä kappale tai sormet eivät jää 
kiillotustason ja hiomalevyn väliin.
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HIOMINEN	JA	KIILLOTTAMINEN
w. Tarkista työstettävä kappale aina ennen työn aloitta-

mista. Poista naulat ja muut vieraat esineet.
x.	 Pitele työstettävää kappaletta aina vakaasti vastetta 

ja tasoa vasten, kun hiot sitä. Pidä kädet ja sormet 
loitolla hiomanauhasta ja -laikasta. Hio vain yhtä esi-
nettä kerrallaan.

y. Paina työstettävää kappaletta kevyesti. Älä yritä 
poistaa enempää materiaalia kuin laite pystyy kerralla 
poistamaan.

	 HUOMIO! Älä	paina	niin	kovaa,	että	moottorin	
kierrosluku	muuttuu.	Muutoin	moottori	vaurioituu	
ja hiomatulos huonontuu.

z. Työstettävää kappaletta on siirreltävä jatkuvasti pala-
misen välttämiseksi.

å. Älä hio liian pieniä työstettäviä kappaleita, joita ei voi 
pidellä tai tukea turvallisesti. Muutoin sormet voivat 
osua hiomanauhaan tai -laikkaan.

ä. Pidä sormet kaukana paikasta, jossa nauha menee 
pölynkerääjään.

ö. Jos hiottava kappale on suuri, käytä esimerkiksi tasoa 
tai rullatelinettä, joka on samalla korkeudella kuin 
hiomataso. 

	 HUOMIO!	Älä	käytä	avustajaa.
aa. Älä koskaan hio käyttämättä vastetta. Käytä vastetta 

tai kiillotustasoa. Vain taivutetut työstettävät kap-
paleet muodostavat poikkeuksen. Ne voidaan hioa 
vapaalla kädellä käyttämällä kiristysrullaa.

bb. Poista aina ylimääräiset kappaleet ja muut esineet 
kiillotustasolta ja hiomanauhasta ennen koneen käyn-
nistämistä.

cc. Tarkista laite aina ennen käyttämistä, varsinkin suo-
jalaitteet. Tarkista, ettei mikään laitteen osa puutu 
tai ole vaurioitunut. Älä käynnistä laitetta, ennen kuin 
nämä osat ovat kunnossa tai takaisin paikallaan.

dd. Kun työ on päättynyt, irrota pistoke pistorasiasta ja 
puhdista laite hiomapölystä.

HIOMINEN	HIOMANAUHAN	OLLESSA	
PYSTYASENNOSSA	
Leveiden työstettävien kappaleiden reunat voidaan hioa 
hiomanauhan (1) ollessa pystyasennossa ja hiomatason 
(2) siirrettynä hiomanauhan luokse. Käytä tarkkuutta vaa-
tivassa työssä jiirausvastetta. Siirrä työstettävää kappa-
letta tasaisesti hiomanauhalla.

HUOMIO!	Säädä	jiiraus-
vaste oikeaan kulmaan 
hiomanauhan suhteen 
käyttämällä yhdistel-
mäkulmaa. Jos se ei ole 
suorassa kulmassa, irrota 
jiirausmitan säädin ja siir-
rä jiirausmittaa hieman, 
kunnes se on suorassa 
kulmassa.

HIOMINEN	HIOMANAUHAN	OLLESSA	VAAKA-
ASENNOSSA
Vastetta (1) on käytettävä hiottaessa pintaa tai reunaa. 
Pitele työstettävää kappaletta tiukasti ja varo, että sormet 
eivät osu hiomanauhaan (3). Paina työstettävää kappa-
letta hiomatukea vasten. Hio kappaletta tasaisesti koko 
hiomanauhan mitalta. Älä paina työstettävää kappalet-
ta liian kovaa hiomanauhaa vasten. Poista vain vähän 
materiaalia kerrallaan. Toimi erittäin varovaisesti, jos hiot 
erittäin ohuita kappaleita.

 

SISÄKAARTEIDEN	HIOMINEN
Hio sisäkaarteet vapaalla kädellä käyttämällä kiristysrul-
laa (1).

 
Älä	koskaan	yritä	hioa	työstettävän	kappaleen	
ulkoreunoja	ohjausrullan	avulla!	Työstettävä	kappale	
voi tällöin lentää pois tai iskeä takaisin.

 
ULKOKAARTEIDEN	HIOMINEN	(KUVA	Z)
Hio ulkokaarteet vapaalla kädellä käyttämällä hiomalaik-
kaa (1). Pidä sormet vähintään 3 cm:n päässä laikasta.

 
Hio	aina	laikan	vasemmalla	puolella,	kun	laikka	osoit-
taa alaspäin kiillotustasoa vasten. 

Jos hiot käyttä-
mällä ylöspäin 
nousevaa oikeaa 
puolta, työstet-
tävä kappale voi 
lentää tiehensä.
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16. SÄILYTTÄMINEN
Säilytä laite kuivassa paikassa poissa lasten, sivullisten 
ja kotieläinten ulottuvilta. Pistoke ei saa olla yhdistettynä 
sähköpistorasiaan. Laite kannattaa peittää liinalla.

17. KORJAAMINEN JA HUOLTAMINEN  
Laite vaatii vain vähän kunnossapitoa. Kuulalaakerit on 
kestovoideltu tehtaalla. Niitä ei tarvitse voidella.

 
Tarkista	aina	ennen	huoltamista	tai	kunnossapitä-
mistä, että pistoke on irrotettu pistorasiasta.

TYÖN	PÄÄTYTTYÄ
g. Puhdista laite pölynimurilla. Poista pöly moottorin 

ilmanvaihtoaukoista. Pyyhi muoviosat puhtaiksi kos-
tealla pehmeällä kankaalla.

	 HUOMIO!	Älä	puhdista	muoviosia	käyttämällä	liu-
ottimia.	Ne	voivat	liuottaa	tai	vaurioittaa	muovia.	

h. Poista palanut puu hiomalaikasta ja -nauhasta. Vaih-
da ne tarvittaessa.

i. Varmista, etteivät osat tai suojalaitteet ole rikki. Kor-
jaa vaurioituneet osat.

 
Vaihdata	sähköjohto	heti,	jos	se	on	rikki	tai	vahin-
goittunut.	Muutoin	on	olemassa	sähköiskun	vaara.	
Vain	valtuutettu	asentaja	tai	huoltokorjaamo	saa	teh-
dä tämän korjaustyön.

JOKA	TOINEN	KUUKAUSI	TAI	TARVITTAESSA
Tarkista vetohihnan kunto ja kireys. Lisätietoja on luvussa 
7 Asennusohjeet.

VIANETSINTÄ

 ONGELMA SYY TOIMENPIDE 
 Moottori ei  1. Viallinen virtakytkin. 1. Vaihda kaikki kuluneet tai
 käynnisty. 2. Viallinen tai      vaurioituneet osat.
      vaurioitunut  2. Ota yhteys valtuutettuun
      sähköjohto.     huoltokorjaamoon. Älä
  3. Moottorisuoja on      yritä korjata vikaa itse!
      lauennut. 3. Moottori on ylikuumentu-
  4. Sulake on lauennut.     nut. Anna sen jäähtyä.
       Älä ylikuormita sitä.

 Laitteen käynti  1. Painat työstettävää 1. Paina työstettävää
 hidastuu      kappaletta liian kovaa.    kappaletta kevyemmin.
 hiottaessa. 2. Rullat ovat likaiset. 2. Puhdista rullat.
  3. Vetohihna on kulunut 3. Vaihda vetohihna.
      tai rispaantunut. 

 Puu palaa. 1. Hiomalaikkaan tai - 1. Vaihda laikka tai hihna.
      nauhaan on  2. Paina kevyemmin.
      tarttunut pihkaa.
  2. Painat työstettävää  
      kappaletta liian kovaa. 

 Moottori  1. Moottoria 1. Vähennä moottorin
 ylikuumenee.     ylikuormitetaan.     rasitusta
       ja anna sen jäähtyä ennen 
       käynnistämistä.

12. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. 
Kaikki koneet, akut, varusteet ja pakkausmateriaali on 
lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ym-
päristöystävällisesti.
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23. INTRODUKTION OG GARANTIVILKÅR
Brugsanvisningen skal opfattes som en del af maskinen 
og skal opbevares på et let tilgængeligt sted. Hvis ma-
skinen sælges, skal brugsanvisningen overleveres i god 
stand til den ny ejer, sammen med maskinen. Læs altid 
vejledningen inden brug og vend jævnligt tilbage til den 
for at søge informationer og vejledning. 

Sikkerhedssymboler i brugsanvisningen.
Disse sikkerhedssymboler gør udelukkende opmærksom 
på specifikke farer. Uforsigtig eller forkert brug af maski-
nen medfører yderligere risici, som ikke er omtalt i anvis-
ningen. Generelle ulykkesforebyggende foranstaltninger 
skal derfor altid træffes og respekteres.

OBS! 
Dette symbol betyder risiko for lettere person- eller ma-
skinskade.

  
Dette symbol betyder risiko for alvorlige ulykker, eventuelt 
med dødelig udgang.

24. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Art. nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-224
Model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bånd- og rondelslibe-

maskine 914 mm 
Spænding/frekvens: . . . . . . . . . . . 230 V / 50 Hz
Maks. effekt: . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 W
Maks. omdrejningstal, motor: . . . . 2800 rpm
Båndhastighed: . . . . . . . . . . . . . . . 7,6 m/min
Slibebånd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914 x 100 mm
Sliberondel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø 150 mm - selvhæf-

tende
Omdrejningstal, pudseskive: . . . . . 2340 rpm
Pudsebord:
   Størrelse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 x 158 cm
   Kan vinkles . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 45°
Indkapslingsklasse: . . . . . . . . . . . . IP 20
Lydtryk (LPA) 10 m  . . . . . . . . . . . . 72 dB(A)
Lydvolumen (LWA): . . . . . . . . . . . . 85 dB(A)
Størrelse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 x 43 x 30 cm
Vægt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 kg

25. ANVENDELSESOMRÅDE
17-224 er beregnet til at slibe og pudse træ og trælig-
nende produkter i henhold til instruktionerne i denne 
anvisning. At slibe andre materialer kan medføre brand, 
person- eller tingskader. 

Maskinen må ikke ombygges eller forsynes med ikke 
godkendt tilbehør.

26. GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER
Sikkerhed er en kombination af sund fornuft, opmærk-
somhed og viden om, hvordan din maskine skal bruges.

 
For at undgå fejltagelser, som kan afstedkomme 
alvorlige skader, må maskinen ikke sluttes til, før du 
har læst og forstået følgende:

Arbejdsområde
g. Arbejdsområdet skal være rent og belyst.
h. Arbejdsområdet må ikke indeholde eksplosive eller 

brandfarlige væsker, gasser og støv, idet elektriske 
maskiner afgiver gnister.

f. Hold altid børn og uvedkommende udenfor arbejds-
området.

Elsikkerhed
ee. Undgå at komme i kontakt med jordede overflader, 

f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg. Du har større risiko 
for elektrisk stød, hvis din krop er jordet.

ff. Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugt. 
Risiko for elektrisk stød.

gg. Brug ikke maskinen i nærheden af let antændelige 
væsker eller gasser.

hh. Træk ikke i ledningen for at trække stikket ud af 
stikkontakten. Udsæt ikke ledningen for varme, olie, 
skarpe kanter eller bevægelige dele. En beskadiget 
elledning øger risikoen for elektrisk stød, og den skal 
omgående udskiftes af elektriker. 

ii. Ved udendørs brug af elektriske maskiner, skal der 
altid bruges en forlængerledning, som er godkendt 
og beregnet til udendørs brug. En sådan forlænger-
ledning minimerer risikoen for elektrisk stød.

jj. Brug altid jordfejlsafbryder ved arbejde med elektri-
ske maskiner, især udendørs. 

kk. Reparationer af elektriske komponenter må kun udfø-
res af autoriseret elektriker.

ll. Fjern altid maskinen fra stikkontakten, når den ikke er 
i brug, før service eller justeringer samt ved udskift-
ning af tilbehør.

mm. Lad aldrig maskinen være uden opsyn.
nn. Når der arbejdes, må opmærksomheden ikke slippes, 

før maskinen er helt stoppet. Afbryd derefter strøm-
men.

oo. Brug kun forlængerledning, hvor kabelareal og 
længde er tilpasset maskinens strømforbrug.

BÅND- OG RONDELLSLIPER
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Personlig sikkerhed
kk. Vær opmærksom og brug din sunde fornuft, når du 

bruger elektriske maskiner. Brug ikke maskinen, hvis 
du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medi-
cin. Et øjebliks uopmærksomhed kan forårsage, at du 
kommer alvorligt til skade. 

ll. Undgå utilsigtet start. Sørg for, at startknappen ikke 
er trykket ind, når stikket sættes i stikkontakten. Løft 
ikke maskinen med fingeren på afbryderen og sæt 
ikke stikket i stikkontakten med startknappen trykket 
ind.

mm. Kontroller, at værktøj er fjernet fra maskinen før start. 
Et værktøj, som stadig sidder på en bevægelig del af 
maskinen, kan forårsage personskade. 

nn. Indtag altid en god arbejdsstilling med god ligevægt.
oo. Brug egnet arbejdstøj og skridsikre sko. Bær ikke 

løstsiddende tøj og smykker, som kan sætte sig fast i 
bevægelige dele. Brug hårnet om nødvendigt. 

pp. Brug altid egnet beskyttelsesudstyr.  
qq. Almindelige briller og solbriller er ikke godkendte som 

beskyttelsesbriller.
rr. Åndedrætsværn, skridsikre sko, hjelm og høreværn 

skal bruges om nødvendigt.
ss. Opbevar maskinen på et tørt og sikkert sted, utilgæn-

gelig for børn.
tt. Den rigtige maskine gør arbejdet hurtigere og sikrere. 

Pres ikke en maskine med lille kapacitet til at udføre 
et arbejde, som kræver en maskine med større kapa-
citet. 

uu. Brug kun maskinen til det arbejde, den er beregnet til.
vv. Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger fungerer 

korrekt. Eventuelle beskyttelsesanordninger må IKKE 
fjernes eller kobles fra. 

ww. Støv kan skade dit helbred. Arbejd kun med maski-
nen i gode ventilerede omgivelser og sørg for, at støv 
kan fjernes på en sikker måde.  Brug støvudsugning, 
hvis det er muligt.

27. OVERSIGTSBILLEDE
  
1.  Pudseskive med sliberondel
2. Afskærmning, pudseskive og drivrem
3. Tilholder
4. Håndtag til båndopspænding
5. Slibebånd
6. Opspændingsrulle
7. Håndtag til båndjustering
8. Anslag til slibebordsfastgørelse
9. Fastgørelseshul
10. Afbryder
11. Støvstuds
12. Flytbart pudsebord
13. Holder til ledning
14. Fastnøgle
15. Alternativ fastgørelse af pudsebord
16. Afskærmning af drivrulle med støvstuds
17. Opbevaring af unbrakonøgle
18. Geringstilhold
19. Skala til pudsebordsvinkling
20. Låseknap til pudsebordsfastgørelse
21. Pudsebordsaksel
22. Fastgørelseshul 

1 2 3 4 5
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28. MONTERINGSANVISNING
Udpak forsigtigt bånd- og rondelslibemaskinen og dens 
komponenter. Sorter delene og sammenlign med billeder-
ne nedenfor, at ingen komponenter mangler. For at beskyt-
te bånd- og rondelsliberen mod fugt, er maskinens over-
flade behandlet med et rustbeskyttende lag. Fjern dette 
med en blød klud, som er opblødt med X4 Multispray. Find 
følgende værktøj, som skal bruges til monteringen, frem:
•	Skruetrækker	med	lige	kærv	
•	Stjerneskruetrækker	PH
•	Skiftenøgle
•	Vaterpas
•	Vinkel

 
•	For	at	undgå	brand	eller	forgiftning	må	du	aldrig	

bruge benzin, terpentin, acetone eller lignende 
flydende opløsningsmidler til rengøring af bånd- 
og rondelslibemaskinen.

•	Sæt	ikke	stikket	i	stikkontakten,	før	maskinen	er	
færdigmonteret og korrekt installeret.

 KOMPONENT BESKRIVELSE ANTAL 
  A. Maskinenhed 1 
  B.         Pudseskive 1 
  C. Afskærmning til pudseskive og drivrem 1 
  D. Pudsebord 1 
  E. Geringstilhold 1 
  F.  Støvstuds pudseskive 1 
  G. Afskærmning af drivrulle og støvstuds 1 
  H.  Aksel til pudsebord 1 
  I.  Tilhold til slibebånd 1 
  J. Unbrakonøgle 1 
  K. Fastnøgle 1 
  L.  Bolt M6 1 
  M. Stjerneskrue 40 mm  1 
  N. Stjerneskrue kort 2 
  O. Stjerneskrue tynd 2 
  P. Stjerneskrue 12 mm 1 
  Q. Skive stor 1 
  R. Skiver små 2 
  S. Skrue 2 
  T. Ledningholder 2 

FASTSKRUNING	AF	LEDNINGHOLDERE	
Skru de to ledningholdere (T) fast på bagsiden af maski-
nen med de to skruer (S). De skal pege udad, så lednin-
gen kan vikles op på dem.

JUSTERING/UDSKIFTNING	AF	DRIVREM	(FIG.	C	OG	D).
p. Løsn de to maskinbolte (1) med medfølgende fast-

nøgle og løft slibebordet (2) op i lodret stilling. Spænd 
de to bolte (1). (Fig. C)

  
q. Løsn låsemøtrikken (3) og remtilspændingsskruen (4) 

ved at skrue den mod uret.
r. Løft remskiven (5) op for at udskifte eller fjerne driv-

remmen. Ved udskiftning fjernes den gamle drivrem 
og en ny sættes på over begge remskiverne (5 & 6).

s. Skru remtilspændingsskruen (4) til med uret, så 
drivremmen er spændt ud. Tryk let på drivremmen og 
skru, indtil drivremmen kan trykkes  

 6 – 16 mm ned mellem de to remskiver (5 & 7).

OBS!	Spænd	ikke	remmen	for	meget.	Overdrevet	
tilspænding reducerer motorens, lejernes og 
drivremmens levetid.

t. Skru låsemøtrikken (3) til, når drivremmens tilspænding 
er korrekt og løsn de to maskinbolte (1). Nedfæld slibe-
bordet (2), så det er vandret og skru boltene (2) til. 

MONTERING	AF	PUDSESKIVENS	AFSKÆRMNING	
(FIG.	E)
Skru afskærmningen (1) fast med den 40 mm lange stjer-
neskrue (2) og den 12 mm lange stjerneskrue (3).
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MONTERING	AF	PUDSESKIVE	(FIG.	F)
g. Sæt låseskruen (1) i gevindhullet på pudseskiven (2) 

ved at skrue nogle omdrejninger med uret. 
h. Før pudseskiven (2) mod akslen og drej den, så 

låseskruen (1) og drivakslens (3) flade side er ud for 
hinanden. Sæt pudseskiven (2) på drivakslen (3) og 
før pudseskiven ind på drivakslen, indtil pudseskiven 
og afskærmningens kant er næsten ud for hinanden. 
Skru låseskruen (1) til, så pudseskiven låses fast.

OBS!	Hvis	låseskruen	og	drivakslens	flade	side	ikke	er	
ud for hinanden, kan pudseskiven ikke låses ordentligt 
fast.	Der	kommer	slør	i	den	efter	en	omgang.

 

MONTERING	AF	PUDSESKIVENS	STØVSTUDS	(FIG.	H)
d. Skru støvstudsen (1) fast med de tynde stjerneskruer (2).

 

MONTERING	AF	PUDSEBORD(FIG.	I)
Pudsebordet kan anvendes til både pudseskiven og sli-
bebåndet. Det bruges til at støtte arbejdsemnet ved alle 
slibearbejder og til slibning af arbejdsemner med indad-
vendte krumninger. 

p. Anbring pudsebordets aksel (1) i hullet på maskinen. 
Akslen skal stikke 12,7 cm ud fra maskinen.

q. Ret akslens (1) runde side ind med maskinbolten (2) 
og spænd til.

r. Sæt pudsebordet (3) på akslen (1).
s. Juster bordet, ret akslens flade side ind mod maskin-

bolten (4) på bordbefæstelsen og spænd til.

 

For at undgå, at arbejdsemnet eller fingrene 
kommer i klemme mellem slibebordet og 
slibeskiven skal afstanden fra kanten af slibebordet 
til	slibeskiven	være	maks.	15	mm,	se	Fig.	I.

 

MONTERING	AF	TILHOLDER	(FIG.	J)
Tilholderen forhindrer at arbejdsemnet trækkes for langt 
bagud. Den skal altid anvendes, for at man skal have 
kontrol over arbejdsemnet.

j. Placer tilholderen (1) på slibebordet (2).
k. Sæt skiven (3) på bolten (4). Før bolten gennem åb-

ningen og sæt den fast i  gevindhullet på slibear-
mens side.

l. Spænd bolten (4) ordentligt fast.

 

MONTERING	AF	SLIBEBÅNDETS	STØVSTUDS	(FIG.	K)
j. Skru støvstudsen (1) fast, så den dækker drivrullen.
k. Skru afskærmningen fast ved hjælp af de to skiver og 

skruerne (2).
l. Kontroller, at støvstudsen sidder ordentligt fast.
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MONTERING	AF	BÅND-	RONDELSLIBEMASKINEN	
PÅ	EN	ARBEJDSBÆNK	(FIG.	B).

   
•	Under	brugen	skal	maskinen	altid	være	sikkert	

fastspændt på en arbejdsbænk. 
•	Placer	maskinen,	så	hverken	brugeren	eller	even-

tuelle tilskuere befinder sig i båndets eller skivens 
rotationsbane.

 

OBS!	Fastspændingsbolte,	skruer	og	skiver	
medfølger ikke.

p. Find 2 lange bolte (2). Kontroller, at de er så tilpas 
lange, at de når igennem maskinens fastspændings-
hul og arbejdsbænkens skive.

q. Find 4 fladskiver (3 & 8), 4 gummidæmpere/skiver (4 & 
7) samt 4 møtrikker.

r. Placer maskinen (5) det ønskede sted på arbejds-
bænken (6) og afmærk de to bolthuller. 

s. Bor to huller med et egnet bor.
t. Skru maskinen fast som på fig. B.

JUSTERING	AF	SLIBEBORDETS	VANDRETTE	PLAN
j. Placer slibebåndet (1) i vandret plan.
k. Anbring et vaterpas (2) på slibebåndet og kontroller, 

at slibebåndet er plant.
l. Hvis en justering er nødvendig, løsnes låsemøtrikken 

(3) og der drejes på justerskruen (4) med uret for at 
hæve eller mod uret for at sænke, indtil slibebåndet er 
vandret. Lås justerskruen (4) med 4 låsemøtrikken (3).

 
 

OPBEVAR	VÆRKTØJET,	HVOR	DER	ER	GJORT	
PLADS	TIL	DET		
g. Før fastnøglen ind i metalholderen, som sidder på 

slibemaskinens korte side.
h. Før unbrakonøglens skaft gennem hullet (2) på bagsi-

den af pudseskivens skærm.

  

8. SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER OG 
SIKKERHEDSANORDNINGER

 
Slibestøv	kan	indeholde	partikler	som	kan	forårsage	
kræft	og	fosterskader.	Disse	partikler	kan	være:
•	bly	fra	blybaseret	maling
•	kiseldioxyd	tegl,	cement	og	andre	murstenspro-

dukter
•	arsenik	og	krom	fra	kemisk	behandlede	emner
•	visse	træsorter,	f.eks.	eg	og	ask

Du udsættes for påvirkninger alt efter, hvor tit du arbejder 
med disse emner. Arbejd i et godt udluftet område og 
brug beskyttelsesudstyr, f.eks. udsugning og åndedræts-
masker, som kan filtrere mikroskopiske partikler.

AFSKÆRMNING	OG	SIKKERHEDSANORDNINGER	
PÅ	MASKINEN
Fjern ikke afskærmninger og sørg for, at de fungerer 
inden brug.

Brug	aldrig	bånd-	og	rondelslibemaskinen,	hvis	en	
afskærmning eller  sikkerhedsanordning mangler 
eller er beskadiget.

a. Pudseskivens skærm (2) og støvstuds (11) forhindrer 
uforsætlig kontakt med pudseskiven  og driv-
remmen og mindsker spredning af slibestøv i lokalet.

b. Afskærmning af drivrulle med støvstuds (16) forhindrer 
uforsætlig kontakt med slibebåndet ved  drivrullen 
og mindsker spredning af slibestøv i lokalet.

c. Tilholderen (3) forhindrer, at arbejdsemnet trækkes for 
langt bagud eller kastes bort fra maskinen.

d. Pudsebordet (12) forhindrer, at arbejdsemnet kastes 
bort fra maskinen.
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e. Afbryderen (10) gør det let at tænde og slukke maski-
nen på en sikker måde.

Start  . . . . . . . . . . . . . . . - Tryk grøn knap ind
Stop  . . . . . . . . . . . . . . . - Tryk rød knap ind

ADVARSELSSYMBOLER	PÅ	MASKINEN
Følgende symboler findes på maskinen. Respekter og 
følg dem altid.

  Brug beskyttelsesbriller!

  Brug åndedrætsværn!

  Læs og forstå vejledningen inden 
 brug af maskinen!

  Angiver rotationsretningen på 
 slibebånd og pudseskive.

18. BRUGS- OG PASNINGSINSTRUKTIONER
Inden maskinen tages i brug, skal den indstilles og juste-
res til det arbejde, som skal udføres.

FORBEREDELSE	INDEN	PUDSEARBEJDE	MED	
SLIBERONDEL

Stikket	skal	altid	være	fjernet	fra	stikkontakten,	når	
maskinen	forberedes	til	brug!
UDSKIFTNING	OG	KONTROL	AF	SLIBERONDEL	
(FIG.	G)
Kontroller, at sliberondellen sidder ordentligt fast, er hel og 
har den rigtige kornstørrelse til det arbejde, som skal ud-
føres. For at opnå det bedste resultat startes med en grov 
sliberondel, fortsæt derefter med fin/finere sliberondeller. 
Udskiftning:

g. Fjern den gamle sliberondel (1). 
h. Gør pudseskiven (2) ren for gammelt klæbestof. Tryk 

omhyggeligt sliberondellen fast på pudseskiven.

 
 
Brug	ikke	sliberondeller	som	er	beskadigede,	slidte	
eller	løse.	Brug	altid	sliberondeller	med	den	rigtige	
størrelse. 

JUSTERING	AF	PUDSEBORDET	
bb. Brug en kombinationsvinkel (1) og kontroller, at vinke-

len mellem bordet (2) og slibeskiven (3) er 90°.
cc. Hvis vinklen mellem bord og slibeskive ikke er 90°, 

løsnes bordlåsens håndtag (4), vinklen justeres og der 
låses igen (4). 

dd. Indstil viseren (5) på 0° på skalaen med en skruetrækker.

 

ee. Pudsebordet kan vinkles fra 0° til 45° ved at løsne 
bordlåsens håndtag (1) og hælde bordet til den øn-
skede vinkel, hvorefter der låses igen (1). 

ff. Hvis pudsebordet er vinklet, skal det igen justeres på 
akslen, så afstanden mellem pudseskiven og kan-
ten af bordet maksimalt er 15 mm, for at fingre eller 
arbejdsemnet ikke skal blive klemt mellem slibeskiven 
og bordet.

 

gg. Kontroller, at pudsebordet har det rette niveau med et 
vaterpas.

hh. Hvis det ikke er lige, skal du holde i bordet og løsne 
bolten (1).

ii. Juster bordet, så det bliver vandret og spænd bolten 
til igen.

jj. Slut støvsugeren til støvstudsen.
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kk. Geringstilholdet kan drejes 0-45° til højre/venstre. Før 

skinnen ind i bordets spor (2), se billede. Løsn låse-
håndtaget (3) og drej geringstilholdet til den ønskede 
vinkel. Spænd låsehåndtaget (3) til.

 

FORBEREDELSE	INDEN	SLIBEARBEJDE	MED	
SLIBEBÅND

Stikket	skal	altid	være	fjernet	fra	stikkontakten,	når	
maskinen	forberedes	til	brug!

KONTROL	OG	UDSKIFTNING	AF	SLIBEBÅND
Kontroller, at slibebåndet er helt og har den rigtige 
kornstørrelse til det arbejde, som skal udføres. For at 
opnå det bedste resultat startes med et groft slibebånd, 
fortsæt derefter med fin/finere slibebånd. 
Udskiftning:
 
ee. Skru de to skruer (1) af og fjern skærmen/støvstudsen (2).
ff. Skru maskinbolten (3) af og fjern tilholderen (4).
  

gg. Før håndtaget (5) mod højre for at mindske slibebån-
dets (6) opspænding.

hh. Fjern slibebåndet og sæt et nyt i med en egnet korn-
størrelse til det arbejde, som skal udføres. 
OBS!	Kontroller,	at	slibebåndets	rotationsretning	
er i overensstemmelse med pilen på siden af 
slibebordet.

ii. Før håndtaget (5) mod venstre, så slibebåndet spæn-
des til.

jj. Med hånden føres slibebåndet hurtigt fremad i pilens 
retning og båndets bevægelsesmønster kontrolleres; 
båndet må ikke have tendens til at glide til siden på 
rullerne.

kk. Hvis slibebåndet trækker mod pudseskiven, drejes 
håndtaget (8) en smule mod uret.

ll. Hvis slibebåndet trækker bort fra pudseskiven, drejes 
håndtaget (8) en smule med uret.

mm. Sæt stikket i stikkontakten, start maskinen og sluk 
straks samtidigt med, at slibebåndets bevægelses-
mønster kontrolleres. Udfør eventuelle finjusteringer.

nn. Fjern stikket fra stikkontakten.
oo. Monter igen tilholder og skærm/støvstuds. 

 
Brug	ikke	slibebånd	som	er	beskadigede	eller	slidte.	
Brug	altid	slibebånd	med	den	rigtige	størrelse.	Hvis	
båndet er for lille, kan dine fingre hænge fast i 
noget, som slibebåndet skulle have klaret. 

AT	VINKLE	SLIBEBÅNDET	TIL	LODRET	STILLING

m. Slibebåndet kan bruges vandret eller vinklet. Løsn 
de to bolte (1), som låser slibebordet fast og placer 
slibebordet i den ønskede stilling. Spænd skruerne.

n. Anbring pudsebordets aksel (3) i hullet for enden af 
maskinen. Akslen skal stikke 127 mm ud fra maskinen.

o. Sæt den runde del af akslen fast på slibemaskinen 
med en bolt.

p. Træk pudsebordet (5) på akslen (3).
t. Juster bordet, ret akslens flade side ind mod maskin-

bolten (4) på bordholderen og spænd til.
 

For at undgå at 
arbejdsemnet eller 
fingrene kommer i 
klemme mellem 
slibebordet og 
slibeskiven, skal 
afstanden fra kanten  
af slibebordet til 
slibeskiven være  
maks. 15 mm.
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SLIBE	OG	PUDSE
ee. Kontroller altid arbejdsemnet, før arbejdet påbegyn-

des og fjern søm og andre fremmedlegemer.
ff. Hold altid arbejdsemnet stabilt mod tilholderen og 

bordet, når du sliber. Hold hænder og fingre væk fra 
slibebåndet og sliberondellen. Slib kun én ting ad 
gangen.

gg. Påfør arbejdsemnet et let tryk. Forsøg ikke at tilvirke 
mere materiale, end maskinen kan klare.

	 OBS!	Tryk	ikke	så	hårdt,	at	motorens	omdrej-
ningstal	ændres.	Motoren	beskadiges	og		
sliberesultatet bliver ringere.

hh. Arbejdsemnet skal kontinuerligt flyttes for at undgå, 
at det brænder.

ii. Slib ikke for små emner, som ikke kan holdes eller 
støttes på en sikker måde. Der er risiko for at fingrene 
berører slibebåndet eller sliberondellen.

jj. Hold fingrene væk derfra, hvor båndet kører ind i 
støvfangeren.

kk. Brug et bord, bukke eller lignende, som har samme 
højde som slibebordet, når du sliber store emner. 

 OBS! Brug	aldrig	medhjælper.
ll. Slib aldrig et arbejdsemne uden tilholder. Brug tilhol-

deren eller pudsebordet. Den eneste undtagelse er 
slibning af krumme emner, som kan frihåndsslibes på 
spænderullen.

mm. Fjern altid resterende småstumper og andre frem-
medlegemer fra pudsebordet og slibebåndet, inden 
du starter maskinen.

nn. Kontroller altid maskinen før brug, især beskyttel-
sesanordningerne. Kontroller, at der ikke er mang-
ler, beskadigede dele eller andet, som kan påvirke 
maskinens funktion. Start ikke maskinen, før dette er 
afhjulpet og/eller erstattet.

oo. Når arbejdet er færdigt, skal stikket fjernes fra stik-
kontakten, og maskinen skal rengøres for slibestøv.

SLIBEARBEJDE	MED	SLIBEBÅNDET	LODRET	
Når kanter på brede emner slibes, er det hensigtsmæs-
sigt at bruge slibebåndet (1) i lodret stilling og slibe-
bordet (2) flyttet til slibebåndet. Ved præcisionsarbejde 
anvendes geringstilholdet. Flyt arbejdsemnet jævnt over 
slibebåndet.

OBS!	Brug	en	
kombinations  -
vinkel til at justere 
geringstilholdet i 
den rette vinkel 
mod  slibebåndet. 
Hvis	den	ikke	er	
retvinklet, løsnes 
geringstilholderens 
låseknap og den 
flyttes en smule, 
indtil den er 
retvinklet.

SLIBEARBEJDE	MED	SLIBEBÅNDET	VANDRET
Til overflade- eller kantslibning skal tilholderen (1) bruges. 
Hold arbejdsemnet i et stabilt greb og pas på, at fingrene 
ikke strejfer slibebåndet (3). Tryk emnet mod slibestøtten 
og arbejd med jævne bevægelser over hele slibebåndet. 
Pres ikke arbejdsemnet for hårdt mod slibebåndet. Slib 
kun en smule materiale bort ad gangen. Vær ekstra for-
sigtig, når du sliber tynde stykker.

 

SLIBNING	AF	INDADVENDTE	KRUMNINGER
Brug spænderullen til frihåndsslibning af indadvendte 
kurver (1).

 
Forsøg aldrig at slibe arbejdsemnets yderkanter på 
styrerullen!	Arbejdsemnet	kan	flyve	bort	eller	give	
bagslag.

 
SLIBNING	AF	UDADVENDTE	KRUMNINGER	(FIG.	Z)
Frihåndsslibning af udadvendte kurver udføres på slibe-
skiven (1). Hold fingrene mindst 3 cm fra pudseskiven.

Slib	altid	på	pudseskivens	venstre	side,	hvor	slibe-
rondellen	drejer	ned	mod	pudsebordet.	Slibning	på	
den	højre	side	(opadgående)	medfører	risiko	for,	at	
arbejdsemnet flyver bort.
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19. OPBEVARING
Opbevar maskinen på et tørt sted, utilgængelig for børn 
og andre uvedkommende og husdyr. Stikket må ikke 
være tilsluttet stikkontakten. Overdæk gerne med et 
klæde.

20. REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE  
Maskinen er konstrueret, så den kræver et minimum af 
vedligeholdelse. Kuglelejerne er permanent smurte fra 
fabrikken. Yderligere smøring behøves ikke.
 

Kontroller	altid,	at	stikket	er	fjernet	fra	
stikkontakten før reparation og vedligeholdelse.

EFTER	ENDT	ARBEJDE
j. Rengør maskinen med en støvsuger og blæs støv 

bort fra motorens ventilationsåbninger. Tør plastde-
lene af med en fugtig, blød klud.

	 OBS!		 Brug aldrig opløsningsmidler til at 
rengøre plastdele.     Opløsningsmidler 
kan opløse eller på anden måde skade materialet. 

k. Rengør sliberondel og slibebånd for fastbrændte 
trærester. Udskift dem eventuelt.

l. Kontroller, at ingen komponenter eller beskyttelses-
anordninger er slidte. Reparer beskadigede kompo-
nenter.

 
Udskift	omgående	en	elledning,	som	er	i	stykker	
eller	beskadiget.	Risiko	for	elektrisk	stød!	
Dette	må	kun	udføres	af	autoriseret	værksted	eller	
elektriker.

HVER	ANDEN	MÅNED	ELLER	NÅR	NØDVENDIGT
Kontroller drivremmens tilstand og opspænding. Se kap. 
7 Monteringsanvisninger.

FEJLFINDING

 PROBLEM ÅRSAG AFHJÆLPNING 
 Motoren starter 1. Defekt eller slidt  1. Udskift alle slidte eller
 ikke.     afbryder.     defekte dele.
  2. Defekt eller be- 2. Kontakt et autoriseret
      skadiget ledning.     værksted. Forsøg ikke
  3. Motorens sikring      at udbedre fejlen selv!
      er udløst. 3. Motoren er overophedet,
  4. Der er gået en     lad den køle af ind imel-
      sikring i huset.     lem og overbelast den ikke.
 
 Maskinen kører 1. Du trykker for hårdt 1. Brug mindre kraft, når du
 langsommere     på arbejdsemnet.     trykker emnet mod
 under slibning. 2. Beskidte ruller.     slibeværktøjet.  
  3. Drivremmen er ned- 2. Rengør rullerne.
      slidt eller udtjent. 3. Udskift drivremmen.

 Træet brænder 1. Harpiks på rondellen  1. Udskift rondel eller bånd.
 fast.     eller slibebåndet. 2. Mindsk trykket.
  2. Du trykker for hårdt  
      på arbejdsemnet. 

 Motoren bliver  1. Motoer 1. Mindsk belastningen på  
 overophedet.     overbelastes.     motoren, og lad den 
       køle af før start.

12. MILJØBESKYTTELSE
Genbrug kasseret materiale i stedet for at blande det 
med husholdningsaffaldet.
Alle maskiner, tilbehør og emballage skal sorteres og 
afleveres på genbrugsstationen. Der bortskaffes det på 
en miljøvenlig måde.
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