SLIPMASKIN

Läs användarinstruktionerna och säkerhetsinformationen noggrant
och följ rekommendationerna innan du använder maskinen för första
gången. Spara denna manual.

Avsedd användning
Maskinen är avsedd för torrslipning av trä, plast, metall, spackel samt målade
ytor. Maskiner med elektronisk varvtalskontroll är också lämpliga för polering.
Verktyget är inte avsett för stationär användning.
Produktegenskaper
Numreringarna av produktens delar hänvisar till bilden på maskinen.

1 Strömbrytare
3 Dammuppsamlingslåda
5 Klämma för slippapper

2 Slipsula
4 Handtag

Tekniska specifikationer
Slipmaskin
Spänning

V

Märkeffekt

W

230–240 V ~ 50 Hz
240
-1

Varvtal (utan belastning)

min

Slipsula, diameter

mm

113×108

Vikt

Kg

1,2
回/II

Skyddsklass

15 000

Användning

Slå på och stänga av enheten
1. Sätt i strömkabeln i ett vägguttag och slå på slipmaskinen genom att trycka
på ”I” på skyddet över av/på-brytaren.

2. För att stänga av slipmaskinen, tryck på ”0” på skyddet över av/på-brytaren.
OBSERVERA: Det kan ta några försök att vänja sig vid att slå slipmaskinen
på/av med tanke på skyddet över strömbrytaren. Det är dock värt jobbet
eftersom skyddet förlänger produktens livslängd.
Användning av slipmaskinen
1. Slipmaskinen kan användas för att slipa material som trä, plast, metall och
målade ytor.
2. Använd skyddsglasögon, andningsskydd och hörselskydd.
3. Slå på slipmaskinen medan den vilar på arbetsstycket. Se till att hålla hela
slipsulan på arbetsstycket.
4. Flytta slipmaskinen längs ytan i cirkelrörelser med jämnt, medelhårt tryck.
OBSERVERA: Prova följande om ytan fortfarande inte är helt jämn efter
slipning:
1. Välj en grövre slipsula och slipa bort ojämnheterna innan du återgår till att
arbeta med den tidigare slipsulan.
2. Prova att använda ett nytt slippapper med samma grovlek för att slipa bort
ojämnheterna innan du fortsätter med ett ännu finare slippapper för att avsluta
jobbet.
Sätta fast ett slippapper
VARNING: Se alltid till att maskinen är avstängd och att strömsladden är
utdragen från vägguttaget innan du gör några justeringar eller genomför
underhåll på maskinen.

1. För att sätta fast ett nytt slippapper: använd klämspaken för att öppna
klämman för slippapper.
2. Sätt fast pappersänden i klämman. Justera papperet så att det är centrerat
och kanterna ligger parallella mot plattan.

3. Släpp klämspaken för att säkra fast papperet. Det blir enklare att sätta fast
papperet om man böjer det innan.
4. Genomför samma steg på andra sidan av plattan och se till att papperet är
tillräckligt spänt.
Observera: Papperet ska vara ordentligt fastklämt över basplattan, annars kan
slitage på basmaterialet uppstå.
Dammutsugning
VARNING: Se alltid till att maskinen är avstängd och att strömsladden är
utdragen från vägguttaget innan du gör några justeringar eller genomför
underhåll på maskinen.
1. Sätt fast dammuppsamlingslådan till slipmaskinen genom att trycka fast
röret till utsugningsporten ordentligt.
VARNING: För optimal dammuppsamling, avlägsna och
töm lådan redan när den är halvfull.
Använd inte lådan när du slipar metall. Varma metallpartiklar
kan leda till att rester av trä eller påsen inuti lådan börjar brinna.
2. Slipmaskinen kan kopplas till en hushållsdammsugare eller ett
dammutsugningssystem i en verkstad med hjälp av en vanlig dammsugarslang.

Underhåll och rengöring
Dra ut strömsladden innan du genomför några justeringar på
maskinen.
För säker och korrekt användning, håll alltid maskinen och
ventilationsöppningarna rena.
Om strömsladden behöver bytas ut måste det göras av en auktoriserad

representant för att undvika fara.

MILJÖ
Om du behöver byta ut din maskin efter en lång tids användning ska
du inte slänga den bland hushållssoporna. Kassera maskinen på
ett säkert sätt enligt lämpliga miljöföreskrifter.
Avfall som uppstår genom användning av elektriska apparater ska inte hanteras
som vanligt
hushållsavfall. Lämna istället in avfallet på en lämplig återvinningscentral.
Kontakta din
lokala myndighet eller återförsäljare för information avseende återvinning.

