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Sikkerhedsoplysninger
Tilsigtet anvendelse
Vigtigt.

Dette elektriske multiværktøj er beregnet til at
save, skære, slibe, pudse, hvæsse og skrabe
med. Det

Læs brugsanvisningen, før du
anvender multiværktøjet.
Brug beskyttelsesbriller.

Brug høreværn.

Multiværktøjet lever op til alle
gældende
sikkerhedsbestemmelser
for elektriske apparater.
Læs hele brugsanvisningen, før du tager
multiværktøjet i brug.
Forkert anvendelse kan medføre person- og
tingskade. Personer, som ikke har sat sig ind i
brugsanvisningen,
må
ikke
anvende
multiværktøjet. Gem brugsanvisningen til senere
brug.

Børn og unge må ikke anvende multiværktøjet.
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er velegnet til at arbejde tæt
på kanter og vægge, i træ, plastic,
ikke-jernholdigt metal, gipsplader,
væg- og gulvklinker og til at skære
søm, skruer, klammer osv. over
med.
Der må kun anvendes originaltilbehør til
multiværktøjet.
Producenten påtager sig intet ansvar, hvis
multiværktøjet har været anvendt i strid med
det tilsigtede formål, eller hvis der er gjort
indgreb i multiværktøjet.
Multiværktøjet er kun beregnet til privat brug.
Multiværktøjet er ikke beregnet til
kommerciel/professionel brug.
Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne,
samleog
brugsinstruktionerne
og
forholdsreglerne til forebyggelse af ulykker.

Før ibrugtagning
Kontrollér, at multiværktøjet og ledningen er
i perfekt og sikker stand.

- Mindre skære- og saveopgaver i
begrænsede områder.
- F.eks. udskæring af præcise huller i møbler
og i forbindelse med gør-det-selv-arbejde.
Ud-/afskæring af sektioner.

Anvendelse

Slibeklods (5) (fig. 1)

Overhold altid alle sikkerhedsanvisningerne.

Materialer

Pas på, at du ikke dækker
ventilationsåbningerne med hånden.

- Alle materialer afhængigt af slibearkets
kornstørrelse.

VIGTIGT
Du må ikke vende multiværktøjet mod dit
ansigt, når du tænder det første gang.
Tilbehør, som ikke er fastgjort korrekt, kan gå
løs eller revne, når maskinen tændes og når
høj hastighed.
Fare for personskade!
Du får de bedste resultater ved at anvende den
optimale hastighed og egnet tilbehør.
Find den optimale hastighed ved at teste på et
prøveemne.

Anvendelsesområde
- Mindre slibe-/pudseopgaver på vanskeligt
tilgængelige steder.
- Slibning/pudsning af træ, maling, glas og sten.

Montering
Montering af tilbehør

Tilbehør

Monter det ønskede tilbehør på
multiværktøjet, så beslaget på tilbehøret er
sikkert fastgjort til beslaget på multiværktøjet.
(Fig. 2/3)

Skrabeklinge (3) (fig. 1)

Fastgør tilbehøret med spændskiven (6) og
spændeskruen (7).

Materialer
- Træ, gipsplader, plastic og andre bløde
materialer. Ikke til søm, skruer, ikkejernholdigt metal og klinker.
Anvendelsesområde
Til afskrabning af maling og gulvlim.

Skru spændeskruen (7) fast med
unbrakonøglen (9).
Kontrollér, at tilbehøret er monteret sikkert, før
du tænder multiværktøjet.
Tilbehøret skiftes ved at skrue spændeskruen
(7) løs.
Montering af slibeark

Dyksavblad (4) (fig. 1)
Materialer
- Træ, gipsplader, plastic og andre bløde
materialer. Ikke til søm, skruer, ikkejernholdigt metal og klinker.
Anvendelsesområde

Slibeklodsen (5) fastgøres med
spændskiven (6) og spændeskruen (7) ved
hjælp af unbrakonøglen (9). (Fig. 4)
Anbring slibearket (8) langs slibeklodsens ene
kant. Læg slibearket ned på slibeklodsen, og
pres det fast med en let drejende bevægelse.
(Fig. 4)
Slibearket fjernes ved at tage fat i det ene
hjørne og trække det opad.
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Sådan arbejder du med
multiværktøjet
Tænd/sluk
Skub tænd/sluk-knappen (2) fremad (til I) for
at tænde multiværktøjet.
Skub tænd/sluk-knappen (2) tilbage (til 0) for
at slukke multiværktøjet.
Sådan fungerer multiværktøjet

Kornstørrelse

Materiale

Grov
40

Alle træmaterialer.
Spån- og
byggeplader.
Metal, maling
og lak/fernis.
Spartelmasse.

Multiværktøjets drivaksel vibrerer med op til
22.000 bevægelser i minuttet. Derved kan
multiværktøjet bearbejde eller gennemtrænge
materialer uden behov for stor kraft og udskære
selv små stykker eller huller helt jævnt.

Medium
80, 100,
120

Der må kun anvendes ubeskadiget tilbehør.
Sløvt, bøjet eller ødelagt tilbehør kan
forårsage alvorlig personskade.
Der må kun foretages dyksavning i bløde
materialer som træ, gipsplader og lignende.
Ikke til søm, skruer, ikke-jernholdigt metal og
klinker.

Overhold gældende reglement og
producentens instruktioner vedrørende savning
i lette byggematerialer.
Afskæring
Der må kun foretages afskæring af træmaterialer,
gipsplader, plastic og andre bløde materialer. Der
må ikke skæres i hårde materialer som keramik
og granit. Ikke til søm, skruer, ikke-jernholdigt
metal og klinker.

Grovslibning/
(indledende
slibning).
Rustfjernelse.

Fjernelse af
gamle
lag/
belægninger.

Savning
Før du påbegynder arbejdet, skal du kontrollere,
at emnet er fri for fremmedlegemer som søm,
skruer, sten osv. Fjern eventuelle
fremmedlegemer, før arbejdet påbegyndes.

Anvendelsesområde

Fin
180 til 400

Alle træ-

Finslibning/

materialer.
Spån- og
byggeplader.
Metal, maling
og lak/fernis.
Spartelmasse.

pudsning.
Fjernelse af
mindre ujævnheder, malerpletter osv.

Alle træmaterialer.
Spån- og
Afsluttende
byggebehandling
plader.
før maling.
Metal, maling Finpudsning.
og lak/fernis.
Spartelmasse.

Service og vedligeholdelse

Slibning/pudsning
Kun ubeskadigede slibeark må anvendes.
Anlæg et jævnt pres, og kør multiværktøjet
rundt i det område, der skal bearbejdes.
Kvaliteten af finishen og den mængde
materiale, der slibes af, afhænger af
slibearkets kornstørrelse og af, hvor længe
området bearbejdes.
Resultatet bliver ikke bedre, hvis du presser hårdt
– til gengæld slides multiværktøjet og slibearkene
hurtigere.

Slibeark, der har været anvendt på metal, må
ikke bagefter anvendes på træ.

Tag stikket ud af stikkontakten før servicering
eller vedligeholdelse af maskinen.
Rengør plastdelene med en fugtig klud.
Der må ikke anvendes rengøringsmidler,
opløsningsmidler eller skarpe genstande.
Rengør ventilationsåbningerne og de
bevægelige dele for støv med en blød børste
eller pensel med jævne mellemrum.
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Specifikationer
Forsyningsspænding:
Elnetfrekvens:
Nominel effekt:
Tomgangshastighed:

230-240 V
vekselstrøm
50 Hz
180 W
22.000 o/m

Beskyttelsesklasse: II
Permanent støjniveau:
Maksimalt støjniveau:
Usikkerhed K:

81 dB(A)
92 dB(A)
3 dB(A)

Vibrationer:

ah=3,26 m/s
(slibning)

Usikkerhed K:

1,5 m/s

2

2

Reparationer
Anvend kun tilbehør og reservedele, der
anbefales af producenten. Hvis multiværktøjet
på trods af vores kvalitetskontrol og din
vedligeholdelse alligevel skulle gå i stykker, må
det kun repareres af en autoriseret reparatør.

Beskyt miljøet ved bortskaffelse

Når multiværktøjet er udtjent, må det ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald. Aflever det
på en genbrugsstation. Du kan få oplyst, hvor nærmeste genbrugsstation
er, hos kommunen eller forhandleren.
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