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DK: Læs brugsanvisningen før brug!

SE: Läs bruksanvisningen före 
användning!

DK: Brug høreværn!

SE: Använd hörselskydd!

DK: Brug øjenværn!

SE: Använd ögonskydd!

DK: Brug støvmaske!

SE: Använd munskydd!

DK: Brug arbejdshandsker!

SE: Använd arbetshandskar!
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DKPOLERMASKINE 18 V LI-ION
Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din 
nye polermaskine, beder vi dig gennemlæse 
denne brugsanvisning, før du tager 
polermaskinen i brug. 

Vi anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere skulle 
få brug for at genopfriske din viden om 
polermaskinens funktioner. 

Tekniske data

Spænding: 18 V

Hastighed: 3.000-6.000 o/min

Slibesål: Ø125 mm

Inklusive polerskumpude og polerehætte

Bemærk: batteri (art. nr. 11256/11257) og 
oplader (art. nr. 11258) skal købes separat

Støj:

L
pA

: 79 dB(A), K
pA

: 3 dB(A)

L
WA

L
WA

L : 90 dB(A), K
WA

: 3 dB(A)

Vibration:  4,27 m/s2, K: 1,5 m/s2

Tabellen nedenfor viser, hvor lang tid man 
dagligt må udsættes for vibrationer, hvis 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/2 ikke skal 
overskrides:

Vibration Maks. eksponering

2,5 m/s2 8 timer

3,5 m/s2 4 timer

5 m/s2 2 timer

7 m/s2 1 time

10 m/s2 30 minutter

Særlige sikkerhedsforskrifter

Polermaskinen skal have opnået fuld 
hastighed, før den kommer i kontakt med 
den fl ade, som skal bearbejdes. 

Polermaskinen må ikke anvendes til påføring 
af slibemidler.

Brug den korrekte type polerhætte til 
opgaven, og skift den ud, når den er slidt.

Tryk ikke spindellåsen ned, før skiven står 
stille.
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Polermaskinens dele

1. Polerskive

2. Møtrik

3. Hastighedsvælger

4. Håndtag

5. Batteri (medfølger ikke)

6. Tænd/sluk-knap 

7. Sikkerhedsknap

8. Støttegreb

Klargøring

Montering af polerskive

Vend polermaskinen med gevindet i 
spindelen opad. Sæt den medfølgende 
skruenøgle omkring møtrikken (2), og hold 
spindelen fast. Skru polerskiven (1) på med 
uret med hånden.

Kontrollér, at polerskiven sidder fast på 
spindelen, at den kan dreje uhindret rundt, 
og at den ikke slår, når den drejer rundt. 

Tænd for polermaskinen og hold den, 
så polerskiven vender væk fra dig. Lad 
polermaskinen køre et minut for at sikre, at 
polerskiven sidder korrekt.

Hvis du vil afmontere polerskiven, skal du 
sætte den medfølgende skruenøgle omkring 
møtrikken (2), og holde spindelen fast. Skru 
polerskiven (1) af mod uret med hånden.
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DK
Montering af støttegreb

Monter støttegrebet (8) i gevindet på venstre 
eller højre side af polermaskinen, afhængigt 
af, om polermaskinen skal bruges af en 
venstre- eller højrehåndet person.

Kontrollér, at støttegrebet sidder godt fast.

Påsætning af polerhætte 

Placer polerhætten over polerskiven, og 
kræng forsigtigt polerhættens kant ned over 
skiven hele vejen rundt.

Stram løbesnoren, og bind en knude på den. 
Stik den overskydende løbesnor ind under 
polerhættens kant, så den ikke er fri under 
brug.

Afmonter polerhætten ved at løsne knuden 
på løbesnoren og forsigtigt krænge 
polerhættens kant af polerskiven.

Brug

Sæt batteriet (5) på polermaskinen, så det 
går i indgreb med et hørbart klik. 

Hold sikkerhedsknappen (7) inde, og tryk 
tænd/sluk-knappen (6) ind. 

Tilpas hastigheden til opgaven ved at dreje 
på hastighedsvælgeren (3). Jo højere tal, jo 
hurtigere roterer polerskiven.

Hold ved polermaskinen med den ene hånd 
om håndtaget (4) og den anden hånd om 
støttegrebet (8).

Sæt polerhætten mod den fl ade, som 
skal bearbejdes, og bevæg maskinen 
med rolige ottetalsbevægelser. Undlad at 
presse maskinen hårdt ind mod den fl ade, 
som bearbejdes, men pres dog let ved 
polering omkring hjørner eller vinkler. Vær 
omhyggelig, så resultatet bliver så pænt som 
muligt. 

Polerhætten må ikke vinkles mod fl aden, da 
det kan medføre poleremærker.

Løft polerhætten væk fra fl aden, og stop 
maskinen ved at slippe sikkerhedsknappen 
og/eller tænd/sluk-knappen.

Rengøring og vedligehold

Rengør polermaskinen med en hårdt 
opvredet klud efter brug, og hold 
altid polermaskinens overfl ade og 
ventilationsåbninger fri for snavs.

Brug ikke ætsende eller slibende 
rengøringsmidler, da disse kan angribe 
plastdelene på polermaskinen.

8
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Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 

Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• www.schou.com

Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr 
(EEE) indeholder materialer, 
komponenter og stoff er, der kan 
være farlige og skadelige for 

menneskers sundhed og for miljøet, når 
aff aldet af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) ikke bortskaff es korrekt. Produkter, 
der er mærket med en ”overkrydset 
skraldespand”, er elektrisk og elektronisk 
udstyr. Den overkrydsede skraldespand 
symboliserer, at aff ald af elektrisk og 
elektronisk udstyr ikke må bortskaff es 
sammen med usorteret husholdningsaff ald, 
men skal indsamles særskilt. 

Produceret i P.R.C.

Fabrikant:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou 
Company A/S.
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DK
Bemyndiget repræsentant:

Firmanavn Schou Company A/S  

Adresse Nordager 31

Postnummer 6000

By Kolding

Land Danmark

erklærer herved, at produktet

Produktidentifi kation: Polermaskine, 18 V Li-ion, solo
Mitsutomo, Art.-nr. 11332/33423

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EF-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)

Reference-nr. Titel

2006/42/EF Maskindirektivet

2014/30/EU EMC-direktivet

2011/65/EU ROHS-direktivet

Referencer af standarder og/eller tekniske specifi kationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller 
dele heraf:

Harmoniseret standard nr. Navn på standard

EN62841-1:2015+AC:15

EN62841-2-4:2014

EN 55014-1:2005+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2: 2015

Andre standarder og/eller tekniske specifi kationer

Standard eller teknisk specifi kation Titel på standard eller teknisk specifi kation

(1) Hvor det er muligt, skal der refereres til de gældende dele eller bestemmelser i standarden eller den tekniske specifi kation.

Kolding  28/08/2020

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
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POLERMASKIN 18 V LITIUMJON
Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya polermaskin rekommenderar vi 
att du läser denna bruksanvisning innan du 
börjar använda polermaskinen. 

Vi rekommenderar dessutom att du sparar 
bruksanvisningen ifall du behöver läsa 
informationen om de olika funktionerna 
igen. 

Teknisk information

Spänning: 18 V

Hastighet: 3 000-6 000 v/min

Slipsula: Ø125 mm

Inklusive polerskumkudde och polerhätta

Observera: batteri (art. nr. 11256/11257) och 
laddare (art. nr. 11258) säljs separat

Buller:

L
pA

: 79 dB(A), K
pA

: 3 dB(A)

L
WA

L
WA

L : 90 dB(A), K
WA

: 3 dB(A)

Vibration:  4,27 m/s2, K: 1,5 m/s2

Tabellen nedan visar hur lång tid man 
dagligen får utsättas för vibrationer om 
vibrationsbelastningen på 2,5 m/2 inte ska 
överskridas:

Vibration Max. exponering

2,5 m/s2 8 timmar

3,5 m/s2 4 timmar

5 m/s2 2 timmar

7 m/s2 1 timme

10 m/s2 30 minuter

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Polermaskinen ska ha uppnått full hastighet 
innan den kommer i kontakt med den yta 
som ska bearbetas. 

Polermaskinen får inte användas tillsammans 
med slipmedel.

Använd rätt typ av polerhätta för uppgiften, 
och byt ut den när den är sliten.

Tryck inte ner spindellåset innan skivan står 
still.
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SE

Polermaskinens delar

1. Polerskiva

2. Mutter

3. Hastighetsväljare

4. Handtag

5. Batteri (medföljer inte)

6. Strömbrytare 

7. Säkerhetsknapp

8. Stödhandtag

Förberedelser

Montering av polerskiva

Vänd polermaskinen med gängan i spindeln 
uppåt. Sätt medföljande skruvnyckel runt 
muttern (2) och håll fast spindeln. Skruva fast 
polerskivan (1) för hand medsols.

Kontrollera att polerskivan sitter fast på 
spindeln, att den kan rotera obehindrat och 
att den inte slår när den roterar. 

Starta polermaskinen och håll den så 
att polerskivan vänds bort från dig. Låt 
polermaskinen gå någon minut för att 
säkerställa att polerskivan sitter ordentligt.

Om du vill ta av polerskivan, sätt 
medföljande skruvnyckel runt muttern (2) 
och håll fast spindeln. Skruva av polerskivan 
(1) med handen motsols.
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Montering av stödhandtag

Montera stödhandtaget (8) i gängan på 
vänster eller höger sida av polermaskinen, 
beroende på om polermaskinen ska 
användas av en vänster- eller högerhänt 
person.

Kontrollera att stödhandtaget sitter fast 
ordentligt.

Sätta på polerhättan 

Placera polerhättan över polerskivan och 
kräng försiktigt ner polerhättans kant över 
skivan hela vägen runt.

Dra åt snöret och gör en knut på det. 
Stick in det snöret som blir över under 
polerhättans kant, så det inte är i vägen 
under användning.

Montera av polerhättan genom att lossa på 
knuten på snöret och försiktigt kränga av 
polerhättans kant från polerskivan.

Användning

Sätt batteriet (5) på polermaskinen så att det 
går i lås med ett tydligt klick. 

Håll säkerhetsknappen (7) intryckt och tryck 
in strömbrytaren (6). 

Anpassa hastigheten till uppgiften genom 
att vrida på hastighetsväljaren (3). Ju högre 
tal, desto snabbare roterar polerskivan.

Håll polermaskinen med den ena handen 
om handtaget (4) och den andra om 
stödhandtaget (8).

Sätt polerhättan mot den yta som ska 
bearbetas, och rör maskinen med lugna 
åttaformade rörelser. Undvik att pressa 
maskinen hårt mot den yta som bearbetas. 
Pressa lätt vid polering runt hörn eller vinklar. 
Var omsorgsfull så att resultatet blir så fi nt 
som möjligt. 

Polerhättan får inte vinklas mot ytan, 
eftersom det kan göra märken.

Lyft bort polerhättan från ytan och 
stanna maskinen genom att släppa 
säkerhetsknappen och/eller strömbrytaren.

Rengöring och underhåll

Torka av polermaskinen med en väl urvriden 
trasa efter användning och håll alltid dess yta 
och ventilationshål fria från smuts.

Använd inte frätande eller slipande 
rengöringsmedel eftersom dessa kan angripa 
plastdelarna på polermaskinen.

8

3
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SE

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 

Modellnumret fi nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• www.schou.com

Miljöinformation

Elektriska och elektroniska 
produkter (EEE) innehåller material, 
komponenter och ämnen som 
kan vara farliga och skadliga för 

människors hälsa och för miljön om avfallet 
av elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE) inte bortskaff as korrekt. Produkter 
som är markerade med en “överkryssad 
sophink” är elektriska och elektroniska 
produkter. Den överkryssade sophinken 
symboliserar att avfall av elektriska och 
elektroniska produkter inte får bortskaff as 
tillsammans med osorterat hushållsavfall, 
utan de ska samlas in separat.

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkare:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna 
bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin 
helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska 
eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering 
eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett 
informationslagrings- och informationshämtningssystem, 
utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.
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Tillverkarens representant:

Firmanamn Schou Company A/S  

Adress Nordager 31

Postnummer 6000

Ort Kolding

Land Danmark

förklarar härmed att produkten

Produktbeteckning: Polermaskin, 18 V litiumjon, solo
Mitsutomo, art.-nr. 11332/33423

uppfyller kraven i följande EU-direktiv (inklusive alla gällande ändringar)

Referensnr. Titel

2006/42/EG: Maskindirektivet

2014/30/EU EMC-direktivet

2011/65/EU ROHS-direktivet

Referenser av standarder och/eller tekniska specifi kationer som gäller för detta intyg om överensstämmelser eller 
delar av det:

Harmoniserad standard nr. Namn på standard

EN62841-1:2015+AC:15

EN62841-2-4:2014

EN 55014-1:2005+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2: 2015

Andra standarder och/eller tekniska specifi kationer

Standard eller teknisk specifi kation Titel på standard eller teknisk specifi kation

(1) Där det är möjligt ska referenser fi nnas till gällande delar eller bestämmelser i standarden eller teknisk specifi kation.

Kolding  28/08/2020

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

EU–FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE


