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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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DKEXCENTERSLIBER 18 V LI-ION
Introduktion

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

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

Tekniske data

Spænding: 18 V

Hastighed: 6.000/8.500/11.000 svingninger/min

Hastighedsindstillinger: 3

Slibesål: Ø 125 mm

Inkl. 3 stk. slibepapir, korn 60, 100 og 160 
samt støvopsamler

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

Støj:

L
pA

: 80,5 dB(A), K
pA

: 3 dB(A)

L
WA

L
WA

L : 91,5 dB(A), K
WA

: 3 dB(A)

Vibration:  15,8 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

Excentersliberen er beregnet til 
overfl adeslibning på træ, metal og plast samt 
lignende materialer.

Excentersliberen er ikke egnet til vådslibning.

Brug altid sandpapir, der passer til slibesålens 
størrelse og arbejdets karakter.

Sørg for at fastspænde arbejdsemnet inden 
slibning.

Sandpapiret må ikke være i kontakt med 
arbejdsemnet eller andre genstande, når 
excentersliberen startes.

Læg ikke excentersliberen fra dig, før den er 
standset helt.

Brug aldrig excentersliberen til slibning af 
asbestholdige materialer eller gips!

Sørg for tilstrækkelig udsugning og 
personlige værnemidler ved arbejde i 
materialer, der kan afgive sundhedsskadeligt 
støv.

Når du sliber på fl ader af metal, kan der 
opstå gnister. Undgå derfor at bruge 
excentersliberen i brandfarlige omgivelser og 
i nærheden af letantændelige materialer og 
væsker.

Excentersliberen er et vibrerende værktøj, 
og ved længere tids brug kan man få en 
prikkende og sovende fornemmelse i 
fi ngrene. Hvis dette sker, er det vigtigt, at 
man omgående standser arbejdet og holder 
en pause, indtil symptomerne er væk, og det 
er sikkert igen at genoptage arbejdet.
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Excentersliberens dele

1. Sluk-knap

2. Hastighedsvælger/tænd

3. Håndtag

4. Batteri (medfølger ikke)

5. Støvudsugningsstuds

6. Støvopsamler

7. Slibesål med burretape

Klargøring 

Montering af sandpapir

Vælg et sandpapir med en kornstørrelse, som 
passer til arbejdets karakter.

Benyt sandpapir med lavt kornantal til grov 
slibning og sandpapir med højt kornantal til 
fi nere slibning. 

Anbring sandpapiret, så dets huller er ud for 
hullerne i slibesålen (7). 

Pres sandpapiret mod slibesålens burretape, 
og kontrollér, at det sidder fast.

Når sandpapiret er slidt, kan du fj erne det fra 
slibesålen ved at tage ved kanten og trække  
det af.
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DK
Montering og tømning af støvopsamler

Sæt støvopsamleren (6) på 
støvudsugningsstudsen (5).

Når støvopsamleren er cirka halvt fuld, skal 
den tømmes.

Tag støvopsamleren af 
støvudsugningsstudsen, og tøm den. 

Bortskaf slibestøvet forsvarligt og i henhold 
til de regler, der gælder i din kommune.

Sæt støvopsamleren på 
støvudsugningsstudsen igen, inden du 
genoptager arbejdet.

Sæt støvopsamleren på plads igen, inden du 
fortsætter arbejdet.

Brug 

Sæt batteriet (4) på excentersliberen, så det 
går i indgreb med et hørbart klik. 

Sæt støvopsamleren (6) på 
støvudsugningsstudsen (5).

Hold godt fast om håndtaget (3) på 
excentersliberen med din ene hånd.

Tænd for excentersliberen med den ønskede 
hastighed ved at trykke en eller fl ere gange 
på hastighedsvælgeren (2). 

Lad excentersliberen opnå fuld hastighed. 
Sæt slibesålen mod emnet.

Giv excentersliberen tid til at arbejde. Det 
vil sjældent være nødvendigt at presse 
slibesålen mod den fl ade, som bearbejdes.

Løft excentersliberen fra arbejdsemnet efter 
brug, og sluk for den på sluk-knappen (1).

Undgå at blokere ventilationsåbningerne 
under arbejdet, da excentersliberen ellers 
kan blive overophedet.
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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.

Rengøring og vedligehold

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

Brug ikke ætsende eller slibende 
rengøringsmidler, da disse kan angribe 
plastdelene på excentersliberen.
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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: Excentersliber, 18 V Li-ion, solo
Mitsutomo, Art.-nr. 11333/33419

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

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-4:2014

EN 55014-1:2006+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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EXCENTERSLIP 18 V LITIUMJON
Inledning

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

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

Teknisk information

Spänning: 18 V

Hastighet: 6 000/8 500/11 000 oscilleringar/min

Varvtalsinställningar: 3

Slipsula: Ø 125 mm

Inkl. 3 st. slippapper, kornstorlek 60, 100 och 
160 samt dammuppsamlare

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

Buller:

L
pA

: 80,5 dB(A), K
pA

: 3 dB(A)

L
WA

L
WA

L : 91,5 dB(A), K
WA

: 3 dB(A)

Vibration:  15,8 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

Excenterslipen är avsedd för ytslipning av trä, 
metall och plast samt liknande material.

Excenterslipen är inte avsedd för våtslipning.

Använd alltid slippapper som passar till 
slipsulans storlek och arbetets karaktär.

Se till att spänna fast arbetsstycket innan 
slipning.

Sandpapperet får inte vara i kontakt med 
arbetsstycket eller andra föremål när du 
startar maskinen.

Lägg inte ifrån dig excenterslipen förrän den 
har stannat helt.

Använd aldrig excenterslipen för slipning av 
material som innehåller asbest eller gips!

Var noga med tillräcklig utsugning och 
skyddsutrustning vid arbete med material 
som kan avge hälsofarligt damm.

När du slipar ytor av metall kan det 
uppstå gnistor. Undvik därför att använda 
excenterslipen i brandfarliga miljöer samt 
i närheten av lättantändliga material eller 
vätskor.

Excenterslipen är ett vibrerande verktyg och 
vid långvarig användning kan man få en 
stickande och domnande känsla i fi ngrarna. 
Om detta sker är det viktigt att avbryta 
arbetet och ta en paus tills symptomen 
försvinner och det är säkert att återuppta 
arbetet.



9

SE

Excenterslipens delar

1. Av-knapp

2. Hastighetsväljare/på

3. Handtag

4. Batteri (medföljer inte)

5. Dammsugarmunstycke

6. Dammuppsamlare

7. Slipsula med kardborre

Förberedelser 

Montera ett slippapper

Välj ett slippapper med en kornstorlek som 
passar för arbetet.

Använd slippapper med liten kornstorlek 
för grov slipning och slippapper med stor 
kornstorlek för fi nare slipning. 

Placera slippapperet så att dess hål sitter för 
hålen i slipsulan (7). 

Tryck slippapperet mot slipsulans 
kardborryta och kontrollera att det sitter fast.

När slippappret är slitet kan du ta av det från 
slipsulan genom att ta tag i kanten och dra 
av det.
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Montering och tömning av 
dammuppsamlar

Sätt dammuppsamlaren (6) på 
dammsugarmunstycket (5).

När dammuppsamlaren är ca halvfull ska den 
tömmas.

Ta av dammuppsamlaren från stutsen och 
töm den. 

Kassera slipdammet ordentligt och i enlighet 
med de regler som gäller i din kommun.

Sätt dammuppsamlaren på 
dammutsugsmunstycket igen innan du 
fortsätter med arbetet.

Sätt dammuppsamlaren på plats igen innan 
du fortsätter med arbetet.

Användning 

Sätt batteriet (4) på excenterslipen så att det 
går i lås med ett tydligt klick. 

Sätt dammuppsamlaren (6) på 
dammsugarmunstycket (5).

Håll ett stadigt grepp om handtaget (3) på 
excenterslipen med ena handen.

Starta excenterslipen i önskad hastighet 
genom att trycka en eller fl era gånger på 
hastighetsväljaren (2). 

Låt excenterslipen uppnå full hastighet. Sätt 
slipsulan mot arbetsstycket.

Ge excenterslipen tid att arbeta. Det är sällan 
nödvändigt att pressa slipsulan mot den yta 
som slipas.

Lyft excenterslipen från arbetsstycket 
efter användning och stäng av den med 
strömbrytaren (1).

Se till att ventilationsöppningarna inte 
blockeras eftersom det kan medföra att 
excenterslipen överhettas.
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Rengöring och underhåll

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

Använd inte frätande eller slipande 
rengöringsmedel, vilket kan skada 
plastdelarna på maskinen.

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: Excenterslip, 18 V litiumjon, solo
Mitsutomo, art.-nr. 11333/33419

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

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-4:2014

EN 55014-1:2006+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


