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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: Dette produkt er dobbeltisoleret 
og tilhører beskyttelsesklasse II.

SE: Denna produkt är dubbelisolerad 
och tillhör skyddsklass II.
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DKMULTISLIBER
Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din 
nye multisliber, beder vi dig gennemlæse 
denne brugsanvisning og de vedlagte 
sikkerhedsforskrifter, før du tager 
multisliberen i brug. 

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

Tekniske data

Spænding/frekvens: 220-240 V~ 50 Hz

Eff ekt: 170 W

Hastighedsindstillinger: 5

Hastighed: 8.000-35.000 o/min

Bøsning: 3,2 mm

Inkl. 120 tilbehørsdele 

Multisliberens dele

1. Omløber

2. Låsemøtrik

3. Spindellås

4. Kulbørsteholder

5. Hastighedsvælger

6. Ledning og stik

7. Krog til ophæng

8. Tænd/sluk-knap (ikke vist)

9. Ventilationshuller
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Særlige sikkerhedsforskrifter

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

Brug ikke multisliberen på letmetal med et 
magnesiumindhold på 80 % eller derover, da 
denne type metal er brændbar.

Hold ledningen væk fra arbejdsområdet.

Hold godt fast i multisliberen, særligt når 
du starter den. Multisliberen kan vibrere på 
grund af motorens moment, når den starter.

Brug sikkerhedsbriller, når du borer med 
multisliberen.

Hold aldrig arbejdsemnet i hånden, mens du 
arbejder på det, men spænd det fast med en 
skruetvinge eller lignende.

Hold hænder og � ngre på afstand af det 
roterende værktøj.

Brug kun tilbehør til multisliberen, der er 
godkendt til multisliberens minimum- og 
maksimum-hastighed.

Brug kun tilbehør til multisliberen, der er 
leveret eller godkendt af producenten.

Brug ikke bor, hvis hals er beskadiget.

Rør ikke spindellåsen, mens multisliberen 
kører!

Kontrollér, at arbejdsemnet ikke indeholder 
søm, skruer eller andre genstande, der kan 
beskadige det roterende værktøj.

Lad værktøjet opnå fuld hastighed, inden 
du påbegynder arbejdet. Start aldrig 
multisliberen, mens værktøjet er i kontakt 
med arbejdsemnet.

Læg aldrig multisliberen til side, før den er 
standset helt.

Læg aldrig multisliberen fra dig med tænd/
sluk-knappen nedad.

Værktøjet og bøsningen bliver meget varme 
under brug. Undgå at røre ved dem, før de er 
kølet af.

Foretag ikke boring eller skæring i vægge, 
hvor der kan være elektriske ledninger! Hvis 
du skal bore eller skære, skal du først afbryde 
relæet i bygningen og sørge for kun at røre 
ved multisliberens plastdele.

Montering af værktøj

Tryk spindellåsen (3) ind, og drej akslen, indtil 
den låses fast.

Løsn omløberen (1). Brug eventuelt 
skruenøglen.

Sæt det ønskede værktøj i bøsningen.

Stram omløberen ved hjælp af skruenøglen.

Frigør spindellåsen. Multisliberen er nu klar 
til brug i frihånd.

Værktøjet afmonteres i modsatte rækkefølge.
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DK
Brug

Ved gravering skal multisliberen holdes 
på samme måde som en blyant med 
luftindsugningen opad. Ved større 
arbejder skal multisliberen holdes som 
en hammer. Hold altid multisliberen, så 
ventilationshullerne ikke er dækket af din 
hånd.

Tænd multisliberen på tænd/sluk-knappen 
(8).

Vælg et passende omdrejningstal på 
hastighedsvælgeren (5). 

De bedste resultater opnås ikke ved 
at presse maskinen, men ved at holde 
et konstant omdrejningstal. Brug høje 
omdrejningstal til små tilbehørsdele og 
lavere omdrejningstal til store tilbehørsdele. 
Brug lave omdrejningstal ved polering samt 
ved arbejde i træ og plast.

Bevæg multisliberen med jævne bevægelser.

Stands omgående multisliberen, hvis 
værktøjet sætter sig fast. Tag stikket ud af 
stikkontakten, når multisliberen er standset 
helt, og fj ern den herefter fra arbejdsemnet.

Sluk multisliberen på afbryderen efter endt 
brug.

Anbefalede hastigheder
Opgave Hastighed
Skæring i metal 5-6

Slibning af træ 5-6

Skæring i hårde materialer 5-6 

Gravering 4-5

Afgratning 4-5

Boring 4-5

Rustfj ernelse 3-4

Skærpning 3-4 

Polering 1-2

Valg af værktøj

Slibesten

Bruges til at skærpe, slibe, afgrate eller fj erne 
rust på metal. Brug den pro� l, som egner sig 
bedst til opgaven.
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Graveringsskær

Bruges til � ngravering i forskellige materialer. 
Hvis du graverer i metal, skal du bruge en lav 
hastighed og arbejde, som hvis du graverer 
i hårdttræ. Brug også lav hastighed ved 
gravering i plast, da friktionsvarmen ellers 
kan få plasten til at smelte eller deformere.

Sliberuller
Bruges til slibning, glatning og formning af 
træ og glas� ber. Når slibebåndet er slidt, skal 

du tage det af gummirullen, og sætte et nyt 
slibebånd på.

Honesten

Bruges til at rense og forme slibestenene

Polereskiver

Bruges til polering af f.eks. metal. Brug kun 
skivens kant, da arbejdsemnet ellers kan 
blive ridset af gevindet, som holder skiven 
fast på skaftet.

Skæreskiver

Bruges til at skære i metal, tyndt træ og plast. 
Kan f.eks. også bruges til at skære en kærv 
i en bolt, så du nemmere kan skrue bolten 
ud. Pas på ikke at presse skæreskiven, da den 
ellers risikerer at sprænge.

Excenterslibeskive
Bruges til slibning, glatning og formning af 
træ og glas� ber.
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Montering af den � eksible aksel
1. Fjern akselkraven. 2. Løsn møtrikken på patronen.2. Løsn møtrikken på patronen.

3. Løft enden af håndtaget 3. Løft enden af håndtaget 
på den � eksible aksel, 
og ryst forsigtigt, 
indtil den indvendige 
� eksible aksel rager ud af 
monteringskraven.

4. Sæt den indvendige � eksible aksel i patronen, 
og spænd derefter møtrikken på patronen.

5. Skru den � eksible aksels 
monteringskrave på det 
roterende værktøj.

6. Sæt sekskantnøglen i hullet 
på håndtaget.

7. Løsn møtrikken på patronen, og indsæt 7. Løsn møtrikken på patronen, og indsæt 
derefter skaftet på tilbehøret i patronen.derefter skaftet på tilbehøret i patronen.

8. Spænd møtrikken, og kontrollér alle 
forbindelser for at sikre korrekt fastspænding.forbindelser for at sikre korrekt fastspænding.
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EF-overensstemmelseserklæring

Bemyndiget repræsentant: Schou Company 
A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Denmark 
erklærer hermed, at 

MULTISLIBER
33120 

220-240 V - 170 W
er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende standarder:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-23:2013

EN 55014-1:2006+A1:2009 +A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

i henhold til bestemmelserne i direktiverne:

2006/42/EF Maskindirektivet 

2011/65/EF RohS-direktivet

2014/30/EU EMC-direktivet

1907/2006 REACH

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

30.07.2019 - Schou Company A/S, Nordager 31, DK-
6000 Kolding

Rengøring og vedligehold

Rengør multisliberen med trykluft, og 
hold altid dens over� ade, kontakter og 
ventilationshuller fri for snavs.

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

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
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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

© 2019 Schou Company A/S 
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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MULTISLIP
Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya multislip rekommenderar vi 
att du läser denna bruksanvisning och de 
medföljande säkerhetsföreskrifterna innan 
du börjar använda den. 

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

Tekniska speci� kationer

Spänning/frekvens: 220-240 V~ 50 Hz

Eff ekt: 170 W

Varvtalsinställningar: 5

Varvtal: 8 000-35 000 v/min

Bussning: 3,2 mm

Inkl. 120 tillbehörsdelar

Multislipens delar

1. Spännhylsa

2. Låsbricka

3. Spindellås

4. Kolborsthållare

5. Hastighetsväljare

6. Sladd och stickpropp

7. Krok för upphängning

8. På/av-knapp (visas ej)

9. Ventilationshål
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Säkerhetsföreskrifter

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

Använd inte multislipen på lättmetall med 
ett magnesiuminnehåll på 80 % eller över, då 
denna typ av metall är brännbar.

Håll sladden borta från arbetsområdet.

Håll alltid multislipen i ett stadigt grepp, 
framför allt när du startar den. På grund av 
motorns moment kan multislipen vibrera när 
den startas.

Använd skyddsglasögon när du borrar med 
multislipen.

Håll aldrig arbetsmaterialet i handen medan 
du arbetar på det, utan spänn fast det med 
en skruvtving eller liknande.

Håll händer och � ngrar på avstånd från det 
roterande verktyget.

Använd endast tillbehör till multislipen som 
är godkända för multislipens minimum- och 
maximumhastighet.

Använd endast de tillbehör som medföljer, 
eller tillbehör som godkänts av tillverkaren.

Borren får inte användas om den är skadad.

Rör inte spindellåset när multislipen är igång!

Kontrollera att arbetsmaterialet inte 
innehåller spikar, skruvar eller andra föremål 
som kan skada det roterande verktyget.

Låt verktyget uppnå maximal hastighet 
innan du påbörjar arbetet. Starta aldrig 
multislipen medan verktyget är i kontakt 
med arbetsmaterialet.

Lägg aldrig ifrån dig multislipen förrän den 
har stannat helt.

Lägg aldrig ifrån dig multislipen med 

strömbrytaren vänd nedåt.

Verktyget och chucken blir mycket varma 
under användning. Undvik att röra vid dem 
innan de har svalnat.

Undvik att borra eller fräsa i väggar där det 
kan � nnas elledningar! Om du ska borra 
eller fräsa ska du först slå av strömmen i 
byggnaden och se till att endast vidröra 
multislipens plastdelar.

Montering av verktyg

Tryck in spindellåset (3) och vrid axeln tills 
den låses fast.

Lossa spännhylsan (1). Använd verktyget vid 
behov.

Sätt i önskat verktyg i chucken.

Dra åt spännhylsan med hjälp av 
skruvnyckeln.

Frigör spindellåset. Multislipen är nu färdig 
att användas på frihand.

Verktyget avmonteras i omvänd 
ordningsföljd.
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Användning

Vid gravering ska multislipen hållas på 
samma sätt som en penna med luftintaget 
vänt uppåt. Vid större arbeten ska multislipen 
hållas som en hammare. Håll alltid 
multislipen så att ventilationshålen inte 
blockeras av din hand.

Sätt på multislipen med strömbrytaren (8).

Välj ett lämpligt varvtal med 
hastighetsväljaren (5). 

Bästa resultat uppnås inte genom att man 
pressar maskinen, utan genom att man håller 
ett konstant varvtal. Använd högre varvtal 
till små tillbehör och lägre varvtal till stora 
tillbehör. Använd låga varvtal vid polering 
samt vid arbete i trä och plast.

Rör multislipen med jämna rörelser.

Stoppa multislipen omgående om verktyget 
fastnar. Dra ut kontakten ur vägguttaget när 

multislipen har stannat helt och avlägsna 
den därefter från arbetsmaterialet.

Stäng av multislipen med strömbrytaren 
efter användningen.

Rekommenderade varvtal
Ändamål Hastighet
Bearbetning i metall 5-6

Slipning av trä 5-6

Bearbetning i hårda material 5-6 

Gravering 4-5

Fasning 4-5

Borrning 4-5

Rostborttagande 3-4

Vässning 3-4 

Polering 1-2

Val av verktyg

Slipsten

Används för att vässa, slipa, grada eller 
avlägsna rost på metall. Använd den pro� l 
som passar bäst till uppgiften.

8
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Gravyrstift

Används för � ngravering av olika materiel. 
Om du graverar i metall, ska du använda ett 
lågt varvtal som om du graverar i hårdträ. 
Använd även ett lågt varvtal vid gravering i 
plast, eftersom friktionsvärmen annars kan få 
plasten att smälta eller deformeras.

Slipcylindrar

Används för slipning, polering och formning 
av trä och glas� ber. När slipbandet är utslitet, 
lossar du det från cylinder och sätter på ett 
nytt.

Honingssten

Används för att rensa och forma slipstenar

Polerskivor

Används för polering av exempelvis metal. 
Använd endast skivans kant eftersom 
arbetsämnet annars kan repas av skruven 
som håller skivan mot skaftet.

Kapskivor

Används för att skära i metall, tunt trä och 
plast. Kan även användas för att skära ett spår 
i en skruv så att du lättare kan lossa skruven. 
Pressa inte när du arbetar med kapskivan 
eftersom den då kan sprängas.

Excenterslipskiva
Används för slipning, polering och formning 
av trä och glas� ber.
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Installation av den � exibla axeln
1. Ta av axelns krage. 2. Lossa hylsmuttern.

3. Lyft handtagets ände av 3. Lyft handtagets ände av 
den � exibla axeln och 
skaka lätt tills den inre 
� exibla axeln sticker ut 
från passkragen.

4. Stick in den inre � exibla axeln i spännhylsan 
och dra sedan åt hylsmuttern.

5. Skruva den � exibla 
axelns passkrage på det 
roterande verktyget.

6. Sätt in insexsnyckeln i hålet 
på handtaget.

7. Lossa hylsmuttern och sätt sedan skaftet 7. Lossa hylsmuttern och sätt sedan skaftet 
på tillbehöret in i spännhylsan.på tillbehöret in i spännhylsan.

8. Dra åt muttern och kontrollera att alla 
anslutningar sitter fast ordentligt.anslutningar sitter fast ordentligt.
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EG-försäkran om överensstämmelse

Tillverkarens representant: Schou Company 
A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Denmark 
förklarar härmed att 

MULTISLIP
33120 

220-240 V - 170 W
är framställd i överensstämmelse med 
följande standarder :

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-23:2013

EN 55014-1:2006+A1:2009 +A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

enligt bestämmelserna i direktiverna:

2006/42/EG Maskindirektivet 

2011/65/EG RohS-direktivet

2014/30/EU EMC-direktivet

1907/2006 REACH

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

30.07.2019 - Schou Company A/S, Nordager 31, DK-
6000 Kolding

Rengöring och underhåll

Rengör multislipen med tryckluft och håll 
alltid dess yta, kontakter och ventilationshål 
fria från smuts.

Använd inte frätande eller slipande 
rengöringsmedel, eftersom detta kan skada 
multislipens plastdelar.

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 
Modellnumret � nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• www.schou.com
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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

© 2019 Schou Company A/S 
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 informationshämtningssyste
m, utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.
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