Model 3208/33126
Brugsanvisning
Bruksanvisning

DK
SE

DK: Læs brugsanvisningen før brug!

DK: Brug høreværn!

SE: Läs bruksanvisningen före
användning!

SE: Använd hörselskydd!

DK: Brug øjenværn!

DK: Brug støvmaske!

SE: Använd ögonskydd!

SE: Använd munskydd!

DK: Brug arbejdshandsker!

DK: Dette produkt er dobbeltisoleret
og tilhører beskyttelsesklasse II.

SE: Använd arbetshandskar!

SE: Denna produkt är dubbelisolerad
och tillhör skyddsklass II.
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VINKELSLIBER
Introduktion
For at du kan få mest mulig glæde af din nye
vinkelsliber, beder vi dig gennemlæse denne
brugsanvisning, før du tager vinkelsliberen
i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme
brugsanvisningen, hvis du senere skulle
få brug for at genopfriske din viden om
vinkelsliberens funktioner.

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

Eﬀekt:

230-240 V ~ 50 Hz
0-11.000 o/min

Skivediameter:

2,5 m/s

8 timer

3,5 m/s2

4 timer

5 m/s

2 timer

7 m/s

1 time

10 m/s2

30 minutter

2

1.200 W

Hastighed:

Maks. eksponering

2

2

Tekniske data
Spænding/frekvens:

Vibration

125 mm

Inklusive skruenøgle samt sidehåndtag med
3 positioner. Skive medfølger ikke.

Vinkelsliberens dele
1. Spindellås
2. Gearhus
3. Gevind til sidehåndtag
4. Hastighedsvælger

Lydtryk, LpA:

85 dB(A), KpA 3 dB

5. Håndtag

Lydeﬀekt, LwA:

96 dB(A), KwA 3 dB

6. Ledning og stik

4,35 m/s2,

7. Sikkerhedsknap

K: 1,5 m/s2

8. Tænd/sluk-knap

Vibration, ah, AG:

9. Sidehåndtag
10. Beskyttelseskappe
11. Spindel og ﬂanger
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Særlige sikkerhedsforskrifter

Klargøring

Kontrollér, at ventilationsåbningerne på
motoren ikke er tilstoppet.

Monter sidehåndtaget (9) i gevindet
oven på (3) eller på venstre eller højre
side af vinkelsliberen, afhængigt af, om
vinkelsliberen skal bruges af en venstre- eller
højrehåndet. Kontrollér, at sidehåndtaget
sidder godt fast.

Fastspænd altid arbejdsemnet med
skruetvinger eller lignende. Hold aldrig
arbejdsemnet fast med hånden.
Brug altid den rigtige type slibe- eller
skæreskive til den aktuelle opgave.
Brug aldrig skiver, hvis maksimumhastighed er mindre end værktøjets maksimale
omdrejningshastighed.
Brug aldrig for store skiver.
Brug aldrig beskadigede eller nedslidte
skiver eller skiver, der ikke problemfrit kan
monteres på vinkelsliberens motoraksel.
Brug aldrig en adapterring eller lignende til
at montere skiver med for store huller.
Skiven må ikke være i kontakt med
arbejdsemnet eller andre genstande, når
vinkelsliberen startes.
Stik aldrig hånden eller ﬁngre i nærheden af
skiven, mens vinkelsliberen kører.
Hold ledningen væk fra arbejdsområdet.
Hold håndtaget og selve vinkelsliberen fri for
olie, fedt, vand eller andre former for væske.
Tryk aldrig på spindellåsen, mens skiven
roterer!
Læg ikke vinkelsliberen fra dig, før skiven er
standset helt.
Rør ikke ved det bearbejdede emne eller
metalspåner lige efter slibning, da de kan
være meget varme.
Brug ikke vinkelsliberen til at bearbejde
arbejdsemner af magnesium.
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Løsn møtrikken, sæt beskyttelseskappen (10)
omkring spindelhuset, og drej kappen til den
ønskede position. Kappen skal indstilles, så
den beskytter brugeren, hvis skiven skulle
gå i stykker under brug, så dele af den bliver
slynget ud. Stram møtrikken igen.

Montering af skive
Tryk spindellåsen (1) ind for at blokere
spindelen. Drej spindelen, til den låses fast.

Afmonter yderﬂangen ved at dreje den mod
uret med den medfølgende skruenøgle.

Sæt den ønskede skive på spindelen, og skru
yderﬂangen på med ﬁngrene.

Spænd yderﬂangen forsvarligt fast ved at
dreje den med uret med den medfølgende
skruenøgle.

Løft inderﬂangen af, og fjern snavs og støv
fra den. Sæt inderﬂangen på spindelen igen.

Slip spindellåsen for at frigøre spindelen.
Kontroller, at skiven kan rotere frit.
Tænd vinkelsliberen på tænd/sluk-knappen,
og lad den køre ubelastet i 30 sekunder
for at kontrollere, at den fungerer korrekt,
og der ikke opstår unormale vibrationer.
Stands straks vinkelsliberen, hvis den vibrerer
kraftigt, og undersøg årsagen til problemet.
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Brug

Rengøring og vedligehold

Tag fat om håndtaget (5) og sidehåndtaget
(9).

Vinkelsliberen rengøres ved at aftørre den
kabinet med en tør klud. Børst spåner og støv
væk fra spindelen med en blød børste.

Tænd for vinkelsliberen ved at trykke
sikkerhedsknappen (7) og tænd/slukknappen (8) ind samtidigt.
Indstil skiven til den ønskede hastighed ved
at dreje på hastighedsvælgeren (4).
Slip sikkerhedsknappen eller tænd/slukknappen for at slukke for vinkelsliberen. Der
går nogle få sekunder, inden skiven holder
helt stille.
Undgå at blokere ventilationsåbningerne
med hånden, da vinkelsliberen ellers kan
blive overophedet. Lad skiven opnå fuld
hastighed.
Sæt skiven mod emnet. Den bedste eﬀekt
opnås, når skiven er i en vinkel på 30-40° i
forhold til emnet.

Brug ikke vand til rengøring af vinkelsliberen.
Sørg for, at ventilationsåbningerne er fri for
støv og snavs.
Brug ikke ætsende eller slibende
rengøringsmidler, da disse kan angribe
plastdelene på vinkelsliberen.

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:

Bevæg vinkelsliberen med rolige bevægelser.
Giv vinkelsliberen tid til at arbejde. Det vil
sjældent være nødvendigt at presse skiven
mod den ﬂade, som bearbejdes.
Under brug kan der af og til opstå gnister i
motorrummet. Dette er normalt og skyldes
ikke en fejl.
Ved lodret skæring skal vinkelsliberen holdes,
så motordelens vinkel er mellem 30° og 45° i
forhold til arbejdsemnet.
Sluk vinkelsliberen efter brug.
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EF-overensstemmelseserklæring

Miljøoplysninger

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

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE)
indeholder materialer, komponenter
og stoﬀer, der kan være farlige og
skadelige for menneskers sundhed
og for miljøet, når aﬀaldet af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaﬀes
korrekt. Produkter, der er mærket med
nedenstående ”overkrydsede skraldespand”,
er elektrisk og elektronisk udstyr. Den
overkrydsede skraldespand symboliserer,
at aﬀald af elektrisk og elektronisk udstyr
ikke må bortskaﬀes sammen med usorteret
husholdningsaﬀald, men skal indsamles
særskilt.

VINKELSLIBER
3208/33126
230-240 V - 1200 W
er fremstillet i overensstemmelse med
følgende standarder:
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+ A1+A13:2015
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:
2014/30/EU

EMC-direktivet

2011/65/EF

ROHS-direktivet

2006/42/EF

Maskindirektivet

2009/125/EU Miljøvenligt design af
energirelaterede produkter
1907/2006

REACH-forordningen

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

07.05.2019 - Schou Company A/S, Nordager 31,
DK-6000 Kolding
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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 vejledning 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.

VINKELSLIP
Introduktion
För att du ska få så stor glädje som möjligt av
din nya vinkelslip rekommenderar vi att du
läser denna bruksanvisning innan du börjar
använda vinkelslipen. Vi rekommenderar
dessutom att du sparar bruksanvisningen
ifall du behöver läsa informationen om de
olika funktionerna igen.

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

Eﬀekt:

230-240 V ~ 50 Hz
0–11 000 v/min

Skivdiameter:

2,5 m/s

8 timmar

3,5 m/s2

4 timmar

5 m/s

2 timmar

7 m/s

1 timme

10 m/s2

30 minuter

2

1 200 W

Hastighet:

Max. exponering

2

2

Teknisk information
Spänning/frekvens:

Vibration

125 mm

Inklusive skruvnycklar samt sidohandtag
med 3 positioner. Skiva medföljer inte.

Vinkelslipens delar
1. Spindellås
2. Växelhus
3. Gänga till sidohandtag
4. Hastighetsväljare

Ljudtryck, LpA:

85 dB(A), KpA 3 dB

5. Handtag

Ljudeﬀekt, LwA:

96 dB(A), KwA 3 dB

6. Sladd och stickkontakt

Vibration, ah, AG:

4,35 m/s2,

7. Säkerhetsknapp

K: 1,5 m/s2

8. Strömbrytare
9. Sidohandtag
10. Skydd
11. Spindel och ﬂäns
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Särskilda säkerhetsföreskrifter

Förberedelser

Kontrollera att ventilationsöppningarna på
motorn inte är tilltäppta.

Montera sidohandtaget (9) i gängan ovanpå
(3) eller på vänster eller höger sida av
vinkelslipen, beroende på om vinkelslipen
ska användas av en vänster- eller högerhänt
person. Kontrollera att sidohandtaget sitter
fast ordentligt.

Spänn alltid fast arbetsmaterialet med
skruvtvingar eller liknande. Håll aldrig fast
arbetsmaterialet med handen.
Använd alltid rätt typ av slip- eller skärskiva
till det jobb du ska utföra.
Använd aldrig en skiva vars maximala
hastighet är lägre än verktygets maximala
varvtal.
Använd aldrig för stora skivor.
Använd aldrig skadade eller slitna skivor eller
skivor som inte problemfritt kan monteras
på vinkelslipens motoraxel. Använd aldrig
en adapterring eller liknande för att montera
skivor med för stora hål.
Skivan får inte komma i kontakt med
arbetsmaterialet eller andra föremål när du
startar vinkelslipen.
För aldrig handen eller ﬁngrarna i närheten
av skivan när vinkelslipen är igång.
Håll sladden borta från arbetsområdet.
Håll handtaget och själva vinkelslipen fria
från olja, fett, vatten eller andra former av
vätska.
Tryck aldrig på spindellåset när skivan
roterar!
Lägg inte ifrån dig vinkelslipen förrän skivan
har stannat helt.
Rör inte vid det bearbetade arbetsmaterialet
eller vid metallspån precis efter slipning,
eftersom de kan vara mycket varma.
Använd inte vinkelslipen för att bearbeta
arbetsmaterial av magnesium.
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Lossa muttern, sätt skyddskåpan (10) runt
spindelhuset och vrid kåpan till önskat
läge. Kåpan ska ställas in så att den skyddar
användaren om skivan skulle gå sönder
under användningen och delar av den
slungas ut. Dra åt muttern igen.

Montering av skiva
Tryck in spindellåset (1) för att låsa spindeln.
Vrid spindeln tills den låses fast.

Montera loss ytterﬂänsen genom att vrida
motsols med medföljande skruvnyckel.

Sätt önskad skiva på spindeln, och skruva fast
ytterﬂänsen manuellt.

Spänn ytterﬂänsen ordentligt genom
att vrida den medsols med medföljande
skruvnyckel.

Lyft av innerﬂänsen och avlägsna smuts och
damm. Sätt innerﬂänsen på spindeln igen.

Släpp spindellåsen för att frigöra spindeln.
Kontrollera att skivan kan rotera fritt.
Starta vinkelslipen med strömbrytaren, och
låt den gå obelastad i 30 sekunder för att
kontrollera att den fungerar korrekt och
att det inte uppstår onormala vibrationer.
Stoppa vinkelslipen direkt om den vibrerar
kraftigt, och undersök orsaken till problemet.
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Användning

Rengöring och underhåll

Ta tag i handtaget (5) och sidohandtaget (9).

Rengör vinkelslipen genom att torka höljet
med en torr trasa. Borsta bort spån och
damm från spindeln med en mjuk borste.

Slå på vinkelslipen genom att samtidigt
trycka på säkerhetsknappen (7) och
strömbrytaren (8).
Ställ in skivan på önskad hastighet genom att
vrida på hastighetsväljaren (4).
Släpp säkerhetsknappen eller strömbrytaren
för att stänga av vinkelslipen. Det tar några få
sekunder innan skivan är helt stilla.
Blockera inte ventilationsöppningarna
med handen, eftersom maskinen då kan bli
överhettad. Låt skivan uppnå fullt varvtal.
Sätt skivan mot arbetsmaterialet. Bästa
eﬀekt uppnås när skivan är i en vinkel på 3040° i förhållande till ämnet.

Använd inte vatten för rengöring av
vinkelslipen.
Se till att ventilationsöppningarna är fria från
damm och smuts.
Använd inte frätande eller slipande
rengöringsmedel, eftersom sådana kan skada
plastdelarna på vinkelslipen.

Servicesenter
Merk: Ved henvendelser om produktet,
skal modellnummeret alltid oppgis.
Modellnummeret står på fremsiden av
denne bruksanvisningen og på produktets
typeskilt.
Når det gjelder:

Rör vinkelslipen med lugna rörelser. Ge
vinkelslipen tid att arbeta. Det är sällan
nödvändigt att pressa skivan mot den yta
som slipas.
Under användningen kan det då och då
uppstå gnistor i motorrummet. Detta är helt
normalt och beror inte på något fel.
Vid lodrät skärning ska vinkelslipen hållas så
att motordelens vinkel är mellan 30° och 45° i
förhållande till arbetsmaterialet.
Stäng av vinkelslipen efter användningen.
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EG-försäkran om överensstämmelse

Miljøinformasjon

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

Elektrisk og elektronisk utstyr
(EEE) inneholder materialer,
komponenter og stoﬀer som
kan være farlige og skadelige
for menneskers helse og for miljøet hvis
elektronisk og elektrisk avfall (WEEE)
ikke avhendes riktig. Produkter som er
merket med en søppeldunk med kryss
over, er elektrisk og elektronisk utstyr.
Søppeldunken med kryss over symboliserer
at avfall av elektrisk og elektronisk
utstyr ikke må kastes i det usorterte
husholdningsavfallet, men behandles som
spesialavfall.

VINKELSLIP
3208/33126
230-240 V - 1200 W
är tillverkad i överensstämmelse med
följande standarder:
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+ A1+A13:2015
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 direktiven:
2014/30/EU

EMC-direktivet

2011/65/EG

ROHS-direktivet

2006/42/EG

Maskindirektivet

2009/125/EU Miljövänlig design av
energirelaterade produkter
1907/2006

REACH-förordningen

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

07.05.2019 - Schou Company A/S, Nordager 31,
DK-6000 Kolding
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Produsert i Kina
Produsent:
Schou Company A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding
© 2019 Schou Company A/S
Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne
bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller
delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller
mekaniske hjelpemidler, inkludert fotokopiering eller
opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagringsog informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse
fra Schou Company A/S.

