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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!

DK: Dette produkt er dobbeltisoleret 
og tilhører beskyttelsesklasse II.

SE: Denna produkt är dubbelisolerad 
och tillhör skyddsklass II.
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DKEXCENTERSLIBER
Tekniske data

Spænding/frekvens:  230 V ~ 50 Hz

Eff ekt: 450 W 

Hastighed:  7000-14000 omdr./min

Slibesål: Ø125 mm

Med 2 meter gummikabel 

Medfølgende tilbehør:  3 stk. sandpapir

Excentersliberens dele

1. Lås

2. Tænd/sluk-knap med variabel hastighed

3. Håndtag

4. Støvopsamlerpose

5. Slibesål

6. Støttegreb

7. Skrue til støttegreb

Særlige sikkerhedsforskrifter

Excentersliberen er beregnet til 
over� 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.

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.

Sandpapiret må ikke være i kontakt med 
arbejdsemnet eller andre genstande, når 
maskinen startes.
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Når du sliber på � ader af metal, kan der 
opstå gnister. Undgå derfor at bruge 
excentersliberen  i brandfarlige omgivelser 
og i nærheden af letantændelige materialer 
og væsker.

Hold ledningen væk fra arbejdsområdet.

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

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 
� nere slibning.

Anbringe sandpapiret, så dets huller er ud 
for hullerne i slibesålen (5). Pres sandpapiret 
mod slibesålens velcro� ade, og kontrollér, at 
det sidder fast.

Indstilling af støttegreb

Løsn skruen (7) , og vip støttegrebet til den 
ønskede position. Stram skruen igen.

Montering af støvopsamlerpose

Sæt støvopsamlerposen (4) på 
støvudsugningsstudsen. 
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DK
Brug

Hold hænderne væk fra slibesålen, og slut 
excentersliberen til lysnettet.

Indstil excentersliberens hastighed på 
hastighedsvælgeren (2). 

Hold excentersliberen med begge hænder 
på håndtagene, og tænd den på tænd/sluk-
knappen.

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 � ade, som bearbejdes.

Løft excentersliberen fra arbejdsemnet efter 
brug, og sluk for den på tænd/sluk-knappen. 
Undgå at blokere ventilationsåbningerne 
under arbejdet, da excentersliberen ellers 
kan blive overophedet.

Tømning af støvopsamlerpose

Støvopsamlerposen skal tømmes, inden den 
bliver helt fuld. 

Træk posen af studsen (maskinen skal være 
slukket). 

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

Sæt støvopsamlerposen på studsen igen, 
inden du genoptager arbejdet.

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 

Rengøring og vedligehold

Tør excentersliberen af med en hårdt 
opvredet klud efter brug, og hold altid dens 
over� ade og ventilationsåbninger fri for 
snavs.

Brug ikke ætsende eller slibende 
rengøringsmidler, da disse kan angribe 
plastdelene på excentersliberen.
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Bemyndiget repræsentant:

Firmanavn Schou Company A/S  

Adresse Nordager 31

Postnummer 6000

By Kolding

Land Danmark

Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig og erklærer herved, at 
produktet

Produktidenti� kation: Excentersliber,  brand: MITSUTOMO, art.-nr. 9215 / 33703

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 speci� kationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller 
dele heraf:

Harmoniseret standard nr. Navn på standard

EN 62841-1:2015 Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og 
plæne- og havebrugsmaskiner - Sikkerhed - Del 1: Generelle krav

EN 62841-2-4:2014 Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og 
plæne- og havebrugsmaskiner – Sikkerhed – Del 2-4: Særlige krav til 
andre håndholdte slibe- og polérmaskiner end typer med skiver

EN 61000-3-3:2013 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - del 3-3: Grænseværdier 
- Begrænsning af spændingsændringer, spændings� uktuationer 
og � immer i off entlige lavspændingsforsyningsnet for udstyr med 
mærkestrøm <= 16 A pr. fase og ikke underlagt regler om betinget 
tilslutning

EN 55014-1:2017 Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater , 
elværktøj og lignende apparater - Del 1: Emission

EN 55014-2:2015 Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, 
elværktøj og lignende apparater - Del 2: Immunitet - 
Produktfamiliestandard

EN 61000-3-2:2014 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - del 3-2: Grænseværdier 
- Grænseværdier for emission af harmonisk strøm (indgangsstrøm til 
udstyret ≤ 16 A pr. fase)

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
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DK
Andre standarder og/eller tekniske speci� kationer

Standard eller teknisk speci� kation Titel på standard eller teknisk speci� kation

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

Kolding  01/05/2020

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

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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EXCENTERSLIP
Tekniska data

Spänning/frekvens:  230 V~ 50 Hz

Eff ekt: 450 W 

Hastighet:  7000-14000 varv/min.

Slipsula: Ø125 mm

Med 2 meter gummikabel 

Medföljande tillbehör:  3 st. sandpapper

Excenterslipens delar

1. Lås

2. Strömbrytare med variabel hastighet

3. Handtag

4. Dammuppsamlingspåse

5. Slipsula

6. Stödhandtag

7. Skruv för stödhandtag

Särskilda säkerhetsföreskrifter

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

Excenterslipen är inte avsedd för våtslipning.

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

Se till att spänna fast arbetsmaterialet före 
slipning.

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.

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

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.

Håll sladden borta från arbetsområdet.

Lägg inte ifrån dig excenterslipen förrän den 
har stannat helt.

Montering av sandpapper

Välj ett sandpapper med en kornstorlek som 
passar för arbetet. 

Använd sandpapper med lågt kornantal för 
grov slipning och sandpapper med högt 
kornantal för � nare slipning.

Placera sandpapperet så att dess hål sitter för 
hålen i slipsulan (5). Tryck sandpapperet mot 
slipsulans kardborryta och kontrollera att det 
sitter fast.

Montering av stödhandtag

Lossa skruven (7), och vinkla stödhandtaget 
till önskat läge. Dra åt skruven igen.

Montering av dammuppsamlings-
påse

Sätt dammuppsamlingspåsen (4) på 
dammsugarmunstycket. 

7
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Användning

Anslut excenterslipen till vägguttaget, och se 
till att inte röra vid slipsulan med händerna.

Ställ in excenterslipens hastighet på 
hastighetsväljaren (2). 

Håll i excenterslipens handtag med båda 
händerna och slå på den med strömbrytaren.

Låt excenterslipen uppnå full hastighet.

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

Lyft excenterslipen från arbetsmaterialet 
efter användning och stäng av 
den med strömbrytaren. Se till att 
ventilationsöppningarna inte blockeras 
eftersom det kan medföra att excenterslipen 
överhettas.

Tömning av dammuppsamlings-
påse

Dammuppsamlingspåsen ska tömmas innan 
den blir helt full. 

Dra av påsen från munstycket (maskinen ska 
vara avstängd). 

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

Sätt dammuppsamlingspåsen på munstycket 
igen innan du fortsätter med arbetet.

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 � nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• www.schou.com
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SE

Tillverkarens representant:

Firmanamn Schou Company A/S  

Adress Nordager 31

Postnummer 6000

Ort Kolding

Land Danmark

Denna förklaring om överensstämmelse är utfärdad med tillverkaren som ensam ansvarig och förklarar härmed 
att produkten

Produktbeteckning: Excenterslip,  märke: MITSUTOMO, art.nr. 9215 / 33703

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 speci� kationer som gäller för detta intyg om överensstämmelser eller 
delar av det:

Harmoniserad standard nr. Namn på standard

EN 62841-1:2015 Elektriskt motordrivna handverktyg, transportabla verktyg och 
trädgårdsmaskiner – Säkerhet – Del 1: Allmänna krav

EN 62841-2-4:2014 Elektriskt motordrivna handverktyg, transportabla verktyg och 
trädgårdsmaskiner – Säkerhet – Del 2-4: Särskilda krav på andra 
handhållna slip- och polermaskiner än typer med skivor

EN 61000-3-3:2013 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – del 3-3: Gränsvärden 
– Begränsning av spännings� uktuationer och � immer i off entliga 
lågspänningsdistributionssystem förorsakade av apparater med 
märkström <= 16 A per fas utan särskilda anslutningsvillkor

EN 55014-1:2017 Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav på hushållsapparater, 
elverktyg och liknande apparater – Del 1: Emission

EN 55014-2:2015 Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav på hushållsapparater, 
elverktyg och liknande apparater – Del 2: Immunitet – 
Produktfamiljestandard

EN 61000-3-2:2014 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – del 3-2: Gränsvärden 
– Gränsvärden för emission av harmonisk ström (ingångsström till 
utrustningen ≤ 16 A per fas)

EG-FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE
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Andra standarder och/eller tekniska speci� kationer

Standard eller teknisk speci� kation Titel på standard eller teknisk speci� kation

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

Kolding  01/05/2020

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

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.


