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FORKLARING AF SIGNALORD 
ADVARSEL: Indikerer en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere 
i død eller alvorlig skade og / eller skade på ejendom. 

FORSIKTIG: Indikerer en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre 
mindre eller moderat skade og / eller skade på ejendommen. 

          BEMÆRK: Indikerer en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre 
mindre eller moderat skade og / eller skade på ejendommen. 

 

GENERELLE EL VÆRKTØJ SIKKERHEDS ADVARSLER 
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle insinuationer. Manglende overholdelse af 
advarsler og instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og / eller alvorlig skade. 

Betegnelsen el værktøj i advarslerne henviser til dit strømforsynede el-værktøj. 

1) Sikkerhed på arbejdspladsen 

a) Opbevar arbejdsområdet rent og tørt.  

b) Brug ikke el værktøj i eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærvær af brandfarlige væsker, gasser 
eller støv. El værktøj skaber gnister, der kan antænde støv eller røg. 

c) Hold børn og tilskuere væk, når du bruger et el værktøj. Afledning kan medføre, at du mister 
kontrollen. 

 

2) Elektrisk sikkerhed 

a) El værktøjets strømstik skal passe til stikkontakten. Undgå at ændre stikket på nogen måde.   

b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer og 
køleskabe. Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis kroppen er jordforbundet. 

c) Udsæt ikke el værktøj for regn eller vådt forhold. Vand ind i et el værktøj øger risikoen for 
elektrisk stød. 

d) Brug aldrig ledningen i nærheden af varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Skadede 
eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. 

 

3) Personlig sikkerhed 

a) Vær opmærksom, se hvad du gør og brug fornuft, når du bruger et el værktøj. Brug ikke et el 
værktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed 
kan medføre alvorlig personskade. 

b) Brug personlige værnemidler. Brug altid beskyttelsesudstyr. Beskyttelsesudstyr som støvmaske, 
beskyttelsessko, hjelm eller høreværn, der anvendes under passende forhold, reducerer 
personskader. 

c) Forhindre utilsigtet start. Sørg for at kontakten er i slukket position inden du tilslutter el 
værktøjet. 

d) Fjern enhver justeringsnøgle eller værktøj, inden du tænder for el værktøjet. En skruenøgle eller 
en nøgle, der er fastgjort til en roterende del af el værktøjet, kan medføre personskade. 



e) Have en korrekt fod og balance på alle tidspunkter. Dette muliggør bedre styring af el værktøjet i 
uventede situationer. 

f) Bær korrekt påklædning. Brug ikke løst tøj eller smykke. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra 
bevægelige dele. Løse tøj, smykker eller langt hår kan fanges i bevægelige dele. 

4) Polermaskine brug & vedligeholdelse. 

a) Tving ikke polermaskinen. Brug det rigtige el værktøj til din applikation. Det rigtige el værktøj gør 
jobbet bedre og sikrere med den hastighed, som den blev designet til. 

b) Brug ikke el værktøjet, hvis kontakten ikke tænder og slukker. Enhver el værktøj, som ikke kan 
styres med kontakten, er farlig og skal repareres. 

c) Udtag stikket fra stikkontakten inden der foretages justeringer, udskiftning af tilbehør eller 
opbevaring af polermaskinen. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen 
for at starte polermaskinen ved et uheld. 

d) Opbevar ubenyttet el værktøj uden for børns rækkevidde og tillad ikke personer, der ikke kender el værktøjet 
eller disse instruktioner at betjene det. El værktøj er farligt i hænderne på uerfarne brugere 

e) Vedligeholdelse af el værktøjer. Kontrollér forkert justering eller binding af bevægelige dele, 
brud på dele og enhver anden tilstand, der kan påvirke værktøjets drift. Hvis det er beskadiget, 
skal du have værktøjet repareret før brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte el 
værktøjer. 

f) Hold skæreværktøjer skarpe og rene. Vedligeholdelsesværktøj med skarpe skærekanter er 
mindre tilbøjelige til at binde og er lettere at styre. 

g) Brug el værktøjet, tilbehør og værktøjs bits mv i overensstemmelse med disse instruktioner 
under hensyntagen til arbejdsvilkårene og det arbejde, der skal udføres. Brug af el værktøjet til 
andre operationer end de tilsigtede kan medføre en farlig situation. 

 

5) SERVICE 

a) Få dit el værktøj serviceret af en autoriseret reparatør, der kun bruger originale reservedele. 
Dette sikrer, at el værktøjets sikkerhed opretholdes. 

 

 

 

 

 

 

YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 
1.Dette værktøj er designet til at blive brugt til polering. Læs alle advarsler, instruktioner, angivelser 
på tegninger og specifikationer, der følger med dette værktøj. Manglende overholdelse af alle 
vejledninger kan medføre elektrisk stød, brand og / eller alvorlige skader. 

2. Dette værktøj er ikke beregnet til at blive brugt til noget, metal slibning og skæreoperationer. 
Brugen af dette værktøj til utilsigtede applikationer kan forårsage farer og personskader 



3. Værktøjet skal bruges med tilbehør, der er specielt designet eller anbefalet af producenten. 
Fastgørelsen af tilbehør til værktøjet garanterer ikke en sikker betjening, læs følgende yderligere 
instruktioner. 

4. Tilbehørets nominelle hastighed skal mindst svare til den maksimale hastighed, der er angivet 
på værktøjet. Brug af tilbehør ved hastigheder over den nominelle kan medføre, at de går i stykker 
eller projiceres i luften. 

5.Den eksterne diameter og tykkelsen af tilbehør skal svare til specifikationerne for den. Tilbehør 
med forkerte dimensioner kan ikke beskyttes eller kontrolleres tilstrækkeligt. 

6. Konfigurationen af tilbehør skal ligeledes tilpasses. Brugen af tilbehør, som ikke kan monteres 
perfekt på værktøjet, kan resultere i ubalance, kraftige vibrationer og umuligheden af at styre 
værktøjet. 

7.Anvend ikke brug af beskadiget tilbehør. Før brug skal du kontrollere alt tilbehør. Undersøg 
rondellen og kontroller, at der ikke er revner eller overdreven slitage. Hvis værktøjet eller tilbehøret 
er blevet tabt, skal du kontrollere, at de ikke er beskadiget eller installer en nyt tilbehør. Efter 
inspektion eller montering af tilbehør skal du prøve værktøjets drift ved maksimal hastighed, uden 
belastning i et minut og hold det på sikkerhedsafstand. Hvis tilbehør er beskadiget, vil det gå i 
stykker under denne test. 

8. Brug personlig beskyttelsesudstyr. Brug passende ansigtsskærm, beskyttelsesbriller eller 
sikkerhedsbriller. Brug passende støvmaske, høreværn, handsker og værkstedsforklæde, der kan 
standse små slibemidler eller emner. Øjenbeskyttelsen, støvmaske eller åndedrætsværn skal være 
i stand til at filtrere partikler, der genereres af din operation. Vedvarende eksponering for 
højintensiv støj kan forårsage høretab. 

9.Hold tilskuere en sikker afstand væk fra arbejdsområdet. Alle, der kommer ind på 
arbejdsområdet, skal bære personlige værnemidler. Fragmenter af emnet eller et brudt tilbehør 
kan influere væk og forårsage skade uden for det umiddelbare driftsområde. 

10. Anvend el værktøjet kun på isolerede overflader, når der udføres en operation, hvor 

Skæreudstyr kan kontakte skjulte ledninger eller egen ledning. Skærende tilbehør, der kontakter 
en "live" ledning, kan gøre apparatets udsatte metaldele "levende" og chok operatøren. 

11. Placer ledningen fri for spindeudstyret. Hvis du mister kontrollen, kan ledningen blive afskåret, 
og din hånd eller arm kan trækkes i spindeudstyret. 

12.Under aldrig el værktøjet nede, indtil tilbehøret er færdigt. Spindeudstyret kan tage fat i 
overfladen og trække værktøjet ud af din kontrol. 

13.Du må ikke tænde el værktøjet, mens du bærer det ved din side. En uhindret kontakt med 
spindeudstyret kan fange dit tøj og trække tilbehøret i din krop. 

14. Rengør værktøjets luftventiler. Motorens ventilator trækker støvet inde i huset, og overdreven 
ophobning af pulveriseret metal kan forårsage elektriske farer. 

15. Brug ikke værktøjet i nærheden af brandfarlige materialer. Gnister kan antænde disse 
materialer. 

16. Brug ikke tilbehør, der kræver flydende kølemidler. Brug af vand eller andre flydende 
kølemidler kan resultere i elektrisk overgang eller stød. 

Yderligere sikkerhedsinstruktioner for alle operationer 

 



KICKBACK OG RELATEREDE ADVARSLER 
Kickback er en pludselig reaktion på et klemt eller snaget roterende hjul, bagsidepude, børste eller 
andet tilbehør. Forsinkelse eller snagging forårsager hurtig standsning af det roterende tilbehør, 
som igen får det ukontrollerede el værktøj til at blive tvunget i retning modsat af tilbehørets rotation 
ved bindingen. 

Kickback er resultatet af værktøjsmishandling og / eller forkerte driftsprocedurer eller betingelser 
og kan undgås ved at tage de nødvendige forholdsregler som angivet nedenfor: 

1) Hold et fast greb på el værktøjet, og stå i en position med din krop og arm for at gøre det muligt 
at modstå tilbageslagskræfter. Brug altid det med følgende håndtag for maksimal kontrol over 
tilbageslag eller drejningsmomentreaktion under opstart. Operatøren kan styre 
drejningsmomentreaktion eller tilbageslagskræfter, hvis der træffes passende forholdsregler. 

2) Placer aldrig hånden i nærheden af det roterende tilbehør.  

3) Placer ikke din krop i det område, hvor el værktøjet vil bevæge sig, hvis kickback forekommer. 
Kickback vil fremdrive værktøjet i retning modsat hjulets bevægelse ved snagging. 

Yderligere specifikke sikkerhedsinstruktioner for polere 

• Brug altid øjenbeskyttelse. Alle bruger og tilhængere skal bære øjenbeskyttelse, der overholder 
Z87.1. 

• Rengør dit værktøj ofte, især efter kraftig brug. Støv og grus, der indeholder metalpartikler, 
akkumuleres ofte på indvendige overflader og kan medføre fare for elektrisk stød. 

• Brug ikke dette værktøj i længere tid. Vibrationer forårsaget af dette værktøjs betjening kan 
forårsage permanent skade på fingre, hænder og arme. Brug handsker til at give ekstra pude, tag 
hyppige hvileperioder og begrænse daglig brugstid. 

• Luftåbninger dækker ofte bevægelige dele og bør undgås. Løse tøj smykker eller langt hår kan 
fanges i bevægelige dele. 

ON / OFF SWITCH 

ADVARSEL: For at mindske risikoen for skade skal du sørge for, at polermaskinen ikke hviler på 
emnet, når kontakten tændes. 

For at tænde poleringsapparatet skal du trykke på håndtaget på kontakten i retning af værktøjets 
krop, og hvis polermaskinen skal låses i ON-position, skal du trykke på knappen samtidig og holde 
den trykket, mens du løser håndtaget og dermed låser kontakten. 

For at slukke polermaskinen skal du løsne håndtaget eller, hvis den er låst i ON-stilling, skal du 
trykke på håndtaget for at frigøre låseknappen. 

OPERATION 

ADVARSEL: For at reducere risikoen for skade skal du slukke for polermaskinen og fjerne 

tilbehør, før justering eller ved reparation. Sørg for, at kontakten er i "OFF" position. En utilsigtet 
opstart kan forårsage skade. 

ADVARSEL: Ændr aldrig dele af elværktøjet. Damp eller personskade kan resultere. 

 

 

 



MONTERING AF POLISHING MOP 
Tryk på polermøbet for at fastgøre det på sikkerhedskopien. 

FORSIGTIG: Tilbehør skal vurderes for mindst den anbefalede hastighed på værktøjs 
advarselsmærket. Tilbehør, der løber over nominel hastighed, kan flyve fra hinanden og forårsage 
skade. Tilgængelighedsværdier skal altid være over værktøjshastigheden som vist på 
værktøjsbetegnelsen. 

 

FØR DU STARTER POLSKEREN 
Sikre at: 

• Strømforsyningen er i overensstemmelse med værktøjets egenskaber (se fanebladet 
"Minimumsmåler! For ledningssæt"); 

• Strømforsyningskabel og stik er i perfekt stand; 

• ON / OFF-kontakten virker korrekt, selvom strømforsyningen er afbrudt; 

• Alle dele af værktøjet er monteret korrekt, og at der ikke er tegn på skade. 

• Ventilationsåbningerne er ikke forhindret. 

Manglende evne til at starte 

Hvis dit værktøj undlader at starte, skal du kontrollere, at stikket på ledningsstikket har god kontakt 
i stikkontakten. Kontrollér også for sikrede sikringer eller åbne strømafbrydere i linjen. 

UDSKIFTNING AF POLISHING MOP 

Træk den brugte poleringsmop ud og påfør den nye, og tryk den på pladen. 

FORSIGTIG: Tilbehør skal vurderes for mindst den anbefalede hastighed på værktøjs 
advarselsetiketten. Tilslutninger, der løber over nominel hastighed, kan flyve fra hinanden og 
forårsage skade. Tilgængelighedsværdier skal altid være over værktøjshastigheden som vist på 
værktøjets navneplade. Tryk på polermøtrikken for at fastgøre det til back-up pad. 

VEDLIGEHOLDELSE 
Vedligeholdelse og rengøring af de indvendige dele, som børster, kuglelejer, gear osv. Eller andre, 
må kun udføres af et autoriseret kundeserviceværksted. 

ADVARSEL: For at mindske risikoen for skade skal du slukke for enheden og frakoble den fra 
strømforsyningen, inden du installerer og fjerner tilbehør, inden du justerer eller når du foretager 
reparationer. Sørg for, at kontakten er i "OFF" position. En utilsigtet opstartskan forårsage skade. 

 

RENGØRING 
ADVARSEL: Blæs snavs og støv ud af alle udluftninger med ren, tør luft mindst en gang om ugen. 
For at minimere risikoen for øjenskade skal du altid bære ANSI Z87.1, for at udfører dette. 

ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre hårde kemikalier til rengøring af ikke-
metalliske dele til værktøjet. Disse kemikalier kan svække plastmaterialerne, der anvendes i disse 
dele. Brug og klud dæmpes kun med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske komme ind Værktøjet; 
Sænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske. 
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