
 

 

VINKELSLIBER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Inden du betjener værktøjet første gang, skal du læse og følge betjeningsvejledningen og 

sikkerhedsoplysningerne. Gem denne brugermanual. 

 



 Brug beskyttelsesbriller. 

  

 

Beregnet anvendelse 

Maskinen er beregnet til at skære i, skrubbe og børste metal- og stenmaterialer 

uden brug af vand. 

Til skæring i bundede slibemidler skal der bruges en speciel skæreskinne 

(tilbehør). 

Når der skæres i sten, skal der sørges for tilstrækkelig støvopsugning. Maskinen 

kan bruges til sandpapirslibning med godkendte slibeværktøjer. 

 

Illustrerede komponenter 

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af 

maskinen på illustrationssiden. 

 

 

 

1. Beskyttelseskappe 

2. Spindellåseknap 

3. Tænd/sluk-knap med sikkerhedslåseknap 

4. Hovedhåndgreb 

5. Ventilationsåbning 

6. Ekstra håndtag 

7. Udvendig flange 

8. Bagflange 

9. Skrue 

 

 

 

Tekniske data 



Vinkelsliber  912522 

Strømspænding V 230-240 V ~ 50 Hz 

Nominel effekt W 600 

Tomgangshastighed min-1 12000 

Slibeskivediameter mm 115 

Slibespindelgevind  M14 

Vægt Kg 2,2 

Beskyttelsesklasse  回/II 

 

Betjening 

Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på selve 

maskinen. 

 

Montering af ekstra håndtag 

Kontrollér, at stikket er trukket ud af stikkontakten, når det ekstra håndtag 

sættes på eller tages af. 

 
Det ekstra håndtag (6) kan monteres på vinkelsliberen i tre forskellige 

positioner: opad, til venstre og til højre. 

 

Montering af beskyttelsesanordning 

ADVARSEL:  Inden montering og tilpasning skal vinkelsliberen altid slukkes, og 

stikket trækkes ud af stikkontakten. 

Løsn skruen med en skruetrækker, sæt beskyttelseskappen (1) i den ønskede 

position, og skru den fast. 

Beskyttelseskappen skal være placeret, så den beskytter brugeren, hvis der 

opstår brud på skiven under brug. 

 

Montering af slibeskive 

ADVARSEL:  Inden montering og tilpasning skal stikket altid trækkes ud af 

stikkontakten. 

Tryk på spindellåseknappen (2), og hold den nede for at montere spindlen. Drej 

udgangsspindelen (c), indtil den låses. Tag den udvendige flange (a) og 

bagflangen (b) af ved hjælp af den medfølgende skruenøgle med to huller. 

Sæt den ønskede slibe-/skæreskive på spindlen, og sæt den udvendige flange 



og bagflangen på igen. Slip spindellåsen. 

  
VIGTIGT: Tryk kun på spindellåseknappen (2), når motoren og vinkelsliberens 

udgangsspindel (c) står stille! Hold spindellåseknappen nedtrykket, når skiven 

skiftes. 

Tænd for vinkelsliberen ved hjælp af tænd/sluk-knappen (3), og lad den køre i 

30 sekunder for at kontrollere, at den fungerer korrekt, og at der ikke er 

unormale vibrationer. Stop vinkelsliberen med det samme, hvis der opstår 

kraftige vibrationer, og undersøg årsagen. 

Ved slibe- og skæreskiver med en tykkelse på op til ca. 3 mm skues den 

udvendige flange (a), så den flade side vender mod slibe- eller skæreskiven. 

 

1. Flangeplacering ved brug af slibeskive med forsænket midte. 

 

2. Flangeplacering ved brug af skæreskive med forsænket midte. 

 
3. Flangeplacering ved brug af lige skæreskive. 

 

Skru sidehåndtaget godt fast i et af hullerne på siden af gearhuset. Dette 



afhænger af, hvad brugeren foretrækker. 

 

Tænd/sluk 

Inden du begynder arbejdet med vinkelsliberen, kontrolleres det, at 

strømkildens spænding stemmer overens med angivelserne på maskinens 

typeskilt. 

Inden tænd/sluk-knappen aktiveres med sikkerhedslåseknappen (3), 

kontrolleres det, at slibeskiven sidder korrekt og roterer frit, og at den 

udvendige flange sidder godt fast. 

                

Sæt stikket i stikkontakten. 

Tænd 

Skub sikkerhedslåseknappen til højre (se pilen (1)), og skub samtidig 

tænd/sluk-knappen frem, mens den holdes nedtrykket (se pilen (2)). 

Sluk 

Skub tænd/sluk-knappen tilbage (3). Den går automatisk tilbage til den 

oprindelige position (slukket), og værktøjet slukkes. Slip ikke vinkelsliberen, før 

den er holdt op med at køre. 

Advarsel: Hjulet fortsætter med at rotere, efter at værktøjet er slukket. 

 

MOTOR 

Det er vigtigt, at motoren er godt ventileret under brug. Sørg derfor altid for, at 

ventilationsåbninger (5) er rene. 

 

Brug 

Slibning 

Hold godt fast på hovedhåndgrebet (4) og det ekstra håndtag (6), og tænd. 

Undgå at blokere ventilationsåbningerne med hånden, da det kan få 

vinkelsliberen til at overophede. Lad skiven komme op på fuld hastighed. 

Brug vinkelsliberen på arbejdsemnet. Det bedste arbejdsresultat opnås, når 

vinkelsliberen 

holdes i en vinkel på 15-30° i forhold til arbejdsemnet. Kør forsigtigt med 

vinkelsliberen langs emnet. Giv vinkelsliberen tid til at arbejde. Det er sjældent 

nødvendigt at trykke skiven hårdt ned mod den overflade, der bearbejdes. 

Der kan opstå gnister i motorhuset under brug. Dette er normalt og betyder ikke, 



at vinkelsliberen er defekt. 

Sluk for vinkelsliberen efter brug. 

Hvis ledningen til elværktøjet beskadiges, skal den udskiftes med en speciel 

ledning, der fås ved at kontakte kundeservice. 

 

Skæring 

Der er stor risiko for kvæstelse! 

Splinter fra skæreskiver kan kastes ud med meget høj hastighed. 

– Tryk ikke på siden af skiven, da skæreskiven kan sætte sig fast eller gå i 

stykker. 

 

1. Monter skæreskiven. 

2. Tænd for værktøjet, og lad det først køre uden belastning. 

3. Hold motorblokken i en vinkel på mellem 30° og 45° i forhold til 

arbejdsemnet. 

4. Før skiven langsomt og jævnt langs skærelinjen. 

 

Vedligeholdelse og rengøring 

Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på selve 

maskinen. 

For at maskinen kan fungere korrekt, skal maskinen og 

ventilationsåbningerne altid holdes rene. 

Ved ekstreme brugsbetingelser skal der så vidt muligt bruges 

støvopsugning. Blæs ventilationsåbningerne igennem med hyppige 

mellemrum, og montér en strømbeskyttelseskontakt (RCD).  

Ved bearbejdning af metal kan ledende støv aflejre sig inde i elværktøjet. Dette 

kan forringe elværktøjets beskyttelsesisolering. 

Tilbehøret skal opbevares og behandles omhyggeligt. 

Hvis det er nødvendigt at udskifte tilslutningsledningen, skal dette udføres af et 

autoriseret serviceværksted for at undgå eventuelle sikkerhedsfarer. 

 

MILJØ 

Hvis apparatet skal udskiftes efter brug, må det ikke smides ud 

sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes på en 

miljøvenlig måde. 



Affald fra elektriske maskiner må ikke håndteres som almindeligt 

husholdningsaffald. Det skal genbruges, hvis det er muligt. Kontakt 

kommunen eller forhandleren for at få at vide, hvordan det skal genbruges. 

 


