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POLERMASKINE 
1500 WATT

Læs hele vejledningen før INSTALLATION, for at sikre en korrekt 
drift- og lang levetid

Varenr: 10020214

INSTALLATION, DRIFT OG  
VEDLIGEHOLDELSE MANUAL
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Udfyld nedenstående information, som findes på typeskiltet. 

Varenr. ________________________________

Serie Nr.________________________________

Produktions dato _________________________ 

De personer der står herunder, er kvalificerede til at bruge maskinen efter  
installationen. 

Kurset for brug og vedligeholdelse er blevet udført af en kvalificeret tekniker. 

1. …………………………………………………………………………………………………………………….....

2. ………………………………………………………………………………………………………………………...

3. ………………………………………………………………………………………………………………………...

4.  ………………………………………………………………………………………………………………………..

Brugerens data
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Model nr. ____________________________________ 

Serie nr. _____________________________________

Kunde _______________________________________ 

Installations dato ______________________________ 

Vi erklærer hermed at ovennævnte maskine er installeret korrekt. 

Alle funktioner er blevet afprøvet. 

Vi forventer, derfor at maskinen virker godt I alle henseender.

Installations dato   Den autoriserede tekniker 

…………………………………………….  ……………………………………………………

                                             Kunden

                                                  
    ………………..…………………………………..

Installations data
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Oplysningerne i denne håndbog, er tænkt som en guide til betjeningen af maskinen, og er ikke tænkt 
som en brugermanual. De data guiden indeholder, er indhentet fra producenten og fra andre kilder. 
Der er gjort mange bestræbelser for, at sikre nøjagtigheden af oplysningerne, men det er umuligt, at 
kontrollere hver eneste oplysning om produktet. Derudover kan udvikling af maskinen betyde, at det 
leverede udstyrs detaljer, kan variere fra oplysningerne i denne manual. Derfor er det brugerens ansvar 
at sikre, at udstyret er egnet til arbejdsopgaverne og at det ikke bliver brugt uhensigtsmæssigt.

Begrænset garanti
AJ Engros A/S gør alt for at sikre, at de leverede produkter, lever op til høje kvalitets og holdbarheds 
standarder og garanterer overfor forbrugerne/køberne af vores produkter, at de er fri for materielle 
defekter og forarbejdningsdefekter. På varerne er der 2 års reklamationsret, i henhold til den danske 
købelov. Den givne garanti, gælder ikke for fejl, der skyldes direkte eller indirekte misbrug, forkert brug, 
forsømmelse, uheld, normalt slid og ælde, reparation, ændringer uden vores tilladelse og vejledning 
eller mangel på vedligeholdelse.

AJ-Engros A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for dødsfald, skader på personer eller ejen-
dom eller følgeskader, som følge af brug af vores produkter.

For at benytte sig af garantien, skal produktet eller en del af produktet, returneres til os med henblik  
på undersøgelse, med forudbetalt porto. Derudover skal der medfølge et købsbevis og en beskrivelse 
af klagen. Hvis vores undersøgelse viser en defekt, vil vi enten reparere, eller udskifte produktet. Hvis vi 
ikke let og hurtigt kan foretage en reparation eller en udskiftning og hvis du er villig til at acceptere en 
tilbagebetaling, vil vi refundere købsprisen. Vi returnerer produkter på forbrugerens regning, hvis det 
viser sig, at der ingen defekt er eller defekten ikke er dækket af garantien.

Producenten forbeholder sig, til enhver tid ret til, at ændre specifikationer, da de til enhver tid stræber 
efter, at opnå en bedre kvalitet af udstyret.

Ophavsret: Ophavsretten af denne instruktionsbog er ejet af AJ Engros A/S, og må ikke gengives eller 
kopieres uden forudgående tilladelse fra AJ Engros A/S.

Note
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ANVENDELSE 
Med et ubelastet omdrejningstal på 600-3000 er polermaskinen ST180 universelt velegnet til polering 
af overflader af træ, metal, sten og lak, Med fleksible slibeskiver og slibeskål er type ST180 velegnet 
til slibebehandling på bløde materialer, såsom træ. plademaling etc. Til rengøring og rustfjernelse kan 
overflade- eller kopbørster også anvendes.

SLIBE- OG POLERINGSVÆRKTØJ (TILBEHØR)
Du finder et stort udvalg af slibe- og polerværktøj i vores foldere.

MONTERING AF VÆRKTØJ
Træk først stikket ud af stikkontakten! Figurerne l-3 giver monteringsinstruktioner til flere værktøjer. 
Den medfølgende gaffelnøgle bruges til at holde værktøjsspindelen.

RÅD TIL BETJENING
Opmærksomhed! Arbejd altid med sikkerhedsbriller, du opnår de bedste resultater ved slibning af dit 
guld, værktøjet i en skrå stilling i en spids vinkel i forhold til arbejdsfladen (ca.30), Det medfølgende 
håndtag kan monteres på hver side af værktøjet.

RENGØRING OG PLEJE
Træk stikket ud af stikkontakten, før der påbegyndes arbejde på maskinen! 
Hold alle udluftningshuller i motorhuset frie og rene. Blæs motoren jævnligt ud med trykluft (efter ca. 
150 arbejdstimer) For din egen sikkerhed skal beskadigede ledninger omgående udskiftes, hvis to-le-
derkablet af den dobbeltisolerede type udskiftes under et reparationsarbejde, så nej! brug en tredje 
ledning til jordforbindelse.

KULBØRSTET OG KOMMENTATOR
Udskift børsterne, når de er orm til 10mrn længde (minimum), Brug kun ægte hingstebørstet, For at 
skifte børster tages børsteholderen (3) ud og rengøres med en tør børste. Sørg for, at de nye børster 
glider frit.

MONTERING:
Indsæt børsteholderen (3) og skru på: Løftfjeder, indsæt kulbørste (2) og skru på. Sæt isolerende låg 
(1) på og skru på. Lad maskinen køre i tomgang med de nye børster i 15 minutter. Tilslut aldrig værk-
tøjet uden først at skrue de isolerende låg på. Slidte forstenede eller ude af runde kommentatorer skal 
skummes, ikke ”glatte” med slibepapir. Forny gearfedtet ved hver anden kulbørsteskift. Den autorisere-
de tandhjulsservice vil gøre dette for dig hurtigt og pålideligt.

Spænding/frekvens Max hastighed Hastighed Diameter

230V/50Hz 1500W 1000-3000RPM 180mm

Teknisk data
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Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Ved brug af elektrisk værktøj skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges 
for at reducere risikoen for brand elektrisk stød og personskade, herunder følgende.

Læs alle disse instruktioner, før du forsøger at betjene dette produkt, og gem disse instruktioner.

FOR SIKKER DRIFT:
1. Hold arbejdsområdet rent, rodede områder og bænke inviterer til skader.

2. Overvej arbejdsmiljøet + Udsæt ikke elværktøj for Brug ikke elværktøj på fugtige eller våde steder. 
Hold arbejdsområdet godt oplyst. Brug ikke værktøjet i nærheden af   brændbare væsker af gasser.

3. Beskyt mod elektrisk stød, Undgå kropskontakt med jordet overflade. For eksempel rør, radiato-
rer.

4. Hold børn og besøgende væk Lad ikke besøgendes kontaktværktøj eller forlængerledning. Alle 
besøgende skal holdes væk fra arbejdsområdet.

5. Opbevar ledigt værktøj, når det ikke er i brug, skal værktøj opbevares tørt og højt eller aflåst 
utilgængeligt for børn.

6. Tving ikke værktøj, det vil gøre arbejdet bedre og sikrere i den hastighed, det var beregnet til.

7. Brug de rigtige værktøjer. Tving ikke en lille tude eller tilbehør til at udføre arbejdet eller et tungt” 
værktøj. Ikke til formål, der ikke er beregnet, for eksempel, brug ikke rundsav til at skære trælem-
mer af træstammer.

8. Klæd dig ordentligt på, tag ikke tøj eller smykker løs. De kan blive fanget i bevægelige dele, 
Gummihandsker og skridsikkert fodtøj dækker igen for at indeholde langt hår,

9. Brug øjenværn. Brug også ansigts- eller støvmaske, hvis skæreoperationen er støvet.

10. Misbrug ikke ledningen, bær aldrig værktøjet i ledningen eller træk det for at frakoble formstik-
ket. Hold ledningsform, varme, olie og skarpe kanter.

11. Sikkert arbejde Brug klemmer eller en skruestik til at holde arbejdet, det er sikrere end at bruge 
din hånd, og det frigør begge hænder til at betjene værktøjet,

12. Ræk ikke for meget, hold altid ordentlig tuden og balance.

13. Vedligehold værktøj med omhu: hold værktøj skarpt og rent for bedre og sikrere ydeevne, følg 
instruktionerne for smøring og udskiftning af tilbehør, inspicér værktøjsledningen med jævne 
mellemrum, og lad den repareret af et autoriseret serviceværksted, hvis det er beskadiget. - In-
spicer forlængerledninger med jævne mellemrum og udskift dem, hvis de er beskadigede. Hold 
håndtagene rene og fri form på og smør dem.

14. Disconcert værktøjer. Når den ikke er i brug, før servicering og ved udskiftning af tilbehør, f.eks. 
knive, bits og fræsere.

15. Fjern justeringsnøgler og skruenøgler. Fra vane at tjekke for at se, at nøgler og justeringsnøgler er 
fjernet fra værktøjet, før det tændes.

16. Undgå utilsigtet tværstriber. Bær ikke tilsluttet værktøj med fingeren på kontakten, sørg for at 
kontakten er slukket, når du tilslutter
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17. Udendørs brug forlængerledninger. Når værktøjet bruges udendørs, brug kun forlængerledninger, 
der er beregnet til udendørs brug og er således mærket.

18. Vær opmærksom, pas på, hvad du laver. Brug sund fornuft Brug ikke værktøjet, når du er træt.

19. Tjek beskadigede pander. Før yderligere brug eller værktøjerne, skal en afskærmning eller anden 
beskadiget del kontrolleres omhyggeligt for at fastslå, om den vil fungere korrekt og udføre dens 
tilsigtede funktion» Kontroller for justering af bevægelige pander binding af bevægelige dele 
brud på dele, montering og enhver anden forhold, der er beskadiget, skal repareres korrekt eller 
udskiftes af et autoriseret servicecenter, medmindre andet er angivet andetsteds i denne brugs-
anvisning. Få defekte kontakter udskiftet af et autoriseret servicecenter. Brug ikke værktøjet, hvis 
kontakter ikke tænder og slukker for det.

20. Advarsel. Brug af andet tilbehør eller tilbehør end anbefalet i denne betjeningsvejledning eller 
Stalling-kataloget kan udgøre en risiko for personskade og kan ugyldiggøre enhver garanti.

21. Det anbefales at bruge høreværn, når støjen overstiger 85 db.
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Sønderbrogade 89

7160 Tørring, DK

Tlf.: 75802276

Mail: aj@ajengros.dk


