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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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Dette værktøj har multifunktioner, med sikker og pålidelig. Lav støj, høj effektivitet, bekvem reparation 
og mange andre funktioner. Det er det ideelle værktøj til at arbejde på overfladen af mange slags ma-
terialer.

Struktur og anvendelse. 

Teknisk data

Sikkerhedsinstruktion

Spænding/frekvens Max hastighed Hastighed Diameter

100-120V/60Hz 1000W 2000-7000RPM 110mm

220-240V/50Hz 1300W 2000-7000RPM 110mm

Før du bruger dette værktøj, skal du omhyggeligt læse følgende sikkerhedsinstruktioner for at undgå 
uventede ulykker såsom brand, elektrisk stød eller skader.

1. Rengør omkredsen af værktøjet. Uordnede arbejdsomgivelser eller arbejdsbord kan forårsage 
ulykker.

2. Det sikre arbejdsmiljø Brug ikke værktøjet i mørke og våde områder, anbring ikke brændbare 
væsker eller gas i nærheden af arbejdsværktøjet. Sæt venligst ikke værktøjet under regnen.

3. Undgå elektrisk stød! For at undgå fare, rør ikke ved metalmaterialer og elektriske apparater 
forbundet til jorden, såsom vandrør, varmeradiator.

4. Hold alle besøgende (især børn) væk fra området. Lad ikke de besøgende røre ved værktøjet og 
ledningen.

5. Bær ordentlig arbejdsuniform. Ingen løs klud under arbejdet, det er meget nemt at blive fanget i 
det bevægelige værktøj i så høj en hastighed. Bær venligst gummihandske og gode sko, beskyttel-
seshat, hvis du har langt hår.

6. Bær venligst masker og sikkerhedsbriller under arbejdet.

7. Forebyggelse af utilsigtet start. Sørg for, at strømafbryderen er slukket, før du sætter stikket i 
stikkontakten. Afbryd værktøjet fra strømforsyningen, når du skifter polerhjul.

8. Betjen forsigtigt. Samarbejd ikke maskinen, når du ikke føler dig godt tilpas. Hold den korrekte 
position og kropsholdning.

9. Ved udendørs brug skal du bruge den specifikke forlængerledning.

10. Tjek de arbejdende dele omhyggeligt ,for at sikre, at der ikke er nogen søm tilbage, før du begyn-
der at arbejde.
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Sønderbrogade 89

7160 Tørring, DK

Tlf.: 75802276

Mail: aj@ajengros.dk


