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Anvendte symboler
^as^opbi>
dà›ê=çééãÉêâëçã=é™=Éå=ìãáÇÇÉäÄ~ê=íêìÉåÇÉ=
Ñ~êÉK=aÉí=â~å=çééëí™=äáîëÑ~êÉ=ÉääÉê=Ñ~êÉ=Ñçê=
~äîçêäáÖÉ=ëâ~ÇÉê=ÇÉêëçã=ÇÉííÉ=áââÉ=Ääáê=ÑìäÖíK
clopfhqfd>
dà›ê=çééãÉêâëçã=é™=Éå=ëáíì~ëàçå=ëçã=â~å=
î‹êÉ=Ñ~êäáÖK=aÉí=â~å=çééëí™=ëâ~ÇÉ=é™=
éÉêëçåÉê=ÉääÉê=íáåÖ=ÇÉêëçã=ÇÉííÉ=áââÉ=Ääáê=ÑìäÖíK
ebksfpkfkd
_ÉíÉÖåÉê=íáéë=çã=ÄêìâÉå=çÖ=îáâíáÖÉ=
áåÑçêã~ëàçåÉêK

Symbolene på maskinen
iÉë=ÄÉíàÉåáåÖëîÉáäÉÇåáåÖÉå=
Ñ›ê áÄêìâí~âáåÖ>
_êìâ=›óÉîÉêå>
eÉåîáëåáåÖÉê=çã=~îëâ~ÑÑáåÖ=~î=
Ö~ããÉä=ã~ëâáå=EëÉ=ëáÇÉ=NMNF>

Forskriftsmessig bruk
Saneringssliperen LD 18-7 125 R/
LD 18-7 150 R er beregnet for
– kommersiel bruk i industri og håndverk,
– for tørrsliping og jevning av betong, puss,
betonggulv, sandstein, chamotte og
asfalt,
– for sliping av maling og rester av lim på
betong eller betonggulv,
– for bruk med diamantverktøy som blir
tilbudt av FLEX for denne maskinen
og som er tillatt for et turtall på minst
7.000 o/min.
Bruken av skille-, skrubbe-, lamellskiver eller
trådbørster er ikke tillatt.
Under bruken av saneringssliperen
LD 18-7 125 R/LD 18-7 150 R er det
nødvendig å tilkople en støvsuger av
klasse M.
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Sikkerhetshenvisninger
^as^opbi>
iÉë=áÖàÉååçã=~ääÉ=ëáââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉåÉ=
çÖ=~åîáëåáåÖÉåÉK=cçêë›ããÉäëÉê=å™ê=ÇÉí=
ÖàÉäÇÉê=çîÉêÜçäÇÉäëÉå=~î=ëáââÉêÜÉíëÜÉåîáëJ
åáåÖÉåÉ=çÖ=~åîáëåáåÖÉåÉI=â~å=Ñ›êÉ=íáä=ÉäÉâíêáëâ=
ëí›íI=Äê~åå=çÖLÉääÉê=~äîçêäáÖÉ=ëâ~ÇÉêK=
lééÄÉî~ê=~ääÉ=ëáââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉåÉ=
çÖ ~åîáëåáåÖÉåÉ=Ñçê=ëÉåÉêÉ=ÄêìâK
 Dette elektroverktøyet skal brukes som
sliper. Ta hensyn til alle sikkerhetshenvisningener, anvisninger, framstillinger og data som følger med
maskinen.
Dersom de følgende anvisningene ikke blir
tatt hensyn til, kan dette føre til elektrisk
støt, brann og/eller alvorlige skader.
 Dette elektroverktøyet er ikke egnet for
å slipe med sandpapir, arbeide med
trådbørster, polering eller skillesliping.
Dersom elektroverktøyet brukes til formål
som det ikke er beregnet for, kan det
oppstå fare og skader.
 Ikke bruk tilbehør som ikke er spesielt
beregnet og anbefalt av produsenten
for bruk med dette elektroverktøyet.
Kun dersom tilbehøret blir festet fast til
elektroverktøyet, garanterer dette ingen
sikker bruk.
 Det tillatte turtallet for innsatsverktøyet
må være minst så høyt som det høyeste
turtallet som er angitt på elektroverktøyet.
Tilbehør som dreies rundt hurtigere enn
tillatt, kan ødelegges og bli slynget bort.
 Innsatsverktøyets utvendig diameter
og tykkelse må tilsvare målangivelsene
på elektroverktøyet ditt.
Feilt dimensjonerte innsatsverktøy kan
ikke bli tilstrekkelig avskjermet eller
kontrollert.
 Slipeskiver, slipetallerkener eller annet
tilbehør må passe nøyaktig oppå
slipespindelen på elektroverktøyet ditt.
Innsatsverktøy som ikke passer nøyaktig
oppå slipespindelen, dreier seg ujevnt,
vibrerer meget sterkt og kan føre til at du
mister kontrollen.
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 Ikke bruk skadede innsatsverktøy.
Kontroller innsatsverktøyene før hver bruk
for sprekker og rifter, slipetallerkenene må
sjekkes for sprekker, slitespor eller sterk
slitasje. Dersom elektroverktøyet eller
innsatsverktøyet faller ned, må det
kontrolleres om det har tatt skade, eller bruk
et annet innsatsverktøy som ikke er skadet.
Når du har kontrollert innsatsverktøyet og
har satt det inn, må du og andre personer
som befinner seg i nærheten holde dere
på avstand utenfor flaten for det roterende
innsatsverktøyet, og la maskinen først gå i
ett minutt med høyeste turtall.
Skadede innsatsverktøy brekker for det
meste i løpet av denne testtiden.
 Bruk personlig verneutstyr. Alt etter
anvendelsen, må du bruke ansiktsvern,
øyevern eller vernebrille. Dersom det er
nødvendig, må du bruke støvmaske,
hørselsvern, vernehansker eller
spesialforkle som beskytter deg mot
små slipe- og materialpartikler.
Øynene må beskyttes mot
fremmedlegemer som kan bli slynget
rundt ved forskjellige anvendelser. Støveller pustevernmaske skal filtrere det
støvet som oppstår under bruken. Dersom
du blir utsatt for sterk støy i lang tid, kan
dette føre til tap av hørselen.
 Pass på at andre personer blir holdt
på sikker avstand fra arbeidsområdet.
Enhver som kommer innenfor arbeidsområdet, må ha på seg personlig
verneutstyr.
Bruddstykker av arbeidsstykke eller
brukne innsatsverktøy kan bli slynget
rundt og forårsake skade også utenfor
det direkte arbeidsområdet.
 Hold maskinen kun i de isolerte
håndtakene når du utfører arbeid hvor
innsatsverktøyet kan treffe på gjemte
strømledninger eller dens egen
strømkabel.
Kontakt med spenningsførende ledninger
kan også sette maskindeler av metall
under spenning og føre til elektrisk støt.

LD 18-7 125 R/LD 18-7 150 R
 Hold strømkabelen alltid borte fra
innsatsverktøy som dreier seg.
Dersom du mister kontrollen over maskinen, kan strømkabelen bli kuttet over
eller henge fast, slik at hånden eller armen
din kan komme inn i innsatsverktøy som
dreier seg.
 Legg elektroverktøyet aldri fra deg før
innsatsverktøyet er helt stoppet opp.
Et innsatsverktøy som dreier seg kan
komme i kontakt med overflaten der
maskinen legges fra og du kan dermed
miste kontrollen over elektroverktøyet.
 La ikke elektroverktøyet være i gang
mens du bærer det.
Klærne dine kan ved en tilfeldighet komme
i kontakt med innsatsverktøy som dreier
seg og henge fast i disse slik at innsatsverktøyet kan bore seg inn i kroppen din.
 Rengjør regelmessig ventilasjonssprekkene på elektroverktøyet.
Motorviften trekker støv inn i kassen, og en
sterk oppsamling av metallstøv kan føre til
elektrisk fare.
 Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten
av brennbare materialer.
Gnister kan antenne disse materialene.
 Ikke bruk innsatsverktøy som krever
flytende kjølemiddel.
Bruk av vann eller andre flytende kjølemidler kan føre til elektrisk støt.

Særlige sikkerhetshenvisninger for
sliping:
 Slipeskiven må kun brukes for
de anbefalte innsatsmulighetene.
For eksempel: Du må aldri slipe med
sideflaten av en diamant slipetallerken.
Diamant slipetallerkener er beregnet for
fjerning av material med undersiden av
slipetallerkenen. Kraftinnvirkning fra siden
på disse slipeskivene kan føre til at de
brekkes.
 Bruk alltid uskadede spennflenser
av riktig størrelse og form for det
innsatsverktøyet du har valgt.
Egnede flenser støtter innsatsverktøyet og
forringer således faren for brudd.

 Ikke bruk slitte innsatsverktøy fra større
elektroverktøy.
Innsatsverktøy for større elektroverktøy er
ikke utlagt til de høyere turtall på mindre
elektroverktøy og kan brekke.

Tilbakeslag og tilsvarende
sikkerhetshenvisninger
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon som
oppstår når et dreiende innsatsverktøy, som
f.eks. slipeskive, slipetallerken, stålbørste osv
henger seg opp eller blokerer. Fastkjøring
eller blokkering fører til en plutselig stopp av
det roterende verktøyet. Dermed blir et
ukontrollert elektroverktøy akselerert imot
dreieretningen til innsatsverktøyet ved
blokkeringsstedet.
Dersom f.eks. en slipeskive henger fast eller
blokkerer i arbeidsstykket, kan kanten på
slipeskiven som skjærer inn i arbeidsstykket
bli hengende fast og dermed kan slipeskiven
brekke ut eller forårsake et tilbakeslag.
Slipeskiven beveger seg så enten imot betjeningspersonen eller bort fra denne, alt etter
dreieretningen på skiven ved blokkeringsstedet. Derved kan slipeskivene også
brekkes.
Et tilbakeslag er følgen av en feil eller ikke
sakkyndig bruk av elektroverktøyet. Dette kan
forhindres ved egnete forsiktighetstiltak som
beskrevet under.
 Hold elektroverktøyet godt fast og hold
kroppen og armene i en posisjon som
kan fange opp tilbakeslagskrefter. Bruk
alltid tilleggshåndtaket, dersom dette
finnes, for å ha mest mulig kontroll over
tilbakeslagskrefter eller reaksjonsmomenter når maskinen kjøres opp.
Betjeningspersonen kan ved egnete
forsiktighetstiltak beherske tilbakeslagsog reaksjonskreftene.
 Hendene må aldri komme i nærheten
av innsatsverktøy som dreier seg.
Innsatsverktøyet kan ved et tilbakeslag
bevege seg over hånden din.
 Unngå at kroppen din kommer inn i det
området hvor elektroverktøyet beveger
seg ved et tilbakeslag.
Et tilbakeslag driver elektroverktøyet i den
motsatte retning av bevegelsen til
slipeskiven ved blokkeringsstedet.

93

LD 18-7 125 R/LD 18-7 150 R
 Arbeid særlig forsiktig i områder ved
hjørner, skarpe kanter osv. Forhindre at
innsatsverktøyene blir slått tilbake fra
arbeidsstykket og klemmes fast.
Det roterende innsatsverktøyet har lett for
å klemme fast ved hjørner, skarpe kanten
eller når det kastes tilbake. Dette
forårsaker at du mister kontrollen eller at
det oppstår et tilbakeslag.
 Ikke bruk et sagblad med kjede eller
tenner.
Slike innsatsverktøy forårsaker ofte et
tilbakeslag eller gjør at du mister kontrollen
over elektroverktøyet.

Ytterligere sikkerhetshenvisninger
 Det må kun brukes forlengelseskabel som
er beregnet for uteområder.
 Sliping av blyfarger anbefales ikke.
Fjerning av blyfarger bør kun foretas av
fagfolk.
 Det må ikke bearbeides materialer som
kan sette fri helsefarlige stoffer (f.eks.
asbest). Det må treffes vernetiltak dersom
det under arbeidet kan oppstå helsefarlig,
brennbart eller eksplosivt støv. Bruk
støvbeskyttelsesmaske. Bruk
avsugingsanlegg.
j^qbofbiib=ph^abo>
 Nettspenningen må stemme overens med
spenningsangivelsen på typeskiltet.

Støy og vibrasjon
Støy- og svingningsverdiene er målt i henhold
til EN 60745.
Det A-vurderte støynivået på maskinen
utgjør typisk:
– Lydtrykksnivå:
91,8 dB(A);
– Lydeffektnivå:
102,8 dB(A);
– Usikkerhet:
K = 3 dB.
Samlet svingningsverdi
(under sliping avbetongflater):
– Emisjonsverdi:
ah = 7,4 m/s2
– Usikkerhet:
K = 1,5 m/s2
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^as^opbi>
aÉ=~åÖáííÉ=ã™äÉîÉêÇáÉåÉ=ÖàÉäÇÉê=Ñçê=åóÉ=
ã~ëâáåÉêK=råÇÉê=ÇÉå=Ç~ÖäáÖÉ=ÄêìâÉå=
Ñçê~åÇêÉë=ëí›óJ=çÖ=ëîáåÖåáåÖëîÉêÇáÉåÉK
ebksfpkfkd
Det svingningsnivået som er angitt i disse
anvisningene er målt i henhold til et målemetode som er normert etter EN 60745,
og kan brukes for sammenligning av elektroverktøy. Den egner seg også for en foreløpig
vurdering av svingningsbelastningen.
Det angitte svingningsnivået representerer
de hovedsakelige bruken av elektroverktøyet.
Dersom elektroverktøyet blir brukt for annen
bruk med avvikende innsatsverktøy, eller det
ikke foretas tilstrekkelig vedlikehold, kan
sving-ningsnivået avvike. Dette kan føre til en
tydelig forhøying av svingningsbelastningen
for hele arbeidstiden.
For en nøyaktig vurdering av
svingningsbelastningen bør også tidene tas
hensyn til hvor maskinen er slått av eller er i
gang, men ikke blir brukt. Denne kan tydelig
redusere svingningsbelastningen over hele
arbeidstiden.
Det bør fastlegges ekstra sikkerhetstiltak for
vern av brukeren overfor svingninger, som
f.eks. vedlikehold av elektroverktøy og
innsatsverktøy, oppvarming av hendene,
organisasjon av arbeidsforløpet.
clopfhqfd>
sÉÇ=äóÇíêóââ=é™=çîÉê=UR=Ç_E^F=ã™=ÇÉí=ÄêìâÉë=
Ü›êëÉäëîÉêåK

LD 18-7 125 R/LD 18-7 150 R

Tekniske data
Maskintype

Saneringssliper

Nettspenning

LD 18-7 125 R

V/Hz

230/50

Beskyttelsesklasse
Optatt effekt
Turtall

/II
W

1.800

o/min

7.000

Verktøyopptak
max. skivediameter
Vekten er tilsvarende “EPTA-procedure
01/2003” (uten tilkoplingskabel)

LD 18-7 150 R

M14
mm

125

150

kg

4,2

4,3
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Et overblikk

1

2
3

4
5
6

7
8
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Spindel med gjengeflens
a
Spennflens
b
Spennmutter
Svingbart kantsegment
Vernehette med børstekrans
a) LD 18-7 125 R: Ø 125 mm
b) LD 18-7 150 R: Ø 150 mm
Tilkoplingsstuss for avsuging
Drivhode
Med luftutslipp og pil for dreieretning.
Spindellås
For å feste spindelen ved skift
av verktøy.
Håndtak, kan innstilles
Dreieknapp for innstilling
av håndtak

9

Innkoplingssperre/låseknapp
Forhindrer at maskinen starter ved en
feiltakelse og låser bryteren (9) i varig
drift.

10

Bryter
For å slå på og av.

11

Kabelholder (3x)
For sikker kabelføring på sugeslangen
Tilkoplingskabel 4,0 m med støpsel
Typeskilt
Spennmutter nøkkel
Innvendig sekskantnøkkel
(nøkkelvidde 4)

12
13
14
15

LD 18-7 125 R/LD 18-7 150 R

Bruksanvisning
Før ibruktaking
 Pakk ut elektroverktøyet og tilbehøret og
kontroller at leveringen er komplett og at
det ikke er oppstått transportskader.

Innstilling av håndtak

 Dreieknappen for innstilling av håndtaket
løsnes ca. 2 omdreininger imot klokkens
retning.
 Håndtaket settes i ønsket posisjon
(15° – innstillinger).
Pass på at det smekker riktig fast!
 Dreieknappen for innstilling av håndtaket
skrus fast i klokkens retning.

Innsetting og skifting av
slipemidler
^as^opbi>
c›ê=~ääÉ=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÉäÉâíêçîÉêâí›ó=ã™=
ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK

 Trykk spindellåsen og hold den trykket (1.).
 Med låsenøkkelen løsnes spennmutteren
mot klokkens retning fra spindelen og tas
av (2.).
 Diamant slipetallerken (A) må legges riktig
inn.

ebksfpkfkd
aÉêëçã=å›ÇîÉåÇáÖ=â~å=Ü™åÇí~âÉí=ëÉííë=
é™ ~åÇêÉ=ëáÇÉå=~î=ÉäÉâíêçîÉêâí›óÉíK

 Skru spennmutteren (B) på spindelen med
anslaget opp.
 Trykk spindellåsen og hold den trykket.
 Fest fast spennmutteren med
låsenøkkelen.
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LD 18-7 125 R/LD 18-7 150 R
 Kontroller stillingen på vernehetten.

Børstekransen bør rage ca. 0–1 mm over
slipetallerkenen. Om nødvendig må det
korrigeres (se “Still inn vernehetten”).
 Stikk støpselet inn i stikkontakten.
 Slå på elektroverktøyet (uten fastlåsing)
og la det gå i ca. 30 sekunder. Kontroller
den for ujevnheter og vibrasjoner.
 Slå av elektroverktøyet.

Still inn vernehetten
ebksfpkfkd
Børstekransen bør rage ca. 0–1 mm over
slipetallerkenen. For utjevning av slitasjen på
diamant slipetallerkenen kan vernehetten
innstilles i høyden.
 Spennspaken løsnes ved vernehetten.
 Vernehetten innstilles på ønsket høyde.

 Trekk spennspaken fast.
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ebksfpkfkd
k™ê=âäÉããÉâê~ÑíÉå=~îí~êI=â~å=âäÉããÉå=
àìëíÉêÉë=ÉííÉê=îÉÇ=™=íêÉââÉ=Ñ~ëí=ÇÉå=áååîÉåÇáÖÉ=
ëÉâëâ~åíëâêìÉå=é™=ëéÉååëé~âÉåK

Tilkopling til et avsugingsanlegg
ebksfpkfkd
Det anbefales å bruke FLEX spesialsuger av
klasse M.
 Avsugingsslangen festes på tilkoplingsstussen av vernehetten.
 Tilkoplingskabelen med kabelholderne (3x)
som hører med ved leveringen festes til
avsugingsslangen.

 Avsugingsslangen tilkoples til avsugingsanlegget. Ta hensyn til betjeningsveiledningen for avsugingsanlegget!
Kontroller festet! Om nødvendig må det
brukes en passende adapter.

LD 18-7 125 R/LD 18-7 150 R
ebksfpkfkd
aÉêëçã=ëí›îëìÖÉêÉå=íêÉåÖÉê=Éå=ëéÉëáÉää=
íáäâçéäáåÖëëíìëë=EÇîëK=Éå=~ååÉå=íáäâçéäáåÖëJ
ëíìëë=Éåå=ÇÉå=ëíìëëÉå=ãÉÇ=PO=ããLPS=ããI=
ëçã=Ü›êÉê=ãÉÇ=ëçã=ëí~åÇ~êÇ=íáä=ÉäÉâíêçîÉêâJ
í›óÉí=îÉÇ=äÉîÉêáåÖÉåFI=ë™=îÉååäáÖëí=ëÉíí=
ÇÉÖ á ÑçêÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=äÉîÉê~åÇ›êÉå=Ñçê=
ëí›îëìÖÉêÉå=Ñçê=™=Ñ™=Éå=ÉÖåÉí=~Ç~éíÉêK

Utkopling av maskinen:

Inn- og utkopling av
elektroverktøy
Korttidsdrift uten fastlåsing:

 For utkopling trykkes bryteren kort og
slippes igjen.

Arbeid med elektroverktøyet

 Trykk først innkoplingssperren. Deretter
trykkes bryteren og holdes fast. Slipp
innkoplingssperren.
 For utkopling slippes bryteren.
Varig drift med fastlåsing:

^as^opbi>
aÉå=êçíÉêÉåÇÉ=ëäáéÉí~ääÉêâÉåÉå=ã™=áââÉ=
âçããÉ=á=âçåí~âí=ãÉÇ=ëâ~êéÉ=ÖàÉåëí~åÇÉê=
ëçã=ëíáââÉê=ìíK=c~êÉ=Ñçê=íáäÄ~âÉëä~Ö>=c~êÉ=Ñçê=
ëâ~ÇÉ=é™=ëäáéÉí~ääÉêâÉåÉåK=sÉÇ=ëâ~ÇÉê=ÉääÉê=
ëíÉêâ=ëäáí~ëàÉ=é™=ëäáéÉí~ääÉêâÉåÉå=ã™=ÇÉååÉ=
~Äëçäìíí=ëâáÑíÉë=ìíK
clopfhqfd>
bäÉâíêçîÉêâí›óÉí=ã™=~ääíáÇ=ÜçäÇÉë=ÖçÇí=Ñ~ëí=
ãÉÇ=ÄÉÖÖÉ=ÜÉåÇÉê>=
1. Fest fast slipemiddelet.
2. Tilkople avsugingsanlegget.
3. Stikk inn støpselet.
4. Slå på avsugingsanlegget.
5. Slå på maskinen.
6. Saneringssliperen settes oppå arbeidsflaten. Børstekransen må være i plan
med arbeidsflaten.

 Trykk først innkoplingssperren, deretter
trykkes bryteren og holdes fast.
 For fastlåsing, holdes låseknappen trykket
og bryteren slippes. Slipp
innkoplingssperren.
HENVISNING
bííÉê=Éí=ëíê›ãÄêìÇÇ=ëí~êíÉê=ÇÉí=áååâçéäÉíÉ=
~éé~ê~íÉí=áââÉ=áÖàÉåK
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7. Forhøy trykket slik at slipetallerkenen får
kontakt med arbeidsflaten. Sving herved
saneringssliperen med overlappende
bevegelser.
8. For sliping i hjørner:
– Slå av maskinen og vent til
slipeverktøyet står stille.

– Kransen holder også støvet tilbake inntil
det blir suget opp av støvsugeren.
Dersom børstekransen blir skadet eller meget
slitt, bør den skiftes ut. Et sett med reservebørster kan fåes hos hvert FLEX kundeservice senter.

Vedlikehold og pleie
^as^opbi>
c›ê=~ääÉ=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÉäÉâíêçîÉêâí›ó=ã™=
ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK=

Rengjøring

– Ta ut det svingbare kantsegmentet og
sving det mot venstre.
– Slå på maskinen igjen.

^as^opbi>
fââÉ=Äêìâ=î~åå=ÉääÉê=ÑäóíÉåÇÉ=êÉåÖà›êáåÖëJ
ãáÇÇÉäK
 Innsiden av kassen med motoren må
regelmessig blåses ut med tørr trykkluft.
 Vernehetten og det svingbare
kantsegmentet rengjøres med tørr
trykkluft.

Reparasjoner
Reparasjoner må kun utføres av et kundeservice verksted som er autorisert av
produsenten.
ebksfpkfkd
pâêìÉåÉ=é™=ãçíçêâ~ëëÉå=ã™=áââÉ=ä›ëåÉë=
á ä›éÉí=~î=Ö~ê~åíáíáÇÉåK=aÉêëçã=ÇÉííÉ=áââÉ=Ääáê=
ÑìäÖíI=ëäÉííÉë=éêçÇìëÉåíÉåë=Ö~ê~åíáÑçêéäáâíÉäëÉK
9. Etter endt arbeid må elektroverktøyet
slås av og støpselet må trekkes ut.

Børstekrans
Vernehetten er utstyrt med en børstekrans.
Denne kransen har to funksjoner:
– Da børstekransen rager ut over overflaten
på slipetallerkenen, kommer den først
i kontakt med arbeidsflaten.
Dermed blir slipetallerkenen satt parallelt
til arbeidsflaten før slipemiddelet kommer
i kontakt med arbeidsflaten. På den måten
blir det unngått at det oppstår en sigdformet fordypning på grunn av randen
på slipetallerkenen.
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Reservedeler og tilbehør
Ytterligere tilbehør, særlig innsatsverktøy,
finnes i katalogen fra produsenten.
Eksplosjonstegninger og lister for reservedeler finnes på vår hjemmeside:
www.flex-tools.com
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Henvisninger om skroting
^as^opbi>
ríê~åÖÉêíÉ=ã~ëâáåÉê=ã™=Öà›êÉë=ìÄêìâÉäáÖÉ=
îÉÇ=™=ÑàÉêåÉ=ëíê›ãâ~ÄÉäÉåK
Kun for EU-land
Ikke kast elektriske verktøy i bosset!
I henhold til det europeiske direktivet
2012/19/EF om avhending av elektrisk og
elektronisk gammelt utstyr og omsetting av
nasjonal rett, må brukte elektriske verktøy
samles separat og avhendes på en
miljøvennlig måte.

Utelukkelse av ansvar
Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning på grunn
av avbrytelser i driften som er forårsaket av
produktet og ikke mulig bruk av produktet.
Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forårsaket av ikke
forskriftsmessig bruk av eller i forbindelse med
produkter fra andre produsenter.

ebksfpkfkd
c~ÖÜ~åÇÉäÉå=îáä=Öá=ÇÉÖ=áåÑçêã~ëàçå=çã=
~îÜÉåÇáåÖëã™íÉêK

-Konformitet
Vi erklærer hermed at vi alene er ansvarlig for at
de punkter som er beskrevet under „Tekniske
data“ stemmer overens med følgende normer
eller normative dokumenter:
EN 60745 i henhold til bestemmelsene
i direktivet 2004/108/EF (intil 19.04.2016),
2014/30/EU (fra og med 20.04.2016),
2006/42/EF, 2011/65/EF.
Ansvarlig for tekniske dokumenter:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle

Klaus Peter Weinper

Manager Research &
Development (R & D)

Head of Quality
Department (QD)

15.05.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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