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MODEL 35025 

KÆDESLIBEANLÆG 

 

 

    

 

ADVARSEL! Læs denne vejledning, alle sikkerhedsforskrifter og 
Instruktioner før brug af maskinen. Følges advarsler og instruktioner ikke 
kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Denne 
maskine bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning. 
Opbevar denne vejledning på et sikkert sted i nærheden af maskinen, til 
senere brug. 

Produceret i P.R.C. Produktionsår: 2023. Fabrikant: NFT ApS, 7100 Vejle 
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GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER TIL EL-VÆRKTØJ. 
 

1) Arbejdsområde. 
a) Hold arbejdsområdet ryddeligt og godt belyst. Rodet og uoplyste arbejdsområder 

kan føre til ulykker. 

b) Brug ikke el værktøj i eksplosions farlige områder, som f.eks. områder hvor der 

forefindes brandbare væsker, gasses eller støv. El-værktøj kan give gnister som kan 

antænde dampe, gasser eller støv. 

c) Hold børn og tilskuere på afstand under brug af maskinen. Distraktion kan være 

årsag til at man mister kontrollen med maskinen. 

 

2) Elektrisk sikkerhed. 
a) Stikproppen på maskinen skal passe korrekt til stikkontakten. Stikproppen må 

aldrig ændres. Brug aldrig et adapterstik til el-værktøj som skal være 

jordforbundet. Originale stikpropper der passer til stikkontakten, vil reducere risikoen 

for elektrisk stød. 

b) Undgå kontakt med jordbundne overflader, som f.eks. rør, radiatorer, køleskabe 

og komfurer. Der er forhøjet risiko for elektrisk stød hvis din krop er jordforbundet. 

c) Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugtigt arbejdsmiljø. Trænger der vand 

ind i et el-værktøj øges risikoen for elektrisk stød. 

d) Undgå forkert brug af ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære eller trække i 

el-værktøjet. Ryk ikke i ledningen for at trække stikket ud af stikkontakten. Hold 

ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige maskindele. Skadet eller 

indviklede ledningen øger risikoen for elektrisk stød. 

e) Hvis el-værktøjet bruges udendørs, skal der anvendes en forlængerledning 

beregnet til udendørs brug. Brug af korrekt forlængerledning vil reducere risikoen for 

elektrisk stød 

f) Hvis brug af el-værktøj i fugtige områder er uundgåelig, skal der bruges 

stikkontakt tilsluttet fejlstrømafbryder (HPFI-relæ).  

Brug af HPFI-relæ reducerer risikoen for elektrisk stød. 

 
3) Personlig sikkerhed. 
a) Vær opmærksom, hold øje med hvad du laver og brug din sunde fornuft når du 

arbejder med maskinen. Brug ikke el-værktøj hvis du er træt, eller påvirket af 
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narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brug af maskinen 

kan føre til alvorlige personskader. 

b) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid sikkerhedsbriller. Personligt 

beskyttelsesudstyr som støvmaske, skridsikkert fodtøj, sikkerhedshjelm og høreværn, 

tilpasset maskintypen vil reducere personskader. 

     

c) Undgå utilsigtet start af maskinen. Vær sikker på at el-værktøjet er slukket før 

det tilsluttet stikkontakten, løftes eller bæres rundt. 

Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen eller tilslutte tændt el-værktøj til 

stikkontakten da det vil øge risikoen for personskader. 

d) Fjern alle justerings- og indstillingsværktøjer fra maskinen før start. Et stykke 

værktøj eller skruenøgle der sidder på maskinen, kan føre til alvorlige personskader. 

e) Sørg for at have en god arbejdsstilling. Sørg for at stå sikkert og holde en god 

balance hele tiden. Derved har du bedre kontrol over el-værktøjet hvis der skulle opstå 

en uventet situation. 

f) Vær korrekt påklædt. Undgå løstsiddende beklædning og smykker. Sørg for at 

holde hår, tøj og handsker langt væk fra bevægelige dele. Løstsiddende beklædning, 

smykker eller langt hår kan blive fanget af bevægelige dele. 

g) Hvis maskinen kan tilsluttes til støvudsugningsudstyr eller forsynes med støvpose, 

skal du kontrollere at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af støvopsugning kan 

reducere den fare der er forbundet med støv. 

 

4) Brug og vedligeholdelse. 
a) Overbelast ikke el-værktøjet. Brug det rigtige el-værktøj til opgaven der skal 

udføres. Det rigtige el-værktøj vil udføre et bedre og mere sikkert resultat når det 

anvendes korrekt. 

b) Brug ikke el-værktøjet hvis afbryderen er defekt. Et el-værktøj der ikke kan 

kontrolleres på afbryderen er farlig og skal repareres. 

c) Træk stikproppen ud af stikkontakten før justering, udskiftning af tilbehør eller 

opbevaring af el-værktøjet. Disse sikkerhedshensyn reducerer utilsigtet start af 

maskinen. 
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d) Opbevar altid el-værktøj der ikke er i brug, utilgængeligt for børn og lad aldrig 

personer der ikke er fortrolig med maskinen og som ikke har læst disse instruktioner 

bruge maskinen. El-værktøj er farligt i hænderne på ukyndige personer. 

e) Vedligeholdelse af el-værktøjet. Check at alle bevægelige dele fungerer og ikke 

sidder fast. Undersøg at ingen dele ikke er beskadiget eller brækket så det kan 

påvirke el-værktøjets funktion. Beskadigede dele skal repareres for el-værktøjet 

tages i brug. Mange uheld skyldes dårlig vedligeholdelse af el-værktøjet. 

f) Hold skærende værktøj skarp og rent. Korrekt vedligeholdelse af skærende værktøj 

med skarpe kanter nedsætter risikoen for at det sætter sig fast og er nemmere at styre. 

g) Brug el-værktøjet og tilbehør i overensstemmelse med instruktionerne og tag 

hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde der skal udføres. Brug af el-værktøj til 

and formål end det normale anvendelsesområde kan resultere I farlige situationer. 

 

5) Service 
a) Få altid dit el-værktøj serviceret af kvalificerede fagfolk som anvender de 

originale reservedele. Derved forbliver el-værktøjet sikkert at anvende. 

 

SIKKERHEDSADVARSLER FOR KÆDESLIBEANLÆG 
1. Brug ikke en slibeskive, hvis den er skåret, revnet eller slidt ned under Ø80mm. 

2. Brug kun slibeskiver, der passer til maskinen i størrelsen og med borehul på 23mm. 

Forsøg ikke at ændre eller modificere monteringshullet på en slibeskive for at få den til at 

passe til maskinen. 

3.Spænd ikke skivemøtrikken for hårdt. Møtrikken skal kun spændes til med håndkraft. 

Overspænding kan få slibeskiven til at knække. 

4. Brug aldrig slibemaskinen uden at slibeskivedækslet (3) er på plads. 

5. Hold dig væk fra slibeskiven når maskinen er tændt, og sørg for at andre personer ikke 

kommer for tæt på. 

6. Test altid før start at slibeskiven kan køre frit rundt og kan drejes uden modstand. 

7. Hvis slibeskiven vibrerer, skal du straks slukke for maskinen. 

Kontroller at slibeskiven er monteret korrekt, og at den ikke er beskadiget. 

8. Forsøg aldrig at stoppe slibeskiven med dine hænder, heller ikke selvom du har 

sikkerhedshandsker på. 

9. Slibeskivens maks. hastighed skal opfylde eller overstige maskinens maks. 

omdrejningstal. 
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SYMBOL FORKLARING. 

 

Overholder relevante EU-direktiver og standarder. 

 

 

Læs og forstå denne vejledning før brug af maskinen for at 

reducere risikoen for skader 

 

Bemærk fare for skade.  

Læs instruktionerne grundigt. 

Brug åndedrætsværn. 

 

Brug høreværn.  

Støj kan ødelægge din hørelse 

 

Brug sikkerhedsbriller. 

 

Dobbeltisoleret. 

 

 

Må ikke bortskaffes sammen med alm. husholdningsaffald. El-

værktøj skal indsamles og genbruges på miljøvenlig måde. 

 
 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER. 
Spænding/frekvens:      230-240V~50Hz 

Effekt:        30W(S1), 85W(S2:15min.) 

Maks. effekt (S2):      230V - 85W 

Maks. effekt (S2-tid):     230V - 15min. 

Omdrejninger ubelastet:     5800/min. 

Slibeskive:        Ø108 x 23 x 3,2mm. 

Slibevinkler:       0-35° (højre og venstre). 

Vægt:        2,0 kg. 

IP-klassificering      IP 20 

LpA (Lydtryksniveau):     63 dB(A) / K= 3 dB(A) 

LwA (Lydeffektniveau):     76 dB(A) / K= 3 dB(A) 
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FUNKTION BESKRIVELSE  
 

 

1 Kontakt. 

2 Dybdestop. 

3 Slibeskivedæksel. 

4 Gnistskærm 

5 Slibeskive 

6 Wire til kædeholder 

7 Kædeholder 

8 Drivhjul (højre)  

9 Gradeskala 

10 Kædestop 

11 Drivhjul (venstre) 

12 Justeringsskrue til kædestop 

13 Monteringshul 

14 Konsol 

15 Strømkabel 

 



 
 

                                                                           -       ７

MONTERING. 
 

Kassens indhold: 

 

- 1 stk. kædeslibemaskine    1 stk. savkædeholder  

- 1 stk. slibeskive      1 stk. betjeningsvejledning 

Tjek el-værktøjet, dele og tilbehør for evt. transport skader. 

 
Montering af kædeholder: 

 

Skrue møtrikken (A) af wire til kædeholder (B). 

Før gevindstykket af kablet igennem hullet midt på kædeholderen (C) fra bagsiden. 

Sørg for at firkanten for enden af gevindet, kommer til at passe i hullet på den inderste 

vange af kædeholderen. 

Fastspænd kablet til kædeholderen ved at montere møtrikken (A) igen. 

Sæt bolten på kædeholderen ned igennem hullet i konsollen (E) og monter låseskruen (D). 

Juster den ønskede vinkel efter skalaen på konsollen, og lås ved at spænde låseskruen (D). 
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Installering: 

 

Når du installere sliberen på et arbejdsbord, skal du sørge for at låseskruen (D) er frit 

tilgængelig ud over bordkanten. Bolt (bolte medfølger ikke) maskinen fast direkte på 

arbejdsbordet med 2 bolte og møtrikker i de to huller (F) på hver side af konsollen (E). 

 

 

 

 

 

 

Advarsel! Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du skifter slibeskive, eller når du 

foretager justeringer af slibemaskinen. 

 

Montering af slibeskive. 

Løsn og fjern skruerne i slibeskivedækslet (A) og afmonter dækslet. 

Afmonter skivemøtrikken (C), som holder slibeskiven (B) på plads. 

Installer den nye slibeskive på slibeskiveflangen, og tjek at den passer korrekt i hullet. 

Sæt skivemøtrikken (C) på igen. Møtrikken skal vendes som vist på foto nedenfor. 

Spænd ikke skivemøtrikken for hårdt. Hold fast i slibeskiven og træk møtrikken til med 
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håndkraft. Overspænding kan føre til at slibeskiven knækker. 

Monter slibeskivedækslet (A) igen med de 3 skruer.  

Betjen aldrig værktøjet uden at slibeskivedækslet er på plads. 

      
BRUG.  
 

Tilsigtet brug: 

Denne maskine er designet til slibning af kædesavskæder. 

Forkert brug: 

Alt brug af maskinen til andre opgaver end hvad der er nævnt i afsnittet ”tilsigtet brug” 

anses for forkert brug af maskinen. 

Fare for kvæstelser. 

Alle følgeskader, tingskade og personskade opstået på grund af forkert brug er brugerens 

eget ansvar. 

Ved anvendelse af utilsigtet tilbehør eller uoriginale reservedele bortfalder garantien. 

- Pas på den roterende slibeskive. Pas på skarpe kanter og spåner.

- Undgå indånding af støv. - Brug åndedrætsværn. 

- Pas på flyvende genstande. - Brug sikkerhedsbriller. 

 

Advarsel! Træk altid stikket ud, mens du justerer kæden, der skal slibes. 

Rengør kæden, før den slibes. Rengør kæden med et ikke-brændbart opløsningsmiddel. 

Brug ikke benzin til rengøre kæden. 
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Løft kædestop (10) op og læg kæden op i kædeholderen (7). 

Vær opmærksom på at vende kæden korrekt i holderen, sådan at driv leddene ligger ned i 

skinnen og savkædens rotations retning er imod højre (tænderne peger imod højre). 

Vip kædestop (10) ned på højre side sådan at det ligge oven på kæden. 

 

Løsn låseskruen under konsollen så kædeholderen kan drejes om i den ønskede 

slibevinkel. Kæder kommer i forskellige størrelser med forskellige grader af slibevinkler. 

Tjek din kædeproducents manual for at bestemme, hvilken grad du skal slibe ved. Når 

graden er indstillet, spændes låseskruen igen. 

 

Drej nu højre drivhjul (8) med uret så kæden flyttes rundt indtil kædestop (10) falder ned 

bag den tand der skal slibes. Drej venstre drivhjul (11) lidt imod uret så tanden kommer til 

at ligger helt ind imod stoppet. Sænk nu slibeskiven ned og juster kædestoppet på 

justeringsskrue (12) sådan at skiven rammen ned ved den tand der skal slibes. Mængden 

af materiale der slibes af tanden finjusteres også på justeringsskrue (12).Når der er justeret 

til ønskede position, låses skruen fast med kontralåseskruen som sidder på gevindet. 



 
 

                                                                           -       １１

Sænk nu slibeskiven ned til kæden og juster dybdestop (2) sådan at slibeskiven ikke 

rammer drivleddet i bunden af kæden, men komme dybt nok ned til at slibe hele tanden. 

 
Slibning: 

1. Tag dit personlige beskyttelsesudstyr på, og sørg for at der ikke er tilskuere i området. 

2. Tilslut strøm til maskinen og sæt kontakten (1) i position ” I ”. 

 

3. Sænk langsomt slibeskiven ned og slib den første tand. 

Hvis du bemærker at der er fejl i dine indstillinger, skal du slukke for maskinen, og trække 

stikket ud, før du foretager justeringer. 

Bemærk: En god slibning opstår, når kontakten imellem kæde og slibeskibe sker i en jævn 

glidende bevægelse, ned og op igen. Stop ikke op for lang tid på hver tand. 
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4. Sluk for maskinen efter at have slebet en tand. Løft slibehovedet helt op. 

Flyt kæden frem til det næste led der skal slibes med den samme vinkelindstilling. 

Tænd for maskinen igen, og fortsæt med at slibe den næste tand. 

Gentag denne proces, indtil du har slebet alle tænder i denne vinkelindstilling. 

5. Løsn låseskruen under konsollen så kædeholderen nu kan drejes over på den anden  

side på gradeskalaen og låses i den samme vinkel så resten af tænderne kan slibes. Sørg 

for at indstille vinklen meget præcist og spænd låseskruen godt fast. 

6. Sænk langsomt slibeskiven ned og slib den første tand i den nye vinkelindstilling. 

Stop og tjek en ekstra gang at slibningen er korrekt   

Husk at slukke for maskinen og trække stikket ud, hvis du skal foretage justeringer. 

Slib nu en tand ad gangen som du gjorde på den første halvdel af kæden. 

 
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE. 
 
1. Sørg altid for at holde maskinen ren. Sørg for regelmæssig rengøring efter brug af 

maskinen. Regelmæssig rengøring forlænger maskinens levetid og reducere 

reparationsomkostninger. 

2. For at undgå ulykker skal stikproppen fjernes fra stikkontakten før rengøring og 

vedligeholdelsesarbejde.  

3. Motor ventilationen skal holdes ren og fri for fremmedlegemer. Undgå at stikke 

genstande ind i ventilationsåbningerne. 

4. Rengør maskines kabinet med en blød fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler. Tør 

maskinen efter endt rengøring.  

5. Brug aldrig ætsende rengøringsmidler til rengøring af plastdele. Brug aldrig midler 

som benzin, klorholdige rengøringsmidler, ammoniak eller rengøringsmidler 

indeholdende ammoniak til rengøring af el-værktøj. 

6. Hvis du finder mangler eller en ødelagt del på maskinen kan du ved hjælp af 

tegningen i denne vejledning finde nummeret på den del du skal bestille hos 

forhandleren. 

7. Hvis ledningen til el-værktøjet bliver skadet, skal den udskiftes med en ny original 

ledning hos en kvalificeret fagmand. 
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MILJØ. 

   

Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. 

Elektriske maskiner som ikke længere er anvendelig skal indsamles separat og genbruges 

på en miljøvenlig måde. Spørg på den lokale genbrugsstation om korrekt bortskaffelse. 

SERVICE OG HOTLINE. 
Kontakt NFT ApS på telefon eller e-mail hvis der skulle være spørgsmål vedr. korrekt 

brug og/eller reservedele. 

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK 

Tlf.: +45 70 20 95 96, Email: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk 

  

EF – OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12F, 7100 Vejle, Danmark. 

Vi erklærer hermed at maskine: 

Kædeslibeanlæg, GARDEN, Model nr.: 35025 (2002KA). 

er fremstillet i overensstemmelse med følgende EF-direktiver: 

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863, 2017/2102. 

Følgende harmoniserede standarder er anvendt: 

EN 62841-1:2015+AC: 2015, EN 62841-3-10:2015+AC:2016+A11:2017. 

ISO 12100:2010. 

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015,  

EN IEC 61000-3-2:2019, EN61000-3-3:2013+A1:2019. 

IEC 62321-4:2013:A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, 

IEC 62321-6:2015, EN IEC 63000:2018. 

AfPS GS 2019:01 PAK, EK9-BE-88 (V2):2020. 

 

20-12-2022, 7100 Vejle, Danmark.      

Peter Stefan Schou, Direktør. 


