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BÆNKSLIBER, POLER- OG SLIBEMASKINE MODEL 22020 
 

 
 

  
 

Produktionsår: 2021 

 

 ADVARSEL: Læs denne vejledning og alle 

sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af maskinen. Dette 

el-værktøj bør kun udleveres til andre sammen med denne 

vejledning. 

Produceret i P.R.C. 

Importør: NFT ApS, 7100 Vejle. 
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GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER TIL EL-VÆRKTØJ. 

 ADVARSEL：Læs alle sikkerhedsforskrifter og instruktioner. Følges advarsler 

og instruktioner ikke kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. 

Opbevar alle forskrifter og sikkerhedsinstruktioner på et sikkert sted i nærheden af 

maskinen til senere brug. 

 

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

kan føre til ulykker. 

b) Brug ikke elværktøj 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. 
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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 

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

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

maskinen. 

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 

sikker 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           ５

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 sikkerhedsbriller. 

 

Brug åndedrætsværn. 

 

Brug høreværn.  

Støj kan ødelægge din hørelse 

 

Må ikke bortskaffes sammen med alm. 

husholdningsaffald. El-værktøj skal indsamles 

og genbruges på miljøvenlig måde. 

  
TEKNISKE SPECIFIKATIONER.                                                                                                                             
Spænding/frekvens:  230 ~ 50Hz  

Effekt:     120 W 

Omdrejningstal ubelastet: 0-11000/min 

Slibesten:     20x75x10mm 

Polerskive:    20x75x10mm 

IP-klassificering   IP X0 

Beskyttelses klasse:   II 

Vægt:     2,3 kg. 

LpA (Lydtryksniveau):  74,7 dB(A) 

LwA (Lydeffektniveau):  87,7 dB(A) 
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FUNKTION BESKRIVELSE 

 
1. Kontakt.        8. Slibeanlæg ved polerskive. 

2. Slibeanlæg ved slibesten.     9. Skrue til slibeanlæg. 

3. Slibesten.        10. Hastighedsjustering. 

4. Motor.         11. Monteringsomløber til aksel. 

5. Gnistfang.        12. Borepatron, fleksibel aksel.  

6. Polerskive.        13. Fleksibel aksel. 

7. Monteringsstuds til fleksibel aksel. 
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MONTERING. 

 VIGTIGT: Før montering fjernes 230V stikket fra stikkontakten. 

 ADVARSEL: Træk stikproppen ud af stikkontakten før justering, udskiftning 

eller montering af tilbehør. Læs grundigt og forstå denne vejledning før maskinen 

tages i brug. Før brug skal slibeanlæg og gnistfang monteres på maskinen. 

 

Slibeanlæg. 
Monter møtrikken i konsollen under anlægget. Placer anlægget (2) eller (8) og fastgør 

med fingerskrue (9). Afstanden imellem slibeanlæg og slibesten skal max være 2mm. 

  

  

 

Gnistfang. 
Monter holderen til gnistfang øverst på maskinen med 2 bolte og møtrikker. 

Monter efterfølgende beskyttelsesglasset øverst på holderen.
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Montering af fleksibel aksel. 
Indsæt først spindlen i den fleksible aksel i hullet på monteringsstuds (7) på højre side 

af maskinen. Sørg for at spindlen kommer helt i bund. Fast spænd herefter akslen på 

maskinen med monteringsomløber (11). 

 

      

 

Montering af tilbehør i fleksibel aksel. 
Træk tilbage i borepatronen for at aktivere spindellåsen. Løsn omløberen. Anbring det 

ønskede tilbehør i bøsningen i omløberen og spænd omløberen igen. Fjern nøglen og 

maskinen er klar til brug. 

 

 

 

 ADVARSEL: Maskinen skal placeres på et stabilt, solidt arbejdsbord og 

fastspændes til bordet med skrue igennem de 2 huller i maskinens konsol. Maskinen 

kan også ved midlertidig placering evt. fastspændes med et par skruetvinger.   
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BRUG.  

 ADVARSEL: Husk at gennemlæse alle forudgående afsnit i denne 

vejledning før brug af maskinen. 

 

Tilsigtet brug: 
Dette produkt er kun egnet til hobby arbejde og funktioner som tør slibning, polering 

og gravering. 

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

brug” anses for forkert brug af maskinen. Produktet er ikke beregnet til professionel 

brug. 

 

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. 

Selv ved korrekt brug af maskinen er der altid nogle risici der ikke kan udelukkes. 

 

- Pas på den roterende slibesten og borepatron. 

- Undgå kontakt med roterende dele. Pas på skarpe kanter og spåner. 

 

- Undgå indånding af støv, f.eks. fra gipsplader, maling og metal.  

Brug åndedrætsværn. 

- Pas på flyvende genstande.  
Brug sikkerhedsbriller. 

 

Tjek afstanden imellem slibeanlæg ind til slibestenen. Afstanden skal max være 2mm. 

Afstanden skal løbende justeres efter slitage på slibestenen. Er slibestenen så slidt at 

er ikke længere kan justeres til max 2 mm. i afstand, skal slibestenen udskiftes. 

 

 



                                                                           １０

Tænd og sluk 
1. Start maskinen ved at sætte kontakten (1) i positionen ” I ” 

2. For at slukke maskinen skal du sætte kontakten i positionen ” 0 ” 

 

Justering af hastighed 
ADVARSEL: Indstil altid hastigheden i overensstemmelse med kravene til det 

tilbehør der skal anvendes og det materiale som det skal anvendes på. 

Brug hastighedsjustering (10) til at styre rotationshastigheden. 

 

Slibning. 
Lad maskinen komme helt op i omdrejninger før slibning og polering påbegyndes. 

Hold emnet med begge hænder og lad det hvile imod slibeanlægget (2 / 8). 

Start gerne med at prøve slibe/pudse på et ekstra stykke materiale af samme karakter, 

sådan at tilbehør og hastighed kan vælges korrekt før det rigtige job startes op. 

 

Overbelast ikke maskine ved at trykke tilbehør for hårdt imod emnet. Det resulterer 

ikke i hurtigere eller mere effektiv ydelse. Hvis trykket har mærkbar effekt på 

maskinens hastighed, reduceres trykket. Overbelastning af maskinen vil også reducere 

levetiden. 

 

Sørg for at gnistfang sidder korrekt og beskytter imod gnister og slibestøv. Vær 

opmærksom på at emnet kan blive varm under slibning og polering, derfor bør det 

jævnligt afkøles. Bevæg emnet fra side til side for at opnå det bedste slibe resultat og 

slibestenen slides derved også jævnt ned. 

 

Fleksibel aksel: 
Monter tilbehør som beskrevet i afsnittet ” MONTERING” 

Hold godt fast på akslen og hold hænder og fingre væk fra roterende dele. 

Vær opmærksom på, at forskellige tilbehør kræver forskellige teknikker, og det kan 

kræve forskellige hastighedsindstillinger. 

ADVARSEL: Sørg altid for, at emnet der skal arbejdes på, er tilstrækkeligt fastspændt 
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UDSKIFTNING AF SLIBESTEN/POLERSKIVE. 
 
Udskiftning af slibesten. 
Løsn skruerne (1) i beskyttelsesskærmen (2). Hold fast i slibestenen (5) og skrue 

spændemøtrikken (3) helt af. (BEMÆRK: Møtrikken har Links gevind). Fjern 

spændeflanger (4) og tag slibestenen (5) af. Sørg for at spændeflangen der sidder bag 

på slibestenen (ind imod motoren) bliver siddende på maskinen. Monter den nye 

slibesten i omvendt rækkefølge.  

 
Udskiftning af polerskive. 
Løsn skruerne (1) i beskyttelsesskærmen (2). Fjern låsestiften (3) fra afstandsstykket 

(4). Afmonter afstandsstykket (4). Hold fast i polerskiven (7) og skrue 

spændemøtrikken (5) helt af. Fjern spændeflanger (6) og tag polerskiven (7) af. Sørg 

for at spændeflangen der sidder bag på slibestenen (ind imod motoren) bliver 

siddende på maskinen. Monter den nye polerskive i omvendt rækkefølge.  
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VIGTIGT: Tjek at den nye sten/skive passer til maskinen, i diameter, bredde, 

borebul og max. tilladt omdr. hastighed. Brug aldrig slibesten med skader eller 

revner. 

 

 Husk efterfølgende at justere slibeanlæg og gnistfang så de sidder korrekt. 

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 
rengørings- og vedligeholdelsesarbejde. Maskinen kan rengøres 
effektivt med brug af trykluft. Husk altid brug af beskyttelsesbriller 
når der arbejdes med trykluft. Har man ikke trykluft til rådighed 
bruges en børste til at fjerne støv fra maskinen. 

3. Rengør maskines kabinet med en blød fugtig klud. Brug ikke 
opløsningsmidler. Tør maskinen efter endt rengøring.  

4. Brug aldrig ætsende rengøringsmidler til rengøring af lakerede 
overflader og plastdele. Brug aldrig midler som benzin, 
klorholdige rengøringsmidler, ammoniak eller rengøringsmidler 
indeholdende ammoniak til rengøring af el-værktøj. 

5. Sørg også for at holde slibeskive og slibebånd huset fri for spåner 
og støv. Slibeskiver og slibebånd skal altid kunne dreje frit i huset. 

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. Kontroller jævnligt tilslutningsledningen. Hvis ledningen til 
maskinen 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. 

El-værktøj 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: 

Bænksliber, TECNIC, Model nr.: 22020 – (S1E-DH02-75) 

er fremstillet i overensstemmelse med følgende EF-direktiver: 

2006/42/EF, 2014/30/EU, 2015/863, 2011/65/EU, 2012/19/EU. 

Følgende harmoniserede standarder er anvendt: 

EN 62841-1:2015, EN 62841-3-4:2016/A11:2017 

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014,  

EN 61000-3-3:2013/A1:2019. 

ISO 12100:2010, AfPS GS 2019:01 PAK 

 

19-05-2021, 7100 Vejle, Danmark.      

Peter Stefan Schou, Direktør. 


