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AKKU-POLERMASKINE 

Model 21130   

 

 

 

  
Produktionsår: 2018 

 

 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/opladeren. 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 kontakt er 

slukket før det tilsluttet stikkontakten eller batteri, løftes eller bæres rundt. 

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

stikkontakten eller batteri 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 eller fjern batteriet 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. 

 

Brug af tilbehør eller andet udstyr end det, der anbefales i denne betjenings- 

vejledning, kan udgøre en risiko for personskade. En afskærmning eller anden del, 

der er beskadiget, skal repareres eller udskiftes korrekt af et autoriseret 

servicecenter, medmindre andet er beskrevet i denne brugsanvisning. Defekte 

kontakter udskiftes på et autoriseret servicecenter. Dette elektriske værktøj 

overholder de relevante sikkerhedsregler. Reparationer bør kun udføres af 

sagkyndige personer, der anvender originale reservedele, ellers kan det medføre 

betydelig fare for brugeren. 
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SIKKERHEDS ADVARSLER FOR POLERMASKINE. 
Polermaskinen skal have nået fuld hastighed, inden den kommer i kontakt med den 

overflade der skal poleret. 

Polermaskine må ikke anvendes til påføring af slibemiddel. 

Brug den rigtige type poleringshætte til jobbet og udskift den, når den begynder at være 

slidt. 

 

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER VEDRØRENDE VIBRATION 
A) De angivne vibrationsdata repræsenterer alm. anvendelse af værktøjet, andre 

forskellige anvendelser af værktøjet og/eller dårlig vedligeholdelse kan resultere i 

forskellige vibrations data. Dette kan betydeligt øge vibrationsniveau over den samlede 

arbejdstid. 

B) Der skal træffes yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugeren mod 

virkninger af vibrationer. 

Vedligehold værktøjet og dets tilbehør. Hold hænderne beskyttet og varme. Organiser 

arbejdsmønstre og arbejdsperioder. 
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SPECIELLE SIKKERHEDSREGLER FOR OPLADER/ADAPTER 
OG BATTERIER. 
Batterier: 

a) Forsøg aldrig at åbne eller skille batteriet ad. 

b) Batterier må ikke opbevares hvor der kan blive over 40 °C. 

c) Foretag kun opladning på steder hvor temperaturen er mellem 4 °C og 40 °C. 

d) Brug kun den medfølgende adapter til opladning. 

e) Batteriet bortskaffes efter anvisningerne i denne vejledning. 

f) Undgå kortslutning. Hvis der opstår forbindelse imellem batteriets positive (+) og 

negative (-) pol, eller hvis begge poler kommer i kontakt med samme metal genstand er 

batteriet kortsluttet og der vil opstå høj spænding og varme udvikling, hvilket kan føre til 

brand. 

g) Undgå opvarmning. Hvis batteriet udsættes for varme over 100 °C, kan det blive 

beskadiget, og resultere i intern kortslutning og varme udvikling, hvilket kan føre til brand. 

Desuden må batterierne ikke bortskaffes ved afbrænding det kan føre til eksplosion. 

h) Under ekstreme forhold kan der forekomme batterilækage. Hvis du mærker væske på 

batteriet, fortsæt som følger: 

 - Tør væsken forsigtigt af med en klud. Undgå kontakt med huden. 

 - Bortskaf defekt batteri på forsvarlig, korrekt vis. 

 - Ved hud- eller øjenkontakt, følg nedenstående anvisninger: 

i. Skyl straks med vand. Neutraliser med en mild syre, såsom citronsaft eller eddike. 

ii. I tilfælde af øjenkontakt skal der skylles rigeligt med rent vand i mindst 10 minutter. 

Kontakt en læge 

 Brandfare! Undgå at kortslutte polerne på batterier. Brand ikke batterier. 

 

Oplader/adapter: 

a) Brug kun opladeren/adapteren, som følger med værktøjet, til at oplade batteriet 

b) Forsøg aldrig at oplade ikke genopladelige batterier. 

c) Få defekte ledninger udskiftet med det samme. 

d) Må ikke udsættes for vand. 

e) Åbn ikke opladeren/adapteren. 

f) Opladeren er kun beregnet til indendørs brug. 

 



 
 

                                                                           ７

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 sikkerhedsbriller. 

 

Kun til indendørs brug. 

(kun aktuel for adapter til opladning) 

 Dobbeltisoleret. 

(kun aktuel for adapter til opladning) 

 

Beskyt batterier mod for høj varme. 

Fare for eksplosion. 

 

Beskyt batterier mod brand. 

Fare for eksplosion. 

 
 

Batterier skal bortskaffes på korrekt, miljøvenlig 

måde. 

 

Må ikke bortskaffes sammen med alm. 

husholdningsaffald. El-værktøj skal indsamles og 

genbruges på miljøvenlig måde. 

 

Indeholder Lithium akkuer. Batterier skal 

bortskaffes på korrekt, miljøvenlig måde. 
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER.                                                                          
 

ADAPTER: 

Spænding/frekvens:  100-240V~50/60Hz 

Output:    21,5V DC 1,8A 

 

AKKU-SKRUEMASKINE: 

Spænding:    18,0V 

Batteri kapacitet (Lithium) 1,5Ah. 

Omdrejningstal ubelastet:  4000/min 

Skivedianeter:    Ø150mm. 

Vægt:     2,0 kg. 

LpA (Lydtryksniveau):  56,0 dB(A) / K= 3,0 dB(A) 

LwA (Lydeffektniveau):  67,0 dB(A) / K= 3,0 dB(A) 

Vibrationsværdier:   ah = 4,583m/s², K = 1,5 m/s² 

 
FUNKTION BESKRIVELSE  

 

1. Start/stop afbryder 

2. Batteri. 

3. Håndtag. 

4. Polerskive. 

5. Oplader. 

6. Polerhætte.
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MONTERING. 
Maskinen er klar til brug ved levering.  

Kassens indhold: 

- 1 stk. Polermaskine.     - 1 stk. batteri. 

- 2 stk. polerhætter     - 1 stk. oplader. 

 

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

 

 ADVARSEL: Emballage er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer! Fare 

for kvælning! 

 

 ADVARSEL: Fjern batteriet før justering, udskiftning eller montering af tilbehør. 

Læs grundigt og forstå denne vejledning før maskinen tages i brug. 

 

BRUG.  
 

Tilsigtet brug: 

Dette produkt er kun egnet til polering af lakerede overflader på biler, både, 

campingvogne og lign. Sørg for at oplade batteriet helt før brug. 

 

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. 
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- Undgå indånding af støv. Brug åndedrætsværn. 

 

- Pas på flyvende genstande. Brug sikkerhedsbriller. 
 

- Pas på den roterende polerskive. Hold altid begge hænder på håndtagene.

 

Montering af polerskiven: 

Polerskiven (4) er monteret fra fabrikken. 

Kontroller, at skiven korrekt på spindlen, at den roterer frit uden at gå imod. 

Tilslut batteriet til maskinen og hold polerskiven væk fra kroppen. Start maskinen og lad 

den køre et minuts tid for at sikre at skiven sidder korrekt. 

 

Montering af polerhætte: 

Placer poleringshætten (6) over poleringsskiven (4) og træk den forsigtigt ned over kanten 

hele vejen rund om skiven. 

Træk i snoren for at stramme den til og bind en knude. Sørg for at overskydende snor 

bliver putten ind under polerhætten så den ikke hænger løs under brug. 

Polerhætten afmonteres igen ved at løsne knuden og forsigtig trække hætten af sålen. 

 

Betjening: 

Tilslut batteriet til polermaskinen. 

Tænd maskinen ved at trykke på ” I ” på afbryderen. 

Når maskinen skal slukkes, trykkes der på ” 0 ” på afbryderen. 

 

Sæt polerhætten ned på den overflade der skal poleres, og bevæge polermaskinen 

forsigtigt rundt i cirkler og 8-tals bevægelser. 

Undgå at presse maskinen ned imod den overflade der skal poleres. Polerhætten skal køre 

rundt på overfladen uden at der presses ned på maskinen.  

Sørg for at flytte maskinen godt rundt på overfladen for at opnå det bedst mulige resultat. 

Løft polermaskinen væk fra overfladen og stop den ved at trykke på afbryderen. 
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Opladning af batteriet: 

 

1. Kontroller, at din netspænding er den samme som den, der er angivet på 

oplader/adapterens (5) typeskilt. Sæt adapteren i stikkontakten. LED lampen på adapteren 

lyser nu grøn.  

2. Skub nu opladeren ind på batteriet (2). Opladningsprocessen starter så snart opladeren 

er tilsluttet og LED lampen lyser rødt for at indikere, at batteriet oplades. 

3. Når LED lampen igen lyser grøn er opladningen færdig. 

 

Lad aldrig batteriet blive helt afladet. Dette vil få det til at udvikle en defekt. 

Tidlig opladning af batteriet hjælper det med at tjene dig godt i lang tid. Du skal 

genoplade batteriet, når du bemærker, at maskinens effekt den falder. 

 

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 batteriet fjernes fra maskinen 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 den del du skal bestille hos forhandleren. 

8. Hvis ledningen til oplader/adapter skal den udskiftes med en ny original adapter. 
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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: 

Akku-polermaskine, TECNIC, Model nr.: 21130 (QD7601). 

Adapter, XH2150-1800WE. 

er fremstillet i overensstemmelse med følgende EF-direktiver: 

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU. 

Følgende harmoniserede standarder er anvendt: 

EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-4:2009+A11:2011.  

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015. 

EN 61558-1:2005+A1:2009, EN 61558-2-16:2009+A1:2013, 

EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 60335-2-29:2004+A2:2010, EN 62233:2008  

EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, 61000-4-2:2008.  

EN 50581:2012. AfPS GS 2014:01 PAK. 

 

09-11-2018, 7100 Vejle, Danmark.      

Peter Stefan Schou, Direktør. 


