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5 års Utbytesgaranti

Falkeprodukter omfattas av en 5 års utbytesgaranti, gällande från 

inköpsdatumet. Garantin omfattas inte av hantverkaranvändning utan 

enbart vid privat användning.

Om det är fel på en Falkeprodukt bytas denna ut av en motsvarande 

produkt. Garantin ger inte möjlighet att kräva ersättning eller att kräva 

pengarna tillbaka. Garantin gäller endast vid uppvisande av kvitto.

Kvittot fungerar som garantibevis, så kom ihåg att spara detta.

Garantin gäller inte om felet på produkten har uppstått vid eller till följd av 

en felaktig användning, bristande underhåll eller fel som kan härledas av 

hantverkaranvändning.

Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt 

nya verktyg rekommenderar vi att du läser denna 

bruksanvisning och de medföljande säkerhets-

föreskrifterna innan du börjar använda maskinen. 

Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruks-

anvisningen ifall du behöver läsa informationen om 

de olika funktionerna igen.
SEDK
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Tekniska data

Spänning/frekvens:  230 V ~ 50 Hz

Effekt: 180 W

Varvtal: 22 000 svängningar/min

Med snabbyte av verktyg 

Medföljande tillbehör: Spatel, sågblad och slipstål

 samt 2 st. sandpapper

Maskinens delar

1. Låsratt för snabbyte

2. Strömbrytare

3. Handtag

4. Hastighetsväljare

5. Spindel

6. Sågklinga

7. Slipsula

8. Spatel
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Säkerhetsföreskrifter

Använd inte spruckna, slöa eller skadade klingor.

Maskinens metalldelar kan bli strömförande om du råkar såga i en ledning. 

Håll därför bara maskinen i det isolerade handtaget. 

Se till att sågen inte sågar i ledningar och rör som är gömda bakom ytan. 

Stoppa aldrig sågklingan genom att pressa ned sågen eller genom att 

trycka på sidan av sågklingan. Rör inte vid klingan precis efter sågning, 

eftersom den kan vara mycket varm. Lägg aldrig maskinen på ett bord 

eller en arbetsbänk, om den inte har stannat helt. Klingan fortsätter köra 

ett kort ögonblick efter det att maskinen har stängts av. Kontrollera att 

ventilationsöppningarna på motorn inte är tilltäppta. Om det uppstår 

mycket damm under arbetet, eller om man arbetar i skadliga material, ska 

skyddsmask användas.

Montera tillbehör

Fäll upp vredet (1) för snabbyte så att klämplåten (b) lossnar. 

Sätt in önskat tillbehör omkring spindeln så att det passar in i de 6 

spärrarna (c). Tryck vredet (2) bakåt så att tillbehöret låses fast mellan 

klämplattan (b) och den fasta klämplattan (a).

Inställning av hastighet

Ställ in maskinens hastighet på hastighetsväljaren (4).
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Som slipmaskin

Med slipsulan monterad kan 

maskinen användas som 

trekantslip och slipa på material 

av t.ex trä och metall. 

Välj ett sandpapper med en 

kornstorlek som passar för 

arbetet. 

Använd sandpapper med lågt 

kornantal för grov slipning och sandpapper med högt kornantal för fi nare 

slipning.

Tryck sandpapperet mot slipsulans (7) kardborryta och kontrollera att det 

sitter fast.Anslut maskinen till elnätet, och sätt på den med strömbrytaren 

(2). 

Låt maskinen uppnå full hastighet.

Sätt slipsulan mot arbetsämnet. Ge maskinen tid att arbeta. Det är sällan 

nödvändigt att pressa slipsulan mot den yta som slipas.

Sandpapprets trekantiga form ger dig möjlighet att komma ända in i 

hörnen med slipsulan. Om spetsen av sandpappret blir slitet kan du ta av 

sandpappret från slipsulan, vrida det 120°, och sätta på det igen.

Som fogskärare

Sågklingans speciella utformning gör att du kan såga tätt mot kanter där 

man inte kan komma åt med en vanlig såg. Sågklingan roterar inte, utan 

oscillerar. Du kan såga i trä, gips och mjuka plastmaterial Försök inte att 

såga i metall eller sten,och var uppmärksam på om det fi nns främmande 

kroppar som exempelvis skruvar 

Anslut maskinen till elnätet, och sätt på den med strömbrytaren (2). 

Såga i ett jämnt spår, och se till att sågklingan inte pressas, böjs eller 

vrids. Var också uppmärksam så att sågklingan inte kommer i beröring 

med hårda material som metall eller sten, eftersom de yttersta tänderna 

på sågklingan kan slås av.

Ta regelbundet bort damm, spån och sågspån från spåret.

Som skrapa

Med skraparen monterad kan maskinen användas för att ta bort t.ex. 

målarfärg, lack eller rester av mattlim från mindre ytor. 
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Anslut maskinen till elnätet, och sätt på den med strömbrytaren (2). 

Sätt skraparen mot arbetsmaterialet med en lätt tryckning.

Rengöring och underhåll

Borsta bort damm från maskinens ventilationshål med en mjuk borste, 

eller blås den ren med tryckluft. Torka av maskinens plastdelar med en 

hårt urvriden trasa och ett milt rengöringsmedel. 

Miljöinformation

HP Schou A/S strävar efter att tillverka miljövänliga elektriska och 

elektroniska produkter och vi vill även medverka till att säkerställa ett 

säkert avyttrande av sådana avfallsprodukter som kan vara skadliga för 

miljön. 

Det är viktigt för oss alla att ha en ren miljö. Vårt företag har som 

målsättning att uppfylla EU-kraven på detta område så att vi säkerställer 

insamling, hantering, återvinning och bortskaffande av elektrisk utrustning 

som annars kan vara skadlig för miljön. Detta innebär även att våra 

produkter aldrig innehåller några av följande kemikalier eller ämnen:

-  Bly

-  Kvicksilver

-  Kadmium

-  Sexvärdigt krom

-  PBB (polybromerade bifenyler) (fl amskyddsmedel)

-  PBDE (polybromerade difenyletrar) (fl amskyddsmedel)

HP Schou A/S är stolta över att kunna stödja EU:s miljöinitiativ för en 

renare miljö och förklarar härmed att våra produkter uppfyller såväl WEEE-

direktivet (2002/96/EG) som RoHS-direktivet (2002/95/EG).

Även du som konsument kan vara med och skydda vår miljö genom att 

följa gällande miljöbestämmelser och lämna in förbrukade elektriska och 

elektroniska produkter på den kommunala återvinningsstationen. Kom ihåg 

att ta ur eventuella batterier innan du gör dig av med produkten.



CE-ERKLÆRING

CE-mærke er anbragt: 2012 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE-märke monterat: 2012 EU-DEKLARATION

Fremstillet i P.R.C. - Tillverkad i P.R.C.

6001

EU-Importør - EU-Importör

HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark

37511 (7711)

230 V - 180 W 

 Erklærer herved på eget ansvar, at: Fugeskærer/multisliber 

 Intygar härmed på eget ansvar, att: Fogskärare/multislip

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende DIREKTIVER:
 2006/95/EØF:  Lavspændingsdirektivet.

2004/108/EØF: EMC-direktivet

 Är tillverkad enligt följande DIREKTIV:
2006/95/EEG:   Lågspänningsdirektivet. 

 2004/108/EEG:  EMC-direktivet

STANDARDER - NORMER

EN55014-1/A1:2009 - EN55014-2/A2:2008 - EN61000-3-2/A2:2009

EN61000-3-3:2008 - EN60745-1/A11:2010 - EN60745-2-4:2009

HP SCHOU A/S  -  KOLDING -   28 / 12 / 2012
Business Unit Manager

Stefan Schou



DK:

KRAFT
Falke værktøjerne er stærke og 
kraftfulde. Falkens stærke næb 
symboliserer værktøjernes kraft.

PRÆCISION
Præcision er en iboende kvalitet, ikke 
bare i designet og fremstillingen af 
værktøjet, men også i brugen af det.

PÅLIDELIGHED
Forbrugeren vil altid erfare, at vare-
mærket med sin høje kvalitet er 
ansvarligt og pålideligt.

INNOVATION
Falke lancerer nyheder i design 
såvel som funktion, og søger 
konstant at yde det ypperste.

SE:

KRAFT
Falke verktygen är alltid starka 
och kraftfulla. 

PRECISION
Precision är en del av kvalitén, inte 
bara i designen och tillverkningen 
av verktyget, men också när man 
använder det.

PÅLITLIGHET
Användaren kommer alltid att 
uppmärksamma att varumärket 
med sin höga kvalité är pålitligt.

INNOVATION
Falke lanserar nyheter i design 
såväl som funktion och innehåller 
alltid den senaste tekniken.


