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ADVARSEL:  
Bruk alltid ørebeskyttelse der lydnivået overskrider 85 dB (A) og begrens 
eksponeringstidspunktet om nødvendig. Hvis lydnivået er ubehagelig, til og med når du 
har ørebeskyttelse, må du slutte å bruke verktøyet umiddelbart og kontrollere at 
ørevernet er riktig montert og gir riktig lyddempingsnivå for lydnivået som produseres 
av verktøyet ditt. ADVARSEL: Brukers eksponering for verktøyvibrasjon kan resultere i 
tap av følelse av berøring, nummenhet, prikken og redusert grep. Langvarig 
eksponering kan føre til kronisk tilstand. Om nødvendig begrenser du tidsperioden 
utsatt for vibrasjon og bruk anti-vibrasjonshansker. Ikke bruk verktøyet med hender 
under en normal behagelig temperatur, da vibrasjonen vil få større effekt. Bruk tallene 
som er angitt i spesifikasjonen angående vibrasjon, for å beregne varigheten og 
frekvensen av betjeningen av verktøyet. Lyd- og vibrasjonsnivåer i spesifikasjonen er 
bestemt i henhold til EN60745 eller tilsvarende internasjonale standarder. Tallene 
representerer normal bruk for verktøyet under normale arbeidsforhold. Et dårlig 
vedlikeholdt, feil montert eller misbrukt verktøy kan gi økte nivåer av støy og vibrasjon. 
www.osha.europa.eu gir informasjon om lyd- og vibrasjonsnivåer på arbeidsplassen 
som kan være nyttig for innenlandske brukere som bruker verktøyet i lange perioder. 

 

Generell sikkerhet 
 

ADVARSEL Les alle sikkerhetsvarsler og alle instruksjoner. Unnlatelse av å følge 
advarslene og instruksjonene kan føre til elektrisk støt, brann og / eller alvorlig skade. 
ADVARSEL: Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med 
nedsatt fysisk eller mental evne eller mangel på erfaring eller kunnskap, med mindre de 
har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for 
deres sikkerhet. Barn må overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet. Lagre 
alle advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse. Begrepet "verktøy" i advarslene 
refererer til strømnettet (strømforsyning) eller batteridrevet (trådløst) verktøy. 
 

Arbeidsområde sikkerhet 
 

 

a) Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller mørke områder kan forårsake 
ulykker. 
b) Ikke bruk elektroverktøy i eksplosiv atmosfære, for eksempel i nærheten av 
brannfarlige væsker, gasser eller støv. Elektriske verktøy skaper gnister som kan 
antennes via støv eller røyk  
c) Hold barn og tilskuere unna når du bruker et verktøy. Distraksjoner kan føre til at du 
mister kontrollen. 
 

Elektrisk sikkerhet 
 

a) Strømpluggene må passe til uttaket. Ikke endre støpselet på noen måte. Ikke bruk 
noen jordede adaptere med verktøyet. Umodifiserte plugger og 
matchende uttak vil redusere risikoen for elektrisk støt 
b) Unngå kroppskontakt med jordede eller jordede overflater, som rør, radiatorer, 
områder og kjøleskap. Det er økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet. 
c) Ikke utsett elektroverktøy for regn eller våt tilstand. Å få vann inn i et verktøy 
vil øke risikoen for elektrisk støt 
d) Ikke bruk ledningen: Bruk aldri ledningen til å bære, trekke eller trekke ut støpselet. 
Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller 
innfestede ledninger øker risikoen for elektrisk støt 
e) Bruk en skjøteledning som er egnet til utendørs bruk når du bruker et kraftverktøy 
utendørs. Bruk av en ledning som passer til utendørs bruk, reduserer risikoen for 
elektrisk støt 
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f) Hvis det er uunngåelig å betjene et verktøy på et fuktig sted, må du bruke en beskyttet 
strømforsyning (RCD). Bruk av en RCD reduserer risikoen for elektrisk støt. 
 

Personlig sikkerhet 
 

a) Hold deg våken, se hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et kraftverktøy. 
Ikke bruk et verktøy når du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner. 
Et øyeblikk av uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig 
personskade 
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid øyevern. Beskyttelsesutstyr som støvmaske, 
sklisikre sko, hardhet eller hørselsvern som brukes til passende forhold, vil redusere 
personskader 
c) Forhindre utilsiktet start. Forsikre deg om at bryteren er i avstand før du kobler til 
strømkilde og / eller batteripakke, plukk opp eller bær verktøyet. Å bære et kraftverktøy 
med fingeren på bryteren eller energisparende verktøy som har bryteren innebygd, 
inviterer til ulykker 
d) Fjern eventuelt justeringsnøkkel eller nøkkel før du slår på verktøyet. En skiftenøkkel 
eller en nøkkel festet til en roterende del av verktøyet kan føre til personskade  
e) Hold deg stødig og balansert til enhver tid. Dette muliggjør bedre kontroll av 
kraftverktøyet i uventede situasjoner 
f) kle deg riktig. Ikke bruk løse klær eller smykker. Hold håret, klær og hansker vekk fra 
bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan bli fanget i bevegelige deler. 
g) Hvis det er anordnet enheter for tilkobling av støvutvinnings- og oppsamlingsanlegg, 
må du forsikre deg om at disse er tilkoblet og riktig brukt. Bruk av støv innsamling kan 
redusere støvrelaterte farer. 
 

 

Bruk og vedlikehold av verktøy 
 

a) Ikke tving kraftverktøyet. Bruk riktig kraftverktøy for ditt prosjekt. Det riktige 
verktøyet vil gjøre jobben bedre og sikrere med den hastigheten som den ble 
designet for.  

B) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke slår den på og av. Ethvert kraftverktøy som 
ikke kan styres med bryteren er farlig og må repareres 

 c) Koble støpselet fra strømkilden og / eller batteripakken fra strømverktøyet før du 
foretar justeringer, bytter tilbehør eller lagrer verktøyet. Slike forebyggende 
sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte verktøyet ved et uhell. 
d) Oppbevar tomgangsverktøy utenfor barns rekkevidde, og ikke la personer være 
ukjente med verktøyet eller disse instruksjonene for å betjene verktøyet. Elektriske 
verktøy er farlige i hendene på uutdannede brukere. 
e) Vedlikehold elektroverktøy. Kontroller for feiljustering eller binding av bevegelige 
deler, brudd på deler og enhver annen tilstand som kan påvirke verktøyets drift. Hvis det 
er skadet, må verktøyet repareres før bruk. Mange ulykker er forårsaket av dårlig 
vedlikeholdte kraftverktøy. 
f) Hold kutteverktøyene skarpe og rene. Korrekt vedlikeholdte skjæreverktøy med 
skarpe skjærekanter er mindre sannsynlig å binde og er lettere å kontrollere 
g) Bruk verktøyet, tilbehør og verktøybitene etc. i samsvar med disse instruksjonene, 
med tanke på arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av verktøyet for 
operasjoner som er forskjellig fra de som er beregnet, kan føre til en farlig situasjon. 
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Flisekutter sikkerhet 
 

Bare kutt materialer ved hjelp av denne flisekutteren som angitt under 'Spesifikasjoner' i 
denne bruksanvisningen. Materialer som maskinen ikke er konstruert for å kutte, kan 
overbelaste motoren og ødelegge bladet. 
 
 
Sørg for at flisekutteren er montert på en sikker, flat overflate. Ved å ikke gjøre det slik 
vil maskinen være ustabil og øke risikoen for skade. 
 
 
Stå alltid i en forskjøvet posisjon fra bladet mot støtteheftet. Å stå rett i forhold til bladet, 
gir feil støtte til arbeidsstykket. 
 
 
Bruk ALDRI flisekutteren uten bladbeskyttelsen; bladbeskyttelsen vil bidra til å forhindre 
projisert rusk og vil redusere risikoen for utilsiktede kuttskader. 
 
 
Sett ALDRI et skjæreblad med en nominell hastighet som ikke overstiger maskinens 
nominelle tomgangshastighet. 
 
 
Sørg for at store arbeidsstykker er tilstrekkelig støttet under utmatingen. Ukorrekt 
støttede arbeidsstykker er mer sannsynlig å bli utsatt for tilbakeslag. 
Forsøk aldri å fjerne et arbeidsstykke under et kutt med bladet som fortsatt kjører. Slå 
alltid av maskinen og vent på at bladet stopper helt. 
Fjern delskåret arbeidsstykke. 
Slå alltid av maskinen og fjern støpselet fra strømnettet før du bærer det ut og gjør 
eventuelle justeringer eller vedlikehold. 
 
Bruk alltid personlig beskyttelsesutstyr (PPE) som øyevern, hørselsvern og kuttfrie 
hansker når du arbeider med denne maskinen. Kontroller at retningspilen som vises på 
bladet, tilsvarer rotasjonsretningen til motoren. 
 
 
Skiven, arboret og kragen skal alltid holdes rene og obstruksjonsfrie. Slå av maskinen 
og koble fra strømforsyningen, og drei deretter disken for å sikre at den er fri for 
hindring. 
 
 
Bruk alltid anholdet til å støtte flisen - aldri kutt flis for frihånd.  
Kapp KUN en flis om gangen 
Sørg for at avfallet av flisen har tilstrekkelig plass til å bevege seg etter å ha blitt kuttet; 
Hvis du ignorerer dette, kan flisen feste seg mot skjæreplaten. 
Når du fjerner fastkjørt eller motstridende materiale, slår du av maskinen, tar ut 
støpselet og venter på at bladet blir helt stanset. 
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• Kapp aldri fliser som er for små til å gi nok plass til hånden til å lede flisen inn i bladet. 
Ved kutting av små fliser skal du alltid bruke en push-stick. 
 

• Passer bare på kappeskiver som anbefales i produsentens bruksanvisning.  
• Før du bruker flisekutteren, må du alltid justere bladet til riktig hastighet og vurdere om bladet 
løper jevnt, uten ukjente lyder eller vibrasjoner. Hvis ukjente egenskaper oppdages, slår du av 
maskinen umiddelbart og trekker ut støpselet før du prøver å vurdere situasjonen på nytt. 
 • Ikke bruk overdreven trykk på skjæreplaten; Å gjøre det, vil ikke øke hastigheten på kuttet, og 
vil bare føre til mye slitasje på maskinen. 
 • Bruk aldri flisekutteren uten hjelp av kjølevann; vannet vil opprettholde bladtemperatur og 
forhindre for tidlig svikt. 
 
 
 

Tekniske spesifikasjoner 
 

Spenning:230 V 

Frekvens: 50 Hz 

Watt: 900W S2 

IP Klasse: IP20 

Hastighet :2950/min Max. 

Kuttedybde: 90º 38 mm Max. 

Kuttedybde: 45º 23 mm 

Kuttevinkel: 0 - 45° 

Ø Kutteblad: Ø200 x Ø22.4 x 2.4mm 

Bord størrelse: 500 x 400 mm 
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1. Vannbeholder 
2. PÅ knapp 
3. AV knapp 
4. Bordplate 
5. Diamantblad 
6. Avrivningskniv 
7. Skrå vinkellås bak (ikke vist) 
8. Skrå vinkellås foran 
9. Anhold rett 
10.  Stengelås til anhold 
11. Anhold vinkel 
12.  Festeskiver 
13. Skiftenøkkel 
14. Spindelnøkkel 
15. Festebraketter til anhold 
16. Bolt til knivbeskyttelse 
17. Festeskive  
18. Mutter 
19. Beskyttelsesdeksel til blad 
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FØR BRUK 
 
ADVARSEL:  

Kontroller at verktøyet er koblet fra strømforsyningen før du legger til eller endrer tilbehør, 

eller foretar justeringer. 

Benkmontering 

MERK:  

På grunn av denne maskinens fysiske egenskaper er den ment for å være sikret på en 

benk eller en sikker flat arbeidsflate. Fest til en sikker, flat arbeidsflate i de to 

monteringshullene, plassert foran og bak (Bilde A) 

 

Installasjon av blad 
1. Plasser flisekutteren på en sikker flat overflate og lokaliser bladet (19) 
2. Monter bladbeskyttelsen over rivingskniven, slik at pilen på bladet vender mot 
maskinens forside (bilde B) 
3. Sett på bolten til rivingskniven (16) gjennom det firkantede hullet i anholdet og 
gjennom rivingskniven (Bilde C) 
4. Monter festeskiven (17) og juster høyden på anholdet for å gi tilstrekkelig klaring for 
materialet som skal kuttes 
5. Fest bladbeskytteren til rivingskniven ved hjelp av mutteren (18) 
 
 

Installasjon av anhold rett 
 

1. Kontroller at vinkellås fronten (8) og baksiden (7) er ordentlig tilspent, og sett 
fliseskiven på siden på en sikker flat overflate  

2. Finn det rette anholdet (9), stengelåsknapper (10), fester (12) og festebraketter (15) 
3. Hold det rette anholdet mot bordflaten (4) med tappene som vender mot bunnen av 
flisekutteren (bilde D)  

4. Plasser festebraketten til anholdet bak ryggen som løper langs kanten av bordflaten; 
plasser festepluggen på stengelåsen og skru den inn i festebraketten for å sikre rett 
anholdet til bordet (bilde E)  
5. Gjenta trinn 4 for den andre siden av det rette anholdet. 
 

Vannbeholder montering 
ADVARSEL: Håndtering av vann rundt elektronisk utstyr er farlig. Vær ekstra forsiktig 
når du håndterer vann rundt flisekutteren. Sørg alltid for at maskinen er slått av på 
forhånd. 

 

1. Plasser flisekutteren på en sikker flat overflate  

2. Finn vannbeholderen (1)  

3. Løft siden av fliskutteren som har bladhuset og plasser vannet. Sørg så for at 
bladhuset sitter inne (Bilde F)  

4. For å fylle vannbeholderen, hell i rent vann til nivået mellom 'min' og 'max' 
markeringen på bladhuset.  

 

BRUKERVEILEDNING 
 
ADVARSEL: Bruk alltid øyevern og hørselsvern, samt passende hansker, når du 
arbeider med dette verktøyet. 
. 
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ADVARSEL: Langvarig bruk av denne maskinen kan føre til at den interne motoren 
overopphetes. For å unngå overoppheting av motoren, slå av og la maskinen avkjøles 
etter 10 minutter med konsekvent bruk. 

 

ADVARSEL:  
Bruk aldri denne maskinen uten vann. Tørr drift vil føre til at maskinen slites ut 
tidlig. 

Skru AV/PÅ 

Den grønne På-knappen (2) er plassert på forsiden av maskinen, ved siden av den 
røde Av Knapp (3) 

Slik slår du på maskinen, trykk på På-knappen 

Slå av maskinen, trykk på Av-knappen 

 

  . 

RETT KUTT 
 

Bruk måleskalaen som er plassert på bordoverflaten (4) for å bestemme størrelsen på 
kuttet. Løsne anholdets stengelåser (10), plasser det rette anholdet (9) på ønsket sted 
og trekk tilbake skruene. Med maskinen på, trykker du arbeidsstykket fast mot det rette 
anholdet og setter sakte arbeidsstykket inn i diamantbladet (5) 
 
 

MERK: Ikke tving arbeidsstykket inn i bladet. For høyt trykk kan forårsake tilbakeslag og 
skade på bladet / arbeidsstykket. 
. 

RETT KUTT 45 ° 

MERK:  
Bruk det vinklede anholdet (11) til å utføre nøyaktige 45 ° kutt. 

1.  Løsne de rette stengelåsene (10) 

2.  Plasser det vinklede anholdet (11) mot det rette anholdet (9) (bilde G) 

3.  Juster stillingen til det rette anholdet, ved hjelp av måleskalaen som referanse 

for å måle kuttet nøyaktig. 

4.  Lås det rette anholdet på plass, ved å stramme stengelåsen.  

5.  Bruk det vinklede anholdet til å mate flisen til diamantbladet (5) 
 
 

SKRÅTT KUTT 

• For å justere skråvinkelen på bordflaten (4): skråkant 

1. Løft opp vinkellås foran (8) og bak (7) 

  2. Vipp bordet til ønsket vinkel, og lås opp vinkellås foran og bak for å sikre 

posisjonen, (Bilde H) 

Merk: Skråvinkelen vises på en gradueringskala under skråvinkelen. 

Lås foran. 

Forsikre deg om at det rette anholdet (9) er sikkert, og bruk det som en guide når 

du kutter flisen. Vær ekstra forsiktig med diamantbladet (5) når du utfører et skrått 

kutt.  
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Vedlikehold 

 
ADVARSEL: Koble alltid fra strømforsyningen før du utfører inspeksjon, 
vedlikehold eller rengjøring. 
 

Bytte diamantblad 

ADVARSEL: Bruk alltid passende beskyttende hansker når du håndterer 
diamantbladet (5). Hvis du ikke gjør det, kan det føre til kutt eller skade.  

1.  Fjern vannbeholderen (1), sørg for at bladhuset er tørt og skru maskinen på 

siden, slik at bladhuset vender oppover. 

2.  Skru av og fjern de fire Philipps-hodeskruene som holder beskyttelsesdekselet på 
      (Bilde I) 
3.  Fjern beskyttelsesdekselet for å avdekke diamantbladet (5) og spindelmonteringen 
     (Bilde J) 
4.  Legg skiftenøkkelen (13) over låsemutteren, og bruk spindelnøkkelen (14) for å 
sikre spindelen. Løsne låsemutteren med skiftenøkkelen (bilde K) 
5.  Fjern den ytre flensen fra spindelen for å se diamantbladet. Trekk diamantbladet 
av den indre flensen. 
6.  Bytt diamantbladet, vær sikker på at den er riktig montert, og at den sitter riktig på 
den indre flensen (Bilde L) 
Merk: Spindelen vil rotere mot urviseren når den ses uten beskyttelsesdeksel. 

Kontroller at riktig diamantblad er installert i riktig retning. 

1.  Monter den ytre flensen på nytt og trekk låsemutteren på spindelen 

2.  Bytt beskyttelsesdekselet og sett diamantbladet tilbake til normal arbeidsposisjon. 

3.  Slå på maskinen, la diamantbladet komme opp i fart, og kontroller at den går glatt 
og "sant" 

 

 

Generell inspeksjon 

Kontroller regelmessig at alle festeskruene er stramme 

Kontroller verktøyets strømledning, før hvert bruk, for skade eller slitasje.  

Dette rådet gjelder også for skjøteledninger som brukes med dette produktet.  
 

 

Rengjøring 

Hold verktøyet rent til enhver tid. Smuss og støv vil føre til at interne deler slites raskt 
og forkorter maskinens levetid. Rengjør maskinen med en myk børste eller tørr klut. 
Hvis det er tilgjengelig, bruk ren, tørr trykkluft for å blåse gjennom 

Ventilasjonshullene. 

Rengjør verktøykassen med en myk, fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke 
bruk alkohol, bensin eller sterke rengjøringsmidler. 

Bruk aldri kaustiske midler til å rengjøre plastdeler. 
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Smøring 

Smør alle bevegelige deler med jevne mellomrom med et passende smøremiddel.  
 

Børster 

Over tid kan karbonbørstene i motoren bli slitt. 

For slitte børster kan føre til tap av strøm, intern svikt eller synlig gnist.  
 

 

Oppbevaring 
 
 
  Oppbevar dette verktøyet forsiktig på et sikkert, tørt sted utilgjengelig for barn 

 

Deponering 
 

Overhold alltid nasjonale forskrifter når du kaster strømverktøy som ikke lenger 
er funksjonelle og ikke lenger er levedyktig for reparasjon. 

• Ikke kast elektrisk verktøy eller annet elektrisk avfall og elektronisk utstyr 

(WEEE), i husholdningsavfall 

• Kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for informasjon om riktig måte å 
kaste ditt strømverktøy. 


