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c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren 
står i läge av innan du ansluter det elektriska 
verktyget till strömkällan och/eller batteriet, tar 
upp eller bär verktyget.

 Att bära det elektriska verktyget med fi ngret på 
omkopplaren eller kraftansluta det elektriska 
verktyget då omkopplaren är på inbjuder till olyckor.

d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller 
skruvnyckel innan du startar det elektriska 
verktyget. 

 En skruvnyckel eller nyckel som lämnats kvar på 
en roterande del av det elektriska verktyget kan 
resultera i personskador.

e) Sträck dig inte för långt. Stå alltid stadigt på 
fötterna och håll balansen.

 På så sätt får du bättre kontroll över det elektriska 
verktyget i oväntade situationer.

f) Klä dig korrekt. Ha inte på dig vida, lösa 
kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och 
handskarna borta från rörliga delar.

 Vida kläder, smycken eller långt hår kan fastna i de 
rörliga delarna.

g) Om tillbehör för anslutning av dammuppsugnings- 
och damminsamlingsanordningar ingår, se då 
till att dessa anordningar ansluts och används 
på korrekt sätt.

 Användning av damminsamling kan minska 
dammrelaterade faror.

4) Användning och skötsel av elektriska verktyg
a) Tvinga inte det elektriska verktyget. Använd 

korrekt verktyg för det du ska göra. 
 Korrekt verktyg gör arbetet bättre och säkrare med 

den hastighet som det är avsett för.
b) Använd inte det elektriska verktyget om 

omkopplaren inte kan vridas Från eller Till.
 Elektriska verktyg som inte kan kontrolleras med 

omkopplaren är farliga och måste repareras.
c) Dra ut sladden ur uttaget och/eller batteriet från det 

elektriska verktyget innan du gör justeringar, byter 
tillbehör eller magasinerar det elektriska verktyget. 

 Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar 
risken för att det elektriska verktyget startar oavsiktligt.

d) Förvara elektriska verktyg som inte används 
utom räckhåll för barn och låt inte personer 
som är obekanta med verktyget eller dessa 
instruktioner använda verktyget.

 Elektriska verktyg är farliga i händerna på otränade 
användare.

e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera med 
avseende på felaktig inriktning eller om rörliga 
delar kärvar, om delar har spruckit samt alla 
andra tillstånd som kan påverka verktygets drift.

 Om verktyget är skadat se till att det repareras 
innan du använder det.

 Många olyckor förorsakas av dåligt underhållna verktyg.
f) Håll skärverktygen skarpa och rena.
 Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa 

skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera.
g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör 

och hårdmetallskär etc. i enlighet med 
dessa instruktioner, samtidigt som du tar 
arbetsförhållanden och det arbete som ska 
utföras med i beräkningen.

 Att använda det elektriska verktyget för andra ändamål 
än det är avsett för kan resultera i farliga situationer.

5) Service
a) Låt en kvalifi cerad reparatör utföra service på 

ditt elektriska verktyg och använd bara identiska 
reservdelar.

 Detta garanterar att det elektriska verktyget alltid är 
säkert och fungerar som det ska.

ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR 
FÖR ELEKTRISKA VERKTYG

 VARNING
Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner.
Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna nedan 
kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga skador.
Spara alla varningar och instruktioner för framtida 
referens.

Uttrycket ”elektriskt verktyg” i varningar hänvisar till ditt 
eldrivna (med sladd) eller batteridrivna (sladdlöst) elektriska 
verktyg.
1) Säkerhet på arbetsplats

a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
 Röriga eller mörka arbetsplatser inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva 

omgivningar, som t ex i närvaro av antändliga 
vätskor, gaser eller damm.

 Elektriska verktyg bildar gnistor som kan antända 
dammet eller ångorna.

c) Håll barn och kringstående på avstånd när du 
arbetar med ett elektriskt verktyg.

 Distraktioner kan få dig att tappa kontrollen.
2) Elektrisk säkerhet

a) Det elektriska verktygets stickpropp måste 
matcha uttaget.

 Modifi era aldrig stickproppen.
 Använd inte adapterstickproppar till jordade 

elektriska verktyg.
 Omodifi erade stickproppar och matchande uttag 

minskar risken för elstötar.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t 

ex rör, värmeelement, spisar och kylskåp.
 Det fi nns ökad risk för elstötar om din kropp är jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller väta.
 Om vatten kommer in i ett elektriskt verktyg ökar 

risken för elstötar.
d) Misshandla inte sladden. Använd aldrig sladden 

för att bära, dra eller dra ur sladden till det 
elektriska verktyget.

 Håll sladden borta från värme, olja, skarpa 
kanter eller rörliga delar.

 Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för 
elstötar.

e) Använd en förlängningssladd som är lämplig för 
utomhusbruk när du arbetar med det elektriska 
verktyget utomhus.

 Användning av en sladd som är lämplig för 
utomhusbruk minskar risken för elstötar.

f) Om du inte kan undvika att använde ett elektriskt 
verktyg på en fuktig plats, använd ett uttag med 
jordfelsbrytare.

 Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för 
elektrisk stöt.

3) Personlig säkerhet
a) Var vaksam, se upp med vad du gör och använd 

sunt förnuft när du arbetar med ett elektriskt 
verktyg. 

 Använd inte elektriska verktyg när du är trött, 
drog- eller alkoholpåverkad eller har tagit 
mediciner. 

 Ett ögonblicks ouppmärksamhet under arbetet kan 
resultera i allvarliga personskador.

b) Använd personskyddsutrustning. Bär alltid 
ögonskydd.

 Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, 
glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för 
tillämpliga förhållanden minskar personskadorna.

(Översättning av ursprungliga instruktioner)
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FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD
Håll barn och bräckliga personer på avstånd.
När verktygen inte används ska de förvaras utom 
räckhåll för barn och bräckliga personer.

SÄKERHETSVARNINGAR VANLIGA 
FÖR SLIPNINGS- ELLER SLIPANDE 
KAPNINGSARBETEN
a) Detta elektriska verktyg är avsett att användas 

som en slip eller kap. Läs alla säkerhetsvarningar, 
instruktioner, bilder och specifi kationer som 
medföljer detta elektriska verktyg. 

 Om inte alla instruktioner nedan följs kan detta leda till 
elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig skada.

b) Sandslipning, stålborstning eller polering bör inte 
utföras med detta elektriska verktyg. 

 Användning för vilket det elektriska verktyget inte är 
utformat kan orsaka fara och orsaka personlig skada.

c) Använd inte tillbehör som inte är speciellt utformade 
och rekommenderade av verktygstillverkaren. 

 Bara för att ett tillbehör kan fästas på ditt elektriska 
verktyg innebär inte att det är säkert att användas.

d) Angivet värde för hastighet för tillbehöret måste 
vara minst samma som maximal hastighet markerad 
på det elektriska verktyget. 

 Tillbehör som körs fortare än den hastighet de är 
avsedda för kan gå sönder och fl yga isär.

e) Ytterdiametern och tjockleken på ditt tillbehör 
måste vara inom angivet värde för vad ditt elektriska 
verktyg klarar av. 

 Tillbehör av fel storlek kan inte skyddas och kontrolleras 
ordentligt.

f) Gängningen på tillbehör som ska monteras måste 
passa gängan på slipmaskinens spindel. För 
tillbehör som monteras med fl änsar måste axelhålet 
på tillbehöret passa fl änsens placeringsdiameter. 

 Tillbehör som inte passar på monteringsdelarna på 
det elektriska verktyget blir obalanserade när de körs, 
vibrerar mycket och kan orsaka att man tappar kontrollen.

g) Använd inte ett skadat tillbehör. Innan varje 
användning inspektera tillbehör så som sliphjul 
för hack och sprickor, stötdämpare för sprickor, 
förslitning eller för hög nötning, stålborstar för lösa 
eller spruckna trådar. Om elektriska verktyg tappas, 
kontrollera eventuell skada eller installera ett oskadat 
tillbehör. Efter inspektion och installation av tillbehör, 
placera dig själv och åskådare bort från planet på det 
roterande tillbehöret och kör det elektriska verktyget 
på maximal hastighet utan belastning i en minut. 

 Skadade tillbehör kommer normal gå sönder under 
denna testtid.

h) Ha på dig skyddsutrustning. Beroende på användning, 
använd ansiktsskydd eller skyddsglasögon. Då så 
anses lämpligt bär mask, hörselskydd, handskar och 
arbetsförkläde som stoppar för små slipkorn eller 
fragment av arbetsmaterial. 

 Ögonskyddet måste klara av att stå emot fl ygande 
bitar som skapas vid olika användningar. Masken eller 
respiratorn måste klara av att fi ltrera partiklar som 
skapas vid ditt användande. Lång tids utsättning för ljud 
av hög intensitet kan orsaka skada på hörseln.

i) Håll åskådare på behörigt avstånd från arbetsområdet. 
Alla personer som träder innanför arbetsområdets 
gränser måste ha skyddsutrustning på sig. 

 Fragment av arbetsstycke eller av ett skadat tillbehör kan 
fl yga iväg och orsaka skada utanför området i omedelbar 
närhet till arbetet.

j) Håll det elektriska verktyget endast vid 
isolerade greppytor när du utför ett arbete där 
kapningstillbehören kan komma i kontakt med 
gömda kablar eller dess egen sladd. 

 Kaptillbehör som kommer i kontakt med en ”ledande” 
ledning kan göra utsatta metalldelar på det elektriska 
verktyget ”ledande” och ge operatören en stöt.

k) Placera kabeln bort från roterande tillbehör. 
 Om du tappar kontrollen kan kabeln kapas eller rivas 

upp och din hand eller arm kan komma att dras in i det 
roterande tillbehöret.

l) Lägg aldrig ner det elektriska verktyget förrän 
tillbehöret har stannat helt. 

 Det roterande tillbehöret kan komma att fästa i ytan och dra 
det elektriska verktyget så att du tappar kontrollen.

m) Kör inte det elektriska verktyget medan du bär det 
vid din sida. 

 Oavsiktlig kontakt med det roterande tillbehöret kan riva 
upp dina kläder, dra tillbehöret till din kropp.

n) Rengör det elektriska verktygets lufthål regelbundet. 
 Motorns fl äkt kommer att suga in smuts i verktygets hus 

och en stor mängd uppsamlat metallpulver kan orsaka 
elektrisk fara.

o) Använd inte det elektriska verktyget nära 
lättantändliga material. 

 Gnistor kan tända dessa material.
p) Använd inte tillbehör som kräver vätskekylning. 
 Användning av vatten eller annan kylvätska kan resultera 

i elektrifi ering eller chock.

KAST OCH TILLHÖRANDE 
VARNINGAR
Rekyl är en plötslig reaktion på ett klämt eller upprivet 
roterande hjul, stötdämpare, borste eller annat tillbehör. 
Klämning eller rivning orsakar snabb stegring av det 
roterande tillbehöret som i sin tur kan orsaka att det 
okontrollerade elektriska verktyget tvingas i en riktning 
motsatt rotationen för tillbehöret vid punkten för klämning.
Till exempel, om ett sliphjul rivs eller kläms i arbetsstycket 
kan det hända att kanten på hjulet kommer att gå in i 
klämpunkten och gräva sig in i ytan på materialet och orsaka 
att hjulet klättrar ut eller hoppar ut. Hjulet kan antingen hoppa 
mot eller ifrån operatören beroende på riktningen av hjulets 
rörelse vid tillfället för klämning.
Sliphjul kan också gå sönder under dessa omständigheter.
Rekyl är resultatet när det elektriska verktyget används 
felaktigt och/eller felaktiga användningssätt eller 
villkor och kan undvikas genom att vidta vederbörliga 
försiktighetsåtgärder som visas nedan.

a) Vidmakthåll ett fast grepp om det elektriska 
verktyget och placera din kropp och arm så att 
du kan motstå rekylerande krafter. Använd alltid 
hjälphandtag, när det fi nns, för maximal kontroll 
över rekyl och vridningsreaktioner vid uppstart. 

 Operatören kan kontrollera momentreaktioner eller 
rekylkrafter om lämpliga åtgärder vidtagits.

b) Placera inte din hand nära roterande tillbehör. 
 Tillbehör kan komma att rekylera over din hand.
c) Placera inte din kropp in området inom vilket det 

elektriska verktyget kommer att fl ytta sig om 
rekylering uppstår. 

 Rekylering kommer att rotera verktyget i riktning motsatt 
hjulets rörelse då det stöter fast.

d) Var speciellt försiktig vid arbete av hörn, skarpa 
kanter etc. Undvikt studs och stöt av tillbehöret. 

 Hörn, skarpa kanter eller studs har en tendens att få 
det roterande tillbehöret att studsa och orsaka förlust av 
kontroll eller rekylering.

e) Fäst inte ett kedjesågsblad för träsnideri eller 
tandat sågblad. 

 Ett sådant blad orsakar frekventa rekylering av förlust av 
kontrollen.
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SÄKERHETSVARNINGAR SPECIELLA 
FÖR SLIPNINGS- OCH SLIPANDE 
KAPNINGSARBETEN
a) Använd endast hjultyper som är rekommenderade 

för ditt elektriska verktyg och de angivna skydd 
utformade för valt hjul. 

 Hjul som det elektriska verktyget inte var utformat för kan 
inte garanteras och är inte säkra.

b) Slipytan i mitten av försänkta skivor måste 
monteras under skyddsläppens plan. 

 En felaktigt monterad skiva som sticker ut genom 
skyddsläppens plan skyddas inte korrekt

c) Skyddet måste vara ordentligt fastsatt vid det 
elektriska verktyget och placerat för maximal säkerhet 
så att så liten del av hjulet är riktat mot användaren. 

 Skyddet hjälper till att skydda användaren från delar 
från trasiga slipskivor, oavsiktlig kontakt med skivan och 
gnistor som kan antända klädseln.

d) Hjul måste endast användas för rekommenderade 
tillbehör. Till exempel: slipa inte med sidan på 
kaptrissan. 

 Slipande kaptrissor är avsedda för yttre slipning, 
sidokrafter på dessa hjul kan göra så att de bryts sönder.

e) Använd alltid oskadade hjulfl änsar av rätt storlek 
och form för ditt valda hjul. 

 Lämpliga hjulfl änsar stöder hjulet och minskar risken för 
att hjulet ska gå sönder. Flänsar för kaptrissor kan skilja 
sig från de för sliphjul. 

f) Använd inte utslitna hjul från större elektriska verktyg. 
 Hjul avsett för större elektriska verktyg är inte lämpade 

för de höga hastigheter som mindre verktyg roterar med 
och kan gå sönder.

YTTERLIGARE 
SÄKERHETSVARNINGAR FÖR 
SLIPANDE KAPNINGSARBETEN
a) ”Knip” inte kaptrissan eller applicera stort tryck på 

den. Försök inte att göra ett väldigt djupt kap. 
 För stor stress på skivan ökar belastningen och risken för 

att den vrids eller fastnar vid kapning, och risken för kast 
eller att skivan går sönder.

b) Placera inte din kropp i linje med och bakom den 
roterande trissan. 

 När trissan, när du arbetar med den, rör sig från din 
kropp kan eventuell rekyl slänga det roterande hjulet och 
det elektriska verktyget rakt mot dig.

c) När trissan bänds eller vid avbrott av kapning av någon 
anledning, stäng av det elektriska verktyget och håll 
det elektriska verktyget helt stilla till dess att trissan 
stannar helt. Försök aldrig att ta bort kaptrissan från 
kapet när trissan roterar då detta kan orsaka rekylering. 

 Undersök och vidta korrigerande åtgärder för att minska 
risken för bändning av hjulet.

d) Återstarta inte kapning i arbetsstycket. Låt trissan 
uppnå full hastighet och för sedan försiktigt in den i 
kapet. 

 Hjulet kan bändas, klättra upp eller kasta om det 
elektriska verktyget återstartas i arbetsstycket.

e) Stöd paneler eller överdimensionerade arbetsstycken 
för att minimera risken för hjulklämning och kast.

 Stora arbetsstycken tenderar att bågna under sin egen 
tyngd. Stöd måste placeras under arbetsstycken nära 
kaplinjen och nära kanten på arbetsstycket på båda 
sidor om hjulet.

f) Var extra försiktig när du gör ett ”fi ck kap” i 
existerande väggar eller andra blinda utrymmen.

 Det utskjutande hjulet kan kapa gas- eller vattenledningar, 
elektriska ledningar eller objekt som kan orsaka kast.

ALLMÄNNA 
SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR 
VINKELSLIPAR
– Kontrollera att det varvtal som anges på slipskivan är lika 

med eller högre än vinkelslipens märkvarvtal;
– Se till att slipskivans mått är kompatibla med vinkelslipen;
– Slipskivorna skall förvaras och hanteras varsamt enligt 

tillverkarens instruktioner;
– Kontrollera slipskivan innan användning, använd inte en 

huggen, sprucken eller på annat sätt felaktig produkt;
– Se till att påmonterade slipskivor och uddar är fästa 

enligt tillverkarens anvisningar;
– Se till att mellanlägg används när sådana följer med 

slipskivan och de krävs;
– Bekräfta före användning att slipskivan är korrekt 

påmonterad och fastdragen. Håll sedan verktyget i ett 
säkert grepp och kör det på tomgång i en halv minut. 
Stäng genast av om kraftiga vibrationer eller annat 
fel upptäcks. Gå vid behov igenom maskinen för att 
fastställa orsaken till felet.

– Om verktyget är utrustat med ett skydd, använd aldrig 
verktyget utan skyddet;

– När en slipande kapskiva används, se till att ta bort 
skivskyddet (standardtillbehör) och montera skivskyddet 
med sidoskydd (säljs separat) (Bild 5);

– Använd inte separata reducerbrickor eller adaptrar för att 
anpassa skivor med stora hål;

– Se till innan användning av slipskiva med gängat hål 
att gängningen i hålet är tillräckligt lång för att passa 
spindelns längd;

– Kontrollera att arbetsstycket är ordentligt uppstöttat;
– Använd inte en kapskiva till vinkelslipning;
– Se till att gnistor som uppstår vid slipning inte kan orsaka 

fara, t ex genom att träff a en person eller tända på ett 
lättantändligt ämne;

– Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade vid 
användning under dammiga förhållanden. Om damm 
måste avlägsnas, koppla först ur verktyget ur nätuttaget, 
använd icke-metalliska föremål och var noga med att inte 
skada de inre delarna;

– Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd. Använd 
vid behov också annan personlig skyddsutrustning som 
handskar, förkläde och hjälm;

– Slipskivan kommer att fortsätta att rotera även efter det 
att verktyget är avstängt.

VARNING
– Vid användning av en kapskiva, se till att sätta på 

kapskyddet.
– Vid användning av en slipskiva, se till att sätta på 

slipskivsskyddet.

YTTERLIGARE 
SÄKERHETSVARNINGAR
1. Se till att strömkällan som används överensstämmer 

med eff ektkraven angivna på namnplåten på produkten.
2. Se till att strömbrytaren står i läge OFF (av). Om 

kontakten är ansluten till ett uttag medan strömbrytaren 
står i läge ON (på), kommer det elektriska verktyget att 
starta omedelbart vilket kan orsaka en allvarlig olycka.

3. När arbetsplatsen befi nner sig långt från strömkällan 
använd en förlängningssladd som är tillräckligt tjock 
och klarar angiven eff ekt. Använd kortast möjliga 
förlängningssladd.

4. Kontrollera att slipskivan är av rätt typ och utan fel och 
sprickor. Kontrollera att slipskivan är rätt monterad i 
maskinen och att skivmutern är ordentligt åtdragen.

5. Kontrollera att tryckknappen inte är låst genom att skjuta 
den in och ut ett par gånger innan du slår på maskinen.
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6. Se till att vinkelslipmaskinen inte överbelastas genom 

att du trycker den för hårt mot arbetsstycket. Maskinens 
livslängd blir längre och ytbearbetningen bättre om du 
använder maskinens egen vikt som tyck på arbetsstycket. 
För hårt tryck resulterar i minskad rotationshastighet, i 
sämre ytbehandling och i motorns överbelastning som 
förkortar vinkelslipmaskinens livslängd.

7. Slipskivan fortsätter att rotera efter att vinkelslipmaskinen 
slagits av.

 När du slår av vinkelslipmaskinen, skall du vänta tills 
slipskivan har stannat innan du lägger maskinen ifrån dig. 
Detta minskar olycksrisken och hindrar damm och smuts 
från att sugas in i maskinen. Detta minskar olycksrisken 
och hindrar damm och smuts från att sugas in i maskinen.

8. Dra ut nätledningen ur strömuttaget när du inte använder 
din vinkelslipmaskin.

9. Slå ifrån strömmen och dra ut stickkontakten ur 
vägguttaget för att skydda dig mot olycksfall innan 
slipskivan monteras eller demonteras.

10. Jordfelsbrytare
 Du rekommenderas att använda en jordfelsbrytare med 

en märkutlösningsström på 30 mA eller lägre.

SYMBOLER
VARNING
 Nedan visas de symboler som används för 

maskinen. Se till att du förstår vad de betyder innan 
verktyget används.

G12SW / G13SW : Vinkelslipmaskin

Användaren måste läsa bruksanvisningen för att 
minska risken för personskador.

Bär alltid ögonskydd. 

Gäller endast EU-länder 
Elektriska verktyg får inte kastas i 
hushållssoporna!
Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre 
elektrisk och elektronisk utrustning och dess 
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska 
uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och 
lämnas till miljövänlig återvinning.

V Märkspänning
Växelström 

P In eff ekt 
n Märkvarvtal

min-1 Rotationer eller stick per minut 
D Slipskiva yttre diameter 
d Slipskiva håldiameter
t Slipskiva tjocklek 

Periferihastighet 

kg
Vikt 
(Enligt EPTA-procedur 01/2003) 

Slå PÅ

Slå AV

Koppla bort strömkabelkontakten från eluttaget

 Varning 

Klass II verktyg 

STANDARDTILLBEHÖR
Förutom huvudenheten (1 enhet) innehåller paketet 
tillbehören listade nedan. 
○ Nyckel ...........................................................................1
○ Sidohandtag .................................................................1
○ Slipskiva med försänkt centrum ....................................1
○ Sexkantnyckel ...............................................................1
Standardtillbehör kan variera beroende på marknadsområde.
Standardtillbehören kan ändras utan föregående 
meddelande.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
○ Borttagning av gjutgodsskägg, slipning av stål, brons, 

aluminium och gjutgods.
○ Slipning av svetsfogar och svetsgods.
○ Slipning av syntetiska hartser, skiff er, tegel, marmor, etc.
○ Skärning av syntetisk betong, sten, tegel, marmor och 

liknande material.

TEKNISKA DATA
Tekniska data för maskinen återfi nns i tabellen på sidan 133.
ANMÄRKNING
 Med hänsyn av HiKOKI:s kontinuerliga program med 

forskning och utveckling kan tekniska data komma att 
ändras utan förvarning.

MONTERING OCH ANVÄNDNING
Åtgärd Bild Sida

Montering och justering av 
sprängskydd 1 134

Fäst stödhandtaget 2 134

Montering av slipskiva 3 134

Montering av diamanthjul 4 134

Montering av kaphjul 5 135

Startomkopplarens manövrering 6 135

Slipvinkel och slipmetod 7 135

Val av tillbehör ― 136

UNDERHÅLL OCH INSPEKTION
1. Kontroll av slipskiva
 Kontrollera att slipskivan är felfri och utan sprickor.
2. Kontroll av monteringsskruvar
 Kontrollera alla monteringsskruvar med jämna mellanrum 

och kontrollera att de är ordentligt fastdragna. Om någon 
av skruvarna skulle lossa, dra omedelbart åt dem. Om du 
inte gör det kan det kan det leda till allvarlig fara.

3. Kontroll av kolborstar
 För att garantera säkerheten och skydda användaren 

mot elektriska stötar bör inspektion och byte av 
kolborstar på detta verktyg ENDAST utföras av ett 
HiKOKI AUKTORISERAT SERVICECENTER.
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Svenska
4. Byte av nätsladd
 Om nätsladden måste bytas ut, skall det göras av en 

auktoriserad HiKOKI serviceverkstad för att undvika fara.
5. Motorns underhåll
VARNING
 Använd alltid skyddsglasögon och andningsskydd när 

du blåser luft från det bakre lufthålet med tryckluft.
 Om detta inte följs kan damm som blåses ut andas in 

eller komma in i ögonen.
Motorns lindning kan sägas utgöra maskinens hjärta. Var 
mycket försiktig så att lindningen inte kommer till skada och/
eller utsätts för olja eller vatten.
ANMÄRKNING
 När arbetet har avslutats, blås luft som inte innehåller 

fukt från det bakre lufthålet med tryckluft, medan motorn 
körs utan belastning. Detta tar eff ektivt bort all smuts 
och damm som har samlats upp. Smuts och damm som 
ansamlas inne i motorn kan orsaka funktionsfel.

FÖRSIKTIGT
 Vid användning och underhåll av elverktyg måste de 

säkerhetsbestämmelser och standarder som gäller i 
respektive land iakttas.

GARANTI
Vi garanterar HiKOKI Elektriska verktyg i enlighet med 
lagstadgade/landsspecifi ka bestämmelser. Denna 
garanti täcker inte defekter eller skada på grund av 
felaktig användning, missbruk eller normal förslitning. Vid 
reklamation, var god att skicka det elektriska verktyget, ej 
isärtaget, med GARANTIBEVIS som hittas i slutet på denna 
instruktion, till en auktoriserad HiKOKI serviceverkstad.

Information angående buller och vibrationer 
Uppmätta värden har bestämts enligt EN60745 och 
fastställts i enlighet med ISO 4871.  

A-vägd ljudeff ektnivå: 102 dB (A).
A-vägd ljudtrycksnivå: 91 dB (A).
Osäkerhet K: 3 dB (A).

Använd hörselskydd.

Vibration totalvärden (triax vektorsumma) har bestämts 
enligt EN60745.

Ytslipning:
Vibrationsavgivning värde ah, AG = 9,2 m/s2

Osäkerhet K = 1,5 m/s2

Det angivna totalvärdet för vibrationer har mätts enligt en 
standardtestmetod och kan användas vid jämförelse av 
verktyg.
Det kan också användas vid preliminäruppskattning av 
exponering.
VARNING
○ Vibrationsavgivning under verkligt användande av 

elverktyget kan skilja sig från det angivna totalvärdet 
beroende på det sätt som verktyget är använt på.

○ Identifi era säkerhetsåtgärder som kan utföras för att 
skydda operatören som baseras på en uppskattning av 
utsättning i verkligheten (tar med i beräkningen alla delar 
av användandet så som när verktyget är avstängt och 
när det körs på tomgång utöver ut då startomkopplaren 
används).

ANMÄRKNING
Med hänsyn av HiKOKI:s kontinuerliga program med 
forskning och utveckling kan tekniska data komma att 
ändras utan förvarning.
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