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Startup protection:
When switched on, the machine will not start up after voltage breakdown. To continue working, switch the machine
off and then on again.
Wiederanlaufschutz:
Eingeschaltete Maschine läuft nach Spannungsausfall
nicht wieder an. Um weiter zu arbeiten Maschine aus- und
wieder einschalten.
Dispositif de protection contre un redemarrage
Après une coupure de tension, la machine enclenchée
ne redémarre pas. Pour continuer à travailler, il convient
d’éteindre la machine et de l’enclencher à nouveau.
Protezione contro il riavvio
La macchina accesa non riparte in seguito alla caduta della
tensione. Per poter continuare a lavorare bisogna prima
spegnere e poi riaccendere la macchina.
Protección contra el rearranque
La máquina conectada no se vuelve a poner en marcha
después de un fallo de corriente. Para continuar el trabajo,
desconectar y volver a conectar la máquina.
Protecção de reinício
Quando está ligada, após uma falha de energia a máquina
não retoma o seu funcionamento. Para prosseguir o trabalho, desligar a máquina e voltar a ligá-la.
Herstartbeveiliging
Na spanningsuitval schakelt de machine niet automatisch
weer in. Schakel de machine uit en weer in om door te
kunnen werken.
Genstartsbeskyttelse
I tilfælde af spændingsudfald, mens maskinen kører, går den
ikke i gang igen, når spændingen kommer tilbage. For at
genoptage arbejdet skal maskinen slukkes og tændes igen.
Automatisk gjenstartsbeskyttelse
En påslått maskin begynner ikke automatisk å gå igjen etter
strømbrudd. For å kunne fortsette å arbeide må maskinen
skues av og så på igjen.
Återstartsskydd
En påslagen maskin startar inte själv efter ett strömavbrott.
Stäng först av och slå sedan på maskinen igen för att
fortsätta att arbeta.
Uudelleenkäynnistyssuoja
Päällekytketty kone ei käynnisty sähkökatkon jälkeen
uudestaan. Työn jatkamiseksi tulee kone sammuttaa ja
käynnistää uudelleen.
Προστασια επανεκκινησης
Η ενεργοποιημένη μηχανή δεν ξεκινά πάλι από μόνη της
μετά από μια πτώση ρεύματος. Για να συνεχίσετε την
εργασία, απενεργοποιείτε και ενεργοποιείτε πάλι τη μηχανή.
Tekrar çaliştirmada koruma
Çalıştırılan makine voltaj kaybından sonra yeniden çalışmaz.
Makineyi tekrar çalıştırmak için kapatın ve tekrar açın.
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Ochrana proti opětovnému náběhu
Zapnutá rozbrušovačka se v případě výpadku proudu po
jeho opětovném zapnutí sama nerozběhne. K pokračování
práce se rozbrušovačka musí vypnout a opět zapnout.
Ochrana proti opätovnému nábehu
Zapnutá rozbrusovačka sa v prípade výpadku prúdu po
jeho opätovnom zapnutí sama nerozbehne. K pokračovaniu
práce sa rozbrusovačka musí vypnúť a opäť zapnúť.
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
Włączone urządzenie nie uruchamia się z powrotem po
ustąpienia zaniku napięcia. Aby móc kontynuować pracę,
urządzenie należy wyłączyć, a potem z powrotem włączyć.
Újraindulás elleni védelem
A bekapcsolt gép feszültségkimaradás után ismét elindul. A
munka folytatásához a gépet ki és újra be kell kapcsolni.
Zaščita pred ponovnim zagonom
Vklopljen stroj se po izpadu napetosti ponovno ne zažene.
Za nadaljevanje dela stroj izklopite in ponovno vklopite.
Zaštita protiv ponovnog pokretanja
Uključeni stroj poslilje nestanka napona više ne starta. Da
bi se dalje radilo, stroj isključiti i ponovno uključiti.
Aizsardzība pret atkārtotu palaišanu
Pārtrūkstot strāvas padevei, ieslēgtā ierīce no jauna
neieslēdzas. Darba turpināšanai ierīci izslēgt un ieslēgt no
jauna.
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo
Jei darbo metu dingsta įtampa, ją sutvarkius, mašina
neįsijungia automatiškai. Norint vėl dirbti su mašina, reikia ją
išjungti ir vėl įjungti.
Taaskäivituskaitse
Sisselülitatud masin ei käivitu enam uuesti pärast voolukatkestust. Töö jätkamiseks lülitage masin välja ja seejärel taas sisse.
Защита от повторного включения
При исчезновении напряжения устройство не работает.
Для продолжения работы устройство выключите и снова
включите.
Защита от повторно пускане След спиране на
електрозахранването включената машина не започва
да работи отново. За да продължите работа изключете и
отново включете машината.
Protecţie contra repornirii
Maşina conectată nu reporneşte după o întrerupere de
curent. Pentru a putea lucra în continuare, maşina trebuie
oprită şi apoi repornită.
Заштита од повторно придвижување
Вклучената машина во случај на снемување струја не
се вклучува повторно. За да продолжите со работа
исклучете ја машината и вклучете ја повторно.
Захист від повторного запуску
Увімкнена машина не продовжує роботу після того, як
була вставлена акумуляторна батарея.
ΣϣΎϳΔοΩ·ϋΎΩΓϟΗηϐϳϝ
ϋϧΩϟΗηϐϳϝˬϟϥΗΑΩϵϟΔϓϲϟΗηϐϳϝΑόΩΗόρ͊ ϝϟΟϬΩϟϣΗΎΑόΔϟόϣϝˬ
ϗϡΑΈϳϘΎϑϟΟϬΎίΛϡΗηϐϳϠϪϣΟΩΩ˱
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TECHNICAL DATA
Angle Grinder
Production code

M18 CAG115X
4677 18 01...
... 000001-999999
18 V
8500 min-1
115 mm
22,2 mm

M18 CAG125X
4677 14 01...
... 000001-999999
18 V
8500 min-1
125 mm
22,2 mm

M18 CAG115XPD
4677 02 01...
... 000001-999999
18 V
8500 min-1
115 mm
22,2 mm

M18 CAG125XPD
4676 98 01...
... 000001-999999
18 V
8500 min-1
125 mm
22,2 mm

b= Cutting disk thickness min. / max.

1 / 3 mm

1 / 3 mm

1 / 3 mm

1 / 3 mm

b= Grinding disk thickness max.

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

D= Grinding surface diameter max.

115 mm

125 mm

115 mm

125 mm

D= Wiring brush diameter max.

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

Volts
Rated speed
D= Grinding disk diameter max.
d= Grinding disk hole diameter

Thread of work spindle
M 14
M 14
M 14
Weight without battery
1,8 kg
1,8 kg
1,8 kg
Weight according EPTA-Procedure 01/2003 (Li-lon 4,0 Ah) 2,5 kg
2,5 kg
2,5 kg
Noise information
Measured values determined according to EN 60745. Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:
83,7 dB(A)
83,2 dB(A)
83,7 dB(A)
Sound pressure level (Uncertainty K=3dB(A))
94,7 dB(A)
94,2 dB(A)
94,7 dB(A)
Sound power level (Uncertainty K=3dB(A))
Wear ear protectors!
Vibration information
Vibration total values (triaxial vector sum) determined according to EN 60745
Surface grinding:
Vibration emission value ah,SG
3,3 m/s2
3,4 m/s2
3,3 m/s2
2
2
Uncertainty K=
1,5 m/s
1,5 m/s
1,5 m/s2
Disk sanding:
1,5 m/s2
1,4 m/s2
1,5 m/s2
Vibration emission value ah,DS
2
2
Uncertainty K=
1,5 m/s
1,5 m/s
1,5 m/s2
For other applications, e.g. Abrasive Cutting-Off Operations or Wire Brushing other vibration values could occur.

M 14
1,8 kg
2,5 kg

GB

83,2 dB(A)
94,2 dB(A)

3,4 m/s2
1,5 m/s2
1,4 m/s2
1,5 m/s2

WARNING!
The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745
and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.
The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications,
with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over
the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is
running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories,
keep the hands warm, organisation of work patterns.

English
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j) Hold the power tool by insulated gripping surfaces only,
when performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting a “live”
wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and
could give the operator an electric shock.
k) Never lay the power tool down until the accessory has
come to a complete stop. The spinning accessory may grab the
ANGLE GRINDER SAFETY WARNINGS
surface and pull the power tool out of your control.
Safety Warnings Common for Grinding, Sanding, Wire
l) Do not run the power tool while carrying it at your side.
Brushing or Abrasive Cutting-Off Operations:
Accidental contact with the spinning accessory could snag your
a) This power tool is intended to function as a grinder,
clothing, pulling the accessory into your body.
sander, wire brush or cut-off tool. Read all safety warnings,
instructions, illustrations and specifications provided with m) Regularly clean the power tool’s air vents. The motor’s fan
this power tool. Failure to follow all instructions listed below may will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of
powdered metal may cause electrical hazards.
result in electric shock, fire and/or serious injury.
n) Do not operate the power tool near flammable materials.
b) Operations such as polishing are not recommended
Sparks could ignite these materials.
to be performed with this power tool.Operations for which
o) Do not use accessories that require liquid coolants. Using
the power tool was not designed may create a hazard and cause
water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.
personal injury.

WARNING!
Read all safety warnings and all instructions. Failure to
follow the warnings and instructions may result in electric shock,
fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

GB

c) Do not use accessories which are not specifically
designed and recommended by the tool manufacturer. Just
because the accessory can be attached to your power tool, it does
not assure safe operation.
d) The rated speed of the accessory must be at least equal
to the maximum speed marked on the power tool. Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
e) The outside diameter and the thickness of your
accessory must be within the capacity rating of your power
tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded
or controlled.
f) Threaded mounting of accessories must match the grinder spindle thread. For accessories mounted by flanges, the
arbour hole of the accessory must fit the locating diameter
of the flange. Accessories that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively
and may cause loss of control.
g) Do not use a damaged accessory. Before each use inspect
the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks,
backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for
loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped,
inspect for damage or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position yourself and
bystanders away from the plane of the rotating accessory
and run the power tool at maximum no-load speed for one
minute. Damaged accessories will normally break apart during this
test time.
h) Wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety glasses.
As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves
and shop apron capable of stopping small abrasive or
workpiece fragments. The eye protection must be capable of
stopping flying debris generated by various operations. The dust
mask or respirator must be capable of filtrating particles generated
by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may
cause hearing loss.
i) Keep bystanders a safe distance away from work area.
Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory
may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.

English
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Kickback and Related Warnings
Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating
wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn
causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction
opposite of the accessory’s rotation at the point of the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the
workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch
point can dig into the surface of the material causing the wheel
to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or
away from the operator, depending on direction of the wheel’s
movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break
under these conditions.
Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper
precautions as given below.
a) Maintain a firm grip on the power tool and position your
body and arm to allow you to resist kickback forces. Always
use auxiliary handle, if provided, for maximum control over
kickback or torque reaction during start-up. The operator can
control torque reactions or kickback forces, if proper precautions
are taken.
b) Never place your hand near the rotating accessory.
Accessory may kickback over your hand.
c) Do not position your body in the area where power tool
will move if kickback occurs. Kickback will propel the tool
in direction opposite to the wheel’s movement at the point of
snagging.
d) Use special care when working corners, sharp edges etc.
Avoid bouncing and snagging the accessory. Corners, sharp
edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory
and cause loss of control or kickback.
e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed
saw blade. Such blades create frequent kickback and loss of control.
Safety Warnings Specific for Grinding and Abrasive CuttingOff Operations:
a) Use only wheel types that are recommended for your
power tool and the specific guard designed for the selected
wheel. Wheels for which the power tool was not designed cannot
be adequately guarded and are unsafe.

TEKNISKA DATA
Vinkelslip
Produktionsnummer

M18 CAG115X
4677 18 01...
... 000001-999999
18 V
8500 min-1
115 mm
22,2 mm

M18 CAG125X
4677 14 01...
... 000001-999999
18 V
8500 min-1
125 mm
22,2 mm

M18 CAG115XPD
4677 02 01...
... 000001-999999
18 V
8500 min-1
115 mm
22,2 mm

M18 CAG125XPD
4676 98 01...
... 000001-999999
18 V
8500 min-1
125 mm
22,2 mm

b= Kapskivstjocklek min. / max.

1 / 3 mm

1 / 3 mm

1 / 3 mm

1 / 3 mm

b= Slipskivstjocklek max.

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

D= Slipyta ø max.

115 mm

125 mm

115 mm

125 mm

D= Stålborste ø max.

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

Volts Växelström
Märkvarvtal
D= Slipskivor-Ø max.
d= ø hål

Sve

Spindelgänga
M 14
M 14
M 14
M 14
Vikt utan växelbatteri
1,8 kg
1,8 kg
1,8 kg
1,8 kg
Vikt enligt EPTA 01/2003 (Li-lon 4,0 Ah)
2,5 kg
2,5 kg
2,5 kg
2,5 kg
Bullerinformation
Mätvärdena har tagits fram baserande på EN 60745. A-värdet av maskinens ljudnivå utgör:
83,7 dB(A)
83,2 dB(A)
83,7 dB(A)
83,2 dB(A)
Ljudtrycksnivå (Onoggrannhet K=3dB(A))
94,7 dB(A)
94,2 dB(A)
94,7 dB(A)
94,2 dB(A)
Ljudeffektsnivå (Onoggrannhet K=3dB(A))
Använd hörselskydd!
Vibrationsinformation
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar) framtaget enligt EN 60745.
Ytslipning:
Vibrationsemissionsvärde ah,SG
3,3 m/s2
3,4 m/s2
3,3 m/s2
3,4 m/s2
2
2
2
Onoggrannhet K=
1,5 m/s
1,5 m/s
1,5 m/s
1,5 m/s2
Slipning med slipblad:
1,5 m/s2
1,4 m/s2
1,5 m/s2
1,4 m/s2
Vibrationsemissionsvärde ah,DS
2
2
2
Onoggrannhet K=
1,5 m/s
1,5 m/s
1,5 m/s
1,5 m/s2
Om man använder verktyget för andra ändamål, t ex för kapning eller slipning med stålborste, kan man få andra vibrationsvärden!
VARNING!
Den i de här anvisningarna angivna vibrationsnivån har uppmätts enligt ett i EN 60745 normerat mätförfarande och kan användas vid
jämförelse mellan olika elverktyg. Nivån är även lämplig att använda vid en preliminär bedömning av vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av det aktuella elverktyget. Men om elverktyget ska användas i andra användningsområden, tillsammans med avvikande insatsverktyg eller efter otillräckligt underhåll, kan vibrationsnivån skilja
sig. Det kan öka vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.
För att få en exaktare bedömning av vibrationsbelastningen ska även den tid beaktas, under vilken elverktyget är avstängt eller är
påslaget, utan att det verkligen används. Det kan reducera vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.
Lägg som skydd för användaren fast extra säkerhetsåtgärder mot vibrationernas verkan, som till exempel: underhåll av elverktyg och
insatsverktyg, varmhållning av händer och organisering av arbetsförlopp.

Svenska
60

i) Se till att obehöriga personer hålls på betryggande
avstånd från arbetsområdet. Alla som rör sign inom
arbetsområdet måste använda personlig skyddsutrustning.
Brottstycken från arbetsstycket eller insatsverktygen kan slungas ut
och orsaka personskada även utanför arbetsområdet.
j) Håll fast apparaten med hjälp av de isolerade greppytorna
när du utför arbeten där arbetsverktyget skulle kunna träffa
SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR VINKELSLIP
på dolda elledningar. Om man kommer i kontakt med en spänGemensamma säkerhetsanvisningar för slipning, sandningsförande ledning, så kan även de delar på verktyget som är av
pappersslipning, arbeten med stålborste, polering och
metall bli spänningsförande och leda till att man får en elektrisk stöt.
kapslipning:
k) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän insatsverktyget
a) Elverktyget kan användas som slip-, slippappersslip-,
är helt stillastående. Det roterande insatsverktyget kan komma i
stålborste-, och kapslipmaskin. Beakta alla säkerhetsanvis- beröring med underlaget varvid risk finns för att du förlorar kontrolningar, anvisningar, illustrationer och data som levereras len över verktyget.
med elverktyget. Om nedanstående anvisningar ignoreras finns
risk för att elstöt, brand och/eller allvarliga personskador uppstår. l) Elverktyget får inte rotera när det bärs. Kläder kan vid
tillfällig kontakt med det roterande insatsverktyget dras in varvid
b) Den här maskinen är inte avsedd för polering.Tillämpinsatsverktyget dras mot din kropp.
ningar som maskinen inte är avsedd för kan förorsaka faror och
m) Rengör regelbundet elverktygets ventilationsöppningar.
personskador.
Motorfläkten drar in damm i huset och en kraftig anhopning av
c) Använd inte tillbehör som tillverkaren inte uttryckligen metalldamm kan orsaka farliga elströmmar.
godkänt och rekommenderat för detta elverktyg. Även om n) Använd inte elverktyget i närheten av brännbara matetillbehör kan fästas på elverktyget finns det ingen garanti för en
rial. Risk finns för att gnistor antänder materialet.
säker användning.
o) Använd inte insatsverktyg som kräver flytande kylmedel.
d) Det tillåtna varvtalet för insatsverktyget måste minst
Vatten eller andra kylvätskor kan medföra elstöt.
vara så högt som angivet högsta varvtal på elektroverktyget. Tillbehör som roterar snabbare än tillåtet, kan gå sönder och Varning för bakslag
flyga omkring.
Ett bakslag är en plötslig reaktion hos insatsverktyget när
e) Insatsverktygets yttre diameter och tjocklek måste
t. ex. slipskivan, sliprondellen, stålborsten hakar upp sig eller
motsvara elverktygets dimensioner. Feldimensionerade insat- blockerar. Detta leder till abrupt uppbromsning av det roterande
sverktyg kan inte på betryggande sätt avskärmas och kontrolleras. insatsverktyget. Härvid accelererar ett okontrollerat elverktyg mot
f) Gängan på respektive tillbehör ska stämma överens med insatsverktygets rotationsriktning vid inklämningsstället.
gängan på slipspindeln. Hos tillbehör som flänsas på ska
Om t. ex. en slipskiva hakar upp sig eller blockerar i arbetsstycket
borrhålet för spännstiftet på respektive tillbehör stämma kan slipskivans kant i arbetsstycket klämmas fast varvid slipskivan
överens med lokaliseringsflänsens diameter. Tillbehör som
bryts sönder eller orsakar bakslag. Slipskivan rör sig nu mot eller
inte passar på verktygets montagestift har en excentrisk rörelse,
bort från användaren beroende på skivans rotationsriktning vid
vibrerar mycket kraftigt och kan leda till att man förlorar kontrollen inklämningsstället. Härvid kan slivskivor även brista.
över verktyget.
Bakslag uppstår till följd av missbruk eller felaktig hantering
g) Använd aldrig skadade insatsverktyg. Kontrollera före
av elverktyget. Detta kan undvikas genom skyddsåtgärder som
varje användning insatsverktygen som t. ex. slipskivor
beskrivs nedan.
avseende splitterskador och sprickor, sliprondeller avseende a) Håll stadigt i elverktyget samt kroppen och armarna i
sprickor repor eller kraftig nedslitning, stålborstar avseende ett läge som är lämpligt för att motstå bakslagskrafter.
lösa eller brustna trådar. Om elverktyget eller insatsverkAnvänd alltid stödhandtaget för bästa möjliga kontroll av
tyget skulle falla ned kontrollera om skada uppstått eller
bakslagskrafter och reak tionsmoment vid start. Användaren
montera ett oskadat insatsverktyg. Du och andra personer i kan genom lämpliga försiktighetsåtgärder bättre behärska baksnärheten ska efter kontroll och montering av insatsverktyg lags- och reaktionskrafterna.
ställa er utanför insatsverktygets rotationsradie och sedan b) Håll alltid handen på betryggande avstånd från det
låta elverktyget rotera en minut med högsta varvtal. Skadade roterande insatsverktyget. Insatsverktyget kan vid ett bakslag
insatsverktyg går i de flesta fall sönder vid denna provkörning.
gå mot din hand.
h) Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltefter
c) Undvik att hålla kroppen inom det område elverktyget
avsett arbete ansiktsskärm, ögonskydd eller skyddsglasövid ett bakslag rör sig. Bakslaget kommer att driva elverktyget i
gon. Om så behövs, använd dammfiltermask, hörselskydd,
motsatt riktning till slipskivans rörelse vid inklämningsstället.
skyddshandskar eller skyddsförkläde som skyddar mot små
d) Var särskilt försiktig vid bearbetning av hörn, skarpa
utslungade slip- och materialpartiklar. Ögonen ska skyddas
mot utslungade främmande partiklar som kan uppstå under arbetet. kanter osv. Håll emot så att insatsverktyget inte studsar
Damm- och andningsskydd måste kunna filtrera bort det damm som ut från arbetsstycket eller kommer i kläm. På hörn, skarpa
eventuellt uppstår under arbetet. Risk finns för hörselskada under en kanter eller vid studsning tenderar det roterande insatsverktyget
att komma i kläm. Detta kan leda till att kontrollen förloras eller att
längre tids kraftigt buller.
bakslag uppstår.
e) Använd inte kedje- eller tandat sågblad. Sådana insatsverktyg orsakar ofta bakslag eller gör att du förlorar kontrollen över
elverktyget.

VARNING!
Läs alla säkerhetsanvisningar och andra tillhörande anvisningar. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte
följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
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Speciella varningar för slipning och kapslipning

Speciella säkerhetsanvisningar för sandpappersslipning:

a) Använd endast slipkroppar som godkänts för aktuellt
elverktyg och de sprängskydd som är avsedda för dessa slipkroppar. Slipkroppar som inte är avsedda för aktuellt tryckluftverktyg kan inte på betryggande sätt skyddas och är därför farliga.
b) Vinkelböjda slipskivor ska monteras så, att deras slipyta
inte står ut över skyddskåpans kant. En felaktigt monterad
skipskiva som står ut över skyddskåpans kant kan inte skärmas av på
tillfredsställande sätt.
c) Använd alltid det sprängskydd som är avsett för aktuell
slipkropp. Sprängskyddet måste monteras ordentligt på
tryckluftverktyget och vara infäst så att högsta möjliga
säkerhet uppnås, dvs den del av slipkroppen som är vänd
mot användaren måste vara skyddad. Sprängskyddet ska
skydda användaren mot brottstycken från eller tillfällig kontakt med
slipkroppen.
d) Slipkroppar får användas endast för rekommenderade
arbeten. T. ex.: Slipa aldrig med kapskivans sidoyta. Kapskivor
är avsedda för materialavverkning med skivans kant. Om tryck från
sidan utövas mot slipkroppen kan den spricka.
e) För vald slipskiva ska alltid oskadade spännflänsar i korrekt
storlek och form användas. Lämpliga flänsar stöder slipskivan och
reducerar sålunda risken för slipskivbrott. Flänsar för kapskivor och
andra slipskivor kan ha olika utseende och form.
f) Använd inte nedslitna slipskivor från större elverktyg.
Slipskivor för större elverktyg är inte konstruerade för de mindre
elverktygens högre varvtal och kan därför spricka.

a) Använd inte för stora slippapper, se tillverkarens
uppgifter om slippapperets storlek. Slippapper som står ut
över sliprondellen kan leda till personskada, blockera, rivas sönder
eller också orsaka bakslag.

Andra speciella säkerhetsanvisningar för kapslipning
a) Se till att kapskivan inte kommer i kläm och att den inte
utsätts för högt mottryck. Försök inte skära för djupt. Om
kapskivan överbelastas ökar dess påfrestning och risk finns för att
den snedvrids eller blockerar som sedan kan resultera i bakslag eller
slipkroppsbrott.
b) Undvik området framför och bakom den roterande
kapskivan. Om du för kapskivan i arbetsstycket bort från kroppen
kan i händelse av ett bakslag elverktyget med roterande skiva slungas
mot din kropp.
c) Om kapskivan kommer i kläm eller arbetet avbryts,
koppla från elverktyget och håll det lugnt tills skivan stannat
fullständigt. Försök aldrig dra ut en roterande kapskiva ur
skärspåret då detta kan leda till bakslag. Lokalisera och åtgärda
orsaken för inklämning.
d) Koppla inte åter på elverktyget om det sitter i arbetsstycket. Låt kapskivan uppnå fullt varvtal innan den försiktigt
förs in i skärspåret för fortsatt kapning. I annat fall kan skivan
haka upp sig, hoppa ur arbetsstycket eller orsaka bakslag.
e) För att reducera risken för ett bakslag till följd av inklämd
kapskiva ska skivor och andra stora arbetsstycken stödas. Stora
arbetsstycken kan böjas ut till följd av hög egenvikt. Arbetsstycket
måste därför stödas på båda sidorna både i närheten av skärspåret och
vid kanten.
f) Var alltid extra försiktig om du „skär ut“ något i en vägg
eller på andra ställen som du inte direkt kan se. Där risk finns
att kapskivan kommer i kontakt med gas- eller vattenledningar,
elledningar eller andra föremål som kan orsaka bakslag.
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Speciella säkerhetsanvisningar för arbeten med
trådborstar:
a) Observera att en metallborste förlorar små metallbitar
även vid normal användning. Överbelasta aldrig en metallborste genom att trycka den för kraftigt mot materialet
som ska bearbetas. Små metallbitar som går av kan lätt tränga
genom tunna kläder och/eller huden.
b) När sprängskydd används bör man se till att sprängskyddet och trådborsten inte berör varandra. Tallriks- och
koppborstarnas diameter kan till följd av anliggningstryck och
centrifugalkrafter öka.
Övriga säkerhets- och användningsinstruktioner
Vid slipning av metall uppstår gnistor. Se till att personer inte skadas. Pga brandrisken får inga brännbara material finnas i närheten
(inom gnistområdet). Använd inte dammsugning!
Förhindra att du kommer i kontakt med gnistor och slipdamm.
Lakttag största försiktighet när maskinen är igång.
Frånkoppla maskinen omedelbart om kraftiga vibrationer uppstår
eller andra felfunktioner registreras. Kontrollera maskinen för
lokalisering av orsak.
Vid extrema användningsvillkor (till exempel vid planslipning
av metaller med stödtallrik och slipskivor av vulkanfiber) kan
det bildas mycket smuts på insidan av vinkelslipmaskinen. Vid
sådana tillfällen krävs det av säkerhetsskäl såväl en grundlig
rengöring från metallavlagringar på insidan som en förkoppling
av en jordfelsbrytare. Om jordfelsbrytaren skulle löser ut, så måste
vinkelslipmaskinen skickas på reparation.
Avlägsna aldrig spån eller flisor när maskinen är igång.
VARNING! För att undvika den fara för brand, personskador eller
produktskador som orsakas av en kortslutning, doppa inte ner
verktyget, utbytesbatteriet eller laddaren i vätskor och se till att
ingen vätska kan tränga in i apparaterna eller batterierna. Korroderande eller ledande vätskor, som saltvatten, vissa kemikalier,
blekningsmedel eller produkter som innehåller blekmedel, kan
orsaka en kortslutning.
System M18 batterier laddas endast i System M18 laddare. Ladda
inte batterier från andra system.
Batterier lagras torrt och skyddas för fukt.
ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA
Vinkelslipen är användbar för kapning och slipning av mångamaterial, som till exempel metall och sten, för slipning medplastsliptallrik och för bearbetning med stålborste. Följ vidtveksamma fall
anvisningarna från tillverkaren av tillbehöret.
Använd den slutna skyddshuvan från tillbehörsprogrammet vid
kaparbeten.
Följ vidtveksamma fall anvisningarna från tillverkaren av
tillbehöret.
Detta elverktyg ska endast användas för torr bearbetning.

ARBETSANVISNINGAR
För verktyg avsedda att förses med skivor med gängat hål, bör man
kontrollera att skivans gängning är tillräckligt lång att hantera
spindelns
Använd och förvara alltid kap- och slipskivorna enligt tillverkarens
anvisningar.
Använd alltid skyddskåpa vid slipning och kapning.
Vinkelböjda slipskivor ska monteras så, att deras slipyta inte står ut
över skyddskåpans kant.
Flänsmuttern skall vara åtdragen innan start av maskinen.
Använd alltid stödhandtag.
Spänn fast arbetsstycket om det inte ligger stadigt till följd av egen
vikt. För aldrig arbetsstycket för hand mot slipskivan.
ELEKTRONIK
Elektroniken håller varvtalet konstant vid ökad belastning.
Vid överbelastning reduceras varvtalet till stillastående.
Verktyget har en overload- och anti kickback-funktion och stannar
vid överbelastning.
Observera att maskinen automatiskt kör upp till det ursprungliga
arbetsvarvtalet när överbelastningen är borta.
När arbetsvarvtalet har uppnåtts är verktyget färdigt att användas
igen.
ÅTERSTARTSSKYDD
Nollspänningsbrytaren förhindrar verktygets omstart efter ett
elavbrott (batteribyte).
Stäng av maskinen och starta sedan om den för att återuppta
arbetet.

TRANSPORTERA LITIUMJON-BATTERIER
För litiumjon-batterier gäller de lagliga föreskrifterna för transport
av farligt gods på väg.
Därför får dessa batterier endast transporteras enligt gällande lokala, nationella och internationella föreskrifter och
bestämmelser.
Konsumenter får transportera dessa batterier på allmän väg utan
att behöva beakta särskilda föreskrifter.
För kommersiell transport av litiumjon-batterier genom en
speditionsfirma gäller emellertid bestämmelserna för transport av
farligt gods på väg. Endast personal som känner till alla tillämpliga
föreskrifter och bestämmelser får förbereda och genomföra transporten. Hela processen ska följas upp på fackmässigt sätt.
Följande ska beaktas i samband med transporten av batterier:
Säkerställ att alla kontakter är skyddade och isolerade för att
undvika kortslutning. Se till att batteripacken inte kan glida fram
och tillbaka i förpackningen. Transportera aldrig batterier som
läcker, har runnit ut eller är skadade. För mer information vänligen
kontakta din speditionsfirma.
SKÖTSEL
Se till att motorhöljets luftslitsar är rena.
Använd endast Milwaukee-tillbehör och Milwaukee-reservdelar. Komponenter, för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos Milwaukeekundtjänst (se broschyren garanti-/kundtjänstadresser).
Vid behov av sprängskiss, kan en sådan, genom att uppge maskinens art. nr. (som finns på typskylten) erhållas från: Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden,
Germany.

CE-FÖRSÄKRAN
Vi tar på vårt ansvar att produkten som har beskrivits under
MJUKSTART
Mjukstart för säker hantering, inget ryck vid uppstart av maskinen. Tekniska data uppfyller alla relevanta villkor i direktiven
2011/65/EU (RoHS)
2006/42/EG
BATTERIER
2014/30/EU
Batteri som ej använts på länge måste laddas före nytt bruk.
samt att följande harmoniserade standarder har använts.
En temperatur över 50°C reducerar batteriets effekt. Undvik längre
EN 60745-1:2009 + A11:2010
uppvärmning tex i solen eller nära ett element.
EN 60745-2-3:2011 + A2:2013 + A11:2014 + A12:2014 + A13:2015
Se till att anslutningskontakterna i laddaren och på batteriet är
EN 55014-1:2017
rena.
EN 55014-2:2015
För att batterierna ska få lång livslängd ska de laddas fulla efter
EN 50581:2012
användning.
För att få en så lång livslängs som möjligt bör laddningsbara
Winnenden, 2017-12-05
batterier avlägsnas från laddaren när de är laddade.
Om laddningsbara batterier lagras längre än 30 dagar: Lagra
batteriet torrt och vid ca 27°C. Lagra batteriet vid ca 30%-50% av
laddningskapaciteten. Ladda batterierna på nytt var 6:e månad.
Alexander Krug / Managing Director
Befullmäktigad att sammanställa teknisk dokumentation.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
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SYMBOLER
OBSERVERA! VARNING! FARA!
Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.
Använd alltid skyddsglasögon.
Bär skyddshandskar!
Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.
Använd ingen kraft.
Endast för kapning.
Endast för slipning.

Sve
Tillbehör - Ingår ej i leveransomfånget, erhålles som
tillbehör.
Elektriska maskiner, batterier/uppladdningsbara
batterier och får inte slängas tillsammans med de vanliga
hushållssoporna. Elektriska maskiner och uppladdningsbara batterier ka samlas separat och lämnas till en
avfallsstation för miljövänlig avfallshantering. Kontakta
den lokala myndigheten respektive kommunen eller
fråga återförsäljare var det finns speciella avfallsstationer
för elskrot.
CE-symbol
UkrSEPRO överensstämmelsesymbol.

EurAsian överensstämmelsesymbol.
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