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Sähköviila 
 

Käyttöohjeet 
 

MALLI Nro: DBB3110 
 

 
 

  BJ2007 
 

VAROITUS! 
 
Sähkökäyttöisiä työkaluja käytettäessä on seuraavia perusvarotoimenpiteitä noudatettava tulipalon, 
sähköiskujen sekä henkilötapaturmien välttämiseksi. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen 
käyttämistä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.  
 
 
Maahantuoja: VKO 63610, FINLAND 
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VAROITUSMERKINNÄT JA SYMBOLIT 
 

 
 
1 Käytä aina silmä- ja kuulosuojaimia! 
2 Varoitus! 
3 Lue käyttöohjeen ennen laitteen käyttöä! 
4 Käytä suojakäsineitä metallisten työkappaleiden käsittelyn aikana! 
 
TEKNISET TIEDOT 
 
Malli DBB3110 
Nimellisjännite 230-240V~, 50Hz 
Äänenpainetaso LPA 82dB(A) 
Äänentehotaso LWA (93＋3)dB(A) (k=3) 
Käsiin ja käsivarsiin kohdistuva tärinätaso aW 3.8m/s2 
Nimellinen syöttöteho 400W 
Kuormittamaton nopeus, n0 1070-1650 m/min (23000-15000 r/min) 
Hiomanauhan koko 455×8mm, 455×13mm 
Maksimihiomasyvyys 125mm 
Moottorin eristysluokka E 
Paino 1.24 kg 
Ulkopuoliset mitat 430×200×110mm 
 
YLEISET VAROTOIMENPITEET 
 

 VAROITUS! Lue kaikki käyttöohjeet ja varotoimenpiteet huolellisesti ennen laitteen käyttöä! Näiden 
ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vakavan henkilökohtaisen tapaturman!  
Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten!  
 
Nimitys “Sähkökäyttöinen työkalu” viittaa verkkokäyttöiseen (johdollinen) työkaluun tai akkutoimiseen (johdoton) työkaluun.  
 

1) Työalue 
 

a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäsiistit ja pimeät työalueet ovat tapaturmariskejä. 
 
b) Älä käytä sähkökäyttöistä työkalua räjähdysherkässä ympäristössä kuten paikassa missä säilytetään 

herkästi syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyjä. Sähkökäyttöiset työkalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat 
sytyttää pölyjä tai höyryjä.   

 
c) Pidä lapset ja ulkopuoliset henkilöt kaukana laitteesta sen käytön aikana. Ulkopuoliset tekijät voivat 

aiheuttaa laitteen käytön hallinnan menetyksen.  
 

2) Sähköturvallisuus 
 

a) Sähkökäyttöisten työkalujen virtapistokkeiden täytyy soveltua käytettävään pistorasiaan. Älä koskaan 
muuntele virtapistoketta millään tavalla. Älä koskaan käytä mitään sovitin pistokkeita maadoitettuun 
sähkötyökaluun. Muunnellut virtapistokkeet ja pistorasiat kasvattavat sähköiskujen riskiä.  

 
b) Vältä kehokosketusta maadoitettuihin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin. 

Sähköiskujen riski kasvaa jos kehosi on kosketuksissa maadoitettuihin pintoihin. 
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c) Älä altista sähkökäyttöistä työkalua sateelle tai märkiin olosuhteisiin. Veden tunkeutuminen laitteen 
sisälle kasvattaa sähköiskuriskiä. 

 
d) Älä käytä virtajohtoa väärin. Älä koskaan kanna, vedä tai irrota laitetta virransyötöstä virtajohtoa 

käyttämällä. Pidä virtajohtoa kaukana kuumista, öljyisistä, teräväreunaisista tai liikkuvista osista. 
Vaurioituneet tai sekaiset virtajohdot kasvattavat sähköiskuriskiä.  

 
e) Käytettäessä sähkökäyttöistä työkalua ulkona, käytä ulkokäyttöön soveltuvaa ja hyväksyttyä 

jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö alentaa sähköiskuriskiä. 
 

f) Mikäli sähkökäyttöistä työkalua on käytettävä kosteissa olosuhteissa, käytä jäännösvirtalaitteella 
(RCD) suojattua pistorasiaa. Jäännösvirtalaitteen (RCD) käyttö alentaa sähköiskuriskiä.  

 
3) Henkilökohtainen turvallisuus 

 
a. Pysyttele valppaana, tarkkaile mitä olet tekemässä ja käytä yleistä maalaisjärkeä sähkökäyttöisen 

työkalujen käytön aikana. Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumaavien lääkkeiden, alkoholin tai 
voimakkaan lääkityksen alaisena. Huomion heikkeneminen sähkökäyttöisten työkalujen käytön aikana voi 
johtaa vakavaan henkilökohtaiseen tapaturmaan. 

 
b. Käytä suojavarusteita. Käytä aina kuulosuojaimia. Suojavarusteet, kuten pölynaamari, luistamattomat 

turvakengät, kypärä tai kuulosuojaimet käytettynä hyväksytyissä olosuhteissa alentavat henkilökohtaisten 
tapaturmien riskiä.   

 
c. Estä luvattomat tai odottamattomat käynnistykset. Varmista, että käynnistyskytkin on asennossa OFF 

ennen laitteen liittämistä virransyöttöön, akkupakkauksen asentamista, nostamista tai sen 
kuljettamista. Sähkökäyttöisten työkalujen kuljettaminen niin, että sormesi ovat kytkimen päällä tai kytkimen 
ollessa asennossa ON kasvattavat tapaturmariskiä. 

 
d) Poista työkalusta tai työalueelta mitkä tahansa säätölaitteet tai säätöavaimet ennen laitteen 

käynnistämistä. Kiintoavaimen tai säätöavaimen jäädessä kiinni työkalun pyöriviin osiin voi aiheuttaa 
henkilökohtaisen tapaturman.   

 
e) Älä kurkottele. Säilytä hyvä tasapaino ja astunta koko laitteen käyttöajan. Tällä toimenpiteellä 

saavutetaan työkalun parempi hallinta odottamattomissa tilanteissa. 
 

f) Pukeudu tarkoituksenmukaisesti. Älä käytä löysää vaatetusta tai riippuvia koruja. Sido hiuksesi, 
vaatteesi ja käsineesi niiden takertumisen välttämiseksi liikkuviin ja pyöriviin osiin. Riippuvat vaatteet, 
korut tai pitkät hiukset voivat helposti takertua koneen liikkuviin osiin.  

 
g) Mikäli työkalut on varustettu pölynpoistoliitännällä ja pölypussilla, varmista että nämä ovat liitetty 

oikein ja niitä käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Näiden varusteiden käyttö voi alentaa pölyhaittoja.   
 

4) Sähkökäyttöisen työkalun puhdistus ja kunnossapito 
 

a. Älä käytä työkalua voimakeinoin. Käytä oikeaa työkalua vastaavaan käyttötarkoitukseen. Tarkoitusta 
vastaava työkalu suorittaa vaaditun työn paremmin ja turvallisemmin sillä suunnitellulla tavalla. 

 
b. Älä käytä työkalua mikäli sen käynnistyskytkin on epäkunnossa. Kaikki käynnistyskytkimellä varustetut 

hallitsemattomat työkalut ovat vaarallisia ja ne on korjattava välittömästi. 
 

c. Irrota virtapistoke virransyötöstä ennen minkään säätötyön tai osien vaihdon suorittamista ja ennen 
työkalun varastointia. Nämä ennaltaehkäisevät varotoimenpiteet alantavat vahingossa tapahtuvan 
käynnistyksen riskiä.  

 
d. Säilytä sähkökäyttöistä työkalua lasten ulottumattomissa ja älä salli laitetta tai näitä käyttöohjeita 

tuntemattomien henkilöiden käyttää laitetta. Sähkökäyttöiset työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien 
henkilöiden käytössä.  

 
e. Pidä työkalusta hyvää huolta. Tarkasta puuttuvat tai kadonneet liikkuvat osat, osien kunto ja kaikki 

muut olosuhteet jotka voivat heikentää sähkötyökalun turvallista käyttötapaa. Mikäli laite on 
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vaurioitunut, toimita se korjattavaksi ennen laitteen uudelleenkäyttöä. Useimmat tapaturmat johtuvat 
huonosti huolletusta työkalusta.  

 
f. Pidä leikkaavat terät terävinä ja puhtaina. Oikein huolletut ja teroitetut leikkuureunat eivät takerru helposti 

kiinni työstettävään työkappaleeseen ja niitä on helppo hallita.  
 

g. Käytä sähkökäyttöistä työkalua, lisävarusteita ja teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti sekä juuri sille 
työkalulle suunnitellulla käyttötavalla ottamalla huomioon käyttöolosuhteet sekä suorittavan työn 
ominaisuudet. Työkalujen käyttö poikkeavissa olosuhteissa tai tarkoituksen vastaisella tavalla voivat 
aiheuttaa vaarallisia tilanteita.   

 
 

5) Huolto ja kunnossapito 
 

a) Toimita sähkötyökalu korjattavaksi tai huollettavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja käytä aina 
alkuperäisiä vaihto-osia. Tällä varmistetaan sähkötyökalun turvallisuuden ylläpitäminen.  

 
 
SÄHKÖKÄYTTÖISEN TYÖKALUN LISÄTURVALLISUUSOHJEET 
 

 Turvallisuusohjeet kaikille toimenpiteille 
 
• Käytä ensisijaista pölysuojausta hiomatyön aikana. 
 
• Poista kaikki mahdolliset pölyjäämät heti hiomatyön jälkeen. 
 
• Noudata erityistä huolellisuutta kun hiot mahdollisesti lyijypohjaista maalipintaa tai hiottaessa myrkyllisiä pölyjä 

sisältäviä puu- tai metallipintoja: 
 

- Käytä pölysuojainta, joka on erityisesti suunniteltu suojaamaan lyijymaalipölyjä ja höyryjä vastaan sekä varmista, 
että työalueella oleskelevat muut henkilöt ovat myös suojattu näitä mainittuja asioita vastaan. 

- Älä salli lapsien tai raskaana olevien naisien oleskelua työalueella. 
- Älä syö, juo tai tupakoi työalueella.  
- Hävitä pölyjäänteet ja mitkä tahansa muut jätteet turvallisella tavalla.  

 
• Sovita pölypussi paikalleen ennen työkalun käyttöä puutyökappaleiden kanssa. 
 
• Varmista, että pölypussi on poistettu ennen työkalun käyttöä metallityökappaleiden kanssa tai metallia sisältävien 

työkappaleiden kanssa. 
 
• Käytä suojakäsineitä metallityökappaleiden kanssa työskennellessä.  
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KÄYTTÖLAITTEET JA KUVAUKSET 
 

 
 

1．ON- OFF- kytkin 

2．Lukituspainike 

3．Toissijainen kahva 

4．Suora hihnavarsi 

5．Hihnan kiristysvipu 

6．Hihnan keskiöintinuppi 

7．Nopeudensäätönuppi 

8．Pölypussi 

9．Kapea varsi 

10．Taivutettu varsi 
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PAKKAUKSEN PURKU 
 

• Pura kaikki osat huolellisesti pakkauksesta． 
 
• Huomioi, että kaikki ylimääräiset nimikkeet ovat löydettävissä pakkauksesta riippuen työkalusi numeron mukaisesta 

asiakirjasta. 
 
• Lisävarusteet: 
 

• Hiomanauhasarja 1 kpl. 
• Suora hihnavarsi 1 kpl. 
• Kapea varsi 1 kpl. 
• Taivutettu varsi 1 kpl. 
• Käyttöohjeet 1 kpl. 

 
ASENNUS 
 

 Varmista että työkalun käynnistyskytkin on asennossa OFF ja se on irrotettu virransyötöstä ennen 
asennustoimenpiteitä. 
 
• Hiomavarsien kiinnitys ja irrotus (Kuva B) 
 

Ennen laitteen käyttöönottoa on sinun kiinnitettävä hiomavarsi työkaluun．Suora hihnavarsi (hiomaleveys 13 mm) 

toimitetaan seuraavilla varusteilla： 
 

- kapea varsi (hiomaleveys 6 mm) vaikeisiin ja monimutkaisiin työsuorituksiin.  
- taivutettu varsi rihlaukseen ja työkappaleiden keskustan hiomiseen sekä vaikeasti päästäviin alueisiin. 

 
• Kiinnitys 
 

• Varmista, että hihnankiristysvipu (5) on kuvassa B kuvatussa asennossa. 
• Löysää ja irrota hihnan keskiöintinuppi (6). 
• Irrota jousessa oleva teippi (11) (jos paikallaan). 
• Tarkasta, että jousi on asennusreiässään. 
• Aseta varsi (4) kuvan osoittamalla tavalla. 
• Kiinnitä hihnan keskiöintinuppi (6) paikalleen ja kiristä sitä kunnes varsi on kohdistettu keskitetysti työkaluun. 

 
• Irrotus 
 

• Irrota hiomanauha (jos paikallaan) kuvatulla tavalla. 
• Löysää ja irrota hihnan keskiöintinuppi (6). 
• Irrota varsi. 

 

 Huolehdi, että jousi pysyy paikallaan (11). 
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• Hiomanauhojen kiinnitys ja irrotus (Kuva C) 
 
 
• Kiinnitys 
 

• Siirrä hihnan kiristysvipua (5) etuasentoon (A). 
• Varmista, että hiomanauhan sisäpuolella olevat nuolet osoittavat kotelon nuolien (15) osoittamaan suuntaan. 
• Aseta hiomanauha (12) etuhihnapyörän (13) ja takahihnapyörän (14) päälle liu'uttamalla sitä suoraan kotelon uran 

läpi.  
• Siirrä hihnan kiristysvipua (5) taka-asentoon (B). 
• Säädä hihnan keskitys kuvatulla tavalla.  

 
• Irrotus 
 

• Siirrä hihnan kiristysvipua (5) etuasentoon (A). 
• Liu’uta hiomanauha (12) hihnapyöriltä pois. 

 
• Hiomanauhan keskityksen säätö (Kuva D) 
 

• Käynnistä laite. 
• Käännä hihnan keskiöintinuppia (6) tarvittaessa niin kauan kunnes hiomanauha pyörii tasaisesti varren pituuden 

mukaisesti. 
 
• Pölypussin kiinnitys ja irrotus (Kuva E) 
 

 Varmista, että pölypussi poistetaan ennen työskentelyä metallityökappaleiden kanssa. 
 
• Kiinnitys 
 

• Sijoita pölypussi (8) työkaluun ja löysää kiinnikkeitä kuvatulla tavalla. 
• Liu’uta pölypussi työkaluun niin kauan kunnes se lukittuu paikalleen ja vapauta kiinnike. 

 
• Irrotus 
 

• Löysää kiinnikettä ja vedä pölypussi (8) pois työkalusta. 
 
KÄYTTÖ 
 

 

Anna työkalun suorittaa työ omalla tahdillaan. 
Älä ylikuormita. 

 
• Nopeuden säätö (Kuva F) 
 
Säädettävä nopeudensäätö mahdollistaa työkalun nopeuden asettamisen työstettävälle työkappaleelle. Käytä alhaista 
nopeutta hienoon hiontatyöhön työskenneltäessä muovin tai keramiikan kanssa ja maalin tai lakattujen pintojen hiomiseen. 
Käytä korkeampaa nopeutta karkeaan hiomatyöhön tai suuren materiaalimäärän irrotukseen.  
 

• Aseta nopeudensäätövipu (7) halutulle asetukselle. Käynnistä laite ja sammuta se (kuva G) 
• Käynnistä laite painamalla ON/OFF-kytkintä (1) 
• Sammuta laite painamalla ON/OFF -kytkintä. 



10 

• Jatkuvatoiminen käyttötapa: 
 

- Paina ON/OFF -kytkintä (1). 
- Paina lukituspainiketta (2). 
- Vapauta ON/OFF -kytkin. 

 
• Sammuta laite jatkuvatoimisesta käyttötavasta painamalla ja vapauttamalla ON/OFF- kytkin (1).  

 
• Pölypussin tyhjennys (Kuva E) 
 
Pölypussi tulisi tyhjentää 10 minuutin käyttöjakson välein.  
 

• Vedä pölypussia (8) taaksepäin ja ulos laitteesta. 
• Käännä nokkaa alaspäin ja ravistele pölypussia kunnes se on tyhjä. 
• Kiinnitä pölypussi takaisin laitteeseen. 

 
Tarvittaessa pölypussi voidaan poistaa kehikostaan ja pestä. Anna se kuivua täysin kuivaksi ennen sen uudelleen 
kiinnittämistä paikalleen.  
 
• Taivutettu varsi (Kuva H) 
 

• Käytä kohtaa A rihlaukseen tai työkappaleen keskustan hiomiseen ja monimutkaisille alueille.  
• Käytä kohtaa B kaareville pinnoille. 

 
• Suora hihnavarsi (Kuva I) 
 

• Käytä normaalia tai kapeaa vartta yleiseen käyttöön rihlauksessa ja liitoksien käsittelyyn.  
 
• Kapea varsi (Kuva J) 
 

• Käytä kapeaa vartta hienoon hiomatyöhön, särmäykseen ja uurtamiseen. 
 
• Käyttövinkit 
 

• Pidä työkalusta aina kiinni molemmilla käsillä.  
• Älä käytä työkaluun liian paljon voimaa (paina liikaa). 
• Tarkasta hiomanauhan kunto säännöllisesti. Vaihda tarvittaessa. 
• Hio aina puun syiden mukaisesti.  
• Hiottaessa uutta maalikerrosta ennen toisen kerroksen lisäämistä, käytä erittäin hienoa hiomanauhaa.  
• Aloita hiominen käyttämällä karkeaa hiomanauhaa erittäin epätasaisilla pinnoilla tai maalikerroksen poistamisessa. 

Muilla pinnoilla aloita hiominen keskikarkealla hiomanauhalla. Molemmissa tapauksissa vaihda hiomanauha 
asteittain hienolle hiomanauhalle sileän lopputuloksen saavuttamiseksi. 

• Ota yhteys jälleenmyyjääsi saatavissa olevista lisävarusteista. 
 
HUOLTO 
 

 Irrota laite virransyötöstä ennen minkään puhdistus- tai huoltotyön suorittamista.  
Kaikki huoltotoimenpiteet tulisi suorittaa vain valmistajan tai jälleenmyyjän valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.  
 
Mikäli virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vastaavaan ja samanarvoiseen virtajohtoon valtuutetun huoltoliikkeen 
toimesta. 
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• Hiiliharjat 
 
Työkalun hiili ja virrankäännin tulisi tarkastaa kuukausien välein. Niiden hyvä kosketus tekee työkalusta tehokkaan. Kun 
virrankääntimen ympärillä oleva kipinä suurenee, hiiliharjat tulisi vaihtaa. 
 

 
 
• Puhdistus 
 

 Irrota laite virransyötöstä ennen minkään puhdistus- tai huoltotyön suorittamista.  
 
Puhaltaminen paineilmalla on ehkä tehokkain puhdistustapa. Käytä aina suojalaseja työkalun puhdistamiseen paineilmalla.  
 
Ilmanottoaukot ja kytkinvivut tulee pitää puhtaana. Älä yritä puhdistaa niitä työntämällä teräviä esineitä suoraan aukkojen 
läpi.  
 
Tätä laitetta ei saa puhdistaa käyttämällä kemiallisia puhdistusaineita.  
 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 

 Roskatynnyri- kuvakkeen merkitys 
 
Suojele ympäristöä: älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteen mukana vaan toimita se sähköromun kierrätyspisteeseen. 
 
Paikallisilta viranomaisilta saat tietoja siitä, mihin laitteet voi omalla paikkakunnallasi toimittaa. 
 
Mikäli sähkölaitteita hävitetään maaperään tai kaatopaikalle, niistä voi vuotaa vesistölle haitallisia aineita ja niin ne voivat 
päästä takaisin elintarvikeketjuun aiheuttaa haittaa terveydelle ja hyvinvoinnille. 
 
Vaihdettaessa vanhoja laitteita uusiin, jälleenmyyjäsi on velvollinen ottamaan vastaan vanhan laitteen hävitettäväksi 
veloituksetta.  
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EU- YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS 
 
Maahantuoja vakuuttaa, että seuraava laite täyttää tarkoituksenmukaiset EU -Direktiivien vaatimukset koskien terveyttä ja 
turvallisuutta, laitemalliin ja tyyppiin perustuen. 
 
Mikäli laitetta muunnellaan ilman valmistajan lupaa, tämä vakuutus mitätöityy.  
 
Koneen kuvaus: Sähköviila 
 
Laitetyyppi: DBB3110 
 
Sovelletut EU- Direktiivit: 
 
EU Koneturvallisuus (2004/104/EC) 
EU Pienjännitedirektiivi (2006/95/EEC) lisäyksillä 
EU Elektromagneettinen yhteensopivuus (89/336/EEC) lisäyksillä 
 
Sovelletut harmonisoidut standardit: 
 

EN60745-1:2006 
EN60745-2-4:2003+A11 
EN 55014-1: 2000+A1+A2 
EN55014-2:1997+A1 
EN61000-3-2:2000+A2 
EN61000-3-3:1995+A1+A2 

 
Tämän laitteen CE- asiakirjat ovat englanninkielisiä ja ne ovat saatavissa maahantuojalta VKO 63610 Finland 
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Elektrisk fil 
 

Bruksanvisning 
 

MODELL Nr: DBB3110 
 

 
 

      BJ2007 
 

VARNING! 
 
Under arbete med elektriska verktyg skall grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande, alltid iakttagas 
för att minska risken för brand, elchock, och personskador. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan Du 
använder maskinen och spara den för framtida bruk. 
 
 
Importör: VKO 63610, FINLAND 
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SYMBOLER I TEXTEN 
 

     
 1 2 3 4 
 
1 Använd skyddsglasögon och hörselskydd! 
2 Varning! 
3 Läs noga igenom denna bruksanvisning före användandet! 
4 Använd skyddshandskar vid arbete i metall! 
 
TEKNISK SPECIFIKATION 
 
Modell DBB3110 
Spänning 230-240 VAC, 50Hz 
Ljudtrycksnivå LPA 82 dB(A) 

Ljudeffektnivå LWA (93＋3) dB(A) (k=3) 
Vibrationsemissionsvärde aW 3,8 m/s2 
Nominell effektförbrukning 400 W 
Bandhastighet obelastat, n0 1 070–1 650 m/min (15 000–23 000 RPM) 
Slipbandets dimensioner 455×8 mm, 455×13 mm 
Största slipdjup 125 mm 
Motorns isolationsklass E 
Vikt: 1,24 kg 
Dimensioner 430×200×110 mm 
 
ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 
 

 VARNING Läs noga alla varningar och anvisningar. Underlåtenhet att iakttaga samtliga varningar och 
anvisningar kan leda till elchock, brand och/eller allvarliga personskador. 
 
Spara samtliga varningar och anvisningar för framtida bruk 
Termen “elektriskt verktyg” i varningarna betyder att verktyget drivs elektrisk med antingen nätspänning eller 
batterispänning. 
 

6) Arbetsplatsen 
 

d) Håll arbetsplatsen ren och väl belyst. Oordning och mörka områden inbjuder till olyckor. 
 

e) Använd inte elverktyg i explosiv atmosfär såsom vid närvaro av lättantändliga vätskor, gaser eller 
damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller ångorna. 

 
f) Håll barn och obehöriga personer på avstånd under arbete med elverktyg. Om Du tappar 

koncentrationen kan Du förlora kontroll över verktyget. 
 
 

7) Elektrisk säkerhet 
 

b) Stickkontakten på verktygets nätsladd skall passa vägguttaget. Ändra aldrig stickkontaktens 
utförande. Använd inte adapter i samband med skyddsjordade elverktyg. Icke ändrade stickkontakter 
som passar till vägguttaget minskar risken för elchock. 

 
g) Undvik att beröra jordade ytor på t.ex. rörledningar, värmeelement, spisar och kylskåp. Risk för elchock 

föreligger om kroppen kommer i kontakt med jord. 
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h) Utsätt inte elverktyg för regn och fukt. Om vatten tränger in i verktyget ökar risken för elchock. 
 

i) Misshandla inte nätsladden. Bär aldrig verktyget i sladden, och dra inte i sladden för att dra 
stickkontakten ur vägguttaget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. En 
skadad eller snodd nätsladd ökar risken för elchock. 

 
j) Om förlängningssladd måste användas vid arbete utomhus skall denna vara godkänd för 

utomhusanvändning. Användning av godkänd förlängningssladd utomhus minskar risken för elchock. 
 

k) Om användning av ett elverktyg i fuktig miljö inte kan undvikas skall vägguttaget skyddas av en 
jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren minskar risken för elchock. 

 
8) Personsäkerhet 

 
d. Var uppmärksam, se på vad Du gör och använd sunt förnuft under arbete med elverktyg. Använd inte 

verktyget när Du är trött eller om Du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Under användning 
av elverktyg kan även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador. 

 
e. Använd skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Skydd såsom andningsskydd, halkfria skor, 

skyddshjälm och hörselskydd minskar risken för skador och/eller bestående men. 
 

f. Förhindra oavsiktligt start. Tillse att strömbrytaren står i läge FRÅN innan stickkontakten sätts i 
vägguttaget och/eller batteripaketet ansluts, samt när Du tar upp verktyget. Att bära ett elverktyg med 
fingret på strömbrytaren eller att ansluta det till nätspänningen när strömbrytaren står i läge TILL inbjuder till 
olyckor. 

 
h) Ta alltid bort inställningsverktyg och nycklar innan elverktyget startas. En nyckel, kvarglömd på en 

rörlig del, kan förorsaka personskador. 
 

i) Undvik onormala kroppsställningar. Se till att Du står stadigt på båda benen och i god balans. Du kan 
då kontrollera verktyget bättre i oväntade situationer. 

 
j) Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och 

handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, långt hår och smycken kan dras in av 
roterande delar. 

 
k) Kontrollera att dammutsugnings- och -uppsamlingsutrustning är rätt monterade och används på 

korrekt sätt. Användning av dammutsugning minskar de risker damm orsakar. 
 

9) Korrekt användning och hantering av elverktyg 
 

h. Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt arbete lämpligt elverktyg. Med rätt elverktyg kan du 
arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde. 

 
i. Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in 

eller ur är farligt och måste repareras. 
 

j. Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet innan inställningar utförs, tillsatser byts ut 
eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget. 

 
k. Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt inte personer som inte är förtrogna med dess 

användning eller inte läst denna anvisning använda verktyget. Elverktyg är farliga om de används av 
oerfarna personer. 

 
l. Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att 

komponenter inte brustit eller skadats, och åtgärda omedelbart orsaker som kan leda till att 
elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt reparera skadade delar innan elverktyget tas i bruk. 
Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg. 

 
m. Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar fastnar inte så lätt 

och är lättare att styra. 
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n. Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till 

arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget används på ett sätt som det inte är avsett för kan 
farliga situationer uppstå. 

 
 

10) Service 
 

b) Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta 
garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls. 

 
YTTERLIGARE SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELEKTRISK SLIPMASKIN 
 

 Säkerhetsanvisningar för alla arbeten 
 
• Använd andningsskydd vid sliparbeten. 
 
• Samla upp allt damm efter avslutat arbete. 
 
• Iakttag extra försiktighet vid slipning av blybaserade färger eller vissa träslag och metaller som kan producera 

hälsovådligt damm: 
 

- Använd andningsskydd, speciellt avsedd för skydd mot blydamm och ångor, och tillse att personer som 
uppehåller sig i eller kommer in i arbetsområdet också skyddas. 

- Låt inte barn eller havande kvinnor komma in i arbetsområdet. 
- Ät, drick eller rök inte inom arbetsområdet. 
- Bortskaffa dam och annat avfall på säkert sätt. 

 
• Montera dammpåsen vid slipning av trä. 
 
• Ta av dammpåsen innan slipning av arbetsstycken av metall eller arbetsstycken som innehåller metallföremål 

påbörjas. 
 
• Använd skyddshandskar vid slipning av metall. 
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REGLAGE OCH KOMPONENTER 
 

 
 

1．Strömställare Till/Från 

2．Spärrknapp för strömställaren 

3．Stödhandtag 

4．Rak sliparm 

5．Spak för bandspänning 

6．Bandcentreringsvred 

7．Vred för bandhastighetsförval 

8．Dammpåse 

9．Smal sliparm 

10．Vinklad sliparm 
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UPPACKNING 
 
• Ta försiktigt ut samtliga delar ur kartongen. 
 
• Beroende på slutbokstaven i verktygets katalognummer kan ytterligare delar finnas i kartongen. 
 
• Tillbehör: 
 

• Slipband 1 sats 
• Rak sliparm 1 st. 
• Smal sliparm 1 st. 
• Vinklad sliparm 1 st. 
• Bruksanvisning 1 st. 

 
MONTERING 
 

  Kontrollera före montering att verktyget är avstängt och att stickkontakten är dragen ur vägguttaget. 
 
• Montering och demontering av sliparmar (figur B) 
 
Sliparmen skall monteras på elverktyget före första användningen. Verktyget levereras med följande tillsatser: 
 

- en sliparm (bredd 13 mm) för allmän slipning. 
- en smal sliparm (bredd 6 mm) för slipning i trånga områden. 
- en vinklad arm för spårslipning, på större och svåråtkomliga ytor. 

 
• Montering 
 

• Kontrollera att spaken för bandspänning (5) står i visat läge (B). 
• Lossa och ta bort bandcentreringsvredet (6). 
• Ta bort fjädern (11) (om monterad). 

• Kontrollera att fjädern sitter korrekt i hålet． 

• Placera sliparmen (4) som visas på bilden． 

• Skruva tillbaka bandcentreringsvredet (6), och dra åt tills armen är i linje med verktyget. 
 
• Demontering 
 

• Ta bort slipbandet (om påsatt) enligt beskrivningen nedan. 

• Lossa och ta bort bandcentreringsvredet (6)． 

• Ta bort armen. 
 

  Var noga med att fjädern (11) inte försvinner. 
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• Byte av slipband (figur C) 
 

• För bandspänningsspaken (5) till främre läget (A). 
• Ta av slipbandet (12) från rullarna. 
• Kontrollera att pilarna på det nya bandets baksida pekar i samma riktning som pilarna (15) på verktygets kåpa. 
• Placera slipbandet (12) över främre och bakre rullarna (13 resp. 14) genom att trä in det i springan i kåpan. 
• För bandspänningsspaken (5) till bakre läget (B). 
• Justera bandets inriktning enligt nedan. 

 
 
• Justering av bandets inriktning (figur D) 
 

• Starta verktyget. 
• Vrid bandcentreringsvredet (6) så att bandet löper rakt längs armens hela längd. 

 
• Montering och demontering av dammpåsen (figur E). 
 

    Ta av dammpåsen innan slipning av arbetsstycken av metall eller som innehåller metallföremål 
påbörjas. 

 
• Montering 
 

• Öppna låsklämman som visas på bilden. 
• Träd dammpåsen över stutsen tills den snäpper på plats och fäst med klämman. 

 
• Demontering 
 

• Öppna låsklämman och dra av dammpåsen (8) från verktyget. 
 
ANVÄNDNING 
 

 
Låt verktyget utföra arbetet. 
Överbelasta det inte. 

 
• Hastighetsreglage (figur F) 
 
Du kan anpassa bandets hastighet till materialet i arbetsstycket. Använd låg hastighet med fina slipband, vid slipning av 
plast eller keramik och vid bortslipning av färg eller lack. Använd hög hastighet med grovt band och vid bortslipning av 
större volymer. 
 

• Ställ in vredet (7) för önskad bandhastighet. Start och stopp av verktyget visas på figur G. 
• Verktyget startas genom att trycka in strömställaren Till/Från (1). 
• Släpp strömställaren för att stoppa verktyget. 
• För kontinuerlig drift: 

- Tryck in strömställaren Till/Från (1). 
- Tryck in spärrknappen (2). 
- Släpp strömställaren Till/Från. 

 
• Den kontinuerliga driften stoppas genom att trycka in och släppa strömställaren Till/Från (1). 
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• Tömning av dammpåsen (figur E) 
 
Dammpåsen skall tömmas var tionde minut vid slipning. 
 

• Dra dammpåsen (8) bakåt och av verktyget. 
• Håll påsen med mynningen nedåt och skaka påsen tom. 
• Återmontera dammpåsen på verktyget. 

 
Om så erfordras kan dammpåsen tas av ramen och tvättas. Låt torka helt innan återmontering på verktyget. 
 
• Vinklad arm (figur H) 
 

• Använd sektion A för spårslipning och slipning i arbetsstyckets mitt samt i svåråtkomliga områden. 
• Använd sektion B för runda ytor. 

 
• Raka armar (figur I) 
 

• Använd den normala eller smala armen för allmän slipning och vid tillverkning av tappskarvar. 
 
• Smal arm (figur J) 
 

• Använd den smala armen vid slipning av finare detaljer, vid skärning och formning. 
 
• Råd för bästa resultat 
 

• Håll verktyget med båda händerna. 
• Tryck inte verktyget hårt mot arbetsstycket. 
• Kontrollera slipbandets kondition regelbundet. Byt om så erfordras. 
• Slipa alltid i träets fiberriktning. 
• Använd extra fint slipband vid slipning av färg innan nästa målning. 
• Börja med grovt slipband på ojämna ytor eller vid bortslipning av färg. Använd mellangrovt slipband på andra ytor. 

Byt efter hand till fint slipband för att erhålla en slätare yta. 
• Kontakta återförsäljaren för ytterligare information om tillbehör och tillsatser. 

 
UNDERHÅLL 
 

  Dra stickkontakten ur vägguttaget innan rengöring eller underhåll påbörjas. 
 
Underhåll skall endast utföras av tillverkaren eller auktoriserad serviceorganisation. 
 
En skadad nätsladd skall bytas till en speciellt iordningställd sladd som finns tillgänglig hos serviceorganisationen. 
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• Kolborstar 
 
Borstarna och kommutatorn i motorn skall kontrolleras flera gånger i månaden. God kontakt erfordras för att motorn skall 
kunna lämna full kraft. Om gnistbildningen runt kommutatorn ökar skall kolborstarna bytas. 
 

 
 
• Rengöring 
 

 Dra stickkontakten ur vägguttaget innan rengöring eller underhåll påbörjas. 
Effektivaste metoden för rengöring är blåsning med tryckluft. Använd alltid skyddsglasögon vid rengöring med tryckluft. 
 
Ventilationsöppningar och reglage skall hållas fria från skräp och andra främmande föremål. Rensa inte öppningarna 
genom att föra in spetsiga verktyg i öppningarna. 
 
Använd inte kemikalier vid rengöring av elverktyg. 
 
  SKYDDA MILJÖN 
 

  Soptunnesymbolens betydelse: 
 
Uttjänta elektriska apparater får inte kastas i hushållssoporna men skall inlämnas på speciellt inrättade 
uppsamlingsplatser. 
 
Kontakta den lokala myndigheten för information om närmaste uppsamlingsplats för elektriskt avfall. 
 
Om elektriska apparater kastas på sophögar kan farliga ämnen läcka ner i grundvattnet och komma in i näringskedjan 
vilket skadar miljön. 
 
Återförsäljaren är enligt lag skyldig att kostnadsfritt omhänderta Din gamla apparat vid inköp av en ny. 
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EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
 
Importör försäkrar härmed att nedanstående maskin vid utskeppning från våra tillverkningsanläggningar överensstämmer 
med säkerhets- och hälsokrav i tillämpliga EC-direktiv. 
 
Om av oss icke godkända konstruktionsändringar utförs på maskinen upphör denna försäkran att gälla. 
 
Maskinbeskrivning: Elektrisk fil 
 
Maskin typ: DBB3110 
 
Tillämpliga EC-direktiv: 
 
Maskindirektiv (2004/104/EC) 
Lågspänningsdirektiv (2006/95/EEC) med ändringar 
Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEC) med ändringar 
 
Tillämpliga harmoniska standarder: 
 

EN60745-1:2006 
EN60745-2-4:2003+A11 
EN 55014-1: 2000+A1+A2 
EN55014-2:1997+A1 
EN61000-3-2:2000+A2 
EN61000-3-3:1995+A1+A2 

 
CE-dokumentationen på engelska språket för denna maskin kan på begäran erhållas från importör VKO 63610 Finland. 
 
 


