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1. SIKKERHED 

Vigtigt 

Når elektriske redskaber tages I brug er det vigtigt, for at undgå stød, brandfare eller 
legemsbeskadigelse, først at læse sikkerhedsanvisningen. 

 

2. ALMENT 

2.1. Hold altid orden på arbejdspladsen, det formindsker risikoen for ulykker. 

2.2. Sæt aldrig Flip ud i regnen. Benyt ikke Flip på våde arbejdspladser. Sørg altid for 

tilstrækkelig belysning på arbejdsstedet. Benyt aldrig Flip på arbejdssteder, hvor der 

forekommer brandbare væsker eller gasser. 

2.3. Undgå under arbejdet at berøre jordforbindelser (vandrør, radiatorer eller køleskabe) 

2.4. Undgå at børn kommer i berøring med Flip. 

2.5. Undgå at overbelaste Flip. 

2.6. Benyt ikke Flip til arbejde den ikke er beregnet til. 

2.7. Undgå at benytte halstørklæde eller andre løstsiddende klædningsstykker, da disse kan 

vikles ind i maskinen. 

2.8. Benyt altid åndedræts- og høreværn. 

2.9. Træk aldrig maskinen med netkablet. Undgå at beskadige netkablet . 

2.10. Indtag altid rigtig arbejdsstilling 

2.11. Hensæt aldrig Flip uden opsigt med  tilkoblet netledning. 

2.12. Benyt aldrig en defekt Flip. 
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3. KLARGØRING AF FLIP 

3.1. Montér først støvposen på støvstudsen og spænd de to drejeskruer. 

3.2. Støvposen skal være tømt før montering. 

3.3. Den drejelige støvstuds skal være i indgreb med fikseringstappen 

3.4. Den drejelige støvstuds kan stilles til højre, venstre eller lige ud. 

3.5. Montér forlængerledningen på slibemaskinen og sæt den fast ovenpå støvposeholderen 

med velcrotapen. 

3.6. Tilslut forlængerledningen med nettet (230 v). 

3.7. Løft Flip fri af gulvet og start maskinen med vippeafbryderen på maskinens top. 

3.8. Flip afbrydes ved at aktivere vippeafbryderen på toppen af slibemaskinen.  

 

4. BETJENING AF FLIP 

4.1. Flip må under arbejdet ikke holdes stille, idet der hurtigt opstår slibespor. 

4.2. Forlængerledningen fra maskinen skal føres fra støvposeholderen og over venstre 

underarm. I den stilling er ledningen aldrig i vejen. 

4.3. Når der skal skiftes slibeskive skal netstikket først tages ud. Flip kan både bruge welcro- og 

konventionelle slibeskiver der spændes på. Med den medfølgende universalnøgle spændes 

slibeskiven fast. Husk altid at bruge spændskiven mellem møtrik og slibeskive. 

4.4. Støvposen skal tømmes når den er fyldt 1/3 op. Husk at bruge støvmaske under 

tømningen. Vær opmærksom på at slibestøvet er brændbart materiale. 

4.5. Fyldes støvposen mere end 1/3 op mindskes posens filtereffekt, da det jo er støvposen der 

virker som støvfilter. 

 

5. VEDLIGEHOLDELSE 

Minimum en gang per år skal Flip efterses af en autoriseret reparatør, som skal efterse følgende: 

5.1. Kullene skal efterses 

5.2. Kileremskive for motor skal efterses. 

5.3. Kilerem for forsats skal efterses. 

5.4. Drejehjul skal efterses. 

5.5. Elsystem skal efterses. 

 



FLIP KANTSLIBER 

SIKKERHED – BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE 
 

  

 

P. Malberg Ovesen ApS | Blokken 25 | 3460 Birkerød | TEL 45 81 19 47 

SIDE 3 AF 3 
 

6. KONTAKT 

 

IMPORTØR 

P. Malberg Ovesen ApS 

Blokken 25 
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