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❏ Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja 
tasapainosta. Täten voit paremmin hallita säh-
kötyökalua odottamattomissa tilanteissa.

❏ Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. 
Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. 
Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla 
liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät 
hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

❏ Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan 
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on 
liitetty ja että niitä käytetään oikealla 
tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää 
pölyn aiheuttamia vaaroja.

Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja 
käsittely
❏ Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen 

työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa 
sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja 
varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on 
tarkoitettu.

❏ Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida 
käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytki-
mestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnis-
tää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on 
vaarallinen ja se täytyy korjata.

❏ Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen 
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita 
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi. 
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkötyökalun 
tahattoman käynnistyksen.

❏ Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottu-
vilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellais-
ten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, 
jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole 
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut 
ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat 
henkilöt.

❏ Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, 
että liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivätkä ole puristuksessa sekä, että 
siinä ei ole murtuneita tai vahingoittuneita 
osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitalli-
sesti sähkötyökalun toimintaan. Anna kor-
jata nämä vioittuneet osat ennen käyttöä. 
Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolle-
tuista laitteista.

❏ Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. 
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leik-
kausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni 
ja niitä on helpompi hallita.

❏ Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihto-
työkaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti. 

Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja suo-
ritettava toimenpide. Sähkötyökalun käyttö 
muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa 
johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

Akkukäyttöisten työkalujen huolellinen 
käsittely ja käyttö
❏ Lataa akku vain valmistajan suosittele-

massa latauslaitteessa. Latauslaite, joka 
soveltuu määrätyntyyppiselle akulle, saattaa muo-
dostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.

❏ Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kysei-
seen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. 
Jonkin muun akun käyttö saattaa johtaa louk-
kaantumiseen ja tulipaloon.

❏ Pidä irrallista akkua loitolla metalliesi-
neistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, 
avaimista, nauloista, ruuveista tai muista 
pienistä metalliesineistä, jotka voivat oiko-
sulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien 
välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja 
tai johtaa tulipaloon.

❏ Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa 
vuotaa nestettä. Vältä koskettamasta nes-
tettä. Jos nestettä vahingossa joutuu iholle, 
huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nes-
tettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän 
lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste 
saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.

Huolto
❏ Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-

henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja 
hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä 
varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu säi-
lyy turvallisena.

Kulmahiomakoneen 
turvallisuusohjeet

Yhteiset varo-ohjeet hiomista, hiek-
kapaperihiomista, työskentelyä 
teräsharjan kanssa ja katkaisuhion-
taa varten
❏ Tätä sähkötyökalua tulee käyttää hioma-

koneena, hiekkapaperihiomakoneena, 
teräsharjana ja katkaisuhiomakoneena. 
Ota huomioon kaikki varo-ohjeet, ohjeet, 
piirustukset ja tiedot, joita saat sähkötyö-
kalun kanssa. Ellet noudata seuraavia ohjeita, 
saattaa se johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai 
vaikeisiin loukkaantumisiin.
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❏ Tämä sähkötyökalu ei sovellu kiillotuk-
seen. Käyttö, johon sähkötyökalu ei ole tarkoi-
tettu, saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ja 
loukkaantumista.

❏ Älä käytä mitään lisälaitteita, joita ei val-
mistaja ole tarkoittanut tai suositellut 
nimenomaan tälle sähkötyökalulle. Vain se, 
että pystyt kiinnittämään laitetta sähkötyökaluusi 
ei takaa sen turvallista käyttöä.

❏ Vaihtotyökalun sallitun kierrosluvun tulee 
olla vähintään yhtä suuri kuin sähkötyöka-
lussa mainittu suurin kierrosluku. Lisätar-
vike, joka pyörii sallittua suuremmalla nopeudella, 
saattaa murtua ja sinkoutua ympäristöön.

❏ Vaihtotyökalun ulkohalkaisijan ja paksuu-
den tulee vastata sähkötyökalun mittatie-
toja. Väärin mitoitettuja vaihtotyökaluja ei voida 
suojata tai hallita riittävästi.

❏ Hiomalaikkojen ja laippojen tulee sopia 
tarkasti sähkötyökalusi hiomakaraan. Käy-
tettäessä vaihtotyökaluja, jotka liitetään 
laippaan, tulee vaihtotyökalun reiän hal-
kaisijan sopia laipan kiinnityshalkaisijaan. 
Vaihtotyökalut, joita ei kiinnitetä oikein sähkötyöka-
luun, pyörivät epätasaisesti, tärisevät voimakkaasti 
ja saattavat johtaa hallinnan menettämiseen.

❏ Älä käytä vaurioituneita vaihtotyökaluja. 
Tarkista ennen jokaista käyttöä, ettei vaih-
totyökalussa, kuten hiomalaikoissa ole 
pirstoutumia tai halkemia, hiomalauta-
sessa halkeamia tai voimakasta kulumista, 
teräsharjassa irtonaisia tai katkenneita 
lankoja. Jos sähkötyökalu tai vaihtotyökalu 
putoaa, tulee tarkistaa, että se on kunnossa 
tai sitten käyttää ehjää vaihtotyökalua. Kun 
olet tarkistanut ja asentanut vaihtotyöka-
lun, pidä itsesi ja lähistöllä olevat henkilöt 
loitolla pyörivän vaihtotyökalun tasosta ja 
anna sähkötyökalun käydä minuutti täy-
dellä kierrosluvulla. Vaurioituneet vaihtotyöka-
lut menevät yleensä rikki tässä ajassa.

❏ Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. 
Käytä käytöstä riippuen kokokasvonaa-
miota, silmäsuojusta tai suojalaseja. Jos 
mahdollista, käytä pölynaamaria, kuulon-
suojainta, suojakäsineitä tai erikoissuoja-
vaatetta, joka suojaa sinut pieniltä hioma- 
ja materiaalihiukkasilta. Silmät tulee suojata 
lenteleviltä vierailta esineiltä, jotka saattavat syntyä 
erilaisessa käytössä. Pöly- tai hengityssuojanaa-
mareiden täytyy suodattaa pois työstössä syntyvä 
pöly. Jos olet pitkään alttiina voimakkaalle melulle, 
saattaa se vaikuttaa heikentävästi kuuloon.

❏ Varmista, että muut henkilöt pysyvät tur-
vallisella etäisyydellä työalueeltasi. Jokai-
sella, joka tulee työalueelle, tulee olla 
henkilökohtaiset suojavarusteet. Työkappa-
leen tai murtuneen vaihtotyökalun osia saattaa 
sinkoutua kauemmas ja vahingoittaa ihmisiä 
myös varsinaisen työalueen ulkopuolella.

❏ Pidä sähkötyökalua ainoastaan kumipääl-
lysteisistä kahvapinnoista tehdessäsi 
työtä, jossa vaihtotyökalu voi osua piilossa 
olevaan sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen 
johtoon voi saattaa sähkötyökalun metalliosat jän-
nitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.

❏ Pidä verkkojohto poissa pyörivistä vaihto-
työkaluista. Jos menetät sähkötyökalun hallin-
nan, saattaa verkkojohto tulla katkaistuksi tai 
tarttua kiinni ja vetää kätesi tai käsivartesi kiinni 
pyörivään vaihtotyökaluun.

❏ Älä aseta sähkötyökalua pois, ennen kuin 
vaihtotyökalu on pysähtynyt kokonaan. 
Pyörivä vaihtotyökalu saattaa koskettaa lepopin-
taa ja voit menettää sähkötyökalusi hallinnan.

❏ Älä koskaan pidä sähkötyökalua käyn-
nissä sitä kantaessasi. Vaatteesi voi hetkellisen 
kosketuksen seurauksena tarttua kiinni pyörivään 
vaihtotyökaluun, joka saattaa tunkeutua kehoosi.

❏ Puhdista sähkötyökalusi tuuletusaukot 
säännöllisesti. Moottorin tuuletin imee pölyä 
työkalun koteloon, ja voimakas metallipölyn 
kasautuma voi synnyttää sähköisiä vaaratilanteita.

❏ Älä käytä sähkötyökalua palavien ainei-
den lähellä. Kipinät voivat sytyttää näitä aineita.

❏ Älä käytä vaihtotyökaluja, jotka tarvitse-
vat nestemäistä jäähdytysainetta. Veden tai 
muiden nestemäisten jäähdytysaineiden käyttö 
saattaa johtaa sähköiskuun.

Takaisku ja vastaavat varo-ohjeet
❏ Takaisku on äkillinen reaktio, joka syntyy pyörivän 

vaihtotyökalun, kuten hiomalaikan, hiomalauta-
sen tai teräsharjan tarttuessa kiinni tai jäädessä 
puristukseen. Tarttuminen tai puristukseen joutu-
minen johtaa pyörivän vaihtotyökalun äkilliseen 
pysähdykseen. Tällöin hallitsematon sähkötyökalu 
sinkoutuu tarttumakohdasta vaihtotyökalun kierto-
suunnasta vastakkaiseen suuntaan.
Jos esim. hiomalaikka tarttuu tai joutuu puristuk-
seen työkappaleeseen, saattaa hiomalaikan reuna, 
joka on uponnut työkappaleeseen, juuttua kiinni 
aiheuttaen hiomalaikan ponnahduksen ulos työ-
kappaleesta tai aiheuttaa takaiskun. Hiomalaikka 
liikkuu silloin käyttävää henkilöä vasten tai poispäin 
hänestä, riippuen laikan kiertosuunnasta tarttuma-
kohdassa. Tällöin hiomalaikka voi myös murtua.
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Takaisku johtuu sähkötyökalun väärinkäytöstä tai 
käytöstä väärään tarkoitukseen. Se voidaan estää 
sopivin varotoimin, joita selostetaan seuraavassa.

❏ Pitele sähkötyökalua tukevasti ja saata 
kehosi ja käsivartesi asentoon, jossa pystyt 
vastaamaan takaiskuvoimiin. Käytä aina 
lisäkahvaa, jos sinulla on sellainen, jotta 
pystyisit parhaalla mahdollisella tavalla 
hallitsemaan takaiskuvoimia tai vastamo-
mentteja työkalun ryntökäynnissä. Käyttävä 
henkilö pystyy hallitsemaan takaisku- ja vastamo-
menttivoimat noudattamalla sopivia suojatoimen-
piteitä.

❏ Älä koskaan tuo kättäsi lähelle pyörivää 
vaihtotyökalua. Vaihtotyökalu saattaa takais-
kun sattuessa liikkua kätesi yli.

❏ Vältä pitämästä kehoasi alueella, johon 
sähkötyökalu liikkuu takaiskun sattuessa. 
Takaisku pakottaa sähkötyökalun vastakkaiseen 
suuntaan hiomalaikan liikkeeseen nähden tarttu-
miskohdassa.

❏ Työskentele erityisen varovasti kulmien, 
terävien reunojen jne. alueella, estä vaih-
totyökalua ponnahtamasta takaisin työ-
kappaleesta ja juuttumasta kiinni. Pyörivällä 
vaihtotyökalulla on taipumus juuttua kiinni kul-
missa, terävissä reunoissa tai saadessaan kim-
mokkeen. Tämä johtaa hallinnan pettämiseen tai 
takaiskuun.

❏ Älä käytä ketjuteriä tai hammastettuja 
sahanteriä. Tällaiset vaihtotyökalut aiheuttavat 
usein takaiskun tai sähkötyökalun hallinnan 
menettämisen.

Erityiset varo-ohjeet hiontaan ja 
katkaisuhiontaan
❏ Käytä yksinomaan sähkötyökalullesi sallit-

tuja hiomatyökaluja ja näitä hiomatyöka-
luja varten tarkoitettuja suojuksia. 
Hiomatyökaluja, jotka eivät ole tarkoitettuja säh-
kötyökalun kanssa käytettäviksi ei voida suojata 
riittävästi ja ne ovat turvattomia.

❏ Laikkasuojuksen täytyy olla tukevasti 
kiinni sähkötyökalussa ja niin asennettu, 
että suurin mahdollinen turvallisuus saa-
vutetaan t. s. niin, että mahdollisimman 
pieni osa hiomatyökalusta on avoin käyt-
täjää kohti. Laikkasuojus auttaa suojaamaan 
käyttävää henkilöä murtokappaleilta, tahatto-
malta hiomatyökalun koskettamiselta ja kipinöiltä, 
jotka voivat sytyttää vaatteet palamaan.

❏ Hiomatyökaluja saa käyttää ainoastaan 
siihen käyttöön mihin niitä suositellaan. 
Esim.: Älä koskaan hio hiomalaikan sivu-
pintaa käyttäen. Hiomalaikat on tarkoitettu 
hiontaan laikan ulkokehällä. Sivuttain kohdistuva 
voima saattaa murtaa hiomalaikan.

❏ Käytä aina virheetöntä, oikean kokoista ja 
muotoista kiinnityslaippaa valitsemallesi 
hiomalaikalle. Sopivat laipat tukevat hioma-
laikkaa ja vähentävät näin hiomalaikan murtu-
misriskiä. Katkaisulaikkojen laipat saattavat 
poiketa muitten hiomalaikkojen laipoista.

❏ Älä käytä isompiin sähkötyökaluihin kuu-
luneita kuluneita hiomalaikkoja. Suurem-
pien sähkötyökalujen hiomalaikat eivät sovellu 
pienempien sähkötyökalujen suuremmille kierros-
luvuille, ja ne voivat murtua.

Muita katkaisuhiontaan liittyviä 
erityisvaro-ohjeita
❏ Vältä katkaisulaikan juuttumista kiinni ja 

liian suurta syöttöpainetta. Älä tee liian 
syviä leikkauksia. Katkaisulaikan ylikuormitus 
kasvattaa sen rasitusta ja sen alttiutta kallistua tai 
juuttua kiinni ja siten takaiskun ja laikan murtumi-
sen mahdollisuutta.

❏ Vältä aluetta pyörivän katkaisulaikan 
edessä ja takana. Jos katkaisulaikka liikkuu 
työkappaleessa sinusta poispäin, saattaa sähkö-
työkalu takaiskun sattuessa singota suoraan sinua 
kohti pyörivällä laikalla.

❏ Jos katkaisulaikka joutuu puristukseen tai 
keskeytät työn, tulee sinun pysäyttää säh-
kötyökalu ja pitää se rauhallisesti paikoil-
laan, kunnes laikka on pysähtynyt. Älä 
koskaan koeta poistaa vielä pyörivää kat-
kaisulaikkaa leikkauksesta, se saattaa 
aiheuttaa takaiskun. Määrittele ja poista 
puristukseen joutumisen syy.

❏ Älä käynnistä sähkötyökalua uudelleen, 
jos laikka on kiinni työkappaleessa. Anna 
katkaisulaikan ensin saavuttaa täysi kier-
roslukunsa, ennen kuin varovasti jatkat 
leikkausta. Muussa tapauksessa saattaa laikka 
tarttua kiinni, ponnahtaa ulos työkappaleesta tai 
aiheuttaa takaiskun.

❏ Tue litteät tai isot työkappaleet katkaisu-
laikan puristuksen aiheuttaman takaisku-
vaaran minimoimiseksi. Suuret työkappaleet 
voivat taipua oman painonsa takia. Työkappaletta 
tulee tukea molemmilta puolilta, sekä katkaisu-
leikkauksen vierestä että reunoista.
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❏ Ole erityisen varovainen upotusleikkauk-
sissa seiniin tai muihin alueisiin, joiden 
taustaa tai rakennetta et pysty näkemään. 
Uppoava katkaisulaikka saattaa aiheuttaa takais-
kun osuessaan kaasu- tai vesiputkiin, sähköjohtoi-
hin tai muihin kohteisiin.

Erityiset varo-ohjeet hiekkapaperi-
hiontaan
❏ Älä käytä ylisuuria hiomapyöröjä, vaan 

noudata valmistajan ohjeita hiomapyörö-
jen koosta. Hiomapyöröt jotka ulottuvat hioma-
lautasen ulkopuolelle, saattavat aiheuttaa 
loukkaantumista tai johtaa kiinnijuuttumiseen, 
hiomapyörön repeytymiseen tai takaiskuun.

Erityiset varo-ohjeet työskentelyyn 
teräsharjan kanssa
❏ Ota huomioon, että teräsharjasta irtoaa 

lankoja myös normaalikäytössä. Älä yli-
kuormita lankoja käyttämällä liian suurta 
painetta työkappaletta vasten. Irti sinkoutu-
vat langan kappaleet voivat helposti tunkeutua 
ohuen vaatteen tai ihon läpi.

❏ Jos suojusta suositellaan, tulee sinun var-
mistaa, ettei suojus ja teräsharja voi kos-
kettaa toisiaan. Lautas- ja kuppiharjojen 
halkaisijat voivat laajeta puristuspaineen ja keski-
pakovoiman johdosta.

Lisävaro-ohjeita
Käytä suojalaseja.

❏ Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa ole-
vien syöttöjohtojen paikallistamiseksi tai 
käänny paikallisen jakeluyhtiön puoleen. 
Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon 
ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen 
saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoputken 
puhkaisu aiheuttaa aineellista vahinkoa.

❏ Vapauta käynnistyskytkin ja saata se OFF-
asentoon, jos sähkön syöttö katkeaa, esim. 
akkua irrotettaessa. Täten estät tahattoman 
uudelleenkäynnistyksen.

❏ Älä kosketa hioma- tai katkaisulaikkoja, 
ennen kuin ne ovat jäähtyneet. Laikat tulevat 
käytössä hyvin kuumiksi.

❏ Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruu-
vipenkkiin kiinnitetty työkappale pysyy tukevam-
min paikoillaan kuin kädessä pidettynä.

❏ Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun 
vaara.

Suojaa akku kuumuudelta esim. myös 
pitkäaikaiselta auringonpaisteelta, 
tulelta, vedeltä ja kosteudelta. On ole-
massa räjähdysvaara.

❏ Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asi-
aankuulumattomalla tavalla, siitä saattaa 
purkautua höyryjä. Tuuleta raikkaalla 
ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos ilme-
nee haittoja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystie-
hyeitä.

❏ Käytä akkua ainoastaan yhdessä Würth 
sähkötyökalusi kanssa. Vain täten suojaat 
akkusi vaaralliselta ylikuormitukselta.

❏ Käytä vain alkuperäisiä Würth-akkuja, joi-
den jännitearvo vastaa sähkätyökalun 
tyyppikilvessä annettua jännitettä. Jos käy-
tetään muuntyyppisiä akkuja, esim. piraattituot-
teita, kunnostettuja tai muiden valmistajien 
akkuja, on olemassa tapaturman sekä aineellisten 
vahinkojen vaara, jos akku räjähtää.

❏ Ainoastaan alkuperäisiä Würth lisävarus-
teita saa käyttää.

Tuotekuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja muut 
ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudatta-
misen laiminlyönti saattaa johtaa säh-
köiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan 
loukkaantumiseen.

Käännä auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pidä 
se uloskäännettynä lukiessasi käyttöohjetta.

Määräyksenmukainen käyttö

Sähkötyökalu on tarkoitettu metallin ja kiviainesten 
katkaisuun karhentamiseen ja harjaamiseen ilman 
veden käyttöä.
Katkaisussa sidoshiomainetta käyttäen täytyy aina 
käyttää erityistä katkaisusuojusta.
Käytön aikana on huolehdittava riittävästä pölyn 
poistoimusta.
Sallituilla hiomatyökaluilla sähkötyökalua voidaan 
käyttää myös hiekkapaperihiontaan.

Käyttäjä on vastuussa vaurioista, jotka syntyvät asiat-
toman käytön johdosta.
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Laitteen osat

Laitteen osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sähkötyökalun kuvaan.

1 Karan lukituspainike
2 Käynnistyskytkin
3 Kuusiokoloavain
4 Akku*
5 Akun vapautuspainike*
6 Lisäkahva (eristetty kädensija)
7 Hiomakara
8 Laikkasuojuksen lukitusruuvi
9 Laikkasuojus hiontaa varten

10 O-renkaalla varustettu kiinnityslaippa
11 Hiomalaikka*
12 Kiinnitysmutteri
13 Pikakiinnitysmutteri
14 Kovametallikuppilaikka*
15 Laikkasuojus katkaisua varten*
16 Katkaisulaikka*
17 Käsisuojus*
18 Kuminen hiomalautanen*
19 Hiomapaperi *
20 Rengasmutteri*
21 Kuppiharja*
22 Latausvalvontanäytön painike*
23 Akun latausvalvontanäyttö*
24 Kahva (eristetty kädensija)

*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei 
kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvike-
luettelon tarvikeohjelmastamme.

Tekniset tiedot

Melu-/tärinätiedot

Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: 
Äänen painetaso 82 dB(A); äänen tehotaso 93 dB(A). 
Epävarmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektori-
summa) ja epävarmuus K mitattuna EN 60745 
mukaan:
Pintahionta (rouhennus): ah=6,0 m/s2, K=1,5 m/s2,
Hionta hiomapyörön kanssa: ah=2,5 m/s2, 
K=1,5 m/s2.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu 
EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän 
mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen 
vertailussa. Se soveltuu myös värähtelyrasituksen väli-
aikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasi-
allisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käy-
tetään muissa töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai 
riittämättömästi huollettuna, saattaa värähtelytaso 
poiketa. Tämä saattaa kasvattaa koko työaikajakson 
värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrä-
tyn työaikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös 
se aika, jolloin laite on sammutettuna tai käy, mutta 
sitä ei tosiasiassa käytetä. Tämä voi selvästi pienentää 
koko työaikajakson värähtelyrasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksi 
värähtelyn vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkö-
työkalujen ja vaihtotyökalujen huolto, käsien pitämi-
nen lämpiminä, työnkulun organisointi.

Standardinmukaisuusvakuutus

Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa 
”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia 
standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60745 
direktiivien 2011/65/EU, 2004/108/EY, 
2006/42/EY määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Abt. PFW
74650 Künzelsau

Künzelsau: 30.05.2012

Kulmahiomakone EWS 18-A
Tuote nro: 0700 235 X
Nimellisjännite V= 18
Nimellinen kierrosluku min-1 10000
Hiomalaikan maks. halkai-
sija mm 115
Hiomakaran kierre M 14
Hiomakaran kierteen suu-
rin sallittu pituus mm 22
Paino vastaa 
EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,3 T. Klenk

General Manager
A. Kräutle
General Manager

OBJ_BUCH-1698-001.book  Page 120  Wednesday, June 27, 2012  3:00 PM



121

Akun lataus

❏ Käytä vain tarvikesivulla mainittuja lata-
uslaitteita. Vain nämä latauslaitteet on sovitettu 
sähkötyökalussasi käytettävälle litiumioniakulle.

Huomio: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta 
akun täysi teho voitaisiin taata, tulee akku ennen 
ensimmäistä käyttöönottoa ladata täyteen latauslait-
teessa.

Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentä-
mättä akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita 
akkua.

Litiumioniakku on suojattu syväpurkausta vastaan 
”elektronisen kennojen suojauksen (ECP)” avulla. 
Akun tyhjetessä suojakytkentä pysäyttää sähkötyöka-
lun: Vaihtotyökalu ei enää liiku.

Älä enää paina käynnistyskytkintä 
sähkötyökalun automaattisen pois-

kytkennän jälkeen. Akku saattaa vahingoittua.

Akku on varustettu NTC-lämpötilanvalvonnalla, joka 
sallii lataamisen vain akun lämpötilan ollessa välillä 
0 °C ja 45 °C. Täten saavutetaan pitkä käyttöikä 
akulle.

Ota huomioon hävitysohjeet.

Akun irrotus
Akussa 4 on kaksi lukitusvaihetta, jotka estävät akkua 
irtoamasta, jos tahattomasti painaa akun lukkopaini-
ketta 5. Akun ollessa sähkötyökalussa, jousi pitää sen 
paikoillaan.

Irrota akku 4 painamalla lukkopainiketta 5 ja vetä-
mällä akku eteenpäin ulos sähkötyökalusta. Älä 
käytä voimaa tähän.

Akun lataustilan näyttö 
(katso kuva A)
Akun latausvalvontanäytön 23 kolme vihreää LED:iä 
näyttää akun 4 lataustilan. Turvallisuussyistä on akun 
lataustilan tarkistus mahdollinen vain sähkötyökalun 
ollessa pysähdyksissä.

Paina painiketta 22, lataustilanteen tarkistamiseksi. 
Tämän voit tehdä myös akun 4 ollessa irrotettuna.

Jos painiketta 22 painettaessa ei yhtään LED:iä syty, 
on akku viallinen, ja se täytyy vaihtaa.

Suojalaitteiden asennus

❏ Irrota aina akku sähkötyökalusta ennen 
kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä (esim. 
huolto, työkalun vaihto jne.) sekä laitetta 
kuljetettaessa ja säilytettäessä. Muutoin 
käynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa 
loukkaantumisvaaran.

Huomio: Hiomalaikan murtuessa käytössä tai laik-
kasuojuksen/sähkötyökalun kiinnityslaitteiden vauri-
oituessa on sähkötyökalu välittömästi toimitettava 
Würth-master huoltoon.

Laikkasuojus hiontaa varten
Aseta laikkasuojus 9 karan 
kaulaan. Sovita laikkasuojuk-
sen 9 asento työvaiheen tar-
peen mukaan. Lukitse 
laikkasuojus 9 kiristämällä luki-
tusruuvi 8 kuusiokoloavaimella 
3.

❏ Säädä laikkasuojusta 9 niin, että kipinä-
suihku käyttäjän suuntaan estyy.

Huomio: Laikkasuojuksen 9 koodinokat varmista-
vat, että vain sähkötyökaluun sopiva laikkasuojus voi-
daan asentaa.

Laikkasuojus katkaisua varten
❏ Katkaisussa sidoshioma-ainetta käyttäen 

täytyy aina käyttää katkaisusuojusta 15.

❏ Kiven leikkauksessa on aina huolehdittava 
riittävästä pölyn poistoimusta.

Katkaisuun tarkoitettu laikkasuojus 15 asennetaan 
samalla tavalla kuin hiomiseen tarkoitettu laikka-
suojus 9.

HUOM

LED Kapasiteetti
3 vihreä LED palaa jatkuvasti ≥2/3
2 vihreä LED palaa jatkuvasti ≥1/3
1 vihreä LED palaa jatkuvasti <1/3
Vilkkuvalo 1 vihreä LED Varalla
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Lisäkahva
❏ Käytä supistushylsyä vain lisäkahvan 6 

kanssa.

Kierrä lisäkahva 6 vaihteiston päähän oikealle tai 
vasemmalle riippuen työtavasta.

Käsisuojus
❏ Asenna aina käsisuojus 17, kun työskente-

let kumisen hiomalautasen 18 tai kuppi-
harjan/laikkaharjan/tasoliuskalaikan 
kanssa.

Kiinnitä käsisuojus 17 lisäkahvan 6 avulla.

Hiomatyökalun asennus

❏ Irrota aina akku sähkötyökalusta ennen 
kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä (esim. 
huolto, työkalun vaihto jne.) sekä laitetta 
kuljetettaessa ja säilytettäessä. Muutoin 
käynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa 
loukkaantumisvaaran.

❏ Älä kosketa hioma- tai katkaisulaikkoja, 
ennen kuin ne ovat jäähtyneet. Laikat tulevat 
käytössä hyvin kuumiksi.

Puhdista hiomakara 7 ja kaikki asennettavat osat.

Paina karan lukituspainiketta 1 karan lukitsemiseksi 
hiomatyökaluja kiinnitettäessä ja irrotettaessa.

❏ Käytä karan lukitusta vain katkaisulaikan 
ollessa pysähdyksissä. Muussa tapauksessa 
sähkötyökalu saattaa vaurioitua.

Hioma-/katkaisulaikka
Ota huomioon hiomatyökalun mitat. Reiän halkaisi-
jan tulee sopia kiinnityslaippaan. Älä käytä supistus-
kappaleita tai adaptereita.

Kiinnitä timanttikatkaisulaikkoja käyttäessäsi huo-
miota siihen, että timanttikatkaisulaikassa oleva kier-
tosuuntaa osoittava nuoli ja sähkötyökalun 
kiertosuunta (katso vaihdepäässä oleva kiertosuuntaa 
osoittava nuoli) täsmäävät keskenään.

Kiinnitä hioma-/katkaisulaikka kiertämällä kiinnitys-
mutteri 12 paikoilleen ja kiristämällä se sakara-avai-
mella, katso kappaletta ”Pikakiinnitysmutteri ”.

❏ Tarkista hiomatyökalun asennuksen jäl-
keen ennen käynnistystä, että hiomatyö-
kalu on oikein asennettu ja pystyy 
pyörimään vapaasti. Varmista, että hioma-
työkalu ei osu laikan suojukseen tai muihin 
osiin.

Kiinnityslaipassa 10 on muoviosa 
(O-rengas) keskityslaipan ympäri. 
Jos tämä O-rengas puuttuu tai 
on vaurioitunut, vaihda se 
ehdottomasti ennen kiinnityslaipan 
10 asennusta.

Tasoliuskalaikka
❏ Asenna aina käsisuojus 17, kun työskente-

let tasoliuskalaikan kanssa.

Kuminen hiomalautanen
❏ Asenna aina käsisuojus 17, kun työskente-

let kumisen hiomalautasen 18 kanssa.

Asennuksen järjestys näkyy grafiikkasivussa.

Kierrä rengasmutteri 20 paikoilleen ja kiristä se 
sakara-avaimella.

Kuppiharja/laikkaharja
❏ Asenna aina käsisuojus 17, kun työskente-

let kuppilaikan tai laikkaharjan kanssa.

Asennuksen järjestys näkyy grafiikkasivussa.

Kuppiharja/laikkaharja tulee pystyä kiertämään niin 
pitkälle hiomakaraan, että ne tukevat hiomakaran 
laippaan hiomakaran kierteen lopussa. Kiristä kuppi-
harja/laikkaharja sakara-avaimella.

Pikakiinnitysmutteri

❏ Pikakiinnitysmutteria saa käyttää vain 
hioma-/katkaisulaikkojen kanssa, joiden 
halkaisija on kork. 115 mm.

Kiinnityslaipan ja hioma-/katkasulaikan asennuksen 
jälkeen, tulee hiomakaran vapaan kierteen pituus ”X” 
olla vähintään 4 mm.

Paina karan lukituspainiketta 1 hiomakaran lukitse-
miseksi. Käännä ylös pikakiinnitysmutterin 13 sanka 
ja käännä sitä myörtäpäivään (oikealle) hiomaka-
raan 7, kunnes se on tiukasti kiinni hioma-/katkaisu-
laikassa. Käännä sanka takaisin sisään.

Irrota kääntämällä pikakiinnitysmutterin 13 sanka 
ylös ja kiertämällä se irti vastapäivään (vasemmalle), 

X
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karan ollessa lukittuna. Tarvittaessa voidaan pikakiin-
nitysmutteri 13 irrottaa myös sopivalla kaksireikä-
avaimella, kun sanka ensin käännetään ylös.

Sallitut hiomatyökalut

Kaikkia tässä käyttöohjeessa mainittuja hiomatyöka-
luja voidaan käyttää.

Käytetyn hiomatyökalun kierrosluvun [min-1] ja kehä-
nopeuden [m/s] tulee vähintään noudattaa seuraa-
van taulukon arvoja.

Tarkista sen tähden hiomatyökalun etiketissä oleva 
sallittu kierrosluku tai kehänopeus.

Vaihteiston pään kierto

❏ Irrota aina akku sähkötyökalusta ennen 
kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä (esim. 
huolto, työkalun vaihto jne.) sekä laitetta 
kuljetettaessa ja säilytettäessä. Muutoin 
käynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa 
loukkaantumisvaaran.

Voit kääntää vaihteis-
ton päätä 90°-por-
taissa. Täten voidaan 
käynnistyskytkin kään-
tää parempaan käyttö-
asentoon eri 
työtapauksissa esim. 
vasenkätisille.

Kierrä 4 ruuvia kokonaan ulos. Käännä vaihteiston 
pää varovasti ja kotelosta irrottamatta uuteen 
asentoon. Kiristä 4 ruuvia uudelleen.

Pölyn ja lastun poistoimu

Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muuta-
mien puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voi-
vat olla terveydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai 
hengitys saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai lähellä ole-
ville henkilöille allergisia reaktioita ja/tai hengitystie-
sairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökinpölyä 
pidetään karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukä-
sittelyssä käytettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, 
puunsuoja-aine). Asbestipitoisia aineita saavat käsi-
tellä vain ammattilaiset.
• Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se 

on mahdollista.
• Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
• Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 

hengityssuojanaamaria.

Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset 
koskien käsiteltäviä materiaaleja.

❏ Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saat-
taa helposti syttyä palamaan.

Käyttöönotto

Akun asennus
❏ Käytä vain alkuperäisiä Würth litiumio-

niakkuja, joiden jännite vastaa sähkötyö-
kalusi tyyppikilvessä olevaa jännitettä. 
Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa louk-
kaantumiseen ja tulipaloon.

Työnnä ladattu akku 4 edestä sähkötyökalun jalkaan, 
kunnes se on lukkiutunut hyvin.

Käynnistys ja pysäytys
Työnnä sähkötyökalun käyttöä varten käynnistyskyt-
kin 2 eteenpäin.

Lukitse käynnistyskytkin 2 painamalla käynnistyskyt-
kintä 2 edessä alaspäin lukkiutumiseen asti.

Sammuta sähkötyökalu päästämällä käynnistyskyt-
kin 2 vapaaksi tai, jos se on lukittuna, paina lyhyesti 
käynnistyskytkimen 2 takaosaa ja päästä sen sitten 
vapaaksi.

Katkaise energiansäästön takia virta sähkötyökalusta, 
kun et käytä sitä.

maks.
[mm] [mm]

D b d [min-1] [m/s]

115 6 22,2 10000 80

115 – – 10000 80

75 30 M 14 10000 45

b

d

D

D

D

b

d
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❏ Tarkista hiomatyökalut ennen käyttöä. 
Hiomatyökalun tulee olla moitteettomasti 
asennettu ja sen täytyy pystyä pyörimään 
vapaasti. Suorita vähintään 1 minuutin 
koekäyttö ilman kuormitusta. Älä käytä 
vaurioituneita, epämuotoisia tai täriseviä 
hiomatyökaluja. Vaurioituneet hiomatyökalut 
voivat mennä palasiksi ja aiheuttaa loukkaantu-
misia.

Työskentelyohjeita

❏ Varo, kun työstät kantavia seiniä.
❏ Kiinnitä työkappale, ellei se oman pai-

nonsa ansiosta pysy paikoillaan.
❏ Älä kuormita sähkötyökalua niin kovaa, 

että se pysähtyy.
❏ Anna sähkötyökalun käydä muutamia 

minuutteja tyhjäkäynnillä kovan rasituk-
sen jälkeen, jotta vaihtotyökalu jäähtyisi.

❏ Älä kosketa hioma- tai katkaisulaikkoja, 
ennen kuin ne ovat jäähtyneet. Laikat tulevat 
käytössä hyvin kuumiksi.

❏ Älä käytä sähkötyökalua katkaisuhionta-
telineessä.

Jos sähkötyökalu latautuu staattisesti, sisäänraken-
nettu elektroniikka pysäyttää sähkötyökalun. Paina 
käynnistyskytkintä 2 uudelleen ottaaksesi sähkötyöka-
lun uudelleen käyttöön.

Rouhintahionta
❏ Älä koskaan käytä katkaisulaikkaa rou-

hintahiontaan.
30° — 40° päästökulmalla saat parhaan tuloksen 
rouhintahionnassa. Liikuta sähkötyökalua edestakai-
sin kohtuullisella paineella. Tällöin ei työkappale kuu-
mennu liikaa, ei värjäänny eikä siihen muodostu uria.

Tasoliuskalaikka
Tasoliuskalaikalla (lisätarvike) voit työstää myös 
kuperia pintoja ja profiileja.
Tasoliuskalaikat kestävät huomattavasti pidempään, 
ovat hiljaisempia ja toimivat pienemmällä pintaläm-
pötilalla kuin perinteiset hiomalaikat.

Metallin katkaisu
❏ Katkaisussa sidoshioma-ainetta käyttäen 

täytyy aina käyttää katkaisusuojusta 15.

Työskentele katkaisulaikoilla käyttäen kohtuullista, työs-
tettävään materiaaliin soveltuvaa syöttönopeutta. Älä 
paina katkaisulaikkaa, älä kallista äläkä heiluta sitä.

Älä jarruta hidastavia katkaisulaikkoja painamalla 
niitä sivuttain.

Sähkötyökalua tulee 
aina kuljettaa vasta-
pyörimissuuntaan. 
Muussa tapauksessa 
on olemassa vaara, 
että työkalu 
hallitsemattomasti 
ponnahtaa leikkauk-
sesta.

Profiileja ja neliöputkia 
katkaistaessa kannat-
taa aloittaa pienim-
mästä halkaisijasta.

Ohjeita akun optimaaliseen 
käsittelyyn
Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä.

Varastoi akku vain lämpötila-alueella 0 °C ... 50 °C. 
Älä esim. jätä akkua autoon makaamaan kesällä.

Puhdista akun tuuletusaukot silloin tällöin pehmeällä, 
puhtaalla ja kuivalla siveltimellä.

Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauk-
sen jälkeen osoittaa, että akku on loppuunkäytetty ja 
täytyy vaihtaa uuteen.

Ota huomioon hävitysohjeet.

Huolto ja puhdistus

❏ Irrota aina akku sähkötyökalusta ennen 
kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä (esim. 
huolto, työkalun vaihto jne.) sekä laitetta 
kuljetettaessa ja säilytettäessä. Muutoin 
käynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa 
loukkaantumisvaaran.

❏ Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun 
tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit työs-
kennellä hyvin ja turvallisesti.

Varastoi ja käsittele lisätarviketta huolellisesti.

Jos sähkötyökalu huolellisesta valmistus- ja testaus-
menetelmästä huolimatta joskus tulisi vika, tulee kor-
jauksen suorittaa valtuutettu asiakaspalvelu.

Ilmoita ehdottomasti kaikissa kyselyissä ja varaosati-
lauksissa tuotenumero, joka löytyy sähkötyökalun 
tyyppikilvestä.

Tämän laitteen reaaliaikainen varaosaluettelo löytyy 
Internetistä osoitteesta
”http://www.wuerth.com/partsmanager”
tai voit pyytää sitä lähimmästä Würth sivuliikkeestä.
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Takuu

Myönnämme tälle Würth sähkötyökalulle lainmukai-
sen maakohtaisten määräysten mukaisen takuun 
ostohetkestä (osoitettava laskulla tai lähetteellä). Syn-
tyneet viat hoidetaan korjaamalla tai toimittamalla 
uusi laite.

Vauriot, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, yli-
kuormasta tai asiattomasta käsittelystä eivät kuulu 
takuun piiriin.

Reklamaatiot voidaan huomoioda vain, jos sähkötyö-
kalu toimitetaan purkamattomana Würth sivuliikkee-
seen, Würth kenttähenkilölle tai valtuutettuun Würth 
sähkötyökalujen asiakaspalveluun.

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-
ainelain määräysten alaisia. Käyttäjä saa kuljettaa 
akkuja kadulla ilman erikoistoimenpiteitä.
Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai 
huolinta) on noudatettava pakkausta ja merkintää 
koskevia erikoisvaatimuksia. Tällöin on lähetyksen 
valmistelussa ehdottomasti käytettävä vaara-aineasi-
antuntijaa.

Lähetä akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioituma-
ton. Teippaa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, 
että se ei pääse liikkumaan pakkauksessa.
Ota myös huomioon mahdolliset tarkemmat kansal-
liset määräykset.

Hävitys

Sähkötyökalut, akut, lisätarvikkeet ja pakkauk-
set tulee toimittaa ympäristöystävälliseen 
uusiokäyttöön.

Älä heitä sähkötyökaluja tai akkuja/paristoja talous-
jätteisiin!

Vain EU-maita varten:

Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY 
mukaan käyttökelvottomat sähkötyökalut 
ja eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY 
mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/ 
paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa 
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Akut/paristot:

Litiumioni:
Katso ohjeita kappaleessa ”Kulje-
tus”, sivu 125.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

OBJ_BUCH-1698-001.book  Page 125  Wednesday, June 27, 2012  3:00 PM



126

Säkerhetsanvisningar

Läs noga igenom alla säker-
hetsanvisningar och instruktio-

ner. Fel som uppstår till följd av att 
säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts 
kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga person-
skador.

Förvara alla varningar och anvisningar för 
framtida bruk.

Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nät-
drivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna 
elverktyg (sladdlösa).

För att riskfritt kunna använda 
maskinen bör du noggrant läsa 
igenom bruksanvisningen och 
exakt följa de instruktioner som 
lämnas i säkerhetsanvisningarna. 

Allmänna säkerhetsanvisningar

Arbetsplatssäkerhet
❏ Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oord-

ning på arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsom-
råde kan leda till olyckor.

❏ Använd inte elverktyget i explosionsfarlig 
omgivning med brännbara vätskor, gaser 
eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan 
antända dammet eller gaserna.

❏ Håll under arbetet med elverktyget barn 
och obehöriga personer på betryggande 
avstånd. Om du störs av obehöriga personer 
kan du förlora kontrollen över elverktyget.

Elektrisk säkerhet
❏ Elverktygets stickpropp måste passa till 

vägguttaget. Stickproppen får absolut inte 
förändras. Använd inte adapterkontakter 
tillsammans med skyddsjordade elverktyg. 
Oförändrade stickproppar och passande väggut-
tag reducerar risken för elstöt.

❏ Undvik kroppskontakt med jordade ytor 
som t. ex. rör, värmeelement, spisar och 
kylskåp. Det finns en större risk för elstöt om din 
kropp är jordad.

❏ Skydda elverktyget mot regn och väta. 
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för 
elstöt.

❏ Missbruka inte nätsladden och använd den 
inte för att bära eller hänga upp elverkty-
get och inte heller för att dra stickproppen 
ur vägguttaget. Håll nätsladden på 
avstånd från värme, olja, skarpa kanter 
och rörliga maskindelar. Skadade eller till-
trasslade ledningar ökar risken för elstöt.

❏ När du arbetar med ett elverktyg utomhus 
använd endast förlängningssladdar som 
är avsedda för utomhusbruk. Om en lämplig 
förlängningssladd för utomhusbruk används 
minskar risken för elstöt.

❏ Använd ett felströmsskydd om det inte är 
möjligt att undvika elverktygets använd-
ning i fuktig miljö. Felströmsskyddet minskar 
risken för elstöt.

Personsäkerhet
❏ Var uppmärksam, kontrollera vad du gör 

och använd elverktyget med förnuft. 
Använd inte elverktyg 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.

❏ Bär alltid personlig skyddsutrustning och 
skyddsglasögon. Användning av personlig 
skyddsutrustning som t.ex. dammfiltermask, halk-
fria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd 
reducerar alltefter elverktygets typ och användning 
risken för kroppsskada.

❏ Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrol-
lera att elverktyget är frånkopplat innan 
du ansluter stickproppen till vägguttaget 
och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar 
upp eller bär elverktyget. Om du bär elverk-
tyget med fingret på strömställaren eller ansluter 
påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka 
uppstå.

❏ Ta bort alla inställningsverktyg och skruv-
nycklar innan du kopplar på elverktyget. 
Ett verktyg eller en nyckel i en roterande kompo-
nent kan medföra kroppsskada.

VARNING
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