
Satineringsmaskin
PO100

Artikelnummer

509658



2

Om Verktygsboden:
Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och 
Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor med 30 medarbetare som har fått 
vara med om en fantastisk resa, en resa som bara blir roligare och rolig are. 
Sedan 2007 finns vår distanshandelsverksamhet, verkstad och produktutveckling i Borgstena med 
lokaler på 5 000 kvm. Vi jobbar för att ge kompetent service som tillför mervärde och sparar tid för 
dig som kund.
Vi ser fram emot nya kontakter!
2003 startade vi vårt eget varumärke PELA. Vår idé och tanke var att själva kunna ta fram och 
vidareutveckla det vi sålde och framför allt att hoppa över ett mellanled för att kunna sälja kvali-
tetsprodukter till väldigt bra priser. Att valet var rätt visar sig tydligt i företagets utveckling som är 
fantastisk.
Garanti:
Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations eller materialfel från det ursprungliga inköpsdatumet. Spara 
alltid din faktura som gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning 
eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller inte 
om felet beror på en olyckshändelse efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa skötsel- och 
serviceanvisningar. Verktygsboden förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den. 
Reklamation:
Enligt konsumentköplagen har du 3 år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Du 
måste lämna ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att du har upptäckt det. När garanti-
tiden har gått ut är det köparen som ska bevisa att felet fanns från början.

Kontaktinformation:

Verktygsboden Erfilux AB
Källbäcksrydsgatan 1
SE-507 42  Borås
Telefon: 033 - 20 26 56
Mejl: verkstad@verktygsboden.se

Miljöskydd/Skrotning

Återvinn oönskat material, släng det inte bland 
hushållssoporna. Alla, maskiner, tillbehör och 
förpackningar skall sorteras och lämnas till en 
återvinningscentral och där kasseras på ett miljö-
vänligt sätt.
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Satineringsmaskinen från Pela är ett kraftfullt professionellt kvalitetsverktyg som är robust utformat 
för många års pålitligt användande. För ytbehandling eller eventuellt färg- eller rostförstärknings-
projekt, det har en trumskyddshölje och ett styvt monterat "D" -handtag för maximal säkerhet.
Ett högt vridmoment, kullagringsstödd motor och härda spindelväxlar ger smidig drift och lång livs-
längd. Hastigheten styrs enkelt via en 6-positions roterande vred och ON / OFF-styrning.

Teknisk specifikation:

Typ:        PO100
Märkspänning:      230V
Märk frekvens:      50Hz
Ingång:       1100W
Nominellt varvtal:      1000-3700/min
Polerplatta:       ø 100mm x 100mm
Vikt:        4,3kg
Isolering:       Skyddsklass II
Ljudtrycksnivå:      LpA: 92dB(A), KpA: 3dB
Ljudeffektnivå:      LwA: 103dB(A), KwA: 3dB
Vibration handtag :     ah,P = 8,15m/s², K = 1,5m/s²
(ah,P med beskrivning av arbetsmetoden "slipning")

Viktiga säkerhetsinstrultioner:
Följande förklaringar visas i denna bruksanvisning, på märkningen och på all annan information 
som medföljer produkten:

FARA indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller all-
varlig skada.

VARNING anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig 
skada.

Varning som används med säkerhetsvarningssymbolen indikerar en farlig situation som, om den 
inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig skada.

ANMÄRKNING används för att adressera användning som inte är relaterad till personskada.

Generella säkerhetsåtgärder:
Läs alla instruktioner. Underlåtenhet att följa alla instruktioner som anges nedan kan leda till elek-
trisk stöt, eld och / eller allvarlig skada. Termen "elverktyg" i alla varningar som anges nedan hän-
visar till ditt nätverksdrivna elverktyg.

Spara dessa instruktioner!

1)  SÄKERHET FÖR ARBETSOMRÅDE
a)  Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röra eller mörka områden bjuder in till olyckor.
b)  Använd inte elverktyg i explosionsfarliga omgivningar, t.ex. i närheten av brandfarliga väts 
 kor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller rök.
c)  Håll barn och medståndare borta när du använder ett elverktyg. Distraktion kan leda till att  
 du förlorar kontrollen.
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2)  ELEKTRISK SÄKERHET
a)  Kabelanslutningen måste matcha uttaget. Ändra aldrig pluggen på något sätt. Omodifierade  
 kontakter och eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b)  Undvik kroppskontakt med jordade eller jordade ytor så som rör, radiatorer och kylskåp. Det  
 finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.
c)  Utsätt inte elverktyg för regn eller vått tillstånd. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar  
 risken för elektrisk stöt.
d)  Skada inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller dra ur elverktyget. Håll   
 sladden borta från värme, olja, skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller intrasslade  
 kablar ökar risken för elektrisk stöt.
e)  Använd en förlängningskabel som är lämplig för utomhusbruk när du använder ett elverktyg  
 utomhus.
 Användning av en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för elektriska stötar.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a)  Var uppmärksam, se vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg. 
 Använd inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. 
 Ett ögonblick av ouppmärksamhet vid användning av elverktyg kan leda till allvarlig person 
 skada.
b) Använd säkerhetsutrustning. Använd alltid ögonskydd. Säkerhetsutrustning som damm  
 mask, skyddskläder, eller hörselskydd som används under lämpliga förhållanden minskar  
 personskador.
c) Undvik oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avläge innan du sätter i sladden.
d) Ta bort eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel innan du slår på verktyget. En skiftnyckel  
 eller en nyckel som är kvar på en roterande del av verktyget kan leda till personskada.
e)  Stå stabilt och ha god balans under hela arbetet. Detta möjliggör bättre kontroll av elverkty 
 get i oväntade situationer.
f) Klä dig ordentligt. Använd inte lös kläder eller smycken. Håll ditt hår, kläder och handskar  
 borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
g) Om enheter är anordnade för anslutning av dammutsugnings- och uppsamlingsanläggning 
 ar, se till att de är anslutna och korrekt använda. Användning av dessa enheter kan minska  
 dammrelaterade faror.
4) Elverktyg och användarinstruktioner.
a)  Pressa inte elverktyget. Använd rätt verktyg för användningsområdet. Vid korrekt använd 
 ning kommer jobbet bli bättre utfört och säkrare.
b)  Använd inte verktyget om strömbrytaren inte slår på och av. Ett elverktyg som inte kan sty 
 ras med strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c)  Koppla ur kontakten från strömkällan och / eller batteriet från elverktyget innan du gör några  
 justeringar, byter tillbehör. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att  
 verktyget startas av misstag.
d)  Förvara maskinen utom räckhåll för barn och låt inte oerfarna personer använda verktyget.  
 Elverktyg är farliga i händerna på outbildade användare.
e)  Underhåll elverktyg. Kontrollera att felaktiga delar inte är skadade, sådana delar kan på  
 verka elverktygets funktion. Om det är skadat, reparera verktyget före användning. Många  
 olyckor orsakas av dåligt underhållna kraftverktyg.
f)  Använd elverktyget, tillbehör och verktygsbitar mm i enlighet med dessa instruktioner och  
 på det sätt som är avsett för den aktuella typen av elverktyg, med hänsyn till arbetsförhål 
 landena och det arbete som ska utföras. Användning av elverktyget för operationer som  
 skiljer sig från de avsedda kan resultera i en farlig situation.
5)  SERVICE
a)  Ha ditt elverktyg servat av en kvalificerad reparatör med endast identiska reservdelar. Detta  
 säkerställer att elverktygets säkerhet upp
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Säkerhetsinstruktioner:

•  Damm och fina partiklar bildas under slipnings- / slipningsprocessen som kan innehålla gif 
 tiga ämnen som bly, kiseldioxid, lösningsmedel och andra. Andning av detta damm och fina  
 partiklar kan orsaka många allvarliga andningsskador. Använd alltid godkänt and   
 ningsskydd vid användning av detta verktyg.
•  Detta verktyg kommer att spruta ut partiklar, damm och gnistor vid hög hastighet under drift.  
 Använd alltid godkänt ögon- och hudskydd vid användning.
•  Slipning kan generera stort buller. Använd lämpligt hörselskydd vid användning.
•  Den här roterande trumman kan snabbt slita loss kläder, långt hår eller smycken som kan  
 orsakar allvarliga personskador. Håll alla lösa kläder, långt hår och smycken borta från   
 verktyget.
•  Koppla alltid ur verktyget från elnätet innan du byter trummor.
•  Roterande abrasiva trummor kan snabbt avlägsna kött. Håll händer och fingrar borta från  
 roterande komponenter och bär alltid skyddshandskarhandskar vid slipning / rengöring.
•  Det här verktyget kan snabbt och kraftigt hugga tillbaka eller vrida under drift som orsakar  
 allvarlig hand- eller handledskada. Applicera inte alltför kraftfullt tryck på verktyget vid an 
 vändning. Använd endast på breda, öppna ytor, undvika kanter och hörn. Om mindre före 
 mål slipas, var noga med att de är ordentligt fast monterade eller förankrade innan du bör 
 jar.
•  Felaktigt märkta trummor kan sönderfalla vid hög varvtal och orsaka allvarlig personskada.  
 Använd alltid ersättningstrummor som är märkta för 3700 RPM-drift eller högre.
•  Skadade trummor kan sönderfalla vid hög hastighet och orsaka personskador eller egen 
 domsskador. Om överdriven vibration upplevs, sluta användningen omedelbart och koppla  
 ur verktyget från elnätet.
•  Detta verktyg kommer att spruta ut ett spår av gnistor vid hög hastighet som kan antända  
 brännbara material eller skada andra i närheten. Använd inte i närheten av brandfarliga   
 material och förvara alla personer och husdjur borta från arbetsområdet.
•  Kontrollera alltid att arbetsstycket är rengjort, är säkert fastsatt eller förankrat så att verkty 
 get kan hanteras manuellt.
Montering:
1.  Placera "D" Handtaget med böjarna framåt och med ändar över verktygskroppen.
2. Sätt i de 2 skruvarna genom hålen i "D" Handtaget och in i de gängade hålen i verktygs  
 kroppen. Dra åt skruvarna ordentligt.



Användning:
1.  Ställ in önskat motorvarvtal genom att rotera hastighetsreglaget på maskinen. 
 Till vänster = Låg (1), till höger = Hög (6) (Fig 1).
2.  Medan du håller satineringsmaskinen säkert i två händer trycker du på 0n-0ff-brytaren med  
 pekfingret (fig 1). VIKTIGT ANMÄRKNING: Den inbyggda Sofi-Start-funktionen kommer att  
 orsaka en liten fördröjning i motorns start och gradvis öka hastigheten. Denna funktion är  
 utformad för att eliminera möjligheten att verktyget "dra" vid start
3.  Vid långvarig användning, lås 0n-0ff-omkopplaren i läge 0N. För att låsa 0n-0ff-omkoppla 
 ren i 0N-läge trycker du in 0n-0ff-brytaren helt och håller in låsknappen ovanför strömbryta 
 ren på sidan av handtaget. För att släppa trycker du på 0n-0ff-knappen (figur 1).
4.  Håll trumans breda arbetsyta paralleltl med arbetsytan när det är möjligt för att minimera  
 ojämnt slitage.
5.  Använd alltid två händer när du använder verktyget.
6.  Se till att arbetsstycket är fastklämt eller fastsatt för att alltid tillåta två händer att använda  
 verktyg. OBS! Använd bara en hastighet som är tillräckligt snabb för att avlägsna belägg 
 ningar och håll hjulsvängningen. För hög hastighet värmer metallen avsevärt.

Byte av trumma:

Borttagning:
1.  Koppla ur verktyget från strömförsörjningen innan du   
 börjar.
2.  Tryck in "drive lock button" på växellådans vänstra sida  
 (fig 2).
3.  Placera den medföljande 8 mm-nyckeln i skruven på   
 höger sida på drivarmaturen (fig 3). 
 VIKTIGT ANMÄRKNING: Detta är en vänster gängad  
 skruv.
4.  Dra trumman utåt för att ta bort den från drivarmaturen.

Montering: 
1.  Rikta in 2 av de fyra inre splinesna på trumman och skjut  
 på den.
2.  Sätt tillbaka M8 skruven och brickan.
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Verktygsboden Erfilux AB,  Källbäcksrydsgatan 1,  50742 Borås


