
Art nr. 60.528

DK – Brugsanvisning              Rystepudser 170W 



1. Sikkerhedsanvisninger  
 
 
Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, 
bør denne vejledning nøje gennemlæses. Opbevar altid vejledningen sammen med maskinen.   
 
VIGTIGT! 
Ved brug af El-værktøjer skal følgende grundlæggende sikkerhedsregler nøje overholdes. 
 
Sikkert arbejde med maskinen forudsætter, at brugsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne 
læses helt igennem og anvisninger overholdes, førend maskinen tages i brug. Desuden skal de 
almindelige sikkerhedsforskrifter følges.  Få eventuelt en sagkyndig person til at vise Dem, 
hvordan maskinen fungerer, førend den benyttes første gang. 
 
Sav, skær eller bor ikke i områder den kan indeholde skjulte elektriske ledninger, gas- eller 
vandrør. Brug egnede detektorer til at kontrollere arbejdsområdet for sådanne skjulte ledninger 
og rør, eller kontakt det lokale forsyningsselskab. 
 

• Brug altid sikkerhedsbriller og høreværn 
• Bær arbejdstøj og handsker. 
• Fastgør emnet så rotation undgås. 
• Maskinen skal være afbrudt ved 

udskiftning af sandpapir. 
• Motoren skal være slået fra, når stikket 

sættes i stikkontakten. 
• Husk altid at stå på et fast underlag. 
• Maskinen må ikke udsættes for fugt. 
• Opbevar altid værktøjet således det er 

utilgængeligt for børn.  
• Maskinen må aldrig overbelastes. 
• Kontroller regelmæssigt at alle skruer er 

strammet.  
• Benyt aldrig hænderne til at fastgøre 

emnet under arbejde. 
• Sørg for at fingrer mm. ikke kommer i 

nærheden af slibedelen. 
• Hold altid maskinen væk fra Dem når De 

sliber. 
• Kontroller at spændingskilden er ”230 

Volt”.  
(Forkert spænding ødelægger maskinen, 
og garantien bortfalder) 

• Udskift eller reparer defekte ledninger 
øjeblikkeligt. 

• Ved defekt maskine, opsøg da altid 
forhandler eller autoriseret 
serviceværksted. 

• Hold altid el-værktøj med isolerede 
håndgreb, hvis der udføres arbejde,        
hvor indsatsværktøjet kan komme til at 
ramme en skjult ledning eller værktøjets 
eget kabel. 

•  Kontakt med spændingsførende ledning 
kan sætte apparatets metaldele under 
spænding, hvilket kan føre til elektrisk 
stød. 

• Maskinen skal altid være tændt, når den 
føres hen til pladen. 

• Maskinen skal altid være slukket og 
efterløbet skal altid være afsluttet, før 
maskinen fralægges. 

• Der må kun benyttes fejlfrie sandpapir. 
• Asbestholdige materialer må ikke 

bearbejdes. 
• Ved slibning af lette byggematerialer skal 

de lovmæssige bestemmelser og 
producentens anvisninger overholdes. 

 
Udpakning af maskinen: 
 
Pak Rystepudseren forsigtigt ud, og kontroller at alle dele er kommet ud af emballagen.   
 
Kufferten indeholder: 1 stk støvsugeradaptor                          5 stk sandpapir 
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Anvendelse af rystepudseren: 
 
Beskrivelse: 
 

1. Tænd/sluk knap. 
2. Låsepal for tænd/sluk knap. 
3. Lås for slibepapir 
4. Slibesål 
5. Rørstuds, støvudblæsning 
6. Adapter for støvsuger 

    
    
 
        
Start:    Tryk på start-stop kontakten 3 og lås  den fas  
              i trykket tilstand med låse knappen 3.1   
Stop:    Tryk på start-stop kontakten 3  og slip den igen. 
 
Maskiner, som benyttes ude i det frie, tilsluttes via et HFI-relæ med en max. udledningsstrøm 
på 30mA .  Der skal bruges en forlængerledning der er godkendt til udendørs brug. 
Ved anvendelse af kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud. Mindste ledestørrelse er 1,5 mm² 

 
Isætning/udskiftning af sandpapir: 

 
Før nogen form for justeringer foretages, sørg da  for 
at rystepudseren ikke er tilsluttet stikkontakt.  
 
 
 
Påsæt slibepapir: 
 
• De to fjederarme i hver side af slibesålen 

løftes og skubbes nedad. 
• Påsæt slibepapir i størrelsen 230x93 mm. 
• Hvis der er huller i slibepapiret skal disse 

placeres over hullerne således at støvet  
kan komme væk. 

• Fold slibepapiret og sæt det ind under  
fjedrene. 

• Skub de to fjederarme opad så papiret  
spændes fast. 

• Tilsæt støvsuger evt. via adapteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sørg altid for at sandpapiret er forsvarligt fastspændt 
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Vedligeholdelse: 
  
Træk stikket ud, får der arbejdes på maskinen. 
 
Maskinen er udviklet til at fungere længe uden problemer med et minimum af vedligeholdelse. 
Ved at rengøre maskinen regelmæssigt og behandle den korrekt, forlænger det maskinens 
levetid. 
Maskinen skal renses og rengøres med jævne mellemrum.  
Ventilationshuller skal altid holdes rene og fri for snavs. 
 
 
Miljøbeskyttelse: 
 
Genbrug af råstoffer i stedet for bortskaffelse af affald. 
 
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort sammen med 
almindeligt affald.    Maskine tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde. 
Aflever den til et opsamlingssted i den kommune eller til et serviceværksted. 
 
Service og reparation: 
 
Vi yder garanti på vores maskiner i henhold til de lovbestemmelser som gælder i det enkelte 
land.  (købsbevis skal fremlægges/medsendes) 
 
Service og reparation uden beregning ydes indenfor garantiperioden iflg. dansk købelov under 
følgende forudsætninger.  
 

1. Fejlen er en konstruktions- eller materialefejl (normal slitage og misbrug er undtaget) 
2. reparation har ikke været forsøgt af andre end Millarco’s godkendte service 

værksteder. 
3. Der har ikke været anvendt uoriginale dele til maskinen. 

 
Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele samt arbejdsløn. 
 
Maskinen indleveres hvor De har købt den, og forretningen sørger for videre forsendelse. 
Vi modtager ikke  reparationer eller garantiforpligtelser direkte fra kunden. 
 g. 2 

 
Tekniske Data: 

Ryste pudser model 60.528 S1B-J5-90x187b 
Optagen effekt 170W 
Tilslutning 230 Volt 50Hz 
Hastighed 10.000 omdr./min. 
Slibefod 187x90 mm 
Høvlbredde 230x93 mm 
Anvendelse Tørre rum 
Vægt 1,3 kg 
Isolationsklasse ll  (dobbeltisoleret) 
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Kontakt af værksted: 
Millarco International A/S 
Rokhøj 26 
Dk - 8520 Lystrup  
  
Service telefon: +45 8743 4233 
e-mail: service@millarco.dk  
  

 
 

EU- Importør Millarco International A/S   
  
Millarco International A/S 
Erklærer herved at Materiel: DK-8520 Lystrup 
Overfræser  model 60.436 M1R-JF1-8 
 
Er fremstillet i overensstemmelse med  www.millarco.dk 
følgende direktiver: 
98/37/EC,                Maskindirektivet Sted og Dato:   
73/23/EEC,  Lavspændingsdirektivet  Lystrup  1 Feb. 2005 
89/336/EEC,              EMC direktivet   
 Signeret:  Lars Bærentsen 
Materiellet er udført i henhold til følgende standarder: 
EN 50144-2-10:1996 EN 55014-1:1999,EN 55014-2:1997 
EN 61000-3-2:1998, EN 61000-3-3:1995                                                    
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