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Generelle sikkerhedsadvarsler for elværktøj

 ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner. Manglende overholdelse af ad-
varslerne og instruktionerne kan resultere i elektrisk stød, brand og / eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

Udtrykket “power tool” i advarslerne henviser til dit el-betjente (kabler) el-værktøj eller batteridrevet 
(trådløst) elværktøj.

1)  Generelle advarsler om - Arbejdsområdets sikkerhed

A. Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodfyldte eller mørke områder indbyder til ulykker.
B. Brug ikke elværktøj i eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærvær af brændbare væsker, gasser eller  
 støv. Elværktøj skaber gnister, der kan antænde støv eller dampe.
C. Hold børn og tilskuere væk, mens du bruger et elværktøj.  
 Distraktioner kan få dig til at miste kontrollen.

2)  Generelle advarsler om elværktøj - Elektrisk sikkerhed

D. Batteriets stik skal matche stikkontakten. Modificer aldrig stikket på nogen måde. Brug ikke  
 adapterstik med jordforbundet (jordforbundet) værktøj. Umodificerede stik og matchende stik-
kontakter reducerer risikoen for elektrisk stød.
E. Undgå kropskontakt med jordede eller jordforbundne overflader, såsom rør, radiatorer, områder  
 og køleskabe. Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
F. Udsæt ikke elværktøj for regn eller våde forhold. Vand, der kommer ind i et elværktøj, øger  
 risikoen for elektrisk stød.
G. Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære, trække eller frakoble elværktøjet. Hold  
 ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede eller sammen 
 filtrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
H. Når du betjener et elektrisk værktøj udendørs, må det ikke udsættes for regn.
I. Hvis det er uundgåeligt at betjene et elværktøj på et fugtigt sted, skal du bruge en  
 RCD-beskyttet strømforsyning. Brug af en RCD reducerer risikoen for elektrisk stød.

3)  Generelle sikkerhedsadvarsler - Personlig sikkerhed
J. Vær opmærksom, se hvad du laver, og brug sund fornuft, når du betjener et elværktøj. Brug  
 ikke et elektrisk værktøj, mens du er træt eller under påvirkning af stoffer, alkohol eller medicin.  
 Et øjebliks uopmærksomhed under brug af elværktøj kan resultere i alvorlig personskade.
K. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Bær altid øjenbeskyttelse. Beskyttelsesudstyr såsom  
 støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, hård hat eller høreværn, der anvendes under passende  
 forhold, reducerer personskader.
L. Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er i slukket position, før du tilslutter til strømkilden  
 og / eller batteripakken, når du løfter eller bærer værktøjet. At bære elværktøj med fingeren på  
 kontakten eller aktivere elværktøj, der har tændt, indbyder til ulykker.
M. Fjern enhver justeringsnøgle eller skruenøgle, før du tænder el-værktøjet. En skruenøgle eller en  
 nøgle, der er tilbage fastgjort til en roterende del af elværktøjet, kan resultere i personskade.
N. Overstræk ikke. Hold ordentligt fod og balance på alle tidspunkter.  
 Dette muliggør bedre kontrol af elværktøjet i uventede situationer.
O. Klæd dig ordentligt. Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra  
 bevægelige dele. Løst tøj, smykker eller langt hår kan fanges i bevægelige dele.
P. Hvis der findes enheder til tilslutning af støvudsugnings- og opsamlingsfaciliteter, skal du sikre dig,  
 at disse er tilsluttet og brugt korrekt. Brug af støvopsamling kan reducere støvrelaterede risici.
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4)   Generelle sikkerhedsadvarsler  - brug og vedligeholdelse af elværktøj

Q. Tving ikke elværktøjet. Brug det rigtige elværktøj til din applikation. Det korrekte elværktøj gør 
 jobbet bedre og mere sikkert med den hastighed, det er designet til.
R. Brug ikke elværktøjet, hvis kontakten ikke tænder og slukker for det. Ethvert elværktøj, der ikke 
 kan styres med kontakten, er farligt og skal repareres.
S. Træk stikket ud af strømkilden og / eller batteripakken fra strømmen, inden du foretager 
 justeringer, skifter tilbehør eller opbevarer elværktøj. Sådanne forebyggende 
 sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for utilsigtet start af elværktøjet.
T. Opbevar inaktivt elværktøj uden for børns rækkevidde og lad ikke personer, der ikke er bekendt 
 med elværktøjet eller disse instruktioner, betjene elværktøjet. Elværktøj er farligt i hænderne på 
 utrænede brugere.
U. Vedligehold elværktøj. Kontroller for forkert justering eller binding af bevægelige dele, brud på 
 dele og enhver anden tilstand, der kan påvirke værktøjets funktion. Hvis det er beskadiget, skal 
 elværktøjet repareres inden brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj.
V. Hold skæreværktøjet skarpt og rent. Korrekt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe 
 skærekanter er mindre tilbøjelige til at binde og er lettere at kontrollere.
W. Brug elværktøjet, tilbehør og værktøjsbits osv. i overensstemmelse med disse instruktioner 
 under hensyntagen til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. 
 Brug af elværktøjet til andre operationer end de tilsigtede kan resultere i en farlig situation.

5)   Generelle sikkerhedsadvarsler for elværktøj - Service

X. Få el-værktøjet serviceret af en kvalifi ceret reparatør, der kun bruger identiske reservedele. 
 Dette vil sikre, at elværktøjets sikkerhed opretholdes.

Advarsel!!!! Brug af andet tilbehør eller andet værktøj end det, der er anbefalet i denne 
vejledning kan føre til en øget risiko for personskade. Brug kun originale reservedele.

Yderligere sikkerhedsinstruktioner til blæsere

· Opsaml ikke stadig ulmende cigaretaske. Frisk skærede metaller barbering, skruer, søm og lignende.
· Bloker aldrig sugeindløb eller -udløb.

Identifi kation af dele

Slange

Stor Lille

Rør propper

Røg konnektor

Fjeder

Låg

Blæser

Høj/Lav

Til/fra

Høj/Lav

Til/fra
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Advarsels Symboler

Læs betjeningsvejledningen, og følg alle advarsler og sikkerhedsinstruktioner.

 Bær altid øjenbeskyttelse.

 Bær altid høreværn.

 Hold omkringstående væk.

 Rør ikke ved blæseren.  
                Den fortsætter med at rotere i kort tid efter den er slukket.

 Bortskaf ikke et elektrisk apparat som usorteret kommunalt affald,  
                   brug separate indsamlingsfaciliteter.

Opladning og afladning

Sikkerhedsinstruktioner til batteriopladere
  
• Læs instruktionerne inden opladning.
• ! Fare: Hvis batteripakken er revnet eller beskadiget, må den ikke sættes i opladeren.  
 Fare for elektrisk stød eller elektrisk stød.
• Opladeren og batteripakken er specielt designet til at arbejde sammen. Forsøg ikke at udskifte  
 batteripakken med andre opladere end dem, der er beskrevet i denne vejledning.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Opladeren er ikke beregnet til andre formål end opladning af genopladelige batterier. Enhver  
 anden anvendelse kan medføre risiko for brand, elektrisk stød eller elektrisk stød.
• For at mindske risikoen for beskadigelse af det elektriske stik og ledningen skal du trække i  
 stikket i stedet for ledningen, når du afbryder opladeren.
• Opladeren ventileres gennem åbninger i toppen og bunden af opladeren, placer ingen  
 genstande oven på opladeren, placer opladeren på en blød overflade, der kan blokere  
 ventilationsåbningerne og resultere i overdreven intern varme. Anbring opladeren i position væk  
 fra enhver varmekilde.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået et skarpt slag, er faldet ned eller på anden måde  
 beskadiget på nogen måde, skal du tage det til et autoriseret servicecenter.

Betydning af overkrydset affaldsspand:
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• Adskil ikke opladeren, tag den til et autoriseret servicecenter, når service eller reparation er 
 påkrævet. Forkert genmontering kan medføre risiko for elektrisk stød, elektrisk stød eller brand.
• For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du tage stikket til opladeren ud af stikkontakten,
  inden du forsøger at rengøre den. Fjernelse af batteripakken reducerer ikke denne risiko.
• Forsøg aldrig at forbinde 2 opladere sammen.
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dens serviceagent eller 
 lignende kvalifi cerede personer for at undgå en fare.

Vigtige opladningsnoter.

(I).  Batteripakken skal genoplades, når den ikke producerer tilstrækkelig strøm til job, der let blev 
udført tidligere. Fortsæt ikke brugen under disse forhold. Følg opladningsproceduren.
(2). Under visse omstændigheder, med opladeren tilsluttet strømforsyningen, kan de eksponere-
de opladningskontakter inde i opladeren kortsluttes af fremmed materiale. Fremmede materialer 
af ledende art, såsom, men ikke begrænset til, ståluld, aluminiumsfolie eller nogen ophobning af 
metalliske partikler skal holdes væk fra opladningshulrum. Træk altid opladeren ud af strømforsynin-
gen, når der ikke er nogen batteripakke i hulrummet. Træk stikket til opladeren ud, inden du prøver 
at rengøre den.
Lad ikke væske komme ind i opladeren. Der kan opstå elektrisk stød. For at lette køling af batteri-
pakken efter brug skal du undgå at placere opladeren eller batteripakken i et varmt miljø, f.eks. I et 
metalskur.
! Sørg for, at din batteripakke er fuldt opladet (lyset i opladeren vil skifte rød til grøn).

         

Batteri

Oplader

For at installere batteripakken i værktøjshåndtaget skal du justere bunden af værktøjet med hakket 
inde i værktøjets håndtag og skubbe batteripakken fast i håndtaget, indtil du hører låsen smække 
på plads som vist på billedet. For at fjerne batteripakken fra værktøjet, skal du trykke på udløser-
knapperne og trække batteripakken ud af værktøjshåndtaget. Sæt det i opladeren som beskrevet i 
opladersektionen i denne vejledning.
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Test for utætheder
For at teste om der er utætheder i kloak, skal der blæses fra brønd ind i hus.  
Det anbefales at der blæses med lav hastighed til start og så skal der holdes skarpt øje med evt. 
utætheder idet der er mulighed for misfarvninger. 

Vigtigt 
 

Smoke blower for detecting leaks / Odor nuisances in sewers:

• Sæt proppen i brønden
• Tænd røgpatron
• Placer røgpatron i hylster ved blæser
• Tænd blæser på ”LAV” styrke, da der er stor sandsynlighed for at  
 vandlåse blæses tomme – røgen lugter og farver.
• Vær særligt opmærksomme på badekar og spabad da der er lille vandlås herunder
• Fyld evt. karet med vand
• Ved observering af utæthed eller brud, slukkes straks for blæser
• Ved indendørs brug anvend hvid røg

Montage
Advarsel! Før montering skal du sikre dig, at værktøjet er slukket.

Brug
Montering af dysen til blæseren.

• Indsæt stiften, der er placeret inden i dysen, i det hak, der findes på blæseporten.
• Drej dysen i den angivne retning for at låse dysen på plads.
• For at fjerne dysen skal du dreje dysen i den modsatte retning.  
 Montering af dyse og støv til støvopsamling
• Til støvopsamling monteres støvposen ved sprængningsporten og dysen ved sugeporten.
• For at fjerne støvposen og dysen skal du blot trække den ud ved først at dreje i den  
 modsatte retning.
• Tøm støvposen ofte for at sikre maksimal støvopsamlingseffektivitet.
• Juster variabel hastighedsknap til forskellige hastighedskrav.
• Når kontinuerlig drift er påkrævet, skal du først trykke på kontakten og derefter på låseknappen. 
 For at frigøre, tryk og slip kontakten.

Tilbehør
Dit værktøjs ydeevne afhænger af det anvendte tilbehør. Produktion og Piranha-tilbehør er  
konstrueret til høje kvalitetsstandarder og designet til at forbedre ydeevnen for dit værktøj.  
Ved at bruge dette tilbehør får du det bedste ud af dit værktøj.

Vedligeholdelse
Dit værktøj er designet til at fungere over en lang periode med et minimum af vedligeholdelse.  
 Kontinuerlig tilfredsstillende drift afhænger af korrekt værktøjspleje og regelmæssig rengøring.
Advarsel! Inden du udfører vedligeholdelse, skal du slukke og tage stikket ud af stikkontakten.
· Rengør regelmæssigt ventilationsåbningerne i dit værktøj med en blød børste eller tør klud.
· Rengør regelmæssigt båndmotorhuset med en fugtig klud.  
Brug ikke slibende eller opløsningsmiddelbaseret rengøringsmiddel.
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Nominel spænding 18 V

Batterikapacitet 2000 mAh / 4000 mAh

Omskifter Høj / Lav

Hastighed
Høj: 16000 min

Lav: 13000 min

Luftmængde
Høj: 2.5m3 /min

Lav: 2.2m3 /min

Lufttryk
Høj: 3.5 Kpa

Lav: 3 Kpa

Tekniske data

Kassen indeholder:
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Solbjerg Entrepenør Aps
Tisetvej 34

8355 Solbjerg DK
Mobile: +45 61 65 35 73

E-mail: frandsenentrepenor@gmail.com

www.røgblæser.dk

Konformitets erklæring (CE)

 
Virksomheden Solbjerg Entrepenør ApS,
Tisetvej 4, 8355 Solbjerg, erklærer, at produk-
terne er designet og fremstillet i overensstem-
melse med den tekniske dokumentation og 
lovmæssige krav.

Produkt

18V Røgblæser  

Produktion

EN ISO 9001: 2015 QMC


