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b) Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in
de elektrische gereedschappen. Het gebruik
van andere accu’s kan tot verwondingen en
brandgevaar leiden.

c) Voorkom aanraking van de niet-gebruikte
accu met paperclips, munten, sleutels, spij-
kers, schroeven en andere kleine metalen
voorwerpen die overbrugging van de contac-
ten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen
de accucontacten kan brandwonden of brand
tot gevolg hebben.

d) Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de
accu lekken. Voorkom contact. Spoel bij on-
voorzien contact met water af. Wanneer de
vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien
een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof
kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.

e) Controleer dat het gereedschap uitgescha-
keld is voordat u de accu in het gereedschap
zet. Het inzetten van een accu in elektrisch
gereedschap dat ingeschakeld is, kan tot on-
gevallen leiden.

6) SERVICE
a) Laat het gereedschap alleen repareren door

gekwalifi ceerd en vakkundig personeel en
alleen met originele vervangingsonderde-
len. Daarmee wordt gewaarborgd dat de vei-
ligheid van het gereedschap in stand blijft.

b) Gebruik voor reparaties en onderhoud al-
leen originele Festool-onderdelen. Het ge-
bruik van accessoires of reserveonderdelen
die hier niet voor bestemd zijn, kan leiden tot
een elektrische schok of lichamelijk letsel.

ALLMÄNNA SÄKERHETSAN-
VISNINGAR

OBS!  Läs alla säkerhetsföreskrifter och 
anvisningar. Om du inte rättar dig efter 

varningarna och anvisningarna kan det leda till 
elektriska överslag, brand och/eller allvarliga 
kroppsskador. 

Förvara alla varningar och anvisningar för 
framtida bruk.

Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till 
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till bat-
teridrivna elverktyg (sladdlösa).

1) ARBETSPLATS
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oord-

ning på arbetsplatsen och dåligt belyst ar-
betsområde kan leda till olyckor.

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

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

d) Lämna inte elverktyget oövervakat. Lämna
elverktyget först när verktyget är avstängt
helt och hållet.

2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Elverktygets stickpropp måste passa till

vägguttaget. Stickproppen får absolut inte

förändras. Använd inte adapterkontakter 
tillsammans med skyddsjordade elverktyg. 
Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elektriskt slag.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som
t.ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp. 
Det fi nns en större risk för elektriskt slag om 
din kropp är jordad.

c) Skydda elverktyget mot regn och väta.
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken 
för elektriskt slag.

d) 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 tilltrasslade led-
ningar ökar risken för elektriskt slag.

e) När du arbetar med ett elverktyg utomhus
använd endast förlängningssladdar som är 
godkända för utomhusbruk. Om en lämplig 
förlängningssladd för utomhusbruk används 
minskar risken för elektriskt slag.

f) Använd ett felströmsskydd om det inte är
möjligt att undvika elverktygets användning 
i fuktig miljö. Felströmsskyddet minskar ris-

ken för elstöt.

3) PERSONSÄKERHET
a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör

och använd elverktyget med förnuft. Använd
inte elverktyget när du är trött eller om du
är påverkad av droger, alkohol eller medici-
ner. Under användning av elverktyg kan även
en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga
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kroppsskador.
b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och

skyddsglasögon. Den personliga skyddsut-
rustningen som t.ex. dammfi ltermask, halk-
fria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd
- med beaktande av elverktygets modell och
driftsätt - reducerar risken för kroppsskada.

c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera
att strömställaren står i läget “FRÅN” innan
du kopplar stickproppen till vägguttaget. Om
du bär elverktyget med fi ngret på strömstäl-
laren eller ansluter påkopplat elverktyg till
nätströmmen kan olycka uppstå.

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

e) Överskatta inte din förmåga. Se till att du
står stadigt och håller balansen. I detta fall
kan du lättare kontrollera elverktyget i ovän-
tade situationer.

f) Bär lämpliga kläder. Använd inte lössittande
kläder eller smycken. Håll hår och kläder på
tillräckligt avstånd från rörliga delar. Lössit-
tande kläder, smycken och långt hår kan
fastna i rörliga delar.

g) Vid elverktyg med dammutsugnings- och
-uppsamlingsutrustning kontrollera att an-
ordningarna är rätt monterade och används
på korrekt sätt. Dessa anordningar reducerar
faroriskerna i samband med damm.

h) Som van användare av en maskin riskerar
man att bli alltför självsäker och ignorera de
grundläggande säkerhetsprinciperna. Detta
får absolut inte ske. Om man hanterar ma-
skinen oförsiktigt kan olyckan vara framme
på bråkdelen av en sekund med allvarliga
skador som följd.

4) OMSORGSFULL HANTERING OCH ANVÄND-
NING AV ELVERKTYG

a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för
aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett
lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och
säkrare inom angivet effektområde.

b) Ett elverktyg med defekt strömställare får
inte längre användas. Ett elverktyg som inte
kan kopplas in eller ur är farligt och måste
repareras.

c) Dra stickproppen ur vägguttaget innan in-
ställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd
förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt
elverktyget inte användas av personer som

inte är förtrogna med dess användning eller 
inte läst denna anvisning. Elverktygen är far-
liga om de används av oerfarna personer.

e) Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera
att rörliga komponenter fungerar felfritt
och inte kärvar, att komponenter inte brustit
eller skadats; orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner påverkas menligt.
Låt skadade delar repareras innan elverkty-
get återanvänds. Många olyckor orsakas av
dåligt skötta elverktyg.

f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Om-
sorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eg-
gar kommer inte så lätt i kläm och går lättare
att styra.

g) Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg
osv. enlig dessa anvisningar och på sätt som
föreskrivits för aktuell verktygmodell. Ta
hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmo-
menten. Används elverktyget på icke ända-
målsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.

h) Håll alla handtag torra, rena och fria från olja
och fett. Om handtaget är halt kan elverk-
tyget inte hanteras säkert och kontrolleras i 
oväntade situationer.

5) OMSORGSFULL HANTERING OCH ANVÄNDNING
AV SLADDLÖSA ELVERKTYG

a) Ladda batterierna endast i de laddare som till-
verkaren rekommenderat. Om en laddare som
är avsedd för en viss typ av batterier används
för andra batterityper fi nns risk för brand.

b) Använd endast batterier som är avsedda för
aktuellt elverktyg. Används andra batterier
fi nns risk för kropsskada och brand.

c) Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och
andra små metallföremål på avstånd från
reservbatterier för att undvika en bygling av
kontakterna. En kortslutning av batteriets kon-
takter kan leda till brännskador eller brand.

d) Om batteriet används på fel sätt fi nns risk
för att vätska rinner ur batteriet. Undvik
kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt
spola med vatten. Om vätska kommer i kon-
takt med ögonen uppsök dessutom läkare.
Batterivätskan kan medföra hudirritation el-
ler brännskada.

e) Kontrollera att elverktyget är frånkopplat
innan batteriet läggs in. Insättning av bat-
teriet i ett inkopplat elverktyg kan leda till
olyckor.

6) SERVICE
a) Låt elverktyget repareras endast av kvali-

fi cerad fackpersonal och med originalre-
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servdelar. Detta garanterar att elverktygets 
säkerhet upprätthålls.

b) Använd endast originaldelar för Festool
för reparation och underhåll. Om man inte

använder tillbehör eller reservdelar från 
Festool, kan det leda till elektriska stötar el-
ler personskador. 

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

HUOMIO!: Kaikki turvaohjeet ja ohjeet 
täytyy lukea. Alla olevien turvaohjeiden ja 

ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa joh-
taa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan louk-
kaantumiseen. 

Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.

Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja 
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja 
(ilman verkkojohtoa).

1) TYÖPAIKKA
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin va-

laistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaise-
mattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.

b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdys-
alttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nes-
tettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalu muo-
dostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn
tai höyryt.

c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyöka-
lua käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hal-
linnan, huomiosi suuntautuessa muualle.

d) Älä anna sähkötyökalun käydä valvomatta.
Poistu sähkötyökalun luota vasta, kun työstö-
työkalu on pysähtynyt täysin.

2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia

pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa
millään tavalla. Älä käytä mitään pistorasia-
adaptereita maadoitettujen sähkötyökalujen
kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pis-
totulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät säh-
köiskun vaaraa.

b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia. pattereita, liesiä tai jääkaap-
peja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on
maadoitettu.

c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyö-
kalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.

d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai

pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä 
johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä 
reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittu-
neet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat säh-
köiskun vaaraa.

e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatko-
johtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon
käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.

f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympä-
ristössä ei ole vältettävissä, tulee käyttää
vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytki-

men käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

3) HENKILÖTURVALLISUUS
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja

noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyt-
täessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet
väsynyt tai huumeiden, alkoholin tahi lääk-
keiden vaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaa-
mattomuus sähkötyökalua käytettäessä, saat-
taa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalase-
ja. Suojavarusteet, kuten pölynsuojanaamari,
luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuu-
losuojaimet pienentävät, tilanteen mukaan
oikein käytettyinä, loukkaantumisriskiä.

c) Vältä sähkötyökalun tahatonta käynnistä-
mistä. Varmista, että käynnistyskytkin on
asennossa “OFF”, ennen kuin kytket pisto-
tulpan pistorasiaan. Jos kannat sähkötyöka-
lua sormi käynnistyskytkimellä tai kytket säh-
kötyökalun pistotulpan pistorasiaan, käynnis-
tyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat
itsesi onnettomuuksille.

d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat,
ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työ-
kalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyöriväs-
sä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.

e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamatto-
missa tilanteissa.

f) Käytä sopivia vaatteita. Älä käytä liian väljiä
vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet
poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut
tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.

g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että ne käytetään oikealla tavalla.




