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Slipe- og poleringsmaskin
Tekniske data  RO 150 FEQ/RO 150 FE
Effekt  720 W
Turtall  3300 - 6800 min-1

Slipeslag  5 mm
Vekt (uten kabel)  2,3 kg
Verneklasse    /II

De oppgitte illustrasjoner fi nnes ved begynnelsen 
av bruksanvisningen.

Symboler

 
Advarsel mot generell fare

 Anvisning/les merknader! 

 
 Bruk støvmaske!

 
 Bruk øreklokker!

 
 Bruk vernebriller!

1 Forskriftsmessig bruk
Maskinen er tiltenkt til sliping og polering av tre, 
plast, metall, komposittmaterialer, maling/lakk, 
sparkelmasse og lignende materialer. Asbesthol-
dige materialer skal ikke bearbeides. På grunn av 
den elektriske sikkerheten skal maskinen ikke 
brukes når den er fuktig eller et sted med høy fuk-
tighet. Maskinen skal bare brukes til tørrsliping.

 Brukeren er selv ansvarlig for skader og 
ulykker som skyldes annen bruk enn det 
som er beskrevet som defi nert bruk.

2 Pass på før igangsetting
2.1 Sikkerhetshenvisninger

 OBS! Les gjennom alle anvisningene. Feil 
ved overholdelsen av nedenstående anvisninger 
kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvor-
lige skader. 
Oppbevar alle sikkerhetsmerknader og anvisnin-
ger for fremtidig bruk.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektro-
verktøy» gjelder for strømdrevne elektroverktøy 
(med ledning) og batteridrevne elektroverktøy 
(uten ledning).
- Når du arbeider, kan det avgis skadelig/giftig 

støv (for eksempel fra blyholdig maling, enkelte 
treslag og metall). Berøring eller innånding av 
dette støvet kan utgjøre en fare for operatøren 
eller personer som befi nner seg i nærheten. 
Følg sikkerhetsforskriftene som gjelder for 

ditt land. Koble elektroverktøyet til en egnet 
avsugsanordning. 

 Bruk P2-åndedrettsvern som beskyttelse.

 Bruk alltid vernebriller for å hindre at 
partikler som løsrives kommer i øynene. 

- Dersom slipestøvet kan være brannfarlig eller 
selvantennende, må en ubetinget følge sikker-
hetsanvisningene fra produsenten av materialet. 

- Hindre at fl ytende polermiddel (politur) tren-
ger inn i apparatet. Hvis fl ytende polermiddel 
(politur) trenger inn i elektroverktøyet, øker 
risikoen for elektrisk støt.

- Kontroller elektroverktøyet og slipetallerke-
nen for skader dersom de har falt ned. De-
monter slipetallerkenen for å kontrollere den 
ordentlig. Få ødelagte deler reparert før bruk. 
Knekte slipetallerkener og skadde maskiner 
kan føre til skader og fører til at maskinen ikke 
lenger er sikker.

2.2 Opplysninger om støy og vibrasjoner
Typiske verdier (beregnet etter EN 60745):
Lydtrykknivå 82 dB(A)
Lydnivå 93 dB(A)
Tillegg for usikkerhet ved måling K = 3 dB

 
 Bruk øreklokker!

Svingningsemisjonsverdi ah (vektorsum fra tre 
retninger) og usikkerhet K beregnet i henhold til 
EN 60745:
Finsliping ah = 4,0 m/s²
Støttehåndtak ah = 6,5 m/s²
  K = 2,0 m/s²
Grovsliping ah = 3,5 m/s²
Støttehåndtak ah = 5,0 m/s²
  K = 2,0 m/s²
Polering ah = 5,0 m/s²
Støttehåndtak ah = 8,5 m/s²
  K = 2,5 m/s²
De angitte emisjonsverdiene (vibrasjon, støy)
– brukes til å sammenligne maskiner,
– men kan også brukes til en foreløpig vurdering 

av vibrasjons- og støybelastning ved bruk,
– og representerer de viktigste bruksområdene 

for elektroverktøyet.
En økning er mulig ved annet bruk, med annet 
innsatsverktøy eller ved utilstrekkelig vedlikehold. 
Vær oppmerksom på maskinens tomgangs- og 
stillstandsperioder! 
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3 Elektrisk tilkobling og igangsetting
 Nettspenningen må stemme med spesi-

fi kasjonene på effektskiltet!
Glidebryter (1.2) er en på-/av-bryter (I = PÅ, 0 = AV). 
Kun for RO 150 FEQ: For å tilslutte og frakople 
nettledningen se Fig. 2.

 Slå maskinen alltid av før du tilkopler el-
ler trekker ut nettkabelen!

4 Elektronikk
 Maskinen har fullakselelektronikk med 

følgende spesifi kasjoner:

Rolig start
Myk oppstart sikrer rykkfri start av maskinen.
Omdreiningstallsjustering
Med stillhjul (1.4) kan turtallet justeres trinnvis 
mellom 3300 og 6800 min-1. Dermed kan skjære-
hastigheten tilpasses optimalt til hvert materiale.
Konstante omdreiningstall
Det forvalgte omdreiningstallet holdes konstant 
ved tomgang og ved bearbeiding.
Temperatursikring
Ved for høy motortemperatur reduseres strøm-
tilførselen og turtallet. Maskinen går bare med 
redusert effekt for å oppnå rask avkjøling ved 
hjelp av motorluftingen. Etter avkjølingen går 
maskinen opp i turtall igjen av seg selv.

5 Innstillinger på maskinen
 Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten 

før du utfører (reparasjons)arbeid på 
maskinen . 

5.1 Slipebevegelse
Med bryteren (1.1) kan du stille inn to forskjellige 
slipebevegelser. 

 Omkoblingen kan bare gjøres når slipe-
tallerkenen står stille, fordi bryteren av 
sikkerhetsmessige grunner er låst under 
drift.

Rotex-kurvebane (grovsliping, polering)
 Rotex-kurvebanen er en kombinasjon av 

rotasjons- og eksenterbevegelse. Denne 
stillingen velges for sliping med høy sli-
peeffekt (grovsliping) og polering.

Velg denne stillingen ved å skyve bryteren (1.1) i 
høyre stilling.

Ekstenterbevegelse (fi nsliping)
 Denne stillingen velges for sliping med 

laveslipeffekt, for en overfl ate uten riper 
(fi nsliping).

Velg denne stillingen ved å trykke inn bryteren 
(1.1) og skyve den i venstre stilling.

5.2 Rondellbremse
Gummimansjetten (3.1) hindrer ukontrollert 
akselerasjon av slipetallerkenen ved ekstenter-
bevegelse (fi nsliping). Da denne mansjetten etter 
hvert blir slitt, må en ved redusert virkning sette 
på en ny (bestillingsnr. 465 472). Ved montering 
av en ny gummimansjett (3.1) må det påses at 
denne står i riktig stilling.

5.3 Valg og montasje av slipetallerken
Valg av slipetallerken
Avhengig av overfl aten som skal bearbeides kan 
apparatet utstyres med tre slipetallerkener med 
ulik hardhetsgrad.
Hard: Grov- og finsliping av flater. Sliping av 
kanter.
Myk: Universaltallerken for grov- og fi nsliping av 
både jevne og buktede fl ater.
Ekstra myk: Finsliping av deler med vilkårlig 
form, buktninger og radier. Skal ikke brukes til 
kantsliping.
Montasje
FastFix-systemet gjør det mulig å skifte slipetal-
lerken uten bruk av verktøy:
- Still bryteren (1.1) mot høyre, på Rotex-kurve-

bane
- Trykk på spindelstopp (1.6), 
- Skru av slipetallerkenen fra spindelen (høyre-

gjenget)
- Trykk på spindelstoppen og skru den nye slipe-

tallerkenen helt til anslaget (det ikke er mulig 
å skru den lenger). Kontroller også at gummi-
mansjetten (3.1) er montert korrekt.

- Slipp opp spindelstoppen.
Vennligst vær oppmerksom på: Betjen spindel-
stoppen bare når drivspindelen står stille. Slå ikke 
motoren på når spindelstoppen er trykt. 

5.4 Påsetting av slipemiddel
På slipeplate av typen Stickfi x kan dertil passende 
Stickfi x slipepapir og slipetekstil festes på en rask 
og enkel måte. Det selvklebende slipepapiret tryk-
kes ganske enkelt fast mot platen (1.7) og holdes 
fast av Stickfi x festebelegget. Etter bruk er det lett 
å ta Stickfi x-slipepapiret av igjen.

5.5 Feste av poleringsmiddel
For å unngå skader må PoliStick-poleringsmid-
del (svamper, fi lt, lammefell) kun brukes på de 
spesielle poleringstallerkenene som monteres i 
stedet for slipetallerken på maskinen. PoliStick-
poleringsmiddelet trykkes ganske enkelt på po-
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leringstallerkene, på samme måte som Stickfi x-
slipemiddelet, og fjernes etter bruk.

5.6 Avsug
 Koble alltid maskinen til et avsugssystem 

ved støvproduserende arbeid.

Til avsughetten (1.5) kan det tilkobles et Festool 
avsugapparat med slangediameter på 27 mm. 
Avsugadapteren (4.1) kan tas av ved polering. 
Dette gjøres ved å trykke på låseknappen (4.2) og 
ta ut avsugadapteren på baksiden. 
Avsugadapteren settes på plass igjen ved å sette 
den inn som vist på bilde 4 og skyve den mot 
slipetallerkenen til låseknappen (4.2) smekker 
på plass.

5.7 Kantbeskyttelse 
Kantbeskyttelsen (5.1) hindrer at slipetallerken 
berører fl ater med periferisiden (for eksempel ved 
sliping langs en vegg), slik at det oppstår rekyl i 
maskinen.

Montering
Skyv kantbeskyttelsen inn til den smekker på 
plass i føringssporet (5.3) på maskinen.

5.8 Støttehåndtak
Støttehåndtaket (tilbehør, 5.2) kan skrus fast på 
høyre eller venstre side av maskinhodet etter valg.

5.9  Ballhåndtak
Ballhåndtaket (til dels tilbehør, 5.4) gjør at du kan 
polere og slipe over lang tid uten å bli sliten.
Montering:
Skyv ballhåndtaket ned i styresporet (5.3) på mas-
kinen til det smekker på plass.

6 Arbeide med maskinen
 Fest alltid emnet slik at det ikke kan be-

vege seg under bearbeiding.
Hold maskinen med begge hender på motorhuset 
(1.3) og maskinhodet (1.8) eller støttehåndtaket 
(tilbehør, 5.2)  for å oppnå sikker føring. 
Unngå overbelastning av maskinen gjennom å 
legge for mye press på den. Du får det beste resul-
tatet ved å trykke middels hardt mot underlaget. 
Slipeytelsen og kvaliteten på resultatet avhenger 
i det vesentlige av at en velger riktig slipemiddel. 
Tabellene A og B viser våre anbefalte innstillinger 
for forskjellige slipe- og poleringsarbeider.

6.1 Bearbeiding av metall
 Ved bearbeiding av metall må følgende 

forholdsregler overholdes av sikkerhets-
messige grunner:

- Det må forkobles en sikkerhetsbryter for jord-
feilstrøm (FI-, PRCD-).

- Koble maskinen til et egnet avsugapparat.
- Regelmessig rengjøring av maskinen for støvav-

leiringer i motorhuset.
 

 Bruk vernebriller.

7 Tilbehør, verktøy
 Av hensyn til din egen sikkerhet bør du 

alltid bruke original Festool-tilbehør og 
reservedeler.

Festool tilbyr passende tilbehør, slipe- og pole-
ringsmiddel til alle bruksområder. 
Bestillingsnumrene til tilbehør og verktøy fi nner 
du i Festool-katalogen eller på Internett under 
“www.festool.com”.

8 Vedlikehold og pleie
 Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten 

før du utfører (reparasjons) arbeid på 
maskinen . 

 Alt vedlikeholds- og servicearbeid som 
krever at motorhuset åpnes skal alltid 
utøres på et autorisert kundeserviceverk-
sted.
Kundeservice og reparasjoner skal kun 
utføres av produsenten eller serviceverk-
steder: Du finner nærmeste adresse 
under: www.festool.com/Service

EKAT

1

2 3 5

4 Bruk kun originale Festoolreservedeler! 
Best.nr. fi nner du under: www.festool.
com/Service

For å sikre luftsirkulasjonen må kjøleluftåpnin-
gene på motorhuset alltid være åpne og rene. 
Maskinen er utstyrt med spesialkull som slås 
automatisk av. Dersom disse er slitt ut skjer et 
automatisk strømavbrudd og maskinen stanses. 

9  Avhending
Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! 
Returner maskin, tilbehør og emballasje til et mil-
jøvennlig gjenvinningsanlegg. Følg bestemmelsene 
som gjelder i ditt land.
Kun EU: I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF 
må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, 
samles separat og returneres til et miljøvennlig 
gjenvinningsanlegg.

Informasjon om REACh: www.festool.com/reach
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Fin svamp med 
vaffelmønster


