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1 Ein- / Ausschalter     
Interrupteur marche-arrêt 
Tænd/sluk-knap 
 

On / Off switch 
Aan-uit schakelaar 

2 Drehzahlregler 
Régulateur de vitesse 
Hastighedsknap 

Speed controller 
Snelheidsregelaar 
 

3 Versteller der Ansaugkraft 
Réglage de la puissance 
d’aspiration 

Suction force adjuster 
Zuigkrachtregelaar 
Sugejusteringsknap 

4 Saugeranschluss 
Raccord d'aspiration 
Sugeforbindelse   

Suction connection  
Zuigaansluiting 

5 Verlängerungsrohr 
Rallonge 
Forlængerrør 

Extension tube   
Verlengbuis 

6 Bürstenkranz 
Couronne à balais 
Børstekant 

Brush rim 
Borstelrand 

7 Transporttasche 
Sacoche 
Bæretaske 
 

Carrying Case 
Draagtas 
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Abb. / Fig. 1                                                            Abb. / Fig. 2    
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DANSK 

 
Vigtige sikkerheds instruktioner 
 

 
 

Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af 
symboler: 
 
 

 

Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt, 
hvis du læser disse brugsanvisninger 
fuldstændig og nøje følger anvisningerne heri.  
 

 

Arbejd koncentreret, og forsigtigt. Sørg for at 
holde arbejdspladsen ren, og undgå farlige 
situationer. 

 

Tag de nødvendige forbehold for at beskytte 
brugeren. 

 
 
Under arbejdet bør du bære høreværn, beskyttelsesbriller, støvmaske, 
beskyttelseshandsker og robust arbejdstøj! 
 
 

 
Anvend høreværn 

 
Anvend sikkerhedsbriller 

 
Anvend støvmaske 

 
Anvend beskyttelseshandsker 
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Tekniske data 
 

Langtrækkende slibemaskine ELS  225.1 

Spænding:    230 V ~ 
Motoreffekt:    590 W 
Netstrøm:    2,7 A 
Bestillingsnr:    0620N 

Frekvens:    50 - 60 Hz    
Hastighed:    1050 - 1600 min-1 

Maks. klingediameter:                 225 mm 
Beskyttelsesklasse:   I    
Beskyttelsesgrad:   IP 20 
Nettovægt:    4.9 kg 
Støjdæmpet efter:               EN 55014 og EN 61000 
 

Leveringsomfang 
 

Langtrækkende slibemaskine ELS 225.1 med monteret velcro-klinge, 
startsæt med sandpapir P 80, P 100 og P 120 (1 stk. af hver type), 
børstekant, spændenøgle og brugsanvisning i hver bæretaske. 
 

Særligt tilbehør  

Del Ordrenummer. 
Gummiskive 37632 
Børstekant 3722B 
Forseglingskant VacuGlide 3722C 
Ekstra håndtag 37659 
Sandpapir med velcro Ø 225 mm, 6 huller, 25 stk. / pakke 
P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 220  
Sandpapir (perforeret) med velcro Ø 225 mm, 10 stk. / pakke 
korn P 40 37672 
korn P 60  37673 
korn P 80 37674 
korn P 100 37675 
korn P 120 37676 
korn P 150 37677 
korn P 180 37678 
korn P 220 37679 
Slibenet med velcro Ø 225 mm, 6 huller, 10 stk. / pakke 
korn P 80 37610 
korn P 120 37611 
Industristøvsuger DSS 25 A 09915 
Industristøvsuger DSS 50 A 09916 
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Anvendelse 
 
ELS 225.1 er designet til at slibe grundet gipsvægge, inden- og udendørs 
lofter og vægge, varmeisoleringsplader samt til fjernelse af rester under 
gulvtæpper, malepletter og lim. 
 

Vigtigt! 

 

En optimal indsugning kan kun garanteres ved 
brug af originalt sandpapir og slibenet fra 
Eibenstock, der er beregnet til støvsugeren til 
modellerne DSS 25 A / DSS 50 A.  For at 
beskytte brugeren og maskinen, skal 
maskinen bruges med industristøvsugeren. 
Hvis disse instruktioner ikke overholdes, kan 
det ugyldiggøre garantien. 

 

Sikkerhedsinstruktioner 
 

 
 

Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt, hvis du 
læser disse brugsanvisninger fuldstændig og nøje følger 
anvisningerne heri. Hertil kommer, at de generelle 
sikkerheds anvisninger i den vedlagte brochure skal 
iagttages. Deltag evt. i et praktisk kursus før første brug. 

 

Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt, hvis du læser 
disse brugsanvisninger fuldstændig og nøje følger 
anvisningerne heri. Hertil kommer, at de generelle sikkerheds 
anvisninger i den vedlagte brochure skal iagttages. Deltag evt. 
i et praktisk kursus før første brug 

 
Maskinen må ikke blive våd, eller bruges i fugtige omgivelser. 

 

� Arbejder som skrubslibning, børstning, polering eller 
slibeskiveskæring må ikke udføres med denne maskine. Opgaver, 
som maskinen ikke er konstrueret til, udgør fare og kan medføre 
personskade. 

� Undgå at bruge tilbehør, som ikke er specielt udviklet af Festool 
og beregnet til denne maskine. Selvom en tilbehørsdel kan 
anbringes på maskinen, er der ikke garanti for en risikofri drift. 

� Tilbehørets tilladte omdrejningstal skal være mindst så højt som 
det maksimale omdrejningstal, der er angivet på maskinen. 
Tilbehørsdele, som drejer hurtigere end tilladt, kan briste. 

� Tilbehørets udvendige diameter og tykkelse skal ligge inden for 
de angivne størrelser for maskinen. Tilbehør med forkerte mål kan 
ikke beskyttes tilstrækkeligt eller styres ordentligt. 
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� Undgå at bruge beskadiget tilbehør. Kontrollér før hver 
ibrugtagning tilbehør som slibetallerken for brud eller ridser og 
støtteskiver for ridser og udpræget slitage. Kontrollér også 
maskinen og tilbehøret for beskadigelse, hvis dele er faldet ned, 
eller monter ubeskadiget tilbehør. Brugeren og personerne i 
nærheden bør stille sig uden for værktøjets rotationsområde efter 
kontrol og montering af tilbehør og lade maskinen køre et minut 
ved maksimalt omdrejningstal. Beskadiget tilbehør brister normalt i 
løbet af denne testtid. 

� Brug personlige værnemidler. Brug, alt efter anvendelsesformål, 
beskyttelsesskærm eller beskyttelsesbrille. Hvis det er 
formålstjenligt, bæres der åndedrætsmaske, 
høreværn,beskyttelseshandsker og et arbejdsforklæde, som er 
egnet som prelbeskyttelse mod små slibe- eller værktøjsdele. 
Beskyttelsesbrillen skal kunne stoppe de fl yvende partikler, som opstår 
under forskellige arbejder. Åndedrætsmasken  eller  åndedrætsværnet  
skal  kunne fi ltrere de partikler, som opstår under arbejdet. 
Vedholdende, stærk støjbelastning kan føre til tunghørighed. 

� Sørg for, at personer ved siden af har en sikker afstand til 
arbejdsområdet. Enhver, som befinder sig i arbejdsområdet, skal 
bruge personlige værnemidler. Dele fra arbejdsemnet eller det 
brudte tilbehør kan slynges ud og forårsage kvæstelser uden for det 
umiddelbare arbejdssted. 

� Hold strømkablet væk fra roterende dele. Hvis du mister kontrollen 
over maskinen, er der risiko for, at strømkablet adskilles og bliver 
hængende, og din hånd eller arm kan blive trukket ind mellem de 
roterende dele. 

� Læg aldrig maskinen væk, så længe værktøjet bevæger sig. 
Roterende værktøj kan hægte sig fast på opbevaringspladsen og 
bringe maskinen ud af kontrol. 

� Lad aldrig maskinen køre, når De bærer den. En tilfældig berøring 
kan få det roterende værktøj til at hægte sig fast i tøjet, så værktøjet 
kan påføre dig alvorlige snitsår. 

� Anvend ikke maskinen i nærheden af brændbare stoffer. Gnister 
kan antænde disse stoffer. 

 

Årsag og forebyggelse af tilbageslag 
Et tilbageslag er en pludselig reaktion på fastklemning  eller  fastspænding  
af  en  roterende skive,  støtteskive,  børste  eller  andet  tilbehør.  
Fastklemningen eller fastspændingen får meget hurtigt det roterende 
tilbehør til at stå stille, der som modreaktion får en ukontrolleret maskine til  
at accelerere mod tilbehørets rotationsretning på klemmestedet. Klemmer 
eller hægter en slibeskive sig for eksempel fast i arbejdsemnet, kan skiven 
gnave sig ind i arbejdsemnets overfl ade på klemmestedet, hvorefter skiven 
kan springe ud eller blive slået ud. Skiven kan enten springe hen imod eller 
væk fra brugeren alt efter skivens rotationsretning på klemmestedet. 
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Slibeskiver kan også gå i stykker.Et  tilbageslag  sker  som  følge  af  
misbrug  af maskinen  og/eller  forkert  arbejdsmåde  eller 
betjeningsvejledning og kan undgås ved at følge nedenstående 
forholdsregler nøje. 
� Hold altid fat i maskinen, og placer kroppen og armene sådan, at 

kræfterne fra et tilbageslag kan kontrolleres. Brug altid det ekstra 
håndgreb, såfremt medleveret, ved start af maskinen for dermed bedre 
at kunne kontrollere tilbageslag eller reaktionsmomenter. Brugeren kan 
kontrollere reaktionsmomenter eller tilbageslag, hvis der træffes 
passende forholdsregler. 

� Placer aldrig hånden i nærheden af roterende værktøj. Værktøj kan 
slå tilbage hen over hånden. 

� Stå aldrig i det område, som maskinen vil bevæge sig hen imod i 
tilfælde af et tilbageslag. Et tilbageslag vil få maskinen til at 
accelerere mod skivens rotationsretning på klemmestedet. 

� Vær særligt agtpågivende ved arbejder i hjørner, skarpe kanter 
osv. Undgå tilbagespring og fastlåsning af værktøjet, som anvendes. 
Hjørner, skarpe kanter eller tilbagespring kan let få det roterende 
værktøj til at hægte sig fast, så man mister kontrollen over maskinen, 
eller der udløses et tilbageslag. 

 

Særlige sikkerhedsanvisninger til fi nslibning 
� Anvend ikke overdimensionerede slibeskiver under fi nslibning. 

Følg producentens angivelser ved valg af slibeskiver. En for stor 
slibeskive, som rækker langt ud over slibetallerkenen, udgør en fare for 
at skære sig og kan medføre fastklemning, skivebrud eller tilbageslag. 

 

Øvrige advarsler 
� Hvis der under slibearbejdet dannes eksplosiv eller 

selvantændelig støv, skal materialeproducentens anvisninger 
vedrørende bearbejdning altid følges. 

� Under arbejdet kan der dannes skadeligt/giftigt støv (fx blyholdig 
maling, visse træsorter og metal). Berøring eller indånding af dette 
støv kan være til fare for brugeren eller personer, som opholder sig i 
nærheden. Overhold de til enhver tid gældende nationale 
sikkerhedsforskrifter. Forbind el-værktøjet med et passende 
udsugningsanlæg. Brug en P2-åndedrætsmaske for at undgå skade på 
helbredet. 

� Do not work with materials containing asbestos. 
� Modifications of the tool are prohibited. 
� Switch the machine off if it stops for whatever reason. This way you 

avoid that it starts suddenly and not under supervision.  
� While working, lead the line cord / extension cord and the extraction 

hose to the back away from the machine. 
� Power tools have to be inspected by a specialist in regular intervals. 
� Do not touch rotating parts. 
 

For yderligere sikkerhedsforskrifter henvises til vedlagte folder! 
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Elektrisk tilslutning 
 
Kontroller først, korrespondancen af spænding og frekvens og 
sammenligne dem med oplysningerne på Mærkepladen. Spændings 
forskelle fra + 6 % til - 10 % er tilladt. 

ELS 225.1 er produceret i beskyttelsesklasse I. 
Brug kun forlængerledninger med et tilstrækkelig tværsnit.  Hvis tværsnittet 
er for lille vil maskinen muligvis ikke virke særlig godt, og den og ledningen 
kan ske at overophede. 

Sørg for at maskinen er slukket, inden den sluttes til 
strømforsyningen. 
 

Tænde og slukke 
 
Tænd: Stil tænd/sluk-knappen på I 
Sluk: Stil tænd/sluk-knappen på 0  
 

Vigtigt! 
Stil altid tænd/sluk-knappen på 0, når den skal slukkes og ved evt. 
strømafbrydelse. Derved undgår du utilsigtet genstart af maskinen 
(fysisk fare). 
 

Din ELS 225.1 har en justeringsknap til trinløs justering af hastigheden 
mellem 1050 og 1600 min-1. 
Den sidder under tænd/sluk-knappen. 
 

 

Omstilling 

Vigtigt!  
Stikket skal altid trækkes ud af stikkontakten, inden der 
udføres nogen form for arbejde! 

Brug kun originalt tilbehør, så udsugningen bliver optimal. 
Sæt sandpapiret på gummipladen, så udblæsningshullerne ikke tildækkes.  
De 6 huller i begge plader gør det nemmere at sætte sandpapiret præcist 
på. 
 
 

 

Sådan skiftes gummipladen og bundpladen: 
 

Gummipladen (billede1): 
 

Tag først sandpapiret af, og derefter gummipladen.  

Når den nye plade sættes på, gør flangemøtrikken og hullerne i 
bundpladen placeringen nemmere.  
 
Bundplade (billede 2): 
 

Fjern møtrikken midt på bundpladen med den medfølgende skruenøgle. 
Hold imod med en skruetrækker i akslen, hvis nødvendigt. 
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Vigtigt! 
Sørg for at tilbehøret sidder rigtigt, inden du begynder at bruge 
maskinen.  
Lad maskinen køre lidt i en sikker position.  Hvis maskinen ikke kører 
nemt rundt, skal du straks holde op med at bruge den. 
 

Støvudsugning 
 
Støvet, der opstår under brug, er sundhedsfarlig. Af denne grund, skal du 
bruge en industristøvsuger mens du sliber. 
Støvsugere til våd- og tørskæringer kan fås som tilbehør.  Forbind 
støvsugeren direkte til dyserne på støvhætten. 
 

Sådan skiftes forseglingskanten eller børsteringen (billede 3): 

Hvis forseglingskanten beskadiges eller børsterne nedslides (store 
mængder af støv under slibning), skal disse skiftes. 
Dette gøres ved at trække forseglingskanten eller børstekanten ud af 
styret, og en ny sættes i rillen, som er beregnet til dette. 
 

Håndtering 
 
Forbind kablet fra slibemaskinen til den industristøvsugeren, og forbind 
derefter udsugningsslangen til støvforbindelsen på slibemaskinen. Før 
udsugningsslangen og kablet bag og væk fra maskinen. Slå automatisk 
opstart til på støvsugeren. 
Tænd maskinen, og sæt den omhyggeligt på overfladen, du ønsker at 
slibe. Hold maskinen med begge hænder, og bevæg den i linjer eller i 
cirkler.  
Maskinen må ikke overbelastes, ved at trykke med for meget kraft! Det 
bedste resultat opnås med et moderat tryk på maskinen. 
Det fleksible slibehoved gør det muligt for slibemaskinen, at tilpasse sig 
overfladen bedst muligt. Men undgå, at belaste den fleksible drivakslen for 
meget.  
 

Regulering af sugekraften: 
For at opnå en bedre kontrol af maskinen på overfladen, kan sugekraften 
reguleres. For at gøre dette, skal du stille reguleringsknappen (se billede 4) 
på den ønskede indstilling. Start med en lav sugestyrke, og skru langsom 
op indtil du kan mærke, at styrken er blevet ændret. 
En høj sugeeffekt gør slibning af lofter og vægge lettere. Men en for stor 
sugestyrke kan være vanskeligt at styre. 
Det er muligt, at nå højtliggende områder ved at sætte forlængerrøret på 
(medfølger). 

! 
 

Vigtigt! 
Do not touch rotating parts! 
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Overbelastningssikring 
 
 

For at beskytte brugeren, er motor og værktøjet udstyret med en 
elektronisk overbelastningsbeskyttelse.  
 

Elektronisk: Hvis slibetrykket bliver for stort og maskinen 
overbelastes, reagere elektronikken ved at slukke for 
maskinen. Hvis maskinen automatisk slukker, kan du 
tænde den igen ved at slukke og tænde for den igen. 

 

Vedligeholdelse 

 
Før der begyndes på vedligeholdelse, skal stikket tages.    

Reparationer må kun udføres af kvalificerede og erfarne personer. Efter 
hver reparation, skal maskinen efterses af en el-specialist. 
Maskinen er konstrueret, så den kun skal have et minimum af pleje og 
vedligeholdelse. Dog skal følgende punkter altid overvåges: 
 

� Hold altid maskinen, og luftudtagene rene for støv. 
� Under arbejdet, vær opmærksom på at partikler ikke kommer ind i 

maskinen. 
� Hvis maskinen går i stykker, skal reparationen udføres af et autoriseret 

værksted. 
 

Sådan skiftes den fleksible drivaksel: 
Den fleksible drivaksel kan skiftes, hvis nødvendigt (se billede 5). 
Dette gøres ved at trykke på en af de to låsestifter med et passende 
værktøj (fx en skruetrækker) (1) samtidig med at akslen og 
beskyttelsesslangen trækkes væk fra holderen (2).  
Når låsestiften er trykket ned, skal du sætte den nye aksel og 
beskyttelsesslangen ind i holderen, og drej beskyttelsesslangen indtil 
låsestiften falder på plads igen.   
 

Vigtigt!  
Sørg for at drivakslen sidder ordentligt fast, inden maskinen tages i 
brug.  
Lad maskinen køre lidt i en sikker position. Hvis maskinen ikke kører 
problemfrit, skal du straks holde op med at bruge det. 
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Miljøbeskyttelse 

 

 
Råstofgenanvendelse i stedet for bortskaffelse af affald 
 

For at undgå skader under transport, skal maskinen leveres i robust 
transportemballage. Indpakningen samt værktøj og tilbehør er fremstillet af 
genbrugsmaterialer og kan bortskaffes i overensstemmelse hermed.  
Værktøjets plastkomponenter er mærket i overensstemmelse med deres 
materiale, hvilket gør det muligt at fjerne miljøvenlig og differentieret på 
grund af tilgængelige indsamlingssteder. 
 

 
 
 

 

Kun for EU lande 
 

Elektrisk værktøj må ikke bortskaffes sammen med 
husholdningsaffald! 
Under overholdelse af EU-direktiv 2012/19/EU om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr og dets gennemførelse i 
overensstemmelse med national lovgivning, elektriske 
værktøjer, som har nået til afslutningen af deres levetid 
skal indsamles særskilt og sendes tilbage til en 
genbrugsstation. 
 

Støjniveau / Vibrationer 
 
Støjen fra dette elværktøj bliver målt efter DIN 45 635, del 21. Støjniveauet 
kan på arbejdspladsen overstige 85dB (A), i dette tilfælde skal brugeren 
benytte en form for støjbeskyttelse. 

 
Bær høreværn! 

De typiske hånd-arm vibrationer er under 2.5 m/s². 
De målte værdier er fastsat i henhold til EN 60 745. 
 

Vibrationsstørrelse emissionsniveauet i dette oplysningsskema er blevet 
målt i overensstemmelse med et standardiseret test givet i EN 60 745 og 
kan anvendes til at sammenligne et redskab med en anden. Den kan 
benyttes til en indledende vurdering af belastningen. 

Det erklærede vibrationsniveau repræsenterer de vigtigste anvendelser af 
værktøjet. Men hvis værktøjet bruges til forskellige formål, med forskelligt 
tilbehør eller dårligt vedligeholdt, kan vibrationsstørrelserne variere. Dette 
kan markant øge belastningen i løbet af den samlede arbejdsperiode. 

Et skøn over niveauet for udsættelse af vibrationer, bør også tage hensyn 
til de tidspunkter, hvor værktøjet er slukket, eller når det kører, men ikke 
faktisk gør jobbet. Dette kan i væsentlig grad reducere belastningen over 
den samlede arbejdsperiode. 
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Yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatøren fra 
virkningerne af vibrationer såsom: vedligeholde værktøj og tilbehør, holde 
hænderne varme, organisering af arbejdsmønstre. 
 

Garanti 
 
I henhold til vores generelle betingelser for levering til forretninger, er 
leverandøren nødt til at give kunden en garantiperiode på 12 måneder for 
mangler (skal dokumenteres ved faktura eller følgeseddel).  
Skader som følge af naturlig slitage, overbelastning eller forkert håndtering, 
er undtaget fra denne garanti.  
Skader som følge af materiale fejl eller produktions fejl skal elimineres 
gratis ved enten reparation eller udskiftning.  
Klager vil blive accepteret, hvis værktøjet er leveret i samlet stand til 
fabrikanten eller et autoriseret Eibenstock servicecenter. 
 

  Overensstemmelseserklæring 
 
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under 
„Tekniske data“, er i overensstemmelse med følgende standarder eller 
normative dokumenter:  EN 60 745 
iht. bestemmelserne i direktiverne 2011/65/EU, 2004/108/EG (indtil 
2016/04/19), 2014/30/EU (fra 2016/04/20), 2006/42 / EG2006/42/EG 
 

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved: 

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock 
Auersbergstraße 10 
D – 08309 Eibenstock 
 

                      
Lothar Lässig                                              Frank Markert 
General Manager                                        Head of Engineering 
 

09.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


