
Garanti 
Fabrikken yder 1 års garanti fra købsdato, dokumenteret ved købsfaktura. 
Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl, men ikke fejl, som kan hen-
føres til almindeligt slid eller forkert anvendelse. 
 

Overensstemmelseserklæring   
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under 
„Tekniske data“, er i overensstemmelse iht. bestemmelserne i direktiverne 
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC 
 

Bortskaffelse   
 
 

 

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 gen-
brugsstation. 
 

 
 
 
 

Tilefix Flisevibrator 
Brugsvejledning 

 
● Gennemlæs venligst denne brugsvejledning inden maskinen tages i brug 
● Vær særlig opmærksom på sikkerhedsinstrukserne på denne maskine for 

at undgå skader på dig selv, andre mennesker og genstande  
● Følg retningslinjerne i denne vejledning for at undgå skader på maskinen. 
 

 
 

★ Batteridrevet flisevibrator 
★ Fjerner luft under flisen 
★ Giver bedre hæftning mellem flise og fliselim 
★ Trinløs justering af vibrationshastighed 
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Introduktion  

TILEFIX FLISEVIBRATOR er en professionel batteridrevet flisevibrator. Ved 
korrekt brug sikres en jævn fordeling af klæbemiddel under fliser. Aldrig tidli-
gere har arbejdet med fliselægning været nemmere. 

Teknisk data 
● Batteri: 16 V Li-Ion – 2 Ah 
● Vibration: 0 – 10.000 omdr./min. 
● Sugeevne: 30± kg 
● Vægt: 1,1 kg 
● Ladetid: 2.0 timer 
● Driftstid: 5.0 timer 
● 3 Aksevibration (m/s2): 12 

Bemærk 
• TILEFIX FLISEVIBRATOR skal opbevares på et tørt sted 
• Fjern snavs eller støv fra maskinen efter brug 
• Opbevar TILEFIX FLISEVIBRATOR i dens opbevaringskasse for at 

undgå skade 
• Afmonter batteriet ved opbevaring 
• Det anbefales at genoplade TILEFIX FLISEVIBRATOR dagligt til hyp-

pig brug 
• Det foreslås også at genoplade maskinen, mindst én gang om måne-

den, hvis den ikke bruges i længere perioder 
• Ved længere tids brug kan maskinen overophede, og skal derfor afkøle 

for at forhindre skade på maskinen 

 

 

 

 

 

Instruktioner 
1. Monter batteri 
2. Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde maskinen  
3. Jo hårdere der trykkes, jo mere vibrerer maskinen  
4. Slip tænk/sluk knappen for at slukke maskinen 
5. Afmonter batteri for opbevaring 

 
OBS: Batteriet er ikke vandtæt. Fejl forårsaget af brug med vand er ikke 
dækket af garantien. 
  

Betjening 
• Anbring TILEFIX FLISEVIBRATOR på flisen, vip sugelåsegrebet 

fremad, løft flisen og flyt den til arbejdsområdet 
• Med denne indstilling kan TILEFIX FLISEVIBRATOR løfte og vibrere 

flisen når den er lagt 
• Ved at vippe sugelåsegrebet bagud indstilles TILEFIX FLISEVIBRA-

TOR i “vibrations tilstand”.  
• Med denne indstilling vibreres fliserne, når maskinen føres over dem 
• For det bedste resultat, anbefales det at anvende Tilefix Vibrations-

plade (Ekstra udstyr vare nr. 163393) 
• Ved tunge eller store fliser anbefales brugen af flisetransport system til 

at løfte dem, så TILEFIX FLISEVIBRATOR kan vibrere flisen, når den 
er lagt, ved at glide over flisen 

• Når flisen er lagt, skal du tænde for TILEFIX FLISEVIBRATOR og glide 
den over overfladen af pladen med en “rotationsbevægelse”, for at lette 
udstrømningen af luften under flisen, for at opnå den korrekte fordeling 
af klæbemidlet 

 
 


