
BATTERIDREVET SAKS
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BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL
Læs manualen grundigt før apparatet tages i brug
og opbevar den sammen med produktet.

OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE OG FULDSTÆNDIGE INSTRUKTIONER
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Betydningen af advarsels- og 
faresymboler
Sikkerhedsanvisninger, hvis manglende overholdelse kan medføre fysisk skade, 
er angivet med følgende symboler:

a	PAS PÅ FARE

Angiver indgreb, som, hvis de ikke udføres korrekt, kan 
forårsage ulykker af generel karakter eller kan medføre 
funktionsfejl eller beskadigelse af apparatet og/eller 
materialer; de kræver derfor særlig opmærksomhed og 
passende forberedelse.

f	PAS PÅ ELEKTRISK FARE

Angiver indgreb, som, hvis de ikke udføres korrekt, kan 
forårsage ulykker af elektrisk karakter eller kan medføre 
funktionsfejl eller beskadigelse af apparatet og/eller 
materialer; de kræver derfor særlig opmærksomhed og 
passende forberedelse.

d	Det er FORBUDT at

Til at angive indgreb, der IKKE må udføres.

CE - 
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
PRODUKT FREMSTILLET AF:
RASOR ELETTROMECCANICA S.r.l.
Via Giannetto Mattei, 41/43 - 20044 Arese- (MI) - ITALY

Model: RS1

Rasor Elettromeccanica s.r.l. erklærer på eget ansvar, at 
ovennævnte produkter, som denne erklæring vedrører, er i ove-
rensstemmelse med direktiverne om tilnærmelse af EØF-med-
lemsstaternes lovgivning om:

 – Maskiner 2006/42/EF;

 – Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU

 – RoHS-direktiv 2011/65/EU

Milano, 01/06/2022.
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GENERELT
1 GENERELT

1.1 Vigtige sikkerhedsoplysninger

1.1.1 Generelle advarsler
 – Følgende vejledning skal opbevares af brugeren af pro-

duktet, som skal følge den nøje, da forkert brug af appara-
tet kan medføre skader på personer, produkt og ejendom, 
hvilket fritager Rasor Elettromeccanica S.r.l. for ethvert 
ansvar.

 – Følgende vejledning skal altid ledsage det produkt, som den 
vedrører, og skal opbevares på et sted, som er tilgængeligt 
for brugerne, så de kan læse den.

 – Enhver reproduktion, selv delvis, af illustratio-
ner eller tekst i denne vejledning er forbudt. 
Rasor Elettromeccanica S.r.l. forbeholder sig ret til at 
ændre dokumentationen uden varsel.

a	PAS PÅ FARE

 – Produktet må kun igangsættes og anvendes, hvis alle 
sikkerhedsanvisninger i denne vejledning er blevet fulgt.

 – Manglende overholdelse af oplysningerne i denne 
vejledning eller indgreb på produktet, der ikke udføres 
af vores kvalificerede teknikere, medfører, at garantien 
bortfalder og at producenten fritages for ethvert ansvar 
i tilfælde af personskade, skade på ejendom eller skade 
på selve produktet.

a	PAS PÅ FARE

 – Før idriftsættelse skal du kontrollere, at de elektriske og 
mekaniske dele er i god stand.

 – Børn må ikke lege med produktet.
 – Rengøring og vedligeholdelse af apparatet, som skal 

udføres af brugeren, må ikke udføres af børn, hvis de ikke 
er overvåges.

 – Brug kun originale reservedele, der leveres af Rasor 
Elettromeccanica S.r.l.

 – Alle nødvendige indgreb (vedligeholdelse eller 
reparation) skal udføres af kvalificeret personale efter at 
strømforsyningen er fjernet, for at undgå utilsigtet start, 
som kan forårsage skade på mennesker eller ting. Det er 
ikke tilstrækkeligt at slukke produktet.

 – Brugeren skal nøje overholde de gældende regler 
for forebyggelse af ulykker i landet og skal anvende 
tilstrækkelige beskyttelsesanordninger ved brug og 
vedligeholdelse af produktet.

a	PAS PÅ FARE

 – Det er især vigtigt at holde produktet uden for børns og 
kæledyrs rækkevidde.

 – Produktet skal anvendes indendørs, væk fra varme, 
væske og fugt.

 – Produktet må kun rengøres med en tør klud, efter at det 
er blevet afbrudt fra strømforsyningen.

 – Brug ikke løstsiddende tøj eller tilbehør, der kan udgøre 
en risikokilde under normale arbejdsopgaver.

 – Brug beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller under 
normalt arbejde.

 – Brug produktet til at klippe helt tørre materialer.
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GENERELT
1.2 Forbud

1.3 

d	Det er FORBUDT at

 – Det er FORBUDT at foretage modifikationer eller 
ændringer på produktet og dets elektriske og mekaniske 
forbindelser.

 – Det er FORBUDT at fjerne dele af produktet.
 – Det er FORBUDT at bruge produktet i miljøer med 

eksplosions- og/eller brandfare.
 – Det er FORBUDT at bruge produktet eller tilbehør med 

våde hænder. Der er fare for elektrisk stød.

Håndtering og opbevaring
Produktet skal opbevares i den originale emballage på et over-
dækket, tørt sted, beskyttet mod varmekilder, snavs og fugt. 
Opbevaringstemperaturerne må variere fra -0° til + 55 °C.

1.4 Grænser for anvendelse
Alle Rasor Elettromeccanica-produkter testes før forsendelse til 
kunden for at sikre sikker og holdbar funktion.
Produktet må kun anvendes til de formål, som det er beregnet 
til. Enhver anden anvendelse end den tilsigtede er forbudt og 
udgør en fare.
Produktets maksimale driftstemperatur er 55 °C.
Beskyttelsesgraden for anordningen er IP 65.

1.5 Tekniske specifikationer
Model RS1
Vægt (med batteri) 370 gram

Batteri Li-ion® 5Ah

Beskyttelsesgrad IP 65

Motoreffekt 32 W

Klippehøjde 15 mm

Motorhastighed 19.000 RPM

Driftstemperatur Fra -0° til +55 °C

Batteriopladningstid 150 minutter

Knapper    
Når du bruger produktet

1.6 Støj
Det maksimale udsendte lydtrykniveau er ca. 60 dB (A). Regi-
strering af luftbåren støj blev udført i henhold til standard UNI 
EN ISO 15744:2008. Støjniveauerne, der udsendes af anordnin-
gen ved forskellige måleafstande (uden lydbølgefiltreringssys-
tem), varierer med nogle få db (A).

1.7 Ansvarsbegrænsning
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader og fun-
ktionsfejl forårsaget af:
 – manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual
 – ukorrekt udførte reparationer (brug af ikke-originale 

reservedele og tilbehør kan påvirke produktets funktion 
negativt)

 – skader forårsaget af brugerens vilkårlige ændringer eller 
uautoriserede indgreb

 – manglende vedligeholdelse
 – strømforsyningsfejl
 – skader eller mangler forårsaget af forkert brug
 – brug af ukvalificeret eller ufaglært personale
 – skader eller defekter, der skyldes manglende overholdelse af 

brugs- og vedligeholdelsesreglerne.

1.8 Identifikationsdata
RS1 er udstyret med et typeskilt (1), som viser produktda-
ta. Kontrollér, at produktet er forsynet med skiltet, ellers skal 
du straks informere producenten og/eller forhandleren.  
Apparater uden typeskilt må ikke anvendes, i modsat fald bor-
tfalder producentens ansvar.

RS22001 19.000
32

3.7
RS1

1

Eksempel på typeskilt
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GENERELT
1.10 Beskrivelse af apparatet
RS1 er en batteridrevet saks, der kan bruges til 
at klippe stof. IKKE metal, plast eller træ. Den 
kræver ingen kalibrering eller selvlæring.
Den er nem at bruge og er klar til brug.

1

3

4

2

1 Genopladeligt batteri
2 Lysdiode
3 Tastatur
4 Klippehoved

Tast Funktion
Tryk på den sammen med “laser”-tasten, for at aktivere maskinens 

funktion.
Tryk og hold inde for at aktivere manuel klipning

Tryk og slip hurtigt to gange for at aktivere automatisk klipning.
Tryk og slip hurtigt (med automatisk kipning aktiveret) for at 

deaktivere funktionen.

Tryk og slip for at tænde/slukke lysdioden.
Tryk og hold inde for at deaktivere maskinens funktion.

1.9 Pakkens indhold

 

1

4

7

5 2

6

3

1 RS1
2 Et par 5Ah genopladelige lithium-ion-batterier
3 Dockingstation
4 Vægoplader
5 Gummi til rengøring af batteripoler
6 Smøreolie
7 Stjerneskruetrækker

1.9.1 Oplysninger om batterierne
Hvis du følger nogle få enkle trin, forlænger du de medfølg-
ende batteriers levetid:
 – oplad batteriet fuldstændigt, før du bruger det første gang
 – udfør en opladningscyklus, når batteriet er næsten afladet 

(ca. 10-20 % restladning). Battericellerne kan genoplades op 
til 2000 gange

 – undgå at aflade batteriet helt eller at overoplade det
 – udfør opladningen ved stuetemperatur (+18/21 °C)
 – udsæt ikke batteriet for sollys
 – i tilfælde af længere tids uden brug skal batteriet opbevares 

med en restladning på ca. 50 % ved en omgivelsestemperatur 
på 5/10 °C

 – udfør en genopladningscyklus mindst hver 12. måned.
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BRUG
2 BRUG

2.1 Manuel tilstand
For at klippe i manuel tilstand skal man gøre følgende:
 – læg materialet, der skal klippes, på et bord
 – anbring stofkanten mellem klingerne
 – start produktet i manuel tilstand, mens du holder knapperne 

 og  nede. Der tænder et rødt lys på håndbetjeningen
 – tænd laseren ved at trykke på tasten  (hvis ønsket)
 – tryk på tasten  for at begynde at klippe stoffet, idet du 

holder det så spændt som muligt, så det ikke krøller.

2.2 Automatisk tilstand
For at klippe i automatisk tilstand skal man gøre følgende:
 – læg materialet, der skal klippes, på et bord
 – anbring stofkanten mellem klingerne
 – start produktet i manuel tilstand, mens du holder knapperne 

 og  nede. Der tænder et rødt lys på håndbetjeningen.
 – tænd laseren ved at trykke på tasten  (hvis ønsket)
 – tryk og slip hurtigt to gange på tasten  for at aktivere 

automatisk klipning
 – begynd at klippe stoffet, idet du holder det så spændt som 

muligt, så det ikke krøller
 – tryk og slip hurtigt tasten  for at standse automatisk 

klipning.

a	PAS PÅ

Udfør et indledende prøveklip for at kontrollere styrken af 
det materiale, der skal klippes.

2.3 Opladning af batterierne

a	PAS PÅ

Brug kun den medfølgende oplader til at genoplade 
batterierne.

Når batteriets opladning er på ca. 20 % af den samlede oplad-
ning, er det nødvendigt at genoplade batteriet.

Du kan kontrollere opladningsstatus takket være de to lysdio-
der, der er placeret på dockingstationen

 

FUL

WJ2020
For:21700 3.7-4.2V
Li-ion battery
2A Charge

CHG
1

2

1 Når den lyser, indikerer det, at batteriet er opladet og kan 
bruges

2 Når den lyser, indikerer det, at batteriet er ved at blive opla-
det

a	PAS PÅ

Tilslut dockingstationen til vægopladeren.
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VEDLIGEHOLDELSE
3 VEDLIGEHOLDELSE

3.1 Udskiftning af klippehoved
Klippeklingerne udsættes for slitage og skal udskiftes.
For at udskifte klippehovedet skal man gå frem som følger:
 – skru de to skruer og deres skiver ud og fjern dem (1)

1

 – fjern klippehovedet (2) og udskift det med et klippehoved af 
samme størrelse og tekniske karakteristika

2

 – placer skiverne og stram de tidligere fjernede skruer.

3.2 Vedligeholdelse af batteriets poler
Batteriets poler (1) kan oxidere og/eller blive snavset og der-
med forringe batteriets funktion. Brug det medfølgende gum-
mi (2) til at genoprette polernes tilstand

1

1

2
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FEJLTABEL
4 FEJLTABEL

4.1 Eventuelle fejl og mulige årsager/løsninger
FEJL LØSNING

Stoffet klippes ikke eller sidder fast mellem klingerne.

Kontroller, at klingerne er i kontakt med hinanden.

Kontroller, at stoftypen er overensstemmende.

Kontroller stoffets tykkelse.

Kontroller, at klingerne er intakte.

Anordningen tænder ikke.

Kontroller batteriernes opladningstilstand.

Kontroller for korrekt isætning af batteri.

Kontroller plastforbindelsen mellem motoren og klippedelen.

l	ADVARSLER

Kontakt din forhandler for andre fejl end dem, der er anført i tabellen
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RESERVEDELE
5 RESERVEDELE

l	ADVARSLER

Brug kun originale reservedele til at udskifte defekte 
komponenter.

 Angiv altid det nøjagtige modelnummer sammen med enhe-
dens serienummer, når du anmoder om reservedele.

d	Det er FORBUDT at

Bruge uegnede reservedele. De kan forårsage unormal 
drift og fare for personer eller ejendom.

FUL

WJ2020
For:21700 3.7-4.2V
Li-ion battery
2A Charge

CHG

8

7

6

1

2

5

3

4

10
9

1 Klippehoved
2 Central struktur
3 Batterilåge
4 Dockingstation
5 Vægoplader (disponibel med EU- eller amerikansk stik)
6 Et par genopladelige batterier
7 Gummi til rengøring af batteripoler

8 Et par skruer og skiver til fastgørelse af klippehovedet
9 Smøreolie
10 Stjerneskruetrækker
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BORTSKAFFELSE
6 BORTSKAFFELSE

6.1 Bortskaffelse når produktet tages ud af brug

a	PAS PÅ

Nogle dele af produktet kan indeholde forurenende stoffer 
eller farlige stoffer, som, hvis de udledes i miljøet, kan have 
skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed.

PRODUKT I OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV 2012/19/
EU - om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Symbolet med den overstregede affalds-
spand på udstyret eller emballagen angiver, 
at produktet efter endt levetid skal bortskaf-
fes separat og ikke sammen med hushold-
ningsaffald.

Brugeren skal derfor aflevere det udtjente udstyr til de relevan-
te kommunale indsamlingssteder for elektronisk og elektrotek-
nisk affald.
Relevant, særskilt indsamling til efterfølgende forsendelse af 
apparatet til miljøvenlig genvinding, behandling og bortskaf-
felse bidrager til at undgå negative virkninger på miljøet og 
helbredet og fremme genbrugen og/eller genvindingen af de 
materialer, som apparatet består af.

Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til gældende regler.

a	PAS PÅ

Lokale bestemmelser kan medføre strenge straffe i tilfælde 
af ulovlig bortskaffelse af dette produkt.

7 GARANTI
Rasor® Elettromeccanica S.r.l.s batteridrevne saks er under ga-
ranti i 12 måneder fra faktureringsdatoen, medmindre andet 
er skriftligt aftalt.
Garantien dækker alle materiale- og fabrikationsfejl og omfatter 
udskiftning af dele eller reparation af defekte dele udelukkende 
på vores værksted.
I tilfælde af returnering til garantireparationer er kunden altid 
forpligtet til at sende den komplette saks til Rasor®. Garantire-
parationer på enkelte defekte komponenter accepteres ikke.

Materialet, der skal repareres, skal sendes på afsenders beko-
stning.
Når materialet er repareret, sendes det til kunden pr. efterkrav.

Garantien omfatter ikke vores teknikeres indgreb på brugsste-
det for den batteridrevne saks, og heller ikke demontering af 
saksen.
Hvis det af praktiske årsager er nødvendigt at sende en af vores 
teknikere, faktureres arbejdskraften til de gældende priser plus 
eventuelle rejseudgifter.

GARANTIEN OMFATTER IKKE:

 – fejl forårsaget af forkert brug eller montering;

 – fejl forårsaget af ydre påvirkninger;

 – fejl forårsaget af forsømmelse eller dårlig vedligeholdelse;

 – klinger og produkter med normal slitage.

GARANTIEN BORTFALDER:

 – i tilfælde af misligholdelse eller anden manglende overhol-
delse af kontrakten;

 – hvis der udføres reparationer eller ændringer på vores batte-
ridrevne saks uden vores samtykke;

 – hvis serienummeret er blevet ændret eller slettet;

 – hvis skaden skyldes forkert brug eller dårlig håndtering, f.eks. 
stød, fald og andre årsager, der ikke kan tilskrives normale 
driftsforhold;

 – hvis enheden er blevet demonteret, manipuleret eller repa-
reret af personale, der ikke er autoriseret af Rasor® Elettro-
meccanica S.r.l;

 – hvis den batteridrevne saks anvendes til andre formål end 
dem, der er angivet i denne manual;

 – hvis der er monteret ikke-originale Rasor® reservedele.

Reparationer, der udføres under garantien, afbryder ikke garan-
tiens varighed.

Domstolen i Milano har kompetence, hvis der opstår tvister.
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RASOR ELETTROMECCANICA SRL
Via Giannetto Mattei 41/43
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tel. +39 02 66 22 12 31
info@rasor-cutters.com
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