
Korte handleiding elektrische 
tapijtstripper 
 

Veiligheidsvoorzieningen  

 
 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 

gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 
 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen. 
 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 

gevarenzone rond het toestel. 
 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 

bewerking stil. 
 

Gebruiksaanwijzingen 

 
Opstarten 
 

 Monteer het mes door middel van de 4 bevestigingsbouten.  
 Plaats het mes in positie 1 als het gebruikt wordt voor het verwijderen een harde coating en in 

positie 2 als het gaat om een soepel materiaal. 
 Steek de stekker in een geaard stopcontact van 230V. Op een kring afgezekerd op 16 A en 

voorzien van een differentieel van 16A/300 mA 
Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm²  

 Verplaats de schakelaar (1) op de motor om de machine te starten. 
 

Werken 
 

 De vloerbekleding dient ingesneden te worden in banden met 
eenzelfde breedte als het mes van de machine. 

 Duw het toestel licht voorwaarts, zodat het snijmes de tijd heeft om 
de coating los te snijden. 

 Verwijder tijdig de losgesneden band, zodat deze geen hinder kan 
vormen voor de gebruiker. 

 Voor het gebruik in kleine ruimtes of plaatsen die moeilijk 
toegankelijk zijn, kan het lange handvat afgenomen worden. Draai de 
twee vleugelmoeren (2) los om deze af te nemen. 

 Let gedurende het werken goed op, dat de stroomkabel niet geraakt wordt. 
 

Stopzetten  
 

 Zet de motorschakelaar uit om de machine stop te zetten. 
 Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen. 
 Verwijder het mes voor je het toestel op tilt om snijwonden te vermijden. 

 
 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


