
Korte handleiding elektrische verfafbrander       

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 
iconen.  

 Elektrische veiligheid: 
o Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden. 
o Draag het gereedschap nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer. Houdt het snoer 

uit de buurt van warmtebronnen en scherpe voorwerpen. 
 Let op, het uitblaasstuk van het toestel wordt zeer warm en mag dus niet vastgenomen 

worden, ook niet met de klassieke werkhandschoenen. 
 Wees ook aandachtig op de zeer warme uitgeblazen lucht, als het toestel even niet gebruikt 

wordt. De warme lucht kan schade toebrengen of zelfs brand veroorzaken. 
 Leg het toestel nooit stil, terwijl het op bedrijfstemperatuur is, maar laat het steeds eerst 

nakoelen alvorens het volledig uit te schakelen (schakelaar van het verwarmingselement op 0 
en de ventilator op 1). 
.  

Gebruiksaanwijzingen 

 
Opstarten 

 Controleer de spanning 230V.  
 Steek de stekker in een geaard stopcontact. 
  Gebruik, indien nodig, steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van         

2,5 mm²  
 Positioneer het toestel in een veilige richting en druk op de startschakelaar (nr.2) 
 Stel de temperatuur in door middel van de draaiknop (nr.3) 
 Laat het toestel even draaien, tot de uitgeblazen lucht voldoende warm is om te starten 

met het werk. 
 Het luchtdebiet kan aangepast worden door het verplaatsen van de regelschijf (nr.5) 

 
Stopzetten  

 Draai de temperatuursregeling (nr.3) linksom, naar de stand minimum en laat het toestel nog 
enkele minuten draaien. 

 Wanneer het toestel voldoende is afgekoeld (uitgeblazen lucht voelt nog licht warm aan) mag 
het stilgelegd worden door te drukken op de startschakelaar (nr.2). 

 
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. 


