Korte handleiding kantenschuurder
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.
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.
Zorg voor voldoende ventilatie zodat de stofconcentratie tot een minimum beperkt wordt.

Gebruiksaanwijzingen
Opstarten







Controleer de spanning: monofasig, 220V.Steek de stekker in een geaard
stopcontact. Op een kring afgezekerd op 15 A en voorzien van een differentieel
van 15A/30 mA.Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min.
doorsnede van 2,5 mm²
Monteer een schuurschijf door middel van de centrale schroef in de schuurzool.
Plaats een stofzak op het uitblaasstuk van de stofafzuiging.
Breng het toestel van de vloer af en klem het met beide handen stevig vast.
Start het toestel door op de startschakelaar te duwen.

Werken met het toestel








Breng het toestel met draaiende motor langzaam in contact met het vloeroppervlak.
Met de plastiek schijf, die boven de schuurschijf staat, kan tegen de plint of de muur
worden gelopen gedurende het schuren.
Hoe trager men de machine vooruit laat bewegen, hoe meer er zal afgeschuurd
worden.
Bij overmatige druk kan de motor verbranden door overbelasting. Laat het toestel dus vrij
werken door middel van zijn eigen gewicht
Zorg ervoor dat de machine gedurende het schuren steeds in beweging blijft, anders ontstaan
er cirkelvormige schuursporen in het hout.
Let vooral op dat het electrisch snoer niet geraakt wordt tijdens het schuren.
Wanneer men begint met een grove schuurschijf, dient er per stap uitgeschuurd te worden, tot
korrel 120, waarna de vloer met een beschermlaag kan afgewerkt worden.

Stopzetten



Druk op de schakelaar om stop te zetten en laat de schuurrol volledig tot stilstand komen
alvorens het toestel volledig op de vloer te laten rusten.
Om het schuurpapier te vervangen of het toestel te stockeren, dient men de stekker van de
stroomkabel uit het stopcontact te trekken.

TIP: Bekijk via www.huurland.be het filmpje over parketrenovatie.

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.

