Korte handleiding terrasreiniger
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.
Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende
afkoelen alvorens deze aan te raken.
Werk stofvrij en gebruik steeds de opgebouwde stofzuiger. Draag steeds een stofmasker.
Opgelet bij het tillen van de machine (weegt 60 kg).

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
 Duw het handvat omlaag zodat de borstel de grond niet raakt, alvorens de machine in te
schakelen.
 Druk de hoofdschakelaar in om de machine te starten.
Werken met de machine
 Zorg dat het terras gereinigd en vrij van obstakels is. Let op dat er geen schroeven boven het
houtoppervlak steken en borstel niet over beschadigde planken. Openingen en splinters in de
planken kunnen de borstel beschadigen.
 Laat de machine, met draaiende motor, langzaam zakken tot het chassis en de borstel de
grond raken.
 Laat het toestel langzaam voorwaarts bewegen in de langsrichting van de planken.
 Het is belangrijk enkel voorwaarts te bewegen en het toestel niet achteruit te trekken of te
draaien gedurende werking.
 Om te stoppen aan het einde van de plank, duwt men opnieuw het handvat omlaag zodat de
borstel geen contact meer heeft met het hout. Steunend op de achterste loopwielen, kan de
machine nu verplaatst worden, om de planken in de andere richting te bewerken.
 Het is meestal nodig om meerdere werkgangen uit te voeren om tot het gewenste resultaat te
komen.
Stopzetten
 Zet de machine met de borstel omhoog.
 Druk de hoofdschakelaar uit om stop te zetten.
 Laat de motor en de schuurborstel volledig tot stilstand komen alvorens het toestel op de
grond te laten zakken.

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.

