Handleiding Doorslijper 2T
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:
gelaatsbescherming, gehoorbescherming, handschoenen, een degelijke werkkledij (lange
broek) en veiligheidsschoenen.
Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Respecteer de gevarenzone rond het
toestel en ga nooit slijpen waar mogelijks leidingen of kabels kunnen aanwezig zijn.
Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke
bewerking stil.
Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor
stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.

Gebruiksaanwijzingen
Opstarten
 Monteer de diamantschijf door middel van de bevestigingsbout. Let
hierbij op dat de draairichting van de schijf gerespecteerd wordt.
 Vul de brandstoftank met ASPEN tweetaktbenzine











Druk met de handpalm op de veiligheidspal (1) in en trek ondertussen de gashendel (2) in.
Duw startknop (3) nu helemaal naar beneden en laat ondertussen de gashendel los.
Zet de chokehendel (4) naar beneden (chokeklep gesloten) voor starten van een koude motor.
De chokehendel dient in de middenpositie
gezet te worden als de motor
al eens gedraaid heeft en de chokeklep moet in de stand blijven als de
motor reeds warmgedraaid is.
Duw de decompressieventiel (5) bovenop de machine in.
Druk 7-10 maal op de balg van het benzinepompje (6).
Plaats de machine op een stevige ondergrond, blokkeer met de voet en trek
met een korte ruk aan de startkoord. Motor niet start na 5 maal trekken, volg
procedure “mislukte start”!!
Zodra de motor aanslaat, breng de chokeklep op de motor in de stand
“choke open”. Indien
de motor stilgevallen is, laat de chokeklep open staan
, druk nogmaals het
decompressieventiel in en trek opnieuw aan de startkoord tot de motor draait. Eenmaal de
motor draait, trekt men enkele malen de gashendel in, om de motor te laten warmdraaien..

Mislukte start
Wanneer het toestel na 5 maal trekken aan de startkoord, nog niet is opgestart, dient men de
volgende procedure te volgen:
 Zet de chokeklep (4) in de stand open
 Druk nogmaals het decompressieventiel (5) volledig in.





Controleer of de gashendel nog ingedrukt en de startschakelaar naar onder staat.
Trek aan de startkoord tot de motor start. Maximaal 5 maal na elkaar trekken.
Indien de motor nu nog niet is gestart, is de kans groot dat er teveel benzine in de cilinder is
gekomen. In dat geval zal er ook een benzinegeur waar te nemen zijn.
 Nu dient er verder gestart te worden, met de gashendel volledig ingetrokken (max toerental).
Om makkelijk te werken kan er best een tweede persoon de gashendel ingedrukt houden,
terwijl de andere aan de startkoord trekt. Laat de chokeklep zeker open staan .
 De motor zal nu waarschijnlijk even starten en onmiddellijk weer stilvallen. Druk dan telkens
het decompressieventiel weer in en doe een nieuwe startpoging tot de motor blijft draaien.
Werken
 Verplaats de instelbare schermkap, in functie van de positie waarin het toestel
geplaatst wordt t.o.v. het te verzagen materiaal.
 Breng de machine, met draaiende motor op traagloop, tot zo kort mogelijk aan
de werkplek, om dan de gashendel in te trekken tot volle gas..
 Beweeg de schijf langzaam in het te verzagen materiaal, blijf de gashendel max.
intrekken en luister naar het motortoerental. Wanneer de machine teveel belast
wordt zal het toerental dalen en moet men de druk op de schijf verminderen.
 Let ook goed op de reactiekrachten bij het inzetten van de schijf en houdt het
toestel steeds stevig met beide handen vast.
 Laat bij het vrij bewegen met de machine, de schijf eerst tot stilstand komen,
door de gashendel los te laten en te wachten tot de schijf is gestopt met draaien.
 Gebruik voor het doorzagen van beton en steen, steeds de waterkoeling, dit beperkt de
slijtage van de diamantschijf en verhindert stofontwikkeling.
Stopzetten
 Druk, om de motor uit te schakelen, de startschakelaar in de STOP-stand O
 Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
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.

