
Korte handleiding elektrische 
tegelstripper 

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 een stofafzuiging en/of een goede ventilatie als er binnen wordt gewerkt. 

 Gebruik deze machine enkel op een vlakke ondergrond. 

Gebruiksaanwijzingen 

Opstarten 

 Controleer de bevestiging van de beitel. ( Fig.1 grendelpal naar beneden) 

 Zorg ervoor dat de steunpoten aan beide zijden opgeklapt zijn.(Fig.5) 

 Knijp de hendel aan het linker handvat, samen met de veiligheidspal in en zet de 
bedieningshendel omhoog tot ongeveer 45°. Laat de hendel en veiligheidspal los en blijf de 
bedieningshendel bewegen tot de pal vastklikt.(Fig.2 en 3) 

 Steek de stekker in een geaard stopcontact 220V. Op een kring afgezekerd op 15 A, voorzien 
van een differentieel van 15A/300 mA. Gebruik een verlengkabel 3x2.5mm². 

 Zet de hoofdschakelaar aan (Fig. 4 ).  
 

Werken 

 Maak een stukje van de vloerbekleding los om vlot te kunnen beginnen. 

 Positioneer de machine met de beitel aan het begin van de weg te breken strook en start de 
motor, door het rechter handvat naar beneden te draaien. 

 Beweeg het handvat voorwaarts zodat de beitel vlot onder de tegels verder kan werken. Druk 
niet te hard wanneer de tegel niet onmiddellijk zou loskomen, want dit verhindert de goede 
werking en de slagkracht van de beitel. 

 Werk in korte stukken en ruim het puin systematisch op alvorens verder te werken zodat de 
wielen steeds op een vlakke ondergrond kunnen lopen. 

 Leg de machine gedurende de verplaatsingen stil, door het rechter handvat los te laten.  
 

Stopzetten  

 Zet de hoofdschakelaar uit om de machine volledig stop te zetten. 

 Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen. 

 Trek steeds de stekker uit de verlengkabel, alvorens het toestel te manipuleren. 
 
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. 


