Korte handleiding electrische breekhamer
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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.
• 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.
o Gebruik buitenshuis een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis.
• Het elektrisch gereedschap mag niet geforceerd worden. Ga niet op de breekhamer leunen en
laat deze vrij trillen.
• Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de schakelaar niet goed functioneert.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u afstellingen verricht, accessoires verwisselt of
voordat u het gereedschap opbergt.
• Wissel tijdig uw beitel, een scherpe beitel voorkomt schade aan het toestel en zorgt voor een
beter rendement.
• De beitelkop wordt tijdens de werking warm. Deze eerst laten afkoelen alvorens de beitel te
hanteren.
• Voordat u in muur, plafond of vloer iets uitbreekt, dient gecontroleerd te worden of er
elektrische kabels of leidingen liggen.
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Gebruiksaanwijzingen
Opstarten
• Controleer de spanning 220V.
• Steek de stekker in een geaard stopcontact.
Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm²
• Plaats het stofdeksel altijd op het gereedschap. Plaats het zodanig dat het goed in de groef
valt.
• Druk de schakelveiligheid en de hoofdschakelaar tegelijk in om te kunnen werken.
• Schakel in nadat u de punt van het gereedschap op een betonnen plaat heeft geplaatst. De
schakelaar kan naar ON worden gedrukt wanneer de trekker is aangetrokken en naar OFF
wanneer de trekker is ontspannen. Wanneer u op de vergrendeling drukt als de trekker is
aangetrokken, zal de schakelaar op ON blijven. Trek weer aan de schakelaar om deze naar
OFF te brengen.
• Door gebruik te maken van het lege gewicht van de hamer, kan effectieve werking bekomen
worden. Druk niet teveel op het apparaat, laat het vrij trillen. Teveel druk vermindert de
efficientie.
Stopzetten
• Laat de hoofdschakelaar los.
• 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.

