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Originele gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften liggen ter inzage bij Boels Verhuur B.V.

TEGEL-/PLAVUIZENSNIJDER 600 EN 900/1.200 MM
Gebruikershandleiding en veiligheidsinstructies
De tegelsnijder is bedoeld voor snijden van tegels van:
- Type TR: max. 15 mm dik en max. 600 mm lang
- Type TX: max. 20 mm dik en max. 900 / 1.200 mm lang

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De zij-aanslag dient stevig vastgezet te worden indien men herhaaldelijk hetzelfde profiel wil
snijden. Om een nauwkeurige snede te verkrijgen dient men de winkelhaak te draaien door
blokkeergreep A los te draaien en de zij-aanslag in de juiste positie te plaatsen, teneinde een
rechte snede te verkrijgen.
TX: De winkelhaak laat toe, door middel van de blokkeerteugel, deze vast te zetten in gelijk
welke positie van 0° tot +50° en van 0° tot 50°. Niettegenstaande kunt u door middel van
blokkeerknop X deze heel nauwkeurig van 15° in 15° vastzetten.

Veiligheid voor gebruiker
• Draag veiligheidsbril.
• Draag werkhandschoenen.
• Houd kinderen en huisdieren buiten bereik van het apparaat.
Controleer vóór gebruik
• Het apparaat visueel op mankementen.
Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!
Controleer tijdens gebruik
• Forceer apparaat niet.
• Voorkom tijdens snijden klemmen van vingers tussen hefboom en rail.

1. VOORBEREIDING GEBRUIK
De tegelsnijplank wordt standaard met een snijwieltje van 10 mm doorsnede geleverd.
Het zaagblad wordt gemonteerd door de platte kant van het blad in de zaagbladhouder te
plaatsen, zie tekening 8. Door aandraaien van het handvat wordt het zaagblad in de gewenste
stand gebracht, ter verkrijging van een gemakkelijke werkhouding (lijnen op het keramiek).

De tegelsnijplank is voorzien van twee blokkeergrepen. Blokkeergreep A zet de winkelhaak vast
in elke gewenste stand tussen 0º en 45º, terwijl blokkeergreep B de zelf-aanslag vastzet.
Met blokkeergreep A kan de verstekhaak in alle standen worden vastgezet. Tussen 0º en 45°,
zie tekening 3. Tussen 0º en 45º, aanslag 0º blokkeergreep B deblokkeren en de stand van
blokkeergreep A wijzigen, zie tekening 4.
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2. GEBRUIK TEGELSNIJDER
Nadat het snijwieltje met houder is vastgezet kan de tegel op het plateau worden gelegd
(gebruik voor meer precisie de zij-aanslag); licht vervolgens hendel C op en breng in een keer een
kras aan op de geëmailleerde zijde van de tegel. Bij ruwe of grote stukken het inkrassen enkele
malen herhalen ter voorkoming dat een stukje wordt overgeslagen.
Sommige keramiek-tegels moeten aan de achterzijde worden ingekrast om een goede breuklijn
te verkrijgen.

Plaats de breekvleugel boven de kras op de tegel. Haal hendel C omlaag en druk de hendel van
het snijwieltje neer om de tegel te breken op de door u gewenste plaats. Dankzij de flexibele
ondergrond en de steunpin, wordt de tegel perfect langs de ingekraste lijn afgebroken.

Wilt u smalle stroken van b.v. 2 cm snijden, kras dan op 2 cm en 4 cm afstand een lijn.
Breek eerst op de 4 cm lijn en vervolgens op de 2 cm lijn.

3. ONDERHOUD
Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.
Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!
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