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1. BETJENINGSFUNSKJONER
Den opprinnelige bruksanvisningen og sikkerhetsbestemmelsene kan ses hos Boels Verhuur B.V.

BETONGSLIPER
Bruksanvisning og sikkerhetsforskrifter
Disse elektriske apparatene brukes for å tørrslipe og smergle, fjerne grader og glatte materiell
laget overveiende av mineralstoff (som betong, stein, marmor og maling). Bortsett fra dette
egner seg apparatene for å fjerne smusslag, belegg og limerester. Disse elektriske apparatene
skal brukes utelukkende i kombinasjon med oppsugeapparater innen støvklasse M for oppsuging
av støv og grus.

Obs!
Ikke forskriftsmessig håndtering kan føre til personskader og skader på eiendom. Les først nøye
sikkerhetsforskriftene!

SIKKERHETSFORSKRIFTER

•	Bruk alltid jordede veggstikkontakter.
•	Maskinen skal aldri brukes uten oppsugeapparat for støv. Bruk suger eller oppsugeapparat
innen støvklasse M som er egnet for mineralstoffer i kombinasjon med elektriske apparater.
•	Sørg alltid for en god ventilasjon på arbeidsplassen.
•	Unngå personskader og sår som oppstår i følge av rystelse ved langtidsbelastning.
•	Omkringstående personer, barn og husdyr må holde seg unna maskinen.
•	Sjekk festepunktene på diamantslipetoppen.
•	Sjekk om det befinner seg spiker, skruer o.l. i gjenstanden som skal bearbeides. Fjern disse
om det er nødvendig.
•	Sjekk maskinen visuelt med tanke på mulige feil og skader.
•	Sjekk støpsler og strømledninger med tanke på mulige skader.
•	Trekk aldri i strømkabelen for å flytte maskinen.
•	Hold alltid maskinen fast med begge hender.
•	Ta aldri på diamantsliptoppen før den er nedkjølt.
•	Legg aldri elektriske apparater fra deg før alle bevegelige deler har stoppet fullstendig.
•	Elektriske apparater skal alltid være slått av mens de transporteres og bæres.
•	Lufttilførselen til elektriske apparater skal rengjøres regelmessig.
•	Ikke bruk elektriske apparater i nærheten av lett brennbare og lett antennelige materialer.
Gnister kan tenne opp materialet.
•	Ikke press for hardt på maskinen.
•	Før strømkabelen vekk fra maskinen og bakover.
•	Bruk aldri maskinen med skadet støpsel og/eller strømledning.
•	Om det er nødvendig bruk muligens en kort skjøteledning av minst 3 x 2,5 mm2. Rull vinden
fullstendig ut.
•	Trekk støpselet ut av kontakten etter bruk.

1 Verne- og avtrekksdeksel
2 Avtakbar frontdel av verne- og
avtrekksdeksel
3 Børstekrans
4 Avsugsslange
5 Avsugstilkobling
6 Ekstra håndtak
7 Sperreknapp for utadgående akse

8 PÅ/AV-bryter
9 Utadgående akse
10 Opptakskrans
11 Mellomhjulskive
12 Diamantslipetopp
13 Strammemutter
14 Kamnøkkel til strammemutteren

2. KLARGJØRING AV MASKINEN

1	Sett støpslet i veggkontakten.
2	Kontroller alltid at bryteren fungerer og går tilbake i 0-stilling når du trykker bakre del av
bryteren.
3	Unngå at arbeidsemnet sklir vekk, fest arbeidsemnet med en spenninnretning.
	
Obs! Diamantslipetoppen må være riktig montert og kunne dreies fritt.
	
Advarsel! Bruk aldri skadde, ikke runde eller vibrerende diamantslipetopper. Skadde
diamantslipetopper kan sprekke eller forårsake skader.
4	Koble maskinen til en jordet stikkontakt, med tilsvarende spenning som
spenningsspesifikasjonen på typeskiltet.
5	Kontroller diamantslipetoppen før bruk. La diamantslipeholdet gå ubelastet i minst 1 minutt.

3. BRUK AV MASKINEN

1	Koble støvsugerinnretningen til og slå den på.
2	For å slå på elektroapparatet trykker du PÅ/AV bryteren 08 forover.
3	Hold elektroapparatet fast med begge hender.
4	Hold maskinen over overflaten som skal bearbeides og betjen bryteren for å slå på.
5	La diamanstslipetoppen først komme opp i turtall før du setter den i kontakt med materialet.
6	Beveg elektroapparatet med middels trykk med dreiebevegelse eller avvekslende på langs
og på tvers over flaten som skal bearbeides.
7	For å slå av elektroapparatet trykker du på bakre del av bryteren, slik at den går på AV.
	
Obs! Dersom maskinens turtall synker under bruk, må trykket reduseres. La maskinen først
komme opp i turtall før du fortsetter arbeidet.
Avtakbar fordel
	
Tips! Beskyttelses- hhv. avtrekkshetten har en frontdel som kan tas av, slik at også gulvflater
som grenser mot vegger kan bearbeides.
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Advarsel! Ta fordelen kun av i unntakstilfeller. Uten frontdel er brukeren ikke lengre helt
beskyttet mot materialdeler eller roterende bruksdeler fra maskinen som fyker rundt.
	
Advarsel! Unngå enhver kontakt med diamantslipehodet: Dersom fordelen tas av, forhøyes
risikoen for at diamantslipehodet skal komme i direkte kontakt med lemmer, klær eller
kabler og ledninger.
	
Advarsel! Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før montering eller demontering av
fordelen til beskyttelser- eller avtrekkeshetten.
1	Ta alltid frontdelen av ved å samtidig trykke inn sperren og beveg den i pilens retning.
2	Du kan montere frontdelen på igjen ved å trykke den i posisjon.

4. ETTER BRUK

1	Trekk støpselet ut av kontakten
2	Koble oppsugeapparatet fra.
3	Rengjør maskinen
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