
AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Draag een hard hoofddeksel (veilig-heidshelm), veiligheidsbril en/of gezichtsbescherming. Het is ook tenzeerste aan te bevelen dat u een 
stofmasker, oorbeschermers en dikke handschoenen draagt.

2. Zorg ervoor dat u altijd stevige ondersteuning voor de voeten hebt. Controleer of er zich niemand onder u bevindt wanneer u het 
gereedschap op een hoge plaats gaat gebruiken.

3. Houd het gereedschap stevig met beide handen vast.

4. Houd uw handen uit de buurt van bewegende onderdelen.

5. Laat het gereedschap niet achter terwijl het nog in bedrijf is. Bedien het gereedschap alleen wanneer u het met de handen vasthoudt.

6. Richt het gereedschap in bedrijf niet op personen die zich in de nabije omgeving bevinden. De beitel zou los kunnen raken en ernstige 
verwondingen veroorzaken.

7. Controleer of de beitel goed vastgezet is alvorens het gereedschap te bedienen.

8. Tijdens normale bediening is het gereedschap aan trillingen onderhevig, zodat de schroeven gemakkelijk kunnen loskomen, met een 
defect of ongeluk als mogelijk gevolg. Controleer vóór het gebruik zorgvuldig of alle schroeven goed vastzitten.

9. Laat het gereedschap enkele minuten onbelast warmdraaien wanneer het koud weer is of wanneer het gereedschap langere tijd niet werd 
gebruikt. Daardoor zal het smeermiddel vloeibaar worden. Hameren is moeilijk indien de machine niet goed warmgedraaid is.

l0. Wanneer u beitelt in muren, vloeren of andere plaatsen waar er kans is dat u op elektrische kabels stoot die onder spanning staan, 
GEEN VAN DE METALEN ONDERDELEN VAN HET GEREEDSCHAP AANRAKEN! Om een elektrische schok te voorkomen wanneer u per 
ongeluk op een onder spanning staande kabel beitelt, dient u het gereedschap uitsluitend bij de geïsoleerde handgrepen vast te houden.

11. De beitel of onderdelen in de nabije omgeving van de beitel niet aanraken onmiddellijk na gebruik, deze kunnen erg heet 
zijn en brandwonden veroorzaken.

BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

lnstalleren of verwijderen van de beitel (fig. 1 en 2)

BELANGRIJK:     
Controleer altijd of de machine is uitgeschakeld en zijn stekker uit het stopcontact
is verwijderd, alvorens de beitel te installeren of te verwijderen. Trek de verstelring 
helemaal naar beneden en steek de beitel zo diep mogelijk in de beitelhouder. 
Laat de verstelring los, de verstelring zal automatisch naar zijn oorspronkelijke positie 
terugkeren, zodat de beitel wordt vastgezet. Probeer de beitel na het installeren eruit te
trekken om te controleren of deze goed vastzit. Om de beitel te verwijderen, trekt u de 
verstelring helemaal naar beneden en dan trekt u de beitel eruit.

Zijhandgreep (fig. 3) 

De zijhandgreep is verstelbaar dat wil zeggen u kunt hem links of rechts plaatsen. 
Kies derhalve de positie die voor u het prettigste is. Draai de zijhandgreep los naar links, 
plaats hem in de gewenste positie en draai hem weer stevig naar rechts vast.

Werking van de schakelaar (fig. 4)

LET OP:         
Alvorens het netsnoer op het stopcontact aan te sluiten, dient u altijd te controleren of de 
trekschakelaar behoorlijk werkt en bij loslatenonmiddellijk naar de "OFF" positie terugkeert.         
Voor het inschakelen van het gereedschap, hoeft u de trekschakelaar slechts in te drukken.         
Laat de trekschakelaar los voor het uitschakelen. Voor continu breken wordt de
trekschakelaar en vervolgens de vastzetknop ingedrukt. Om het gereedschap uit te 
schakelen vanuit de vergrendelingsstand, wordt de trekschakelaar volledig 
ingedrukt en vervolgens losgelaten.

Afbikken / Beitelen / Slopen
Houd het gereedschap met beide handen stevig vast.
Schakel het gereedschap vervolgens in en oefen slechts zoveel druk uit dat het gereedschap op
dezelfde plaats blijft. Door grote kracht op het gereedschap uit te oefenen, verloopt het werk niet sneller.
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