
AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Houd het gereedschap stevig met beide handen vast.

2. Houd uw handen uit de buurt van draaiende onderdelen.

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

4. Zorg ervoor dat de schuurband niet in aanraking is met het werkstuk, wanneer u het gereedschap inschakelt.

5. Richt het gereedschap in bedrijf niet op personen die zich in de nabije omgeving bevinden.

6. Dit gereedschap is niet waterdicht. Zorg er dus voor dat het werkstuk droog is.

7. Omdat het gereedschap altijd nauwkeurig schuurt en om te voorkomen dat de achterste beschermkap versleten raakt. Dient u de
kurken zool en de koolstofplaat regelmatig te controleren en zo nodig te vervangen.

8. Wanneer u voor het gereedschap een steun of een standaard gebruikt, dient u erop te letten dat de steun of standaard 
stevig op een vlakke en stevige werktafel is vastgezet.

9. Wanneer u het gereedschap met behulp van een steun of standaard in omgekeerde stand wilt gebruiken, dient u voorzichtig
te werk te gaan en liefst handschoenen te dragen. En er voor te zorgen dat uw vingers op veilige afstand van de schuurband houdt.

BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

lnstalleren of verwijderen van de schuurband (fig. 1 & 2)

BELANGRIJK:     
Controleer altijd of de machine is uitgeschakeld en zijn stekker uit het stopcontact
is verwijderd, alvorens de schuurband te installeren of te verwijderen. Trek de hefboom
totaal uit, monteer dan de schuurband, plaats de hefboom weer in zijn oorspronkelijke
positie terug. Wanneer u de schuurband installeert, wees er zeker van dat de richting
van de pijl op de binnenkant van de band hetzelfde is als op het gereedschap.

Centreren van de schuurband (fig. 3) 

Centreren van de schuurband dient u te doen wanneer het gereedschap is ingeschakeld.
Verdraai de afstelknop zodanig dat de schuurband precies in het midden van de rollen loopt.
Wanneer u dit nalaat, kan uitrafelen van de bandrand of verslijten van het frame
het resultaat zijn.

Werking van de schakelaar (fig. 5)

LET OP:         
Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, dient u altijd te controleren of de 
trekschakelaar behoorlijk werkt en bij loslaten onmiddellijk 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. Om continu te kunnen werken 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.

Snelheidschakelaar standen (fig. 6)

Zet de schakelaar op H voor een hoge bandsnelheid en op L voor een lage bandsnelheid.

LET OP:
De snelheidschakelaar mag alleen worden gebruikt nadat het gereedschap volledig tot
stilstand is gekomen.         
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