Bona Schuurmachines

Schuren

Veiligheidsinstructies
Bij het gebruik van elektrische machines altijd de veiligheidsinstructies opvolgen om brand,
ongelukken en verwondingen te voorkomen. Daarom de volgende instructies grondig
doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen. Deze instructies bewaren. Altijd
een aardlekschakelaar gebruiken!
1. Veilige werkomgeving
Werkomgeving schoonhouden. Een onordelijke werkplek verhoogt het risico van ongelukken.
2. Met de omgeving rekening houden
De machine nooit met water of vocht in contact brengen. De machine niet gebruiken in de buurt
van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
3. Tegen elektrische ongelukken beschermen
Contact vermijden met ongeaarde objecten of oppervlakken zoals draden, pijpen,
verwarmingsplaten, elektrische kachels, koelkasten etc. Altijd een aardlekschakelaar gebruiken.
4. Veiligheidsgordel
Een veiligheidsgordel zorgt voor een betere controle van de machine en ondersteunt de rug en de
armen.
5. Beschermkappen
De machine nooit zonder of met ongesloten beschermkappen bedienen.
6. Onbevoegde personen van de machine weghouden
Onbevoegden nooit met de machine of kabels in contact brengen.
7. Opslag machine
Wanneer de machine niet wordt gebruikt, opslaan in een droge en bij voorkeur afsluitbare ruimte.
8. De machine niet overbelasten
De beste resultaten worden uitsluitend verkregen bij de juiste toepassing van de machine. Niet
voor andere doeleinden gebruiken.
ATTENTIE: ontzie de machine van tijd tot tijd door deze minder te belasten. De motor kan dan
afkoelen en zal een langere levensduur hebben. Zekeringen met het juiste aantal ampère
gebruiken.
9. Altijd de geschikte machine gebruiken
Nooit de werkzaamheden van een grotere machine laten uitvoeren door een kleinere machine of
accessoires. Nooit een machine voor andere doeleinden inzetten dan waar deze voor is
ontwikkeld.
10. Geschikte werkkleding dragen
Geen wijde kleding dragen die gemakkelijk in de machine kan raken.
11. Voorzichtig met kabels
Kabel met de juiste lengte gebruiken (zie lijst - accessoires). De machine nooit aan de kabel
dragen. Kabel nooit uit de machine of het stopcontact rukken. Kabels beschermen tegen hitte, olie
en scherpe kanten. Kabels weghouden van het schuurgedeelte van de machine.
12. Stekker uit stopcontact nemen wanneer de machine niet in gebruik is
Zorg ervoor dat de machine niet kan worden gestart zonder dat dit de bedoeling is. Een
aangesloten machine nooit met de hand op de aan/uit schakelaar dragen.
Nooit een machine gebruiken waarvan de aan/uit schakelaar niet goed functioneert.
13. Gereedschap verwijderen
Voordat de machine wordt gestart en met schuren wordt begonnen, controleren of er geen
gereedschap op of onder de machine is achtergebleven.
14. Aanbevolen veiligheidsuitrusting gebruiken
Stofmasker minimaal klasse P2 en goedgekeurde gehoorbeschermers gebruiken.
15. Regelmatig de machine controleren
Beschadigde onderdelen direct vervangen. Indien noodzakelijk contact opnemen met Bona
Benelux BV of geautoriseerde dealer.
Noot! Uitsluitend originele reserve-onderdelen en accessoires gebruiken om schade en
ongelukken uit te sluiten.
16. Onderhoud machine
De machine schoonhouden voor beter resultaat en veilig gebruik. Instructies voor het vervangen
van onderdelen opvolgen. Regelmatig kabels controleren. Een beschadigd onderdeel repareren of
vervangen. De handgrepen droog, schoon en vetvrij houden.
17. Stofzak legen
Wegens brandgevaar de stofzak direct legen na het schuren en de inhoud op een veilige plaats
buitenshuis bewaren. Geconcentreerd schuurstof kan exploderen.
18. Alert blijven
Gebruik uw gezonde verstand. Bij vermoeidheid de machine niet bedienen. Hierdoor wordt de
inschatting en controle van het lichaam beïnvloed. Wegens brandgevaar niet roken tijdens het
schuren.
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