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Gebruiksaanwijzing en onderdelenlijst 
Lees voor uw eigen veiligheid de instructies voor gebruik goed door 

 

 

                             
                    Draag Oor- en oogbescherming 

 



    
 

1-  Schakelaar    5-   Vergrendeling 
2-  LED indicator   6-   Handgreep 
3-  Hoger toerental   7-   Polijst pad + hoes 
4-  Lager toerental 
 
Specificaties 
 

Technische informatie  

Afgegeven vermogen 1200W 

Aansluitspanning 220-240 V/50Hz 

Toeren per minuut 0-3000 

Max. diameter polijstschijf 180 mm. 

Isolatieklasse 2 

Gewicht 2.4 kg. 

 
Veiligheidsvoorschriften 
 

Lees de instructies altijd zorgvuldig door voor gebruik van het apparaat. 
 

Controleer altijd of de netspanning klopt met wat staat aangegeven op het 
apparaat. 

 
De machine is dubbel geïsoleerd, een aarding draad is hierdoor niet nodig. In 
overeenstemming met EN60745 

 
Gebruik het juiste verlengsnoer:  
gebruik alleen een goedgekeurde verlengkabel die geschikt is voor het apparaat. 
Schakel de machine direct uit bij het volgende: 

- Storing in de stekker, stroomkabel of beschadiging aan de kabel. 

- Kapotte schakelaar. 

- Rook of stank van verschroeide isolatie. 
 
Algemene veiligheidsvoorschriften 
Werkomgeving 

- Houd de werkomgeving schoon en opgeruimd, een slordige of donkere 
omgeving kan ongelukken veroorzaken. 

- Werk met dit elektrische gereedschap nooit in de buurt van explosieve of 
brandbare stoffen, vloeistoffen of in een stoffige omgeving er kunnen vonken 
afkomen. 

- Houd kinderen en omstanders op een veilige afstand. 



 
Electrische veiligheid 
 Om de kans op een schok te minimaliseren let op het volgende: 

- De stekkers moeten overeenkomen met het stopcontact, gebruik nooit 
omvormers o.i.d.  

- Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken zoals buizen, radiatoren, 
vriezers etc.  

- Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan natte oppervlakken. 

- Gebruik het snoer van de stekker nooit om te tillen, trekken of de stekker uit 
het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van warmte, olie, 
scherpe randen of bewegende onderdelen.  

- Als u het gereedschap buiten gebruikt, gebruik hiervoor dan een geschikt 
verlengsnoer voor buitengebruik. 

- Als het werken in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een 
aardlekschakelaar.  

 
 
Persoonlijke veiligheid 

- Wees alert, let goed op wat u doet. Gebruik dit apparaat nooit onder invloed. 

- Gebruik persoonlijke bescherming zoals een veiligheidsbril, stofmasker, 
veiligheidsschoenen etc. 

- Wees er zeker van dat de schakelaar op de off-stand staat voordat u de 
stekker in het stopcontact steekt. Dit kan ernstige ongelukken voorkomen. 

- Verwijder elk omliggend gereedschap, dit kan ernstige ongelukken 
voorkomen. 

- Houdt altijd een stabiele houding. Werk niet boven uw macht. 

- Let op sierraden/kledingstukken die krassen zouden kunnen veroorzaken. 

- Als u gebruik maakt van een afzuiginstallatie, zorg ervoor dat deze van goede 
kwaliteit is, teveel stof kan het apparaat beschadigen. 

 
 
Aan de slag 

- Zorg ervoor dat de netspanning correspondeert met het plaatje op het 
apparaat. 

- Gebruik de knop 3 om het toerental te verhogen en de knop 4 om het 
toerental te verlagen. 

- Druk op de vergrendeling (5) en draai tegelijk de pad met de andere hand om 
deze te monteren of demonteren. 

- Als er overmatige vonken ontstaan, laat het apparaat dan altijd nakijken. 
 
Bewaar het apparaat altijd op een schone droge plek, zodra de kabel beschadigd is 
moet deze gelijk vervangen worden voor gebruik. Laat dit door professionals doen. 
Gebruik altijd originele onderdelen. Schakel het apparaat volledig uit, voordat u iets 
wijzigt aan het apparaat of onderdelen vervangt. 
 
 
 
 



Schoonmaken 

- Houd de veiligheidsonderdelen, ventilatiesleuven en motorhuis zo schoon en 
stofvrij als mogelijk. 

- Aangeraden is het apparaat altijd na gebruik direct schoon te maken. 

- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek, gebruik geen 
schoonmaakmiddelen, deze zullen de plastic onderdelen beschadigen. Wees 
er ook zeker van dat er geen water in het apparaat kan komen. 

 
Acties in geval van storing 
Het apparaat werkt niet na het aanzetten 

- Het is mogelijk dat de stekker kapot is of niet goed in het stopcontact zit. 

- De aan/uit knop is kapot, laat deze vervangen. 
 
Het apparaat werkt langzaam of maakt een raar geluid na het aanzetten. 

- De aan/uit knop is kapot, laat deze vervangen. 

- Component is vastgelopen, laat naar het apparaat kijken en eventueel 
repareren. 

- De motor sleept als gevolg van teveel stuwkracht. 
 
Motor wordt heet. 

- Vreemde stoffen zijn de motor ingekomen, zorg ervoor dat deze verwijderd 
worden. 

- Gebrek aan smeervet, laat deze vervangen of vul het bij. 

- Druk is te hoog. Verlaag de stuwkracht met het volgende gebruik. 
 
Er komen vonken uit het apparaat. 

- Er kan een kortsluiting hebben plaatsgevonden in de motor, laat deze 
vervangen. 

- De koolborstels zijn versleten of vastgelopen. 

- Het schoonmaakoppervlakte is te ruw. 
 
De volgende symbolen komen op het apparaat voor: 

 

V Voltage Hz Hertz 

 Klasse 2 W Wattage 

 
 

     

Deponeer het 
apparaat niet bij 
het normale 
huisvuil, maar 
breng het weg 
naar het milieu 
depot in uw 
gemeente. 

 Lees de 
handleiding 
zorgvuldig om 
ongelukken te 
voorkomen. 

 


