GEBRUIKSAANWIJZING
Omschrijving
De kantenschuurder Sideboy Deva
Speed RS beschikt over een
beschermingsmechanisme van de
roterende schijf zodat men zonder
moeite rakelings langs plinten kan
schuren, zonder deze te
beschadigen. De Sideboy Deva
Speed RS is tevens uitermate
geschikt voor het schuren onder
radiatoren en voor kleine
oppervlakten zoals badkamers,
enz.
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Sideboy schuurschijven
Gebruik uitsluitend de speciale
Sideboy schuurschijven.
! Korrel 16 (niet-aankorstend):
om oppervlaktelagen van oude
vloeren te verwijderen, zoals
lijm-, egalisatie-, vernis- en
laklagen.
! Korrel 24 (ruw): voor het snel
nivelleren van erg oneffen
oppervlaktes. Niet gebruiken op
een egaal geplaatste nieuwe
vloer!
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! Korrel 40 (medium): om nieuwe
hardhouten vloeren voor het
eerst af te schuren. Ook om
oudere vloeren voor een tweede
maal te schuren.
! Korrel 60 en 80 (fijn): om fijn
te schuren.
! Korrel 100 en 120 (extra fijn):
extra fijn schuren tussen twee
lagen vernis.

Voorbereiding van de vloer
! Veeg de vloer schoon en
verwijder alle stukjes vuil en
kleine voorwerpen.
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RAADPLEEG TEVENS
HET WERKSCHEMA
VOOR UW SPECIFIEKE
VLOER! Zie Woodboy®
renovatiegids voor parket en
plankenvloeren. Gratis
verkrijgbaar bij uw
verhuurder.

Lees a.u.b. tevens de algemene
veiligheidsadviezen, zie
keerzijde.
INGEVAL VAN DEFECT OF NIET
GOED FUNCTIONEREN
ONMIDDELLIJK UW
VERHUURDER CONTACTEREN.
ALLEEN DE VERHUURDER MAG
EEN EVENTUELE PANNE
HERSTELLEN EN DE MACHINE
AFSTELLEN.

! Losse planken vastspijkeren.
Spijkerkoppen indrijven.

Montage van de
schuurschijf op de
aandrijfplaat
Trek de stekker uit het
stopcontact. Plaats de machine
ondersteboven en verwijder,
linksom draaiend, de papierklem in
het midden van de aandrijfplaat
met het bijgeleverde gereedschap
(fig. 2.) Plaats de papierklem in
het centrale gat van uw
schuurschijf en monteer de
schuurschijf op de aandrijfplaat.
De papierklem stevig aanspannen
en er zorg voor dragen dat de
schijf centraal ligt. Gebruik nooit
beschadigde schijven of onder- of
buitenmaatse schijven.

Bediening
! De stekker in het stopcontact
steken (230V - 50Hz - 8A.)
! De machine is uitgerust met een
start-stop-schakelaar met
spanningsvalbeveiliging.
! Om te schuren de machine op de
zwenkwieltjes naar achter doen

kantenschuurder
type Deva® Speed RS
overhellen en de machine
aanzetten door op de groene
startknop te drukken (onderaan
- fig. 3.) De machine naar
beneden laten zakken zodat het
gewicht volledig op de schijf
rust. Om de machine te stoppen
drukt u op de rode “O”schakelaar (bovenaan.)

Schuurtechniek
De kanten worden in één richting
geschuurd, bij voorkeur naar
rechts, de kamer rond. Bij
plaatselijke beschadigingen van de
vloer, de machine heen en weer
laten glijden in trage, vegende
bewegingen. Het gewicht van de
machine volstaat om zeer goed te
schuren.
Zonder extra druk op de machine
bereikt u het beste
schuurresultaat. De bewegende
beschermkap zorgt ervoor dat u
zonder beschadiging rakelings
langs de plinten kunt schuren. Het
is dus niet nodig om deze te
verwijderen. Wanneer het
schuurresultaat onvoldoende
wordt, moet u uw schuurschijf
vervangen.

Algemene schuurtips
! Vermijd grof schuren als u het
werk aankunt met fijn schuren.
! Kwaliteit van de
schuurmaterialen. Eis het
originele Devomat
schuurmateriaal.
! Opgelet voor overblijvende
krasjes. Controleer op uw knieën
alvorens een Woodboy®
afwerkingproduct aan te
brengen. Overblijvende krassen
worden immers zeer goed
zichtbaar na het aanbrengen van
een afwerkingproduct. Kleuren
accentueren overblijvende
krasjes nog meer!
! In de hoeken de vloer manueel
bijwerken met een metalen
krabber of kleine hoekschuurder.

Opgelet
! Verstel NOOIT de hoogte van de
zwenkwieltjes!
! Controleer vooraf de spanning
en gebruik een stopcontact met
aarding.
! De stekker steeds uit het
stopcontact halen bij het
monteren, demonteren van de
schuurschijf en uiteraard de
machine nooit gebruiken zonder
schuurschijf.

! Houd de kabel ver van de
schuurschijf.
! Maak de linnen stofzak leeg
wanneer die voor 1/3 vol is. De
stofzak NOOIT leegmaken in
het haardvuur, een
verbrandingsapparaat of een
oven. Houtstof, in dergelijke
omstandigheden, is
ontplofbaar!
! De linnen stofzak, telkens na
einde gebruik, leegmaken. Ook
wanneer er weinig stof inzit.
Olie, vet of chemische stoffen
in het hout kunnen leiden tot
zelfontbranding!
! De machine kan brandbare
materialen en dampen doen
ontbranden. Gebruik de
machine dus niet in de buurt
ervan.
! Stel de machine nooit bloot aan
water of vocht.
! Uit de buurt van kinderen en
huisdieren houden. De stekker
uit het stopcontact trekken
wanneer de machine niet wordt
gebruikt.
! U gebruikt een zeer goede
machine, maar als u een vloer
voor de eerste keer afschuurt,
moet u geduldig en traag tewerk
gaan. Dan krijgt u de beste
resultaten.
! Gebruik de machine nooit boven
uw middel (om bv. een tafel af
te schuren).
! Draag steeds een stofmasker.
! Gebruik oordopjes.
! Zorg dat de ruimte waarin u
werkt goed verlucht wordt.
! Rook NOOIT tijdens het werk of
wanneer u de stofzak ledigt of
vervangt.
! Stop de machine ogenblikkelijk,
wanneer u iets verdachts hoort
aan de machine of de
schuurschijf.
! Let erop dat de machinekabel
niet in contact komt met de
schuurschijf.
! Wees niet ongerust wanneer u
aftekeningen van schuurschijven
bemerkt: die verdwijnen bij het
fijnschuren.
! Wanneer u stopt met schuren,
de kabel uit het stopcontact
trekken.
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algemene veiligheidsadviezen
Attentie! Bij gebruik van elektrische gereedschappen moeten tegen schok-, verwonding- en
brandgevaar, de volgende principiële veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Lees
en let goed op al deze adviezen voor u elektrisch gereedschap gebruikt.
! Het werkgebied op orde houden. Een wanordelijke
werkomgeving kan tot ongelukken leiden.

!

Hou rekening met omgevinginvloeden. Laat
elektrische gereedschappen niet in de regen liggen.
Zorg voor goede verlichting. Gebruik elektrische
gereedschappen niet in de buurt van brandbare
vloeistoffen of gassen.

!

Voorkom een elektrische schok. Vermijd
lichaamscontact met geaarde objecten (zoals metalen
buizen, radiatoren, fornuizen, koelkasten).

!

Hou kinderen uit de buurt. Laat andere personen
niet aan elektrisch gereedschap of het snoer komen.
Hou ze weg van het werkgebied.

!

!

Berg het elektrische gereedschap veilig op. Niet in
gebruik zijnde machines moeten in droge, afgesloten
ruimten, buiten het bereik van kinderen, bewaard
worden.
Overbelast het elektrische gereedschap niet. Men
werkt beter en veiliger binnen het aangegeven
vermogensbereik.

!

Onderhoud het gereedschap zorgvuldig. Hou het
gereedschap schoon om beter en veiliger te kunnen
werken. Volg de onderhoudsvoorschriften en de
adviezen omtrent het verwisselen van hulpstukken en
schuurmaterialen op. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadiging door een erkende vakman
vernieuwen. Controleer regelmatig het verlengsnoer
en vervang het indien het beschadigd is.

!

Neem de stekker van het elektrische gereedschap
uit het stopcontact, als de machine niet in gebruik is,
tijdens het onderhoud en tijdens het verwisselen van
schuurmaterialen en gereedschappen zoals b.v.
aandrijfplaten, enz.

!

Laat geen gereedschapsleutels op de machine
zitten. Controleer voor het inschakelen, of sleutels en
instelgereedschappen verwijderd zijn.

!

Voorkom het per ongeluk inschakelen. Controleer of
de schakelaar, bij het insteken van de stekker in het
stopcontact, uitgeschakeld staat.

!

Verlengsnoer: gebruik alleen goedgekeurde en
overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren.

!

Gebruik het juiste elektrische gereedschap. Gebruik
de machines niet voor een doel of karwei, waarvoor
zij niet bestemd zijn.

!

Wees steeds opmerkzaam. Let steeds op het werk.
Ga met verstand te werk. Gebruik de machine niet als
u niet geconcentreerd bent.

!

Draag geschikte werkkleding. Draag geen
slobberende kleding of sieraden. Deze kunnen door
bewegende delen gegrepen worden. Bij het werken in
de open lucht zijn gummi werkhandschoenen en
schoenen met profielzolen aan te bevelen. Draag bij
lang haar een haarnet.

!

!

Gebruik een veiligheidsbril. Gebruik ook een
stofmasker bij stofverwekkende werkzaamheden.

Controleer het elektrische gereedschap op
beschadigingen. Controleer of de functie van de
bewegende delen in orde is; of deze niet klemmen, of
er geen delen gebroken zijn, of alle delen juist
gemonteerd zijn en of alle andere voorwaarden, die
het functioneren van de machine zouden beïnvloeden,
juist zijn. Zo nodig uw verhuurder contracteren.

!

In het belang van uw persoonlijke veiligheid: gebruik
alleen toebehoren en hulpstukken, die in de
gebruiksaanwijzing of in de catalogus aanbevolen
worden. Het gebruik van andere dan de vermelde
toebehoren of hulpstukken kan verwondinggevaar
opleveren.

!

Gebruik het snoer niet verkeerd. Draag het
elektrische gereedschap niet aan het snoer en gebruik
het snoer niet om de stekker uit het stopcontact te
trekken. Bescherm het snoer tegen hitte, olie en
scherpe kanten.

!

Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg voor
een veilige stand en een stabiel evenwicht.

Noch de fabrikant/leverancier, noch de verhuurder zijn aansprakelijk voor directe of
indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de gebruiksaanwijzingen van de
machine.
De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Niets mag uit deze
uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op
welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Devomat Industries NV.

