GEBRUIKSAANWIJZING
Omschrijving
De Woodmaster FDS 2000/45-2 is een
compacte walsschuurder met vaste
wals, voor het schuren van parket en
plankenvloeren. De Woodmaster FDS
2000/45-2 is de ideale machine voor de
doe-het-zelver. De Woodmaster FDS
2000/45-2 is gemakkelijk door één
persoon te dragen en kan in een kleine
wagen vervoerd worden.

Woodmaster schuurbanden
Fig. 1

Gebruik uitsluitend de speciale
Woodmaster schuurbanden.
! 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!
! Korrel 40 (medium): om nieuwe
hardhouten vloeren voor het
eerst af te schuren. Ook om oudere
vloeren voor een tweede
maal te schuren.

Fig. 2

! 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

A

B

! Veeg de vloer schoon en verwijder
alle stukjes vuil en kleine
voorwerpen.
! Losse planken vastspijkeren.
Spijkerkoppen indrijven.

Fig. 3

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.

Het plaatsen van het
schuurpapier op de
schuurwals (fig. 1)
! Het schuurpapier klaarmaken door
het aan beide zijden over de rand
van een tafel heen te drukken (langs
de papierzijde) zodat elke zijde naar
binnen gaat omkrullen. De schuurlaag
mag daarbij niet breken.

walsschuurder
type FDS
2000/45-2
Hiretech HT8-1.2
moeten beide schroeven voor het
bevestigen van de papierklem stevig
worden aangedraaid.
! Draai de trommel rond en controleer
of het schuurpapier strak is
aangespannen. Indien het loszit
bovenstaande werkwijze herhalen.
! Wanneer het schuurpapier tijdens het
schuren mocht breken, controleer
dan de ventilatoraanzuigopening.
Demonteer de beschermplaat om
afgebroken schuurpapier te
verwijderen, zoniet kan de machine
geen stof opzuigen
(ventilatoraanzuigopening =
driehoekige beschermplaat onderaan,
achter de rol).

Bediening
! De stekker in een stopcontact steken
met aarding (230V - 50Hz - 8A.) De
machine naar achter doen overhellen
zodat de trommel de grond niet raakt
(fig. 2.) De startknop indrukken om
de machine aan te zetten.

! Vermijd schuren met versleten
schuurpapier.
! Plaats nooit extra gewicht op de
machine.
! Vermijd te lang schuren met korrel
16. Gebruik bij voorkeur een open
korrel 24, die is minder belastend
voor de machine.
! Laat de machine nooit draaien
zonder schuurpapier.

! De kabel (ref. 909039) moet steeds in
goede staat zijn. Indien hij per
ongeluk beschadigd werd door de
schuurtrommel, dan dient hij
vervangen te worden door het
correcte overeenkomstig type van
kabel (ref. 909039) Indien u een
verlengkabel gebruikt, zorg dan voor
een kabel met aangepaste doormeter
(minimum 3G x 2,5 mm).

! Voorwaarts en achterwaarts schuren
op éénzelfde lijn, dan opschuiven en
nieuwe baan schuren op dezelfde
wijze met 5cm overlapping.

De machine beschikt over
twee belangrijke
veiligheden

! Schuur zo mogelijk in de richting van
het hout. Wanneer de vloerplanken
uitgehold of oneffen zijn, mag in een
hoek van 45° of tegen de richting van
het hout (schuin) in geschuurd
worden, echter alleen bij de eerste
schuurbeurt. Voor de tweede
schuurbaan in de richting van het
hout werken.

! Overload relay (ref. 909010) Als de
machine voortdurend afslaat, is er
wat mis. Grondig reinigen en indien
problemen niet zijn opgelost uw
verhuurder contacteren. Opmerking:
op het oude type overload relay staat
binnenin een pijltje geregeld op 8A.
Nooit aankomen a.u.b. Ontregeling
kan de motor verbranden.

! De achterkant van de machine niet
opheffen om de druk op de
schuurtrommel te verhogen. De
controle vermindert erdoor en deze
werkwijze geeft aanleiding tot het
ontstaan van diepe gleuven.

! Pin drum shaft (ref. 909144) Als de
machine plots tot stilstand wordt
gebracht door oneigenlijk gebruik,
zal deze pin in de meeste gevallen
breken. De motor wordt dan ontlast.

Opgelet!

! Schroef beide schroeven van de
papierklem los totdat de klem
ongeveer 10mm van de trommel
staat om op die manier één van
beide uiteinden van het schuurpapier
eronder te kunnen schuiven.

! Controleer vooraf spanning en
gebruik een stopcontact met aarding.

! Terwijl het schuurpapier stevig tegen
de trommel aangedrukt wordt,

! De stofzak tevens telkens, na
stopzetting gebruik van de machine,
leegmaken, ook wanneer er weinig
stof in zit. Olie, vet, verf, vernis of
chemische stoffen in het hout kunnen
leiden tot zelfontbranding.

! Duw de machine traagjes vooruit en
laat de schuurtrommel voorzichtig
tot de grond zakken. Ga zeer traag
en gelijkmatig vooruit (korte stappen
- fig. 3A) en til na elke schuurbaan de
schuurtrommel van de grond op.
Herhaal de bovenstaande werkwijze
maar loop nu achterwaarts (fig. 3B.)
Zorg ervoor dat de schuurtrommel na
elke schuurbaan omhoog gebracht
wordt. De machine moet in beweging
blijven zolang de schuurtrommel de
vloer raakt.

! De stekker uit het stopcontact halen.
De machine achterwaarts kantelen
zodat de handgreep op de grond rust.
De scharnierende beschermingsplaat
van de trommel omhoogbrengen.

! Schuif één van beide uiteinden van
het schuurpapier onder de
papierklem en draai de trommel
eenmaal volledig rond. Schuif
vervolgens het andere uiteinde onder
de papierklem en strijk het
schuurpapier glad tot het strak rond
de trommel aansluit.

verhitting en verbranding.
! Maak de stofzak leeg wanneer die
voor 1/3 vol is en telkens na gebruik.
De zak nooit leegmaken in het
haardvuur, verbrandingsapparaat of
de oven. Houtstof is in dergelijke
omstandigheden ontplofbaar.

! Houd de kabel ver van de
schuurtrommel.

! Controleer geregeld of de
trommelklemschroeven
(schuurpapier) goed vast zitten.

! Vermijd schuren met onvoldoende
spanning. De motor zal trachten
e.e.a. te compenseren en dat geeft
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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.

