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ALGEMENE INSTRUCTIES
r Stelt u zich, alvorens persluchtgereedschap te

oebruiken. oo de hoogte van de ter plaatse geldende
ioorschriften. Volg op de werkplek de mogelijk van
iiacnt zi;nOe veilidhêidsinstructies nauwkeurig op'
Overtuig u ervan dat alleen tot het gebruik v-a1 .
p"r"fuiËtg"r"edschap bevoegde personen-tot de
fuàrtperíorden toegelaten. Slechts geoefende
zonder hanldicap vanaf 18 iaar ziip gerechtigd

o.r"àn"n

iret gereedschaP te gebruiken'
dienen
n Speciale beschermende kleding en middelen
te worden gedragen tegen:
- trtooOweei, stevige, góed aansluitende en geen water
ringen
doorlatende kteding. Draag geen w'rjde kleding'
meegesleurd
geieedschap
het
;ii;tti"G", die doior
kunnen worden
- Hitte, kou, trillingen: gebruik handschoenen
- Lawaai: gebruik oordoPPen
- eiótsetinle bewegingen: helm, antislip veiligheidsschoenen

- Opspringende delen: veiligheidsbril, gelaatsbescherming
- Vervuiling: stofmasker
nooit
n Gebruik voor het onderhoud van gereedschap
oevaarliike producten als dieselolie, benzine of andere
íucntigê stoffen (explosiegevaar)

z Houd vooral de handgrepen van het gereedschap
schoon

oNDERHoUDSVooRScHRIFTEN

geen gevaar
n Overtuig u voor het gebruik van, dat er
or"iài oát net gereeJschap in contact komtmet enig
ÈlOingwerf , zoals transportleidingen, elektriciteitsleidingen, telefoonleidingen enz'
op
n Richt het gereedschap of de luchtslang nooit
personen of dieren
n Open een luchtkraan altijd geleidelijk om te
uooikomen dat er een plotselinge druk in een slang

ontstaat
n Neem alvorens het gereedschap te starten een

vast'
i,tàoióiá fositie in en Èoud het met beide handen
drukken
in
te
of
.à"Jáiol, bedieningsknop -handgreep
Start het gereedschap geleidelijk zodat onverwachte
bewegingen worden voorkomen

r

van
n Gebruik steeds handschoenen ter voorkoming
brandwonden
in
Laat het gereedschap nooit onbeschermd liggen
vuil
modder of

r

n Trek nooil aan de slang om gereedschap te

verplaatsen
het te
n Schakel eerst het gereedschap uit alvorens

verplaatsen
Controleer eerst alle verbindingen voordat het
gereedschap na een plotselinge stop weer wordt

r

ingeschakeld
VOOR INGEBRUIKNAME

sluit
Ontkoppel nooit een luchtslang onder druk' maar
de
tot
wacht
compressor;
de
van
eerst de luchtkraan
árgànlazen of is verdwenen door het gereed-

goede staat
n Overtuig u entan dat het gereedschap.in
delen
loskomende
of
haarschèurtjes
;;aG; *ïh"ut"n,

r

goed ,.
n Controleer of de bouten onbeschadigd zijn en
zijn
veiligheidsvoozieningen
de
dat
en
tiin áano"Ot"aid
aángebÉcht en in goede staat verkeren

schap te starten

Controleer de luchtslangen op ernstige sliltage'
beschadigingen of blokkering

I

à*r-i"

Koppel het gereedschap af indien het.niet langer
wordi'geUruiÈ om te voorkomen dat het onvenarachts
*átJii"-g"""hakeld. Sla het buiten bereik van kinderen

r

vezorgd oP

zijn
n Controleer of alle verbindingen in goede conditie
losraken
plotseling
van
g""n gevaar bestaat
"n
"t
giebruik. Ga na of afdichtingen correct
tijdens"het
geplaatst en in goede staat zijn
AANBEVELINGEN

Beveillig de verbindingen met stevig ijzerdraad of
gebruik veiligheidskoPPelingen

r

IN GEBRUIK

van
n Gebruik de juiste koppelingen voor de veóinding
de luchtslangen

is'
n Zet geen slang onder druk die niet aangesloten
tenzij Éedoeld voor gecontroleerd afblazen

de
nZorguoor constante luchtdruk, niet hoger dan
druk
voorgeschreven
maximaal
n Gebruik het gereedschap allen voor de doelen
waarvoor het bestemd is

ÁUot"n" het gereedschap te gaan gebruiken dient

u er

zich van te overtuigen dat de hierboven vermeloe
veitigheiOsinstructiés worden gerespecteerd

n Benodigde capaciteit: ga na of de.compressor;pbt;;ó"ï voldoende is voor het gebruik, waarbij de
luchËruk constant blijft

Belanqriik lange slangen, slangen of.koppelingen
Eeí tJl-leine diametei en snelkoppel in gen kunnen
áiutvat veroorzaken; pas koppelingen toe met .

met

te
maximale doorlaat om drukval zoveel mogelryK
verm'tjden

zuiger
n Controleer het ongehinderd bewegen van de
ondersteboven
palenrammer
ooor oà Xz+o
"onitor"t"n
Oái"n en vervolgens in de normale positie' Op deze
t"
manier moet de zuiger heen en weer glijden

