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GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE ELEKTRISCHE EXCENTERSCHUURMACHINE 
706500/706502/706510/706512

127 mm (5”) en 152 mm (6”) 4.000 1/min – 10.000 1/min
INGANGSSPANNING: 220 VAC 50-60 Hz 150 W (350 W S2 1 m)

Belangrijke informatie
Lees alle veiligheidsinformatie in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg dat u deze hebt begrepen voordat u met het gereedschap
gaat werken. Neem alle veiligheidsinstructies in acht. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Beoogd gebruik

Dit elektrische gereedschap is bedoeld voor gebruik in de industrie en mag uitsluitend worden gebruikt door ervaren en geschoold personeel 
in overeenstemming met de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit elektrische gereedschap is ontworpen voor gebruik met een 
schuurzool met een geschikt schuurmiddel voor het schuren van metaal, hout, steen, kunststof en andere materialen. Gebruik het gereedschap 
uitsluitend om te schuren en neem de aangegeven capaciteit en nominale waarden in acht. Gebruik bij dit gereedschap uitsluitend specifiek 
door DELMEQ aanbevolen toebehoren. Een afwijkend gebruik of het gebruik met andere toebehoren kan onveilige situaties tot gevolg hebben.

Gebruik het gereedschap niet in water of onder overmatig natte omstandigheden.

Gebruik geen schuurzolen met een maximumtoerental of maximaal aantal oscillaties dat lager is dan de nominale waarden van het gereedschap. 
Gebruik nooit schuurzolen met een gewicht en/of maat waarvoor het gereedschap niet specifiek is ontworpen.

Toelichting bij de signaalwoorden

WAARSCHUWING:

LET OP:

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als die niet wordt voorkomen, 
de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als die niet wordt voorkomen, 
kleinere of minder ernstige letsels tot gevolg kan hebben.

Lees de gebruiksaanwijzing voor een veilig gebruik

Recyclen: Niet bij het huisvuil gooien

Draag een veiligheidsbril
Draag adembescherming 
Draag gehoorbescherming

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Prufstelle Testing and Certification Institute

EUROPESE GEMEENSCHAP

LET OP:

Samenvatting van de labels met veiligheidsinformatie op het gereedschap en de doos



Lees de veiligheidsinformatiebladen (MSDS) 
Voor het gebruik van materialen

MSDS

Neem contact op met de leveranciers van de werkstukken 
en de schuurmiddelen voor exemplaren van de 

veiligheids-informatiebladen als u deze nog niet heeft.

 WAARSCHUWING
Blootstelling aan STOF van het werkstuk en/of de 
schuurmiddelen kan longschade en/of ander lichamelijk
letsel veroorzaken. Gebruik een stofafzuiging of 
plaatselijke uitlaat overeenkomstig de beschrijving in 
de veiligheidsinformatiebladen. Draag goedgekeurde 
adembescherming, oogbescherming en huidbescher-
ming. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing 
kan ernstige longschade en/of lichamelijk letsel 
veroorzaken.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN
WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle aanwijzingen. Het niet in acht nemen van de waarschuwingen en aanwijzingen 
kan een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen voor toekomstig gebruik. De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst 
naar ons op het elektriciteitsnetwerk aan te sluiten elektrische gereedschap (met netsnoer) of ons draadloze elektrische gereedschap (met accu).

a) Houd de werkplek schoon en verlicht deze goed. Rommelige of donkere werkplekken nodigen uit tot ongevallen.
b) Gebruik elektrische gereedschappen nooit in explosieve atmosferen, zoals bij ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. 
 Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken en kunnen stof of dampen ontsteken.
c) Houd kinderen en omstanders uit de buurt als u een elektrisch gereedschap gebruikt. Als u afgeleid wordt, kunt u de controle verliezen.

2) Elektrische veiligheid

1) Veiligheid op de werkplek

a) De stekkers van de elektrische gereedschappen moeten passen bij de stopcontacten. Nooit de stekker op welke wijze dan ook aanpassen. 
 Gebruik bij geaarde elektrische gereedschappen (met massa-aansluiting) geen adapterstekkers. Stekkers waaraan niet is gerommeld en 
 bijbehorende stopcontacten verkleinen het risico op elektrische schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, elektrische fornuizen en koelkasten. Als uw lichaam is geaard, 
 is het risico van elektrische schok groter.
c) Stel elektrische gereedschappen niet bloot aan regen of vocht. Water dat in een elektrisch gereedschap dringt, vergroot het risico op een 
 elektrische schok.
d) Nooit het netsnoer misbruiken. Gebruik het netsnoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen, te trekken of om de stekker uit het 
 stopcontact te trekken. Houd het netsnoer uit de buurt van warmte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde netsnoeren 
 of netsnoeren die in de knoop liggen vergroten het risico van elektrische schok.
e) Als u het elektrische gereedschap buiten gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis. Door een verlengkabel 
 te gebruiken die geschikt is voor gebruik buitenshuis, verkleint u het risico op elektrische schok.
f) Als het onvermijdelijk is dat het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de netvoeding 
 door een aardlekschakelaar is beveiligd. Door een aardlekschakelaar te gebruiken, verkleint u het risico van elektrische schok.

3)  Persoonlijke veiligheid
a) Wees alert, let op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand bij de omgang met elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap 
 wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of geneesmiddelen. Een moment van onachtzaamheid bij het werken met 
 elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel.
b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril. Beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, antislipveiligheids-
 schoenen, een helm of gehoorbeschermers die op de juiste wijze worden gebruikt, verkleinen het risico van lichamelijk letsel.
c) Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de stand Off (Uit) staat voordat u de stekker van het gereedschap in het stopcontact 
 steekt en/of het accupakket aansluit, het gereedschap oppakt of draagt. Als u elektrische apparaten draagt met uw vinger op de schakelaar 
 of met de stekker in het stopcontact, dan nodigt dit uit tot ongevallen.
d) Verwijder alle sleutels voordat u het elektrische gereedschap start. Een sleutel of ander onderdeel dat in een draaiend deel van het elektrisch 
 gereedschap is achtergebleven kan lichamelijk letsel veroorzaken.
e) Reik niet te ver. Zorg er te allen tijde voor dat u stevig staat en een goede balans houdt. Hierdoor bent u beter in staat om het elektrisch 
 gereedschap bij onverwachte situaties onder controle te houden.
f) Schakel het gereedschap bij een ongeval of in onveilige situaties uit en trek de stekker uit het stopcontact. E706512M

4) Elektrisch gereedschap gebruiken en verzorgen
a) Oefen geen kracht uit op het elektrisch gereedschap. Gebruik het juiste gereedschap voor uw toepassing. Het juiste gereedschap voert het werk 
 waarvoor het is bedoeld sneller en veiliger uit.
b) Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar zich niet laat in- en uitschakelen. Alle elektrische gereedschappen die niet met de 
 schakelaar bediend kunnen worden, zijn gevaarlijk en moeten gerepareerd worden.
c) Trek de stekker uit het stopcontact van de netvoeding en/of verwijder het accupakket van het elektrisch gereedschap voordat u elektrische 
 gereedschappen aanpast, toebehoren verwisselt of het gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen het risico 
 dat het elektrische gereedschap onbedoeld wordt gestart.
d) Bewaar elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen en laat niemand zonder kennis van het gereedschap of deze aanwijzingen het 
 elektrische gereedschap bedienen. In handen van onervaren gebruikers zijn elektrische gereedschappen gevaarlijk.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer of bewegende onderdelen nog goed zijn uitgelijnd en vastzitten, of onderdelen defect zijn, 
 en controleer op andere defecten die de werking van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden. Laat het elektrische gereedschap repareren 
 als het beschadigd is. Veel ongevallen zijn het gevolg van slecht onderhouden gereedschappen.
f) Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijranden blijven minder gemakkelijk steken 
 en zijn gemakkelijker onder controle te houden.
g) Gebruik het elektrische gereedschap en de toebehoren in overeenstemming met deze aanwijzingen. Houd rekening met de werkomstandigheden 
 en de uit te voeren werkzaamheden. Als het elektrische gereedschap oneigenlijk wordt gebruikt, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

5) Onderhoud
Laat uw gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur en gebruik uitsluitend identieke reserveonderdelen. Zo is de veiligheid 
van het elektrische gereedschap gegarandeerd.

MSDS
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WAARSCHUWING 

WAARSCHUWING 

Om de risico's van schuurstof, sterke neerwaartse krachten, breuk, trillingen en lawaai te verkleinen:

• Uitsluitend personeel met de juiste scholing mag dit gereedschap onderhouden.
• Als u abnormale geluiden of trillingen constateert bij het werken met het gereedschap, stop dan onmiddellijk en controleer op 
 versleten of beschadigde onderdelen. Repareer of vervang het verdachte onderdeel. Als de abnormale geluiden of trillingen aanhouden,
  stuur het gereedschap dan terug naar DELMEQ voor reparatie of vervanging. Lees ook de garantievoorwaarden.
• Controleer de schuurmiddelen en toebehoren voor gebruik op eventuele beschadigingen. Vervang deze bij beschadigingen 
 door nieuwe schuurmiddelen en toebehoren van DELMEQ.
• Gebruik alleen toebehoren die door DELMEQ worden geleverd of aanbevolen.

Om de risico's van trillingen te verkleinen:

• Stop de werkzaamheden onmiddellijk bij lichamelijke ongemakken aan de hand/pols en roep medische hulp in. Letsels aan de hand, 
 pols en arm kunnen het gevolg zijn van repetitieve werkzaamheden, bewegingen en een sterke blootstelling aan trillingen.

Om de risico's van hard lawaai te verkleinen:

• Draag altijd gehoorbescherming bij het werken met dit gereedschap. Neem het veiligheidsbeleid van uw bedrijf of de plaatselijke/nationale 
 richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen in acht.

Om de risico’s van brand of explosie te verkleinen:

• Gebruik het gereedschap nooit in explosieve atmosferen met bijvoorbeeld ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. De schuurmiddelen 
 kunnen vonken veroorzaken bij het verwerken van het materiaal met ontbranding van ontvlambaar stof of dampen tot gevolg.
• Lees de veiligheidsinformatiebladen van het te verwerken materiaal voor het potentiële risico van brand of explosie.

Om het risico van inademing van schadelijke/giftige stoffen door het schuren van oppervlakken met 
bijvoorbeeld loodhoudende verf, hout en metalen te verkleinen:

• Contact met of inademing van dit stof kan de gezondheid van de bediener of omstanders in gevaar brengen. Gebruik de juiste persoonlijke 
 beschermingsmiddelen.
• Gebruik de juiste adem- en huidbescherming, of gebruik een lokaal afzuigsysteem zoals vermeld in het veiligheidsinformatieblad 
 van het te verwerken materiaal.

Om de risico's van milieuverontreiniging te verkleinen:

• Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil! In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte 
 elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting in nationaal recht, moeten afgedankte elektrische gereedschappen gescheiden worden
  ingezameld en milieuvriendelijk worden gerecycled.
• Door afgedankte producten en verpakkingen gescheiden in te zamelen kunnen de materialen gerecycled worden. Door gerecyclede materialen 
 te gebruiken wordt milieuverontreiniging voorkomen en neemt de vraag naar grondstoffen af.
• Voer het processtof af in overeenstemming met alle van toepassing zijnde regels.

Om de risico's van wegvliegende schuurmiddelen en onderdelen te verkleinen:

• Bevestig schuurmiddelen en schuurzolen zorgvuldig. Neem de aanwijzingen in acht en zorg ervoor dat ze goed vastzitten op het gereedschap 
 voordat u het gereedschap gebruikt.
• Laat het gereedschap nooit doelloos ronddraaien en zorg ervoor dat het niet onbedoeld ingeschakeld kan worden.
• Richt het product nooit in de richting van uzelf of een ander, en zorg ervoor dat het gereedschap niet onbedoeld ingeschakeld kan worden.
• Draai de bevestigingsmiddelen voor de toebehoren nooit te strak.
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ITEM TORQUE SETTING
in./lbs. (Nm)

2

28

38

34

36

40

41

39

55-65 (6.2-7.3)

8.67 (0.98)

8.67 (0.98)

8.67 (0.98)

13.1 (1.47)

10.4 (1.17)

17.34 (1.96)

8.67 (0.98)

1

6

7 37

8

24

9

36

21

22

23

25

26
32

27

29
31

28

30

10

14

15

11

12

13

39

2

3

4
5

16

17

17

19

20

18

18

46

47

38

40
41

34

35

Parts List
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33

44

TO VACUUM
SYSTEM FOR
CENTRAL VAC

42

43

XP2-DB1

45

32

ONDERDELENLIJST

Belangrijke informatie

Beoogd gebruik

Toelichting bij de signaalwoorden



ONDERDELENLIJST
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Item Onderdeelnr. Omschrijving Aantal

E706512M Motor Assembly 5"x 3/32" (220V)
E706510M Motor Assembly 5"x 3/16" (220V)
E706502M Motor Assembly 6"x 3/32" (220V)
E706500M Motor Assembly 6"x 3/16" (220V)
EOS10-E2 Lock Ring Assembly
EOS50101 Lock Ring
EOS50099 O-Ring
EOS51117 Cooling Fan (3/32" Orbit)
EOS51118 Cooling Fan (3/16" Orbit)

4

3

2

1

XPF0067 Small Spacer-Cooling Fan 1

1

OPT

OPT

OPT

OPT

OPT

OPT

5 XPF0068 Large Spacer-Cooling Fan 1
6 EOS52124 Grip 1
7 EOS52128 Machined Housing 1
8

9

EOS52149
EOS52153

Machined Housing Cover (yellow)
Machined Housing Cover (blue)

OPT

EOS50283 Lever for 10,000 RPM e-ROS (3/32") Orbit 220V
EOS50284 Lever for 10,000 RPM e-ROS (3/16") Orbit 220V

10 EOS51113 End Cap 1
11
12

EOS50286 Logo Insert 1
1EOS50173-I12 Power Cord Assembly 

13 EOS50104 SR Clamp 1
14

15

16

17

18

EOS50105 Cord Support Plat 1
EOS52125 Shroud (NV) 5",6"
EOS52126 Shroud (CV) 5"
EOS62014 Shroud (CV) 6"
N/A Logo Insert 5", 6" NV 1

Logo Insert 5" CV 1
EOS60031 Logo Insert 6" CV 1
EOS52127 5" CV Swivel Exhaust Fitting (1")
EOS62015 6" CVSwivel Exhaust Fitting (1")
EOS52137 5" Swivel Exhaust Fitting (3/4")
EOS62018 6" Swivel Exhaust Fitting (3/4")

19 XPA0022 Pad Wrench 24mm 1
20

21

2850142  Multihole Pad 5”-125mm velcro

EOS50232 Valve Stem Assembly 1
22 EOS50102 Dust Cover 1
23 EOS50129 Spring 1

124 EOS50208DM Printed Circuit Board Controller (220V)
25 EOS51121 heat Sink 1
26 EOS50106 Dust Seal 1
27 EOS50100 Line Deduction 1
28 XPA0512 Socket Button Head Cap Screw (M4x25) 1
29 HN2-04CA Hex. Nut (M4) 1
30 EOS50146 PLUG 1
31 EOS50145 PLUG 1
32 S5-2005B Hex Socket Headless Set Screw (M2x5) 6
33 S7-2006A Button Head Screw (M2x6L) 4
34 S6-2505A Socket Button Head Cap Screw (M2.5x5) 4
35 SW2-025A Spring Washer 4
36 S4-3012B Button Head Screw (M3x12) 2
37 S7-2006A Button Head Screw (M2x6) 2
38 S6-3008A Socket Button Head Cap Screw (M3x8) 2
39 B2-0310A Set Screw (M3x10) 4
40 S4-3010B Button Head Screw (M3x10L) 2
41 S5-3010B Hex Socket Headless Set Screw (M3x10) 2

XPB0088 3/4" HOSE x1" /28mm HOSE END ADAPTER
XPB0092 HOSE END ADAPTER 1in/28mm HOSE THREAD x 1 1/2 in. O.D.

44

43
43

EOS50206 Button Fastener 3
45 EOS30032 SHROUD
46 EOS50290 5" CV Swivel Exhaust Fitting Assembly 
47 EOS50291 6" CV Swivel Exhaust Fitting Assembly 

1
1

OPT

XPA0200 ψ3/4" x 5ft VACUUM HOSE42 OPT

OPT

OPT
2864542 Multihole Pad 6”-150mm velcro

XPA0034 1in. x 6 ft. VACUUM HOSE42 OPT

Belangrijke informatie

Beoogd gebruik



Productconfiguratie/specificaties: elektrische excenterschuurmachine

BELANGRIJKE OPMERKING
De geluids- en trillingswaarden als vermeld in de tabel zijn het resultaat van laboratoriumtests in overeenstemming met de genoemde 
richtlijnen en normen, en kunnen geen rekening houden met alle blootstellingsscenario's. De werkelijke blootstellingswaarden en het risico 
of de schade voor een individu is uniek voor elke situatie en is bovendien afhankelijk van de omgeving, de werkwijze van het individu, 
het ontwerp van het werkstation evenals de blootstellingsduur en de lichamelijke toestand van de gebruiker. DELMEQ is niet verantwoordelijk 
voor de gevolgen van het gebruik van de aangegeven waarden in plaats van de werkelijke blootstellingswaarden voor individuele 
risicobeoordelingen.

Gebruiksaanwijzingen

VOOR GEBRUIK
Het gereedschap is ontworpen als een handgereedschap. Het is altijd raadzaam dat gebruikers stevig en stabiel op een solide ondergrond 
staan. Denk eraan dat de schuurmachine een draaimoment kan ontwikkelen.

1. Steek het netsnoer van de schuurmachine met de stekker in het stopcontact (220 VAC). De waarschuwingspiepjes weerklinken als de 
 stekker goed in het stopcontact zit en de indicatorled licht op dat moment rood op. Zie afbeelding 1.
2. Druk op de aan/uit-knop "ϴ" om de schuurmachine in te schakelen. Als de schuurmachine is ingeschakeld, knippert de indicatorled groen. 
 Zie afbeelding 2.
3. Pas het toerental aan met een druk op de "+"- of "-"-knoppen op het bedieningspaneel. Druk op "+" om het toerental te verhogen, 
 en druk op "-" om het toerental te verlagen. Zie afbeelding 3.
4. Druk de schakelaar in om het gereedschap te starten. Laat de schakelaar los om het gereedschap te stoppen.

SCHUURMACHINE STARTEN EN STOPPEN

6

Afbeelding 1 Afbeelding 2

De led knippert groenDe led knippert groen

Afbeelding 3

* Aangegeven geluidsniveaus; de metingen zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen EN 60745-1 en EN 60745-2-4. (Onzekerheid K=3dB).
* De aangegeven trillingsniveaus zijn in overeenstemming met EN 12096; de metingen zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen EN 60745-1 en EN 60745-2-4.

Schuur-
zoolmaat
mm 

Vacuum
Type

Ex-center 
mm 

Spanning Model Onzekerheid
 K m/s²

2.5(3/32) 220V 706512 1.35 (2.98 ) 100 (3.94) 254 (10.00) 71.0 (82.0) 1.57 (5.15) 1.5

5.0(3/16) 220V 706510 1.38 (3.04 ) 100 (3.94) 254 (10.00) 72.0 (83.0) 1.70 (5.58) 1.5

2.5(3/32) 220V 706502 1.38 (3.04 ) 100 (3.94) 265 (10.43) 69.0 (80.0) 2.52 (8.27) 1.5

5.0(3/16) 220V 706500 1.41 (3.11 ) 100 (3.94) 265 (10.43) 71.0 (82.0) 1.77 (5.81) 1.5

Trillingsniveau 
m/s² (ft/s²)

Geluidsdruk-
niveau dBA 
(vermogen)

Nettogewicht 
product Kg (lb.)

Hoogte 
mm (inch)

Lengte
mm (inch)

125mm
Centrale
stofaf-
zuiging 

150mm

Centrale
stofaf-
zuiging



MAXIMUMSNELHEIDSFUNCTIE 
De excenterschuurmachine heeft zeven vooringestelde maximumsnelheden: 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 en 10,000 1/min. 
Het maximumtoerental kan te allen tijde worden gewijzigd bij in een werking zijnde of gestopte schuurmachine.
Het ingestelde maximumtoerental wordt bewaard als de voeding wordt uitgeschakeld.

MAXIMUMSNELHEID EN INTERMEDIAIRESNELHEIDSREGELING
1. Het maximumtoerental kan worden aangepast door een druk op de "+"- of "-"-
 knoppen op het bedieningspaneel van de schuurmachine. Met elke aanraking neemt 
 het toerental toe of af overeenkomstig de volgende instelling.
2. De intermediaire toerentallen tussen nul (0) 1/min en het ingestelde maximumtoerental 
 kunnen met de posities van de hendel voor intermediaire toerentallen worden ingesteld. 
 Zie afbeelding.

OVERBELASTINGSBEVEILIGINGSSYSTEMEN
De elektrische excenterschuurmachine heeft twee systemen om de motor en de printplaat tegen overbelasting en oververhitting te beschermen.

Aandrukbeveiliging
De schuurmachine kan het ingestelde maximumtoerental monitoren en constant houden terwijl de machine harder of minder hard omlaag drukt. 
Als de schuurmachine te sterk omlaag wordt gedrukt, schakelt de led aan de achterzijde van het apparaat om van groen naar knipperend 
rood licht, en de motor zal iets langzamer draaien om de gebruiker te waarschuwen. De permanente drukkracht mag niet groter zijn dan 
ongeveer 5 kg. Als de gebruiker te sterk blijft drukken, gaat de led continu rood branden en de machine stopt. Om de schuurmachine 
onmiddellijk te herstarten moet u de schakelaar loslaten en opnieuw indrukken om door te gaan met schuren. Herhaaldelijke overbelasting 
leidt tot frequent uitvallen van de motor en een hogere temperatuur van het gereedschap.

Oververhittingsbeveiliging
De schuurmachine kan de temperatuur van de inwendige elektronische systemen monitoren en het gereedschap uitschakelen als de temperatuur 
zo hoog is dat beschadiging dreigt. In de perioden die leiden tot een hoge interne temperatuur zal de schuurmachine zichzelf uitschakelen als 
de temperatuur zo hoog is dat beschadiging dreigt. De schuurmachine kan niet opnieuw worden gestart totdat de interne temperatuur is gezakt 
tot een waarde die veilig is voor de elektronische systemen. De afkoeltijd is afhankelijk van de lokale omstandigheden. Het is raadzaam om in 
eerste instantie 5 minuten te wachten. Herhaaldelijke oververhitting leidt tot langere afkoeltijden.

SCHUURZOLEN BEVESTIGEN
1. Borg de spil met de meegeleverde steeksleutel en schroef de schuurzool erop. Draai deze stevig handvast. Niet te sterk vastdraaien.
2. Plaats om de schuurzool te verwijderen de platte steeksleutel tussen de schuurzool en de versterking. Borg de spil met de platte 
 steeksleutel en schroef de schuurzool los. Zie afbeelding 5.

REINIGEN
1. Blaas periodiek alle luchtopeningen en het gebied boven de schuurzool en onder de versterking schoon met droge perslucht. Reinig alle kunststoffen onderdelen 
 met een zachte vochtige doek. Gebruik NOOIT oplosmiddelen om kunststoffen onderdelen schoon te maken.
2. Draag een veiligheidsbril als u perslucht gebruikt.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE
In overeenstemming met de RoHS-richtlijn
Dit product en de samenstellende onderdelen zijn RoHs-conform en bevatten geen substanties die de maximumconcentraties als vermeld in de Europese richtlijn 
2002/95/EG, gewijzigd door beschikking van de Commissie 2005/618/EG en andere amendementen uitgegeven op de op het product aangegeven datum.

In overeenstemming met de WEEE-richtlijn
• Voer elektrische apparaten niet als ongescheiden gemeentelijk afval af, maar zamel deze gescheiden in.
• Neem contact op met de gemeente voor informatie over de beschikbare ophaaldiensten.
• Als elektrische apparaten worden gestort of gedumpt, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater weglekken en in de voedselketen terechtkomen en 
 zo uw gezondheid en welzijn schaden.
• Als oude apparaten door nieuwe worden vervangen, is de verkoper wettelijk verplicht om uw oude apparaat gratis terug te nemen en af te voeren.

Federal Communications Commission (FCC)-verklaring van overeenstemming
BELANGRIJKE OPMERKING: Deze apparatuur is getest en valt binnen de grenzen voor een digitaal apparaat uit klasse A conform paragraaf 15 van de FCC Rules. 
Deze regels zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen storende interferentie wanneer het apparaat in een bedrijfsomgeving wordt gebruikt. 
Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als deze apparatuur niet is geïnstalleerd en niet wordt gebruikt overeenkomstig 
de gebruiksaanwijzing, kan er schadelijke interferentie met radiocommunicatie ontstaan. Als deze apparatuur in woongebieden wordt gebruikt, ontstaat er waarschijnlijk 
schadelijke interferentie. In dergelijke gevallen moet de gebruiker op eigen kosten de interferentie verhelpen.
ATTENTIE: Bij wijzigingen of aanpassingen zonder uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke voor compliance vervalt de bevoegdheid van de gebruiker 
om met de apparatuur te werken.

Industry Canada-verklaring van overeenstemming
Dit digitale apparaat uit klasse A is in overeenstemming met de Canadese norm ICES-003.
 

7

afbeelding 4

afbeelding 5


