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Informasjon

Girafsliper til sement og gipsvegger hvor overflaten skal finpusses. Støvsuger
skal anvendes. Strømforbruk 400 w. Omdr / min. 1000-1650. Vekt 4.kg. Max.
slipediameter 225 mm. Maskinen må ikke overbelastes.
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Husk å slå av strømmen når det skiftes slipepapir. Sugeslangen tilsluttes
støvsugeren. Det er viktig å kontrollere at støvsugerens filter og støvpose
ikke er helt tilstoppet da det fine støvet lukker for luftgjennomstrømning og
motoren kan overbelastes og kortsluttes. Der skal alltid være monteret slipepapir
på bakskiven ellers vil borelåsen bli ødelagt. Slipemaskinen trykkes lett mot
overflaten. Den roterende slipeskiven må ikke komme i kontakt med skarpe
og spisse gjenstander som kan ødelegge den.
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Støvsuging eller bløt børste. Trykkluft kan anbefales.
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Service
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Sørg for at maskinene holdes rene. Støvsuger kontrolleres jevnlig. Unngå
overbelastning.
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Sørg for å ha rikelig med støvposer og slipepapir. Støvmaske anbefales.
Planlegg arbeidet ditt.
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Sørg for at maskinen ikke velter og ødelegges.
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Vi er “gjør-det-selv“ folkets leie partner

Vi er “gjør-det-selv“ folkets leie partner

Tilbehør
Støvposer, slipepapir, støvmaske, skjøteledning og sikkerhetsbriller.

Sikkerhet
Tenk deg godt om når du anvender maskinene. Sørg for opprydding av gulv,
spesielt ved sliping av tak. Stå på et solid underlag og unngå fall slik at støvsuger
velter. Husk støvmaske og sikkerhetsbriller.

Drivkraft
Dette utleieutstyr skal tilkobles godkjent 230 V stikkontakt eller strømuttaket
på støvsugeren.
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