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1. Veiligheidsvoorschriften 
 

1. Lees en bestudeer aandachtig de volledige handleiding zodat u weet wat de 

machine kan en welke gevaren ermee verbonden zijn. 

 

2. Aard alle werktuigen om u te beschermen tegen elektrische schokken. Gebruik 

een drieledige stekkerdoos voor een drieledige stekker. Als u een adapter gebruikt 

voor een tweeledige stekker, zorg er dan voor dat die ook geaard is. Verwijder nooit 

de derde pin van een drieledige stekker. 

  

3. Controleer of de onderdelen niet beschadigd zijn. Controleer werking van mogelijk 

beschadigde beschermingen alvorens de machine te bedienen. Ga na of de 

bewegende onderdelen goed uitgelijnd zijn en of alles vast zit. Kijk of er niets 

gebroken is. Vervang of herstel beschadigde beschermingen. 

  

4. Verbreek de stroomtoevoer alvorens de machine bij te stellen of alvorens 

onderdelen te vervangen. 

 

5. Hou de beschermingen op hun pl aats en hou ze in goede staat. 

 

6. Bescherm uw ogen tegen wegvliegende deeltjes. Draag altijd een veiligheidsbril of 

–masker. 

 

7. Draag een stofmasker als er stof met de bewerking gemoeid is. 

 

8. Forceer het werktuig niet. U zal een beter resultaat verkrijgen als u de machine 

gebruikt waarvoor ze is ontworpen. 

 

9. Vermijd het per ongeluk opstarten van de machine. Zorg ervoor dat de 

stroomschakelaar op OFF staat alvorens de machine van stroom te voorzien. 

Verwijder de schakelaar als het werktuig niet gebruikt wordt. 

 

10. Verwijder alle sleutels alvorens het werktuig aan te zetten. 

 

11. Bedien de machine nooit als u onder invloed bent van drugs, alcohol of 

medicijnen die u belemmeren om haar behoorlijk te bedienen. 

 

12. Gebruik de aanbevolen accessoires. Het gebruik van ongeschikte accessoires kan 

gevaarlijk zijn. Raadpleeg de handleiding bij twijfel. 

 

13. Sta nooit op een werktuig. Een val kan ernstige verwondingen met zich 

meebrengen. 

 

14. Laat de machine nooit onbeheerd aan. Zet de stroomschakelaar op OFF. Laat de 

machine niet achter tot ze volledig tot stilstand is gekomen. 

 

15. Trek altijd de stekker uit de stekkerdoos om de machine bij te stellen, 

onderdelen te vervangen of de machine te reinigen. 

 

16. Vermijd gevaarlijke omstandigheden. Gebruik de machine niet op vochtige en 

natte plaatsen. Zet de machine niet in de regen, hou uw werkterrein proper en goed 

verlicht. Gebruik de machine niet op plaatsen waar dampen van verf en oplosmiddel, 

of ontvlambare vloeistoffen een potentieel gevaar kunnen betekenen. 
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17. Hou bezoekers en kinderen weg van de werkplaats. Hou anderen op een veilige 

afstand, en vooral als de machine in werking is. 

 

18. Gebruik het juiste werktuig. Gebruik nooit een werktuig waarvoor het niet dient. 

 

19. Hou de werktuigen in een goede staat. Hou hen proper en scherp voor een 

optimaal resultaat. Volg de instructies voor de smering en vervanging ervan. 

 

20. Zorg ervoor dat alles stevig vaststaat. Gebruik indien nodig een klem i.p.v. uw 

handen omwille van de veiligheid. Ronde voorwerpen of voorwerpen met een rare 

vorm kunnen dan niet ronddraaien. 

 

21. Buig er niet overheen. Zorg ervoor dat u altijd stevig en in evenwicht staat. 

Draag oliebestendige schoenen met rubberen zool. Verwijder alle olierestjes, 

splinters en ander afval van de vloer. 

 

22. Draag geschikte kledij en bescherm uw haar indien nodig. Loshangende kledij of 

juwelen kunnen vastraken in de machine. 

 

23. Zorg ervoor dat er geen kinderen bij kunnen. Zorg voor een goed slot of berg de 

startsleutel ergens veilig op. 

 

2. Technische gegevens 
 

Model BSM 150 W 

Vermogen 520W 

Slijpsteen (mm) 150x25x32 

Schuurband (mm) 50x1000 

Snelheid slijpsteen (T/min.) 2950 

Gewicht (kg) 16 
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3. Omlijning 
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EG Conformiteitsverklaring

MACHINE RICHTLIJN: 2006/42/EC
LAAGSPANNING: 2006/95/EC

EMC: 2004/108/EC

De machine beantwoordt aan de norm EN 60204-1 
(elektrische veiligheid van machines)

Ingevoerd door
CONTIMAC 

Z5 Mollem 440 - 1730 Asse

Verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet 
aan de bovenstaande normen.
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