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Hummel gulvslibemaskine - sikkerhed - brug - vedligehold
Sikkerhed
Vigtigt
Når elektriske redskaber tages i brug, er det vigtigt for at undgå stød,
brandfare eller legemesbeskadigelse, først at læse sikkerhedsanvisningen.
Alment:
1. Hold altid orden på arbejdspladsen, det formindsker risikoen for ulykker.
2. Lad aldrig Hummel stå ude i regnvejr. Benyt ikke Hummel på våde
arbejdspladser. Sørg altid for tilstrækkelig belysning på arbejdsstedet. Benyt
aldrig Hummel på arbejdssteder, hvor der kan forekommer brandbare væsker
eller gasser.
3. Undgå under arbejdet at berøre jordforbindelser(vandrør, radiatorer eller
køleskabe).
4. Undgå at børn kommer i berøring med Hummel.
5. Undgå at overbelaste Hummel.
6. Benyt ikke Hummel til andet arbejde end den er beregnet til.
7. Benyt altid støvmaske og høreværn.
8. Træk aldrig maskinen med netkablet. Undgå at beskadige netkablet.
9. Hensæt aldrig en Hummel uden opsigt med tilkoblet netledning.
10. Benyt aldrig en defekt Hummel.
Klargøring af Hummel
1. Montér sugerør/håndtag på maskinhusets bageste del samtidig med at stang
for valseløft stikkes ned i underdel for valseløftestang.
2. Spænd vingeskruen på underste valseløftestang.
3. Spænd den store vingeskrue på maskinhusets bageste del.
4. Hæv med håndtag for valseløft maskinen fri af gulvet.
5. Montér ledningsholderen.
6. Sørg for at sugerøret ikke er tilstoppet.
7. Påsæt støvposen på sugerørets studs og spænd den fast med MultiClip.
8. Aftag det højre sidedæksel og hæv med valseløfthåndtaget maskinen fri af
gulvet.
9. Før påsætning af slibebånd, hæves udløserhåndtaget på maskinens venstre
side, således at styrevalsen sænkes.
10. Sæt slibebåndet ind over slibevalse og styrevalse, med slibebåndets retningspile
pegende fremad.
11. Udløserhåndtaget trykkes ned, hvorved slibebåndet strammes.
12. Start aldrig maskinen før båndet er strammet.
13. Forbind motorkablet med forlængerledningen.
14. Tilslut forlængerledningen til netspænding 230V.
15. Test båndindstilling før brug. Drej startknappen på - Test og hold den i 2
sekunder. Er indstillingen i orden løber båndet lige - uden at løbe til den ene
eller anden side. Sluk maskinen. Løber båndet ud af maskinen, løsnes
unbrackoskruen ved båndstyret og styrevalsen hæves i højre side. Drej til Test
igen og kontrollér båndindstillingen. Efter endt indstilling spændes
kontramøtrikken under unbrackoskruen.
16. Påsæt sidedækslet igen.
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Betjening af Hummel
1. Start motoren ved at holde startknappen i ca. 2 sekunder på start indtil motoren
har nået fulde omdrejninger, hvorefter knappen slippes og automatisk drejer hen
på betrieb. Holdes afbryderen for længe på start nedsættes levetiden på
startkondensatoren.
2. Forlad aldrig maskinen mens den kører.
3. Når der ikke arbejdes med maskinen skal netstikket være afbrudt.
4. Startes maskinen ved lave temperaturer kan det være nødvendigt at koble
kileremmene fra og lade motoren køre et par minutter uden belastning.
5. Maskinen slukkes ved at dreje startknappen på 0. Inden den slukkes skal
slibevalsen være fri af gulvet.
6. Støvposen bør aldrig være mere end 1/3 fyldt. Fyldes den mere, mister
støvposen sin filtereffekt.
7. Slibetrykket kan stilles i 3 stillinger: Fein = finslibning (korn 80-120). Mittel =
mellemslibning (Korn 40-60). Grob = grovslibning (korn 16-36).
Vedligeholdelse
1. Båndstyr og styrevalse bør regelmæssigt rengøres, - eventuelt afmonteres.
2. Slibevalsen undersøges regelmæssigt for beskadigelser. Beskadiges
slibevalsen af et søm, ses det ofte på sliberesultatet.
3. Maskinens kørehjul skal regelmæssigt undersøges for fastkørt støv som kan
give maskinen en uregelmæssig gang over gulvet.
4. Kontrollér spændingen på kileremmene. Den tykke rem skal på midten mellem
motor- og slibeakselremskive kunne trykkes 1 cm. ned.
5. Afmontér regelmæssigt slibevalsen og tøm den for støv. For meget støv inden i
slibevalsen kan give rystelser i maskinen.

