
Tips og brugsinfo

Kantsliber
med kort næb, HT7

Information
Professionel 220 V kantslibemaskine til afslibning af trægulve samt trapper, dørtrin og mindre gulvarealer. Maskinen kan nemt 
komme ind til væggen, hvor gulvslibemaskinen ikke kan komme (fås også i en særlig lav og lang model). Husk at få Del-Pin
rondeller samt slibeolie med samt naturligvis godkendt forlængerkabel.

Brugsanvisning
Dyk alle synlige søm 2-3 mm i gulvet. Tilslut el-kablet og læg det over skulderen, vip maskinen bagover og start.  
Sænk roligt maskinen mod gulvet, den må aldrig blive stående på samme sted, men skal bevæges i bløde bevægelser frem og 
tilbage for at få et godt sliberesultat. Kantsliberen fås også i en særlig lav(lang) udgave, som kan gå ind under radiatorer, skabe mv.  
Er der hjørner og kanter, som kantsliberen ikke kan klare, må gulvet her slibes med en trekantsliber eller rystepudser som også 
kan lejes. Slibepapiret fastholdes af en skive og spændebolt, som let løsnes og fastspændes ved skift af slibepapir. Montage
nøgle medfølger. Husk at rengøre maskinen efter brug. Da slibestøv er meget brandfarligt bortska�es det udendørs straks efter 
brug. Lej godkendt forlængerkabel - ved brug af ikke-godkendt kabel kan maskinens motor brænde af og servicegarantien 
gælder ikke.

Service
Der skal ikke foretages service på maskinen, dog skal støvposen løbende tømmes, og ved overdreven brug af gulvolie kan der 
sætte sig en skorpe af olie og slibestøv på bagskiven samt på maskinens kørehjul, som så rengøres.

Tips og ideer
Til afslibning langs fodpaneler, dørtrin, trapper samt mindre gulvarealer mv.
Lej godkendt forlængerkabel og evt. trekantsliber, rondelsliber m.m.

Transport
Husk forsvarlig fastgørelse under transport, slåes maskinen skæv dækker servicegarantien ikke. Vægt ca. 15 kg.

Tilbehør
Høreværn • Støvmaske •  Sandpapir •  Støvsuger. -
Støvposer kan købes i afdelingen.

Sikkerhed
Når du anvender dette udlejnings-værktøj, er der ikke nogen speci�k sikkerhedsanvisning, dog skal man altid tænke sig godt 
om - også som „gør-det-selv“- M/K´er. Tænk altid på sikkerhed såvel for dig selv, som for dine omgivelser. I tilfælde af, at sik -
kerhedsudstyr bør anvendes, kan dette naturligvis også lejes. Undgå at slibe i ledningen. 

Drivkraft
Dette udlejningsudstyr skal tilkobles godkendt 220 V stikkontakt eller en af Del-Pins forlængerledninger.  
I tilfælde af at der anvendes andre forlængerledninger (med for lille kvadrat) og udstyret herved brænder sammen, er dette 
ikke dækket af servicegarantien og må betales af lejer. Hvis udstyret er forsynet med separat jordben skal jordstik anvendes. 
Hvis udstyret bruges i forbindelse med gamle installationer, kan det anbefales at anvende 380 V adapter til 220 V udstyr med 
jordstik.

Læs altid brugsanvisningen inden opstart.
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