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Originele gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften liggen ter inzage bij Boels Verhuur B.V.

BOORHAMER
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd om te hameren in beton, baksteen en steen en voor
lichte hakwerkzaamheden. Het is eveneens geschikt voor boorwerkzaamheden zonder slag in
hout, metaal, keramiek en kunststof alsmede voor het in- en uitdraaien van schroeven.

1. MONTAGE EN GEBRUIK
De volgende tabel toont de handelingsdoelen voor montage en gebruik van het elektrische
gereedschap. De aanwijzingen van de handelingsdoelen worden in de aangegeven afbeelding
getoond. Naargelang de aard van de toepassing zijn verschillende combinaties van de
aanwijzingen vereist. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Veiligheid voor gebruiker
• Draag veiligheidsbril (bij metaalbewerking), gehoorbescherming en stofkap.
• Controleer boorplaats op leidingen of kabels. Gebruik evt. leidingzoeker.
• Houd machine altijd met twee handen vast.
• Gebruik altijd geaarde stopcontacten.
• Houd kinderen en huisdieren buiten bereik van machine.
• Gebruik buitenshuis; controleer of machine is aangesloten via aardlekschakelaar (max. 30
mA).
Controleer vóór gebruik
• Stand van aan/uit-schakelaar. Deze moet in uit-stand staan.
• Correcte bevestiging van boor.
• Machine visueel op mankementen.
• Stekker en stroomkabel op beschadigingen.
Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) de machine!
Veiligheid tijdens gebruik
• Til machine nooit op aan stroomkabel.
• Trek nooit aan stroomkabel om machine te verplaatsen.
• Forceer machine niet.
• Behandel stekker en stroomkabel voorzichtig.
• Gebruik machine nooit met beschadigde stekker en/of stroomkabel.
• Gebruik verlengkabel. Voorkom spanningsverlies, zorg voor minimale kabeldoorsnede van
2,5 mm2 en houd kabel zo kort mogelijk. Rol kabelhaspel helemaal uit.
Veiligheid na gebruik
• Neem na gebruik stekker uit stopcontact.
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2. ONDERHOUD EN REINIGING
• Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd schoon om
goed en veilig te werken.
Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!
Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.
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