
 

Polijstmachine  
Art. Nr.  01700 

 

CE    Deze machine is in overeenstemming  

met CE EN 55014 + EN 61000 
 

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G 

 

• Voor uw eigen veiligheid lees deze ge-
bruiksaanwijzing goed door alvorens de 
machine te gebruiken. 

• Volg bij gebruik van de machine altijd 
de bijgeleverde veiligheidsvoorschrif-
ten en onderstaande aanvullende vei-
ligheidsvoorschriften nauwkeurig op. 

 
Technische gegevens 
 

Netspanning         230 V∼ / 50 Hz 
Vermogen              120 W 
Poetsbewegingen                   3.000 min

-1
 

Diameter Polijstwiel              240 mm 
geluidsdruk (LPA)        < 75 dB(A) 
(EN 55014) 
versnelling waarde             6,4 m/s² 
(EN 55014)  
Beschermingsklasse          / II 
 
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor 
polijstmachines 

• Controleer of de op het typeplaatje van de 
machine vermelde spanning overeenkomt 
met de ter plaatse beschikbare netspan-
ning. 

• Volg altijd de instructies van de fabrikant 
van het gebruikte poets- of polijstmiddel. 

• Schakel de machine uitsluitend in en uit 
terwijl het polijstwiel tegen het poetsopper-
vlak wordt gehouden. 

• Oefen slechts een lichte druk op de ma-
chine uit. 

• Draag bij droog polijsten altijd een stof-
masker. 

• Gebruik een matige hoeveelheid polijst-
middel. Een te grote hoeveelheid kan er 
toe leiden dat de polijstvacht van het po-
lijstwiel glijdt  

 
Beschrijving (fig.1) 
 
Uw polijstmachine is ontworpen voor het poet-
sen en polijsten van gelakt autoplaatwerk. 
 
1. Aan- / uitschakelaar 
2. Motor 
3. Handgreep 
4. Polijstwiel 
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Aanbrengen van het polijstvachten 
 
De machine wordt met een fijne en een ruwe 
polijstvacht geleverd. De ruwe wordt gebruikt 
om het polijstmiddel aan te brengen, de fijne 
om het uit te poetsen 
 

• Leg de machine met het polijstwiel om-
hoog op tafel. 

• Trek de te gebruiken polijstvacht over het 
polijstwiel. 

• De polijstvacht moet strak en gelijkmatig 
om het polijstwiel zitten. 

 
Poetsen / polijsten 
 

• Breng de ruwe polijstvacht aan. 

• Breng het polijstmiddel gelijkmatig ver-
deeld over het gehele oppervlak van de 
polijstvacht aan. 

• Houd de polijstmachine tegen het te poet-
sen oppervlak en schakel de machine in. 

• Beweeg de machine gelijkmatig over het 
gehele te behandelen oppervlak, zonder 
druk uit te oefenen. 

• Schakel altijd de machine uit alvorens de 
machine van het oppervlak weg te nemen. 

• Als u de gehele auto heeft behandeld, 
verwijdert u de ruwe polijstvacht van het 
polijstwiel en brengt de fijne polijstvacht 
aan. 

• Poets het poets- of polijstmiddel uit, op 
dezelfde manier en in dezelfde volgorde 
als u het heeft aangebracht. 

• Poets op moeilijk toegankelijke plaatsen 
met de hand. 

 
 
Reiniging en onderhoud 
 
De machine vergt geen speciaal onderhoud. 



 

• Reinig regelmatig de ventilatieopeningen. 

• Was de polijstvachten regelmatig en uit-
sluitend met de hand. Laat de polijstvach-
ten aan de lucht drogen. 

• Als u de machine langere tijd niet gebruikt, 
verwijdert u de polijstvacht van het polijst-
wiel. Bewaar de machine met het polijst-
wiel omhoog gericht  

 
2 Jaar volledige garantie  
 
De garantietijd voor dit apparaat begint op de 
dag van de koop. De koopdatum overlegt u 
aan ons door toezending van het originele 
aankoopbewijs bij het apparaat te voegen. 
Wij garanderen tijdens de garantietijd: 
 

• kostenloze verhelping van eventuele sto-
ringen. 

• kostenloze vervanging van alle defecte 
onderdelen.  

• Inclusief kostenloze, vakkundige service. 
 
Voorwaarde voor voornoemde garantie is, dat 
eventuele gebreken niet door ondeskundig 
gebruik ontstaan zijn. 
 
Bij eventuele vragen over kwaliteitsproblemen 
dient u zich tot de fabrikant te wenden: 
 
Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH  
Abt. Reparatur-Service 
Lempstr. 24 
D-42859 Remscheid 
 
Telefoon: 0049/2191/37 14 71 
Telefax: 0049/2191/38 64 77 
 
Milieu 
 
Als uw machine na verloop van tijd aan ver-
vanging toe is, geef hem dan niet met het 
huisvuil mee, maar zorg voor een milieuvrien-
delijke verwerking.  
 
 
 
 

 


