
  
 
 

Multifunctionele Detector 

Art.-Nr. 99981 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
Lees deze gebruiksaanwijzing voor de eerste 
ingebruikname van de detector zorgvuldig door en 
volg de aanbevelingen op. 
 
Gebruiksmogelijkheden 
 
Deze Multifunctionele Detector is geschikt voor de 
berekening van afstanden, oppervlakten en volumen. 
Daarnaast kan de detector metalen objecten( zoals 
leidingen, buizen etc.) lokaliseren en elektrische 
leidingen onder spanning detecteren onder 
pleisterwerk, de omgevingstemperatuur opmeten en 
een laserstraal opwekken voor het uitlijnen van 
objecten door de doe-het-zelver. Deze detector is 
niet geschikt voor professioneel gebruik.  
 
Technische gegevens: 
 
Bedrijfsspanning: 9V-blok  (6F22) 
Meetbereik:  0,45 – 15 m 
Weergave:  naar keuze  meter/inch 
Meetnauwkeurigheid: +/- 0,5% 
Uitzendhoek van de   
ultrasone trillingen: +/- 8° 
Meetdiepte:  ca. 20 mm voor metalen 
objecten (diameter 16 mm, wanddikte: 1 mm) en  
spanningsleidingen (> 110V~; doorsnede 1,2mm) 
Omgevingstemperatuur:0°-40°C 
Laserklasse  2 
Golflengte:  650 nm 
Vermogen:  < 1 mW   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Attentie: Kijk nooit rechtstreeks in de laserstraal. 
Vermijd ieder contact van de laserstraal met de  
onbeschermde ogen. Wij adviseren u bij het 
gebruik van de Multifunctionele Detector altijd 
een laser-beschermingsbril te dragen. 

• Zorg dat de laserstraal niet via het werkstuk of 
via opzetstukken gereflecteerd wordt. 

• Nooit met optische instrumenten zoals een loep 
in de laserstraal kijken. 

• Richt  de laserstraal nooit op personen of dieren. 
Kinderen moeten uit de buurt van dit 
gereedschap gehouden worden. 

• De laser moet overeenkomstig deze 
gebruiksaanwijzing gebruikt worden.  

• Reparaties aan het laserapparaat mogen 
uitsluitend door de erkende vakman 
uitgevoerd worden.  

 

Inhoud 

 Multifunctionele Detector 

 Opzetstuk voor lijnenprojectie met 2 
waterpassen 

 Bevestigingsplaat voor statiefgebruik 

 Bevestigingsvoet 

 9V-Blokbatterij 

 Gebruiksaanwijzing 
 
Het plaatsen van de batterij 
 
Open het batterijvak (15) aan de achterzijde van de 
detector en verbind de drukknopaansluitingen met de 
polen van de batterij. Let hierbij op de juiste 
verbinding van + en - pool. Leg de batterij in het 
batterijvak en sluit het deksel. 
 
Attentie: als het apparaat een langere tijd niet wordt 
gebruikt, de batterij verwijderen.  
Gebruikte batterijen behoren niet tot het normale 
huisafval. Levert u de batterijen in bij de 
gemeente of de inzamel bakken in de winkels. 
 
Beschrijving: 

1. Hoofdschakelaar 
2. Display 
3. Toets BASE voor het bepalen van de meetbasis  
4. Toets MODE  voor het bepalen van de soort 

meting (afstand, oppervlakte, inhoud en 
cumulatieve metingen)  

5. Toets UNIT voor het vaststellen van de 
meeteenheid (m/inch en °C/°F ) 

6. Toets READ voor het activeren van de 
afstandsmeting 

7. Toets TEMP/DIST keuzemogelijkheid voor 
afstandsmetingen en temperatuur  

8. Toets LASER voor het inschakelen van de 
permanente laserstraal 

9. Toets AC/ME/DIST keuzemogelijkheid voor de 
functies metaal zoeken, leidingen zoeken en 
afstandsmeting 

10. Rode controlelamp voor de signalering van 
elektrische leidingen onder spanning 

11. Groene controlelamp voor de signalering van 
metaal 

12. Laseruitgang 
13. Lijnenprojectie opzetstuk  
14. Bevestigingsplaat voor statiefgebruik  
15. Batterijvak 
16. Magneet 
17. Uitsparing voor de geleide-pen  
18. Temperatuurvoeler 
19. Ultrasone sensor 
20. Geleide-pen van de bevestigingsplaat voor 

statiefgebruik 

21. Schroefdraad t.b.v. statiefgebruik (achterzijde) 

Laserlicht 
Niet in de straal kijken! 

Laser klasse 2 
Volgens EN 60825-1+A11 

P ≤ 1mW; λ = 650 nm 



  
 
 

Bediening 
• Schakel het apparaat in door het indrukken van 

de toets Power (1). 
• In het display (2) verschijnt automatisch de 

modus voor enkelvoudige berekeningen van 
afstanden in meters. 

• Als uitgangspunt voor de meting geldt in eerste 
instantie de voorkant van de Detector. Dit kan 
door het indrukken van de toets BASE (3) 
gewijzigd worden. 

 
Belangrijke aanwijzingen bij het gebruik van de 
Detector voor afstandsmetingen 
1. Bij gebruik van de meegeleverde 

bevestigingsplaat voor statiefgebruik (14) kunt u 
de Multifunctionele Detector op ieder willekeurig 
fotostatief met een normschroefdraad van 1/4“-
20 UNC monteren. Het gebruik van een statief 
vereenvoudigd de bediening van de Detector. 
Door de vaste positie van het statief in de ruimte 
zal het meetresultaat aanzienlijk nauwkeuriger 
zijn dan bij een meting uit de “losse hand”. 
Plaatst u de Detector dusdanig op de 
bevestigingsplaat (14), zodat de magneten (16) 
aan de achterzijde van de Detector in contact 
komen met de metalen strips van de 
bevestigingplaat en de geleide-pen (20) van de 
bevestigingsplaat in de uitsparing (17) aan de 
achterkant van de Detector past. 

2. Richt de Detector altijd zodanig op het doel 
waarvan u de afstand meten wilt, zodat de 
ultrasone straal loodrecht op het doel treft. 
(Abb.2) 

3. Onregelmatige of zachte, niet reflecterende 
oppervlakten van het doel (tapijten, matten, 
schuimvullingen etc.) evenals vreemde ultrasone 
stralen van andere apparaten kunnen het 
meetresultaat beïnvloeden. 

4. Omdat de ultrasone stralen bij afstandsmetingen 
kegelvormig uitspreiden moet u er rekening mee 
houden dat binnen het bereik van +/- 8° (= ca. +/- 
14,5 cm/m) van de laserstraal zich geen 
personen of objecten (ladders, planten, lampen 
etc.) bevinden. Deze worden door de ultrasone 
stralen gesignaleerd en beïnvloeden het 
meetresultaat (Afb. 2). 

5. De aanduiding ERROR verschijnt zodra 
a. het meetbereik te groot of te klein is. 
b. de ultrasone straal niet loodrecht het doel 

treft. 
c. zich voorwerpen tussen de Detector en het 

doel bevinden, die het meetresultaat 
beïnvloeden. 

d. het oppervlak van het doel de ultrasone 
stralen niet voldoende reflecteren. 

e. de batterij zwak is. 
f. de omgevingstemperatuur onder 0°C of 

boven 40°C ligt. 
6. De bijgeleverde bevestigingsvoet dient voor het 

inspannen van de bevestigingsplaat voor 
statiefgebruik (14) bij het eventuele gebruik van 
een nivelleringsonderstel.  

Meten van enkelvoudige afstanden 
 
• Schakelt u de Detector in door het indrukken van 

de toets POWER (1). 
• Kies daarna de gewenste meetbasis met behulp 

van de toets BASE (3). Het symbool aan de 
linkerkant van het display vermeld de gekozen 
meetbasis (voor- of achterkant van de Detector). 

• Onder het symbool voor de meetbasis wordt 
automatisch de afstand L vermeld. De Detector 
bevindt zich in de stand voor het berekenen van 
enkelvoudige afstanden. 

• Richt de Detector op het vlak, zodat de 
meetstraal het vlak loodrecht raakt. Druk daarna 
de toets READ (6) in. Ter oriëntatie wordt tijdens 
het indrukken van deze toets een rode laserpunt 
op het vlak geprojecteerd.  

• Gelijktijdig wordt een ultrasoon signaal in de 
richting van het met een rode laserlicht 
gemarkeerde punt verzonden. Daar wordt de 
straal gereflecteerd en teruggezonden. De 
gemeten afstand wordt bepaald door een 
berekening van het gemeten tijdsverschil tussen 
het verzenden en de ontvangst van het signaal. 

• De afstand verschijnt in het display in meters. 
Naar wens wordt door het indrukken van de toets 
UNIT (5) de uitkomst in inches omgerekend. 
Voor de meting kunt u ook de meeteenheid 
(meters, inches) vastleggen door het indrukken 
van de toets UNIT (5).   

• Bij herhaald indrukken van de toets READ (6) 
wordt opnieuw de afstand tussen de meetbasis 
en het markeringspunt gemeten. 

• De Detector schakelt na ca. 5 minuten 
automatisch uit als er geen toets ingedrukt wordt. 

 
Cumulatieve metingen van afstanden 
 

• Schakel de Detector in en kies de meetbasis 
zoals hierboven beschreven is. 

• De Detector wordt in de stand voor cumulatieve 
metingen gezet door het eenmalig indrukken van 
de toets MODE (4). In het display verschijnt dan 
een plusteken (+) naast de meeteenheid (m+ / 
in+).  

• Richt de Detector op het vlak, zodat de 
meetstraal deze loodrecht raakt en drukt de toets 
READ (6) in.  

• In de stand voor cumulatieve metingen wordt de 
laatst gemeten afstand bij de som van de 
daarvoor gemeten afstanden opgeteld.  

• Zolang de toets READ (6) ingedrukt blijft, wordt 
in het display de actuele meetafstand 
weergegeven.  

 
Oppervlakteberekening  
 

• Schakel de Detector in en kies de meetbasis 
zoals hierboven beschreven is. 



  
 
 

Door het kort na elkaar twee keer indrukken van 
de toets MODE (4) wordt de Detector in de 
stand voor oppervlakteberekeningen gezet. 
Onder het symbool van de meetbasis verschijnt 
in het display een parallellogram met de 
afstanden  „L“ en „W“. Voor de eerste meting 
knippert de afstand  „L“. 

• Richt de Detector zo op het vlak dat de 
meetstraal deze loodrecht raakt en druk de toets 
READ (6) in. In het display verschijnt de 
gemeten afstand in de gekozen meeteenheid 
(m/in.) en in het parallellogram knippert de 
afstand „W“. 

• Plaats de Detector in een loodrechte hoek ten 
opzichte van de eerste meting en druk de toets 
READ (6) opnieuw in. Zolang u deze knop 
ingedrukt houdt, geeft het display de lengte van 
de tweede afstandsmeting weer. Bij het loslaten 
van de toets worden de beide afstanden met 
elkaar vermenigvuldigd en de gemeten 
oppervlakte in m² of in² op het display 
weergegeven. 

 
Inhoudberekening 
 
• Schakel de Detector in en kies de meetbasis 

zoals hiervoor beschreven. 
• Door drie keer de toets MODE (4) in te drukken, 

wordt de Detector in de stand voor 
volumeberekeningen gezet. In het display 
verschijnt een kubus met de kanten „L“, „W“ en 
„H“ onder het symbool van de meetbasis. Voor 
de eerste meting knippert de kant „L“. 

• Richt de Detector zo op het vlak dat de 
meetstraal deze loodrecht raakt en druk de toets 
READ (6) in. In het display verschijnt de gemeten 
afstand in de gekozen maateenheid en in de 
kubus knippert de kant „W“. 

• Plaats de Detector horizontaal in een rechte hoek 
ten opzichte van de eerste meting en druk de 
toets READ (6) opnieuw in. In het display 
verschijnt de lengte van de tweede meetafstand 
en bij de kubus knippert de kant „H“. 

• Plaats de Detector verticaal in een rechte hoek 
ten opzichte van de beide vorige metingen en 
druk opnieuw de toets READ (6) in. Zolang u 
deze toets ingedrukt houdt, wordt in het display 
het resultaat van de derde afstandsmeting 
weergegeven. Zodra u de toets READ (6) loslaat, 
worden de drie meetresultaten met elkaar 
vermenigvuldigd en in het display wordt de 
inhoud in m³ of in³ weergegeven.  

 
Temperatuurmetingen  
 
• Schakel de Detector aan door het indrukken van 

de toets POWER (1). 
• Door het indrukken van de toets TEMP/DIST (7) 

wordt de Detector in de bedrijfsfunctie 
temperatuurmeting gezet. In het display 
verschijnt de actuele omgevingstemperatuur in 
de eenheid „°C“ (graden Celsius).  

• Tijdens de weergave kunt u door het indrukken 
van de toets UNIT (5) omschakelen naar de 
temperatuur in de eenheid °F“ (graden 
Fahrenheit). 

• Door het opnieuw indrukken van de toets 
TEMP/DIST(7) wordt de Detector in de 
bedrijfsstand voor afstandsmetingen teruggezet. 

 
Leidingzoeker 
 

• Houdt u de Detector uit de buurt van elektrische 
leidingen onder spanning en activeer de Detector 
door het indrukken van de toets POWER (1). 

• Door het eenmalig indrukken van de toets 
AC/ME/DIST (9) wordt de Detector in de modus 
voor het zoeken van leidingen onder elektrische 
spanning gezet. In het display (2) verschijnt een 
staafdiagram, het woord „AC SCAN“ en een 
getal. Het staafdiagram verdwijnt na een korte 
tijd. Het aangegeven getal geeft de ingestelde 
gevoeligheid van de Detector weer. 

• Plaats de Detector vlak tegen de wand waar u 
naar elektrische leidingen onder spanning wilt 
zoeken en beweeg de Detector langzaam 
zijwaarts over de wand.  

• Zodra de Detector in de buurt van een leiding 
onder elektrische spanning > 110V~ komt, wordt 
aan beide zijden naar het midden toe een 
staafdiagram opgebouwd.  

• Bij het verschijnen van de middelste balk van het 
diagram, hoort u een aanhoudend signaal en het 
rode controlelampje (10) naast de 
hoofdschakelaar (1) gaat continu branden. 

• Markeer de plek op de wand, herhaal deze 
procedure van de andere kant en maak opnieuw 
een markering. 

• De elektrische leiding onder spanning bevindt 
zich in het midden van de beide markeringen. 

• Voor een exacte lokalisering van de leiding, kunt 
u op iedere gewenste plek waar het staafdiagram 
geheel of gedeeltelijk verschijnt, de toets UNIT/ - 
(5) meerdere keren indrukken. De gevoeligheid 
van de Detector wordt hierdoor verlaagd en het 
gebied waarin zich de elektriciteit geleidende 
leiding bevindt beperkt.  

• Wanneer u deze procedure op meerdere 
plaatsen op de wand herhaalt, kunt u het verloop 
van de leiding volgen.  

 

Metaaldetector 
 
• Houdt u de Detector uit de buurt van elektrische 

leidingen onder spanning en metaal en activeer 
de Detector met de toets POWER (1). 

• Door het tweemaal indrukken van de toets 
AC/ME/DIST (9) wordt de Detector in de modus 
metaaldetector gezet. In het display (2) verschijnt 
een staafdiagram, het woord „METAL SCAN“ en 
een getal. Het staafdiagram verdwijnt na korte 
tijd. Het aangegeven getal geeft de ingestelde 
gevoeligheid van de Detector weer. 



  
 
 

• Plaats de Detector vlak tegen de wand waarin 
naar metalen objecten (buizen, stalen balken, 
etc.) gezocht moet worden en beweeg de 
Detector langzaam zijwaarts over de wand. 

• Zodra de Detector in de buurt van een metalen 
object komt, wordt aan beide zijden naar het 
midden toe een staafdiagram opgebouwd. 

• Bij het verschijnen van de middelste balk van het 
diagram, hoort u een aanhoudend signaal en het 
groene controlelampje (11) naast de 
hoofdschakelaar (1) gaat continu branden. 

• Markeer de plek op de wand, herhaal deze 
procedure van de andere kant en maak opnieuw 
een markering. 

• Het metalen object bevindt zich in het midden 
van de beide markeringen. 

• Voor een exactere lokalisering van het metalen 
object, kunt u op iedere gewenste plek waar het 
staafdiagram geheel of gedeeltelijk verschijnt, de 
toets UNIT/ - (5) meerdere keren indrukken. De 
gevoeligheid van de Detector wordt hierdoor 
verlaagd en het gebied waarin zich het metalen 
object bevindt beperkt.  

• Wanneer u deze procedure op meerdere 
plaatsen op de wand herhaalt, kunt u het verloop 
van het metalen object volgen. 

 
Laser installatie  
 

• Bij een ingeschakelde Detector wordt door het 
indrukken van de toets LASER (8) een 
permanente laserstraal opgewekt en een rode 
punt op het op een afstand gelegen oppervlak 
geprojecteerd. 

• Plaats het lijnenprojectie opzetstuk (13) in de 
laseruitgang (12) van de Detector waarbij de 
beide waterpassen naar boven wijzen.  

• Met behulp van de waterpassen op het 
lijnenprojectie opzetstuk kunt u de Detector 
horizontaal stellen.  

• Activeer de laserstraal bij een geplaatst 
lijnenprojectie opzetstuk. Een verticale lijn wordt 
op het gepeilde oppervlak geprojecteerd. 

• Door het op een vlakke ondergrond plaatsen van 
de op de bevestigingsplaat voor statiefgebruik  
(14) gemonteerde Detector wordt een laserlijn op 
het oppervlak geprojecteerd.  

 
Onderhoud 
 

De Multifunctionele Detector is onderhoudsvrij. Wrijf 
het omhulsel indien nodig uitsluitend met een droge 
doek schoon. Gebruik geen vloeibaar 
schoonmaakmiddel, omdat deze de behuizing 
kunnen beschadigen en laat geen vloeistoffen 
binnendringen.  
 

3 Jaar volle garantie 
 
De garantietijd voor dit apparaat begint op de dag 
van de aankoop. U levert een bewijs van de 
aankoopdatum door de originele aankoopbon bij het 
defecte product te voegen en via uw aankooppunt in 
te leveren. 
 
1. Brüder Mannesmann geeft voor alle optredende 

materiaal- en fabricagefouten 36 maanden 
garantie na aankoop. Wij garanderen dan de 
kostenloze vervanging van alle defecte delen of 
van het hele apparaat. Neem bij eventuele 
vragen of kwaliteitsproblemen contact op met 
onderstaand telefoonnummer. 

2. UW RECHT OP GARANTIE GELDT ALLEEN 
INDIEN: een bewijs van de aankoopdatum in de 
vorm van een AANKOOPBON getoond kan 
worden; aan het apparaat geen reparaties of 
veranderingen door derden zijn aangebracht, of 
niet originele onderdelen zijn gemonteerd; het 
apparaat volgens de bedieningvoorschriften is 
behandeld; er geen sprake is van overmacht 
van onze kant. 

3. Door een reparatie of vervanging van 
onderdelen binnen de garantietermijn, wordt de 
garantietermijn niet verlengd. 

4. Normale slijtage valt niet onder de garantie. 
5. De garantiebepalingen gelden in combinatie met 

onze leverings- en verkoopvoorwaarden. 
6. Slecht verpakte artikelen worden geweigerd. 
 
Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen 
onmiddellijk contact op met de producent: 
 
Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH  
Abt. Reparatur-Service 
Lempstr. 24 
 
42859 Remscheid 
 
Telefon: +49 (0)2191/37 14 71 
Telefax: +49 (0)2191/38 64 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
Versleten en onbruikbare elektro-
handgereedschappen en het milieu 
 

• Mocht dit apparaat ooit zo intensief gebruikt zijn 
dat hij vervangen worden moet of u er geen 
toepassing meer voor heeft, dan bent u verplicht 
het elektrische apparaat milieu vriendelijk uit het 
verkeer te nemen b.v. bij de winkel van aankoop 
onder de noemer 'oud voor nieuw'. 
Wordt een nieuw apparaat gekocht, dan kan het 
oude apparaat zonder bijbetaling worden 
ingeleverd bij deze winkel. Het moet dan wel een 
apparaat zijn dat gelijksoortig is aan het apparaat 
dat nieuw wordt gekocht. Dus een oude tv voor 
een nieuwe tv of een oude stofzuiger voor een 
nieuwe stofzuiger. 
Deze 'oud voor nieuw'-regeling geldt ook voor 
elektrische huishoudelijke apparaten waarvoor bij 
aankoop geen verwijderingsbijdrage moet 
worden betaald. Een andere mogelijkheid is de 
machine of het apparaat bij de reinigingsdienst 
van de gemeente in te leveren. De wijze waarop 
kan per gemeente verschillen.  

• Elektrische machines bevatten waardevolle 
herbruikbare grondstoffen. U draagt bij tot 
hergebruik van waardevolle grondstoffen als u 
uw oude apparaat bij een centraal teruggifte punt 
aanlevert.  

• Elektrische apparaten bevatten ook stoffen die bij 
onoordeelkundige verwijdering tot schade aan 
mens en milieu kunnen bijdragen. 

• Het symbool van de doorgestreepte 
vuilniscontainer staat voor de 
verplichting, dat het gekentekende 
apparaat aan een gescheiden 
inzameling van elektro- en 
elektronica apparaten ter hergebruik 

aangeboden moet worden. 

• Gebruikte batterijen behoren niet tot het normale 
huisafval. Levert u de batterijen in bij de 
reinigingsdienst van de gemeente of deponeer ze 
in de inzamelbakken in de winkels. 

   
Bij vragen dient u zich te wenden aan uw Brüder 
Mannesmann wederverkoper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 1   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
                         Afb. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mededelingen in het display  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Veiligheidsadviezen 
 
Attentie! Bij het gebruik van elektrische gereedschappen 
moeten tegen schok-, verwondings- en brandgevaar in 
principe steeds de volgende veiligheidsmaatregelen in acht 
worden genomen. 
Lees en let goed op deze adviezen voor u een machine 
gebruikt 
 

• Houdt het werkgebied op orde. 
Een wanordelijke werkomgeving leidt tot ongelukken. 

• Houdt rekening met omgevingsinvloeden.  
Laat elektrische gereedschappen niet in de regen 
liggen. Gebruik elektrische gereedschappen niet in 
een vochtige of natte omgeving. Zorg voor een goede 
verlichting. Gebruik elektrische gereedschappen niet in 
de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen. 

• Voorkom een elektrische schok.  
Vermijdt lichaamscontact met geaarde objecten, zoals 
metalen buizen, radiatoren, C.V. kachels, koelkasten 
enz..  

• Houdt kinderen uit de buurt.  
Laat andere personen niet aan gereedschap of snoer 
komen, houdt ze weg van het werkgebied. 

• Berg het gereedschap veilig op. 
Niet in gebruik zijnde elektrische gereedschappen 
moeten in droge, afgesloten ruimten, buiten het bereik 
van kinderen bewaard worden.   

• Overbelast het gereedschap niet.  
Men werkt beter en veiliger binnen het aangegeven 
vermogensbereik. 

• Gebruik het juiste gereedschap.  
Gebruik geen machines met een te laag vermogen of 
voorzetapparatuur voor een te zware belasting. 
Gebruik de machines niet voor een doel of karwei, 
waarvoor zij niet bestemd zijn, bijv. gebruik geen 
handcirkelzaag voor het omzagen van bomen of 
snoeien van takken.  

• Draag geschikte werkkleding.  
Draag geen slobberende kleding of sieraden. Deze 
kunnen door de bewegende delen gegrepen worden. 
Bij het werken in de open lucht  zijn 
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen aan 
te bevelen. Draag bij lang haar een haarnet. 

• Gebruik een veiligheidsbril.  
Gebruik ook een stofmasker bij stofverwekkende 
werkzaamheden en evt. oorbeschermers. 

• Gebruik het snoer niet verkeerd.  
Draag de machine niet aan het snoer en gebruik het 
snoer niet, om de stekker uit  het stopcontact te 
trekken. Bescherm het snoer tegen hitte, olie en 
scherpe kanten. 

• Klem het werkstuk vast.  
Gebruik spanelementen of een bankschroef om het 
werkstuk vast te klemmen. Dit garandeert een veiligere 
klemming dan met de hand, bovendien kan men met 
twee handen werken. 

• Zorg voor een veilige houding.  
Vermijd een abnormale lichaamshouding en zorg voor 
een stabiel evenwicht. 

• Onderhoudt het gereedschap zorgvuldig.  
Houdt het gereedschap scherp en schoon om beter en 
veiliger te kunnen werken. Volg de 
onderhoudsvoorschriften en de adviezen omtrent het 
verwisselen van gereedschappen op. Controleer 
regelmatig het snoer en laat dit bij beschadiging door 
een erkende vakman vernieuwen. Controleer 
regelmatig het verlengsnoer en vervang het indien het 
is beschadigt. Houdt de handgrepen droog en vrij van 
olie en vet. 

• Trek de stekker uit het stopcontact  
als het apparaat niet in gebruik is, tijdens het 
onderhoudt en het verwisselen van gereedschappen 
zoals bijv. zaagbladen, boren en 
machinegereedschappen van welke soort dan ook.  

• Laat geen gereedschapsleutels op de machine  
zitten.  
Controleer voor het inschakelen, of sleutels en andere 
hulpgereedschappen zijn verwijderd. 

• Voorkom het per ongeluk inschakelen.  
Draag geen aangesloten machines met de vinger  aan 
de schakelaar. Controleer of de schakelaar bij 
aansluiting aan het lichtnet, uitgeschakeld staat. 

• Verlengsnoer bij het gebruik buiten.  
Gebruik buiten alleen voor dit doel goedgekeurde en 
overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren. 

• Wees steeds opmerkzaam.  
Let steeds op het werk, ga met verstand te werk, 
gebruik de machine niet als men niet geconcentreerd 
is. 

• Controleer het elektrisch gereedschap op 
beschadigingen. 
Voor het verdere gebruik van de machine moeten 
veiligheidsinrichtingen of beschadigde delen 
zorgvuldig op een uitstekende en doelgerichte functie 
worden beproefd. Controleer of de functie van de 
bewegende delen in orde is, of deze niet klemmen, of 
er geen delen gebroken zijn, of alle andere delen 
perfect en juist zijn gemonteerd en of alle andere 
voorwaarden, die het functioneren van het apparaat 
zouden kunnen beïnvloeden, juist zijn. Indien in de 
gebruiksaanwijzing niet anders is aangegeven, moeten 
beschadigde veiligheidsinrichtingen en machinedelen 
door een servicewerkplaats vakkundig worden 
gerepareerd of verwisseld. 
Beschadigde schakelaars moeten door een 
servicewerkplaats worden vervangen. 
Gebruik geen apparatuur, waarvan de schakelaar niet 
aan- en uitgeschakeld kan worden.          

• Attentie! Gebruik in het belang van persoonlijke 
veiligheid, alleen toebehoren en hulpapparaten, die in 
de gebruiksaanwijzing of in de catalogus worden 
aanbevolen. Het gebruik van andere dan de vermelde 
toebehoren of hulpgereedschappen, kan 
verwondinggevaar opleveren. 

• Reparaties mogen alleen door erkende reparateurs 
worden uitgevoerd. Dit elektrisch gereedschap 
voldoet aan de betreffende veiligheidsvoorschriften. 
Ter voorkoming van ongevallen voor de gebruiker 
mogen reparaties alleen door vakkundig personeel 
worden uitgevoerd. 
Berg deze veiligheidsadviezen goed op !       

 
 


