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För utbildade användare över 18 år

Våtsugare eldriven, inkl. pump

Stopp/Nödstopp

Kontrollera före start

Dustcontrol DC 50W

Slå från fläkt strömbrytaren "läge 0" för att stoppa fläkten. Slå
från pump strömbrytaren "läge 0" för att stoppa pumpen.

Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
Sugslang och filter: oskadade och riktigt monterade.
Packningar: täta.
Tillbehör för arbetsuppgiften: av rätt typ, oskadade och riktigt
monterade.
Skyddsutrustning: vid byte/rengöring av filter, tömning av
behållare, byte av filterpåse och rensning av slang.

Säker användning/Riskanalys

Ergonomi

Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamm kan leda till
silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
Följ föreskrifterna för det som sugs.
Sug ej glödande eller brinnande partiklar.
Sug ej brandfarliga, explosiva eller frätande vätskor/partiklar.
Låt aldrig sugpunkten komma i kontakt med någon kroppsdel.
Det kraftiga suget kan skada hudens blodkärl.
Använd filter som rekommenderas av tillverkaren.
Vid skum- eller vattenläckage, stäng av maskinen omgående.
Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.
Observera att vattenpumpen ej ska arbeta utan vattenflöde.

Se till att det inte finns några hinder i vägen, så maskinen kan
flyttas utan onödig belastning på kroppen.
Vid manuellt lyft: böj knäna, rak rygg, håll maskinen så nära
kroppen som möjligt.

Stänk

Skyddsfunktioner

Användningsområde

Start

Tillsyn/Inspektion

.

Maskinerna är avsedda för uppsugning och avskiljning av vatten
och lätt slammat vatten.

Anslut el och slå på fläkt strömbrytaren "läge 1" för att starta
fläkten. Slå på pump strömbrytaren "läge 1" för att starta
pumpen.

Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
Töm behållaren varje gång maskinen använts.
Byt uppsamlingspåse om den är fylld eller suget avtagit.
Håll maskinen ren.

Buller

Tekniska data

75 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Drift: 1-fas 230 V
Behållarvolym vätska: max 50 l
Vikt: 34 kg
Effekt: 2100 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och
ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av
Rentalföretagen i samarbete med Dustcontrol AB.


