Unispect ® - Toolbox 2- Elektrisch (hand)gereedschap algemeen
Vrijwel dagelijks maken we tijdens onze werkzaamheden gebruik van elektrisch
(hand)gereedschap. Tegenwoordig is het onderhoud van dit gereedschap sterk verbeterd.
Er worden vaak keuringen en beproevingen uitgevoerd en de veiligheid wordt regelmatig
gecontroleerd. Doordat dit echter veelal maar eenmaal per jaar plaatsvindt, houdt dit niet
in, dat door het gebruik en invloeden van buitenaf zoals b.v. het weer, geen slijtage aan
bepaalde delen kan ontstaan, waardoor er wel degelijk een risico ontstaat c.q. aanwezig
kan zijn.
Risico’s
De risico’s bij het gebruik van elektrisch (hand)gereedschap zijn :
• brand door vlamvatten van brandbare stoffen,
• het in aanraking komen met bewegende delen,
• getroffen worden door rondvliegende deeltjes,
• elektrocutie door aanraking van spanningvoerende delen,
• ondeskundig gebruik,
• slechte staat van onderhoud,
• geluidsniveau.
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Controleer voor gebruik daarom het navolgende;
• zichtbare beschadigingen aan het gereedschap zelf,
• beschadigde of gebroken isolatie van het snoer,
• onjuiste of slechte verbindingen met het stopcontact,
• kapotte of defecte stekker, deze moet aangegoten zijn,
• losse of gebroken schakelaar,
• slechte koolborstels,
• aanwezigheid en juiste werking alle beveiligingen,
• controleer op geldige keuring (zie sticker),
Gebruiksvoorwaarden
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verwijder onder geen enkele voorwaarde beveiligingen,
voer reparaties NIET zelf uit maar laat dit over aan een deskundige,
gebruik uitsluitend goedgekeurd gereedschap,
gebruik alleen accessoires welke voor het betreffende gereedschap ontworpen
zijn,
gebruik dubbel geïsoleerd gereedschap bij 220 V en hoger.
leg snoeren zodanig neer, dat noch uzelf, noch iemand anders erover kan
struikelen,
zorg tijdens het gebruik van gereedschap, dat u op een stevige ondergrond staat,
indien mogelijk het werkstuk vastzetten c.q. –klemmen,
laat de machine uitdraaien voordat u hem neerlegt,
voorkom bij het gebruik van kabelhaspels overbelasting door onjuist gebruik,
draag de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen,
draag geen loshangende kleding of sieraden die door draaiende delen gegrepen
kunnen worden,
gebruik geen elektrisch gereedschap op 220 V in besloten ruimte - hier mag
uitsluitend gebruik gemaakt worden van veilige spanning van 120 V gelijkstrook of
50 V wisselspanning,
zorg voor een opgeruimde en voldoende verlichte werkomgeving,
weet waar de brandblusmiddelen zijn en bij brandgevaarlijke werkzaamheden
dienen deze in de directe werkomgeving aanwezig te zijn,
daar waar explosiegevaar bestaat, mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van
explosieveilig gereedschap,
bent u niet bekend met het gebruik c.q. de werking van de machine, dan dient u
eerst de gebruiksaanwijzing te lezen en/of instructie te vragen aan iemand die met
het gebruik en/of de werking wel bekend is.
tijdens de pauzes en na werktijd (hand)gereedschap borgen tegen weghalen en
gebruik door ondeskundige b.v. door opbergen in een afsluitbare kruiwagen of
container,
tijdens aanpassingen aan het gereedschap en/of na gebruik de stroom
uitschakelen,
na gebruik schoonmaken en opbergen op de daarvoor bestemde plek.
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