Korte instructie
Bediening &
Veiligheid
Gebruik:

240H Grondboor

Draagbare grondboren worden gebruikt als alternatief voor handgrondboren en/of grote machine-aangedreven
grondboren. Deze grondboor is ontworpen voor gebruik door één persoon. Probeer deze grondboor niet te
gebruiken met meerdere personen tegelijk.

Voor het starten van de motor:

Toevoeging van een boorverlenging

1) Deze grondboor heeft een viertakt motor, die in
alle posities te gebruiken is. Vul het carter met SAE
10W30 olie voor gebruik bij buitentemperaturen tot
35ºC. Gebruik loodvrije benzine.

1) Boor tot de volledige diepte van de
boor. Verwijder alle grond van de boor
terwijl de boor nog langzaam draait.

2) De versnellingbak is oliegesmeerd en heeft geen
extra service nodig.

2) Laat het gashandvat los en draai de
stopknop ON/OFF (A) naar OFF.
Verwijder de boor.

3) Bevestig de boor aan de boorkop met de door de
fabriek bijgeleverde pen (E). Bevestig de
veiligheidspen met de bevestigingspen van de boor
(F).

3) Verwijder de veilgheidspen. Haal de
boor van de kop en plaats de boor weer in
het geboorde gat.

Start de grondboor alleen met de
bevestigde boor!
1) Plaats de grondboor op de
gewenste locatie.
2) De grondboor is zo ontworpen
dat de startknop, de choke, de
trekstart en het brandstofpompje
met de linkerhand te bedienen zijn.
De juiste machineopstelling is
zodanig, dat de uitlaat van de
gebruiker afstaat .
3) Zet de startknop ON/OFF (A) op
ON.
4) Koude start: schuif de knop (B) links (opzij) naar de gesloten positie. Pomp het
glas van het handpompje (C) 7 tot 10 keer om de carburateur te vullen met benzine.
Warme start: schuif de chokeknop naar half-open of in de volledig open positie. Pomp
indien nodig.

4) Bevestig de boorverlenging aan de
boor met de door de fabriek bijgeleverde pen (G). Bevestig de
boorkop weer aan de boorverlenging en bevestig de pen.
5) Start de grondboor. Boor tot de gewenste diepte.

Opslag op de werklocatie
Er zijn drie methodes voor het opslaan van de grondboor op
werklocaties. Ten eerste: controleer of de vuldop van de
brandstoftank vast en gesloten is, zodat deze niet kan lekken.
1) Haal de grondboor van de boorkop af en leg deze op de grond.
2) Graaf een geul/gat, zodat de boorkop en de boor stevig liggen.
3) Leg de boorkop zo neer op het gashandvat, dat de uitlaat naar
boven wijst.

Vragen of problemen?

5) De motor start normaliter zonder aan het gashandvat te draaien. Houd uw hand
altijd op het gashandvat.

Neem contact met uw dealer op voor eventuele assistentie.

6) Gebruik uw linkerhand om de startkabel langszaam aan te trekken (D) totdat u de
compressiedruk voelt. Trek dan door. Trek het starttouw niet tot het einde uit. Laat het
touw volledig weer terugdraaien in de huls, terwijl u het handvat vast blijft houden.

Meer informatie nodig?

7) Nadat de motor is aangeslagen; schuif de knop (B) naar rechts opzij, zodat deze
volledig openstaat.
8) Om de motor te stoppen, laat u de motor stationair draaien. Draai de ON/OFF knop
(A) op OFF.

Het begrip “Kickback”
Kickback is de scherpe, pulserende beweging van de grondboor in
tegenovergestelde richting tegen de linkerzijde van de gebruiker. Dezelfde
beweging vindt men bij elektrische boren, momentsleutels en vergelijkbare
apparaten.

Deze korte instructie is bedoeld ter ondersteuning van de
gebruikershandleiding en is bedoeld voor de klantenservice. Deze
instructie vervangt niet de gebruikershandleiding. Lees de
handleiding met de veiligheids- en bedieningsvideo, alvorens de
grondboor in gebruik te nemen. U kunt de gebruikershandleiding
downloaden in de bibliotheek op www.generalequip.eu (klik op
Library). Wanneer u ondersteuning wenst tijdens het gebruik van dit
product, neemt u dan contact op met uw lokale dealer. Bezoek onze
website: www.generalequip.eu voor alle informatie.

1) Kickback onstaat wanneer een grondboor tegendruk krijgt; meestal door een
ondergrondse obstructie. Houd er rekening mee dat dit bij iedere boring kan
plaatsvinden.
2) Houd het gashandvat strak tegen uw lichaam. Houd de controle en blijf
waakzaam gedurende het boren.
3) Indien u de grip op de boor verliest: stap terug van de machine. Grijp niet naar
het gashanvat indien de grondboor roteert (draait).
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240H Grondboor
Veiligheidsoverwegingen
• Bediening van dit apparaat is fysieke
arbeid. De gebruiker moet een goede
lichamelijke en geestelijke gezondheid
hebben en niet onder invloed zijn van enige
substantie die het vermogen om veilig te
werken kan beïnvloeden. Overlegt u met uw
arts wanneer u twijfelt of u de machine mag
bedienen.

Juiste bedieningsstand

• Ga ervan uit dat de te boren plaats
vol ligt met verborgen obstructies.
• Houd de grondboor met de uitlaat
van de gebruiker af. Start de motor
met de linkerhand. Bedien het gas
handvat met de rechter hand.

• Uw kleding moet sterk zijn en goed
passen. U moet er vrij in kunnen bewegen.
Draag lederen beschermingslaarzen met
antislipzool, veiligheidshandschoenen en
gehoor- en oogbescherming. Draag een
veiligheidshelm.
• Neem, indien van toepassing, op voorhand
contact op met de desbetreffende instanties
over kabels en leidingen die in de grond
kunnen zitten alvorens u gaat boren.

• Het aanraken van de uitlaat en de
warmtebeschermplaat kan schade
aanrichten. Blijf uit de buurt van de
uitlaat en de warmtebeschermplaat.

• Houd het gashandvat altijd stevig
vast.

Foute bedieningsstand

• Weet hoe u de machine moet bedienen. En
hoe u de machine moet uitzetten in geval
van nood.

• Zet uw linkervoet naar voren ten
opzichte van uw rechtervoet en houd
uw voeten licht gespreid .
• Houd de linkerkant van het
gashandvat zo dicht mogelijk tegen
uw heup, been en arm om u
maximale steun te verschaffen. Houd
uw armen dicht tegen het lichaam.

• Bedien de machine met het juiste aantal
gebruikers.
• Start en bedien de grondboor in een goed
geventileerde ruimte. De koolmonoxide van
de motor is giftig; voorkom het inademen
ervan.

• Sta zo verticaal mogelijk tijdens het
boren, dit levert uw lichaam minder
stress op.

• Bedien de machine niet in de nabijheid van
omstanders. Zij dienen op veilige afstand te
staan.

• Buig uw benen iets tijdens het
boren.

• Houd objecten uit de buurt van de
roterende boor.
• Pas op! Nooit een bestaand boorgat
uitboren met een grotere diameter boor.

• Onjuiste beenpositie.
• Handvat te ver weg van het lichaam.
• Armen te ver van het lichaam.

• Om het gevaar van een Kickback te
voorkomen tijdens het gebruik, bedient u de
boor alleen bij voldoende licht en zicht.
• Zet de motor uit tussen het boren van
meerdere gaten. Dit om schade en
eventuele verwondingen te voorkomen.
Normaliter gebruikt u de boor bij vlakke
ondergronden.

• De gebruiker leunt teveel over de
machine.
• Door de positie van de gebruiker kan
deze geen goede reactie geven in
geval van een Kickback.
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