
ALGEMENE VEILIGHEIDSADVIEZEN VOOR ELEKTRISCH 
AANGEDREVEN MACHINES 

 
WAARSCHUWING! Bij het gebruik van elektrische gereedschappen moet men steeds de volgende 

veiligheidsmaatregelen in acht nemen om daarmee het risico van brand, elektrische schokken en verwondingen te 
voorkomen. 
 
BELANGRIJK! Lees deze adviezen zorgvuldig voor u een machine gebruikt. Berg deze veiligheidsadviezen goed op! 

Lees voor het gebruik van de gereedschappen eerst de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende machine. 
 

1. Houdt de werkomgeving op orde. Een slordige werkomgeving leidt gemakkelijk tot ongelukken. 
2. Houdt rekening met omgevingsinvloeden. Laat elektrische gereedschappen niet in de regen liggen. Bij het 

gebruik van elektrische handgereedschappen in een vochtige of natte omgeving bevelen wij het gebruik van een 
scheidignstrafo aan. Zorg voor een goede verlichting van de werkplek. Gebruik elektrische gereedschappen niet 
in de nabijheid van brandbare vloeistoffen of gassen. 

3. Bescherm uzelf tegen elektrische schokken. Vermijd lichaamscontact met geaarde objecten, zoals metalen 

buizen, radiatoren, C.V. kachels, koelkasten, enz. 
4. Houdt kinderen op afstand.  Laat andere personen nooit het gereedschap of het snoer aanraken, maar houd 

deze personen weg van het werkgebied. 
5. Berg het gereedschap veilig op. Niet in gebruik zijnde elektrische gereedschappen moeten in droge, 

afgesloten ruimten, buiten het bereik van kinderen worden bewaard. 
6. Overbelast het gereedschap niet. Men werkt beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik dat op 

de machine is aangegeven. 
7. Gebruik het juiste gereedschap. Gebruik geen machines met een te laag vermogen of voorzetapparatuur voor 

een te zware belasting. Gebruik de machine niet voor een doel of karwei waarvoor zij niet beschermd zijn. 
Gebruik geen versleten of beschadigde hulpstukken. 

8. Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Deze kunnen door de bewegende 

delen van de machine gegrepen worden. Draag bij voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen met 
profielzolen. Draag bij lang haar een haarnet. 

9. Draag een veiligheidsbril. Bescherm de ogen met een veiligheidsbril en draag ook een stofmasker bij 

werkzaamheden die veel stof veroorzaken. 
10. Gebruik de kabel niet verkeerd. Draag de machine nooit aan de kabel en gebruik de kabel niet om de stekker 

uit de wandcontactdoos te trekken. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe kanten. 
11. Klem uw werkstuk goed vast. Gebruik spanelementen of een bankschroef om uw werkstuk vast te klemmen. 

Dit garandeert een veiligere klemming dan met de hand, bovendien kan men met twee handen werken. 
12. Zorg voor een veilige houding. Vermijd een abnormale lichaamshouding en zorg voor een stabiel evenwicht. 

13. Onderhoud het gereedschap zorgvuldig. Houdt het gereedschap scherp en schoon om beter en veiliger te 

kunnen werken. Volg de onderhoudsvoorschriften en adviezen omtrent het verwisselen van gereedschappen op. 
Controleer regelmatig de kabel en laat dit bij beschadiging door een erkende vakman vernieuwen. Controleer 
regelmatig het verlengsnoer en vervang het indien het beschadigd is. Houdt de handgrepen droog en vrij van 
olie en vet. 

14. Stekker verwijderen. Trek de stekker uit de wandcontactdoos wanneer het apparaat niet in gebruik is, tijdens 

het onderhoud en het verwisselen van gereedschappen, zoals b.v. zaagbladen of boren. 
15. Laat geen gereedschapsleutels op de machine zitten. Controleer voor het inschakelen van de machine of 

sleutels en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd. 
16. Voorkom onbedoeld inschakelen. Draag geen aangesloten machines met de vinger aan de schakelaar. Let 

erop dat de schakelaar in de stand UIT staat wanneer men de stekker in de wandcontactdoos steekt. 
17. Gebruik van verlengkabels buitenshuis. Gebruik buiten, alleen voor dit doel goedgekeurde en 

overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren. Zonder noemenswaardige vermogensverliezen kunt u 
verlengkabels tot een lengte van 30 meter gebruiken. Rol een kabelhaspel in zijn geheel af. Gebruik bij deze 
lengte de volgende doorsnede per amperage of vermogen van de machine. 
0.0 – 3.4 Amp   700 Watt  0,75 mm² 
3.5 – 5.0 Amp  700 tot 1100 Watt  1,00 mm² 
5.1 – 7.0 Amp             1100 tot 1500 Watt   1,50 mm² 

18. Wees steeds opmerkzaam. Let steeds goed op tijdens het werken en gebruik de machine niet als men minder 

geconcentreerd is. 
19. Controleer het elektrisch gereedschap op beschadigingen. Voor elk gebruik moet de machine worden 

gecontroleerd op eventuele beschadigingen en op de goede werking van de veiligheidsvoorzieningen, 
bewegende delen en gemonteerde accessoires. Laat bij geconstateerde gebreken of bij twijfels daaromtrent, de 
machines door een erkende vakman nakijken en zonodig repareren of vervangen. Gebruik geen apparatuur als 
deze niet feilloos aan- en uitgeschakeld kan worden. 

20. Let op! 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. 

21. Laat uw machine alleen repareren door een erkende vakman. Dit elektrische gereedschap voldoet aan de 

desbetreffende veiligheidsbepalingen. Reparaties mogen derhalve uitsluitend worden verricht door erkende 
vakmensen, anders kan gevaar voor de gebruiker ontstaan. 


