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Opstelling
• Pak alle onderdelen uit en controleer ze

• Positioneer en bevestig de ballastgewichten

• Klap de handgreep uit en bevestig deze

• Sluit de voedingskabel aan

Bedieningselementen
• Draai aan de groene handgreep om de DTS220 

naar voren en achteren te rijden

• Stel de rotatie van de oranje handgreep bij om de 

rijsnelheid te regelen 

• Draai aan de oranje handgreep om de DTS220 te 

sturen. Draai hem rechtsom om naar links te 

sturen en linksom om naar rechts te sturen

• Met de schakelaar kunt u de DTS 220 

resetten en het stripmechanisme in- en 

uitschakelen1 2
Plaatsing van messen
• Draai de bouten los

• Til de meshouder op

• Plaats het mes door het uit te lijnen met de 

uitsparingen

• Draai alle bouten vast 

• V-mes – snijdt het oppervlak in stroken en tilt 

het op, geschikt voor vinyl en tapijt

• U-mes – snijdt het oppervlak in stroken, 

geschikt voor vinyl

• Plat mes – universeel mes, geschikt 

voor alle oppervlakken

• Plat mes met kromming – geschikt voor lastige 

situaties, alleen geschikt voor oppervlakken met een harde ondervloer 

Verwijder altijd het mes voordat u de machine vervoert
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Onderhoud
• Smeer alle drie de lagers in het 

stripmechanisme 

• Verwijder al het vuil uit het

stripmechanisme

• Verwijder al het vuil tussen de 

ballastgewichten

• Reinig de machine handmatig 

met een vochtige doek; gebruik 

geen tuinslang of stoomreiniger

• Vervang waar nodig de wielen 

om een goede trekkracht te 

garanderen

Veiligheid staat voorop
• Draag altijd uw persoonlijke beschermingsmiddelen
• Controleer de omgeving op mogelijke risico's voordat u 

aan het werk gaat
• Controleer en vervang beschadigde onderdelen
• Raak bewegende onderdelen niet aan 
• Verwijder het mes wanneer de machine wordt vervoerd

Korte tips
• Werk efficiënt en snij lange stroken
• Verminder bandslijtage door te voorkomen dat de 

banden slippen
• Gebruik het juiste type mes
• Gebruik de vrijloopwielen om snel te manoeuvreren
• Verwijder vuil regelmatig uit het stripmechanisme en 

rondom de motors 
• Als de aandrijfmotor niet werkt, verwijdert u de 

verlengkabel en gebruikt u een andere voedingsbron 4
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Het transportframe gebruiken
• Klap de handgreep van de DTS220 in en plaats het transportframe

achter de vloerenstripper

• Lijn de gleuven op het transportframe uit met de uitsparingen op de 

DTS220 

• Draai het transportframe naar voren 

• Zet het transportframe vast door de haak op zijn plaats te duwen

• Draai het transportframe en de DTS220 tot het geheel evenwichtig 

op zijn wielen staat. De vloerenstripper kan nu worden vervoerd

• Duw tegen het transportframe en laat de handgreep los om het 

transportframe te verwijderen. Draai het transportframe voorzichtig 

tot de wielen van de DTS220 op de vloer staan

Q
uickStart |

D
TS220-transportfram

e


