
HoltzHoltzHoltzHoltz                    vloeren import BV 
                            Felland 7F, 9753 TA  Haren                                        

Felland 7F, 9753 TA  Haren. T. 050-5352515. F. 050- 5351527.  
KvK Groningen 02095629. BTW-nr: NL 817105372B01 

ABN-AMRO Groningen  446989347. 
 info@holtzvloeren.nl – www.holtzvloeren.nl 

 
De aansprakelijkheid van Holtz vloeren import BV  is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval Holtz vloeren import BV aanspraak op uitkering geeft. 

 Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de KvK te Groningen en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij Holtz vloeren import BV 

Gebruik woodboy is op eigen risico, schade toegebracht aan woodboy buiten normale slijtage om wordt in 
rekening gebracht 
 
Uitleg Woodboy 
 

- Zet de hefboom van de machine op heuphoogte 
 

- Doe nu eerst de dunne zwarte pad onder de machine en oefen hiermee 
 

- Oefen waar u ruimte heeft, bijvoorbeeld in het midden van de kamer 
 

- Door de hefboom iets omhoog te doen, ongeveer 3 cm, gaat de machine naar 
rechts 

 
- Doet u de hefboom iets omlaag, ongeveer 3 cm, dan gaat de machine naar 

links 
 

- Start in midden van ruimte i.v.m. zwenkbeweging 
 

- Inschakelen woodboy alleen als goede heuphoogte is ingesteld 
 

- Pak bij inschakelen woodboy met beide handen vast 
 
 
draag schoenen met antislipzolen. 
Gebruik altijd geaarde stopcontacten 
Houd kinderen en huisdieren buiten bereik van machine 
Gebruik buitenshuis; controleer of machine is aangesloten via aardlekschakelaar 
(max. 30 mA) 
 
Controleer voor gebruik 
-machine visueel op mankementen 
-stekker en stroomkabel op beschadigingen 
Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met ) de machine! 
 
Veiligheid tijdens gebruik 
-trek nooit aan stroomkabel om machine te verplaatsen 
-Vergrendel bedieningshendel nooit tijdens gebruik 
-gebruik machine nooit zonder schijf met pad  
-verzwaar machine niet met gewichten om werkdruk te verhogen 
-voer stroomkabel achterwaarts van machine weg 
-Behandel stekker en stroomkabel voorzichtig 
-Gebruik machine nooit met beschadigde stekker en/of stroomkabel 
-Gebruik verlengkabel. Voorkom spanningsverlies, zorg voor minimale 
kabeldoorsnede van 2,5 mm2 en houd kabel zo kort mogelijk 
-Rol kabelhaspel helemaal uit. 
-Neem na gebruik stekker uit stopcontact 


