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Tips voor het gebruik van de Q-Sander met de Q007 Q-Backing pad

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees alle instructies voor het gebruik van de Q-Sander.1

Draag altijd de vereiste veiligheidsuitrusting bij het gebruik van dit gereedschap.2

Gebruik de Q-Backing pad alleen op de Q-Sander die er voor ontworpen is.3

Het schuurt zeer snel en u kunt een fijner schuurmiddel kiezen.4

Plaats de schuurschijf zorgvuldig in het midden van de Q-Backing pad.5

Schuur alle rondingen groter dan 35mm.6

Gebruik een lagere snelheid.7

Gebruik beide handen op de schuurmachine voor een betere controle.8

Bij het schuren van een ronding altijd de Q-Sander onder een hoek van 30 tot 45 graden op 

het werk plaatsen en dan de schuurmachine starten.

9

Schuur eerst de bovenste helft van de ronding.10

Draai de Q-Sander om en herhaal stap 9 vanuit de tegenovergestelde hoek. 

Schuur nu de onderste helft van de ronding.

11

Voor het schuren in de buurt van de tapelijnen is alleen het flexibele deel van de 

Q-Backing pad geschikt om over de taperand te gaan.

12

Voor het schuren van een grotere ronding gebruikt u een 10mm Q-Softpad.13

Druk stevig op de Q-Sander om de vorm van de ronding aan te nemen.14

Bij het verwijderen van de schuurschijf de Q-Backing pad vasthouden. En ook wanneer

u een Q-Softpad van de Q-Backing pad verwijdert.

15

Bewaar de Q-Sander in de originele verpakking. Deze biedt de juiste bescherming en

houdt de Q-Backing pad vlak.

16

De Q-Backing-pad is alleen geschikt voor droog schuren.17

De Q-Sander is ontworpen voor het schuren van primers en aflakken op verschillende 

ondergronden.
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Tips for using the Q Sander with the Q007 Q-Backing pad

USER MANUAL

Read all the instructions before using the Q-Sander.1

Always wear required safety equipment when using the Q-Sander.2

Use the Q-Backing pad only on the Q-Sander that is designed for it.3

It sands very fast; you can select a finer abrasive grit.4

Center and secure abrasive discs on the backing pad.5

Sand any rounding bigger then 35mm.6

Use a lower speed.7

Use both hands on the tool for better control.8

When sanding a rounding always place the Q-Sander on the work at a 30 till 45-degree 

angle then start the tool.

9

Sand the top half on the rounding first10

Turn the Q-Sander around and repeat step 9 from the opposite angle. Now you sanding 

the bottom half of the rounding.

11

For sanding close to tape lines only the flexible part of the Q-Backing pad is allowed to 

pass over the tape edge.

12

For sanding a larger rounding use a 10mm Q-Softpad.13

Press firmly on the Q-Sander to take the shape of the rounding.14

TAKE CARE: hold down the Q-Backing pad when removing an abrasive disc or Q-Softpad. 

And also, when removing an abrasive disc from the Q-Softpad.

15

Put the Q-Sander back in the original packaging that gives the right protection and keeps 

the Q-Backing pad straight.
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The Q-Backing pad is suitable for dry sanding only.17

The Q-Sander is designed for finishing work, sanding primers and paints on different surfaces. 18


