FEJEMASKINE KOMBI
2 i 1 6.5 HK

Art.nr.: 90000350
EAN NR: 5709133900243
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BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER

FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL
OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.
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INTRODUKTION

.

Optimal nytte af fejemaskinen
For at få optimal nytte af din fejemaskine, bør denne brugervejledning læses omhyggeligt før maskinen
tages i brug. Hvis dette punkt ikke overholdes, kan det betyde personskader og beskadigelser på
maskinen.

Sikkerhed
Fejemaskinen er udstyret med forskellige indretninger til at sikre optimal sikkerhed under brugen, både
for brugeren og for omgivelserne. Du bedes give afsnittet Sikkerhed speciel opmærksomhed.
Lad ikke nogen personer, der ikke er bekendt med brugen af maskinen, betjene maskinen.
Opbevar brugervejledningen som en del af maskinen, og overdrag den til den nye bruger, hvis maskinen
bliver solgt.

Advarsler
Nogle afsnit i brugervejledningen er markeret med advarselssymbolet. Symbolet markerer
funktioner og områder, hvor man skal være ekstra opmærksom for at undgå personskader
eller skader på maskinen.

Forbehold
Da producenten foretager løbende udvikling af produkterne, forbeholder vi os ret til at ændre
specifikationer og foretage ændringer på maskinen uden forudgående varsel. Vi accepterer ikke ansvar
for fejl eller udeladelser i brugervejledningen.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til maskinen og dens brug, henvises til slagsstedet.
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RESERVEDELE
Kontakt salgsstedet hvis du skal bruge reservedele og reservedelstegning.

SIKKERHEDSANVISNINGER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pas på ikke at komme i nærheden af roterende dele med hænder eller fødder.
Læs brugervejledningen omhyggeligt. Vær sikker på at du kender maskinens kontrolfunktioner,
indstillinger samt håndtering af maskinen.
Vid hvordan maskinen stoppes samt placeringen af eventuelt nødstop.
Tillad ikke at børn og personer, der ikke har kendskab til maskinens brugervejledning, bruger
maskinen.
Brug ikke maskinen hvis du ikke føler dig rask, er træt eller har indtaget alkohol eller narkotika.
Kontroller altid maskinen før brug. Vær sikker på at der ikke er dele, der er udslidt eller er
beskadiget. Udskift beskadigede dele.
Udskift udslidte dele og skruer sætvis for at bibeholde balancen i roterende dele.
Brugeren af maskinen er ansvarlig for omgivende personers sikkerhed.
Brug aldrig maskinen i nærheden af børn eller dyr.
Bruger er ansvarlig for ulykker og farlige situationer for andre personer og deres ejendom.
Kontroller det område som maskinen skal arbejde i, og fjern fremmede genstande.
Påfyld aldrig brændstof indendørs eller mens motoren kører.
Spildt brændstof er ekstremt brandfarligt, påfyld ikke brændstof mens motoren endnu er varm.
Tør spildt brændstof op med det samme og før motoren startes. Der er fare for eksplosion.
Vær opmærksom på farlige situationer når der arbejdes på vanskeligt underlag som meget hårde og
stenede overflader.
Brug sikkerhedsfodtøj med skridsikre såler og undgå løstsiddende tøj.
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UNDER BRUG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Start altid motoren fra sikkerhedszonen.
Forlad ikke sikkerhedszonen mens der arbejdes med maskinen. Hvis det bliver nødvendigt at forlade
sikkerhedszonen, skal motoren først stoppes.
Stop maskinen omgående, hvis den rammer en fremmed genstand. Fjern tændrørsledningen og
kontroller om der er sket skade på maskinen. Reparer eventuelle skader før maskinen startes igen.
Stop omgående maskinen, hvis den begynder at vibrere unormalt og forsøg at finde årsagen.
Kraftige vibrationer er ofte en advarsel om opståede skader.
Udløs håndtagene, stop motoren og fjern tændingsledningen hvis maskinen efterlades uden opsyn.
Stop motoren og lad alle roterende dele stoppe før der foretages inspektioner, justeringer eller
reparationer.
Udvis ekstra forsigtighed når der arbejdes på skråninger.
Brug ikke maskinen med stærk fart.
Overbelast ikke maskinen ved at arbejde med for stor hastighed.
Hav ikke passagerer på maskinen.
Vær ekstra opmærksom når maskinen bakker.
Tillad ikke at der er tilskuere foran maskinen.
Udkobl altid børsten, når maskinen ikke er i brug.
Brug kun maskinen i dagslys og i tilstrækkeligt oplyste områder.
Hav et sikkert fodfæste og hold om håndtagene med et fast greb. Gå altid, løb aldrig.
Brug ikke maskinen med bare fødder eller med sandaler.
Udvis ekstra forsigtighed når der skiftes retning og på skråninger.
Foretag ikke justeringer mens motorer kører.
Udvis ekstra forsigtighed når maskinen bakker eller trækkes baglæns.
Brug aldrig maskinen indendørs eller i områder med dårlig ventilation. Udstødningen fra motoren
indeholder kulilte. Overholdes dette ikke, kan det resultere i alvorlige skader eller død.

BRÆNDSTOFSIKKERHED
1.

Udvis den største forsigtighed med håndteringen af benzin. Benzin er meget brandfarlig og dampene
kan eksplodere.
2. Hvis der spildes benzin på kroppen eller tøjet, kan det resultere i alvorlige personskader. Rengør hud
og tøj omgående.
3. Brug kun godkendte benzindunke. Brug aldrig dunke beregnet til drikkevarer.
4. Sluk cigaretter, cigarer og piber samt alle andre antændelseskilder.
5. Påfyld ikke brændstof indendørs.
6. Lad motoren afkøle før påfyldning af brændstof.
7. Fyld aldrig tanken til mere end 2,5 cm under påfyldningsåbningen for at give plads til at
brændstoffet kan udvide sig.
8. Sørg for at dækslet til brændstoftanken er skruet fast efter påfyldning.
9. Brug ikke låsefunktionen på påfyldningspistolen hvis der tankes på en tankstation.
10. Ryg ikke under brændstofpåfyldning.
11. Hold brændstof og motor på afstand af grill, elektriske redskaber og elektriske installationer.
12. Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal det ske udendørs.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Motoren skal stoppes hvis der skal foretages vedligeholdelse eller rengøring og når der skal skiftes
værktøj eller maskinen skal transporteres på andre måder end ved egen kraft.
Kontroller regelmæssigt at skruer og møtrikker er fastspændt. Efterspænd jævnligt.
Motoren skal være helt afkølet før overdækning eller indendørs opbevaring.
Hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid, skal den rengøres omhyggeligt og brændstoftanken
tømmes.
Bevar alle sikkerhedslabels på maskinen, og udskift hvis nødvendigt.
Brug kun originale reservedele. Reklamationsretten bortfalder hvis der ikke bruges originale
reservedele.
Udskift utætte lydpotter.
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DIVERSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tandhjulene leveres forsmurte. Sørg for at tandhjulene altid er velsmurte.
Motoren skal påfyldes olie.
Fabriksmonterede dele som koblingskablerne må ikke aftages.
Tøm kun brændstoftanken udendørs. Benzin er meget brandfarlig og dampene kan eksplodere.
Vær sikker på, at maskinen er forsvarligt fastsurret ved transport på en trailer e.l.
Sæt gashåndtaget på minimum før motoren stoppes og luk brændstofhanen.

EMBALLAGENS INDHOLD
Maskine
Kontrolhåndtag
Brugervejledning på maskine og motor
Gearvælger
Håndtag til drejning af kost

MASKINENS ENKELTDELE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Børste
Motor (kan se anderledes ud end på billede)
Hjul
Håndtag til drejning af kost
Koblingshåndtag til børste
Håndtag frem-bak
Kontrolhåndtag
Kontrolplade
Gashåndtag
Gearvælger
Håndtag til højdejustering
Børsteskærm
Kileremskærm

SAMLING
Maskinen er næsten færdigsamlet fra fabrikken. Kun nogle få dele skal samles ved leveringen.
Kontroller dæktrykket på begge hjul før de monteres. Det korrekte dæktryk er 2 bar/30 psi ( se fig.4).
Hvis maskinen benyttes med et for lille dæktryk ødelægges dækkene!

BRUG AF MASKINEN
Læs brugervejledningen før maskinen tages i brug.
Fjern alle fremmede genstande i arbejdsområdet. Sten, glas, grene og lignende kan ødelægge
fejemaskinen. Kontroller at alle skruer og møtrikker er fastspændte.
Kontroller oliestanden på motoren før den startes.
Start af motoren:
1. Åbn brændstofhanen.
2. Åbn chokeren hvis motoren er kold. Brug ikke choker ved start af varm motor.
3. Drej gashåndtaget til ”START” position.
4. Træk blødt i startsnoren indtil der føles modstand. Træk så hurtigt og energisk. Slip ikke
startsnoren, men lad den glide langsomt tilbage og gentag eventuelt trækket.
5. Reguler chokeren indtil motoren løber jævnt.
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Stop af motoren:
1. Sæt gashåndtaget på minimum / STOP.
2. Luk brændstofhanen, OFF position.
Udkobl altid mens der skiftes gear.
Koblingshåndtag A – Frem og Bak
Når det sorte koblingshåndtag (A i fig. 5) betjenes, vil maskinen køre forlæns eller baglæns.
Vær forsigtig når maskinen bakker. Sørg for at der ikke er forhindringer i området bag maskinen. Bak
ikke maskinen mod en mur, et træ eller anden fast forhindring.
Koblingshåndtag B – Aktivering af børsten
Når det sorte koblingshåndtag (B i fig. 5) trykkes ned, aktiveres børsten.

SIKKERHEDSZONE

Forlad ikke sikkerhedszonen vist i fig. 6 når der
arbejdes med maskinen. Hvis det bliver nødvendigt at
forlade sikkerhedszonen, f.eks. for at justere børsten,
skal motoren først stoppes.

HØJDEJUSTERING AF BØRSTEN
Efterhånden som børsten slides, kan det blive nødvendigt at justere børstens højde over underlaget.
Justering af børsten vises i fig. 3.
1.
2.

Når håndtaget drejes mod venstre, løftes børsten
Når håndtaget drejes mod højre, sænkes børsten.

(Juster en side ad gangen)

UDSKIFTNING AF BØRSTERINGE
Se fig. 2, A1 – M1 – M2

VINKELINDSTILLING AF BØRSTEN
Børsten kan drejes 20 grader til hver side. Dette gøres ved at trykke håndtaget ned, dreje børsten i den
ønskede position og slippe håndtaget igen, så det klikker på plads.
Håndtaget er vist i fig. 1, detalje D.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Model
Totalbredde
Arbejdsbredde
Børstediameter
Børsten drejelig
Kørehastighed
Dækstørrelse
Dæktryk
Vægt uden brændstof

650 mm
600 mm
350 mm
3 positioner
3 km/t
3,0 x 10
2 bar / 30 psi
66 kg
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PROBLEMLØSNING
Motoren vil ikke starte:
1. Kontroller tændrøret.
2. Kontroller at tændrørshætten sidder korrekt.
3. Kontroller om motoren har en tændingskontakt (den skal være aktiveret).
4. Kontroller om motoren har en benzinhane (den skal være åben).
Motoren kører ujævnt:
1. Kontroller at chokeren er udløst.
2. Kontroller om der er urenheder i benzinen.
Børsten vil ikke køre rundt:
1. Kontroller at koblingen er korrekt justeret.
2. Kontroller at kileremmen er stram.
Maskinen vil ikke køre:
1. Kontroller om koblingen er korrekt justeret.
2. Kontroller kileremmen.
Maskinen fejer ikke effektivt:
1. Kontroller afstanden mellem børsten og underlaget. Juster eventuelt.

Importør: Quine Aps. Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst, Denmark.
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