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Paddock cleaner
Operating instructions

Waarschuwing !
Exploitanten risico van schade aan zichzelf en anderen als
deze machine niet goed gebruikt word,
en / of de veiligheid voorzorgsmaatregelen zijn niet gevolgd
juiste kleding en veiligheidsuitrusting moet gedragen worden
bij gebruik van deze machine.
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Algemene veiligheid van de operator
Lees alle handleidingen en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u met de machine gaat werken.
Draag antislip, bij voorkeur stalen neus bedekte schoenen of laarzen.
Draag geen open schoenen of op blote voeten tijdens het gebruiken van de machine.
Draag de juiste kleding die blootgestelde delen van uw lichaam te beschermen.
Draag een veiligheidsbril, handschoen en gehoorbescherming.
Nooit tanken al loopt de motor of al is de motor warm.
Altijd voorzichtigheid bij het vullen van de brandstoftank. Zorg na het bijtanken de dop op alle
plekken weer goed vast zit.
Veeg eventueel gemorste brandstof van de machine af.
Ga minsten 3 meter van de tank plek staan en zorg ervoor dat de machine niet lekt voordat u de
machine start.
Gebruik deze machine alleen in een goed geventileerde ruimte.
Zorg ervoor dat er geen huisdieren of andere mensen in de buurt zijn bij het starten van de machine.
Wijs niet de zuigleiding op mensen of op dieren,
Houd uw handen en het lichaam van hete oppervlakken, zoals geluiddemper en cilinderkop bij de
omgang met het apparaat om letsel te voorkomen van de hitte.
Altijd al gaat u weg bij de machine de rem monteren op het voorwiel.
Laat nooit de machine onbeheerd achter met een draaiende motor.
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Fysieke omstandigheden
Uw beweeglijkheid kan worden verhinderd als uw ziek bent het gebruik van medicijnen of hebben
genomen alcohol of andere stoffen waarvan bekend is de manier waarop je zou normaal
functioneren beïnvloeden. Gebruik dit toestel als je in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Trillingen en kou
Er wordt aangenomen dat een aandoening genaamd het fenomeen van Raynaud’s , die invloed op de
vingers van bepaalde personen wordt teweeggebracht door blootstelling aan trillingen en kou. Uw
afval verzamelaar heeft shock mounts ontworpen om de intensiteit van de trillingen door de
handvatten te verminderen. Blootstelling aan koude en trillingen kunnen tintelingen veroorzaken en
branden, gevolg door verlies van kleur en gevoelloosheid in de vingers de volgende
voorzorgsmaatregelen worden sterk aanbevolen, omdat de minimale blootstelling die de kwaal zou
kunnen leiden is niet bekend.
1. Houd je lichaam warm – vooral uw handen en polsen
2. Zorgen voor een goede doorbloeding door het uitvoeren van krachtige arm oefeningen
tijdens regelmatig een pauze, en ook door niet te roken.
3. Als uw ongemak ervaart, raadpleeg dan uw arts voordat u verder blootstelt aan trillingen en
kou.

Voorzorgsmaatregelen tegen RSI
Wordt aangenomen dat boven het gebruik van de spieren en pezen van de vingers, handen armen en
schouders pijn kunnen veroorzaken, zwelling, gevoelloosheid, zwakte en extreme pijn aan de
genoemde gebieden.
Om het risico van RSI te voorkomen, doet u het volgende.
1. Vermijd het gebruik van uw pols in een gebogen, uitgebreid of gedraaide houding.
2. Proberen om een rechte positie van de pols te houden.
3. Wanneer grijpen proberen om je hele hand te gebruiken niet alleen je duim en wijsvinger.
4. Neem periodieke pauzes om herhaling te minimaliseren en de rest van uw handen te laten
rusten.
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5. Verminder de snelheid en kracht waarmee je de herhalende beweging doet.
6. Doe oefeningen om de hand en arm spieren te versterken
7. Bezoek een arts als je het gevoel van tintelingen, gevoelloosheid of pijn in je vingers, handen,
polsen of armen blijft houden

Brandstof
Brandstof type : tweetakt
Brandstof mix : 50 : 1
1. Nooit tanken als de motor warm is of loopt
2. Altijd voorzichtigheid bij het hanteren van brandstof ervoor te zorgen dat alle caps strak zijn
gemonteerd op alle brandstoftanks en blikken.
3. Veeg eventuele gemorste brandstof van het toestel af.
4. Ga minsten 3 meter van de tank plek staan en zorg ervoor dat de machine niet lekt voordat u
de machine start.
5. Berg het apparaat nooit met brandstof in de tank – een brandstof lek kan een brand starten

Starten van een koude motor
1. Draai de contactschakelaar naar on positie.
2. Druk zuiveren totdat de brandstof is zichtbaar bij helder brandstof retourleiding. Tijdens de
eerste opstart van de opslag of na het uitvoeren van de brandstof extra pompen nodig
kunnen zijn om brandstof te laten circuleren door het systeem.
3. Zet de choke hendel omhoog in de gesloten positie en trek start-eenheid tot aan de eerste
afvuren geluid
4. Zet de choke hendel omhoog in de stand te openen. Laat de motor op te warmen voor een
paar minuten voordat u hem gaat gebruiken

Starten van een warme motor
1. Draai de contactschakelaar naar on positie.
2. Trek aan de start unit
OPMERKING
Als de motor niet start na 4 keer trekken gebruik koude start procedure.

Motor stoppen
1. Zet de gashendel positie naar buiten om de motor stationair te laten draaien
2. Trek aan de start eenheid
WARNING! DANGER
Als de motor niet STOPT zet de choke hendel naar beneden in de gesloten positie motor af.
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Neem contact op met uw locale dealer voordat u weer gaat gebruiken

Algemeen gebruik
1. Ervoor te zorgen trekhaak is voorzien van de juiste aan de trekhaak auto
2. Probeer niet om de machine omhoog te trekken steile helling heuvels of stappen uit om
machine te voorkomen omdraaien
3. Gebruik slechts zoveel gas als nodig is om lawaai te verminderen
4. Ervoor te zorgen zuigslang vrij is van obstakels voor gebruiksgemak
5. Zuiver vacuüm filter regelmatig
6. Smeer de wiellagers regelmatig

Vacuüm filter
1. Om het filter te verwijderen van de kap los te draaien moer aan zeef en schuif drop-out filter
2. Te filteren blazen met perslucht of wassen met zeep schoon water in een kom of gebruik een
hogedrukreiniger zorgen voor de filter helemaal droog is voordat je hem hergebruikt.

WARNING ! DANGER
DRAAG ALTIJD EEN MASKER BIJ HET SCHOONMAKEN VAN HET FILTER

Het legen van de opvangbak
Om de zak te leggen, gewoon de klip los het achterste gedeelte en trek en til het deksel van de
behuizing tip de machine aan de voorkant te legen. Zodat de voeten goed voorzichtig op de grond
blijven.
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