SLEUVENFREES GARBIN

SLEUVENFREES
Belangrijk om te weten;
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker wanneer er schade of ongelukken ontstaan door ondeskundig gebruik. Daarom is het van
belang de veiligheid voorschriften door te lezen.
.

WAARSCHUWING;
Controleer of de frees arm in de start positie is geplaatst (diepte instel hendel achterste positie) en dat de ketting niet in
contact kan komen met omstanders of nabij voorwerpen!!!!!!!!!!!
Plaats de machine in de juiste positie schakel het koppeling hendel in en geef vol gas zodat ketting met maximaal
toerental draait, laat daarna de ketting met het diepte hendel instelling dalen tot deze op gewenste diepte frees diepte is.
Wanneer de frees arm springt of de ketting happert zet machine stop en controleer de ketting en verwijder het geraakte
voorwerp.
Verwijder altijd harde voorwerpen op het terrein waar gewerkt moet worden.
Controleer of vraag na of er ondergrondse leidingen aanwezig zijn die op een diepte van 50 cm of minder kunnen
liggen.
Zorg dat de machine goed onderhouden is en controleer de spanning van de ketting regelmatig en stel deze bij wanneer
nodig.
Zorg tevens dat de veiligheid schakelaars intact blijven.
Dodemansschakelaar.
Motor gedeelte;
Er zijn meerdere locaties die olie gevuld moeten zijn. Carter van de motor en de vertragingsbakken van de aandrijving. Met een te laag olie
niveau werken kan schade veroorzaken.
Olie wordt gecontroleerd als machine vlak staat en geheel is uitgeschakeld op het olie peil wordt niveau aangegeven, bij het peilen de olie
peilstok niet er in draaien en niveau controleren. Als deze goed is peil stok er weer indraaien.
Aanbevolen olie SAE 10W-30 OF 15W-40

Voorbereiding:
Controleer het terrein of daar obstakels aanwezig zijn (sproeiers, stenen, wortel hout enz.)
Wanneer mogelijk verwijderen of daarmee rekening te houden door deze met een merk teken te voorzien zodat de freesarm niet in aanraking
komt met deze harde voorwerpen waardoor beschadiging of schade kan ontstaan.

Onderhoud:
1* zitten alle kappen en afschermbeugels goed vast
2* zijn de waarschuwingsstickers duidelijk
3* banden druk
4* startschakelaar
5* vetnippels gesmeerd (dagelijks)
6* vertragingsbakken olie niveau
7* motor okie
8* luchtfilter
9* ketting spanning
10* V-snaar spanning
11* werking hendels
12* alle functies
13* brandstof, start motor, werking test

In het belang van uw veiligheid
Zorg ervoor dat u, voordat u de machine start, de gehele “bedieningshandleiding & motorhandleiding” heeft gelezen en deze
volledig begrijpt.
Dit symbool staat voor “waarschuwing” of “voorzichtig”: als de aanwijzingen niet stipt worden opgevolgd, kan dit leiden tot de
dood, persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen.

WAARSCHUWING: NIET DOEN
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Laat de motor NIET draaien in een afgesloten ruimte. Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een geurloos en dodelijk gif.
Kom NIET met handen of voeten in de buurt van draaiende delen.
Benzine NIET bewaren, morsen of gebruiken in de buurt van open vuur of apparaten met een waakvlam, zoals een
fornuis, over of warmwaterketel, of apparaten waarbij vonken kunnen ontstaan.
De tank NIET binnenshuis vullen, zeker niet in een slecht geventileerde ruimte. Aanbevolen wordt om de tank buiten te
vullen.
De tank NIET vullen terwijl de motor draait. Laat de motor 2 minuten afkoelen alvorens de tank te vullen. Brandstof
opslaan in goedgekeurde veiligheidscontainers.
Haal de dop NIET van de tank terwijl de motor draait.
De motor NIET aanzetten als u benzine ruikt of er explosiegevaar heerst.
Motor NIET gebruiken als u benzine heeft gemorst. Haal de machine weg van de gemorste benzine en zorg ervoor dat er
geen vuur of vonken ontstaan totdat de benzine is verdampt
De machine NIET vervoeren met benzine in de tank.
NIET roken terwijl u de benzinetank vult.
De choke van de carburateur NIET gebruiken om de motor uit te zetten. Indien mogelijk het toerental geleidelijk
verminderen alvorens de motor af te zetten.
Motor NIET op te hoge snelheid laten draaien; dit kan letsel en/of schade aan de machine veroorzaken.
NIET knoeien met regulateurveren, regulateurschakels of andere onderdelen die het ingestelde toerental van de motor
kunnen veranderen.
Het door de fabrikant ingestelde toerental van demotor NIET veranderen.
Ontsteking NIET controleren wanneer de bougie of bougiekabel is verwijderd Gebruik een goedgekeurd testapparaat.
Motor NIET aanzwengelen wanneer de buogie is verwijderd. Als de motor verzopen is, de gasregelschuif op “fast” zetten
en aanzwengelen tot de motor start.
NIET op vliegwiel slaan met een hard voorwerp of metalen gereedschap, omdat het vliegwiel dan tijdens gebruik uiteen
zou kunnen spatten. Gebruik het juiste gereedschap om onderhoud te plegen aan de motor.
Motor NIET gebruiken zonder geluiddemper. Deze regelmatig controleren en zonodig vervangen. Als de motor is uitgerust
met een deflector voor de geluiddemper, deze regelmatig controleren en zonodig vervangen.
Motor NIET gebruiken als er een hoop gras, balderen, vuil of ander ontvlambaar materiaal in de buurt van de
geluiddemper ligt.
Motor NIET gebruiken op onbebouwd land met bomen, struikgewas of gras, tenzij de geluiddemper een ingebouwde
vonkenvanger heeft. De vonkenvanger moet door de bediener in goede staat van onderhoud worden gehouden.
Hete geluiddemper, cilinder of koelribben NIET aanraken, aangezien dit brandwonden kan veroorzaken.
Motor NIET laten draaien zonder luchtfilter of luchtfilterdeksel.
Machine NIET gebruiken bij te veel trilling!
Machine NIET zonder toezicht laten draaien.
Machine NIET parkeren op steile helling of schuin vlak.

WAARSCHUWING: ALTIJD DOEN
1. ALTIJD de bougiekabel verwijderen wanneer u onderhoud pleegt aan de motor TENEINDE TE VOORKOMEN DAT DE
MOTOR PER ONGELUK START.
2. Zorg ervoor dat de koelribben van de cilinder en de regulateuronderdelen ALTIJD vrij zijn van gras of ander afval
waardoor het toerental kan worden beïnvloed.
3. Startkoord ALTIJD langzaam aantrekken totdat u weerstand voelt. Daarna snel aan het koord trekken om terugslag en
daarmee letsel aan hand of arm te voorkomen.
4. Geluiddemper REGELMATIG controleren op goede werking. Een versleten of lekkende geluiddemper moet worden
gerepareerd of zonodig vervangen.

