ADVARSEL
Læs denne manual før ibrugtagning.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Følg altid sikkerhedsinstruktionerne, når
produktet er i brug.
Følgende symboler bruges gennem hele
manualen:
Betegner risiko for personskade
Eller skade på produktet.
Følgende piktogrammer vises på produktet:
Brug sikkerhedsbriller

Brug høreværn

Brug ikke produktet i regnvejr

Hold tilskuere på sikker afstand

Hold ledningen væk fra skarpe
dele
Hold hænder og fødder væk fra
skarpe dele

Risiko for flyvende genstande
Før der udføres service på
produktet, sørg altid for at
ledningen er taget ud af kontakten
Dobbelt isoleret

Check manualen

EKSTRA
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
PRODUKTET
 Sørg for at blive godt kendt med funktion
og kontrol inden brug
 Produktet må ikke bruges af børn og
uøvede personer. Brugeren vil blive holdt
ansvarlig for skade på personer og
genstande
 Brug kraftige sko eller støvler for at
beskytte dine fødder
 Brug lange bukser for at beskytte dine ben
 Udsæt ikke produktet for regn. Neddyp
ikke produktet i vand eller anden væske
 Check produktet før brug. Hvis produktet
er beskadiget, må det ikke bruges
 Hvis produktet er beskadiget, skal det
repareres på et serviceværksted
 Brug ikke produktet, hvis skjoldet er
ødelagt eller slidt
 Brug ikke produktet, hvis ledningen er
beskadiget eller slidt
 Check forlængerledningen for slitage og
skade. Hvis den er beskadiget, så tag den
straks ud af kontakten. Rør ikke ved
ledningen, før strømmen er afbrudt ved
kontakten
 Brug ikke produktet i børns eller dyrs
nærhed
 Brug kun produktet i dagslys eller under
god belysning
 Vær sikker på, at børsten er monteret i h t
instruktionerne
 Når børsten monteres, brug da de
medfølgende skruenøgler for at undgå
beskadigelse
 Brug handsker under monteringen af
børsteaggregatet
 Efter monteringen, så lad produktet køre
ubelastet på et sikkert område. Hvis
produktet vibrerer heftigt, eller du kan se
skader på børsten, sluk øjeblikkeligt for
produktet og forsøg at finde årsagen














Brug ikke slidte børster
Brug ikke produktet uden påsat skjold
Brug ikke produktet til at fjerne vådt
ukrudt m.v.
Før brug fjernes kviste, sten, wirer og
andre forhindringer fra området
Brug kun produktet i opret position
med børsten pegende mod jorden.
Tænd aldrig for produktet i anden
position
Løb aldrig, når produktet er i brug
Tryk aldrig ned på produktet
Hold altid hænder og fødder væk fra
produktet
Undlad at røre børsten
Sørg for at strømkablet ikke rører ved
børsten
Før man stiller produktet fra sig, sluk
for det og vent på, at børsterne står
helt stille. Forsøg aldrig selv at få
børsterne til at stoppe
Vær opmærksom på, at børsten
fortsætter med at rotere en kort
periode, efter at produktet er
slukket
Brug kun den børstetype, der
anbefales af producenten




Fjern ledningsstik fra vægkontakten,
når du er færdig, før vedligeholdelse,
og når produktet ikke er i brug
Efter brug opbevares produktet sikkert
og uden for børns rækkevidde

EL-SIKKERHED
Sørg for, at strømforsyningen
svarer til spændingen på produktets informationsmærkat
 Forbind helst maskinen til en elektrisk
gruppe, der er beskyttet med et
jordstik på max. 30 m A



Brug kun forlængerledninger af følgende
typer: H05VV-F, H05RN-F & H05RR-F.

BESKRIVELSE (fig. A)
Denne fejemaskine er designet til fjernelse af
ukrudt fra terrasser og mellem fliser.
1 Tænd/sluk kontakt
2 Låseknap
3 Hovedhåndtag
4 Førerhåndtag
5 Teleskoprør
6 Skjold
7 Børste
8 Hjul
9 Justerknap
10 Skrue
11 Knap
Montering af skjold (fig. B)
 Monter skjoldet (6) til produktet som
vist
 Fastgør skjoldet ved hjælp af skruerne
(12)
Udskift skjoldet, hvis det er defekt
eller slidt
Montering af hjul (fig. C)
 Sæt hjulets aksel (8) på
monteringshullet (13)
 Skub akslen på plads med fast hånd
Montering og justering af styrehåndtaget
(fig. A)
 Monter styrehåndtaget (4) på
produktet som vist
 Sæt styrehåndtaget (4) på plads med
skruen (10) og knappen (9)
 Styrehåndtaget (4) kan justeres, så der
opnås god balance
 Løsn justerknappen (9)
 Sæt håndtaget i den ønskede position
 Stram justerknappen omhyggeligt
Montering af børste (fig. D)
Brug easy-børsten (7) til normal brug. Brug
middel-børsten (7-1) til hårdnakket

ukrudt. Brug stålbørsten (7-2) til særlig
hårdnakket ukrudt. Slidte børster skal
udskiftes med det samme. Middel-børsten og
stålbørsten sælges separat.
Når børsten skal monteres, bruges de
medfølgende skruenøgler for at undgå skade
på produktet. Brug handsker, når børster
monteres.

Løsn kravemøtrikken (17), mens der
holdes ved akslen (16). Husk at bruge de
medfølgende skruenøgler

Sæt børsten på akslen

Spænd møtrikken, mens der holdes ved
akslen

Børsten fjernes ved at gå frem i
omvendt rækkefølge
Tag altid stikket af kontakten,
inden børsten monteres eller
afmonteres
Højdejustering (fig. A).
Teleskoprøret (5) kan justeres for at opnå en
komfortabel arbejdshøjde.

Løsn skruen (11)

Indstil den ønskede højde

Stram skruen

Check, at røret er låst
Betjeningsinstruktioner

Forbind med en passende
forlængerledning

Hæng ledningen på spændebøjlen (fig.
A)

Hold ved produktet med begge hænder

Sørg for, at produktets underside
bliver holdt i niveau

Før produktet med konstant hastighed
over den overflade, der skal behandles

For bedste resultat anbefales det at
teste produktet på en lille del af
overfladen. Check, at fliserne ikke
bliver ødelagt

Brug kun produktet på tørt ukrudt

Hold produktet væk fra hårde
genstande og planter

Fej lange fuger før korte




Hold ikke produktet på samme sted
for længe
Regelmæssig brug forhindrer ukrudt i
at brede sig

Sluk og tænd (fig. A)

For at tænde for produktet, hold
udløserknappen (2) nede og tryk på
on/off knappen (1). For at slukke
apparatet, udløs on/off knappen (1)
Rengøring og vedligeholdelse
Produktet kræver ikke nogen speciel
vedligeholdelse
 Rengør regelmæssigt
ventilationssprækkerne
 Rengør ventilationssprækkerne med
en blød klud
 Fjern regelmæssigt snavs fra skjoldet
med en blød børste
Før vedligeholdelse tages stikket
ud af kontakten

FEJLFINDING

___

Børsten roterer ikke:
- check ledningerne
- check hovedstrømmen
- check børstens placering
Ukrudtet er ikke fjernet (fuldstændig)
- brug en anden børste
- udskift en slidt børste

___
___

Sørg for, at ledningen er taget
ud af kontakten før fejlfinding,
vedligeholdelse, og når
produktet ikke er i brug
TEKNISKE DATA
Spænding
Frekvens
Strøminput
Ubelastet
Cylinderstørrelse
Vægt

___
___
V
Hz
W
min-1
mm
kg

230
50
400
2,800
6
2,4_

Lydtryksniveau målt i henhold til
EN 60745 :
Lydtryk
Akustisk støj

dB(A) 88
dB(A) 99

Tag passende forholdsregler
til beskyttelse af hørelse
Støjværdier mv. i h t. EN60745:

__________________

-

Købsnota skal fremvises

Normalt slid er ikke omfattet af
reklamationsretten.
Hvis der i reklamationsperioden opstår en
materiale/fabrikationsfejl, der ikke kan
repareres, erstattes produktet.

Service
Hvis produktet skal repareres efter
reklamationsperiodens udløb, skal reparation
udføres på et autoriseret værksted.

4.5 m/s2____

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Reklamationsret
Se nedenstående reklamationsbestemmelser
mht. reklamation.

Miljø
Skal produktet udskiftes efter lang tids brug,
så bortskaf det ikke med
husholdningsaffaldet, men bortskaf det
miljømæssigt korrekt.

Reklamationsret
Produktet er grundigt testet på fabrikken. Der
er 2 års reklamationsret på materiale og/eller
produktionsfejl. Kvitteringen er også et
købsbevis og skal fremvises ved evt.
reklamation.
I tilfælde af problemer inden for
reklamationsperioden skal du kontakte
forretningen, hvor du har købt produktet.

Reklamationsret
Hvis apparatet viser materiale- og/ eller
produktionsfejl inden for
reklamationsperioden, får man udbedret
eventuelle fejl, hvis:
-

Produktet er brugt korrekt og til
formål, den er beregnet til

-

Reparation skal udføres på et
autoriseret værksted

VIGTIGT! Følg følgende sikkerhedsinstruktioner nøje for at undgå elektrisk stød,
personskade og ild, når der anvendes
elektriske produkter. Læs og overhold disse
instruktioner nøje før og under brug.
1. Hold arbejdsområdet rent
Rodede arealer og bænke inviterer til skader.
2. Planlæg brug af produkt i miljøet
Udsæt ikke produktet for regn. Brug ikke elprodukter i fugtige og våde områder. Hold
arbejdsområdet godt oplyst. Brug ikke elprodukter i nærheden af brandbare væsker og
gasser.
3. Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordforbundne
områder (f.eks. rør, radiatorer, køleskabe etc.)
4. Hold børn væk
Lad ikke tilskuere berøre produktet eller
forlængerledningen. Tilskuere holdes væk fra
arbejdsområdet.
5. Opbevaring
Når produktet ikke er i brug, opbevares det på
et tørt, højt eller aflåst sted uden for børns
rækkevidde.
6. Pres ikke produktet
Produktet vil gøre arbejdet bedre og mere
sikkert, når det anvendes til det, det er
beregnet til.
7. Brug det korrekte værktøj
Pres ikke små værktøjer eller anordninger til
at udføre et stykke arbejde, som tunge

værktøjer er beregnet til. Brug ikke værktøjer
til andet end det, de er beregnet til..
8. Brug passende beklædning
Bær ikke løsthængende tøj og smykker. De
kan fanges af bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikkert fodtøj
anbefales, når der arbejdes udendørs. Brug
hovedbeklædning til at dække langt hår.
9. Brug sikkerhedsbriller
Brug også støvmaske under arbejde, der
støver, og brug høreværn. Hvis støjen
overskrider 85 dB(A), er høreværn
obligatorisk. Angivet støjniveau kan
overskrides afhængig af arbejdsområdet, og
hvilke materialer der skal behandles.
10. Brug støvudtræk
Hvis der er støvudtræk og
opsamlingsanordninger på værktøjet, så vær
sikker på, at de anvendes korrekt.
11. Brug ledningen korrekt
Bær aldrig produktet i ledningen og ryk ikke i
den for at tage den ud af kontakten. Hold
ledningen væk fra varme, olie og skarpe
kanter.
12. Sikkert servicearbejde
Brug skruestik eller lignende til at holde
produktet. Det er mere sikkert og gør begge
hænder frie til at bruge værktøj.
13. Læn dig ikke ind over
Hold godt fodfæste og god balance hele tiden.
14. Vedligehold produktet omhyggeligt
Hold produktet rent for bedre og mere sikkert
resultat. Følg instruktionerne for smøring og
udskiftning at tilbehør. Inspicer
værktøjsledninger regelmæssigt, og hvis de er
beskadiget, repareres de på autoriseret
værksted. Kontroller forlængerledninger
regelmæssigt og udskift, hvis beskadiget.
Hold håndtag tørre og rens dem for olie og
fedt.

15. Afbryd strøm til produktet
Når det ikke er i brug, før vedligeholdelse, og
når der udskiftes tilbehør såsom klinger, skær,
og knive.
16. Fjern justernøgler og skruenøgler
Gør det til vane at checke, at nøgler fjernes fra
produktet, før det startes.
17. Undgå at starte ved et uheld
Bær ikke på produktet med en finger på
kontakten. Vær sikker på, at produktet er i
orden, inden stikket sættes i kontakten.
18. Udendørs forlængerledninger
Når produktet bruges udendørs, brug da kun
udendørsforlængerledninger.
19. Vær opmærksom
Hold øje med, hvad du laver. Brug sund
fornuft. Brug ikke produktet, når du er træt.
20. Check beskadigede dele
Før videre brug af produktet skal skjold eller
andre dele undersøges omhyggeligt for at se,
om produktet fungerer efter hensigten.
Undersøg om bevægelige dele sidder korrekt,
sidder fast, at der ikke er brækkede dele,
montering og andre forhold, der kan påvirke
funktionen. Et skjold eller anden del, der er
beskadiget, skal repareres eller udskiftes på et
serviceværksted med mindre, der er angivet
andet i medfølgende instruktionsmanual. Brug
ikke produktet, hvis on/off knappen ikke
tænder maskinen.
21. Advarsel
Brug af andet tilbehør eller grej, der ikke er
beskrevet i instruktionsmanualen, kan udgøre
en fare for personskade.
22. Få produktet repareret af en ekspert
Dette el-produkt er produceret i henhold til
relevante sikkerhedsregler. Reparation af elartikler må kun udføres af uddannede
personer, ellers kan det udgøre stor fare for
brugeren.
Gem disse instruktioner for senere brug.

