Handleiding sleuvenwals 1,5T met afstandsbediening
Veiligheidsvoorzieningen








De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen.
Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de
gevarenzone rond het toestel. Als de machine obstakels raakt, kunnen deze wegslaan.
Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke
bewerking stil.
Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende
afkoelen alvorens deze aan te raken.
Deze machine werkt enkel met afstandsbediening en als je met de afstandsbediening
minimaal 2 m. en maximaal 20m. van de machine verwijderd bent.

Gebruiksaanwijzingen dieselmotor
Opstarten
 Open het motordeksel door met de hand via de gleuf (a) de
vergrendeling te openen.
 Controleer oliepeil motor. Desnoods bijvullen met olie 15W40,
tot max. op de peilstok.
 Vul brandstoftank (onder het andere deksel)met (rode) diesel
(zwavelarm, volgens de norm EN590)
 Kijk na of de brandstofkraan open is.
 Open deksel (b) van het bedieningscompartiment en zet het contact op 1.
 Plaats de snelheidskeuzeschakelaar op snel voor verplaatsingen en op langzaam om
te werken.
Werken
 Neem de afstandsbediening, schakel in door op de aan-uit knop(h) te drukken.
 Druk op de startknop(d) om de motor te starten.
 Bedien het toestel met de hendels(f) links-rechts en (g) voor- en achteruit.
 Zet de trilfunctie aan met één van de keuzeknoppen(e)
Stopzetten
 Zet de trilfunctie uit met één van de keuzeknoppen(e).
 Schakel de afstandsbediening uit met de aan-uit knop(h), de motor slaat af.
Afstandsbediening opladen
 Bij het opbergen van de afstandsbediening in het bedieningscompartiment kan je de
connector van de afstandsbediening inpluggen op de aansluitbus om op te laden.
 De afstandsbediening kan ook met de kabel opgeladen worden via de aansluitbus vooraan de
machine(c)
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.

