FEN200E SÄHKÖKÄYTTÖINEN
RUMPUJYRSIN
KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE

1. TURVALLISUUSOHJEET
VAROITUS! LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN, KUN ALOITAT KONEEN
KÄYTÖN!
YLEISET OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•

Koneen käyttö on kielletty henkilöiltä, jotka eivät ole lukeneet ja ymmärtäneet tätä
ohjetta. Konetta eivät saa käyttää alle 18 vuotiaat.
Huolehdi, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu. Ahtaat ja huonosti valaistut
tilat johtavat vahinkoihin.
Tutustu työkohteeseen huolellisesti: Perehdy etukäteen mahdollisiin esteisiin,
kaltevuuksiin ja pinnan alaisiin johtoihin/putkiin.
Tarkista kone aina ennen työn aloittamista: tarkista että turvalaitteet, indikaattorit ja
ohjaimet toimivat.
Älä käytä konetta tulenarkojen ja räjähdysalttiiden nesteiden, kaasujen tai pulvereiden
läheisyydessä.
Älä jätä käyvää konetta ilman valvontaa.
Pidä sivulliset loitolla, kun kone on käynnissä.
Älä käytä polttomoottorikonetta suljetuissa tiloissa, ellei tuuletuksesta ole huolehdittu.
Pakokaasut ovat vaarallisia.

KONEEN TURVALLISEN KÄYTÖN OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ole valpas käyttäessäsi konetta.
Älä käytä konetta alkoholin, huumeiden tai lääkityksen alaisena tai väsyneenä.
Käytä sopivia työvaatteita, henkilökohtaisia turva varusteita ja turvakenkiä.
Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Käytä suojalaitteita ja tarkista kaikki turvalaitteet aina ennen koneen käynnistystä.
Pidä koneesta kiinni tukevasti.
Kiinnitä huomiota reunoihin, kuoppiin johtoihin ja putkiin, jotta kone ei kaadu tai putoa.
Jos koneella on pakko peruuttaa, kiinnitä eritysitä huomiota esteisiin ja epätasaisuuksiin.
Koneen käyttäjän horjahtaminen tai kaatuminen voi johtaa koneen kontrollin
menettämiseen ja vammaan tai kuolemaan.
Käytön jälkeen varmista, että konetta säilytetään siten, että sen luvaton käyttö ei ole
mahdollista.

KULJETUS
• Kiinnitä kone hyvin lastauksen aikana.
• Kiinnitä kone kunnolla kuljetuksen ajaksi, jotta se ei pääse liikkumaan tai kaatumaan.
• Samassa tilassa matkustavien henkilöiden on oltava etäällä koneesta turvallisuutensa
vuoksi.

HUOLTO
•
•
•
•

Kaikki huoltotoimenpiteet tulee suorittaa pätevän henkilön toimesta.
Perushuollot on suoritettava huoltotaulukon mukaisesti.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat
muiden kuin alkuperäisten osien käytöstä.
Älä tee säätöjä tai huoltoja, kun koneen moottori käy.

ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET
• Pidä pyörivät osat puhtaina.
• Käytä konetta vain siihen soveltuvilla pinnoilla.
• Tarkista ruuvien ja pulttien kireys ennen koneen käyttöä.

2.KÄYTTÖ JA TEKNISET
KÄYNNISTÄMINEN
•
•
•

Kytke kone virtalähteeseen.
Säädä moottorin pyörimissuunta. Sen täytyy pyöriä eteenpäin.
Avaa kytkin 1 tai pos 2. Valitse moottorin oikea suunta. Älä koskaan käytä konetta, jos
rumpu pyörii taaksepäin.

KÄYTTÖ
•
•
•
•
•

Käytä syvyyden säätöruuvia säätääksesi leikkaus syvyyttä.
Syvyyssäädön jälkeen työnnä konetta eteenpäin. Etenemisnopeus muuttuu syvyyden
mukaan.
Tarkista hihnojen kireys käyttäen maltillista voimaa. Hihnojen tulisi antaa myöden noin 12 cm.
Älä tupakoi käyttäessäsi konetta. Älä käytä konetta avotulen läheisyydessä.
Pidä moottori kuivana. Älä käytä konetta sateessa tai kosteissa olosuhteissa

SAMMUTUS
•
•

Käännä kytkin asentoon 0.
Muista irrottaa johto virrasta.

TKULJETUS
•

Käytä nostoapuvälineitä/kuljetustukia koneen kuljetuksessa.

MOOTTORI

PAINO (kg)

MITAT (PITUUS x LEVEYS x
KORKEUS) (mm)

RUMMUN
LEVEYS
(mm)

RUMMIN AKSELIT
(YKSIKKÖÄ)

2.2KW

62

420X1000X900

200

4

3.0KW

62

420X1000X900

200

4

VATOITUS
1. Varmista että kone on hyvin linjassa ja pyörät osuvat maahan ja
ovat tasapainossa. Jos näin ei ole, kohdista pyörät.
2. Älä koskaan käytä konetta, jos pyörät ovat kuluneet. Vaihda
kuluneet pyörät välittömästi. Etupyörät kuluvat nopeammin.
Vaihda pyörät setteinä, älä yksitellen.
3. Tämä kone toimii vain tasaisilla alustoilla. Älä käytä konetta
epätasaisilla pinnoilla.
4. Älä pakota konetta ylös, alasta tai sivusuunnassa, Koneen on
annettava liikkua vapaasti. Pidä kahvasta kiinni vain, jotta voit
säätää koneen vauhtia.
5. Älä koskaan käynnistä moottoria, jos jyrsinrumpu osuu jo
maahan. Nosta rumpu aina irti maasta ennen käynnistämistä.
6.

Ensimmäinen jyrsimiskerros saa olla maksimissaan 2mm syvä.
Seuraavat jyrsimiskerrokset voivat olla syvempiä.

PYÖRIEN KOHDISTUS

Kone täytyy asettaa tasaiselle pöydälle.

Pyörät eivät ole linjassa. Vasen pyörä on ilmassa.

.

Käytä pyörien linjaan saattamiseksi moottorin takana olevia pulteja. Pyörät ovat linjassa,
kun molemmat pyörät osuvat maahan.

Vasen pyörä on nyt hyvässä kontaktissa maahan.

Kone on linjassa.

3. HUOLTO JA HOITO
HUOLTOTAULUKKO
Päivittäin Viikoittain
Puhdista kone pölystä paineilmalla
Tarkista öljyt
Rasvaa rasvanipat
Kiristä pultit ja mutterit
Hihnan kireyden tarkistus ja säätö

Kuukausittain

X
X
X
X
X

Kuluneet pyörät on vaihdettava välittömästi.

KONEEN PUHDISTUS
Kone on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen.
HIHNOJEN KIRISTYS
Jos havaitset hihnojen löystymistä, kiristä hihnat välittömästi. Paina etusormella
kiilahihnan keskikohdasta. Oikein kiristetty hihna antaa myöten noin 1-2 cm. Erityisesti
ensimmäisen käytön jälkeen (noin 8 työtunti) hihna on tarkistettava ja kiristettävä
tarvittaessa.
Hihnan kiristys: Löysää moottorin kiinnityspultteja, kunnes moottori liikkuu
kiinnityslevyssä. Käännä kiristyspultista siirtääksesi moottoria taaksepäin, kunnes haluttu
kireys on saavutettu. Kiristä kaikki moottorin kiinnitysruuvit uudelleen.
OHJAUSKAHVA

SYVYYDEN
SÄÄTÖ

SÄHKÖKESKUS

RUNKO
HIHNASUOJA
PYÖRIEN
LINJAUSPULTIT

SÄHKÖMOOTTORI

TAKAPYÖRÄT

RUMPUSUOJA

Maahantuoja:

Bau-Met Oy
Kärsämäentie 72
20360 Turku
0207 433 700
www.bau-met.fi

