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1 

1.1 

Indledning 

Denne brugsanvisning indeholder anvisninger for brug af fejemaskinen. 

Vores produkter bliver til stadighed forbedret. Der kunne derfor ikke 
tages hensyn til konstruktive ændringer efter trykningen af 
brugsanvisningen. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores 
serviceafdeling. 

Brugsanvisningen skal læses og anvendes af enhver, som betjener 
fejemaskinen. 

Udover brugsanvisningen og de i anvendelseslandet og for 
reservedelene gældende ulykkesforskrifter skal man desuden huske at 
overholde de anerkendte regler for sikkerheds- og fagligt korrekt 
arbejde! 

Brugsformål 

Maskinen skal udelukkende bruges til fejning på faste steder (f.eks..: 
parkeringspladser, fortorv og lagerhaller).  

Fejemaskinen må kun betjenes af fortrolige og instruerede 
medarbejdere.  

Andre formål og formål, der afviger fra denne anvendelse gælder som 
brug, der ikke svarer til brugsformålet. 

Producenten hæfter ikke for skader som følge deraf. 

Risikoen påhviler alene brugeren. 

Til anvendelsesformålet hører også overholdelse af brugsvejledningen 
og overholdelse af inspektions- og vedligeholdelsesanvisningerne. 

Kør kun på udtrykkeligt anviste strækninger og pladser. 

Det er forbudt at transportere last med fejemaskinen. 

Det er strengt forbudt at lade børn betjene maskinen. 

Maskinen må ikke benyttes til opsamling af væsker, wirer, snore, tråd 
eller lignende. 
Kraftige vibrationer på grund af ujævnt underlag skal undgås.

Maskinen må under ingen omstændigheder bruges til pålæsning af 

brændbare toksiske eller eksplosive væsker samt brændbare 

gasser eller ufortyndede syrer og opløsningsmidler, samt 

brændende eller glitrende genstande mv. ! 

FARE 
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2 Sikkerhedsinstruktioner 

1. Maskinen skal være intakt og må kun anvendes til de
beskrevne formål, og såfremt man er bevidst om evt. farer
og risici og følger sikkerhedsoplysningerne i denne brug-
sanvisning!

2. Ud over brugsanvisningen skal de almindelige lovmæssige
bestemmelser og øvrige gældende bestemmelser med hen-
syn til forebyggelse af ulykker og miljøbeskyttelse følges!

3. Fejning af antændelige, toksiske og eksplosive stoffer, samt
brændbare gasser eller ufortyndede syrer og opløsnings-
midler, brændende eller glødende genstande er forbudt!

4. Træk evt. nøglen ud efter brugen, så børn, unge og andre
uautoriserede ikke kan benytte maskinen.

5. Maskinen må ikke benyttes til opsamling af væsker, wirer,
snore, tråd eller lignende.

6. Maskinen er udelukkende beregnet til fejning på befæstede
områder. Der må ikke være vådt i det område, hvor der fe-
jes.

7. Maskinen må udelukkende benyttes, hvis støvkassen er sat
i, så der ikke sker skader på grund af dele, der bliver slynget
ud.

8. Det er forbudt at transportere last med fejemaskinen.

9. Fejl, som kan påvirke sikkerheden, skal omgående afhjæl-
pes!

10. Der må ikke foretages ændringer, til- eller ombygning af
maskinen uden producentens godkendelse.

11. Reservedele skal være i overensstemmelse med de af pro-
ducenten fastlagte krav. Dette vil altid være tilfældet for ori-
ginale reservedele.

12. Maskinen skal vedligeholdes inden for de angivne intervaller
og iht. producentens anvisninger

13. Sørg for en sikker og miljøskånende bortskaffelse af drifts- 
og hjælpestoffer samt udskiftede komponenter, især batte-
rier!

14. For at undgå ulykker skal der bæres dertil egnet, skridsik-
kert fodtøj,

15. Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (inklu-
siv børn) med nedsatte fysiske eller mentale egenskaber el-
ler som mangler erfaring og viden, med mindre de har mod-
taget forudgående træning eller instruktion vedr. Maskinens
anvendelse, af en person ansvarlig for deres sikkerhed!
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Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med 
maskinen. 

16. Batteriproducentens anvisninger for produktet samt lovens
bestemmelser for omgang med akkumulatorer skal følges!

17. Tomme batterier skal oplades direkte efter brugen og må
kun ske i godt ventilerede rum!

18. Hold åben ild og elektriske gnister væk fra opladeområdet,
da der kan dannes knaldgas ved opladning af batterier.

19. Bemærk, at akkumulatorerne er fyldt med batterisyre!

20. Sørg for, at batterierne altid er rene og tørre, så der ikke
dannes krybestrøm! Batteriernes poler må aldrig kortsluttes!

21. For at undgå sundhedsskader skal man undgå at der ryges,
spises og drikkes i nærheden af ladestationen

22. Batterierne må kun oplades, når skærmen er åben og er
fastgjort med holderen.

23. Forsigtig: Løst tøj kan blive trukket ind af drejende dele.
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3 Maskinbeskrivelse 

3.1 Maskinbeskrivelse 

Fejesugemaskinen drives af en elmotor og har et fremgear og et 
bakgear. 

På type KSE 1000 foregår fejningen via 2 sidekoste, som transporterer 
snavset hen til de to parallelt med kørselsretningen fejende fejevalser. 
Disse kaster skarnet over hovedet i den bagvedliggende støv beholder. 
Støvet, der hvirvles op af de to fejevalser kan, om nødvendigt, holdes 
inde i maskinen ved anvendelse af et lamelfilter ved støvudsugningen. 

Lamelfilteret kan atter rengøres via en mekanisk betjent 

filterrengøringsanordning. 

Om nødvendigt kan udsugningen lukkes med en klap, for at beskytte 
filteret mod fugt. 

1 Instrumententavle 
2 Løftestang forudluftningsklap 
3 sidekoste 

4 fejevalser 

5 filterrengøring 
6 tændingslås 

7 Batteritilstands-indikator 

1 Styrestang Fremadkørsel Bakning 
2 kørselsretning-fremad 
3 Kørebøjle 
4 overdel 
5 støvbeholder 
6 drivhjul 
7 venstre sidebeklædning 
8 Styrbart baghjul med håndbremse 
9 sidekost 
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3.2 Første ibrugtagning 

3.2.1 Udpakning og montage 

� Åbn transportemballagen og løft forsigtigt maskinen af pallen. 

Vær opmærksom på, at gummiskørterne på siden og bagpå ikke 

beskadiges! 

� Løft overdelens bageste kant, og løft overdelens tapper ud af 
optagningerne. 

� Løft hele overdelen af. 

� Medfølger batterier, tag begge batterier ud af maskinen. 

� Skru de 4 stjernegreb af og fjern de yderste sadelskiver. 

� For at bestemme kørebøjlens indstillingshøjde, skal de forreste 
låseskruer tages ud og placeres i en af de tre højdepositioner. 

� Her betyder: 

� Øverste position: Lav kørebøjle. 

� Nederste position: Høj kørebøjle (høje brugere) 

� Skub kørebøjlen og gearets stangsystem gennem betjeningsfeltets 
åbning. 

ær opmærksom på, at gearets stangsystem føres gennem de 

rigtige åbninger i betjeningsfeltet. Gennemføres gearets 

stangsystem ikke som foreskrevet, er kørsel med 

fejesugemaskinen umulig! 

� Forstil ikke skrueforbindelsen på gearets stangsystem. Denne 
skrueforbindelse er forindstillet til højeste kørebøjleindstilling, dvs. 
nederste position af forreste låseskruer.  

� Ændres skrueforbindelsen, har dette indflydelse på  maskinens drift. 

� Skub de 4 låseskruer gennem kørebøjlens boringer. 

� Skub de 4 yderste saddelunderlagsskiver hen på enden af 
låseskruerne. 

� Skru igen stjernegrebene på låseskruerne. 

� Placer gearets stangsystem i forreste svingarms boring. 

� Fastgør  dette stangsystem med stopringen. 

� Placer batterierne på deres plads i maskinen. 

NB! 

NB! 
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Før batteriernes poler forbindes er det vigtigt at være opmærksom 

på, at fejesugemaskinen er slukket! 

� Tændingslåsens nøgle på 0. 

� Tag nøglen ud. 

� Forbind batteriernes poler. Se forbindelsesdiagram for tekniske 
data. 

� For at montere sidekostene, skal sidekostene skubbes ud på 
sidekostens akse. 

� Fikser sidekostene, idet fjederklemperne skubbes gennem 
sidekostenes og sidekostenes akse. 

Vær opmærksom på, at sidekostenes børster er løftet 5-10 mm fra 

underlaget når sidekostenes løftestang står i øverste position! 

� Overholdes denne afstand ikke, kan dette føre til et  dårligt 
fejeresultat eller til, at sidebørsterne slides  for hurtigt. 

� Sæt overdelen på igen. 

� Lås overdelen. 

3.2.2 Fejesugemaskinen er driftsklar. 

1 Ydre 
saddelunderlagsskive 

2 Kørebøjle 

3 Gearstangsystem 4 stjernegreb 
5 Forreste  

låseskruer 
6 Kørebøjlens 

højdeindstilling 
7 Gearstangsystem 8 Gearstangsystemets bar-

dunstrammer 

NB! 
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9 Forreste svingarms forreste 
boring 
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4 Drift 

4.1.1 Kørsel 

� Start af fejesugemaskinen 

Vær opmærksom på, at fejesugemaskinen står på en vandret flade, 

når håndbremsen løsnes, eller beskyt fejesugemaskinen mod util-

sigtet bevægelse.  

� Løsn baghjulets håndbremse. 

� Benyt hertil det øverste låsegreb. 

1 Håndbremse 2 Baghjul 
� Sæt nøglen i tændingslåsen. 

� Drej nøglen med uret. 

� Maskinen starter. 

� Slip nøglen igen. 

Fremadkørsel: 

� Skub højre del af styrestangen op. 

Fejesugemaskinen kører frem. 

1 Fremadkørsel 2 Kørebøjle 
3 Styrestang 

FORSIGTIG! 
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Bakning: 

� Skub venstre del af styrestangen op. 

� Fejesugemaskinen bakker 

1 Bakning 2 Kørebøjle 
3 Styrestang 

4.2 Fejedrift 

4.2.1 Sikkerhedsinstruktioner 

Start ikke indsugningen ved vådt fejeskarn. Dette medfører skader på 
indsugningen og filteret. Ved anvendelse af fejemaskinen i lukkede rum 
skal der sørges for god ventilation. Der må ikke opsuges 
sundhedsfarlige stoffer. 

1 Instrumenttavle 2 Løftestang forudluft-
ningsklap 

3 sidekoste 4 fejevalser 
5 filterrengøring 
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4.2.2 Drift af fejevalsen 

� Løftestang nede = Arbejdsstilling 

� Løftestang oppe = Ingen fejevalsedrift 

� Start fejesugemaskinen. 

� Fejevalsernes løftestang tages ud af lås. 

� Løftestangen skubbes ned. 

� Afslutning af fejevalsedriften. 

� Løftestangen skubbes oppe. 

� Sæt løftestangen i lås. 

4.2.3 Sidekostenes drift 

� Løftestang nede = Arbejdsstilling 

� Løftestang oppe = Ingen fejevalsedrift 

� Start fejesugemaskinen. 

� Tag sidekostenes løftestang ud af lås. 

� Skub løftestangen nedad. 

� Afslut sidekostdriften. 

� Træk sidekostenes løftestang op. 

� Sæt løftestangen i lås. 

4.2.4 Drift af udluftningsklap 

� Løftestang nede = Udluftning on 

� Løftestang oppe = Udluftning off 

Udluftningsklappen beskytter maskinen ved fejning på vådt underlag. 

Benyttes udluftningsklappen, afbrydes støvsugningen. 

� For at benytte udluftningsklappen, skal dennes løftestang 

� skubbes op. 

� Skal der atter fejes på tørt underlag, skal løftestangen 

� skubbes ned. 

� Fejes der på tørt underlag og er fejeresultatet ikke 

� tilfredsstillende eller er der et højt støvniveau, 

� kontrollèr positionen af udluftningsklappens 

� løftestang 
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4.2.5 Filterrengøringsanordningens drift 

Filterrensningsanordningen sørger for at lamelfilteret ikke 

stoppes gennem støv.  

� Luk for udluftningsklappen. 

� Vær opmærksom på, at støvbeholderen er sat i. 

� Bevæg rystemekanismens greb kraftigt frem og tilbage, ca. ti gange 

� Åbn derefter udluftningsklappen. 

4.3 Efter brug af fejesugemaskinen 

� Vær opmærksom på, at fejesugemaskinen står på  en vandret fla-
de, når håndbremsen løsnes, eller beskyt fejesugemaskinen mod 
utilsigtet bevægelse. 

� Slip styrestangen. 

� Løft sidekostene og lås sidekostenes løftestang. 

� Løft fejevalserne og lås fejevalsernes løftestang. 

� Drej nøglen mod uret og tag den ud af tændingslåsen. 

� Træk maskinen mod Dem, så baghjulet står lige. 

� Maskinen sikres mod bevægelse ved at bremsepedalen bagh-
julet skubbes ned med foden. 

� Slippes bremsen derefter, skal bremsepedalen forblive nede. 

1 Håndbremse 6 Baghjul 

Uhensigtsmæssig håndtering med fejesuge- 

maskinen kan medføre alvorlige person- og 

materielle skader! 

Sørg for, at maskinen ikke benyttes af ubeføjede. 

FORSIGTIG! 

WARNUNG 
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Den driftsklare maskine skal altid være under opsyn. 

Tag nøglen ud af tændingslåsen, når fejesugemaskinen forlades, (f.eks. 
ved arbejdets slutning eller om nødvendigt under arbejdet) Tændingslås 
skal opbevares adskilt fra fejesugemaskinen. 

4.4 Tømning af støvbeholder 

Støvbeholderen er beregnet til opsamling af snavset. Den sidder på 
bagsiden af fejesugemaskinen. Støvbeholderen skal tømmes 
regelmæssigt og især altid efter brugen.. 

4.5 Udtagning af støvbeholderen 

� Træk laskerne af holdeknapperne i begge sider. 

� Træk støvbeholderen med bøjlegrebet så langt ud af 
fejesugemaskinen til støvbeholderens forreste føringer er fri. 

1 Trækknap til støvbeholder 2 Støvbeholderens låseme-
kanisme 

� bageste ende af støvbeholderen sidder to ringsruller,som gør det 
nemmere at trække den ud. 

� Placer støvbeholderen ned på gulvet. 

� Under støvbeholderen sidder løberullerne og et greb (fordybning). 

� ræk støvbeholderen helt ud af fejesugemaskinen. 

� Tøm støvbeholderen ved at gribe fat i fordybningen med den anden 
hånd. 

� Snavset tømmes gennem støvbeholderens nederste kant. 

� Snavset må kun fyldes i dertil beregnede beholdere. 
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4.6 Isætning af støvbeholderen 

� Placer støvbeholderen foran holderen. 

� Placer støvbeholderens forreste føringer i samme højde som 
føringsskinnerne. 

� Tryk låseanordningerne til side 

� Skub støvbeholderen ind i fejesugemaskinen. 

� Tryk låseanordningerne fast på støvbeholderens trækknapper. 

1 Støvbeholderens låseme-
kanisme 

2 Støvbeholderens 
 føringsskinne 
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5 Rengøring og vedligeholdelse 

5.1 Sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelse 

Der må kun udføres sådanne vedligeholdelsesarbejder, som beskrives i 
næste kapitel. Alle andre vedligeholdelses- og reparationsarbejder må 
kun foretages af producenten eller en af producenten autoriseret 
virksomhed eller person, som er fortrolig med de relevante 
sikkerhedsanvisninger, eftersom lokale erhvervskøretøjer skal opfylde 
sikkerhedsstandarden ifølge VDE 0701. 

Følg nøje trinnene i servicevejledningen. Uautoriseret vedligeholdelse 
kan føre til fejl under brugen af maskinen og i givet fald føre til at 
garantien bortfalder. 

Ved arbejde på det elektriske system skal batteriet afbrydes. 

Brug kun værktøj, der er egnet og i orden. 

Overhold kravene til reservedele. 

Hvis afdækninger og/eller sikkerhedselementer er blevet fjernet under 
service/vedligeholdelsen, skal disse monteres igen, inden maskinen 
atter startes! 

Ved alt arbejde på fejemaskinen skal maskinen slukkes og sikres mod 
at køre af sig selv.  

5.2 Rengøring 

Fejemaskinen må kun rengøres, når den er slukket og tør (F.eks.: 
Foretag affejning). 

Fejemaskinen er en maskine med elektriske komponenter. 

Fugt beskadiger maskinens elektronik! 

Fugt kan medføre krybestrøm og kortslutninger. 

Brug ikke højtryksrenser 

5.3 Filterskift 

� Filterets opgave er at frasortere fint støv.  

� Filteret rengøres mekanisk via filterrysteren. 

FORSIGTIG 
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5.4 Tømning 

� Sluk for fejesugemaskinen, som beskrevet. 

� Træk støvbeholderen ud af maskinen. 

Tag hovedbeklædningen af.Filteret sidder på en ramme. 

� Hold filterrammen i dens position med en hånd. 

� Tryk spændelåsenes bøjler ned. 

� Løsn krogene fra filterrammens låseanordninger. 

� Sænk rammen med filteret. 

� Tag filteret ud af rammen. 

1 Spændelås 2 Låseanordning på filter-
ramme 

5.5 Montering 

� Sæt filteret præcist på rammen. 

� Vip rammen opad. 

� Skub krogene over filterrammens låseanordninger. 

� Tryk spændelåsenes bøjler opad. 

� Skub støvbeholderen tilbage i maskinen. 
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1 Filter 2 Filterramme 
3 Låseanordning på filter-

ramme 

5.6 Sidekosten 

5.6.1 Udskiftning af sidekosten 

� Afbryd fejesugemaskinen, 

� Tag nøglen ud af tændingslåsen. 

� Træk sidefejekostens løftstang opad. 

� Sæt løftestangen i lås. 

� Træk fjederklemmen af sidekostaksen 

� Træk sidekosten af nedefter. 

1 Sidekostenes akse 3 Boring 
2 Sidekostflange 4 Fjerdertap 
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5.6.2 Montering af sidekost 

� Sæt flangepladen på sidebørsterne. 

� Skub sidekosten på sidekostaksen. 

� Skub fjederklemmene gennem boringerne i sidenkostenes flan-
geplade og akse (indtil kontakt med jorden). 

5.6.3 Efterjustering af sidekostene 

Efterjusteringen er nødvendigt, fordi børsterne er udsat for slidtage gen-
nem driften. 

� Sluk for fejesugemaskinen. 

� Sæt sidekostenes løftestang i lås. 

� Skub løftestangen nedad. 

� Løft hele overdelen af. 

1 Skrue til sidekostenes 
højdeindstilling 

2 Kontramøtrik 

� Løsn kontramøtrikken. 

� For at sænke sidebørsten, drejes skruen på sidekostenes højdeind-
stilling med uret. 

� For at løfte sidebørsten, skal skruen på sidekostenes højdeindstil-
ling drejes mod uret. 

� Sidekostene positioneres i den ønskede stilling. 

� Kontramøtrikken spændes fast igen. 

� Sæt overdelen på. 
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5.7 Fejevalse 

5.7.1 Udskiftning af fejevalse 

Udbygning af fejevalserne 

� Afbryd fejesugemaskinen, som beskrevet på side 10. 

� Tag nøglen ud af tændingslåsen. 

� Træk fejevalsernes løftestang. 

� Sæt løfte stangen i lås. 

� Løs skruerne på den, set i køreretning, venstre sidebeklædning. 

1 kørselsretning-fremad 2 sidebeklædningens 
faststpændingsbolte 

� Fjern sidebeklædningen. 

� Valsesvinget holdes af tre stjernegreb. 

� Løs stjernegrebene. 

� Fjern valsesvinget. 

1 åbent stjernegreb 3 valsesving 
2 stjernegreb 4 drejestang 
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� Træk fejevalserne ud af maskinen og fjern affald, 

� bånd m.m. fra valsetunnelen hhv. Fra medbringertapperne. 

� Indbygning af fejevalserne 

� Skub fejevalsen ind under maskinen. 

� Pas på fejevalsernes rotationsretning når fejevalserne skubbes ind. 

1 kørselsretning-fremad 2 fejevalsenes rotationsret-
ning 

I hver valseende er der en not. 

Drej valsen indtil medbringertappen fra det bagerstevalsesving sidder 
inde i fejevalsens not. Skub fejevalsen sålangt ind som muligt. Sæt det 
forreste valsesving på de frie fejevalseendestykkker. 

På valsesvinget er der to drejearme. 

På enden af drejearmen er der en medbringertap. 

1 gevindstængerne 2 fejevalsenot 
3 medbringertap 
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� Drej drejearmene indtil medbringertappen er kommeti fejevalsens 
not.  

� Skub valsesvinget over gevindstængerne. 

� Kontrollér, at fejevalsen på begge sider sidder 
medmedbringertappene inde i noten og at alle stjernegreb er skruet 
fast. 

� Stjernegrebet med det hvide prik har en inlay. 

� Dette stjernegreb skal skrues på højre gevindFastgør 
sidebeklædningen. 

5.8 Efterjustering af fejevalserne 

Gennem indstillingen af fejefladen skal opnås atundergrunden renses 
optimalt og at fejevalsernes er så effektive som muligt. Fejefladen på 
bagerste valse skal være indstillet på 30-40 mm. 

Sådan konstateres fejefladen: Kør fejesugemaskinen på en flade, der 
skal renses. Start fejevalsedriften uden at bevæge fejemaskinen. 

 Ladfejevalserne løbe på stedet i 1 til 2 minutter. Løft fejevalserne. Afslut 
fejevalsedriften og kør et par meter frem. Det fejespor, man nu kan se 
på gulvet, danner  fejefladen.  

5.8.1 Indstilling af fejefladen 

� Afbryd fejesugemaskinen, som beskrevet på side 10. 

� Tag nøglen ud af tændingslåsen. 

� Løftestangen skubbes oppe. 

� Sæt løftestangen i lås. 

� Åben overdelen. 

� Sikker overdelens position med låsemekanismen. 

� Fjern sidebeklædningen som ligger på højre side, set ikøreretning. 
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1 bowdenkabel 2 gevindstang 

3 møtrik A 4 møtrik B 

5 feder 

Større fejeflade gennem nedsænkning af fejevalserne 

� Løs møtrik A på bowdenkablets gevindstang. 

� Drej møtrik A mod uret. 

� Sæt møtrik B som kontramøtrik på møtrik A. 

5.8.2 Mindre fejespejl gennem nedsænkning af fejevalserne. 

� Løs møtrik B. 

� Drej møtrik B med uret et par skruegange videre. 

� Sæt møtrik A som kontramøtrik på møtrik B. 

Fejevalserne er pendulophængte og tilpasser sig til en vis  grad 

underlagets ujævnheder. Først gennem drejevalsernes  rotation 

bringes disse i arbejdsstilling.  

Ved nedsænkning under stilstand er det kun børstespidserne, som 

berører underlaget. Derved udøves der først en trækkraft på feje-

valsens løftestang under børsternes rotation! 

5.8.3 Yderligere muligheder for efterjustering: 

� Afbryd fejesugemaskinen, som beskrevet på side 10. 

� Tag nøglen ud af tændingslåsen. 

� Løftestangen skubbes oppe. 

� Sæt løftestangen i lås. 

� Åben overdelen. 

NB! 
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� Sikker overdelens position med låsemekanismen. 

� Fjern sidebeklædningen som ligger på højre side, set i 

� køreretning. 

� Løs klemskruen. 

� Bring fejevalseholdepladen i den ønskede position. 

� Træk klemskruen fast igen og montér sidebeklædningen. 

1 bowdenkabel 2 fejevalse- 
holdeplade 

3 klemskrue 4 feder 

5.8.4 Information: 

Valsen oprindelige diameter er 230 mm.  

Ved en diameter på 200 mm skal valsen udskiftes. 

5.9 Drivmekanismen 

5.9.1 Indstillinger 

En efterjustering af friktionshjulet er nødvendig, når drivanordningens 
ydelse ved fremadkørsel trods høj omdrejningshastighed er utilfredsstil-
lende, på grund af et beskadiget friktionshjul, eller fordi det ikke trykkes 
tilstræ kkeligt imod friktionrullen. 

Er kørselsydelsen ved bakning utilfredsstillende kontrollèr om kørsels-
remmen er beskidt eller beskadiget. 
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5.9.2 Kontrol af drivmekanismen 

� Afbryd fejesugemaskinen som beskrevet. 

� Tag nøglen ud af tændingslåsen. 

� Tag overdelen af. 

� Kontrollèr om friktionshjulet og kørselsremmen er beskadiget eller 
beskidt. 

� Hvis friktionshjulet og/eller Kørselsrem er   beskadiget eller uanven-
delig, kontakt servicestedet. 

� Er friktionshjulet beskidt, rengøres dette. 

5.9.3 Kontrol af friktionshjulets drivsystem 

Er friktionshjulet ubeskadiget: 

� Løsn håndbremsen. 

� Sæt nøglen i tændingslåsen. Start fejesugemaskinen. 

Fare! 

Risiko for beskadigelse på grund af bevægelige dele! Ved start er 

det vigtigt er være opmærksom på, at der ikke opholder sig perso-

ner i umiddelbar nærhed af den åbnede fejesugemaskine. Vær 

opmærksom på, at fejesugemaskinen er sikret mod utilsigtet 

bevægelse. 

� Bevæg forsigtigt styrestangen for fremadkørsel. 

� Svingarmen trykker friktionshjulet i friktionsrullens retning. 

� Fejesugemaskinen skal bevæges fremad. 

� Er den ingen fremadbevægelse, presses friktionshjulet ikke imod 
friktionsrullen : 

� Afbryd fejesugemaskinen igen som beskrevet. 

� Justér friktionshjulet som beskrevet efterfølgende. 

Presser friktionshjulet mod friktionsrullen, skal Kørselsrem være 

frit bevægelig for bakning!! 

Kontrollér drivanordningens tomkørsel: 

Denne kontrol er nødvendig, for at fejesugemaskinenen, når motoren er 
startet, ikke bevæger sig bagud eller fremad, når styrestangen står i 
neutral stilling (vandret). 

� Afbryd fejesugemaskinen, som beskrevet. 

� Tag nøglen ud af tændingslåsen. 

NB! 
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� Tag overdelen af. 

1 Justeringsskrue 2 Svingarm 
3 Friktionshjul 4 Friktionsrulle 
5 Kørselsrem 

Friktionshjulets og kørselsremmens justeringsskrue er placeret på svin-
garmen. 

Kontrollér svingarmens stilling: 

� Sæt nøglen i tændingslåsen. 

� Start fejesugemaskinen. 

� Sæt styrestangen i neutral position (vandret stilling). 

�  Svingarmen må ikke presse friktionshjulet mod friktionsrullen 
Kørselsremmen skal være frit bevægelig. 

Er den ikke det, er fremgangsmåden som beskrevet i indstillinger. 

Er svingarmens stilling korrekt: 

� afbryd fejemaskinen. 

� Sæt overdelen på igen. 

5.10 Justering af drivmekanismen 

Efterjustering er nødvendig på grund af friktionshjulets slitage under 
arbejdet. 

� Afbryd fejesugemaskinen som beskrevet. 

� Tag nøglen ud af tændingslåsen. 

� Tag overdelen af. 
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1 Gaflen Crown bar-
dunstrammer 

6 Gearstangsystem 

2 Kontramøtrik 7 Friløbsjustering 
3 Svingarm 8 Friktionshjul 
4 Friktionsrulle 9 Kørselsrem 

� Løsn bardunstrammerens kontramøtrikker i gearstangsystemet. 

� For at reducere afstanden mellem friktionsrulle og friktionshjulet, 
skal bardunstrammeren drejes mod uret. 

Vær opmærksom på, at bardunstrammeren kun drejes en eller to 

skruegange videre.! 

Drejes bardunstrammeren for langt, er der fare for, at de to 

stænger fra gearstangsystemet ikke kan finde et støttepunkt og 

falder fra hinanden under driften. 

Kontrollér svingarmens stilling. 

� Sæt nøglen i tændingslåsen. 

� Start fejesugemaskinen. 

� Bevæg forsigtigt styrestangen for fremadkørsel. 

� Svingarmen skal presse friktionshjulet mod  friktionsrullen. 

� Kørselsremmen skal være frit bevægelig. 

� Fejesugemaskinen skal bevæges fremad. 

� Bevæg forsigtigt styrestangen for bakning. 

� Svingarmen skal adskille friktionshjulet og  friktionsrullen. 

� Kørselsremmen skal være spændt. 

NB! 
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� Fejesugemaskinen skal bakke. 

Presser friktionshjulet mod friktionsrullen, skal kørselsremmen 

være frit bevægelig for bakning!! 

Ved betjening af styrestangen for bakning skal kørselsremmen 

være spændt og friktionshjulet og friktionsrullen være adskilte. 

Er disse forudsætninger tilstede:  

� fastspænd kontramøtrikkerne igen. 

� Sæt overdelen på igen. 

Bevæger fejesugemaskinen sig hverken fremad og/eller bakker: 

gentag indstillingsarbejdet. 

Henvisning 

Hvis maskinen efter indstillingsarbejdet "kryber" baglæns eller 

forlæns med løbende motor uden at styrestangen aktiveres, skal 

friløbets nulstilling justeres. 

� Hertil løsnes friløbsjusteringens kontramøtrik. 

"Kryber" maskinen baglæns: 

� drej friløbsjusteringens skrue mod uret, indtil kørselsremmen kan 
bevæges. 

"Kryber" maskinen forlæns: 

� drej friløbsjusteringens skrue med uret, for at spænde tilba-
getræksfjederen. 

Virker friløbet igen, fastspænd da kontramøtrikken. 

NB! 
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5.11 Batterie 

To batterier forsyner fejesugemaskine med strøm. 

Batteriernes opladningstilstand kan aflæses på  

batteriopladningsindikatoren på instrumenttavlen. 

1 Instrumenttavle 6 Batteritilstands-indikator 
2 LED`s 

Når fejesugemaskinen startes blinker den røde diode fem 

gange. 

Derefter gennemfører fejesugemaskinens elektronik  

selvstændig en test af batteriens opladningstilstand.  

Resultatet af denne selvstændige test vises med de 

5 lysdioder. 

Betydningen af lysdiodernes påbatteritilstandsindikatoren: 

batteriens opladningstilstanddioden lyser

 rø
d gu

l
grø

n
grø

n
gr
øn

         

opladningstilstand fuld 

drif t/opladningstilstand ukritisk

drif t/opladningstilstand kun for kort tid

drif t/opladningstilstand snart kritisk

drif t/opladningstilstand kritisk

 

  

 

Opladning af batterierne 

� Sluk fejesugemaskinen. 

� Åben overdelen. 

� Sikker overdelens position med låsemekanismen. 

� Træk det røde hovedbatteristik fra hinanden. 
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� Sæt batteriopladeren i fejesugemaskinens løstsiddende oplad-
ningsstik. 

� Opladerens stikkontakt tilsluttes netspændingen. 

1 fejesugemaskinens oplad-
ningsbøsning 

Den medfølgende oplader viser via en grøn kontrollampe når 
opladningen er færdig. 

Hvis batterierne er helt afladet varer en opladning ca. 10 timer (med 
producentens originale oplader). 

Producentens originale oplader kan/bør blive siddende, da den oplader 
konstant og således sikrer, at batterierne altid er opladet til højeste 
kapacitet selv efter længere tids brug. 

Bemærk, at fejesugemaskinen kun må benyttes, hvis der er strøm nok 
på batterierne. 

Maskinen slår automatisk fra, når batterierne er afladet så meget, at det 
kunne skade maskinen (afladningsbeskyttelse). 

5.12 Vedligeholdelsestabel 

5.12.1 Daglig vedligeholdelse 

� Kontrol af batteriesyrestanden, om nødvendigt påfyldes destilleret 
vand.Batterien oplades. 

� Maskinen kontrolleres på synlige beskadigelser og 
funktionsforstyrrelser. 

� Kontrol af støvfilteret hhv. Rensning Støvbeholderen tømmes. 

� Fejevalsetunnellen kontrolleres på ting, der har sat sig fast hhv. 
fastkørte snavspartikler, som bevirker at 

� kostetunnellen bliver smallere og valsebørsternes frie bevægelighed 
indskrænkes. 
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5.12.2 desuden for hver 50 driftstimer 

� Batteriens syreholdighed kontrolleres. 

� Batteripolene renses og smøres med fedt. 

� Fejevalserne kontrolleres på slidtage og fremmedlegemer, indstilles 
eller udskiftes om nødvendigt. 

� Kontrol af fejespejlet, indstilles om nødvendigt. 

� Sidekostindstillingen kontrolleres på slidtage, indstilles eller 
udskiftes om nødvendigt. 

� Rengør friktionshjulet og kørselsrem (med nitro-fortynding, benzin 
eller bremserengøringsvæske) 

5.12.3 desuden for hver 100 driftstimer 

� Kablernes isolering kontrolleres, kabler udskiftes om nødevendigt. 

� Kontrol om kabelforbindelserne sidder fast.  Styrekæden smøres. 

� Kontrol af støvudsugningen på fremmedlegemer, rensning. 

� Prøvekørsel til kontrol af betjeningselementets funktion. 

� Kontrol af valsedriftkæden på utilladelig forlængelse. 

� Samtlige leje kontrolleres på slidtage. 

� Samtlige pakninger kontrolleres på beskadigelser hhv. at de sidder 
korrekte. 

5.12.4 desuden alle 200 driftstimer 

� Funktionskontrol af elektromotoren 

� Kontrol af kulkontakterne på slidtage, udskiftes om nødvendigt. 
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5.13 Fejl, fejlindikatorer og afhjælpning 

Fejl Mulige årsager Mulig afhjælpning 

Ingen funktionsmelding 
påkontrolinstrumentet: 

tændingslåsen ikke aktiveret 
kappekontakt ikke aktiveret 

Drej nøglekontakten indkontroller 
på korrekt belastning 

fejl i elektrisk forbindelsebatteri 
flad 

Kontroller stikforbindelserne 

Oplad batterien 

Utilfredsstillende fejeresultat Sidekost eller fejevalse ikke 
sænket nedt 

Nedsænkning 

sidekost eller fejevalse slidt op Efterjustering 

flyvebanen stoppet af skarn 
fejevalsen (fejevalserne) uden 
funktion støvudviklingen for 
kraftig filteret meget 
snavsetfilteret ikke i korrekt 
position utætheder og derfor 
indsugning af falsk luft i området 
omkring filterkammeret 

Kontrol af valsebeklædningen på 
indeklemt skarn Indsat korrekt?  
Drejer motoren? 

Tag sidekosten ud af funktion om 
nødvendigt 
Åbnudluftningsklappen 

Filteret renses 

Kontrollér om det sidder 
korrektKontrol på indsugning af 
falsk luft 

Børstevalserne er klemt fast på 
grund af skarn, bånd, sejlgarn 
eller lignende. 

Byg børstevalserne ud og rens 
dem. 

Se side 16 

Sidekostene  er klemt fast på 
grund af skarn, bånd, sejlgarn 
eller lignende. 

Kontrollér sidekoste og fjern 
forstyrrende genstande 

Ventilatorhjulet ikke frit 
bevægeligt 

Kontrollér ventilatorhjulet og fjern 
det der klemmer fast 

Løbehjulene ikke frit bevægelige Klods fejesugemaskinen op 
Kontrollér hjulenes 
differentialvirkning og frit løb 

Utilfredsstillende drivmekanisme 

Lås friktionshjulet 

Olie eller snavs i friktionshjulets 
drivanordning Kørselsrem 
snavset eller beskadiget 

Efterjuster med svinghjulet eller 
udskift friktionshjulet 

Rengør ( med nitro-fortynding, 
benzin eller 
bremserengøringsvæske) 

Kontrollér, evt. udskift 
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5.14 Technische Daten 

Maße und Gewicht 

Länge: 1190 mm 

Breite: 790 mm 

Höhe: 820 mm 

Gewicht: 

ohne Batterien 105 kg 

mit Batterien 125 kg 

Kehrbreite: 

Hauptkehrwalze 600 mm 

Mit 1 Seitenbesen 800 mm 

Mit 2 Seitenbesen 1000 mm 

Staubbehältervolumen 70 ltr 

Steigfähigkeit 20% 

Geschwindigkeit: 

Vorwärtsfahrt 0-4 km/h

Rückwärtsfahrt 0-2,5 km/h

Filterfläche 3 m² 

Volumenstrom Turbine: 600 m³. Bei 200 pa 

Stahlkonstruktion, 
pulverbeschichtet 

Tragrahmen schlagfester Kunst-
stoff  

Elektrische Anlage 

Stromversorgung: 2 x 12 V Batterie,60 - 80 Ah K5 

Laufzeit der Batterieversion: ca. 2,5 - 3 Std. 

Vibrationen < 2m/s² 

Höchst Luftschallwert dB (A): 71 dB(A) 
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5.15 Produktbetegnelse 

Kehrsaugmaschine
Tandem KSE 1000

Gesamtleistung: 0,5 KW bei 24 V / DC
Seriennummer:
Hersteller:
      Stolzenberg Maschinenfabrik GmbH
Hamburger Str. 15-17, D-49124 GM-Huette

5.16 Fjernelse af affald 

Fjern alle defekte dele, især elektriske komponenter, batterier og 
kunststofdele i henhold til de lokal gældende forskrifter om disponering 
af affald. 

5.17 Reservedele 

Reservedele skal være i overensstemmelse med de af fabrikanten 
fastlagte krav. Dette er altid sikret ved anvendelse af originale 
reservedele. 

5.18 Service 

Stolzenberg GmbH & Co. KG 

Hamburger Straße 15-17 

D-49124 Georgsmarienhütte

Telefon: 0049 / (0)5401  83 53-0 

Fax: 0049 / (0)5401  83 53-11 

www.Stolzenberg.de 

5.19 Transport 

Under transporten skal motoren være slukket og maskinen være 
fastgjort forsvarligt. 
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6 Overensstemmelseserklæring (Oversættelse af den originale version) 

Iht. maskindirektiv 2006/42/EF, Bilag II, nr. 1A 

Mr. Kai Stolzenberg - Forretningsledelse af Stolzenberg GmbH & Co. KG, Hamburger 
Straße 15-17, D-49124 Georgsmarienhütte – er bemyndiget til at udarbejde den 
tekniske dokumentation. 

Hermed erklærer vi, at den i det efterfølgende betegnede maskine i sin 
konstruktion og opbygning samt den af os distribuerede udførelse 
overholder de grundlæggende sikkerhedskrav og undhedskrav i henhold 
til EF maskindirektivet 2006/42/EF. Foretages der ændringer på maskinen 
uden forudgående tilladelse fra os, mister denne erklæring sin gyldighed. 

Producent: Stolzenberg GmbH & Co. KG, 
Hamburger Straße 15-17, D-49124 Georgsmarienhütte 

Maskinens betegnelse:  KSE 1000  
Maskintype:  Fejesugemaskine med tandemvalsesystem 
gældende EF-direktiver: Direktiv 2006/42/EF 

Direktiv 2000/14/EF 
Direktiv 2004/108/EF 

Navnlig følgende standarder har fundet anvendelse: 

EN 292 
EN 294 

DIN EN 61000-6-2 
DIN EN 60335-1 
DIN EN 60335-2-69 
DIN EN 60335-2-72 

Georgsmarienhütte, 05-02-2010 ……………………………… 
Kai Stolzenberg 
(Industriingeniør., Forretningsledelse)


