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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!

1.1

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.

FARE
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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. !
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4

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 brugsanvisning!

2.

Ud over brugsanvisningen skal de almindelige lovmæssige
bestemmelser og øvrige gældende bestemmelser med hensyn til forebyggelse af ulykker og miljøbeskyttelse følges!

3.

Fejning af antændelige, toksiske og eksplosive stoffer, samt
brændbare gasser eller ufortyndede syrer og opløsningsmidler, 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 fejes.

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 afhjælpes!

10.

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

11.

Reservedele skal være i overensstemmelse med de af producenten fastlagte krav. Dette vil altid være tilfældet for originale reservedele.

12.

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

13.

Sørg for en sikker og miljøskånende bortskaffelse af driftsog hjælpestoffer samt udskiftede komponenter, især batterier!

14.

For at undgå ulykker skal der bæres dertil egnet, skridsikkert fodtøj,

15.

Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (inklusiv børn) med nedsatte fysiske eller mentale egenskaber eller som mangler erfaring og viden, med mindre de har modtaget 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.

2.1

16.

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

17.

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

18.

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

19.

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

20.

Bemærk, at akkumulatorerne er fyldt med batterisyre!

21.

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

22.

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

23.

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

Hjelmkontakt
Hjelmkontakten forhindrer, at motoren starter, når hjelmen står åben og
slukker for maskinen, når den åbnes under drift.
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3.1

Apparatbeskrivelse
Apparatbeskrivelse
Fejesugemaskinen trækkes af en elektromotor.
Fejningen foregår via to sidekoste, som transporterer fejematerialet til
de to parallelt i forhold til kørselsretningen placerede fejevalser.
Disse kaster fejematerialet over hovedet og ned i den bagvedliggende
støvbeholder.
Det ophvirvlede støv fra fejevalserne tilbageholdes i maskinen ved
hjælp af støvafsugningen vha. et lamelfilter.
Lamelfiltret kan renses vha. en manuelt betjent filtervibrator.

1
2
3
4
5

Kørebøjle
Gashåndtag
Betjeningspanel
Filterrensningshåndtag
Støvkasseholder

6 Støvkasse
7 Hjelm
8 Sidekoste

1 Betjeningshåndtag til venstre sidekost /
Betjeningshåndtag til højre sidekost
2 Nøglekontakt
3 Driftstimetæller og batteriindikator
4 Betjeningshåndtag fejevalser
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3.2

Den første ibrugtagning
Forvis dig om, at maskinen blev leveret i ubeskadiget og komplet stand.
Hvis du har klager, skal du henvende dig til forhandleren eller vores
serviceafdeling.


VORSICHTIG

Åbn transportemballagen og løft forsigtigt maskinen af pallen.

Tag fat under maskinrammen for at løfte maskinen!
Det kan beskadige maskinen, hvis man forsøger at løfte den i hjelmen,
sidekostenes holdere eller i selve støvkassen.

10/02/2010



Åbn hjelmen, og kontroller dette.



Skub kørebøjlen -1- så langt ind i holderne, at tværbøjlen er i
hoftehøjde (ergonomisk korrekt højde).



Spænd kørebøjlens skruer -2- godt fast.



Sæt sidekostenes arme i den øverste position.



Monter sidekostene.



Tilslut batterierne.



Luk hjelmen igen.



Maskinen er driftsklar.
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4.1

Drift
Kørsel


Stik nøglen i nøglekontakten, og drej mod uret: Elektromotoren
starter.



Træk i gashåndtaget: Fejemaskinen kører forlæns.

Når håndtaget slippes, bliver fejemaskinen stående.

4.2

Fejefunktion
Højdeindstillingen af sidekostene og fejevalserne samt sidekostene
foretages på håndtaget på betjeningspultene.
Hver enkelt sidekost kan sættes i funktion enkeltvist.

4.3



Start kørsel.



Ved at løfte og presse det relevante håndtag fremad, kan du
målrettet starte kørslen med sidekostene og/eller fejevalsen.



(Se også kapitel „Udstyrsbeskrivelse“)

1

Betjeningshåndtag til den venstre sidekost

2

Betjeningshåndtag fejevalser

3

Betjeningshåndtag højre sidekost

Fejning af våde fejematerialer
Til fejning af fugtige fejematerialer anbefales man at lukke for
ventilatorklappen for at forhindre, at filtret tilstoppes eller opblødes.
Sådan indstilles ventilatorklappen:



Åbn hjelmen med maskinen slukket, og sæt den fast.



For at lukke for ventilatorklappen skal du dreje håndtag -1- til den
forreste position.

For at åbne for ventilatorklappen skal du stille håndtag -1- i den
bagerste position.
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4.4

Efter feje


Instil maskinen slukket.



Juste sidekost og fejevalse i den øverste position

Det Fejemaskiner er ikke tilpasset den øverste position, de børster
er i hvileposition under konstant belastninging og dermed slides
op tidligt i brug!



4.5

Tøm støvkassen regelmæssigt, efter feje.

Indstilling af køredrevet
Køredrevet kan indstilles på indstillingsskruerne på grebet og på
remstrammeren.



Remstrammeren skal indstilles således, at remmen ligger løst uden
træk på grebet.

Ved tryk på midten skal remmen kunne trykkes 4 cm ned til den første
mærkbare modstand.

4.6

ADVARSEL

Slukke for fejemaskinen


Kør maskinen op på en anvist flade.



Fejemaskinen har ingen bremser.



Sørg derfor for at sikre fejemaskinen mod at køre af sig selv (f.eks.
med.: stopklods).



Drej nøglen mod uret for at slukke for maskinen, og træk nøglen ud.

Utilstedelig omgang med fejemaskinen kan føre til person- og/eller
materialeskader!
Sørg for at fejesugemaskinen ikke benyttes af uvedkommende ved at:
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4.7



aldrig at lade den driftsklare fejesugemaskine stå uden opsyn,



tage nøglen ud af nøglekontakten, når fejemaskinen forlades (f.eks.
ved arbejdets ophør eller afhængigt af driftsforholdene).



opbevare nøglen adskilt fra fejemaskinen.

Støvkassetømning
Støvkassen skal tømmes regelmæssigt for at kunne feje upåklageligt.



Løft op i støvkassesikringen -1-, og tag fat i støvkassens bøjlegreb 2-, og træk den ud af maskinrammen.



Tøm støvkassen i en egnet beholder.



Skub igen støvkassen på plads på maskinen.

Fejemaskinen bør ikke slukkes/forlades med fuld støvkasse.
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5.1

Rengøring og vedligeholdelse
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.

FORSIGTIG

Fugt beskadiger maskinens elektronik!
Fugt kan medføre krybestrøm og kortslutninger.
Brug ikke højtryksrenser

10/02/2010
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5.3

Filterrensning
Sørg for, at støvkassen er sat i.
Bevæg filterrensehåndtaget et par gange frem og tilbage.



Derved renses filtret.



Det affejede støv falder ned i støvkassen.

Det anbefales, at man venter et par sekunder med tømningen, til
finstøvet har sat sig.

5.4

Filterskift
5.4.1


Fjern støvkassen.



Tryk på filterholderen -1- indad, så de peger væk fra hinanden.



Tryk filtret ned og tag det ud.

5.4.2

12

Filterudtagning

Filtermontering



Læg filtret i filterrammen, og tryk filterrammen opad med en hånd.



Hold filterrammen i denne stilling.



Drej filterholderen ud med den anden hånd.
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5.5

Opladning af batteriet
Gør følgende for at oplade batteriet:



sluk for fejemaskinen.



åbn hjelmen, og sæt den fast,



træk ladestikket ud, og forbind det med ladeapparatstikket,



tænd for ladeapparatet.

Batterierne må kun oplades, når hjelmen er åben og er fastgjort
med hjelmholderen. Maskinen må under ingen omstændigheder
oplades med lukket hjelm.

ADVARSEL

Opladningen varer ca. 10 timer.
Ladeautomaten har en vedvarende opladningsfunktion og kan uden
videre forblive forbundet med batteriet, selv gennem længere tid. Dette
sikrer, at batteriet altid er fuldt opladet ved arbejdsdagens begyndelse.
Anvend kun det originale ladekabel, da opladningen ellers kan
mislykkes eller opladeren og batteriet kan blive ødelagt.
Hvis maskinen er tilsluttet opladeren, må der ikke fejes med maskinen.

5.6
5.6.1

Sidekoste
Montering af sidekoste
Hold sidekosten under sidekostearmen, og drej sidekosten således, at
sidekosteklipsen står under de tilhørende udsparinger.
Tryk sidekosten opad, til den klikker på plads.

5.6.2

Afmontering af sidekoste
Tryk klipsen -1- under sidekostens børster indad, og træk samtidig
sidebørsterne nedad og af.

10/02/2010
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5.7

Udskiftning af fejevalse
Børstevalsen består af to halvskåle med børster.
Halvskålene er forbundet med skruer.

5.7.1

Afmontering af fejevalse

Fejevalserne afmonteres på følgende måde:



Fjern støvkassen.



Afmonter batterierne.



Tryk kørebøjlen ned mod jorden, til maskinen peger fremad og op i
luften.



Foretag sikker afstøtning af maskinen (f.eks.: vha. en anden
person).



Drej på fejevalsen, indtil forskruningerne bliver synlige på
fejevalsen.



Løsn, og fjern disse forskruninger.



Fjern fejevalsernes halvskåle fra akslen, og rens om nødvendigt
drevenhedskassen, akslen og de tilhørende valselejer.

5.7.2

Montering af fejevalsen

Fejevalsens halvskåle har kantede udsparinger. I disse udsparinger skal
børstevalsens aksel placeres.
Begge halvskålene skal anbringes således på den firkantede
børstevalseaksel, at akslen flugter nøjagtigt med halvskålenes
udsparinger.
Derefter skrues hver børstehalvdel på med hver 3 skruer, til der ikke
længere ses nogen spalte mellem halvskålene.

14
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5.8

Vedligeholdelsestabel
5.8.1


Maskinen kontrolleres for skader og funktionsfejl.



Tøm støvbeholderen.



Kontroller koste-- ,valsekanalen for fastklemte dele hhv. fastkørte
smudspartikler, som indsnævrer kostekanalen og indskrænker
valsebørsternes bevægelsesfrihed.



Oplad batteriet.



Kontroller støvfiltrets tilstand, rens om nødvendigt.

5.8.2

desuden for hver 50 driftstimer



Kontroller fejevalserne for slid og fremmedlegemer, skift om
nødvendigt fejevalserne.



Kontroller fejespejlet, skift om nødvendigt.



Kontroller sidekostens indstilling for slid, indstil eller udskift om
nødvendigt.

5.8.3
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Daglig vedligeholdelse

desuden for hver 100 driftstimer



kontroller samtlige remme for ridser og sprækker eller utiladelig
forlængelse, udskift om nødvendigt.



Kontroller samtlige lejer for slid.



Kontroller pakninger for skader, og om de sidder, som de skal.



Kontroller, om kabelforbindelserne sidder ordentligt fast, udskift om
nødvendigt defekte kabler.



Kontroller støvfiltret, udskift om nødvendigt.



Kontroller støvafsugningen for fremmedlegemer, og rens ud.

Battery-operated suction sweeper KSE 910

15

Rengøring og vedligeholdelse

5.9
Fejl

Utilfredsstillende fejeresultat

Fejl, fejlindikatorer og afhjælpning
Mulige årsager

Mulig afhjælpning

hjelmen stadig åben

Luk hjelmen

fejl ved den elektriske ledning

Kontroller alle stikforbindelser, og
etabler forbindelsen igen

sidekoste eller børstevalse ikke
sænket

Sænk

sidekoste eller børstevalser slidte Juster, og skift om nødvendigt
børsterne ud

Fejl ved køredrevet

Kraftig støvudvikling ved fejning

16

flyvebanen tillukket af
affaldsmaterialer

Kontroller, og rens
valsekammeret

børstevalserne klemt af
affaldsmaterialer, wirer, sejlgarn
eller lignende

Rens børstevalser og valselejer.
Efterse lejerne for skader

sidekoste klemt af
affaldsmaterialer, wirer, sejlgarn
eller lignende

Efterse sidekoste, og fjern de
materialer, som fejlen skyldes

sidekoste og/eller valseremme
slidte

Efterse, og skift remmen

køredrev ikke korrekt indstillet

Juster køredrevet

drivrem til køredrev slidt

Kontroller og udskift remmen

styrerulle eller løbehjul blokeret
af affaldsmaterialer

Fjern blokering

filter meget tilsmudset

Rens filtret

filter brugt op / filterdele slidt op

Kontroller filtret, og udskift det

filter sidder ikke rigtigt

Korriger filtrets position

utætheder og som følge deraf
indsugning af forkert luft i
filterkammeret

Se om der trænger forkert luft ind
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5.10

Tekniske data
Mål og vægt
Længde

1150 mm

Bredde

790 mm

Højde

600 mm

Vægt

105 kg

Fejebredde
Børstevalse

500 mm

Med sidekoste

900 mm

Støvbeholdervolumen

60 liter

Batteri

5.11

Batterispænding

12 V

Kapacitet (afhængig af
batteri)

50 / 66 / 70 / 80

Vibration

< 2m/s²

Støj værdi

< 76 dB(A)

Produktbetegnelse
Suctionsweeper
Tandem KSV 910
Power: 2,9kW
Serialnumber: 0607058
Build in: 2007
Weight: 87 kg
Stolzenberg GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 15-17
D-49124 Georgsmarienhütte

5.12

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

5.13

Reservedele
Reservedele skal være i overensstemmelse med de af fabrikanten
fastlagte krav. Dette er altid sikret ved anvendelse af originale
reservedele.
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5.14

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

5.15

Transport
Under transporten skal motoren være slukket og maskinen være
fastgjort forsvarligt.
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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:
Maskinens betegnelse:
Maskintype:
gældende EF-direktiver:

Stolzenberg GmbH & Co. KG,
Hamburger Straße 15-17, D-49124 Georgsmarienhütte
Battery-operated suction sweeper KSE 910
Fejesugemaskine med tandemvalsesystem
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, 11-02-2010

………………………………
Kai Stolzenberg
(Industriingeniør., Forretningsledelse)
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