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1 Inledning 

Till denna bruksanvisning.  

I denna del finns informationer om hur bruksanvisningen är upplagd och 
förklaringar på använda tecken och symboler. Bruksanvisningen inne-
håller anvisningar för betjäning av sopsugaren. 

Våra produkter förbättras kontinuerligt; därför har det inte varit möjligt att 
ta hänsyn till konstruktiva ändringar, som utförts, efter det att föreliggan-
de bruksanvisning gått i tryck. Om Du har några frågar, ber vi Dig kon-
takta vår service. 

Bruksanvisningen ska läsas och efterföljas av var och en, som använder 
eller betjänar sopsugaren.  

 

1.1 Användning i enlighet med föreskrifterna 

Den manuellt styrda sopsugarmaskinen är uteslutande framtagen för att 
användas inom industrin och har till uppgift att sopa upp torrt sopgods 
på befästade platser. Redskapet är endast avsett för sopning på fasta 
underlag. Området där sopningen sker får inte vara vått. 

Varje annan användning eller användning, som går utöver vad som 
beskrivits ovan, gäller som föreskriftsvidrig. 

Förhindra att redskapet används av barn, ungdomar eller andra obefo-
gade, t.ex. genom att dra ur nyckeln efter avslutad användning. 

Leverantören ansvarar inte för skador, som resulterar av en sådan fö-
reskriftsvidrig användning.  

Brukaren står själv för alla risker.  

Till ett föreskriftsmässig användande hör även att man tarhänsyn till 
ruksanvisningen och rättar sig efter alla inspektions- och underhållsvill-
kor. 
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2 Säkerhetshänvisningar 

 

1. Använd maskinen endast då den är i felfritt skick, för norm-
alt bruk samt säkerhets- och riskmedvetet under iakttagan-
de av manualen! 

2. Kompletterande till manualen skall allmänt giltiga lagfö-
reskrifter beaktas samt i övrigt bindande bestämmelser för 
att förebygga olycksfall och skydda miljön! 

3. Det är förbjudet att sopa upp lättantändliga, toxiska eller 
explosiva material samt brännbara gaser eller outspädda 
syror och lösningsmedel, brännande eller glimrande före-
mål!  

4. Redskapet lämpar sig inte för att ta upp vätskor, rep, snö-
ren, trådar eller dylikt. 

5. Använd maskinen uteslutande med isatt dammlåda för att 
förhindra skador på grund av utslungade delar. 

6. Det är inte tillåtet att transportera laster med sopmaskinen.  

7. Låt omedelbart åtgärda störningar, i synnerhet sådana som 
kan inkräkta på säkerheten!  

8. Företa inte några förändringar, till- eller ombyggnader på 
maskinen utan att ha inhämtat tillverkarens tillåtelse. 

9. Reservdelar måste uppfylla de krav, som har fastslagits av 
tillverkaren. Detta är alltid fallet, när det handlar om original 
reservdelar. 

10. Sörj för en säker och miljövänlig avfallshantering av driv- 
och tillsatsmedel samt utbytesdelar, speciellt batterier!  

11. Man skall bära lämpliga, halkfria skor för att förhindra oly-
ckor. 

12. Denna maskin får inte användas av personer (inkluderat 
barn) med nedsatt psykisk eller fysisk hälsa, eller av perso-
ner med bristande erfarenhet och kunskap såvida personen 
inte fått handledning av en ansvarig person. Barn får inte le-
ka med städmaskinen. 

13. Iaktta försiktighet: Löst sittande kläder kan dras in i roteran-
de delar. 

14. Man skall rätta sig efter batteritillverkarens bruksanvisningar 
för produkten samt lagföreskrifter om hantering av akkumu-
latorer!  

15. Ladda batterierna direkt efter användning och endast i loka-
ler med god ventilation!  
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16. Flammor och elektriska gnistor ska hållas på avstånd från 
det område där batterierna laddas, eftersom en högexplosiv 
knallgasblandning kan uppstå vid laddning av batterier.  

17. Beakta att akkumulatorerna är fyllda med batterisyra!  

18. Se till att batterierna alltid är rena och torra för att förhindra 
krypströmmar! Kortslut aldrig batteripolerna! 

19. För att förhindra hälsoskador skall man undvika att röka, äta 
och dricka i området kring batteriladdningsstationen 

20. Batterierna får endast laddas, när huven är öppen och sä-
krad med hjälp av hållaren. 

 

2.1  Säkerhetsanordningar 

Sopsugaren startar endast, när 

 - startnyckeln står i PÅ-läge (1); 

 - huvudbeklädnaden är korrekt tillsluten. 

Strömtillförseln till elmotorn avbryts, om  

 - huvudbeklädnaden öppnas; 

 - nyckelomkopplaren vrids till FRÅN (O) 
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3 Redskapsbeskrivning 

3.1 Redskapsbeskrivning  

Sopsugaren drivs av en elmotor och förfogar över en framoch backvä-
xel. 

Sopningen sköts av två sidoborstar, som transporterar sopgodset till de 
båda sopvalsarna, som sopar parallellt till åkriktningen.  

Dessa välter sopgodset i de bakomliggande dammbehållarna.  

Det damm som virvlas upp av sopvalsarna hålls kvar i maskinen genom 
dammuppsugningen som arbetar med ett lamellfilter. 

Lamellfiltret kan rengöras med en manuellt aktiverad filterskak . 

 

1 Körbygel 2 Dammlåda 
3 Körspak 4 Huv 
5 Manöverpanel 6 Sidoborstar 
7 Spak för filterrengöring 

 
1 Manöverspak vänster sidoborste / Manöverspak hö-

ger sidoborste 
2 Nyckelomkopplare 
3 Timräknare och batteriindikering 
4 Manöverspak sopvalsar 
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3.2 Första idrifttagande  

Försäkra dig om att maskinen har levererats i oskadat och komplett 
skick. 

För eventuella reklamationer kontakta Din fackhandlare eller vår servi-
ce. 

� Öppna transportförpackningen. 

Fatta tag under maskinramen för att lyfta maskinen! 

Det kan uppstå personskador om man försöker lyfta maskinen vid hu-
ven, sidoborsthållaren eller dammlådan. 

 
� Sätt på huvbeklädnaden igen.  

� Skjut in körspaken –1- i hållarna, tills tvärbygeln befinner sig i 
höfthöjd (ergonomiskt korrekt höjd). 

� Dra åt körbygelskruvarna –2-. ordentligt  

� Ställ in sidoborstarmarna i den övre positionen 

� Montera sidoborstarna. 

� Anslut batterierna.  

� Stäng huven igen.  

� Maskinen är klar för driftt. 

 

VORSICHT 
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4 Drift 

4.1 Kördrift 

� Stick in nyckeln i nyckelomkopplaren och vrid den medurs: Elmotorn 
startar. 

� Dra körspaken: Sopmaskinen rör sig framåt. 

Om man släpper spaken, stannar sopmaskinen. 

 

4.2 Sopdrift 

Höjdinställningen av sidoborstarna och sopvalsarna sker via spak på 
manöverpanelen. 

Var och en av sidoborstarna kan tas i funktion var för sig. 

� Starta kördriften. 

� Genom att lyfta upp och skjuta fram respektive spak kan du använ-
da sidoborstarna och/eller sopsvalsarna allt efter aktuella behov.  

� (Se även "Redskapsbeskrivning“) 

 
1 Manöverspak vänster sidoborste 

2 Manöverspak sopvalsar 

3 Manöverspak höger sidoborste 

 

4.3 Våtsopning 

För våtsopning rekommenderar vi att stänga ventilationsspjället för att 
förhindra att filtret blir tilltäppt eller uppmjukat. 

Så ställer du in ventilationsspjället:,  

� öppna huven när maskinen är avstängd och fixera den.  

� För att stänga ventilationsspjället vrider du spaken –1- till den främ-
re positionen.  

För att öppna ventilationsspjället måste du föra spaken –1- till den bakre 
positionen 
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4.4 Efter sopningen 

� Stäng av maskinen. 

� Ställ in sidoborstarna och sopvalsarna i den övre positionen. 

 Om sopborstarna inte ställs in i den övre positionen, så blir bors-
ten permanent belastad under viloläge och blir därför utnött i förtid 
under drift! 

� Principiellt skall dammlådan alltid tömmas efter avslutad sopning.  

 

4.5 Inställning av drivningen 

Drivningen kan justeras med justerskruvarna på handtaget och på 
remspännaren. 

� Ställ in remspännaren så att remmen ligger löst på handtaget utan 
drag. 

Remmen skall kunna tryckas 4 cm inåt i mitten till första motståndet. 

 
 

4.6 Stänga av sopmaskinen 

� Kör maskinen till ett härför avsett (anordnat) ställe.  

� Sopmaskinen har inte några bromsar. 

� Säkra därför maskinen mot att rulla iväg (t.ex.: kil). 

� Vrid nyckeln moturs för att stänga av motorn och dra ut nyckeln. 

En icke fackmässig hantering av sopsugmaskinen kan leda till per-
son- och /eller sakskador!. 

Förhindra en obefogad användning av sopsugmaskinen genom att: 

� aldrig lämna sopsugmaskinen utan uppsikt när den är driftklar,   

VORSICHT 

 

WARNUNG 
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� dra ut nyckeln ur nyckelomkopplaren, när du lämnar maskinen (t.ex. 
vid avslutat arbete eller på grund av andra arbetsuppgifter),  

inte förvara nyckeln på samma ställe som sopmaskinen 

 

4.7 Tömning av dammlådan  

Dammlådan tjänar till att samla upp soporna.  

Den befinner sig på sopsugmaskinens baksida. 

Dammlådan måste tömmas regelbundet och framför allt efter varje 
användningstillfälle. 

� Lyft på dammlådesäkringen –1- och dra ut dammlådan ur 
maskinramen i bygelhandtaget –2. 

� Töm dammlådan i en lämplig behållare. 

� Skjut på nytt in dammlådan i maskinen. 

Sopmaskinen skall inte stängas av när dammlådan är full.  
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5 Underhåll 

5.1 Säkerhetshänvisningar Underhåll 

Man får endast utföra den typ av underhållsarbeten, som beskrivs i ef-
terföljande kapitel. För alla andra underhålls- och reparationsarbeten 
gäller att de endast får utföras av tillverkaren eller av därtill av honom 
auktoriserad firma och personer, som är förtrodda med relevanta sä-
kerhetsföreskrifter, eftersom flyttbara, industriellt använda redskap är 
underkastade en säkerhetskontroll i enlighet med VDE 0701. 

Rätta dig exakt efter de olika steg, som tas upp i underhållsinstruktio-
nen. Ett icke fackmannamässigt underhåll kan leda till störningar i 
maskinens funktion och eventuellt resultera i att garantin upphör att 
gälla. 

Vid arbeten på den elektriska anläggningen skall batteriet kopplas bort. 

Vid genomförande av underhållsarbeten får man endast använda 
oklanderliga verktyg, som lämpar sig för ändamålet. 

Beakta de krav som ställs på reservdelar. 

Om man har avlägsnat skydd och/eller säkerhetselement i samband 
med underhåll/service, så måste dessa monteras dit igen, innan man får 
ta maskinen i drift på nytt! 

Vid alla arbeten med sopmaskinen måste sopmaskinen vara 
frånkopplad och säkrad mot att rulla iväg.  

 

5.2 Rengöring 

Sopsugmaskinen får endast rengöras när den är urkopplad och får en-
dast utsättas för torrengöring (t.ex.: sopas av). 

Sopsugaren är en maskin med elektriska delar. 

 

Fuktighet skadar det elektriska systemet och  mekaniken på 
redskapet. 

Fuktighet kan leda till krypströmmar ochkortslutning. 

Använd ingen högtrycksspolning. 

Sopsugaren får endast rengöras torrt.  

Stäng av sopsugaren för rengöringsändamål enligt beskrivning. 

 

 

 

VARNING 

 



Underhåll  

 

12 KSE 910  

5.3 Filterrengöring 

Se till att dammlådan är isatt.  

Rör filterrengöringsspaken hit och dit några gånger.  

� På detta sätt blir filtret rengjort.  

� Dammet som har avlägsnats faller ned i dammlådan.  

Vi rekommenderar att vänta några sekunder med att tömma dammlådan 
tills findammet har lagt sig 

 
 

5.4 Filterbyte 

5.4.1 Demontering av filtret 

� Ta bort dammlådan. 

� Tryck filterhållarna –1-inåt så att de vätter mot varandra. 

� Ta ur filtret underifrån. 

 

 

5.4.2 Montering av filtret 

� Lägg in filtret i filterramen och tryck filterramen uppåt med ena han-
den. 

� Håll fast filterramen i denna ställning. 

� Vrid filterhållarna utåt med den andra handen 
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5.5 Laddning av batterierna 

� Stäng av sopsugaren.  

� Öppna huvudbeklädnaden.  

� Säkra huvpositionen med huvarreteringen.  

� Dra isär den röda huvudbatterikontakten. 

� Anslut laddningsaggregatet till den lösa laddningskontakten på 
sopsugaren. 

� Anslut laddningsaggregatets stickpropp för nätanslutning till 
nätspänningen.   

Batterierna får endast laddas när huven är öppen och säkrad med 
hjälp av huvhållaren! Maskinen får under inga omständigheter lad-
das när huven är stängd. 

På laddningsaggregatet, som ingår i leveransen, indikerar en grön 
kontrollampa när laddningsproceduren är färdig. 

Laddningsproceduren tar ca 10 timmar vid fullständig urladdning (med 
ett laddningsaggregat som är originaltillbehör från leverantören). 

Leverantörens originalladdningsaggregat kan/bör sitta kvar efter 
avslutad laddningsprocedur, eftersom aggregatet förfogar över en 
laddningsbevaring och därför alltid sörjer för att batterierna har maximal 
kapacitet även efter  lång ståtid. 

Se till att sopsugmaskinen endast tas i drift, när batterierna har tillräcklig 
spänning. 

Maskinen kopplar från automatiskt, om batterierna är så pass urladdade 
att skador kan uppstå (djupurladdningsskydd). 

 

5.6 Sidoborstar 

5.6.1 Montering av sidoborstarna 

Håll sidoborsten under sidoborstarmen och vrid sidoborsten, så att si-
doborstklipsen kommer att befinna sig under de tillhörande ursparnin-
garna.  

Tryck sidoborsten uppåt, tills den hakar i hörbart. 

 

5.6.2 Montering av sidoborstarna 

Tryck klipsen –1- under borsten på sidoborstarna inåt och dra samtidigt 
av borsten på sidoborstarna nedåt. 

 

WARNUNG 
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5.7 Byte av sopvals 

Sopvalsen består av två halvskålar med borst.  

Halvskålarna är ihopsatta med skruvar. 

 

5.7.1 Demontering av sopvalsen 

För att demontera sopvalsen går man tillväga enligt följande:  

� Ta bort dammlådan. 

� Demontera batterierna. 

� Tryck körbygeln mot golvet, tills maskinens främre del pekar uppåt. 

� Stötta maskinen på ett säkert sätt (t.ex.: en andra person). 

� Vrid så länge på sopvalsen, tills förskruvningarna på sopvalsen blir 
synliga. 

� Lossa och avlägsna dessa förskruvningar. 

� Avlägsna sopvalsens halvskål från axeln och rengör vid behov 
transmissionskåpan, axeln och tillhörande valslager. 

 

 

5.7.2 Montering av sopvalsen 

Halvskålarna på sopvalsen besitter kantiga ursparningar. I dessa 
ursparningar sitter sopvalsaxeln. 

De båda halvskålarna måste sättas så på borstvalsens fyrkantiga axel, 
att axeln griper in exakt i ursparningarna på halvskålarna. 

Sedan skruvas varje borsthälft fast med vardera 3 skruvar, tills man inte 
längre kan urskilja någon spalt mellan halvskålarna. 
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5.8 Underhållstabell 

5.8.1 Dagligt underhåll 

� Kontrollera maskinen på synliga skador och funktionsstörningar. 

� Tömma dammbehållaren. 

� Kontrollera borstarna -,valstunneln på fastklämda delar resp. 
smutspartiklar som körts fast och som är i vägen i borsttunneln och 
förhindrar att valsborstarna kan röra sig fritt. 

� Ladda batteriet. 

� Kontrollera tillståndet på dammfiltret och rengöra vid behov. 

 

5.8.2 dessutom var 50:e drifttimme 

� Kontrollera sopvalsarna på slitage och föroreningar, byta ut sopval-
sarna vid behov. 

� Kontrollera sopspegeln, justera vid behov. 

� Kontrollera sidoborstinställningen på slitage, justera eller byta ut vid 
behov 

 

5.8.3 dessutom var 100:e drifttimme 

� Kontrollera samtliga remmar på sprickor eller otillåten töjning, ersät-
ta vid behov. 

� Kontrollera samtliga lager på slitage. 

� Kontrollera samtliga tätningar på skador resp. korrekt passning. 

� Kontrollera kabelförbindningar på stabilitet, byta ut defekta kabler. 

� Kontrollera dammfilter, byta ut vid behov. 

� Kontrollera dammuppsugningen på föroreningar och rengöra. 
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5.9 Störningar, störningsindikeringar och åtgärder 

Störning Möjliga orsaker Möjliga åtgärder 

ingen funktion på de elektriska 
förbrukarna 

Batteriladdningskontakten har 
inte blivit riktigt återansluten till 
panelkontakten 

Sticka i batteriladdningskontakten 
på nytt 

 Batteriet är tomt eller inte riktigt 
anslutet 

Ladda batteriet, ansluta batteriet 

 Huven är fortfarande öppen Stänga huven 

 Fel i elledningen Kontrollera alla stickkontakter 
och återställa kontakten 

Sopresultatet inte tillfredsställan-
de 

Zijbezems of hoofdborstels niet gezakt Sänka ned 

 Zijbezems of hoofdborstels versleten Justera och byta ut borstarna vid 
behov 

 Tilltäppning av kastbanan på 
grund av smuts 

Kontrollera och rengöra vals-
rummet  

 Borstvalsarna är fastklämda på 
grund av smuts, rep, snören eller 
dylikt 

Rengöra borstvalsar och valsla-
ger, kontrollera lagren på skador 

 Sidoborstarna är fastklämda på 
grund av smuts, rep, snören eller 
dylikt 

Kontrollera sidoborstarna och 
avlägsna störande föremål 

 Sidoborstar och /eller valsrem-
mar utslitna 

Kontrollera och byta ut remmarna 

Störning i drivningen Drivningen inte korrekt inställd Ställa in drivningen 

 Drivremmen utsliten Kontrollera och byta ut remmen 

 Styrrullen eller löphjulen blocke-
rade på grund av smuts 

Avlägsna blockeringen 

stark dammutveckling vid sop-
ning 

Filtret starkt nedsmutsat Rengöra filtret 

 Filtret utslitet / filtermaterialet 
utnött 

Kontrollera och byta ut filtret 

 Filter inte i korrekt position Korrigera filterpositionen 

 Otäta ställen och därför in-
sugning av inträngande luft i om-
rådet kring filterkamrarna 

Kontrollera på inträngande luft 
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5.10 Tekniska data 

Mått och vikt  
Längd 1150 mm 

Bredd 790 mm 

Höjd 600 mm 

Vikt med batteri 105 kg 

Sopbredd  
Borstvals 500 mm 

Med sidoborstar 900 mm 

Dammbehållarvolym 60 liter 

Batteri  
Batterispänning 12 V 

Kapacitet (beroende på 
batteri) 

50 / 66 / 70 / 80 

Vibration < 2m/s² 

Buller värde < 76 dB(A) 

 

5.11 Produktmärkning 

Sopsugmaskin 
Tandem KSE 910 
Vikt: 97 kg  

 Stolzenberg GmbH & Co. KG 
Hamburger Straße 15-17 
D-49124 Georgsmarienhütte 
Tillverkad: 2007 
Serienummer: 0607058 
Effekt: 0,3 KW 

 

 

5.12 Avfallshantering 

Avfallshantering av defekta delar, speciellt elektriska delar, batterier och 
delar av syntetiskt material ska ske i enlighet med de föreskrifter om 
avfallshantering, som gäller på ort och ställe. 

 

5.13 Tillbehör och reservdelar 

Tillbehör och reservdelar måste uppfylla de krav som ställs av tillverka-
ren. Detta garanteras alltid, när det är fråga om original reservdelar. 

 

5.14 Service 

Stolzenberg GmbH & Co. KG 
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Hamburger Straße 15-17 

D-49124 Georgsmarienhütte 

Telefon: 0049 / 5401  83 53-0 

Fax: 0049 / 5401  83 53-11 

www.Stolzenberg.de 

5.15 Transport 

Transportera endast maskinen när den befinner sig i frånkopplat skick 
och när den är tillräckligt fastsatt! 
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6 Komformitetsdeklaration (Översättning av den original-
versionen) 

 
 

motsvarar EG-riktlinjen 2006/42/EG, Bilaga II, Inte. 1A 
 
 

Herr Kai Stolzenberg - bedrijfsleiding av det Stolzenberg GmbH & Co. KG, Hamburger Straße 15-
17, 49124 Georgsmarienhütte - bemyndigas för att ordna teknisk information. 

 
Vi förklarar härmed, att det bearbeta med maskin beskrev nedanfört 
motsvarar, i dess befruktning och konstruktion såväl som modellera som 
kommas med in i bruk av oss, till den grundläggande säkerheten, och vård- 
krav av ECEN bearbetar med maskin direktiv 2006/42/EG. I fall att av en 
ändring som göras, som inte har föregående instämmts med oss, förlorar 
denna ska förklaring dess giltighet. 

 
 

Leverantören: Stolzenberg GmbH & Co. KG 
 Hamburger Straße 15-17, D-49124 Georgsmarienhütte 
Beteckning av med maskin: KSE 910 
maskin typ: Sugsopare med tandemcykel-rulle-system 
relevant EG-direktiv: Riktlinjen 2006/42/EG 

 Riktlinjen 2000/14/EG 
 Riktlinjen 2004/108/EG 

 
 
Norm(er) och/eller tekniska specifikationer 

 
EN 292 
EN 294 
 
DIN EN 61000-6-2 
DIN EN 60335-1 
DIN EN 60335-2-69 
DIN EN 60335-2-72 

 
 
 

 

Georgsmarienhütte, 10.02.2010   ………………………………  
 Kai Stolzenberg 
 (Industr. ing., bedrijfsleiding) 

 


