Nederlands

Montagehandleiding LS 5000 ESW
Montage van de individuele onderdelen
Levering, verpakking, montage

VOORZICHTIG!
Gevaar op beklemming tijdens
de montage!
Bij het aanbrengen van de onderdelen kunnen
lichaamsdelen beklemd raken.
Draag tijdens de montage nauwsluitende
kleding en veiligheidshandschoenen.
Belangrijk!
De accu's moeten vóór het eerste gebruik worden
opgeladen.

Gevaren door hoog gewicht van de machine
• De machine mag niet met de hand worden opgetild.
• Haal de onderdelen stuk voor stuk uit de verpakking.
• Maak de parkeerrem van de machine los en zet de koppeling vrij.
• Trek de machine aan de handgrepen van de transportwagen af.
Levering en montage

•
•
•

Controleer na levering of de machine compleet en onbeschadigd is.
De machine wordt gedeeltelijk gemonteerd aan de dealer geleverd.
De montage en ingebruikname moeten door een dealer of expert op dit gebied
worden uitgevoerd.

Verpakking

•

Voer de verpakkingsmaterialen gescheiden af.

Overzicht
1
2
3
4
5
6
7
8

Acculader
Bevestigingsplaat voor uitlaatbuis
Steeksleutel
Kabelbinders
Bouten, moeren en onderlegringen voor uitlaatbuis
Contactsleutels
Bout voor rotor ventilator
Laadsnoer voor acculader
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LS 5000 ESW

I

1. De borgringen op de linker
stuurstang moeten voor het aarden
van de stuurstang op de tapeinden
worden geplaatst.

Detailtekening
Linker zijde met
borgringen

Dwarsstang
links
2. Schuif vervolgens aan beide zijden
van de motorsteun de stuurstang
over de tapeinden.
3. Schroef de stuurstang met de
afstandsbus op de juiste plaats aan
de motorsteun vast.
4. Maak de schroefverbindingen los en
schroef de dwarsstang aan beide
zijden aan de stuurstang vast
(afbeelding rechts 2 + 3).

Dwarsstang
rechts met
stuurstang

Stuurstang
Motorsteun
Afstandsbus
Ring 8,4 mm
Borgmoer M8
Dwarsstang
Bout M8 x 45
Ring 8,4 mm
8. Ring 8,4 mm
Borgmoer M8
9. Verstevingingsstang

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Detailtekening
5. Neem voor de montage van de
hoogte-instelling de
schroefverbindingen los.
6. Houd de bevestigingspunten van de
verstelstang en de wielbeugel tegen
elkaar.
7. Steek de slotbout van buitenaf door
de verstelstang
8. Plaats de kunststof ring tussen de
twee stangen
9. Zet de slotbout met de moer vast.

II

1. Schuif de flens op de zuigmond
tussen de haakse lippen tot de
aanslag aan de onderkant.
2. De nok op de flens moet in de
uitsparing in de aanslag passen.
3. Bevestig de zuigmond met de
voorgemonteerde bout vast.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verstelstang
Wielbeugel
Slotbout M8 x 20
Kunststof ring
Ring 8,4 mm
Moer M8

Detailtekening
1.
2.
3.
4.
5.

Bout
Ring
Borgring
Ventilatorhuis
Haakse lip
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1. Monteer de geleideplaat op de
uitlaatbuis
2. Plaats de geleideplaat en zet deze
vast met een slotbout, ring en moer.

III

1. Maak de schroefverbindingen bij de
opening van het ventilatorhuis los.

Detailtekening

2. Hang de steunplaat van buitenaf in
de opening van het ventilatorhuis.
3. Plaats de complete uitlaatbuis met
gemonteerde geleideplaat in de
opening in het ventilatorhuis.
4. Zet de onderdelen met de eerder
losgenomen schroeven vast.

1. Wand ventilatorhuis
2. Ventilatorhuis
3. Steunplaat
1. Geleid de staalkabels volgens de
afbeelding aan de stuurstang.

Loop staalkabels

IV

1. Sluit de kabel die van de
bedieningsconsole loopt op de
connector op de machine aan.

2. Bevestig vervolgens alle kabels (van
de bedieningsconsole en de
staalkabels) met kabelbinders aan
de stuurstang.
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V

1. Bevestig de opvangzak met de vier
lussen aan de stuurstang.
2. Trek de ingang van de opvangzak
over de uitlaatbuis.
3. Maak de opvangzak met de klem
vast.

Ingebruikname (afleveringsinspectie)
De montage en ingebruikname moeten door een Cramer-dealer
uit worden gevoerd.
Veiligheid
Lees vóór de ingebruikname de gebruiksaanwijzing aandachtig
dfoor om uzelf met de machine vertrouwd te maken.
Ingebruikname en werkingstest
Controleer voordat u de machine aanzet of alle
veiligheidsvoorzieningen gemonteerd zijn en de accu's
opgeladen zijn. Voer dan pas de hieronder beschreven
bedrijfstest uit. Nadat de machine ongeveer een uur is gebruikt,
moeten alle bouten worden nagetrokken.
Functionele test/machine starten

GEVAAR!
Gevaar op letsel door ondeskundig
uitgevoerde montage!
Verkeerd gebruik kan tot ernstig letsel en zware schade
aan voorwerpen leiden.
Zorg voor voldoende ruimte voor de montage
Bij werkzaamheden aan de machine
Leg de onderdelen los van elkaar neer
Monteer alle onderdelen
Monteer alle veiligheidsafdekkingen
Houd iedereen bij de werkplek weg

1. Plaats de machine op een vlakke ondergrond
en zet de parkeerrem vast.
2. Plaats de veiligheidsinstallaties
3. Zet de machine aan.
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