Asennus ennen ensikäyttöönottoa (Cramer-sopimusmyyjälle)
Kuljettajan istuimen ja ohjauspyörän asennus
Toimitus, pakkaus, asennus

VARO!
Puristuksiin jäämisen vaara
asennuksen yhteydessä!
Kehon osia voi jäädä puristuksiin rakenneosia
kiinnitettäessä.

Liian suuren omapainon aiheuttamat vaarat
• Konetta ei saa nostaa käsin.
• Vedä kone pois lavalta.
• Poista koneen osat yksitellen pakkauksesta.
Kuljetuksen jälkeinen tarkastus
• Tarkasta toimituksen jälkeen, onko kone täydellinen ja onko siinä vaurioita.
• Kone toimitetaan jälleenmyyjälle osittain koottuna.
• Jälleenmyyjän tai aiheeseen perehtyneen ammattiasentajan täytyy asentaa laite ja
ottaa se ensi kerran käyttöön.
Pakkaus
• Hävitä pakkausmateriaalit lajiteltuina.

Yleiskuva

Ohjauspyörän kiinnitys
1. Aseta sovitusjousi ohjausakselin uraan ja pidä
se paikallaan. Aseta ohjauspyörä ohjausakselin
päälle.
2. Laita aluslevy ohjauspyörän keskellä olevaan
aukkoon.
3. Kiinnitä se kuusioruuvilla ohjauspyörän aukon
kautta.
4. Aseta päällysosa paikalleen ja paina kiinni.

1.
2.
3.
4.

Sovitusjousi
Aluslevy
Kuusioruuvi
Päällysosa

Kuljettajan istuimen kiinnitys
1. Sijoita kuljettajan istuin istuintelineen päälle.
Kuljettajan istuimen ja telineen aukkojen täytyy
olla vastakkain. (katso myös kohta 3.3,
Kuljettajan istuimen säätäminen)
2. Aseta aluslevyt kuusioruuvien päälle ja kierrä ja
kiristä istuimen alla oleviin aukkoihin.

1. Kuljettajan istuin
2. Aluslevy
3. Kuusioruuvi

3. Työnnä turvakytkin kuljettajan istuimen alla
olevaan johtoliitäntään.

4. Turvakytkin
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Ensikäyttöönotto (koneen ensitarkastus) asennuksen jälkeen
Cramer-sopimusmyyjän tulee suorittaa asennus ja ensikäyttöönotto.
1. Turvallisuus
Tahaton uudelleenkäynnistys
Koneen käynnistys on kiellettyä, jos koneeseen suorittaa töitä toinen henkilö.
Vaarat ei-kiinnitettyjen suojalaitteiden johdosta

VAROITUS!
Puuttuvien suojusten aiheuttama
loukkaantumisvaara!
Sinkoutuvat materiaalit voivat aiheuttaa vammoja ilman suojusten
käyttöä.
Suojuksia ei saa avata eikä irrottaa käytön aikana.
Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset
Koneen saa sijoittaa vain tasaiselle pinnalle ja lujalle alustalle.
2. Asennus
Katso ennen ensikäyttöönottoa asennus liitteestä.
3. Ensikäyttöönotto ja toimintakoe
Kokoa kaikki puuttuvat koneen osat ennen ensikäyttöönottoa kohdan Asennus mukaisesti. Suorita seuraava toimintakoe vasta sen jälkeen:
Koneen käynnistys
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lisää bensiiniä bensiinitankkiin.
Vapauta seisontajarru.
Tarkasta moottorista öljyn määrä (katso moottorin käyttöopas)
Kytke kaasuvipu ryyppyasentoon.
Käynnistä kone / käännä virta-avainta.
Kytke kaasuvipu hetken kuluttua TÄYSKAASU-asentoon.
Ellei siihen mennessä ilmene toimintahäiriöitä, kone on silloin käyttövalmis.
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