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Beskrivelsene i den foreliggende publikasjonen er ikke å oppfatte som bindende.  
Selskapet forbeholder seg derfor retten til når som helst å ta inn eventuelle 
forandringer vedrørende deler, detaljer og anskaffelse av tilbehør som en finner 
hensiktsmessige grunnet forbedringer, eller på grunn av en hvilken som helst 
nødvendighet av teknisk eller kommersiell art. 
Hel eller delvis gjengivelse av tekst eller figurer hentet fra den foreliggende 
publikasjonen, er forbudt ved lov. 
Selskapet forbeholder seg retten til å ta inn endringer av teknisk og/eller 
utstyrsmessig art. Bildene er kun å betrakte som referansemateriale, og er ikke 
bindende hva angår design eller utstyr. 
 
SYMBOLER SOM ER BRUKT I HÅNDBOKEN 
 

 

Symbol bestående av åpen bok med en i: 
Angir at det er nødvendig å konsultere bruksanvisningen 

 

Symbol bestående av en åpen bok: 
Angir at operatøren skal lese bruksanvisningen før vedkommende 
bruker maskinen 

 

 
 

Varselsymboler 
For å garantere brukerens og maskinens sikkerhet, les nøye det 
som står skrevet bak dette symbolet og hold deg nøyaktig til 
disse anvisningene 

 

Varselsymboler 
Indikerer fare for å puste inn gass og for etsende væskelekkasjer 

 

Varselsymboler 
Indikerer fare for brann. 
Ikke kom i nærheten med åpne flammer 

 

Varselsymboler 
Indikerer at det emballerte produktet må forflyttes med dertil 
egnet løfteutstyr som overensstemmer med lovbestemmelsene 

 

Symbol for avfallshåndtering 
Les nøye avsnittene som innledes med dette symbolet, 
vedrørende avfallshåndtering av maskinen 
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Bruke Bokmerkene og Lenkene Side for hurtig konsultasjon av det elektroniske dokumentet: 
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Aktivere panelet “Bokmerker” i grensesnittet til nettleser ved å klikke på det tilhørende ikonet (01), ikonet kan variere avhengig 
av versjonen til Acrobat. 

 
For å vise det ønskede avsnittet er det tilstrekkelig å klikke på tittelen til stede på nettleseren (02) som vil sende deg over 
på ønsket destinasjon. 

 
 
Lenke Side: 
I dokumentets oppsummering, for å vise det ønskede avsnittet, er det tilstrekkelig å klikke på tittelen til selve avsnittet 
og denne vil deg over på ønsket destinasjon. 

 
 
Nota Bene: 
For hurtig å returnere til dokumentets oppsummering er det tilstrekkelig å klikke på logoen til produsentbedriften som befinner 
seg på toppteksten på siden, denne vil sende dere til ønsket destinasjon. 
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FORSENDELSE AV MASKINEN  
Ved levering/mottak er det absolutt nødvendig straks å kontrollere at 
man har mottatt alt materialet angitt på de medfølgende dokumentene, 
foruten å se etter at maskinen ikke er blitt påført skade under transport. I 
så tilfelle skal transportøren umiddelbart gjøres oppmerksom på den 
påførte skadens omfang, og vårt kundekontor samtidig underrettes. Det 
er kun ved å opptre på denne måten og i god tid, at det vil være mulig å 
få det manglende materialet samt erstatning for skadene. 
INNLEDNING  
Selv de beste maskiner vil kun fungere godt dersom de benyttes korrekt 
og holdes i god stand. Vi foreslår derfor at du leser denne 
instruksjonsboken grundig, og at du leser den om igjen dersom 
vanskeligheter oppstår når du bruker maskinen. Om nødvendig, husk at 
vår serviceavdeling (organisert i samarbeid med våre forhandlere) alltid 
er klar til å gi råd eller direkte assistanse. 
DATA FOR IDENTIFISERING  
Ved teknisk assistanse eller forespørsel om reservedeler, oppgi alltid 
modellen, versjonen og registreringsnummeret oppført på det dertil 
egnede merkeskiltet. 
TEKNISK BESKRIVELSE  
FSR B er en motorisert feie- og børstemaskin med operatør ombord, 
drevet av batterier, designet for rengjøring av indre overflater, med fliser, 
betong eller asfaltgulv. 
FSR Hybrid er en motorisert feie- og børstemaskin med operatør 
ombord, drevet av en forbrenningsmotor eller et batteri, designet for 
rengjøring av både indre og ytre overflater, med fliser, betong eller 
asfaltgulv. 
Disse må brukes på tørre overflater. Ved behov kan de også arbeide på 
våte overflater, men i så tilfelle med innsugingsåpningen lukket. 
Maskinene er karakterisert ved en sentral børste for oppsamling av 
smuss, en børste på siden til rengjøring av kanter og hjørner, et 
innsugingssystem utstyrt med filter for å unngå å hvirvle opp støv, og en 
skuff for oppsamling av smuss som kan trekkes ut manuelt ved hjelp av 
en mekanisk spak. 
TILSIKTET BRUK - FORUTSATT BRUK 
Maskinen FSR B er beregnet på rengjøring av indre overflater, med 
fliser, betong og asfaltgulv, den skal kun benyttes til profesjonelt bruk i 
industrielle og kommersielle miljø og på offentlige plasser. 
Maskinen FSR Hybrid er beregnet på rengjøring av både utvendige og 
innvendige overflater, med flisbelagte gulv, sement og asfalt, den skal 
kun benyttes til profesjonelt bruk i industrielle og kommersielle miljø og 
på offentlige plasser. 
Maskinen FSR B er kun egnet til å brukes innendørs og under enhver 
omstendighet under tak. 
Maskinene FSR B og FSR Hybrid er ikke egnet til å brukes utsatt for 
regnvær eller vannsprut. 
Det er forbudt å bruke maskinene FSR B og FSR Hybrid i eksplosive 
omgivelser, eller for å samle opp farlig støv eller brennbare væsker. I 
tillegg er det ikke egnet til å transportere gjenstander eller personer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATE MED SERIENUMMER 
Registreringsskiltet er plassert bak på rattstammen, på denne vises en 
oversikt over de viktigste egenskapene til maskinen, spesielt viktig er 
maskinens serienummer. Serienummeret er en svært viktig informasjon 
som alltid må formidles når det bes om assistanse eller ved bestilling av 
reservedeler. 
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TEKNISK BESKRIVELSE U/M FSR B FSR HYBRID 
Arbeidsbredde uten sidekost mm 580 580 
Arbeidsbredde med sidekost på høyre side mm 790 790 
Arbeidsbredde med sidekost på høyre og venstre side mm 1000 1000 
Arbeidskapasitet, (med to sidebørster, 2 SL versjonen) m2/h 5100 4600 
Sentral børste ∅ mm 260 260 
Sidebørste ∅ mm 400 400 
Omdreininger til sentral børste 
 

omdreininger/min. 550 550 
Omdreininger til sidebørste omdreininger/min. 65 65 
Endotermisk motor HP / rpm - 4,8 / 3600 
Motor for sentral børste V / W 24/380 24/380 
Motor for børste på siden V / W 24/90 24/90 
Traksjonsmotor V / W 24/300 24/300 
Sugemotor V / W 24/400 24/400 
Motor til vibrasjonsenhet V / W 24/80 24/80 
Total effekt W 1250 1250 
Hjul framme ((nummer / (diameter x bredde)) Nr / (∅ mm x mm) 1 / (175x60) 1 / (175x60) 
Hjul bak ((nummer / (diameter x bredde)) Nr / (∅ mm x mm) 1 / (225x69) 1 / (230x88) 
Framdriftshastighet ved arbeid km/h 4,8 4,8 
Overkommelig helning % 10 10 
Filtrerende overflate (stoffilter, ekstrautstyr) m2 2,2 2,2 
Filtrerende overflate (papirfilter) m2 3,2 3,2 
Volum skuffe for oppsamling av avfall dm3 20 20 
Svingdiameter mm 1430 1430 
Maskinens lengde mm 1455 1455 
Maskinens høyde mm 1030 1030 
Maskinens høyde med blinklys mm 1080 1080 
Maskinens bredde mm 845 845 
Batterirom (l x L x h) mm 340x174x310 - 
Batterirom (l x L x h) mm - 270x360x240 
Nominell spenning for batteriene V 12 12 
Batteriets vekt kg 36,5 20 
Maskinvekt tom maskin (uten batterier) kg 175 - 
Maskinvekt tom maskin (uten drivstoff til den endotermiske motoren) kg - 252 
Maskinens vekt under transport (maskin + batterier + børster) kg 248 - 

Maskinens vekt under transport  
(maskin + børster + uten drivstoff til den endotermiske motoren) kg - 255 

Maskinens vekt klar til bruk  
(maskin + batteri+børster + operatør) kg 323 - 

Maskinens vekt klar til bruk  
(maskin +børster + drivstoff til endotermisk motor + operatør) kg - 325 

Lydtrykknivå (ISO 11201) - LpA dB (A) 60,5 81,2 
Usikkerhet KpA dB (A) 1,4 1,4 
Vibrasjonsnivå hånd (ISO 5349) m/s2 < 2,5 < 2,5 
Vibrasjonsnivå kropp (ISO 2631) m/s2 < 0,5 < 0,5 
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SYMBOLER SOM ER BRUKT PÅ MASKINEN 

  

 
Symbolet til hovedbryteren (versjon B). 
Brukes på rattstammen for å angi nøkkelbryteren for påslått (I) eller avslått (0) maskin. 

  

 
Symbolet til hovedbryteren (Hybrid versjon). 
Brukes på rattstammen for å angi nøkkelbryteren som styrer typologien av energiforsyning til maskinen. 

  

 

Symboliserer anomali ved vekselstrømgeneratoren (Hybrid-versjonen). 
Brukes på rattstammen for å indikere den røde varsellampen som melder fra om anomali ved det elektriske anlegget knyttet til 
vekselstrømgeneratoren. 

  

 

Symbol for lydalarm. 
Brukes for å angi knappen for lydalarmen. 

  

 

Symbol for velgeren for rygging. 
Benyttes for å indikere knappen som gjør det mulig å sette maskinen i reverse. 

  

 

Symbol for vibrasjonsenheten. 
Brukes på kontrollpanelet for å indikere knappen som styrer aktiveringen av vibrasjonsenheten til stedet på filterenheten. 

  

 

Symbol for sugemotor. 
Brukes på kontrollpanelet for å indikere knappen som styrer funksjonene til sugemotoren. 

  

 
Symbol for bevegelse av sentral børste (hvileposisjon). 
Brukes bak på rattstammen for å indikere spaken for bevegelse av den sentrale børsten. 

  

 
Symbol for bevegelse av sentral børste (hvileposisjon). 
Brukes bak på rattstammen for å indikere spaken for bevegelse av den sentrale børsten. 
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SYMBOLER SOM ER BRUKT PÅ MASKINEN 

  

 
Symbol for bevegelse av sentral børste/sentrale børster (hvileposisjon). 
Brukes bak på rattstammen for å indikere spaken for bevegelse av den sidebørsten/sidebørstene. 

  

 
Symbol for bevegelse av sentral børste/sentrale børster (posisjon for arbeid). 
Brukes bak på rattstammen for å indikere spaken for bevegelse av den sidebørsten/sidebørstene. 

  

 

Symbol for trekkstart endotermisk motor. 
Brukes for å indikere posisjonen til håndtaket som gjør det mulig å starte den endotermiske motoren, ved å trekke. 

  

 

Symbol for fare for å komme i kontakt med deler som mottar spenning (Hybrid-versjon). 
Benyttes på dekselet til kontrollkortet til det elektriske anlegget. 

  

 

Viser fare for klemming av hender. 

  

 

Indikerer fare for forbrenningsskade på grunn av varme overflater. 

  

 

Indikerer den maksimale helningen ved arbeid. 

  

 

Symbol bestående av en åpen bok: 
Angir at operatøren skal lese bruksanvisningen før vedkommende bruker maskinen. 
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GENERELLE SIKKERHETSREGLER 

 
Reglene angitt nedenfor skal følges nøye for å unngå skader på operatøren og maskinen. 
 
ADVARSEL: 
• Les merkingen på maskinen grundig. Dekk aldri til merkene, og bytt merkene straks dersom de blir ødelagt. 
• Maskinen skal brukes utelukkende av autorisert personale med opplæring i bruk av den. 
• Maskinen er prosjektert kun for bruk uten væske. 
• Bruk ikke maskinen på overflater som har en helling større enn det som er angitt på platen.  
• Maskinen er ikke egnet for rengjøring av ujevne, oppdelte gulv på forskjellige nivå. Bruk ikke maskinen på flater med stigning. 
• Dersom en faresituasjon oppstår må en raskt trykke på nødstoppknappen eller bruke håndtaket som befinner seg på batteriets koblingsstykke. 
• Slå maskinen av og koble fra batterikoblingen, før vedlikehold utføres. 
• Det må føres tilsyn med barn, slik at de ikke leker med/på maskinen. 
• Ved arbeid med maskinen, vær forsiktig i forhold til andre mennesker og da særlig barn. 
• Bruk kun børster som leveres sammen med apparatet eller de som er spesifiserte i brukerveiledningene i avsnittet “VALG OG BRUK AV BØRSTER”. 

Bruk av andre børster kan redusere sikkerheten. 
ADVARSEL: 
• Maskinen er ikke egnet for barn eller for personer med reduserte fysiske, mentale eller følelsesmessige egenskaper eller for personer som mangler 

erfaring og kjennskap. 
• Maskinen må ikke benyttes eller oppbevares utendørs i fuktige omgivelser og den må ikke utsettes for regn. 
• Oppbevaringstemperaturen må ligge mellom -25 °C og +55 °C; må ikke oppbevares utendørs under fuktige forhold. 
• Bruksforhold: omgivelsestemperatur mellom 0 °C og 40 °C, med relativ fuktighet mellom 30 og 95 %. 
• Støpselet på batteriladerens mateledning må være riktig jordet. 
• Tilpass hastigheten ved bruk etter friksjonsforholdene. 
• Bruk ikke maskinen som transportmiddel. 
• Maskinen forårsaker ikke skadelige vibrasjoner. 
• Bruk ikke maskinen i eksplosiv atmosfære. 
• Ikke bruk apparatet til å samle opp farlig støv. 
• Maskinen er ikke egnet til rengjøring av vegg-til-vegg-tepper. 
• Plasser aldri beholdere med væske på maskinen. 
• Unngå bruk av kostene når maskinen står stille for ikke på påføre skade på gulvet. 
• Bruk pulverapparat til slokking ved brann. Bruk ikke vann. 
• Ikke støt borti hyller eller stillaser hvor det er risiko for fallende gjenstander. Operatøren må alltid være utstyrt med egnet sikkerhetsutstyr (hansker, sko, 

hjelm, briller osv.). 
• Dersom det skulle oppstå uregelmessigheter med maskinens funksjon, forviss deg om at dette ikke skyldes manglende ordinært vedlikehold. Hvis ikke 

dette er tilfellet, be om hjelp hos Autorisert senter for kundeservice. 
• Dersom det skal skiftes ut deler, be om ORIGINALE reservedeler hos en agent og/eller en autorisert forhandler. 
• Gjenopprett samtlige elektriske koblinger etter ethvert vedlikeholdsinngrep. 
• Kontroller at alle lukene og dekslene er plassert som angitt i denne bruks- og vedlikeholdshåndboken, før maskinen tas i bruk. 
• Fjern ingen vern som krever bruk av verktøy for å fjerne dem. 
• Vask ikke maskinen med direkte vannstråle eller høytrykkspyler, og heller ikke med korroderende midler. 
• La maskinen kontrolleres hvert år av et autorisert servicesenter. 
• Følg gjeldende lover og bestemmelser når forbruksdeler kastes. 
• Når maskinen din etter mange års godt arbeid må tas ut av drift, sørg for egnet avfallshåndtering av materialene i den, spesielt oljer, batterier og 

elektroniske komponenter, og husk på at selve maskinen er bygget i materialer som er fullstendig resirkulerbare. 
• Batteriene må fjernes fra maskinen før avfallshåndtering. Batteriene må avfallsbehandles på sikker måte, og en må holder seg nøye til gjeldende 

lovforskrifter. 
• Hold barn og dyr på sikker avstand dersom motoren står på, siden denne varmes opp og kan forårsake forbrenninger og sår, både direkte og ved 

maskinene som benyttes ved bevegelse. 
• Lær å slå raskt av motoren og å bruke alle kommandoene. La aldri personer som ikke har den nødvendige opplæringen styre motoren. 
• Mens motoren står og går, må det aldri befinne seg lett antennelige gjenstander, som for eksempel bensin, fyrstikker osv. nær den. 
• Fyll drivstoff på motoren i et område med god lufting og mens den står i ro. Bensinen er svært lett antennelig og kan eksplodere. 
• Ikke fyll drivstofftanken helt full med drivstoff. Kontroller at lokket er godt lukket igjen. 
• Dersom det søles drivstoff, må det gjøres godt rent og en må vente til det hele er fordampet før motoren tennes. 
• En må hverken røyke eller ha åpen ild i nærheten av området hvor påfyllingen av drivstoffet skjer eller hvor drivstoffet oppbevares. 
• Utslippsgassene inneholder karbonmonoksid, en svært giftig gass som hverken lukter eller har farge. Unngå å puste inn denne. La ikke motoren stå og 

gå i en lukket garasje eller i et rom uten vinduer.
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FORBEREDELSE AV MASKINEN 

  
1. FLYTTING AV EMBALLERT MASKIN 

Maskinen er pakket i en spesiell emballasje utstyrt med underlag for flytting ved hjelp av gaffeltruck. 
Emballerte enheter kan IKKE settes oppå hverandre. 
Maskinens totale vekt inkludert emballasje er 210 kg (for FSR B versjonene) 
Maskinens totale vekt inkludert emballasje er 290 kg (for FSR HYBRID versjonene) 
Emballasjen har følgende dimensjoner: 
 

FSR 
A:    1270 mm 
B:    1020 mm 
C:    1760 mm 

 

A

C B

 

  
2. HVORDAN PAKKE UT MASKINEN 

1. Fjern den ytre emballasjen. 
2. Koble fra den elektroniske bremsen, rotere spaken (1), som befinner seg til høyre bak på 

rattstammen til maskinen, i retningen med urviserne. 
3. Maskinen er festet til underlaget med kiler som blokkerer hjulene. Fjerne kilene. 

 
  
4. Bruk en hellende rampe for å bringe maskinen ned fra underlaget, idet den skyves i baklengs retning. 

 

 

ADVARSEL: Under transporten må ikke elektrobremsen være innkoblet, maskinen 
er uansett utstyrt med en sikring og når den kritiske hastigheten overstiges vil det 
innvendige bremsesystemet til chopper-kortet varsle ved at den gir fra seg et 
akustisk signal.  

 

 
  
5. Ta vare på underlaget for eventuelle transportbehov 

 

 

ADVARSEL: Om produktet skulle bli levert i pappemballasje, håndter det emballerte 
produktet med velegnede løftehjelpemidler i henhold til lovbestemmelsene 

 

ADVARSEL: Forviss deg om at det ikke finnes gjenstander eller personer i nærheten 
av maskinen under denne operasjonen 

  
  
3. TRANSPORT AV MASKINEN 

1. Kontrollere at den sentrale børsten er løftet opp fra bakken, dersom det motsatte er tilfellet, må en 
sørge for å heve den ved å bruke den dertil egnede spaken som befinner seg på den bakre delen 
av rattstammen. 

2. Kontrollere at den sidebørsten/sidebørstene er løftet opp fra bakken, dersom det motsatte er tilfellet, 
må en sørge for å heve de ved å bruke den dertil egnede spaken som befinner seg på den bakre 
delen av rattstammen. 

3. Plassere denne ved hjelp av et skrått plan på underlaget. 
4. Kontrollere at maskinens hovedbryter befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte er tilfelle 

må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre. 
5. Fjerne nøkkelen fra hovedbryteren. 
6. Feste maskinen til underlaget ved hjelp av kiler. 
7. Sett på den elektroniske bremsen. 

 



 

  
12 

FORBEREDELSE AV MASKINEN 

  

 

ADVARSEL: Når det gjelder transporten av en maskin av hybridversjonen, 
må en følge nøye indikasjonene i brukerhåndboken til den endotermiske motoren 
(leveres sammen med maskinen). 

 

 

  
4. ELEMENTER PÅ STYRET MED KONTROLLER 

Komponentene på styret med kontroller identifiseres på følgende måte: 
 
1. Signalenhet for batteriets nivå - timeteller. 
2. Knapp for kontroll av filterets vibrasjonsenhet. 
3. Knapp til akustisk signalenhet. 
4. Knapp som styrer ryggingen. 
5. Knapp for “STOPP” av sugemotor. 

 
  

5. KOMPONENTER PÅ RATTSTAMMEN (B VERSJONER 

Komponentene til rattstammen identifiseres på følgende måte: 
 
1. Spak for heving av sentral børste. 
2. Spak for heving av sidebørste (1SL versjon) eller sidebørster (2SL versjon). 
3. Hovedbryter med nøkkel. 
4. Nødstoppknapp.  

 
  

6. KOMPONENTER PÅ RATTSTAMMEN (HYBRIDVERSJONER) 

Komponentene til rattstammen identifiseres på følgende måte: 
 
1. Spak for heving av sentral børste. 
2. Spak for heving av sidebørste (1SL versjon) eller sidebørster (2SL versjon). 
3. Hovedbryter med nøkkel. 
4. Nødstoppknapp. 
5. Rød varsellampe, som melder fra om anomalier ved det elektriske anlegget til 

vekselstrømgeneratoren. 
 

  
7. KOMPONENTER TIL UNDERLAGET 

Komponentene til underlaget identifiseres som følger: 
 
1. Pedal for framdrift, gasspedal. 

 

 
  
2. Pedal for heving av flap framme. 
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8. KOMPONENTER FRAMME 

Komponentene framme på maskinen identifiseres på følgende måte: 
 
1. Rom for oppbevaring av gjenstander. 
2. Lys framme. 

 
  

9. KOMPONENTER PÅ SIDEN 

Komponentene til stede på maskinens side identifiseres på følgende måte: 
 
1. Venstre sideluke innføring/regulering av sentral børste. 
2. Håndtak for heving av sete. 

 

 
  

3. Høyre sideluke for vedlikehold av sentral børste. 
4. Håndtak for heving av sete. 

 
  

10. KOMPONENTER BAK PÅ MASKINEN 

Komponentene bak på maskinen identifiseres på følgende måte: 
 
1. Krok som blokkerer skuffen for oppsamling. 
2. Håndtak til skuffen for oppsamling. 
3. Blinklys (tilleggsutstyr). 

 

 
  

11. BATTERITYPE (B-VERSJONER) 

Det benyttes hermetisk lukkede batterier for traksjon, med gass-rekombinasjon eller geléteknologi for 
å tilføre maskinen den nødvendige energien. ANDRE TYPER KAN IKKE BENYTTES. 
Batteriene som tas i bruk må tilfredsstille kravene i forskriftene:  
CEI EN 60254-1:2005-12 (CEI 21-5) + CEI EN 60254-2:2008-06 (CEI 21-7) 
I batterirommet er det plass til to 12 V batterier 
For å sikre optimal arbeidsprestasjon, anbefales det å bruke batterier av typen 105 Ah C5 

 

  



 

  
14 

FORBEREDELSE AV MASKINEN 

  
12. BATTERITYPE (HYBRID-VERSJONER) 

For å tilføre maskinen den nødvendige energien må en benytte hermetiske batterier “dobbel applikasjon”, 
start og dypt utslipp OPTIMA BT DC 4,2 12 V 55 AH. ANDRE TYPER KAN IKKE BENYTTES. 
Batteriene som tas i bruk må tilfredsstille kravene i forskriftene:  
CEI EN 60254-1:2005-12 (CEI 21-5) + CEI EN 60254-2:2008-06 (CEI 21-7) 
I batterirommet er det plass til to 12 V batterier med 55 Ah 

 

  
13. VEDLIKEHOLD OG AVFALLSBEHANDLING AV BATTERIENE 

Med hensyn til vedlikehold av batteriet må en holde seg til instruksene som er gitt av batteriprodusenten. 
Når batteriet er utbrukt er det nødvendig å la spesialisert personale med opplæring frakoble det, for 
deretter å løfte det etter de dertil egnede håndtakene ved hjelp av egnet løfteutstyr, og trekke det ut av 
batterirommet. DET ER OBLIGATORISK Å LEVERE DE UTBRUKTE BATTERIENE, KLASSIFISERT 
SOM FARLIG SPESIALAVFALL, TIL ET SENTER MED LOVMESSIG AUTORISASJON TIL 
AVFALLSHÅNDTERING. 

 

ADVARSEL: Det anbefales å alltid anvende vernehansker for å unngå alvorlige 
skader på hendene. 

 

ADVARSEL: Det anbefales å løfte og håndtere batteriene kun med velegnede 
løfte- og transportmidler for mengde og dimensjon 

 

 

  
14. INNFØRING AV BATTERIENE I MASKINEN (B VERSJONER) 

Batteriene skal plasseres i det dertil egnede rommet som befinner seg under setet, og de må flyttes 
ved hjelp av løfteutstyr som er egnet såvel for vekten som for systemet for påhekting. Utstyret må 
dessuten tilfredsstille kravene gjengitt i regelverket CEI 21-5. Batterirommets dimensjoner er: 
340 x 174 x H 310 mm. 
 

 

ADVARSEL: For vedlikehold og daglig opplading av batteriene, er det nødvendig 
å holde seg strengt til anvisningene gitt av fabrikanten eller forhandleren. 
All installasjon og alle vedlikeholdsoperasjoner må utføres av spesialisert personale. 

 

 

  
 

 

ADVARSEL: En må oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i det landet en arbeider 
eller direktivene DIN EN 50272-3 og DIN EN 50110-1, før en flytter på batteriene. 

ADVARSEL: For å unngå at det tilfeldigvis oppstår en kortslutning, må en benytte 
isolerte verktøy for å koble batteriene, en må hverken plassere eller miste ned 
metallgjenstander på batteriet. Ta av deg ringer, klokker eller klær med 
metallgjenstander som kan komme i kontakt med polklemmene til batteriet. 

 

 
  
Gå fram på følgende måte for å plassere batteriet i rommet: 
1. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, må du 

sørge for å sette den på ved hjelp av spaken (1) plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

2. Kontrollere at maskinens hovedbryter (2) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte er 
tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet. 
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3. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørens sete. 
4. Heve operatørens sete helt til sikringen (3) hektes på. 

 

 

ADVARSEL: Gjør batterirommet rent med en fuktig klut for du setter batteriene på 
plass. Kontroller at kontaktene til ledningene som medfølger fungerer som de skal. 
ADVARSEL: Kontroller at egenskapene til batteriene som skal brukes er egnet til 
arbeidet som skal utføres. Kontroller batteriets nivå for lading og tilstanden til 
kontaktene som befinner seg på batteriet. 

 

 
  

 

 

ADVARSEL: Det anbefales å løfte og håndtere batteriene kun med velegnede løfte- 
og transportmidler tilpasset mengde og dimensjon. 
ADVARSEL: Hektene for heving må ikke skade blokker, koblingstykker eller ledninger. 

 
5. Sett batteriene inn i det dertil egnede rommet og plasser polene “+” og “-” mot hverandre. 

 

 
  
 

 

ADVARSEL: Før du plasserer batteriene på plass må du huske å dekke klemmene 
til med litt fett for å verne de mot utvendig korrosjon. 

ADVARSEL: Det anbefales å kun bruke hermetisk lukkede batterier for å unngå at det 
lekker syre! 

ADVARSEL: Det anbefales å alltid anvende vernehansker for å unngå alvorlige skader 
på hendene. 

 

 

  
15. INNFØRING AV BATTERIENE I MASKINEN (HYBRID-VERSJONENE) 

Batteriene skal plasseres i det dertil egnede rommet som befinner seg under setet, og de må flyttes 
ved hjelp av løfteutstyr som er egnet såvel for vekten som for systemet for påhekting. Utstyret må 
dessuten tilfredsstille kravene gjengitt i regelverket CEI 21-5. Batterirommets dimensjoner er: 
270 x 360 x H 240 mm. 
 

 

ADVARSEL: For vedlikehold og daglig opplading av batteriene, er det nødvendig 
å holde seg strengt til anvisningene gitt av fabrikanten eller forhandleren. 
All installasjon og alle vedlikeholdsoperasjoner må utføres av spesialisert personale. 

 

 

  

 

ADVARSEL: En må oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i det landet en arbeider eller 
direktivene DIN EN 50272-3 og DIN EN 50110-1, før en flytter på batteriene. 

ADVARSEL: For å unngå at det tilfeldigvis oppstår en kortslutning, må en benytte 
isolerte verktøy for å koble batteriene, en må hverken plassere eller miste ned 
metallgjenstander på batteriet. Ta av deg ringer, klokker eller klær med 
metallgjenstander som kan komme i kontakt med polklemmene til batteriet. 

 

 
  
Gå fram på følgende måte for å plassere batteriet i rommet: 
1. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, må du 

sørge for å sette den på ved hjelp av spaken (1) plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

2. Kontrollere at maskinens hovedbryter (2) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet. 
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3. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørens sete. 
4. Heve operatørens sete helt til sikringen (3) hektes på. 
5. Kontrollere at motorens hovedbryter befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte er tilfelle 

må spaken vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet. 

 
  
6. Fjerne skruene (4) som fester gitteret (5) på venstre side til karosseriet ved å bruke egnet verktøy. 
7. Fjerne det venstre sidegitteret (5) fra karosseriet. 

 

 

ADVARSEL: Gjør batterirommet rent med en fuktig klut for du setter batteriene 
på plass. Kontroller at kontaktene til ledningene som medfølger fungerer som de skal. 
ADVARSEL: Kontroller at egenskapene til batteriene som skal brukes er egnet 
til arbeidet som skal utføres. Kontroller batteriets nivå for lading og tilstanden 
til kontaktene som befinner seg på batteriet. 

 

 
  
8. Fjerne skruene (6) som fester metallplaten (7) som støtter kontrollkortet ved å bruke egnet verktøy. 
9. Fjerne kontrollkortenheten. 

 
  

 

ADVARSEL: Det anbefales å løfte og håndtere batteriene kun med velegnede løfte- 
og transportmidler tilpasset mengde og dimensjon. 
ADVARSEL: Hektene for heving må ikke skade blokker, koblingstykker eller ledninger. 

 
10. Sett batteriene inn i det dertil egnede rommet og plasser polene “+” og “-” mot hverandre. 
11. Feste batteriene til hverandre ved hjelp av reimen (8) som medfølger. 

 

 
  
16. KOBLING AV BATTERI OG BATTERIKONTAKT (B VERSJONER) 

Gå fram slik det beskrives i det følgende for å koble batteriene: 
 
1. Kople batteriene i serie ved å bruke broledningen (1) som medfølger, til polene “+” og “-”. 
2. Kople batterienes ledning til endepolene “+” og “-” slik at man oppnår en spenning på 24 V 

i klemmene.  
3. Koble det elektriske anleggets koblingspunkt (3) til batterikontakten (2). 

 
  

 

ADVARSEL: Det anbefales å få utført den elektriske koplingen av en faglært person 
med opplæring fra et spesialisert servicesenter. 
ADVARSEL: Det anbefales å alltid anvende vernehansker for å unngå alvorlige skader 
på hendene. 

 

 

  

2 

1 
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17. KOBLING AV BATTERI OG BATTERIKONTAKT (HYBRID-VERSJONER) 

Gå fram slik det beskrives i det følgende for å koble batteriene: 
 
1. Fjerne skruene (1) som fester metallplaten (2) som støtter kontrollkortet ved å bruke egnet verktøy. 
2. Fjerne kontrollkortenheten. 

 
  
3. Kople batteriene i serie ved å bruke broledningene (3) som medfølger, til polene “+” og “-”. 
4. Kople ledningen til batterienes koblingstykke (4) til polklemmene “+” og “-” slik at man oppnår 

en spenning på 24V i klemmene. 
5. Koble koblingstykket til det elektriske anlegget til batterienes koblingsstykke.  

 
  
18. KOBLING AV BATTERILADER (VERSJONER B UTEN BATTERILADER) 

For ikke å forårsake permanente skader på batteriene, er det absolutt nødvendig å unngå at disse lades 
helt ut, ved å iverksette opplading innen få minutter etter at blinkesignalet for utladde batterier er satt 
i funksjon. 

 

ADVARSEL: Etterlat aldri batteriene helt utladde, selv om maskinen ikke brukes. 
Forviss deg om at batteriladeren er egnet for batteriene som er installerte, hva angår 
såvel kapasiteten som typen. 

 

 
  
For å koble batteriladeren er følgende nødvendig:  
 
1. Flytte maskinen til en plass som er egnet for vedlikehold eller lading av batteriene. 
2. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, må du 

sørge for å sette den på ved hjelp av spaken (1) plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

3. Kontrollere at maskinens hovedbryter (2) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet. 

 
  
4. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørens sete. 
5. Heve operatørens sete helt til sikringen (3) hektes på. 

 

 

ADVARSEL: Parkere maskinen på et område hvor den beskyttes mot vær og vind 
og hvor det er tilstrekkelig ventilasjon, på et flatt underlag. Det må ikke finnes 
gjenstander i nærheten som kan ødelegge eller ødelegges dersom de kommer 
i kontakt med selve maskinen. 

  
  
6. Koble det elektriske anleggets koblingspunkt (4) fra batterikontakten (5). 

 

 

ADVARSEL: Dette inngrepet skal utføres av kvalifisert personale. Feil kobling 
av koplingsstykket kan føre til at maskinen ikke fungerer på riktig måte. 

 

 

3 

4 
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7. Koble koblingstykket til ledningen til batteriladeren (6) til koblingstykket til batteriene (5).  

 

 

ADVARSEL: Så lenge syklusen for lading av batteriene pågår må en holde setet oppe 
slik at gassdunsten kan sige ut. 
ADVARSEL: Lokalet hvor batteriene lades må ha god lufting for å unngå oppsamling 
av gasser som siger ut fra batteriene. 

 

 
  

Koblingsenheten for batteriladeren leveres i posen som inneholder denne instruksjonsboken, 
og må monteres på batteriladerens ledninger i samsvar med de dertil hørende anvisninger. 
 

8. Kople ledningen som nettopp er tilkoplet den utvendige batteriladeren. 
 

 

ADVARSEL: Les nøye igjennom veiledningen for bruk og vedlikehold av batteriladeren 
som benyttes for å lade batteriet. 

 

 

  

 
ADVARSEL: Fare for gassdunst og lekkasje av korroderende væsker. 

 
ADVARSEL: Brannfare: ikke kom i nærheten med åpne flammer. 

 

 

  
9. Etter å ha fullført syklusen for lading, koble koblingsstykket til batteriladerens ledning fra den 

eksterne batteriladeren. 
10. Koble koblingstykket til ledningen til batteriladeren (6) fra koblingstykket til batteriene (5). 

 

  
11. Koble batterienes koblingsstykket (5) til koblingsstykket til det elektriske anlegget (4). 
12. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørsetet og senke setet til det 

når arbeidsposisjon. 

 
  
19. KOBLING TIL BATTERILADER (VERSJONENE B MED BL) 

For ikke å forårsake permanente skader på batteriene, er det absolutt nødvendig å unngå at disse lades 
helt ut, ved å iverksette opplading innen få minutter etter at blinkesignalet for utladde batterier er satt 
i funksjon. 

 

ADVARSEL: Etterlat aldri batteriene helt utladde, selv om maskinen ikke brukes. 
Forviss deg om at batteriladeren er egnet for batteriene som er installerte, 
hva angår såvel kapasiteten som typen. 
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For å koble batteriladeren er følgende nødvendig:  
 
1. Flytte maskinen til en plass som er egnet for vedlikehold eller lading av batteriene. 
2. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, 

må du sørge for å sette den på ved hjelp av spaken (1) plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

3. Kontrollere at maskinens hovedbryter (2) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet.  

  
4. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørens sete. 
5. Heve operatørens sete helt til sikringen (3) hektes på. 

 

 

ADVARSEL: Parkere maskinen på et område hvor den beskyttes mot vær og vind 
og hvor det er tilstrekkelig ventilasjon, på et flatt underlag. Det må ikke finnes 
gjenstander i nærheten som kan ødelegge eller ødelegges dersom de kommer 
i kontakt med selve maskinen. 

 

 
  
6. Fjerne dekselet (4) til batteriladeren. 
7. Koble koblingsstykket til batteriladerens mateledning til kontakten som befinner seg på selve 

batteriladeren. Før koblingsstykket til mateledningen settes i kontakten til batteriladeren, 
må en kontrollere at det ikke finnes kondens eller annen type væske. 

8. Kople støpselet til mateledning til batteriladeren til kontakten til strømnettet. 
 

 

ADVARSEL: Les nøye manualen for bruk og vedlikehold av batteriladeren som 
er levert i posen som inneholder denne håndboken med instrukser. 

 

 
  
 

 

ADVARSEL: Så lenge syklusen for lading av batteriene pågår må en holde setet oppe 
slik at gassdunsten kan sige ut. 
ADVARSEL: Lokalet hvor batteriene lades må ha god lufting for å unngå oppsamling 
av gasser som siger ut fra batteriene. 

 

 

  
9. Etter fullført ladesyklus, koble batteriladerens ledning fra kontakten til strømnettet. 
10. Koble koblingsstykket til batteriladerens mateledning fra kontakten som befinner seg 

på selve batteriladeren. 

 

  
11. Sette på plass dekselet (4) til batteriladeren. 
12. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørsetet og senke setet til det når 

arbeidsposisjon. 
 

 

ADVARSEL: Dersom en uforsettlig tilfører strøm til maskinens elektriske anlegg 
(ved å vri hovedbryteren til posisjonen (I)) vil meldingen “BATTERILADER” vises 
på display med kontroller og ingen av kontrollene på rattet vil fungere. 
ADVARSEL: Vent alltid til det grønne lyset (LED) tennes på batteriladeren 
før maskinen brukes på ny. 

  

  

4 

4 
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20. KOBLING AV BATTERILADER (HYBRIDVERSJONER) 

For ikke å påføre batteriene varige skader, er det absolutt nødvendig å utføre en fullstendig opplading 
av batteriene ved hjelp av en batterilader som er egnet for batteriene som er installerte, etter at maskinen 
har stått ubrukt over en lenger periode eller etter at den har utført et ti-talls sykluser hvor batteriene 
har blitt helt utladde. 
 

 ADVARSEL: Etterlat aldri batteriene helt utladde, selv om maskinen ikke brukes. 
Forviss deg om at batteriladeren er egnet for batteriene som er installerte, 
hva angår såvel kapasiteten som typen. 

 

 
  
For å koble batteriladeren er følgende nødvendig:  
 
1. Flytt maskinen i nærheten av batteriladeren. 
2. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, 

må du sørge for å sette den på ved hjelp av spaken (1) plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

3. Kontrollere at maskinens hovedbryter (2) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet. 

 
  
4. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørens sete. 
5. Heve operatørens sete helt til sikringen (3) hektes på.  

 

 

ADVARSEL: Parkere maskinen på et område hvor den beskyttes mot vær og vind 
og hvor det er tilstrekkelig ventilasjon, på et flatt underlag. Det må ikke finnes 
gjenstander i nærheten som kan ødelegge eller ødelegges dersom de kommer 
i kontakt med selve maskinen. 

 

 
  
6. Kontrollere at motorens hovedbryter befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte er tilfelle 

må spaken vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet. 
7. Koble det elektriske anleggets koblingspunkt (4) fra batterikontakten (5).  

 

 

ADVARSEL: Dette inngrepet skal utføres av kvalifisert personale. Feil kobling 
av koplingsstykket kan føre til at maskinen ikke fungerer på riktig måte. 

 

 
  
8. Koble koblingstykket til ledningen til batteriladeren (6) til koblingstykket til batteriene (5). 

 

 

ADVARSEL: Så lenge syklusen for lading av batteriene pågår må en holde setet oppe 
slik at gassdunsten kan sige ut. 
ADVARSEL: Lokalet hvor batteriene lades må ha god lufting for å unngå oppsamling 
av gasser som siger ut fra batteriene. 

 

 
  

Koblingsenheten for batteriladeren leveres i posen som inneholder denne instruksjonsboken, 
og må monteres på batteriladerens ledninger i samsvar med de dertil hørende anvisninger. 
 

9. Kople ledningen som nettopp er tilkoplet den utvendige batteriladeren. 
 

 

ADVARSEL: Les nøye igjennom veiledningen for bruk og vedlikehold av batteriladeren 
som benyttes for å lade batteriet. 
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ADVARSEL: Fare for gassdunst og lekkasje av korroderende væsker. 

 
ADVARSEL: Brannfare: ikke kom i nærheten med åpne flammer. 

 

 

  
10. Etter å ha fullført syklusen for lading, koble koblingsstykket til batteriladerens ledning 

fra den eksterne batteriladeren. 
11. Koble koblingstykket til ledningen til batteriladeren (6) fra koblingstykket til batteriene (5). 

   
12. Koble batterienes koblingsstykket (5) til koblingsstykket til det elektriske anlegget (4). 
13. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørsetet og senke setet til det 

når arbeidsposisjon. 

 
  
21. INDIKATOR FOR BATTERIETS LADENIVÅ (B VERSJONER) 

På maskinens instrumentpanel finnes displayet (1) som viser ladenivået til batteriene. Dersom den 
nederste linjen består av ti lysende felt, så er batteriene helt ladde. Dersom derimot prosentandelen 
som identifiserer ladingen til batteriene er på 00 % og blinker, betyr dette at batteriene er utladde. 

 

ADVARSEL: Noen sekunder etter laddingen av batteriene når 20 %, vil motoren til 
sentral børste, motoren til sidebørste/sidebørster, sugemotoren slå seg av automatisk. 
Med energien som er igjen i batteriet vil det uansett være mulig å flytte maskinen til 
plassen hvor ladingen går for seg. 

 

 
  
22. TIMETELLER 

På instrumentpanelet til maskinen finnes det et display (1) som indikerer den totale brukstiden til 
maskinen. Den øvre linjen indikerer timene og minuttene som maskinen har vært i drift. Når symbolet “:” 
blinker, betyr det at timetelleren er i ferd med å telle maskinens driftstid. 
 

 

  
23. BEVEGELSE FRAMOVER I ARBEIDSHASTIGHET 

Denne maskinen er utstyrt med et elektronisk kontrollert system for fremdrift. For å flytte maskinen, 
etter at nøkkelen er vridd i posisjonen “I”, må pedalen for fremdrift (1) trykkes ned, hastigheten reguleres 
ved å trykke med ulik kraft på selve pedalen. På dette viset begynner maskinen å bevege på seg. 

 

ADVARSEL! Maskinen starter ikke å bevege seg (hverken framover eller bakover) 
dersom elektrobremsen ikke er innkoblet, i dette tilfellet vil meldingen 
“ELEKTROBREMS?” komme til syne på kontrolldisplay 

 

   
For å bevege maskinen bakover er det tilstrekkelig å trykke på knappen (2) som befinner seg 
på instrumentpanelet og straks trykke på pedalen (1), hastigheten reguleres ved å trykke med ulik kraft 
på selve pedalen. 

 

ADVARSEL! Hastigheten ved rygging er redusert i forhold til hastigheten ved framdrift 
for å oppfylle kravene i arbeidsmiljøvernloven. 
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24. BLINKLYS (EKSTRAUTSTYR) 

Maskinen kan tilpasses montering av et blinklys som tennes automatisk idet hovedbryterens nøkkel 
vris om. 

 

  
25. PÅFYLLING AV DRIVSTOFFTANKEN (HYBRID-VERSJONER) 

Maskinen leveres uten drivstoff på tanken til den endotermiske motoren, gå fram slik det beskrives 
nedenfor for å fylle på tanken: 
 
1. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, 

må du sørge for å sette den på ved hjelp av spaken (1) plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

2. Kontrollere at maskinens hovedbryter (2) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet.  

  
3. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørens sete. 
4. Heve operatørens sete helt til sikringen (3) hektes på. 

 

 
  
5. Når det gjelder sikker påfylling av drivstofftanken til den endotermiske motoren, hold deg strengt 

til det som står skrevet i veiledningen for bruk og vedlikehold av den endotermiske motoren 
(levert sammen med maskinen). 

 
 

 

ADVARSEL: Maskinen er ikke utstyrt med en nivåindikator, kontroller nivået hver 
gang før bruk. 

ADVARSEL: Bensinen er svært lett antennelig og kan eksplodere. 

   
 

 

ADVARSEL: Fyll drivstoff på motoren i et område med god lufting og mens 
den står i ro. En må hverken røyke eller ha åpen ild i nærheten av området hvor 
påfyllingen av drivstoffet skjer eller hvor drivstoffet oppbevares. 

ADVARSEL: Vær forsiktig ikke å søle drivstoff under påfylling. Drivstoffsøl eller 
damp fra drivstoff er lett antennelig. Dersom en søler drivstoff, må en tørke det 
aktuelle området før motoren startes. 

 

  
26. LYS FRAMME 

Maskinen er utstyrt med lys framme som tennes automatisk når en vrir hovednøkkelen til posisjon “I” 
eller “II”. 
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27. FORBEREDELSE AV ARBEIDET (B VERSJONER) 

Før en starter arbeidet er det nødvendig å utføre punktene nedenfor: 
 
1. Kontrollere at oppsamlingsskuffen er tom, dersom det motsatte er tilfellet, må du sørge for å tømme 

den helt (les avsnittet “TØMMING AV OPPSAMLINGSSKUFFEN”). 

 

  
2. Kontrollere at tilstanden til den sentrale børsten er egnet for arbeid, dersom det motsatte er tilfellet 

må du sørge for at den vedlikeholdes (les avsnittene “RENHOLD AV SENTRAL BØRSTE” 
eller “UTSKIFTING AV SENTRAL BØRSTE”). 

 

  
3. Kontrollere at tilstanden til sidebørsten (versjonen 1SL eller børstene, versjonen 2SL) er egnet 

for arbeid, dersom det motsatte er tilfellet, må du sørge for at de vedlikeholdes (les avsnittene 
“RENHOLD AV SIDEBØRSTE” eller “SKIFTE AV SIDEBØRSTE”). 

 
  
4. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, 

må du sørge for å sette den på ved hjelp av spaken (1) plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

5. Kontrollere at maskinens hovedbryter (2) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet. 

6. Kontrollere at nødstoppbryteren befinner seg i hvileposisjon. 

 
  
7. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørens sete. 
8. Heve operatørens sete helt til sikringen (3) hektes på.  

 

 
  
9. Koble maskinens koblingspunkt (4) til batterikontakten (5). 
10. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørsetet og senke setet til det 

når arbeidsposisjon. 

 

4 

5 



 

  
24 

FORBEREDELSE AV ARBEIDET 

  
28. FORBEREDELSE AV ARBEIDET (HYBRID-VERSJONENE) 

Før en starter arbeidet er det nødvendig å utføre punktene nedenfor: 
 
1. Kontrollere at oppsamlingsskuffen er tom, dersom det motsatte er tilfellet, må du sørge for å tømme 

den helt (les avsnittet “TØMMING AV OPPSAMLINGSSKUFFEN”). 

 

  
2. Kontrollere at tilstanden til den sentrale børsten er egnet for arbeid, dersom det motsatte er tilfellet 

må du sørge for at den vedlikeholdes (les avsnittene “RENHOLD AV SENTRAL BØRSTE” 
eller “UTSKIFTING AV SENTRAL BØRSTE”). 

 

  
3. Kontrollere at tilstanden til sidebørsten (versjonen 1SL eller børstene, versjonen 2SL) er egnet 

for arbeid, dersom det motsatte er tilfellet, må du sørge for at disse vedlikeholdes (les avsnittene 
“RENHOLD AV SIDEBØRSTE” eller “SKIFTE AV SIDEBØRSTE”). 

 
  
4. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, 

må du sørge for å sette den på ved hjelp av spaken (1) plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

5. Kontrollere at maskinens hovedbryter (2) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet. 

6. Kontrollere at nødstoppbryteren befinner seg i hvileposisjon. 

 
  
7. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørens sete. 
8. Heve operatørens sete helt til sikringen (3) hektes på. 
9. Koble maskinens koblingspunkt (4) til batterikontakten (5). 
10. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørsetet og senke setet til det 

når arbeidsposisjon. 
 

 
  
11. Utføre alle kontrollene som foreskrives før den endotermiske motoren tas i bruk, hold deg strengt 

til det som står skrevet i brukerhåndboken til den endotermiske motoren (leveres sammen 
med maskinen). 

12. Etter at alle kontrollene av den endotermiske motoren er utførte, ta tak i håndtaket som befinner 
seg på siden av operatørsetet og senke setet til det når arbeidsposisjon. 

 

 

4 

5 
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29. START AV ARBEIDET (B-VERSJONER) 

For å starte arbeidet må trinnene nedenfor utføres: 
 
1. Utføre alle kontrollene i avsnittet “FORBEREDELSE AV ARBEIDET (B VERSJONER)”. 
2. Sett deg i førersetet. 
3. Vri hovedbryterens nøkkel (1) en kvart omdreining med urviseren, til den når posisjonen “I”. 

Display på kontrollpanelet vil tennes umiddelbart. 

 
  
4. Når maskinen skrus på, vises det tre skjermbilder etter hverandre på displayet. 

Det første skjermbildet som vises indikerer maskinens navn. 
 

 

  
5. Det andre skjermbildet som visualiseres, indikerer den totale funksjonstiden på den øvre linjen. 

På den nederste linjen, oppgis programmets release og hvilken batteriteknologi som er benyttet 
for at maskinen skal virke, i dette tilfellet brukes et gelébatteri. 

 

  
6. Det tredje og siste skjermbildet, også kalt “arbeidsbildet”, viser batterienes ladenivå og den totale 

driftstiden. Når batteriene som følger med maskinen er helt ladde, vil den nederste linjen bestå av ti 
lysende felt som til sammen ser ut som et batteri. Etterhvert som batteriene lades ut slukkes feltene, 
og når batteriene er fullstendig utladet blinker kun omrisset av batteriet. Linjen over derimot, 
viser driften i timer og minutter. Når symbolet “:” blinker, betyr det at timetelleren er i ferd med å telle 
maskinens driftstid. 

  

  
7. Senke den sentrale børsten slik at den kommer i kontakt med underlaget, ved å vri spaken (2) 

i retning med urviserne. 

 
  
8. Ved å trykke på pedalen for framdrift (3), begynner maskinen å bevege seg. 

 
Med det samme det trykkes på pedalen for framdrift begynner den sentrale børsten og sugemotoren 
å arbeide. Maskinen vil da begynne å arbeide med full effektivitet helt til batteriene er utladde. 

 



 

  
26 

ARBEID 

  
Dersom maskinen ikke beveger seg og meldingen “ELEKTRONISKE BREMSER?” vises på display 
for kontroll må den elektroniske bremsen kobles til, ved å bevege på spaken som befinner seg bak til 
venstre på maskinen (retning for arbeid). 

 
  
For å senke den høyre sidebørsten (1SL versjonene) eller begge sidebørstene (2SL versjonene) 
er det tilstrekkelig å vri spaken (4) i retningen mot urviserne. 
 
 

 

ADVARSEL: Bruk børsten eller sidebørstene avhengig av maskinens versjon, 
innenforbegrensninger som kantene fastsetter, siden oppsugingen ikke kan utføres her. 

 
  
Deaktivere sugemotoren ved arbeid på våte eller fuktige overflater for å unngå å ødelegge filteret. 
Trykke på knappen (5) tilstede på styret med kontroller, for å slå av sugemotoren. 
 
 

 

ADVARSEL: Med det samme det trykkes på knappen (5) kommer meldingen 
“ASPIRATOR OFF” til syne på display med kommandoer. Trykke på knappen (5) 
for å aktivere sugemotoren på nytt. 

 
  
Trykke på pedalen (6) for løfting av flap framme ved nærvær av omfangsrikt søppel, slik at det kan nås 
av den sentrale børsten for å bli samlet opp.  
 
 

 
ADVARSEL: Ikke hold pedalen inne lenge. 

 
  
Rengjør filteret ca. hvert 10. minutt og før hver uttømming av oppsamlingsskuffen for å sikre 
effektiv oppsuging. 
For å gjøre dette, gå fram på følgende måte: 
 
1. Heve den sentrale børsten ved å vri den høyre spaken (2) mot urviserne. 
2. Heve sidebørsten, dersom denne er nede, ved å vri den venstre spaken (4) med urviserne. 
3. Aktivere vibrasjonsenheten ved å trykke på knappen (7) som befinner seg på styret med kontroller, 

sugingen vil automatisk avbrytes. 
 

 
 

  

 
Kontroller med jevne mellomrom hvor full skuffen er, og tøm den eventuelt. Husk på at vekten av den 
oppsamlede skitten er proporsjonal med egenvekten til det oppbørstede materialet. Ved nærvær av tyngre 
materialer som sand, jord, småstein o.l., anbefales det å ikke fylle skuffen mer enn ca. 70 %, da det ellers 
kan vise seg vanskelig å få tømt den. 

 

ADVARSEL: Med det samme den sentrale børsten heves fra bakken, vil sugemotoren 
slå seg av automatisk. 

ADVARSEL: Med det samme en trykker på knappen til vibrasjonsenheten, 
vil sugemotoren slå seg av automatisk. 
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30. START AV ARBEIDET (HYBRID-VERSJONER) 

For å starte arbeidet i modaliteten med batteri, må trinnene nedenfor utføres: 
 
1. Utføre alle kontrollene i avsnittet “FORBEREDELSE AV ARBEIDET (HYBRID-VERSJONER)”. 
2. Sett deg i førersetet. 
3. Vri nøkkelen (1) til hovedbryteren helt til den når posisjonen “I”, i dette tilfellet forsynes maskinen 

med elektrisk energi fra batteriene. Display på kontrollpanelet vil tennes umiddelbart. 

 
  

 
4. Når maskinen skrus på, vises det tre skjermbilder etter hverandre på displayet. 

Det første skjermbildet som vises indikerer maskinens navn. 
 

 

ADVARSEL: Forsyning av elektrisk energi ved batteri er spesielt egnet ved renhold 
i lukkede omgivelser hvor det er farlig å puste inn utslippsgasser fra den 
endotermiske motoren. 

 

  
5. Det andre skjermbildet som visualiseres, indikerer den totale funksjonstiden på den øvre linjen. 

På den nederste linjen, oppgis programmets release og hvilken batteriteknologi som er benyttet 
for at maskinen skal virke, i dette tilfellet brukes et gelébatteri. 

 

  
6. Det tredje og siste skjermbildet, også kalt “arbeidsbildet”, viser batterienes ladenivå og den totale 

driftstiden. Når batteriene som følger med maskinen er helt ladde, vil den nederste linjen bestå av ti 
lysende felt som til sammen ser ut som et batteri. Etterhvert som batteriene lades ut slukkes feltene, 
og når batteriene er fullstendig utladet blinker kun omrisset av batteriet. Linjen over derimot, viser 
driften i timer og minutter. Når symbolet “:” blinker, betyr det at timetelleren er i ferd med å telle 
maskinens driftstid. 

  

  
7. Senke den sentrale børsten slik at den kommer i kontakt med underlaget, ved å vri spaken (2) 

i retning med urviserne. 

 
  
8. Ved å trykke på pedalen for framdrift (3), begynner maskinen å bevege seg. 

 
Med det samme det trykkes på pedalen for framdrift begynner den sentrale børsten og sugemotoren 
å arbeide. Maskinen vil da begynne å arbeide med full effektivitet helt til batteriene er utladde. 
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Dersom maskinen ikke beveger seg og meldingen “ELEKTRONISKE BREMSER?” vises på display for 
kontroll må en bevege på spaken som befinner seg bak til venstre på maskinen (retning for arbeid) 
for å aktivere den. 

 
  
For å senke den høyre sidebørsten (1SL versjonene) eller begge sidebørstene (2SL versjonene) 
er det tilstrekkelig å vri spaken (4) i retningen mot urviserne. 
 
 

 

ADVARSEL: Bruk børsten eller sidebørstene avhengig av maskinens versjon, innenfor 
begrensninger som kantene fastsetter, siden oppsugingen ikke kan utføres her. 

 
  
Deaktivere sugemotoren ved arbeid på våte eller fuktige overflater for å unngå å ødelegge filteret. 
Trykke på knappen (5) tilstede på styret med kontroller, for å slå av sugemotoren. 
 
 

 

ADVARSEL: Med det samme det trykkes på knappen (5) kommer meldingen 
“ASPIRATOR OFF” til syne på display med kommandoer. Trykke på knappen (5) 
for å aktivere sugemotoren på nytt. 

 
  
Trykke på pedalen (6) for løfting av flap framme ved nærvær av omfangsrikt søppel, slik at det kan nås 
av den sentrale børsten for å bli samlet opp.  
 
 

 
ADVARSEL: Ikke hold pedalen inne lenge. 

 
  
Rengjør filteret ca. hvert 10. minutt og før hver uttømming av oppsamlingsskuffen for å sikre 
effektiv oppsuging. 
For å gjøre dette, gå fram på følgende måte: 
 
1. Heve den sentrale børsten ved å vri den høyre spaken (2) mot urviserne. 
2. Heve sidebørsten, dersom denne er nede, ved å vri den venstre spaken (4) med urviserne. 
3. Aktivere vibrasjonsenheten ved å trykke på knappen (7) som befinner seg på styret med kontroller, 

sugingen vil automatisk avbrytes. 
 

 
 

  

 
Kontroller med jevne mellomrom hvor full skuffen er, og tøm den eventuelt. Husk på at vekten av den 
oppsamlede skitten er proporsjonal med egenvekten til det oppbørstede materialet. Ved nærvær av tyngre 
materialer som sand, jord, småstein o.l., anbefales det å ikke fylle skuffen mer enn ca. 70 %, da det ellers 
kan vise seg vanskelig å få tømt den. 

 

ADVARSEL: Med det samme den sentrale børsten heves fra bakken, vil sugemotoren 
slå seg av automatisk. 

ADVARSEL: Med det samme en trykker på knappen til vibrasjonsenheten, 
vil sugemotoren slå seg av automatisk. 
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ADVARSEL: Bruk maskinen helt til batteriene er fullstendig utladde. 

ADVARSEL: Forlat aldri maskinen med helt utladde batterier selv om maskinen 
ikke brukes. 
ADVARSEL: Dersom maskinen ikke brukes over en lenger periode, må det utføres 
en komplett ladesyklus av batteriene. Bruk en batterilader som er egnet til batteriene 
som er installerte både med hensyn til kapasitet og typologi. 
ADVARSEL: Utføre en komplett ladesyklus for hver tiende syklus for fullstendig 
utlading. Bruk en batterilader som er egnet til batteriene som er installerte både 
med hensyn til kapasitet og typologi. 

 

 

  
For å starte arbeidet i modaliteten hybrid, må trinnene nedenfor utføres: 
 
1. Utføre alle kontrollene i avsnittet “FORBEREDELSE AV ARBEIDET (HYBRID-VERSJONER)”. 
2. Sett deg i førersetet. 
3. Vri nøkkelen (1) til hovedbryteren helt til den når posisjonen “II”, i dette tilfellet forsynes maskinen 

med elektrisk energi fra den endotermiske motoren. 

 
  
4. Når maskinen skrus på, vises det tre skjermbilder etter hverandre på displayet. 

Det første skjermbildet som vises indikerer maskinens navn. 
 

 

  
5. Det andre skjermbildet som visualiseres, indikerer den totale funksjonstiden på den øvre linjen. 

På den nederste linjen hvilken teknologi for batteriet som er stilt inn for at maskinen skal virke 
og release til programmet. 

 

  
6. På det tredje skjermbildet vises “START MOTOREN”, utføre alle prosedyrene for å starte 

den endotermiske motoren. 
 

 

. ADVARSEL: Hold deg nøye til det som står skrevet i brukerhåndboken til den 
endotermiske motoren (leveres sammen med maskinen). 

. ADVARSEL: Forsyning av elektrisk energi ved den endotermiske motoren 
er spesielt egnet ved renhold utendørs eller i omgivelser med god lufting hvor 
utslippsgasser fra den endotermiske motoren ikke skaper problem. 

. ADVARSEL: Med det samme motoren har nådd riktig turtall, må 
akselerasjonsspaken til stede på den endotermiske motoren settes i posisjonen 
for maksimal styrke. 

 

  
7. Det fjerde og siste skjermbildet viser “arbeid” og indikerer total driftstid. Den øvre linjen indikerer 

timene og minuttene for drift, blinkingen av symbolet “:” blinker, betyr det at timetelleren er i ferd 
med å telle maskinens driftstid. Den nederste linjen består av ti lysende hakk,  
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8. Senke den sentrale børsten slik at den kommer i kontakt med underlaget, ved å vri spaken (2) 

i retning med urviserne. 

 
  
9. Ved å trykke på pedalen for framdrift (3), begynner maskinen å bevege seg. 

 
Med det samme det trykkes på pedalen for framdrift begynner den sentrale børsten og sugemotoren 
å arbeide. Maskinen vil da begynne å arbeide med full effektivitet helt til batteriene er utladde. 

 
  
Dersom maskinen ikke beveger seg og meldingen “ELEKTRONISKE BREMSER?” vises på display 
for kontroll må den elektroniske bremsen kobles til, ved å bevege på spaken som befinner seg bak 
til venstre på maskinen (retning for arbeid). 

 
  
For å senke den høyre sidebørsten (1SL versjonene) eller begge sidebørstene (2SL versjonene) er det 
tilstrekkelig å vri spaken (4) i retningen mot urviserne. 
 
 

 

ADVARSEL: Bruk børsten eller sidebørstene avhengig av maskinens versjon, innenfor 
begrensninger som kantene fastsetter, siden oppsugingen ikke kan utføres her. 

 
  
Deaktivere sugemotoren ved arbeid på våte eller fuktige overflater for å unngå å ødelegge filteret, 
vær oppmerksom på at anordningen som rister filteret ikke må aktiveres når sugemotoren er slått av. 
Trykke på knappen (5) tilstede på styret med kontroller, for å slå av sugemotoren. 
 
 

 

ADVARSEL: Med det samme det trykkes på knappen (5) på display med kommandoer 
kommer meldingen “ASP OFF” til syne. Trykke på knappen (5) for å aktivere 
sugemotoren på nytt. 

 
  
Trykke på pedalen (6) for løfting av flap framme ved nærvær av omfangsrikt søppel, slik at det kan nås 
av den sentrale børsten for å bli samlet opp.  
 
 

 
ADVARSEL: Ikke hold pedalen inne lenge. 
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Rengjør filteret ca. hvert 10. minutt og før hver uttømming av oppsamlingsskuffen for å sikre effektiv 
oppsuging. 
For å gjøre dette, gå fram på følgende måte: 
 
1. Hev den sentrale børsten ved å vri den venstre spaken (2) med urviserne. 
2. Hev sidebørsten, dersom denne er nede, ved å vri den høyre spaken (4) imot urviserne. 

 
  
3. Aktivere vibrasjonsenheten ved å trykke på knappen (7) som befinner seg på styret med kontroller, 

sugingen vil automatisk avbrytes. 
 
Kontroller med jevne mellomrom hvor full skuffen er, og tøm den eventuelt. Husk på at vekten av den 
oppsamlede skitten er proporsjonal med egenvekten til det oppbørstede materialet. Ved nærvær av tyngre 
materialer som sand, jord, småstein o.l., anbefales det å ikke fylle skuffen mer enn ca. 70 %, da det ellers 
kan vise seg vanskelig å få tømt den. 

 
  
Hybrid-maskinen i modalitet med endotermisk motor må benyttes utendørs eller i omgivelser med 
god lufting. Modaliteten med endotermisk motor garanterer oppladingen av batteriene som brukes 
på maskinen, og dermed kan maskinens driftstid økes, derimot finnes det ikke utstyr som melder fra 
om at batteriene er helt utladde. 
 

 
ADVARSEL: Overgangen fra batteri til hybrid må skje når maskinen står i ro. 

 

  
31. KNAPP FOR NØDSTOPP 

Dersom det skulle oppstå problem under arbeidet må en trykke på nødstoppknappen (1) plassert under 
setet (versjonen B) eller på rattstammen (Hybrid-versjonen). Denne kommandoen kutter den elektriske 
kretsen som går fra batteriene til maskinens anlegg, på dette viset vil maskinen blokkeres og den 
elektriske bremsen griper inn. 
Gå fram på følgende måte for å gjenoppta arbeidet etter at problemet er løst: 
 
1. Vri nøkkel (2) til hovedbryteren til posisjonen “0”. 

 
  
2. Flytte knappen (1) til standardposisjon 
3. Vri nøkkelen (2) til hovedbryteren til posisjonen “I” eller “II”, avhengig av hvilken typologi 

for energiforsyning en ønsker å benytte. 
 
 

 
ADVARSEL: Bildene refererer seg til Hybrid-versjonen. 

 
  
32. VARSELLAMPE FOR ANOMALI VED VEKSELSTRØMGENERATOR (HYBRID-VERSJONER) 

Dersom det oppstår problemer med vekselstrømgeneratoren mens det arbeides med den endotermiske 
motoren (for Hybrid-versjonene), vil det tennes en rød varsellampe (1) på rattstammen. Flytt maskinen 
til området som er egnet til vedlikehold og kontakt kundeservicesenteret. 
 

 

ADVARSEL: Med det samme den røde varsellampen (1) tennes må maskinen 
plasseres i hvileposisjon og den tekniske kundeservicen må kontaktes. 
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33. TØMMING AV OPPSAMLINGSSKUFFEN 

Maskinen er IKKE utstyrt med en anordning som melder fra om at nivået for “full” oppsamlingsskuff er 
nådd, det er derfor en god regel å tømme denne skuffen ofte mens arbeidet pågår. Gå fram på følgende 
måte for å tømme oppsamlingsskuffen: 
 
1. Stans maskinen i nærheten av stedet egnet for tømming av oppsamlingsskuffen.  
2. Heve den sentrale børsten ved å vri spaken (1) mot urviserne. 
3. Heve sidebørsten, dersom denne er nede, ved å vri spaken (2) med urviserne. 
 

 
  
4. Aktivere vibrasjonsenheten ved å trykke, ved å gi impulser, på knappen (3) som befinner seg 

på styret med kontroller, sugingen vil automatisk avbrytes. 
 

 

 

ADVARSEL! Advarsel, holde knappen (3) nede i en tid som ikke må overstige 
ti sekunder, gjenta operasjonen to eller tre ganger. 

 
  
5. Vri nøkkel (4) til hovedbryteren til posisjonen “0”. 

 

 
  
6. Vri sperrene (5) slik at oppsamlingsskuffen frigjøres, sperren til venstre skal vris mot urviserne 

mens sperren til høyre skal vris med urviserne. 
 
 

 

ADVARSEL: Det anbefales å alltid anvende vernehansker for å unngå alvorlige skader 
på hendene. 

 
  
7. Trekke ut oppsamlingsskuffen ved å ta tak i håndtaket (6) som befinner seg på denne. 
8. Flytte oppsamlingsskuffen til et sted som er egnet for tømming av skuffen. 

 
  
9. Sette inn oppsamlingsskuffen i maskinen ved å ta tak i håndtaket (6) som befinner seg på denne. 
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10. Vri sperrene (5) slik at oppsamlingsskuffen festes til karosseriet, sperren til venstre skal vris 

med urviserne mens sperren til høyre skal vris mot urviserne. 

 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 

  
34 

VED ARBEIDETS SLUTT 

  
Ved arbeidets slutt, og før et hvilket som helst type vedlikehold, skal de følgende operasjonene utføres: 
 
1. Stans maskinen i nærheten av stedet egnet for tømming av oppsamlingsskuffen.  
2. Heve den sentrale børsten ved å vri spaken (1) mot urviserne. 
3. Heve sidebørsten, dersom denne er nede, ved å vri spaken (2) med urviserne. 

 
  
4. Aktivere vibrasjonsenheten ved å trykke, ved å gi impulser, på knappen (3) som befinner seg 

på styret med kontroller, sugingen vil automatisk avbrytes. 
 
 

 

ADVARSEL! Advarsel, holde knappen (3) nede i en tid som ikke må overstige 
ti sekunder, gjenta operasjonen to eller tre ganger. 

 
  
5. Vri nøkkel (4) til hovedbryteren til posisjonen “0”. 

 
  
6. Vri sperrene (5) slik at oppsamlingsskuffen frigjøres, sperren til venstre skal vris mot urviserne mens 

sperren til høyre skal vris med urviserne. 
 
 

 

ADVARSEL: Det anbefales å alltid anvende vernehansker for å unngå alvorlige skader 
på hendene. 

 
  
7. Trekke ut oppsamlingsskuffen ved å ta tak i håndtaket (6) som befinner seg på denne. 
8. Flytte oppsamlingsskuffen til et sted som er egnet for tømming av skuffen. 

 
 

 

ADVARSEL! Kontroller med jevne mellomrom pakningen til avfallsskuffen og til 
rammen, og skift den ut umiddelbart dersom den er skadet eller slitt. 

 
  
9. Sette inn oppsamlingsskuffen i maskinen ved å ta tak i håndtaket (6) som befinner seg på denne. 
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10. Vri sperrene (5) slik at oppsamlingsskuffen festes til karosseriet, sperren til venstre skal vris 

med urviserne mens sperren til høyre skal vris mot urviserne. 

 
  
11. Vri nøkkelen (4) til hovedbryteren til posisjonen “I” eller “II”, avhengig av hvilken typologi 

for energiforsyning en ønsker å benytte. 
12. Flytt maskinen til en plass hvor den kan stå når den ikke er i bruk. 

 

 

ADVARSEL: Parkere maskinen på et lukket område, på et flatt underlag. Det må ikke 
finnes gjenstander som kan ødelegge eller ødelegges dersom de kommer i kontakt 
med selve maskinen i nærheten. 

 

 
  

13. Vri nøkkel (4) til hovedbryteren til posisjonen “0”. 
14. Fjern nøkkelen fra instrumentpanelet. 

 
  
15. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørens sete. 
16. Heve operatørens sete helt til sikringen (7) festes. 

 
  
17. Koble det elektriske anleggets koblingspunkt (8) fra batterikontakten (9).  

 

 

ADVARSEL: Dette inngrepet skal utføres av kvalifisert personale. Feil kobling 
av koplingsstykket kan føre til at maskinen ikke fungerer på riktig måte. 

 
I figuren ved siden av er den batteridrevne maskinen avtegnet. 

 

  
18. Kun for Hybrid-versjonene skal bryteren (10), som befinner seg på den endotermiske motoren, 

roteres til den nå posisjonen “OFF”. 

 

8 

9 

10 
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UTFØRE ALLE VEDLIKEHOLDSINNGREPENE I SEKVENS 
34. RENHOLD AV SENTRAL BØRSTE 

Utfør de følgende operasjonene for å gjøre ren den sentrale børsten: 
 
1. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, 

må du sørge for å sette den på ved hjelp av spaken plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

2. Kontrollere at maskinens hovedbryter (1) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet. 

 
  
3. Kontrollere at den sentrale børsten er hevet fra bakken, dersom det motsatte er tilfellet 

må spaken (2) roteres mot urviserne. 
 
 

 

ADVARSEL: Det anbefales å alltid anvende vernehansker for å unngå alvorlige 
skader på hendene. 

 
  
4. Åpne luken (3) til venstre (i henhold til retningen for fremdrift). 
5. Fjerne knottene (4) som fester det venstre dekselet til børsten, ved å vri de mot urviserne. 

 
  
6. Fjerne knotten (5) som fester armen som hever børsten, ved å vri den mot urviserne. 
7. Fjerne armen som løfter (6) og det venstre dekselet (7) til børsten. 

 
  
8. Trekke børsten ut fra tunnelen. 
9. Gjøre ren børsten under rennende vann og fjerne eventuelle urenheter som måtte befinne seg 

på børstens bust. 
 

Kontroller om busten er slitt, og om den er veldig slitt må børstene skiftes ut (busten må ikke være 
kortere enn 10 mm). Lese avsnittet “SKIFTE AV SENTRAL BØRSTE” for å skifte ut børsten. 

 

 
  
10. Sett det hele sammen igjen ved å utføre de ovenfor nevnte operasjonene i motsatt rekkefølge. 

 
 

 

ADVARSEL: For at børsten kan monteres på riktig måte må dens toppunktet vende 
mot maskinens framdel. 
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35. RENHOLD AV SIDEBØRSTE 

Utfør de følgende operasjonene for å gjøre ren sidebørsten: 
 
1. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, 

må du sørge for å sette den på ved hjelp av spaken plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

2. Kontrollere at maskinens hovedbryter (1) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet. 

 
  
3. Kontrollere at sidebørsten er hevet fra bakken, dersom det motsatte er tilfellet må spaken (2) 

roteres med urviserne. 
 
 

 

ADVARSEL: Det anbefales å alltid anvende vernehansker for å unngå alvorlige 
skader på hendene. 

 
  
4. Fjerne knotten (3) som fester sidebørsten til motorens reduksjonsenhet, ved å vri den med 

urviserne for den høyre børsten og mot urviserne for den venstre børsten. 
5. Fjerne skiven (4) som holder sidebørsten på plass. 

 
  
6. Fjerne sidebørsten. 
7. Gjøre ren børsten under rennende vann og fjerne eventuelle urenheter som måtte befinne seg 

på børstens bust. 
 

Kontrollere eventuell slitasje av busten og skift ut børstene dersom de er for slitte. Les avsnittet 
“SKIFTE AV SIDEBØRSTE” for å skifte ut børsten. 

 
  
8. Sett det hele sammen igjen ved å utføre de ovenfor nevnte operasjonene i motsatt rekkefølge. 

 
 

 

 
 

 
  



 

  
38 

UKENTLIG VEDLIKEHOLD 

  
36. RENHOLD AV PANELFILTER 

Det er i tilfelle utilstrekkelig innsuging nødvendig å kontrollere at innsugingsfilteret ikke er tilstoppet. 
Gjør den eventuelt ren med luftstråler ved å gå fram på følgende måte: 
 
1. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, 

må du sørge for å sette den på ved hjelp av spaken plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

2. Kontrollere at maskinens hovedbryter (1) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet. 

 
 

  
3. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørens sete. 
4. Heve operatørens sete helt til sikringen (2) festes. 

 

 
 

 

ADVARSEL: Det anbefales å alltid anvende vernehansker for å unngå alvorlige 
skader på hendene. 

 
  

 
5. Koble fra koblingsstykket (3) til sugemotoren.  

 
  
6. Fjerne knottene (4) som fester sugeenheten til maskinens ramme ved å vri de imot urviserne. 
7. Fjerne, ved å benytte håndtakene (5), sugeenheten fra maskinens ramme. 

 
  
8. Fjerne, ved å vri imot urviserne, knottene (6) som fester sperren til maskinens ramme. 
9. Fjerne sperren og som følge av dette panelfilteret fra maskinen. 

 
  
10. Gjør panelfilteret rent ved å blåse med luft, hold en avstand på mer enn tyve centimeter. 
11. Sett det hele sammen igjen ved å utføre de ovenfor nevnte operasjonene i motsatt rekkefølge. 

 
 

 

ADVARSEL: Være oppmerksom på retningen for filtrering, gitteret som befinner seg 
i filteret må være vendt mot sugemotoren. 

 

3 
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37. RENHOLD AV STOFFILTERET (EKSTRAUTSTYR) 

Det er i tilfelle utilstrekkelig innsuging nødvendig å kontrollere at innsugingsfilteret ikke er tilstoppet. 
Gjør den eventuelt ren med luftstråler ved å gå fram på følgende måte: 
 
1. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, 

må du sørge for å sette den på ved hjelp av spaken plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

2. Kontrollere at maskinens hovedbryter (1) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet. 

 
 

  
3. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørens sete. 
4. Heve operatørens sete helt til sikringen (2) festes.  

 

 
 

 

ADVARSEL: Det anbefales å alltid anvende vernehansker for å unngå alvorlige 
skader på hendene. 

 
  

 
5. Koble fra koblingsstykket (3) til sugemotoren. 

 
  
6. Fjerne knottene (4) som fester sugeenheten til maskinens ramme ved å vri de imot urviserne. 
7. Fjerne, ved å benytte håndtakene (5), sugeenheten fra maskinens ramme. 

 
  
8. Fjerne, ved å vri imot urviserne, knottene (6) som fester filterenheten i stoff til maskinens ramme. 
9. Fjerne sperren og som følge av dette stoffilteret fra maskinens ramme, huske å koble 

fra koblingsstykket (7) til vibrasjonsenheten. 

 
  
10. Gjøre stoffilteret rent ved å blåse med luft, holde en avstand på mer enn tyve centimeter. 
11. Sett det hele sammen igjen ved å utføre de ovenfor nevnte operasjonene i motsatt rekkefølge. 

 

3 
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38. RENHOLD AV SKUFFEN FOR OPPSAMLING 

Hver uke er det nødvendig å gjøre ren skuffen for oppsamling av avfall, gå fram på følgende måte: 
 
1. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, 

må du sørge for å sette den på ved hjelp av spaken plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

2. Kontrollere at maskinens hovedbryter (1) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet. 

  
  
3. Vri sperrene (2) slik at oppsamlingsskuffen frigjøres, sperren til venstre skal vris mot urviserne 

mens sperren til høyre skal vris med urviserne. 
 
 

 

ADVARSEL: Det anbefales å alltid anvende vernehansker for å unngå alvorlige 
skader på hendene. 

 
  
4. Trekke ut oppsamlingsskuffen ved å ta tak i håndtaket (3) som befinner seg på denne. 
5. Gjøre oppsamlingsskuffen ren under rennende vann og fjerne eventuelle urenheter som måtte 

befinne seg på den. 

 
  
6. Sette inn oppsamlingsskuffen i maskinen ved å ta tak i håndtaket (3) som befinner seg på denne. 

 
  
7. Vri sperrene (2) slik at oppsamlingsskuffen frigjøres, sperren til venstre skal vris med urviserne 

mens sperren til høyre skal vris mot urviserne. 
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39. REGULERING AV BØRSTE PÅ SIDEN 

Dersom sidebørsten ikke leder skitten på effektiv måte mot maskinens senter, må en regulere høyden 
i forhold til underlaget ved å gå fram på følgende måte: 
 
1. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, 

må du sørge for å sette den på ved hjelp av spaken plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

2. Kontrollere at maskinens hovedbryter (1) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet. 

 
 

  
3. Kontrollere at sidebørsten er plassert på bakken, dersom det motsatte er tilfellet må spaken (2) 

roteres mot urviserne. 
 

 

 

ADVARSEL: Det anbefales å alltid anvende vernehansker for å unngå alvorlige 
skader på hendene. 

 
  
4. Bruk egnet verktøy og løsne på motmutteren (3). 
5. Ved hjelp av egnet verktøy løsnes justeringsskruen (4) helt til børstebusten presses mot bakken 

med omtrent to centimeter. 

 
  
6. Bruk egnet verktøy og fest motmutteren (3). 

 
  
40. REGULERING AV FLAP TIL SENTRAL BØRSTE 

Dersom en oppdager at maskinen etterlater seg en stripe med støv eller skitt, betyr dette at flap til den 
sentrale kosten må reguleres. Gå i så fall frem som følger for å regulere den: 
 
1. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, 

må du sørge for å sette den på ved hjelp av spaken plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

2. Kontrollere at maskinens hovedbryter (1) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet. 

 
 

 
  
3. Kontrollere at den sentrale børsten er hevet fra bakken, dersom det motsatte er tilfellet 

må spaken (2) roteres mot urviserne. 
 

 

 

ADVARSEL: Det anbefales å alltid anvende vernehansker for å unngå alvorlige 
skader på hendene. 
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4. Åpne luken (3) til venstre (i henhold til retningen for fremdrift). 
5. Kontrollere at avstanden mellom flap (4) til venstre og underlaget er på omtrent 2 mm, 

dersom det motsatte er tilfellet må en benytte egnet verktøy for å løsne på skruene (5) og sørge 
for å regulere flap.  

 
 

 

ADVARSEL: For at maskinen skal fungere på riktig måte må avstanden over bakken 
til flap være lik for hele maskinens lengde. 

 
  
6. Kontrollere at avstanden mellom flap (6) bak og underlaget er på omtrent 2 mm, dersom 

det motsatte er tilfellet må en benytte egnet verktøy for å løsne på skruene (7) og sørge for 
at flap reguleres.  

 
 

 

ADVARSEL: For at maskinen skal fungere på riktig måte må avstanden over bakken 
til flap være lik for hele maskinens lengde. 

 
  
7. Åpne luken (8) til høyre (i henhold til retningen for fremdrift). 
8. Kontrollere at avstanden mellom flap (9) til høyre og underlaget er på omtrent 2 mm, dersom 

det motsatte er tilfellet må en benytte egnet verktøy for å løsne på skruene (10) og sørge for 
at flap reguleres.  

 
 

 

ADVARSEL: For at maskinen skal fungere på riktig måte må avstanden over bakken 
til flap være lik for hele maskinens lengde. 

 
  
41. SKIFTE AV SENTRAL BØRSTE 

Dersom den sentrale børsten er slitt, vil en ikke utføre arbeidet skikkelig. Gå i så fall frem som følger 
for å skifte det ut: 
 
1. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, 

må du sørge for å sette den på ved hjelp av spaken plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

2. Kontrollere at maskinens hovedbryter (1) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet.  

  
3. Kontrollere at den sentrale børsten er hevet fra bakken, dersom det motsatte er tilfellet 

må spaken (2) roteres mot urviserne. 
 
 

 

ADVARSEL: Det anbefales å alltid anvende vernehansker for å unngå alvorlige 
skader på hendene. 

 
  
4. Åpne luken (3) til venstre (i henhold til retningen for fremdrift). 
5. Fjerne knottene (4) som fester det venstre dekselet til børsten, ved å vri de mot urviserne. 
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6. Fjerne knotten (5) som fester armen som hever børsten, ved å vri den mot urviserne. 
7. Fjerne armen som løfter (6) og det venstre dekselet (7) til børsten. 

 
  
8. Trekke børsten ut av tunnelen og skifte den ut med en ny. 
9. Sett det hele sammen igjen ved å utføre de ovenfor nevnte operasjonene i motsatt rekkefølge. 

 
 

 

ADVARSEL: For at børsten kan monteres på riktig måte må dens toppunktet vende 
mot maskinens framdel. 

 
  
42. SKIFTE AV BØRSTE PÅ SIDEN 

Dersom sidebørsten er slitt vil det ikke være mulig å lede skitten på siden mot maskinens sentrum, 
anbefaler vi at sidebørsten skiftes ut, gå fram på følgende måte for å gjøre dette: 
 
1. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, 

må du sørge for å sette den på ved hjelp av spaken plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

2. Kontrollere at maskinens hovedbryter (1) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet.  

  
3. Kontrollere at sidebørsten er hevet fra bakken, dersom det motsatte er tilfellet må spaken (2) 

roteres med urviserne. 
 
 

 

ADVARSEL: Det anbefales å alltid anvende vernehansker for å unngå alvorlige 
skader på hendene. 

 
  
4. Fjerne knotten (3) som fester sidebørsten til motorens reduksjonsenhet, ved å vri den med 

urviserne for den høyre børsten og mot urviserne for den venstre børsten. 
5. Fjerne skiven (4) som holder sidebørsten på plass. 

 
  
6. Fjerne børsten og skifte den ut med en ny. 
7. Sett det hele sammen igjen ved å utføre de ovenfor nevnte operasjonene i motsatt rekkefølge. 
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Godt vedlikehold av den endotermiske motoren er helt essensielt for sikker bruk av maskinen, 
for å gjøre dette må indikasjonene nedenfor følges: 
 
1. Kontrollere at du har satt på den elektroniske bremsen, dersom det motsatte er tilfellet, 

må du sørge for å sette den på ved hjelp av spaken plassert bak på venstre side av maskinen 
(retning ved arbeid). 

2. Kontrollere at maskinens hovedbryter (1) befinner seg i posisjonen “0”, dersom det motsatte 
er tilfelle må nøkkelen vris en fjerdedels omgang mot venstre, fjerne nøkkelen fra kontrollpanelet. 

 
 

  
3. Ta tak i håndtaket som befinner seg på siden av operatørens sete. 
4. Heve operatørens sete helt til sikringen (2) festes. 

 
 

 

ADVARSEL: Det anbefales å alltid anvende vernehansker for å unngå alvorlige 
skader på hendene. 

 
  

 
 

 

ADVARSEL: Hold deg nøye til det som står skrevet i brukerhåndboken til den 
endotermiske motoren (leveres sammen med maskinen) ved utføring av vedlikehold. 

 

  
 
 

 

ADVARSEL: Når det gjelder kontroll av nivået av motorolje, må påfyllingskorken / 
målestaven (3) brukes. 

 
  
 
 

 

ADVARSEL: For skifte av motorolje, må slangen (4) brukes. 

 
  
  

3 

4 
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FUNKSJONSKONTROLL 

  
43. MASKINEN STARTER IKKE  

1. Kontrollere at hovedbryteren er slått på “I” eller “II”, avhengig av hvilken typologi for 
strømforsyning en ønsker å bruke. 

2. Kontrollere at batterienes koblingsstykke er koblet til koblingsstykket til det elektriske anlegget 
til maskinen. 

3. Kontrollere at batteriene er ladde. 
4. Kontrollere at det befinner seg drivstoff på motorens tank (Hybrid-versjoner). 

 

 

  
44. DEN ENDOTERMISKE MOTOREN STARTER IKKE 

 

ADVARSEL: Dersom den endotermiske motoren ikke starter, må en kontrollere 
diagnosedelen i veiledningen for bruk og vedlikehold av motoren (håndbok som 
leveres sammen med selve maskinen) 

 

 

  
45. MASKINEN GJØR IKKE ORDENTLIG RENT 

1. Kontroller slitasjen av børstene, og skift eventuelt ut disse. Børstene skal skiftes når busten er ca. 
10 mm høy. For utskiftning av disse, se “SKIFTE AV DEN SENTRALE BØRSTEN”, eller 
“SKIFTE AV SIDEBØRSTEN”. Arbeid med altfor slitte børster kan medføre skader på gulvet. 

2. Bruk en annen type børste enn den seriemonterte. Ved rengjøringsarbeider på gulv med særlig 
fastgrodd skitt, er det tilrådelig å benytte spesialbørster som leveres etter forespørsel, alt etter 
behov (se “VALG OG BRUK AV BØRSTER”). 

 

  
3. Sidebørsten er slitt (se “ REGULERING AV SIDEBØRSTE”) med hensyn til regulering. 
4. Oppsamlingsskuffen er full, sørge for å tømme den. 

 

  
46. MASKINEN HVIRVLER OPP STØV UNDER ARBEID 

1. Flapene som sikrer effektiv innsuging, er ødelagt: skift dem ut. 
2. Flapen foran er ødelagt, og maskinen spruter tung skitt fremover: skift dem ut. 
3. Filteret er tett: foreta en grundig rengjøring av det. 
4. Kontroller at den sentrale børsten er riktig montert 
5. Posisjonen til oppsamlingstanken er ikke riktig 

 

  
47. OVERDREVEN STØY ELLER UVANLIG LYD FRA DEN SENTRALE BØRSTEN 

1. Materiale har viklet seg rundt børsten: fjern det. 

 

  
48. OVERDREVEN STØY ELLER UVANLIG LYD FRA DEN SENTRALE BØRSTEN 

1. Materiale har viklet seg rundt børsten: fjern det. 

 

  



 

  
46 

AVFALLSBEHANDLING 

  
Foreta vraking av maskinen hos en opphugger eller ved et autorisert senter for innsamling. 
 
Før maskinen vrakes er det nødvendig å fjerne og skille fra hverandre de følgende materialene, 
og sende disse til gjenvinning i overensstemmelse med gjeldende regelverk for miljøvern: 
• børster 
• filt 
• elektriske og elektroniske komponenter* 
• batterier 
• plastdeler (tanker og styre) 
• metalldeler (spaker og ramme) 
• endotermisk motor 
• hydraulikkolje** 

 
(*) Hva angår avfallshåndtering av elektriske og elektroniske komponenter, henvend deg til den lokale 
bensinstasjonen. 
(**) NB, ta kontakt med en forhandler i området for avfallsbehandling av hydraulikkoljen. 
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VALG OG BRUK AV BØRSTENE 

POLYPROPYLENBØRSTE (PPL) 
Brukes på gulv av alle slag og er svært slitesterk. Polypropylenbørstene er ikke hygroskopiske og bevarer derfor egenskapene selv ved våte forhold. 
 
BØRSTENES TYKKELSE 
Tykkere bust er stivere og bør derfor benyttes på overflater med hard eller tung type smuss og skrot grus; bokser for drikkevarer; osv.). 
Mykere bust anbefales for overflater med lett smuss eller støv. 
Husk at når busten blir slitt og dermed for kort, blir den hard og kan ikke plukke opp all smuss effektivt. 
Midtbørsten i standardutførelsen har bust med 1,1 mm og 0,7 mm for å kombinere de to egenskapene. 

TABELL FOR VALG AV KOSTER 

Maskin  Antall° børster Kode Type bust ∅ Buster ∅ Børster Leng. Merknader 

FSR B - HYBRID 
1SL 

1 
437902 PPL + PPL + BRONSE 0,7 + 1,1 + // 260 580 SENTRAL BØRSTE 
438621 TAMPICO BASSINA  260 580 SENTRAL BØRSTE 

1 437874 PPL 1 400  SIDEBØRSTE 

FSR B - HYBRID 
2SL 

1 
437902 PPL + PPL + BRONSE 0,7 + 1,1 + // 260 580 SENTRAL BØRSTE 
438621 TAMPICO BASSINA  260 580 SENTRAL BØRSTE 

2 437874 PPL 1 400  SIDEBØRSTE 
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EC-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

 
Produsent/firma angitt nedenfor: 

FIMAP S.p.A. 
Via Invalidi del Lavoro 1 

37050 Santa Maria di Zevio (VR) 
erklærer å være eneansvarlig for at produktene 

 
KOSTEMASKINER mod. FSR B 

 
er i overensstemmelse med det som er forutsatt i direktivene: 
 

• 2006/42/EØF: Maskindirektiv. 
• 2004/108/EØF: Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet. 

 
I tillegg oppfyller de kravene i de følgende standardene: 
• EN 60335-1: Sikkerhet av elektriske apparater til hjemmebruk og lignende - Sikkerhet. Del 1: Generelle regler. 
• EN 60335-2-72: Sikkerhet av elektriske apparater til hjemmebruk og lignende. Del 2: Generelle normer for automatiske maskiner for 

behandling av gulv til kommersiell og industriell bruk. 
• EN 12100-1: Sikkerhet av maskinelt utstyr - Grunnleggende konsepter, generelle prinsipper for prosjektering – Del 1: Grunnleggende 

terminologi og metodologi. 
• EN 12100-2: Sikkerhet av maskinelt utstyr - Grunnleggende konsepter, generelle prinsipper for prosjektering – Del 2: Tekniske 

prinsipper. 
• EN 61000-6-2: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: Generelle regler – Immunitet for industrielle miljøer. 
• EN 61000-6-3: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generelle regler – Utslipp for bomiljøer, kommersielle omgivelser og 

lettere industri. 
• EN 62233: Husholdningsapparater og liknende elektriske apparater - elektromagnetiske felter. Metoder for evaluering og måling. 

 
Personen som er autorisert til å opprette den tekniske dokumentasjonen: 
 
Sig. Giancarlo Ruffo 
Via Maestri del Lavoro, 13 
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY 
 
Santa maria di Zevio (VR), 04/09/2013 
                  FIMAP S.p.A. 
Juridisk representant 
Giancarlo Ruffo 
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Produsent/firma angitt nedenfor: 

FIMAP S.p.A. 
Via Invalidi del Lavoro 1 

37050 Santa Maria di Zevio (VR) 
erklærer å være eneansvarlig for at produktene 

 
KOSTEMASKINER mod. FSR B CB 

 
er i overensstemmelse med det som er forutsatt i direktivene: 
 

• 2006/42/EØF: Maskindirektiv. 
• 2006/95/EØF: Lavspenningsdirektiv. 
• 2004/108/EØF: Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet. 

 
Dessuten er de i samsvar med følgende standarder: 
• EN 60335-1: Sikkerhet av elektriske apparater til hjemmebruk og lignende - Sikkerhet. Del 1: Generelle regler. 
• EN 60335-2-72: Sikkerhet av elektriske apparater til hjemmebruk og lignende. Del 2: Generelle normer for automatiske maskiner for 

behandling av gulv til kommersiell og industriell bruk. 
• EN 60335-2-29: Sikkerhet av elektriske apparater til hjemmebruk og lignende. Del 2: Spesielle regler for batteriladere. 
• EN 12100-1: Sikkerhet av maskinelt utstyr - Grunnleggende konsepter, generelle prinsipper for prosjektering – Del 1: Grunnleggende 

terminologi og metodologi. 
• EN 12100-2: Sikkerhet av maskinelt utstyr - Grunnleggende konsepter, generelle prinsipper for prosjektering – Del 2: Tekniske 

prinsipper. 
• EN 61000-6-2: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: Generelle regler – Immunitet for industrielle miljøer. 
• EN 61000-6-3: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generelle regler – Utslipp for bomiljøer, kommersielle omgivelser og 

lettere industri. 
• EN 61000-3-2: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Grenser – Grenser for utslipp av harmonisk strøm (Apparater med 

inngangsstrøm ≤ 16 A pr. fase).  
• EN 61000-3-3: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Grenser – Begrensning av fluktuasjonene i spenning og av flimring i 

systemer for tilførsel av lav spenning for apparater med nominell strøm ≤ 16 A. 
• EN 55014-1: Elektromagnetisk kompatibilitet - Forskrifter for elektriske husholdningsmaskiner, elektrisk verktøy og lignende apparater. 

Del 1: Utslipp - Regler for produktklasse. 
• EN 55014-2: Elektromagnetisk kompatibilitet - Forskrifter for elektriske husholdningsmaskiner, elektrisk verktøy og lignende apparater. 

Del 2: Immunitet - Regler for produktklasse.  
• EN 62233: Husholdningsapparater og liknende elektriske apparater - elektromagnetiske felter. Metoder for evaluering og måling. 

 

 
Personen som er autorisert til å opprette den tekniske dokumentasjonen: 
 
Sig. Giancarlo Ruffo 
Via Maestri del Lavoro, 13 
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY 
 
Santa Maria di Zevio (VR), 04/09/2013 
                  FIMAP S.p.A. 
Juridisk representant 
Giancarlo Ruffo 
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Produsent/firma angitt nedenfor: 
FIMAP S.p.A. 

Via Invalidi del Lavoro 1 
37050 Santa Maria di Zevio (VR) 

erklærer å være eneansvarlig for at produktene 
 

KOSTEMASKINER mod. FSR Hybrid 
 
er i overensstemmelse med det som er forutsatt i direktivene: 
 
• 2006/42/EØF: Maskindirektiv. 
• 2004/108/EØF: Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet. 
• 2000/14/EØF: Direktiv fra EU-parlamentet og Rådet, 8. mai 2000. Støyutslipp i miljøet fra utstyr for utendørs bruk. 
 
Maskinen hører inn under kategorien Fejemaskiner iht. definisjon i vedlegg I nr. 46 Direktiv 2000/14/EØF og skal derfor kun merkes i forhold til støynivå. 
Evalueringen av konformiteten ble gjennomført i samsvar med vedlegg III.B.46 av nevnte direktiv.  

 
MODELL LwA, garantert [dB(A)] 
FSR Hybrid 100 

 
Dessuten er de i samsvar med følgende standarder: 
• EN 60335-1: Sikkerhet av elektriske apparater til hjemmebruk og lignende - Sikkerhet. Del 1: Generelle regler. 
• EN 60335-2-72: Sikkerhet av elektriske apparater til hjemmebruk og lignende. Del 2: Generelle normer for automatiske maskiner for behandling av gulv 

til kommersiell og industriell bruk. 
• EN 60335-2-29: Sikkerhet av elektriske apparater til hjemmebruk og lignende. Del 2: Spesielle regler for batteriladere. 
• EN 12100-1: Sikkerhet av maskinelt utstyr - Grunnleggende konsepter, generelle prinsipper for prosjektering – Del 1: Grunnleggende terminologi og 

metodologi. 
• EN 12100-2: Sikkerhet av maskinelt utstyr - Grunnleggende konsepter, generelle prinsipper for prosjektering – Del 2: Tekniske prinsipper. 
• EN 61000-6-2: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: Generelle regler – Immunitet for industrielle miljøer. 
• EN 61000-6-3: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generelle regler – Utslipp for bomiljøer, kommersielle omgivelser og lettere industri. 
• EN 62233: Husholdningsapparater og liknende elektriske apparater - elektromagnetiske felter. Metoder for evaluering og måling. 

 
Personen som er autorisert til å opprette den tekniske dokumentasjonen: 
 
Sig. Giancarlo Ruffo 
Via Maestri del Lavoro, 13 
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY 
 
Santa Maria di Zevio (VR), 04/09/2013 
                  FIMAP S.p.A. 
Juridisk representant 
Giancarlo Ruffo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

 



 

  

 

FIMAP spa 
Via invalidi del lavoro, 1 – cap 37059 – Santa Maria di Zevio (VR) – Italia 

Fax. 0039 045 6060417 – Tel. 0039 045 6060411 
e-mail: info@fimap.com – web: www.fimap.com 
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