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KVALITET FOR FAGFOLK

BRUKERVEILEDNING

Columbus
Slipemaskin med tilbehør
Modell 145
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1.  Grunnleggende sikkerhetsinstruks

1.1  Følg instruksene i bruksanvisningen
 Grunnforutsetningen for sikker håndtering og problemfri drift av denne maskinen er kjennskap til  
 den grunnleggende sikkerhetsinstruksen og sikkerhetsforskriftene.
 Denne bruksanvisningen inneholder de viktigste instruksene til sikker drift av maskinen.
 De her oppførte sikkerhetsinstruksene skal tas hensyn til av alle personer som arbeider på maskinen.
 Utover dette skal det tas hensyn til de gjeldende reglene til ulykkesforebygging på arbeidsområdet. 

1.2  Brukerens forpliktelser
 Brukeren forplikter seg til bare å la personer arbeide på maskinen som:
 Er fortrolige med de grunnleggende forskriftene for arbeidssikkerhet og ulykkesforebygging og  
 har kjennskap til disse.
 Overholder sikkerhets og advarselsinstruksene i denne bruksanvisningen.

1.3  Personalets forpliktelser
 Personene som arbeider med maskinen er forpliktet til før arbeidsstart å:
 Ta hensyn til de grunnleggende forskriftene for arbeidssikkerhet og ulykkesforebyggende retningslinjer.
 Overholde sikkerhetskapittelet og advarselsinstruksene i denne bruksanvisningen.

1.4  Farer ved håndtering av maskinen
 Columbus-maskinene er bygget etter teknisk standard og anerkjente sikkerhetstekniske
 regler.  Allikevel kan det ved bruk oppstå fare for kropp og liv til bruker eller tredjeperson,
 og for skader på maskinen eller andre materielle verdier.
 Maskinen skal kun brukes:
 Til forskriftsmessig anvendelse
 I sikkerhets teknisk prikkfri tilstand
 Feil som kan påvirke sikkerheten skal repareres straks
 For prikkfri funksjon, lang levetid og ulykkes forebyggelse: 
 BRUK KUN ORIGINALDELER!

1.5  Forskriftsmessig bruk
 Den forskriftsmessige bruk av Columbus-maskinene er beskrevet i kapittel 4.1.
 Firma Max Jenser er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå hvis maskinen ikke blir brukt i  
 henhold til forskriftene, eller til arbeid den ikke er beregnet for.
  Til forskriftsmessig bruk hører også å følge alle instrukser i bruksanvisningen og å overholde  
 inspeksjons og vedlikeholdsarbeid.

1.6  Garanti og ansvar
 Grunnleggende gjelder våre «allmenne salgs- og leveringsbetingelser».   
 Disse er tilgjengelige for brukeren senest ved kontrakts avslutning. Garanti- og ansvarskrav ved  
 person- og materiellskader er utelukket hvis de kan tilbakeføres til en eller flere av følgende årsaker:
 Ikke forskriftsmessig bruk av maskinen.
 Ikke forskriftsmessig montering, oppstart, bruk eller vedlikehold av maskinen.
 Bruk av maskinen ved defekte sikkerhetsinnretninger eller ikke forskriftsmessig påsatte eller ikke funksjonsdyktige  
 sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger.
 Å ikke ta hensyn til instruksene i bruksanvisningen angående transport, lagring, montering, oppstart, bruk, vedlikehold  
 og utrustning av maskinen.
 Egenhendige bymessige forandringer på maskinen.
 Egenhendig forandring av de tekniske dataene til maskinen
 Mangelfullt ettersyn av maskindeler som er utsatt for slitasje.
 Ikke forskriftsmessig utførte reparasjoner.
 Katastrofetilfeller ved fremmedlegemers påvirkning og ikke-menneskelige krefter.
 Denne bruksanvisningen er kun til informasjon, innholdet danner ikke grunnlag for kontrakt.
 Alle angitte data er utelukkende nominelle verdier.
 Det beskrevne utstyret og alternativene kan variere etter nasjonalspesifikke krav.
 Tekniske endringer er forbeholdt.



4  WWW.IBG.NO

2. Produktinformasjon

2.2.1 Tekniske data 
Columbus Modell 145  

Nettilkobling 230V 50Hz  

Opptakseffekt 1500W   

Omdreiningstall 140 omdr. Pr. min. 

Arbeidsbredde 37,5 cm  

Arbeidshøyde topp motorhus 25 cm   

Underkjøringshøyde 13,5 cm    

Underkjøringsdybde 9,5 cm   

Nettilkobling 31,5 kvadratmeter 12 m (Ø 12 mm) 

Mål  42 x 55 x 120 cm 

Driftsvekt 42 kg   

2.2.2  Bruksområder 

Parkettfinsliping
Mellomsliping
Sliping av korkgulv
Oljing
Boning av gulvbelegg
Sjamponering av tepper
Sliping av flytsparkel og sparkelmasse
Fjerning av alle typer rester på undergulv

IBG Bestillingsnummer

Art. nr.: 86 303 00         Slipemaskin Columbus mod. 145, 375 mm
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3. Erklæring av ansvarsforhold

Maskinbyggingstype

Fabrikat:   Enskivers slipemaskin
Type:    Mod. 145
Serie:    Står på maskinens skilt
Byggeår:   Står på maskinens skilt
    Maskinene er bygget etter følgene bestemmelser:
    
EU-maskinregulering 89/392/EWG endret av
    EU-regulering 91/368/EWG og 93/44/EWG
    EU-lavspenningsreguleringer 73/23/EWG endret av
    EU-regulering 93/68/EWG.

Sluttprodusent:   Max Janser
    Maschinen und Gerätebau 
    Böblinger Strasse 91
    D-71139 Ehningen
    Tyskland

Harmoniserte standarder: 
DIN EN 292          Sikkerhet for maskiner, apparater og anlegg.
DIN EN 60 204.1      Elektrisk utrustning for industrimaskiner.

Tekniske normer og spesifikasjoner: 
DIN VDE 0700    del 1/ 4.88 og del 205/2.87

Teknisk dokumentasjon: En fullstendig teknisk dokumentasjon er tilgjengelig.
    

EU-tilpassede maskiner

Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produkt er i overenstemmelse med følgende standarder:
EN 292 i samsvar med reguleringer 89/392/EWG
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4. Brukerveiledning Columbus slipemaskin

4.1  Montere styrehåndtak
 Skru først styringsstangen på maskinskroget med de 4 festemutterne og dra godt til med en  
 13 mm fastnøkkel.
 Koble til den elektriske forbindelsen mellom styrehåndtak og maskinhodet.
 Trekk opp utløserhåndtaket på høyre side av styrehåndtaket, og sving fremover til styrehåndtaket  
 står loddrett og klikker på plass.

4.2  Sette på og skifte tilleggsutstyr
 Manuelt:
 Trekk ut nettkontakten
 Vipp maskinen bakover og legg styrehåndtaket på gulvet
 Sett tilleggsutstyret på bajonettkoblingen med en lett venstredreining.
 For å ta ut tilleggsutstyret, dra det rykkvis mot høyre og løft det ut av bajonettkoblingen.

 Maskinelt:
 Koble inn nettkontakten
 Legg tilleggsutstyret til maskinen på gulvet.
 Vipp maskinen lett bakover, kjør over tilleggsutstyret og sett på maskinhodet.
 Det underlagte tilleggsutstyret blir fanget og festet maskinelt på maskinhodet.

4.3  Oppstart av maskinen
 Sett i nettstøpslet.
 NB: Før maskinen sikkert og fast med begge hender ved oppstart og arbeid, ikke hold krampaktig!
 
 Vipp styringsstanga i ønsket , anatomisk arbeidsstilling ved å dra i den høyre nedre armen, og la det 
 klikke på plass. Slipp armen.
 
 Trykk på knappen på baksiden av girkassa og betjen bryterhåndtaket (sikring mot ubevoktet start).
 Slipp tasten når maskinen har startet.
 Ved å slippe bryterknappene, stopper maskinen.
 For å skru på og ved arbeid, holder det å betjene en av de to bryterknappene.

4.4  Arbeidsmåte
 Disse slipemaskinene er selvgående, dvs. at de styres mot høyre eller venstre ved lett heving  
 eller senking av styringsstanga.

 INFO:      Kjøreretning mot venstre - senk styringsstanga lett
                      Kjøreretning mot høyre - hev styringsstanga lett

 NB:  Legg kabelen over skulderen for å unngå overkjøring av kabelen under arbeidet.

4.5  Flytting av maskinen
 For å flytte maskinen stilles styrehåndtaket loddrett. Da kan maskinen lett vippes bakover og  
 flyttes problemfritt.
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5. Pleie og vedlikehold

 Maskin og tilbehør skal beskyttes mot fuktighet, frost og langvarig, direkte sollys.

 

 Motoren og drevet til maskinen er vedlikeholdsfritt, men avleiret smuss under beskyttelses 
 hetten må fjernes regelmessig, slik at motoren får nok kjøling.

 Maskin og tilleggsutstyr skal kun renses med tørr eller moderat fuktet klut tilsatt milde 
 rengjøringsmidler. Ingen våtrengjøring da dette kan svekke den elektriske sikkerheten.

 Vedlikehold med hensyn til maskin og elektrisk utstyr (inkludert skifte av tilkoblingsledningen 
 og skifte av kullbørstene på kollektoren til sugemotorene) skal kun utføres av tillatte 
 kundeservice-steder eller tilsvarende utdannede fagfolk.

 

 Etter ca. 600 driftstimer skal kullbørstene på kollektoren til støvsugeren skiftes.

 Ved bruk av skjøteledninger eller skifte av tilkoblingsledninger må den av oss foreskrevne 
 utførelsen av PVC-ledning H05W-F etter DIN 57281 ikke avvikes. Stikkontaktene må være 
 av gummi eller PVC. Ved skifte av tilkoblingsledninger skal det tas hensyn til sikkerhets-
 forholdsreglene i kapittel 4.
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