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BARRETO SERVICE MANUAL
Owner´s manual er fabrikkens fullstendige service og instruksjonsbok.  Dette er kun ment som tilleggsopplysninger

1. Monter maskinen ifølge fabrikkens ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Sjekk at det er olje på motoren opp til det øverste merket på peilepinnen

3. Sjekk maskinens hydraulikk oljenivå gjennom "glass" på tankens venstre side. For lite olje vil ødelegge pumpen.
Hydraulikkoljen er av type ISO 68.  Om vinteren i minusgrader anbefales ISO 46

4. Fyll tanken med 92-95 octane ren bensin (ikke oljeblandet)

VEDLIKEHOLDSPROSEDYRE:
5. Skift motorolje (SAE 10W-30 eller 10W-40) etter 50 timer og deretter hver 250 timer eller en gang i året

6. Skift motorolje filter hver 250 timer samtidig som du skifter motorolje

7. Rengjør luftfilter jevnlig når maskinen arbeider under støvete forhold - bytt luftfilter en gang i året

8. Bytt plugg(er) på motoren en gang i året. Bruk ZGR5A (NGK) eller tilsvarende

9. Skift hydraulikkolje på maskinen etter 50 timer når maskinen er ny.  Deretter hver 250 timer eller en gang i året (hver
vår).  Vær nøye med oljenivået.  Kjøres maskinen med for lite olje vil dette ødelegge hydraulikkpumpen

10. Skift hydraulikkolje filter etter første 50 timer, deretter hver 250 timer.  Etterfyll 1 liter olje ved hvert filterskift

11. Smørenipler på fres og drivaksler hvor det er merket Grease Daily skal smøres daglig ((hver 4-8 timers bruk)

12. Smørenipler på hjulaksler og belteaksler skal smøres ukentlig, litt avhengig av bruk

13. Sjekk alle bolter på freserkniver og gravekjede etter bruk, ettertrekk om nødvendig

14. Bruk Locktite eller tilsvarende låselim på bolter/muttrer

KJØREPROSEDYRE BARRETO JORDFRESERE:
15. Tine control (freserspaken) må alltid stå i "OFF" når maskinen kjøres fra sted til sted uten at fresen brukes

16. Ved å trykke inn "dødmannshendelen" (sikkerhetsclutch) på venstre håndtak aktiveres hjul og freserkniver

17. Wheel Drive spaken gir trinnløs variabel hastighet fremover og bakover (hydrostatisk drift).  Nøytral i senter

18. Tine drive (freseren) går på konstant hastighet og spaken må helt over på ON (forover).  Hvis freseren kjøres fast i et
objekt settes spaken i OFF og deretter i REV for å løsne og få ut objektet

19. Under normale freserforhold settes dybdestangen i 3de hull ovenfra.  Som regel bør det freses to ganger.  Ved dypere
fresing flyttes dybdestangen ett hull av gangen

KJØREPROSEDYRE BARRETO KJEDEGRAVERE:
20. Kjørespaken på høyre side skal stå i neutral (fri)
21. Trykk inn "dødmannshendelen" (sikkerhetsclutch) på venstre håndtak og skyv kjørespaken sakte forover eller bakover.

Hastigheten er proposjonal og justeres med hvor langt du skyver spaken.  For å svinge vrir du spaken.
22. Posisjoner maskinen der grøften starter.  Grøften graves bakover mot føreren, altså bakover med kjørespaken i revers

GRAVEPROSEDYRE BARRETO KJEDEGRAVERE:
23. Før gravingen starter skal kjørespaken på høyre side stå i neutral (fri)
24. Sett gasshendelen på passelig gravehastighet.  Full throttle (hare) kun når graveforholdene er maksimalt gode
25. Hold DIGGIN CHAIN on/off spaken i ON posisjon - og kjede roterer
26. Trykk inn "dødmannshendelen" (sikkerhetsclutch) og sakte senk gravebommen til ønsket gravedybde er nådd
27. Beveg kjørespaken på høyre side mot revers og start på sakte gravehastighet
28. Juster kjørehastigheten etter graveforholdene.  La maskinen gå lett, unngå at maskinen spinner og overbelastes
29. Ved påkjørsel av røtter og stein, slipp "dødmannshendelen", reverser kjedet slik at objektet løsner

GRAVEKJEDET - JUSTERING - BARRETO GRØFTEGRAVERE:
Gravekjedet justeres med fastnøkler 13/16" og 1-1/8".  Kjedet skal ha en slakk på ca. 3-5 cm mellom bom og kjede når
bommen er i horisontal posisjon.

Kontrollspakene har wire overføring som er enkle å justere. Se sidene 7 til 9 i manualen.

HUSK AT EN RENGJORT MASKIN ER OPPSKRIFTEN TIL ET LANGT OG PROBLEMFRITT LIV!
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BARRETO SIKKERHETS INSTRUKSJON

LES DETTE FØR DU STARTER OG TAR I BRUK MASKINEN!

✔  SIKKERHETSCLUTCH (dødmannshendel) på venstre håndtak er for
     førerens sikkerhet.  Denne må aldri tapes opp, men kun betjenes med hånd

✔  Bruk VERNEUTSTYR, HJELM og VÆRNEBRILLER da objekter kan sprute
      opp ved graving

✔  HOLD AVSTAND - gravekjede og bevegelige deler kan kutte av kroppsdeler

✔  HUSK KABELPÅVISNING - elektriske kabler kan føre til skader eller død

✔  Maskinen må ikke opereres innendørs grunnet EKSOSFORGIFTNING

✔  RØYKING FORBUDT ved maskinen - bensin (bensingass) kan antennes

✔  Eksosrør og motor er varm og kan gi brannskader ved berøring

✔  Gå ikke vekk fra maskinen når motoren er i gang - parker aldri i skråninger

       BRUK HODET OG SUNN FORNUFT NÅR DU BRUKER MASKINEN


