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BARRETO 918 / 1320 BRUKERVEILEDNING
Studer denne i noen minutter og du er klar til start og betjening av jordfresen

1. FØR OPPSTART:
Sjekk motoroljenivå, hydraulikkoljenivå og at tanken er
fylt med 95 oktan ren bensin (ikke oljeblandet).

2. START AV HONDA MOTOREN:
a. BENSINHENDEL (sort) settes i PÅ posisjon (innover).
b. CHOKEHENDEL (grå) settes i PÅ posisjon (utover).
c. GASSHENDEL settes med 1/3 gasspådrag.
d. TENNINGSBRYTERE på motor og dashbord - må stå i ON/PÅ posisjon.
e. STARTSNOR aktiveres til du kjenner motstand - trekk så hurtig og la startsnoren gå sakte tilbake.

Når MOTOREN STARTER, skyv grå CHOKEHENDEL sakte til AV posisjon og la motoren gå på lavt
turtall i ett minutt eller to for å varme seg opp.

3. FREMKJØRING AV MASKINEN:
a. FRIHJULSBOLTER ◗ på begge hjulene skal være innkoblet ved motorkjøring
b. Påse at begge KONTROLLSPAKER står i nøytral før du kjører.
c. DØDMANNSHENDEL på venstre håndtak trekkes inn og aktiveres.
d. Skyv WHEEL DRIVE spaken mot høyre for trinnløs kontroll fremover-nøytral-bakover.

Påse at denne settes i N-nøytral når du er kommet frem.

4. SLIK FRESER DU:
a. Sett DYBDEFOTEN i 3de hull over fresdekselet som utgangspunkt for fresingen.
b. TINE DRIVE spaken skyves helt til høyre i ON-stilling.  STÅ GODT VEKK FRA ROTERENDE KNIVER!
c. DØDMANNSHENDEL trekkes inn og fresen aktiveres og roterer.
d. WHEEL DRIVE spaken skyves mot høyre for ønsket hastighet fremover.  Kjør sakte og effektivt.

Fres over minst 2 ganger.  For større dybde, flytt dybdefoten opp ett hull av gangen.

5. ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD:
SMØRING: Maskinen har 4 stk. smørenipler.
1 nippel på hver side av fresaksel som skal smøres daglig etter 4-8 timers bruk.
1 nippel på hvert hjulnav som skal smøres ukentlig.

OLJER:
Motorolje (10-30W) sjekkes ved å skru ut "grå nivåplugg" på motorens venstre side.
Rengjør luftfilter jevnlig under støvete forhold.

Hydraulikkoljen er av type ISO 68.  Om vinteren i minusgrader anbefales ISO 46
Oljenivå skal være midt på "glassøyet" på venstre side.  For lite olje vil ødelegge hydraulikkpumpen.

KNIVER sjekkes under- og etter bruk.  Ettertrekk bolter om nødvendig.

NB! Denne veiledningen er ment brukt i samsvar med sikkerhetsinstruks som du finner på baksiden av denne
  veiledningen.  Sikkerhetsinstruksene MÅ også LESES og FORSTÅS.

BRUK HODET OG SUNN FORNUFT NÅR DU BRUKER MASKINEN
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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 VERNEBRILLER 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 uten tilstrekkelig ventilasjon,
     grunnet fare for 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


