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NORSK BRUKSANVISNING 
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INTRODUKSJON 
MERK: Tallene i parentes viser til komponentene som er vist under 
"Maskinbeskrivelse". 

 

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar 
maskinen i bruk. 

RESERVEDELER OG VEDLIKEHOLD 
Alle reparasjoner må utføres av kvalifisert personell hos et autorisert 
Nilfisk servicesenter. Bruk kun originale reservedeler og tilbehør fra 
Nilfisk. Kontakt din lokale forhandler for mer informasjon. 
 
UTPAKKING/LEVERING 
Sjekk at emballasjen og maskinen ikke er utsatt for transportskader 
ved levering. Dersom du oppdager skader, ta vare på hele emballasjen 
for å få den sjekket. Ta umiddelbart kontakt med forhandler for å fylle 
ut et klageskjema. 
Sjekk at følgende elementer finnes i emballasjen: 
1. Maskin 
2. Sidebørste (1 eller 2 stk.) 
3. Skruer for sidebørste (3 eller 6 stk.) 
4. Håndtak 
5. Mutre for håndtak (2 stk.) 
6. Brukerhåndbok og deleliste 
 
GENERELLE INSTRUKSJONER 
Nedenfor er det beskrevet spesifikke advarsler og forsiktighetsregler 
om potensielle skader på personer og maskin. 

 

ADVARSEL! 
For å redusere risikoen for brann eller 
personskade: 

 Denne maskinen er ikke egnet for oppsamling av farlig pulver. 
 Denne maskinen er ikke egnet for oppsamling av væske. 
 Maskinen må kun brukes i tørre omgivelser, den må ikke brukes 

eller oppbevares utendørs i regn. 
 Ikke bruk maskinen til å samle opp giftig, kreftfremkallende, 

brennbare materialer eller andre farlige stoffer som asbest, arsen, 
barium, beryllium, bly, plantevernmidler eller andre skadelige 
stoffer. 

 Ikke bruk maskinen til å samle opp glødende sigarettsneiper eller 
andre ulmende gjenstander som aske, fyrstikker eller lignende. 

 For å fjerne glass, metallbiter eller skarpe gjenstander fra 
maskinen, bruk tykke hansker for å unngå å skade deg. 

 Tøm feiebeholderen etter hver bruk. 
 Ikke bruk eller oppbevar maskinen i hellinger. 
 Maskinen skal ikke brukes som et leketøy. Vær forsiktig når du 

bruker maskinen der barn oppholder seg. 
 Bruk kun originale børster fra Nilfisk. 
 Under bruk kan brukeren få fremmedlegemer i øynene. Det 

anbefales således å bruke vernebriller. 
 Vær årvåken. Følg nøye med på maskinen og utvis sunn fornuft. 

Ikke bruk maskinen hvis du er trøtt, fraværende, under påvirkning 
av narkotikum, alkohol eller medisiner som kan gjøre at du mister 
kontrollen over maskinen. 

 
MASKINBESKRIVELSE  
(se figuren på side 2) 
1. Håndtak Montering på side 2 B 
2. Justering av håndtak 
3. Feiebeholder 
4. Håndtak på feiebeholder 
5. Høydejustering for sidebørste 

6. Sidebørste Montering på side 2 A 
7. Høydejustering for hovedbørste 
8. Hovedbørste 
9. Justeringsindikator for hovedbørste 
10. Drivhjul 
11. Støttehjul 
12. Chassis 
13. Filter 
14. Reim 
15. Reimstramming 
16. Rotasjonsretning for hovedbørste 
17. Rotasjonsretning for sidebørste 
 
BRUK AV FEIEMASKINEN 
1. Juster håndtaket (1) etter behov, til en av de 3 posisjonene 

(som vist på side 2 C) ved hjelp av knottene (2). 
2. Hold i håndtaket og skyv maskinen fremover, ikke raskere 

enn normal gange. Maskinen vil ikke fungere dersom den 
trekkes baklengs. 

3. Feiebeholderen (3) skal tømmes etter endt arbeid og når den 
er full. 

 
ETTER BRUK AV MASKINEN 
Etter endt arbeid før maskinen settes til lagring: Tøm 
feiebeholderen (3) og sjekk hovedbørsten (8) og fjern 
fremmedlegemer (slintrer, ledninger, strenger eller lignende) som 
kan gå utover ytelsen. 
Dersom maskinen skal oppbevares på et trangt sted, fold ned 
håndtaket (1).  
 Løsne knottene (2) og trekk håndtaket oppover. 
 Fold ned håndtaket og lås det. 
Plasser deretter maskinen i vertikal stilling for å beskytte 
børstene. 

 
JUSTERING 
Børstehøyden kan justeres når børstene er slitt eller når de ikke 
børster skikkelig. 
1. Juster høyden på hovedbørsten (8) med knotten (7), den gule 

indikatoren (9) på knotten vil rotere for å indikere 
justeringen. 

 

Merk: Hvis børstenes press mot gulvet 
justeres til over "+", er det nødvendig med 
høyere fysisk kraft for å skyve maskinen, 
og børstene slites raskere. 

2. Juster høyden på sidebørsten (6) med knotten (5). For å dreie 
sidebørsten opp fra bakken, skru den øvre delen av knotten 
mot klokken, og fest den nedre delen av knotten. 
I motsatt rekkefølge, for å skru sidebørsten ned, skru først den 
nedre delen av knotten først, og skru den øvre delen av 
knotten med klokken, og fest deretter den nedre delen av 
knotten. 

3. Hvis reimen (14) er slarkete, juster den med reimstrammeren 
(15). Skru ut de to skruene på reimstrammeren, og skyv 
deretter strammeren (15) til riktig posisjon og skru til de to 
skruene. 

Etter justeringen må du skyve maskinen fremover for å se at den 
beveger seg jevnt bortover, uten vanskeligheter eller motstand. I 
annet fall må reimen justeres på nytt. 
Hvis børstene eller reimen er slitt, må de skiftes. 
 
AVHENDING 
Maskinen må leveres til avhending hos et godkjent 
oppsamlingspunkt. 
 
 



One side broom Two side brooms

1470*850*1120MM 1470*920*1120MM

920*375*940MM

480MM 480MM

700MM 920MM

38L 38L

19.5KG 20KG

2800m  /h

850*375*940MM

2 3680m  /h2

TECHNICAL DATA

27 



30 

Nilfisk A/S 
Kornmarksvej 1 DK-2605 Brøndby Denmark 
Tel:+45 43 23 81 00 Fax:+45 43 43 77 00 
www.nilfisk.com 


	空白页面
	空白页面
	空白页面



