Bruksanvisning
Sopmaskin, 60 cm
6,5 Hk, BS bensinmotor
Art.: 90 37 121 & 90 39 263
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Lycka till med din produkt från P. Lindberg!
Innan du installerar och använder din nya produkt
rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant.
Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad,
efter ditt köp, för hänsyn av garantin.
Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen
hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.
Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att
kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.
P. Lindberg Sverigefilial A/S

Säkerhet
•
•
•
•
•
•
•

Läs alltid bruksanvisning noggrant innan användning.
Sopmaskinen bör endast köras av personer som förstår och kan köra
denna maskin.
Undvik lössittande kläder.
Stanna alltid maskinen när det ska fyllas på med bensin och vid underhåll.  
Se upp för dem roterande borstarna.
Observera att motorn bildar avgaser, så om maskinen ska köras inomhus –
ha bra ventilation
Kontrollera alltid motorolja innan användning och ha som vana att alltid
kontrollera efter lösa bultar och muttrar innan du startar maskinen.
Kontrollera luftfiltret ofta – ett igentäppt luftfilter bidrar till ökad förbrukning av
bränsle och motorolja.

Användning
Innan start

95 oktan blyfri bensin är lämplig till denna modell.
Var medveten om att bensin är mycket brandfarligt så var uppmärksam på
detta:
•
•
•
•
•
•
•

Rökning är förbjuden
Ingen öppen eld i närheten
Motorn blir varm under körning. Så vänta därför med att tanka tills motorn
svalnat.
Spillt bränsle torkas upp innan start.
Kontrollera att rätt mängd motorolja är påfyllt, oljestickan sitter i oljepåfyllnadslocket.
Kör aldrig med sopmaskinen i stängda rum, då motorn bildar avgaser under
körning.
Maskinen måste vara upprätt under användning, med hänsyn till smörjning
av motorn.

Användning

Denna maskin är utrustad med ”dödmansgrepp” dvs att när man släpper står
både maskin och kvast stilla.
Kvasten kan svänga ca 20 grader från sida till sida. Det görs genom att trycka
handtaget försiktigt nedåt tills man känner att den går ut från skåran, och därmed kan man svänga kvasten från sida till sida, när man sedan släpper handtaget igen ska man säkerställa att den hakar i skåren igen.
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Start av motorn
•
•
•

•
•
•

Öppna för bensinkranen på sidan av motorn, sätt stoppkontakten till ON.
Aktivera chocken på full chock, ge motorn full gas.
Dra långsamt i startsnöret till det känns spänt, dra nu hårt helt ut. Detta kan
vara nödvändigt att göra 2-3 ggr, om motorn inte startar på första försöket.
När motorn är igång, slå av choken och minska gasen till halv gas.
Låt aldrig startsnöret löpa tillbaka med full kraft.
Motorn stoppas genom att skifta stoppknappen till STOP.

Höjdjustering av stödhjul

Med tiden slits borsten, då är det nödvändigt att justera hur nära underlaget
borsten ska gå. Detta görs genom att flytta upp stödhjulen. Stödhjulen sitter på
en axel, på vilken det sitter en serie plastbrickor. Man tar ut sprinten från toppen, drar ner hjulet (detta efter att du vickat maskinen, och säkrat den korrekt
i vickad position) därefter flyttar man det antal plastbrickor som är nödvändigt
upp på axeln där sprinten sitter.

Fig. 1

Fig. 3

Körning med maskinen
•
•
•

Fig. 2

Sopmaskinen kör framåt när man
trycker ner handtag - fig 1
Sopmaskinen backar, när man
trycker upp handtaget - fig. 2
Sopmaskinen kör runt när man
trycker ned hantag - fig 3

Var uppmärksam på att maskinen
därmed kan börja backa!
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Fylla på med olja

Motorn ska stå horisontellt. Skruva av påfyllningsproppen och fyll på med olja
upp till kanten.
Rekommenderad oljetyp: SAE 30
Om inte denna olja finns tillgänglig, går det bra med 10W-30 och 15W-40.

Teknisk data
Motortyp
Motortyp
Arbetsbredd
Diameter borste
Växel
Effekt
Max vridmoment
Tankvolym
Motorolja volym
Ljudnivå
Startsystem
Hjulstorlek
Egenvikt
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(Art. 90 37 121)
(Art. 90 39 263)

6,5 HK Briggs & Stratton
6,5 HK Loncin
60 cm, 20º svängbar
350 mm
Fram och back
6,5 HK/3600 varv/min
10,5N.m/3000 varv/min.
3,6 liter
0,6 liter
Ca. 67,5 DB(A)
Rekyl
3.00 x 4
63 kg
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