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KIRJELDUS:
Suure võimsusega imur isolatsiooni jms eemaldamiseks.
Elektrikäivitiga 14 hj bensiinimootoriga.

ÜLDTEAVE:
Lugege see kasutusjuhend ennemasina kasutamist
hoolikalt läbi. Kasutaja peab ennemasina kasutamist
alati veenduma, et seade vastaks kohaldatavatele
ohutuseeskirjadele.

OHUTUS:
Masinaga tohivad töötada üksnes isikud, kes on läbinud
põhjaliku vastava väljaõppe, ning seda tohib kasutada
üksnes kooskõlas kehtivate ohutuseeskirjadega.

TRANSPORTIMINE
On väga oluline, et imurit ei asetataks külili (kui seda
tehakse, siis õli ja bensiin segunevad). Kui selline
segunemine siiski juhtub, tuleb masin viia volitatud
töökotta.

Masinat ei tohi kunagi kasutada suletud ruumides, kuna
sellega kaasneb vingumürgituseoht.

Seisake kütuse lisamise ajaks mootor.

Masin peab seisma tasasel pinnal.

Soovitatav on kasutada järgmisi
kaitsevahendeid:
- kaitseprillid;
- kuulmiskaitsevahendid.

Ärge kunagi hoidke käsi ega jalgu imi- ega väljastustoru
juures..

Kui kasutate kotte, hoidke väljastusalast ohutusse
kaugusesse. Kivid ja muud osakesed võivad läbi koti
paiskuda.

Seisake mootor ja eemaldage alati masina küljest
süüteküünla juhe, enne kui masinat puhastate, hooldate,
parandate või tangite.

Ärge lahkuge masina juurest, kui masin töötab.

Masina vibreerimise, ebatavalise heli või rappumise korral
seisake masin viivitamatult ja paluge asjatundjate abi.
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RAKENDUS
Masinat kasutatakse ehitusjääkide eemaldamiseks.
Näiteks võib sellega eemaldada alljärgnevaid jääke:

- isolatsioonigraanulid;
- isolatsioonitellised (lõigatuna laiusesse 20–40 cm);
- keramsiit;
- polüstüreengraanulid.

Masinat saab kasutada ka järgneva eemaldamiseks:
- väikesed kivid ja betoon;
- puidu- ja kipsitükid.

PUHASTAMINE
Pärast kasutamist harjake või puhugemasin puhtaks.
Ärge kunagi peske mootorit veega, kui see on kuum.

HOOLDUS
Vaadake lisatud juhendit ettevõttelt Kohler.

Kontrollige enne käivitamist mootori õlitaset
(automaatne õlitasemehoiatus tagab, et mootorit ei
käivitataks liiga madala õlitasemega).

Kütusepaagi kraan peab olema avatud, õhuklapi
nupp kõrvale lükatud ja pöörded seatud poolele
võimsusele.

Käivitage masin, pöörates käivituspaneelil võtit või
tõmmates käivitusnööri.

Laskemasinal enne kasutamistmõniminut tühikäigul
töötada, et see soojeneks.

Pärast soojenemist viiakse pöörded täisvõimsusele. Laske
masinal imamise ajal täispööretel töötada.

Sisestage imivoolik masinasse ennemasina käivitamist
(imivoolik kinnitatakse klambritega masina esiküljel
punase klapi all oleva toru külge).

Kergekaaluliste materjalidega (isolatsioon ja polüstüreen)
saate kasutada kuni 75 m pikkust imivoolikut.

Kergekaaluliste materjalide, nagu isolatsiooni ja
polüstüreeni jaoks saate kasutada 0,8 m3 kotte.

Raskekaalulised materjalid imege otse mahutisse. Voolik
või toru on paigaldatud väljastustoru külge.

Toodet tutvustav video on vaadatav järgmisel aadressil:
https://youtu.be/P_CgcB4Bc7Q

ANDMED
Omakaal 125 KG
Mõõtmed L x K x S 80x82x120cm
Mootor: elektrikäivitiga 14 hj Kohleri mootor, pliivaba bensiin 95

https://youtu.be/P_CgcB4Bc7Q
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TOOTJA:
ISOLERINGSMASKINEN A/S
Esindaja Balti riikides, Ukrainas:
Witas UAB, tel: +370 6488 5853, e-post: marius@witas.lt

Nr Spetsifikatsioon Nimetus Kood Tk Materjal
9 Aku 1
1 CH440‐0041 Kohleri mootor 1

11 DIN125A M10 Mutter 2 Teras
4 DIN9021 M10 Kübarmutter 16 Teras
5 DIN985 M10 Nailonrõngaga kontramutter 18 Teras
3 ISO 001020 Väljalasketoru 1 1

6 ISO 001018 Käepide 1 1
7 ISO 001020 Šassii, keevitatud 1 1

10 ISO 001025 Akukandur 1 1 Teras
13 ISOI 001026 Materjalipurusti, keevitatud 1 1
12 P2‐1 DST Puks 1 Teras
8 PK262 20‐75 Pneumaatiline rehv 2
2 Ø 20 Rattakinniti 2 Teras

Täppiskeevis-
toru, DIN2394
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