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Introduktion
Produktbeskrivning

1.
2.
3.
4.

Produkten är en betongskrid som styrs manuellt.

Avsedd användning
Produkten ska endast användas av professionella
användare. Produkten används för packning av betong.
Produkten gör betongytan jämn.

Produktöversikt

Produktansvar
Enligt lagstiftningen för produktansvar ansvarar vi inte
för skador som vår produkt orsakar om:
•
•

4

Handtag
Svängmekanism
Balk
Bruksanvisning

•

1
•

produkten repareras felaktigt
produkten repareras med delar som inte kommer
från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
produkten har ett tillbehör som inte kommer från
tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
produkten inte repareras vid ett godkänt
servicecenter eller av en godkänd person.

2

3

Säkerhet
Säkerhetsdefinitioner
Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar
används för att betona speciellt viktiga delar i
bruksanvisningen.

Notera: Används för att ge mer information som är
nödvändig i en viss situation.

Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Används om det finns risk för
skador eller dödsfall för föraren eller
kringstående om anvisningarna i
bruksanvisningen inte följs.

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.
•

OBSERVERA: Används om det finns risk för
skada på produkten, annat material eller det
angränsande området om anvisningarna i
bruksanvisningen inte följs.

2

Denna produkt är ett farligt verktyg om du inte är
försiktig eller om du använder produkten felaktigt.
Den här produkten kan orsaka allvarlig eller
livshotande skada för användaren och andra. Det är
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i
denna bruksanvisning innan du använder produkten.
Spara alla varningar och instruktioner.
Följ alla tillämpliga lagar och bestämmelser.
Användaren och dennes arbetsgivare måste känna
till och förebygga risker vid användning av
produkten.
Låt inte någon använda produkten om personen inte
har läst och förstått innehållet i bruksanvisningen.
Använd inte produkten förrän du har fått utbildning
om hur du använder den. Se till att alla användare
utbildas.
Låt endast godkända personer använda produkten.
Användaren ansvarar för olyckor som drabbar andra
personer eller deras egendom.
Använd aldrig produkten om du är trött, sjuk eller om
du är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel.
Var alltid försiktig och använd sunt förnuft.
Håll produkten ren. Se till att du kan läsa skyltar och
dekaler tydligt.
Använd inte produkten om den är trasig.
Modifiera inte produkten.
Använd inte produkten om det finns en risk för att
den modifierats av andra personer.

Säkerhetsinstruktioner för drift
VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Användaren måste ha den fysiska styrka som krävs
för att använda produkten på ett säkert sätt.
Använd personlig skyddsutrustning. Se Personlig
skyddsutrustning på sida 3.
Se till att endast godkända personer befinner sig
inom arbetsområdet.
Håll arbetsområdet rent och upplyst.
Se till att du står säkert och stadigt under
användning.
Se till att det inte finns fett eller olja på handtaget.
Se till att alla personer i arbetsområdet använder
godkänd personlig skyddsutrustning. Ta bort lösa
föremål från arbetsområdet.
Sitt inte på produkten.
Slå inte på produkten.
Se till att varken du eller någon annan kan fastna i
och snubbla på sladdar, slangar och riggrör i
arbetsområdet.
Innan du använder produkten ska du undersöka om
det finns dolda sladdar, elkablar eller andra källor till
elektricitet. Använd inte produkten om du inte vet att
den är i ett säkert arbetsområde.
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Dammsäkerhet
VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.
•

Användning av produkten kan orsaka damm i luften.
Damm kan orsaka allvarliga skador och permanenta
hälsoproblem. Kvartsdamm regleras som skadligt av
flera myndigheter. Det här är exempel på sådana
hälsoproblem:
•

•

•
•
•

de dödliga lungsjukdomarna kronisk bronkit,
silikos och lungfibros
• cancer
• fosterskador
• hudinflammation
Använd rätt utrustning för att minska mängden
damm och ångor i luften och för att minska mängden
damm på arbetsutrustning, ytor, kläder eller
kroppsdelar. Exempel på bekämpningsåtgärder är
dammsamlare och vattenspray för att binda dammet.
Minska mängden damm vid källan när det är möjligt.
Se till att utrustningen är korrekt installerad, används
på rätt sätt och underhålls regelbundet.
Använd godkänt andningsskydd. Se till att
andningsskydd används när det finns farliga material
på arbetsområdet.
Se till att luftflödet är tillräckligt på arbetsområdet.
Rikta om möjligt produktens utblås så att inte damm
åker ut i luften.

Personlig skyddsutrustning
VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Använd alltid godkänd personlig skyddsutrustning
när du använder produkten. Personlig
skyddsutrustning kan inte eliminera skaderisken helt,
men den reducerar effekten av en skada vid ett
eventuellt olyckstillbud. Be din återförsäljare om
hjälp med att välja rätt personlig skyddsutrustning.
Kontrollera regelbundet skicket på den personliga
skyddsutrustningen.
Använd en godkänd skyddshjälm.
Använd godkända hörselskydd.
Använd godkänt andningsskydd.
Använd godkända ögonskydd med sidoskydd.
Använd skyddshandskar.
Använd stövlar med stålhätta och halkfri sula.
Använd godkända arbetskläder eller motsvarande
åtsittande kläder med långa ärmar och långa ben.
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Säkerhetsinstruktioner för underhåll

•

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

•

•
•
•

Om underhåll inte utförs korrekt och regelbundet
ökar risken för personskador och skador på
produkten.
Använd personlig skyddsutrustning. Se Personlig
skyddsutrustning på sida 3.
Rengör produkten för att få bort farliga material
innan du utför underhåll.

•
•
•

Modifiera inte produkten. Ändringar som inte
godkänts av tillverkaren kan orsaka allvarliga
personskador eller dödsfall.
Använd alltid originaltillbehör och originaldelar.
Tillbehör och reservdelar som inte godkänts av
tillverkaren kan orsaka allvarliga skador eller
dödsfall.
Byt ut skadade, slitna och trasiga delar.
Utför endast underhåll enligt anvisningarna i den här
bruksanvisningen. Låt en godkänd serviceverkstad
utföra all annan service.
Låt en godkänd serviceverkstad utföra service på
produkten regelbundet.

Montering
Montera och demontera handtaget

2. Demontera produkten i omvänd ordningsföljd.

1. Montera handtaget (A). Se till att låspinnarna (B) går
i hålen på handtagsröret.

B

A

B

Drift
Introduktion
VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet
innan du använder produkten.

Att göra innan du använder produkten
•
•
•

3. Vrid handtaget för att justera balkens vinkel mot
betongytan. Se Justera handtagets arbetsvinkel på
sida 5.
4. Lägg handtaget på axeln.
5. Gå långsamt bakåt och dra balken för att jämna ut
ytan. Balken tar bort dina skoavtryck från
betongytan.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att
du förstår instruktionerna.
Kontrollera att produkten är i bra skick. Byt ut
skadade delar vid behov.
Rengör produkten.

Använda produkten
1. Spraya formolja eller släppmedel för betong på
balken. Det gör det lättare att rengöra produkten
efter användning eftersom betongen inte fastnar på
balken.
2. Placera balken vid början av den första delen på
betongytan.

4
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6. När du börjar vid nästa del av betongytan placerar
du 15 cm (A) av balken på den släta betongytan för
att få en överlappning.

2. Lägg handtaget på axeln.
3. Dra balken bakåt. Vrid samtidigt handtaget moturs
tills balkens bakkant är något upphöjd.

A

Justera handtagets arbetsvinkel
1. Flytta balken framåt på betongytan. Vrid samtidigt
handtaget medurs tills balkens framkant är något
upphöjd.

Underhåll
Introduktion

•
•

VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet
innan du utför underhåll på produkten.

Dagligt underhåll
•
•
•

Smörja svängmekanismen

Se till att alla muttrar och skruvar är åtdragna.
Rengör produkten.
Smörj svängmekanismen.

Rengöra produkten
•

•

Använd vatten och en borste när du rengör
produkten.
Spraya formolja eller släppmedel för betong på
balken. Det gör det lättare att rengöra produkten
efter nästa användning.
Avlägsna fett och olja från handtaget.

Avlägsna betong från produktens ytor efter varje
användning innan betongen blir hård.

OBSERVERA: Använd inte olika typer av
fett. Se Tekniska data på sida 6 för rätt
sorts fett.
•

Smörj svängmekanismen mellan handtaget och
balken varje gång du har rengjort produkten.

Förvaring och kassering
Förvaring
•
•

Rengör produkten före förvaring.
Förvara produkten på en torr och frostfri plats.
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•

Förvara produkten i ett låst utrymme för att förhindra
åtkomst för barn eller personer som inte är behöriga.
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Kassering av produkten
•

•

Följ lokala återvinningsbestämmelser och tillämpliga
förordningar.

När produkten inte längre används ska du skicka
den till en Husqvarna-återförsäljare eller lämna den
till en återvinningsstation.

Tekniska data
Tekniska data
Total vikt, kg/lb

7,5/16,5

Handtagets vikt, kg/lb

1,3/2,9

Balkens mått, L*B*H, mm/tum

2 000*152*35 / 78,7*5,98*1,37

Handtagets mått (2 st), L*B, diameter, mm/tum

1 800*2, 44 / 70,86*0,08, 1,73

Balkens arbetsbredd, mm/tum

2/6,56

Smörjning

Multi Advanced-fett från Husqvarna eller motsvarande
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Produktens mått

B
A

C

A

Min. längd, mm/tum

2 200/86,6

B

Max. längd, mm/tum

4 000/157,5

C

Bredd, mm/tum

2 000/78,7
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