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VARNING:
För din egen säkerhets skull var god och läs dessa råd innan apparaten tas i bruk.
Allvarliga personskador kan ske ifall råden inte följs. Använd en stund för att bekanta dig vid
apparaten före varje användningsgång.

1. SYMBOLER PÅ APPARATEN

Läs manualen.

Håll obehöriga på avstånd.

Akta att du inte träffar inmatningsskruven – håll extremiteter och kläder på avstånd.

Fara! Släck motorn innan du avlägsnar tilltäppningar från utkastet.
Använd skyddsglasögon och hörselskydd.
Laddaren är avsedd för inomhusbruk.
Bryt strömmen från huvudbrytaren före justering, rengöring och när apparaten lämnas
obevakad.
CE‐märkt. Apparaten fyller kraven och reglementen som Europeiska unionen ställt.

VARNING! Trasiga apparater skall inte avlägsnas bland hushållsavfall. Apparaten skall
återvinnas enligt lokala bestämmelser.
Bullernivå. Apparatens bullernivå överskrider inte 89 dB(A).
VARNINGSSYMBOL: visar potentiellt farlig situation.

2. ALLMÄNNA SÄKERHETSRÅD
Säkerhetsrådens avsikt är att fästa användarens uppmärksamhet vid möjliga farosituationer.
Säkerhetssymbolerna och deras beskrivningar kräver förståelse och insikt. Säkerhetsvarningarna i
sig avlägsnar inte faror. Varningarna och råden som symbolerna ger ersätter inte korrekta
olycksförhindringsåtgärder.
VARNING: Om säkerhetsvarningarna inte följs utsätts användaren och obehöriga för allvarlig
fara. Följ alltid säkerhetsråden för att undvika eldsvådor, elstötar och personskador. Spara råden
för kommande behov och framtida användare.

VARNING: Under användning skapar apparaten ett elektromagnetiskt fält. Detta fält kan
under vissa förhållanden störa aktiva eller passiva medicinska apparater. Ifall du har en pacemaker
eller motsvarande apparatur, konsultera din läkare före bruk.
VARNING: Användning av alla apparater kan slunga främmande föremål i dina ögon, detta
kan leda till allvarliga ögonskador. Använd alltid skyddsglasögon och vid behov även ansiktsskydd.
Ovanpå vanliga glasögon rekommenderar vi ansiktsskydd eller skyddsglasögon med sidoskydd.
Övning
1. Läs alla råden noga. Bekanta dig noga vid reglagen och apparatens korrekta
användningssätt. Lär dig att fort släcka apparaten.
2. Låt inte barn använda apparaten. Vuxna får inte använda apparaten ifall de inte bekantat
sig vid bruksanvisningarna. Lokala bestämmelser kan definiera tillåten användningsålder.
3. Håll barn, husdjur och obehöriga personer borta från arbetsområdet.
4. Var försiktig att du inte halkar eller faller, speciellt då du rör dig bakåt.
5. Observera att användaren är ansvarig för säkerheten för obehöriga personer och deras
egendom.
Förberedelser
1. Kontrollera arbetsområdet före du sätter i gång, avlägsna alla mattor, kälkar, kablar och
andra främmande föremål.
2. Frigör alla ställare och ställ apparaten på friväxel före motorn startas.
3. Använd inte apparaten utan passliga vinterkläder. Använd stadiga skor som inte är hala.
4. Justera höjden för inmatningsskruvens skrov för att undvika grustäckta underlag.
5. Justera inte apparaten medan motorn går (ifall inte annat anges i manualen).
6. Låt motorn och apparaten anpassa sig vid yttertemperaturen före du arbetar.
7. Apparaten kan slunga främmande föremål i dina ögon. Använd skyddsglasögon under
användning, service och reparation.
8. Medan du arbetar skall du använda långbyxor och stadiga skor. Använd inte apparaten i
sandaler eller barfota. Använd inte lösa kläder, eller kläder som har hängande remmar eller
bälten.
Användning
1. Ställ inte dina extremiteter under eller i närheten av roterande delar. Hålls på avstånd från
utloppet vid alla tider.
2. Var speciellt försiktig då du bearbetar eller korsar grusstigar, vägar eller andra gångbanor.
Akta trafik och undangömda föremål.
3. Ifall du träffar ett främmande föremål, släck motorn, bryt strömmen från huvudbrytaren,
kontrollera apparaten för skador och åtgärda möjliga skador före fortsatt bruk.
4. Ifall apparaten börjar vibrera onormalt, släck motorn och lokalisera orsaken. Vibration är
ofta en varning av problem.
5. Släck motorn ifall du avlägsnar dig från användningsstället, före du avlägsnar tilltäppningar,
då apparaten repareras, då apparaten justeras och då den inspekteras.
6. Före rengöring, reparation och kontroll skall man säkra att alla roterande delar stannat.
Släck strömmen från huvudbrytaren.
7. Använd inte apparaten sidlänges i en sluttning. Var speciellt försiktig då du byter riktning i
en sluttning. Använd inte i branta sluttningar. Behåll alltid god balans.
8. Använd inte apparaten ifall ett skydd är skadat. Använd heller inte ifall en plåt, ett skydd
eller en annan säkerhetsutrustning inte är installerad.

9. Använd inte apparaten i närheten av glasväggar, bilar, fönster osv. ifall utkastet inte är
korrekt riktat. Håll barn och husdjur på avstånd.
10. Överbelasta inte apparaten genom att tvinga den att avlägsna snö för snabbt.
11. Flytta inte apparaten med snabb fart på hala underlag. Var speciellt försiktig då du flyttar
apparaten mot dig själv
12. Rikta inte utkastet mot obehöriga personer och låt dem inte stå framför apparaten.
13. Matningsskruven får inte vara aktiverad då apparaten flyttas eller då den inte används.
14. Använd endast utrustning som tillverkaren rekommenderar.
15. Använd inte apparaten ifall belysningen eller sikten är dålig. Behåll alltid god balans och
håll stadigt i apparaten från handtagen. Gå, spring inte.
16. Utför alla säkerhetsåtgärder innan apparaten lämnas obevakad, släck motorn och bryt
strömmen från huvudbrytaren.
17. Håll alla skruvar, bultar och andra fästen spända.
18. Slitna och skadade delar skall bytas ut. Använd endast originaldelar.
19. Rör inte vid matningsskruven innan den stannat helt och strömmen brutits från
huvudbrytaren.
20. Bryt strömmen från huvudbrytaren i följande fall:
 Apparaten lämnas obevakad
 Tilltäppningar avlägsnas
 Apparaten inspekteras, rengörs eller repareras
 Man har träffat ett främmande föremål. Kontrollera apparaten för skador, reparera
möjliga fel före bruk
 Apparaten darrar onormalt. Kontrollera apparaten för skador, reparera möjliga
skador före bruk. Säkra att alla delar sitter bra fast
21. Barn får inte använda apparaten. Barn får heller inte leka med apparaten. Barn får inte
serva eller rengöra apparaten.
Personer med nedsatt förmåga att använda apparaten på ett säkert sätt kan använda
apparaten under uppsyn av en ansvarsfull vuxen som övervakar användandet så att det
sker på ett säkert sätt och att användaren förstår de involverade riskerna.
22. Var försiktig då apparaten justeras, dina fingrar kan bli i kläm mellan inmatningsskruven
och fasta delar.
23. Apparaten får varken lyftas eller bäras medan den är i gång.
24. Använd endast bifogad laddare. Fel laddare kan orsaka eldsvådor.
25. Använd apparaten endast med originalbatteri. Övriga batterier kan orsaka eldsvåda eller
personskador.
26. När batteriet inte används skall det förvaras på avstånd från metallföremål som kan orsaka
kortslutning mellan polerna. Kortslutning kan orsaka eldsvådor.
27. Ifall batteriet hanteras fel, kan batterivätska läcka. Undvik kontakt vid batterivätska. Ifall
man av misstag rör vid batterivätska skall det sköljas bort med rikligt vatten. Om vätska
hamnar i ögonen skall man omedelbart kontakta en läkare. Batterivätska kan orsaka
hudskador.
28. Starta inte motorn inomhus utom för att transportera apparaten ut. Öppna ytterdörren,
avgaser är skadliga.
29. Starta och använd apparaten varsamt enligt råden.
30. Starta inte motorn ifall du står framför utkastet. Håll dig borta från utkastet.
31. Luta inte apparaten då motorn startas. Om det är nödvändigt att luta apparaten, luta den
endast så mycket som är nödvändigt och endast den sidan som är bort från användaren.

Underhåll och lagring
1. Lossa batteriet från apparaten och kontrollera möjliga skador före lagring och efter varje
användning.
2. Kontrollera regelbundet att bultarna är spända.
3. Läs råden noga före långvarig lagring.
4. Håll varningsdekalerna i skick, byt dem vid behov.
5. Låt apparaten gå i några minuter efter användning för att förhindra matningsskruven från
att frysa.
6. Låt motorn svalna innan apparaten lagras i ett stängt utrymme.
7. Observera då du servar matningsskruven att fastän strömmen brutits så rör sig skruven
ändå.
8. Se upp då du justerar att dina händer inte blir i kläm mellan matningsskruven och fasta
delar.

3. DELAR

BILD 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Övre handtaget
Ställardosa
Säkerhetsställare
Riktningsvalsställare
Låsknopp
Kabelfäste
Nedre handtag
Motorskrov

9. Matningsskruv
10. Utkastsstyre
11. Utkastets riktskärm
12. Batterihållare
13. Huvudbrytare
14. Mitthandtag
15. LED‐lampa
16. Kopplingsspak

4. TEKNISK INFORMATION
Modell
Spänning
Matningsskruvens hastighet
Arbetshöjd
Arbetsbredd
Matningsskruvens diameter
LED‐lampa
Utkastets vinkelområde
Nettovikt
Skyddsklass
Ljudtryck vid användaren
Mätt ljudeffektnivå
Garanterad ljudeffektnivå
Vibration

Batteri
Modellnr.
Spänning
Kapacitet
Batterimängd
Laddare
Modellnr.
Input
Output
Tillåtet
temperaturområde

EST 4640 Li (DYM9171E)
40V DC
2600/min
270 mm
460mm
180 mm
Ja
190°
19.5 kg
IPX1
67.3 dB(A)
K=3 dB(A)
86.1dB(A)
K=3.13 dB(A)
89 dB(A)
3.065 m/s2
K=1.5 m/ss

BA72E
(DYMA72E)
40V DC
144 Wh
20 st

BA81
(DYMA81)
40V DC
90 Wh
10 st

BC73E
(DYMA73E)
220‐240 VAC
50 Hz, 1A
40V DC, 2A
0‐50 °C

BC82
(DYMA82)
220‐240 VAC
50 Hz, 0.6A
40V DC, 1A
0‐50 °C

Litium‐ion
BA84
(DYMA84)
40V DC
144 Wh
20 st
BC83
(DYMA83)
220‐240 VAC
50 Hz, 1A
40V DC, 2A
0‐50 °C

BA151
BA154
(DYMA151) (DYMA154)
40V DC
40V DC
90 Wh
144 Wh
10 st
20 st
BC85
(DYMA85)
220‐240 VAC
50 Hz, 2A
40V DC, 4A
0‐50 °C

5. HOPSÄTTNING
5.1 HOPSÄTTNING AV VIKBARA HANDTAGET
1. Kombinera nedre handtaget (2‐1) och mellanhandtaget (2‐2) med bultar (2‐3, M8*52),
brickor (2‐4) och låsknoppar (2‐5). (Bild 2A/2B/2C)
2. Kombinera övre handtaget och mellanhandtaget med bultar (2‐3, M8*52), brickor (2‐4)
och låsknoppar (2‐5). (Bild 2D/2E)
3. Fastsätt kabelfästet (2‐6) enligt bilden och fastsätt kabeln. (Bild 2F)

5.2. FASTSÄTTNING AV UTKASTETS RIKTSKÄRM
Fäst utkastets riktskärm till motorskrovet med fyra skruvar (ST5*12). (Bild 3A/3B)

5.3. INSTALLATION AV HUVUDBRYTAREN
Ställ huvudbrytaren till sin öppning. (Bild 4)

BILD 4
5.4. INSTALLATION AV RIKTNINGSVALSSTÄLLAREN
1. Ställ övre handtaget (5‐2) genom gummiskyddets öppning (5‐1). (Bild 5A)
2. Kombinera övre handtaget (5‐2) och nedre handtaget (5‐3) med skruv (5‐4, M4*16). (Bild
5B)
3. Kontrollera genom att rotera att utkastets riktskärm fungerar korrekt och rör sig fritt.

BILD 5A

BILD 5B

5.5. HOPSÄTTNING AV BATTERIET
1. Säkra att huvudbrytaren (6‐1) är i läget OFF, märket ”I”=ON, märket ”0”=OFF. (Bild 6A)
2. Lyft på batterilocket (6‐2) och håll det öppet. (Bild 6B)
3. Ställ batteripaketet (6‐3) på plats i batterihållaren (6‐4). (Bild 6C)
4. Säkra att batteripaketets bottens lås låser sig på plats, och att batteripaketet är helt på
plats.
5. Stäng batterilocket.

BILD 6A

BILD 6B

BILD 6C

5.6. LOSSANDE AV BATTERIET
1. Lyft på batterilocket och håll det öppet.
2. Håll intryckt låsknappen i batteripaketets botten (7‐1).
3. Lossa batteriet.

BILD 7

6. JUSTERING AV UTKASTRIKTNING OCH ‐HÖJD
1. Byte av utkastriktning:
 Sväng spaken medsols – utkastet svängs till vänster. (Bild 8A)

 Sväng spaken motsols – utkastet svängs till höger (Bild 8B)
2. Byte av utkasthöjd:
 Lös på låsknoppen (8‐1) och justera riktskärmen till passlig höjd. (Bild 8C)
 Du kan flytta riktskärmen till önskat läge både lodrätt och vägrätt, apparaten
erbjuder flera olika ställningar (0‐60°). (Bild 8D/8E)
 Spänn låsknoppen
VARNING: Utför denna justering först då apparaten är avstängd och strömmen kapats från
huvudbrytaren.

BILD 8A

BILD 8C

BILD 8B

BILD 8D

BILD 8E

7. START
7.1. START
Ställ på huvudbrytaren.
Starta motorn på följande sätt (Bild 9)
a) Tryck på säkerhetsställaren (1).
b) Dra samtidigt i kopplingsspaken (2), och håll den intryckt.
Lyft på apparatens framkant och släck huvudbrytaren då du korsar grusstigar och vägar.
Om du frigör kopplingshandtaget slocknar apparaten.
AKTA: Matningsskruven börjar rotera genast då motorn startar.
VARNING: Matningsskruven roterar ännu en stund efter att apparaten avstängts.
VARNING: Ifall det blir kvar snö i utkastet skall det inte avlägsnas innan:
Kopplingshandtaget frigjorts.
Strömmen kapats med huvudbrytaren.
Ställ inte dina händer i utkastet eller matningsskruven.

BILD 9
7.2. LED‐LAMPOR
Apparaten har en LED‐lampa. Tänd LED‐lampan vid dålig belysning genom att trycka på ställaren
(9‐1) (Bild 9). Ställning ”I”=ON, ställning ”0”=OFF.
VARNING: Rikta inte lampan i någons ögon.
VARNING: Håll luftintagen rena.

8. UNDERHÅLL
1. Efter bruk skall man bryta strömmen från huvudbrytaren, lossa batteriet och kontrollera
möjliga skador.
2. När apparaten inte används skall den lagras utom räckhåll för barn.
3. Endast ett proffs får reparera apparaten.
4. Utför själv endast de service‐ och underhållsåtgärder som nämns i manualen.
5. Använd endast utrustning och reservdelar som tillverkaren rekommenderar.
VARNING: Bryt strömmen från huvudbrytaren före underhåll och rengöring.
Stänk inte vatten på apparaten, den skadas. Rengör apparaten med en trasa, borste eller dylikt.
Kontakta service i följande fall, reparera inte apparaten själv:
a) Apparaten träffar ett främmande föremål.
b) Motorn stannar mitt i allt.
c) Matningsskruven vrids (räta inte ut själv).
d) Motoraxeln vrids (räta inte ut själv).
e) Kortslutning sker medan elkabeln är ansluten.
f) Kugghjulen skadas.

9. FELSÖKNING
Fel
Motorn går inte

Motorns effekt sjunker
Drivhjulsdraget fungerar inte
Matningsskruven roterar inte
Apparaten vibrerar onormalt

Åtgärd
Kontrollera batteripaketet.
Rengör utkastskärmen/‐skrovet – matningsskruven bör rotera
fritt.
Rengör utkastskärmen/‐skrovet.
Kontrollera matningsskruven, räta ut/byt, kontakta service.
Kontrollera kuggarna för skador.
Rengör matningsskruvens skrov.
Kontrollera matningsskruven, kontakta service.

VARNING: före rengöring och underhåll skall strömmen brytas från huvudbrytaren och man
skall vänta tills matningsskruven stannar.
FARA: Reparera inte själv fel som inte nämns i manualen. Kontakta service.

10. MILJÖ
Enligt EU‐direktivet 2012/19/EU skall alla elverktyg återvinnas då de längre inte kan
användas. Du kan föra din kasserade apparat till återförsäljaren eller till ett annat
mottagningsställe för elektronikavfall. Mer information om återvinning kan du få av lokala
myndigheter.

