HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS BIZTONSÁGI
(MUNKAVÉDELMI), KARBANTARTÁSI ELŐÍRÁSOK

BETONTROWEL BT900 HPFH24
IKERROTOROS BETONSIMÍTÓ
Köszönjük, hogy feladatainak elvégzéséhez a BetonTrowel BT900HPFH24 típusú
ikerrotoros betonsimítót választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a kiváló minőségű
gép minden elvárásának megfelel. Kérjük olvassa el alaposan az alábbi tájékoztatót annak
érdekében, hogy munkáját gyorsan és szakszerűen végezhesse el.
A gépkönyvben található információk megismerése és az utasítások betartása biztosítják a
gép hosszú távú, problémamentes működését. 
Kérjük mindig tartsa a gépkönyvet a
géppel együtt, a munkavégzés helyén. A gépet csak az utasításoknak megfelelően
szabad működtetni. A gyártó és a forgalmazó nem felelős az utasításoktól való eltérések
miatt bekövetkezett balesetekért és károkért.

Jelen kiadvány teljes tartalmát, beleértve a szöveget, rajzokat és képeket is szerzői jog védi.
A kiadvány teljes egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, illetve bármely
információs felületen történő közzététele csak az EUROKOMAX KFT előzetes, írásos engedélye alapján
megengedett.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Mindannyiunk érdeke a környezetünk védelme, tisztaságának megőrzése. Az alábbiakban felsorolt,
egyszerű tevékenységekkel Ön is nagy mértékben hozzájárulhat közös erőfeszítéseinkhez:
● A megvásárolt gépek csomagolóanyagát (karton, fólia, stb.) szelektív gyűjtőhelyeken kell
elhelyezni.
● Az elhasználódott, javíthatatlanná vált gépeket, azok tartozékait és a javításuknál keletkezett
alkatrészeket gyűjtse össze és szelektív hulladékként, megfelelő gyűjtőhelyeken adja le.
● A javítások során keletkező fáradt olajat és egyéb folyadékokat TILOS
a talajra, a csatornába vagy a lefolyóba önteni, ezeket lezárt kannában
helyezze el az erre kijelölt gyűjtőhelyeken.
● Kezelje megfelelően a veszélyes hulladékokat, az akkumulátorokat,
elemeket, elektronikai alkatrészeket stb., csak az erre kijelölt
gyűjtőhelyeken szabad leadni.
● A légkondicionáló és párátlanító berendezések hűtőjéből felszabaduló
gázok káros hatással vannak Földünk atmoszférájára. Az ilyen
berendezések javíttatása, vagy leselejtezése csak
kijelölt
szakszervizek által történhet.
● Az újra felhasználható anyagokat ( karton, fém, üveg, stb.) erre kijelölt
gyűjtőhelyeken kell leadni, ezzel is csökkentve a keletkező hulladék
mennyiségét.

Köszönjük megértését és együttműködését!

GARANCIA
A gyártó a vásárlás napjától számított 12 hónapig terjedő, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint
kötelező (gyártási és anyaghibákból eredő meghibásodásra vonatkozó) jótállást vállal az általa
forgalmazott, itt megadott típusú és gyártási számú gépre. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait
nem érinti és nem korlátozza. Kérjük, hogy a géphez mellékelt használati utasítást olvassa el
figyelmesen!

MEGSZŰNIK A JÓTÁLLÁS
az alábbi körülmények bármelyikének előfordulása esetén:

●
●
●
●
●

A használati utasítástól eltérő összeszerelés, beüzemelés vagy nem rendeltetésszerű
használat, szállítás, kezelés, tárolás.
Szakszerűtlen, illetéktelen javítás, a gép (készülék) burkolatának megbontása, a karbantartás
elmulasztása.
Nem eredeti tartozékok, segédanyagok használata.
Fizikai sérülés, az átlagostól eltérő vagy szakszerűtlen használati, tárolási körülmények,
átalakítás, elemi kár.
Ha a meghibásodás észlelése után gépet (készüléket) tovább használták.

A JÓTÁLLÁS NEM TERJED KI a termékben (és a tartozékaiban) természetes elhasználódásból
eredő kopásokra, valamint olyan károkra amelyet külső mechanikai, fizikai vagy vegyi hatások okoztak.
A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a kijelölt szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb, a vásárlás után keletkező ok miatt következett be, vagy a gépen (készüléken) a kijelölt
szakszervizen kívül más is javítást végzett.

MŰSZAKI ADATOK
Típus

BT900HPFH24

Származási hely

Belgium

Gyártó

Beton Trowel NV

Motor

HONDA GX690, 24LE

Üzemanyag

min. 95ös benzin

Munkaszélesség (cm)

180cm (2*90cm)

Rotorátmérő (mm)

2*900

Rotorok száma (db)

2

Lapátok száma (db)

4+4

Súly

285

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
FIGYELEM: MIELŐTT HASZNÁLATBA VESZI A GÉPET OLVASSA EL ÉS SAJÁTÍTSA
EL AZ ITT LEÍRTAKAT!
Köszönjük, hogy a BetonTrowel termékét választotta.
Ez a gépkönyv ellátja a megfelelő információkkal a gép biztonságos üzemeltetéséről,
karbantartásáról, és javításáról.
Néhány, az egészségi és biztonsági szempontokra kiterjedő fontos adatot is talál
majd. Ha az előírásokat betartja, akkor biztonságosan és hatékonyan használhatja a
gépet. Ezért nagyon fontos, hogy a gép kezelője megértse a biztonságos kezelés,
karbantartás és javítás követelményeit.
A BetonTrowel ikerrotoros betonsimítók a könnyű használat és a biztonságos
üzemeltetés érdekében sík burkolatokkal és védőkerettel vannak ellátva  a forgórész
négynégy szögletes acél súrlódólapáttal van felszerelve ( 6”×14”). A forgórészhez a
benzinmotor fordulatszáma lassító áttételen keresztül jut el, és a gép előrehaladása
kézzel irányítható a gépkezelő segítségével, miközben a betonsimító munkát végez
egyéb adalékokat juttathat a betonba, hogy felületének keménységét növelje.
Illetéktelenek kezébe adni a gépet veszélyes és tilos!
Azt tanácsoljuk, tartsa ezt a kézikönyvet mindig a gép közelében.

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK
●
●
●
●
●
●
●
●

A biztonság érdekében ne használja a gépet betegen, alkohol vagy drog hatása
alatt.
A betonsimításon kívül más célra ne használja gépet.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a simítandó felületben nincsenek kiálló
akadályok (pl.: betonvas).
Ne használja a gépet száraz és/vagy kövezett felületen.
Működés közben vagy járó motornál ne hagyja magára a gépet.
Ne működtetse a gépet, ha nincs megfelelő műszaki állapotban.
Illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a gép közelében működés közben.
A betonsimítókat csak azok használhatják, akik elolvasták és értelmezték a
kezelési és karbantartási útmutatót. Az első indítás után addig kell gyakorolni a
gép kezelését, míg a gépkezelő elég tapasztalatot nem szerez.
SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

A BetonTrowel ikerrotoros betonsimítón négy emelőfül található, melyekre kötelet kötve a
gép könnyen megemelhető targonca segítségével. Külön tartozékok a kézi emelőrudak,
amik lehetővé teszik, hogy a gépet emberi erővel mozgatni tudjuk.
AZ AKKUMULÁTOR ÜZEMELTETÉSE
Az akkumulátor szárazon van szállítva a géphez  nincs savval feltöltve.
Használatba vétel előtt töltse fel savval az akkumulátort.
A gépet használatba vétel előtt fel kell szerelni akkumulátorral.
a.) A felsavazott akkumulátor üzembe helyezése:
A kereskedelemi forgalomban kapható akkumulátorok azonnal üzembe helyezhetők, nem
igényelnek felsavazást.
b.) A száraz akkumulátor üzembe helyezése:
1. Távolítsa el a záródugókat.
3
2. Töltsön föl minden cellát 1,28 kg/dm
sűrűségű akkumulátor savval.
3. Hagyja fél órát pihenni az akkut, hogy beálljon a savszint.
4. Ellenőrizze az elektrolit szintjét és pótolja a hiányzó mennyiséget.
5. Ne emelje a maximum fölé a szintet.
c.) Az akkumulátor karbantartása
Tartsa be a következő utasításokat:
● Ellenőrizze az akkumulátor sarukat.
● Ellenőrizze rendszeresen az elektrolit szintjét. A hiányzó mennyiséget pótolja
desztillált vízzel.
● Soha ne használjon savat utántöltésre.
● Az akkumulátort feltölteni szükséges, ha a feszültsége alacsonyabb, mint 12,3 V
● Ha a gépet hosszabb ideig nem üzemelteti, vegye le a sarukat.

d.) Figyelmeztetés
Az akkumulátor veszélyt hordoz magában a kibocsátott gáz és a sav korrozív hatása miatt.
Mielőtt az akkumulátorral bármilyen műveletet végez vegye figyelembe az alábbi
ajánlásokat.
● Olvassa el a kezelési utasítás ajánlásait.
● Használjon védőszemüveget.
● Nyílt láng használata és a dohányzás tilos mialatt az akkumulátorral valamilyen
műveletet végez.
● Viseljen gumikesztyűt.
● A gyerekeket tartsa távol az akkumulátortól.
● A leselejtezett akkumulátort hivatalos átvevőhelyen adja le.

A MOTOR ÜZEMELTETÉSE
Mielőtt elindítja a motort ellenőrizze az olajszintet úgy, hogy a gép sík talajon áll. Ha
szükséges, pótolja a hiányzó mennyiséget a motor gyártója által előírt minőségű olajból.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

Csak jól szellőző helyiségben tankolja a gépet és soha ne töltse túlságosan tele az
üzemanyagtartályt.
Ne lélegezze be az üzemanyag gőzét.
Az üzemanyag fokozottan tűz és robbanásveszélyes.
Nyílt láng használata és dohányzás tilos tankolás közben.
A melléöntött benzintől tisztítsa meg a ruháját és a gépet is.
Ne tegyen gyúlékony tárgyakat a motorra.
Kerülje a benzin bőrrel való érintkezésést.
A betonsimítókat csak azok használhatják, akik elolvasták és értelmezték kezelési
és karbantartási útmutatót. Az első indítás után addig kell gyakorolni a gép kezelését,
míg a gépkezelő elég tapasztalatot nem szerez.
A motor munka közben magas hőmérsékleteket is elérhet. Ügyeljen arra, hogy ne
érjen a motorhoz. A motor ezt a magas hőmérsékletet a munka befejezése után is
egy ideig megtartja.
Ne engedje, hogy illetéktelen személyek, vagy állatok a gép hatósugarában
tartózkodjanak.
Olyan helyen tartsa a benzint, ahol gyerekek nem érhetik el.
VÍZTARTÁLY

A gépen található egy szivattyúval ellátott víztartály, amit a munka megkezdése előtt fel kell
tölteni tiszta vízzel, amennyiben szükséges.

MUNKAVÉGZÉS A GÉPPEL
A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a kezelendő felület megfelelő állapotban vane
és biztosítsa, hogy a megfelelő simítólapapok legyenek a gépre felszerelve.
Biztosítsa, hogy a munkaterületen ne legyenek olyan tárgyak, amelyek kárt okozhatnak a
gépben, vagy a munkavégzést zavarhatják.
Mindig adagoljon megfelelő mennyiségű gázt .
A. A motor indításához húzza meg a két biztonsági kart és nyomja meg mindkettőn a
biztonsági gombot, majd engedje el őket.
B. Fordítsa el a kulcsot a motor indításához. Ha a motor hideg, húzza meg a szívatót és
hagyja úgy néhány másodpercig a motor beindulása után.
C. Folytatásként a kezelőkarok segítségével állítsa be a lapátok helyzetét a
munkavégzéshez.
D. Adagoljon megfelelő mennyiségű gázt addig, amíg a lapátok elkezdenek forogni,
azután a két kézikar mozgatásával lehet irányítani a gépet. A megfelelő gyakorlat
megszerzéséig ajánlott nagyon óvatosan kezelni a gépet.

Általában a lapátok megfelelő sebességének eléréséhez maximális gázt kell adni és
eközben a kormánykerékkel be kell állítani a lapátok megfelelő állásszögét.
FONTOS:
A biztonsági karokat a gázpedál lenyomásakor be kell húzni a gép működése
érdekében.
FIGYELEM: Ha a két biztonsági kar közül csak az egyiket is elengedi, a motor
automatikusan leáll.
Mielőtt újrakezdi a munkát a géppel, mindig engedje a vezérlőkarokat visszatérni semleges
helyzetbe, mert ha kitérített karoknál gázt ad, a hirtelen elinduló gép balesetet vagy anyagi
kárt okozhat.
FONTOS: A kuplungszerkezet csak akkor tudja átvinni a motor maximális
teljesítményét, ha a lapátok elérték a 100as percenkénti fordulatszámot. Ajánlatos
teljes gázzal működtetni a gépet, hogy a kuplung csúszását elkerüljük.
Ha túl alacsony fordulatszámon üzemeltetjük a betonsimítót, az a kuplung
tönkremenetelét eredményezheti.
MUNKAESZKÖZÖK
A simítólapok olyan alapvető részei a gépnek, amelyek meghatározzák az elvégzett munka
felületminőségét. Ezért lényeges minden munkához a megfelelő típusú simítólapokat
kiválasztani.
Ha a simítólapok egyik fele elkopott meg lehet fordítani őket.

KARBANTARTÁS
A hajtómű olajszintjének ellenőrzéséhez használja a nívópálcát.
A hajtóműből elszivárgó olaj miatt megsérülhetnek a reduktor alkatrészei.
Ajánlott kenőanyag: AGMA 8 hajtóműolaj
Amikor olajat cserél a hajtóműben a gépet állítsa sík felületre, és öntsön olajat a tartályba.
Kizárólag az alábbi táblázatban megadott kenőanyagot használja: A
GMA 8
Ipari hajtóműolajok AGMA előírás szerinti besorolása
IHM. 1. táblázat

Kinematikai
viszkozitás

R&0
EP hajtóműolajok
hajtóműolajok
2
AGMA
40 °
C
on mm
/s
AGMA kenőanyagszám
kenőanyagszám
1.
41.450.6

2.
61.274.8
2 EP
3.
90110
3 EP
4.
135165
4 EP
5.
198242
5 EP
6.
288352
6 EP
7. Comp. *
414506
7 EP
8. Comp. *
612748
8 EP
8A. Comp. *
9001100
8A EP
* 310 % savmentes faggyút vagy más állati zsiradékot tartalmaz.

AGMA viszkozitás

Kinematikai
viszkozitási osztály ISO
VG

100 °
F
on S.U.S.
193235
284347
417510
626765
9181122
13351632
19192346
28373467
41715098

46
68
100
150
220
320
460
680
1000

Cserélje le az olajat, amikor csak szükséges.
A gépet rendszeresen tisztítsa, ehhez használjon magasnyomású vízsugarat. Ha nem
tisztítja rendszeresen a borítólemezeket és a lapátokat, beton, homok és egyéb anyagok
rakódhatnak le rájuk.
Figyelem!!! A motortérben lévő alkatrészeket nem érheti közvetlen a vízsugár.
A munkanap végén zsírozza meg a lapátokat tartó tányért. N
égynégy (4+4) zsírzó
szerelvény található a rotorkereszten.
Hetente tisztítsa a vízszivattyút. Töltsön tiszta vizet a gépbe és hagyja cirkulálni benne.
A belsőégésű motor karbantartásáról a motor gyártója által biztosított Kezelési és
Karbantartási útmutatóban olvashat.
Mindig tartsa tisztán a motor légszűrőjét.

●

Működés közben ne érintse meg a gép forgó részeit!

●

Tartsa tisztán a simítólapátokat!

●

A meleg motort TILOS vízzel tisztítani, várja meg amíg lehűl!

●

Az elektromos motort TILOS vízzel locsolva tisztítani!

●

A HONDA motor léghűtéses és olajkenésű! A szennyeződésből eredő hűtési
teljesítményromlás vagy a nem megfelelő olajszint tönkreteheti a motort és
nem tartozik a garanciális javítások körébe!

●

A simítási munka befejezése után hagyja a HONDA motort alapjáraton járni
34 percig, hogy az

●

visszahűlhessen!

Az alacsony olajszint a gép meghibásodásához vezet. Ilyen hibák
automatikusan megszüntetik a jótállást!

●

Az ékszíjat középen benyomva az max. 2 cmt nyomódhat be, ha
többet enged feszítse meg.

●

Cserélje ki a kopott, sérült alkatrészeket azonnal! A lapátok cseréjénél
ügyeljen rá, hogy munkavédelmi

kesztyűben végezze a cserét, mert a

lapátok a kopás során rendkívül élesek és sorjásak lesznek!
●

Csak eredeti alkatrészeket használjon a pótláshoz!

●

Ellenőrizze a védőburkolatok és a csavarok rögzítettségét!

Figyelem ! Az ellenőrzések és karbantartások elvégzéséhez vegye figyelembe a
motor gyártójának utasításait is!

1,5 hónap 3 hónap 6 hónap 9 hónap 12 hónap
vagy 50 vagy 100 vagy 200 vagy 300 vagy 400
üzemóra üzemóra üzemóra üzemóra üzemóra
Minden
után
után
után
után
után
Rutin szerviz intervallumok használatkor

Hajtáslánc:
X

Csapágyak

kenés

Univerzális
csatlakozások

kenés

Ékszíj feszesség
/ állapot

ellenőrzés

X

Kuplung /
Tárcsa
működése

ellenőrzés

X

BAL
Rotorkereszt
szerelvény

ellenőrzés

X

kenés

X

ellenőrzés

X

kenés

X

X

JOBB
Rotorkereszt
szerelvény

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sebességváltók:
BAL
sebességváltó
olaj

szint
ellenőrzés

X

csere
JOBB
sebességváltó
olaj

szint
ellenőrzés

X

X

X

X

X

csere
Sebességváltó
szellőzők

X

X

működés
ellenőrzése

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Folyadék permetező
rendszer
Vízszivattyú
működése

ellenőrzés

X

Permetező
fúvókák

tisztítás

X

Folyadék

szint
ellenőrzés

X

X

1,5
hónap
vagy 50
üzemóra
Minden
használatkor után

3 hónap
vagy 100
üzemóra
után

6 hónap
vagy 200
üzemóra
után

9 hónap
vagy 300
üzemóra
után

12 hónap
vagy 400
üzemóra
után

X

X

X

X

tisztítás és
ellenőrzés

X

X

X

X

újratöltés

X

X

X

X

Rutin szerviz intervallumok
Általános ellenőrzés:
Világítás / lámpák
működése
ellenőrzés
Akkumulátor

X

2 év

kicserélés
Védő keret /
burkolat

ellenőrzés

Figyelmeztető
jelzések
Teszt működés /
üzem:

X

X

X

X

X

X

ellenőrzés

X

X

X

X

X

működés
ellenőrzés

X

X

X

X

X

Vezérlők:
Biztonsági
kapcsoló
működése

ellenőrzés

X

X

X

X

X

X

Gázpedál
működése

ellenőrzés

X

X

X

X

X

X

Kormánymű
kapcsolatok

ellenőrzés

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

kenés

szükség
szerint

kicserélés
Irányító / vezérlő
karok

ellenőrzés

X

kenés

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Botkormány
vezérlések

ellenőrzés

Hidraulikai
rendszer

szint
ellenőrzés

X

X

X

X

csövek
ellenőrzése

X

X

X

X

csövek
kicserélése

X

2 év

Rutin szerviz intervallumok

1,5
hónap
vagy 50
üzemóra
Minden
használatkor után

3 hónap
vagy 100
üzemóra
után

6 hónap
vagy 200
üzemóra
után

9 hónap
vagy 300
üzemóra
után

12 hónap
vagy 400
üzemóra
után

X

X

X

X

Motor:
Kipufogó és
rögzítései

X

ellenőrzés

2 év

kicserélés
Motorolaj

szint
ellenőrzés

X

kicserélés

Olaj hűtő

tisztítás

Ventilátor lapátok

tisztítás

Légszűrő

ellenőrzésti
sztítás

X

X

csere
Motorolajszűrő

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

kicserélés
Légbevezető

X

ellenőrzés

2 év

kicserélés
Ékszíj

feszesség
ellenőrzése

X

X
500 óra

kicserélés
Szelephézag

ellenőrzés 
beállítás

Üzemanyagszűrő

ellenőrzés 
tisztítás
kicserélés

Üzemanyagtank

tisztítás

X

X
X

X
X

X
X

X
X
500 óra

Üzemanyagbefec nyomás
skendező fúvóka ellenőrzése

500 óra

Üzemanyagbefec
skendező időzítő ellenőrzés

500 óra

Befecskendező
szivattyú

ellenőrzés

500 óra

Motor vezetékek

ellenőrzés

X

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

A betonsimítókat csak azok használhatják, akik elolvasták és értelmezték a kezelési
és karbantartási útmutatót. Az első indítás után addig kell gyakorolni a gép kezelését,
míg a gépkezelő elég tapasztalatot nem szerez.
A munka megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a kezelési és karbantartási
utasítást, tartsa azt biztos, de könnyen elérhető helyen (lehetőleg mindig a gép
közelében). Legyen tisztában vele, hogy hogyan lehet a gépet biztonságosan és
gyorsan kikapcsolni.
Ne indítsa be a motort, míg meg nem bizonyosodott róla, hogy a betonsimító minden
biztonsági előírásnak megfelel.
Szállítás, karbantartás, javítás előtt mindig kapcsolja ki a motort, és győződjön meg
róla, hogy a forgó, mozgó alkatrészek ki vannak támasztva.
Tankolás előtt a motort állítsa le. Tankolás közben a nyílt láng használata és a
dohányzás tilos.
Ne tartózkodjon a gép alatt, amikor az felemelt állapotban van.
Rendszeresen ellenőrizze a gépet, hogy elkerülje a meghibásodásokat.
A gép javítási útmutatója nem található meg ebben a kézikönyvben, azt csak
hozzáértő szakember végezheti el. A nem megfelelő beavatkozás súlyos hibához
vezethet.
Munka közben használjon minden szükséges egyéni védőfelszerelést.
A gépet csak sík területen, megfelelően megvilágított munkahelyen szabad
használni. Munkavégzés előtt ellenőrizze, hogy a gép kellően stabile.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a simítandó felületben nincsenek kiálló akadályok (pl.:
betonvas).
Tartsa a gyalogosokat és a nem illetékes személyeket biztonságos távolságban.
Ne viseljen olyan ruhát, amely beakadhat a betonsimító forgó alkatrészei közé.

ÁLTALÁNOS

ÉS SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Minden esetben tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

● Használja a gépet rendeltetésszerűen és vigyázzon
annak állapotára. A
nem rendeltetésszerű használat
csökkenti a gép élettartamát és növeli a balesetek
bekövetkezésének kockázatát.
● Ha segítségre van szüksége a használati útmutató
értelmezéséhez,
kérjük
lépjen
kapcsolatba
a
kereskedővel.

● A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást
és gyakorolja be a gép kezelését. A gépet betanítás
nélkül üzemeltetni tilos!

Benzinmotoros modelleknél:
● A gép üzemanyaggal és kenőanyaggal történő
feltöltésekor járjon el az általános és szokásos
elővigyázatosság
feltételei
szerinti
kötelező
gondossággal!
●
● Jól
lezárt
tartályban,
kannában
szállítsa
az
üzemanyagot és a kenőanyagot.
● TILOS a dohányzás és a nyílt láng használata az
üzemanyag töltésekor, illetve egyéb tűzveszélyes
helyzetben.
● Ne töltse fel a tankot üzemanyaggal amíg jár a motor,
vagy amíg meleg a motor.
● A kiömlött üzemanyagot, kenőanyagot kérjük törölje
fel.
● Ne működtesse a gépet, ha üzemanyag szivárgást
észlel, javíttassa meg a hibát.
● Soha ne működtesse a gépet gyúlékony, tűzveszélyes
anyagok közelében.

● A gép üzemeltetésekor mindig az általános és szokásos
elővigyázatosság
feltételei
szerinti
kötelező
gondossággal járjon el!
● A gépet TILOS gyúlékony vagy robbanékony gázokat
tartalmazó légtérben használni.
● Használat előtt ellenőrizze a csavarok, anyák
rögzítettségét!
● A munkavégzés során kerülje a földelt tárgyakkal
(csövek, radiátorok, gépek, stb.) történő érintkezést.
● Mindig előzze meg a gép véletlen elindulását!
● Tájékozódjon
a gép vészleállítási lehetőségéről
(Főkapcsoló)!
● Amennyiben rendellenes jelenséget (zaj, rezgés,
rángatás, stb.) észlel, azonnal állítsa le a gépet!

● TILOS a gépen bármilyen módosítást, átalakítást
végezni, vagy az alkatrészeket helyettesíteni. Ilyen

jellegű tevékenység vagy az erre utaló nyomok a
garancia azonnali megszűnését vonják maguk után.

● TILOS a gépet alkohol, kábítószer vagy gyógyszer
hatása alatt kezelni.
● A motoron végzett bármilyen tisztítási, karbantartási
vagy javítási tevékenység megkezdése előtt húzza ki a
csatlakozót a hálózatból!

● A gépet használaton kívül száraz, védett helyen tárolja!
● A gép működése közben fokozottan kell figyelni arra,
hogy haladás közben a kezelő vagy a közelben állók
lábát ne veszélyeztesse!

● Lába védelme érdekében mindig hordjon acélbetétes
munkavédelmi cipőt.
● Óvatosan dolgozzon a géppel, ha a talaj egyenetlen,
mert a széleknél a gép megcsúszhat és ez balesethez
vezethet!

● A gép
ajánlott!

használatakor

védőszemüveg

használata

● A gép használatakor védősisak használata ajánlott!

● A gép használatakor fülvédő használata ajánlott!

● A gép egyes részei a működés közben erőteljesen
felmelegszenek (kipufogó dob) és sérülést okozhatnak.
● Javítás vagy üzemanyag újratöltés előtt várja meg
amíg kissé lehűlnek.

● Ne üzemeltesse a gépet nehezen szellőző helyiségben.
● Kerülje a kipufogó gázok közvetlen belélegzését.
● A kipufogó gázok belélegzése megbetegedéshez, súlyos
esetben halálhoz vezethet.

● Dohányzás és nyílt láng használata a gép működése
közben tilos.

● Állítsa le a motort, mielőtt üzemanyagot tölt a gépbe.

● A gép legalább 95ös
benzinnel üzemeltethető.

oktánszámú

ólommentes

● A gép indítása előtt ellenőrizze a motor olajszintjét, az
üzemanyagszintet és a motor általános állapotát.

● Viseljen előírt védőruházatot a gép használata közben.
● Korlátozott látási viszonyok között, nagy sebességgel
mozgó vagy nagy tömegű gépek közelében viseljen
láthatósági mellényt!
● Folyamatos
használat
esetén
ajánlott
fülvédő
használata,
a hallás károsodásának elkerülése
érdekében.
● Kérjük mellőzze zene hallgatását és egyéb zavaró
tevékenység végzését a gép kezelése közben.

● Ne végezzen karbantartási/javítási munkákat a gépen
annak működése közben.
● Tartsa távol kezét, ruházatát és ékszereit a mozgó
alkatrészektől.
● Szabályosan állítsa le a gépet, a kapcsolót használva.
● Biztosítsa a gépet, hogy az a karbantartás/javítás alatt
ne tudjon elmozdulni.
● Ne feledkezzen el a gép és részei rendszeres
takarításáról.

● A gép használata előtt győződjön meg arról, hogy a
csavarok, anyák és más rögzítőelemek megfelelően
tartanake.
● A meghibásodásokat
azonnal javíttassa meg
szakemberrel.
● A hibás, elhasználódott alkatrészeket cserélje ki.
● A gép javításához CSAK gyári alkatrészeket használjon!
● A karbantartás során csak az előírt mennyiségű és
minőségű kenőanyagokat használja!


K
ÉSZÜLJÖN

FEL A VÉSZHELYZETEKRE, BALESETEKRE!

● Legyen kéznél a Mentők és a legközelebbi kórház
elérhetősége, vészhelyzet esetén.
● Legyen felkészülve a teendőkre, ha tűz gyulladna ki.
● Tartson kéznél tűzoltókészüléket és elsősegély dobozt.

● A gépek hidegindítását elősegítő anyagok fokozottan
gyúlékonyak, NE használja ezeket, mert robbanást
és/vagy tüzet okozhatnak.

FIGYELEM!

Az üzemanyag mérgező és gyúlékony!
DOHÁNYZÁS
A

GÉPET NE HASZNÁLJA NYÍLT LÁNG KÖZELÉBEN!

MINDIG
A

ÉS NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA A GÉP MŰKÖDÉSE KÖZBEN TILOS!

ÁLLÍTSA LE A MOTORT, MIELŐTT ÜZEMANYAGOT TÖLT A TANKBA!

MOTOR TISZTÁN TARTÁSÁVAL CSÖKKENTHETŐ A TŰZ KIALAKULÁSÁNAK KOCKÁZATA!

CSAK

A TALAJSZINTEN BIZTOSAN ÁLLÍTVA SZABAD

BALESETEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN!

NE

A GÉPET

INDÍTANI, TÁROLNI, FELTÖLTENI A

ÜZEMELTESSE A GÉPET NEHEZEN SZELLŐZŐ HELYISÉGBEN!

KERÜLJE

A KIPUFOGÓ GÁZOK KÖZVETLEN BELÉLEGZÉSÉT, MERT AZ MEGBETEGEDÉSHEZ, SÚLYOS

ESETBEN HALÁLHOZ IS VEZETHET.

Szeretnénk, ha a termékkel maradéktalanul elégedett lenne, ezért bármilyen
problémát, hiányosságot észlel kérjük jelezze felénk, és megpróbáljuk orvosolni azt!
BETONTROWEL
BT900 HPFH ikerrotoros betonsimító
ROBBANTOTT ÁBRÁK

