KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

AKCENT RIKKAÄES
6m; 7,5m; 9m; 12m

Valmistusnumero: ................
Ostopäivä: ...........................
Myyntipiste: ..........................
Käyttöohjenro:
Voimassa valmistusnumerosta 1 lähtien
Laadinta: HT
Painos: elokuu 2015

HUOM!
Koneen huoltoon saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä UNIA-FAMAROL varaosia. Ainoastaan
alkuperäiset osat täyttävät turvallisuusvaatimukset ja takaavat koneen pitkäaikaisen toiminnan.
Markkinoilla on saatavilla lukuisia korvikkeita. Korvikkeet voivat vaikuttaa kielteisesti
käyttöturvallisuuteen ja aiheuttaa koneen vaurioitumisen.
UNIA-FAMAROL ei ota vastuuta sellaisiin koneisiin liittyvistä korjauksista ja takuuvaatimuksista, joissa
on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.
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1. KONEEN TUNNISTUS JA VARUSTUS
Koneeseen on kiinnitetty tyyppikilpi (kuva 1.1). Tyyppikilpiin on merkitty koneen seuraavat
yksilöintitiedot:
•

koneen nimi ja valmistaja,

•

tyyppi,

•

konenumero,

•

valmistusvuosi,

•

CE-merkki.

Nämä tiedot on annettava huollon tai osien vaihdon yhteydessä.’

Kuva 1.1. Tyyppikilpi.

Koneen mukana tulee olla seuraavat asiakirjat:
•

Käyttöohje ja varaosaluettelo - 1 kpl

•

Takuukortti - 1 kpl

Suosittelemme, että konemyyjä säilyttää asiakkaan allekirjoittaman koneen ja käyttöohjeen
vastaanottokuitin.

Valmistajan osoite:
UNIA - FAMAROL Sp. z o. o.
Ul. Przemysłowa 100

puh. vaihde.

+48 59 841-80-01

76-200 Słupsk, Puola

faksi vaihde

+48 59 842-78-86

Myynti

+48 59 841-80-24

Huolto

+48 59 841-80-27

2. JOHDANTO
Hyvä Käyttäjä!
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Olet ostanut tehokkaan ja uudenaikaisen koneen.
voit hydyntää pitkään AKCENT- etuja ja tutustua sen ominaisuuksiin, jos tutustut sen mahdollisuuksiin
sekä luet tarkasti tämän käyttö- ja huolto-ohjeen.
Huomioi, että varaosia voidaan tilata ainoastaan varaosanumeron perusteella.
Sinun omaan turvallisuutta sekä koneen pitkäaikaista käyttövarmuutta ajatellen pyydämme lukemaan
tämän käyttöohjeen.
Kiinnitä

erityistä

huomiota

näihin

käyttöohjeen

turvallisuusmääräyksiin.

Pyydämme

noudattamaan turvallisuusmääräyksiä tapaturmien ja konevaurioiden estämiseksi. Pyydämme
myös välittämään kaikki turvallisuussuositukset myös muille käyttäjille.

2.1. Tekniset tiedot
Nro Parametri

6,0m

7,5m

9,0m

12,0m

1
2
3
4

Työleveys
Tehontarve
Työelementtien halkaisija
Kapasiteetti
Kuljetusmitat - pituus

m
kW
mm
ha/h
mm

6,0
51
7-8
4,0
2000

7,5
59
7-8
5,0
2000

9,0
66
7-8
6,0
2000

12,0
110
7-8
8,0
2000

5

- leveys
- korkeus
- paino
Suurin nopeus
kuljetusaikana
työaikana
Rengaspaine

mm
mm
kg
km/h

3000
2400
740
15 10

3000
3000
1030
15 10

3000
3600
1260
15 10

3000
3500
1700
15 10

kPa

0,2

0,2

0,2

0,2

6

7

2.2.

Yksikkö

Käyttötarkoitus

AKCENT-kitkijän tarkoituksena on rikkaruohon mekaaninen poisto sekä maapinnan sekoitus peruna-,
maissi-, punajuuri-, ripsi- ja vihannesviljelyssä. Rikkaruohopoistin on tarkoitettu maataloudelle ja
luomuvihannesviljelyyn.

HUOM!
EI SOVELLU KÄYTETTÄVÄKSI RASKAAN
VILJELYYN - KONEEN VAURIOITUMISVAARA.

(KIVISEN)

MAAPERÄN
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2.3.

Kuljetus

HUOM!
VARO ETTEI KULJETUSAIKANA KONEEN ALAPUOLELLA OLE
IHMISIÄ.
•

Koneella ei saa kuljettaa ihmisiä tai eläimiä.

•

Julkisilla teillä ajettaessa on noudatettava liikennemääräyksiä.

•

Ennen koneen kuljettamista on tarkistettava kiinnityselementtien lukituksen oikeellisuus.

• Konetta saa käyttää ainoastaan päivävalossa.
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3. TYÖTURVALLISUUS
HUOM!
TUTUSTU TÄHÄN KÄYTTÖOHJEESEEN ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA
Varoitustarrat:

Lue käyttöohje.

Sammuta moottori ja poista avain

Älä
aja
koneelementtien
päälle

Murskautumisvaara.

Nostovälinei
den
kiinnityspaik
ka

Käyttäjä on velvollinen pitämään turvamerkkejä puhtaana. Jos varoitustarrat ovat kuluneet tai eivät
ole luettavissa, on hankittava uudet koneen myyjältä tai valmistajalta.

3.1. Yleiset turvallisuusehdot
•

Vaatteet - oman turvallisuuden vuoksi vaatteiden tule olla aina kiinni.

•

Käyttö - ennen koneen käyttöä tutustu huolellisesti sen käyttöohjeeseen, erityisesti traktorin

kiinnitysmenetelmään säätöön ja toimintaan.
•

Varoitus - noudata varoituksia ja ohjeita. Kone on käynnistettävissä ainoastaan edellyttäen,

ettei siinä ole vaurioita.
•

Kiinnitys traktoriin - toimivarovasti konetta kiinnitettäessä ja irrotettaessa

•

Vetojärjestelmän kuormitus - huomioi traktorin vetojärjestelmän ja nostolaitteen kapasiteetti

Vaarallisuus - käyttäjän tulee valmistaa, ettei sivullisiin kohdistuu käynnissä tai
liikkeillä olevasta koneesta aiheutuvaa vaara.
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3.2. Koneen käyttö ja huolto
HUOM!
KONETTA SAAVAT KÄYTTÄÄ AINOASTAAN PÄTEVÄT HENKILÖT.
KONEEN KÄYTTÄJÄLLÄ TULEE OLLA
ASIANMUKAISTA MAATALOUSKONEISIIN LIITTYVÄÄ KOULUTUSTA
•

Ennen työn aloittamista on tutustuttava kaikkiin laitteisiin ja työelementteihin sekä niiden

toimintoihin;
•

koneen työaikana ei saa oleskella sen välittömässä läheisyydessä;

•

aina ennen käynnistystä kone on tarkistettava turvallisuuden ja ehjyyden osalta;

•

työtaukoaikana kone on laskettava maahan, traktorin moottori on sammutettava ja avaimet on

poistettava virtalukosta,
•

huolto-, voitelu-, säätö- ja puhdistustoimenpiteitä saa suorittaa, kun moottorin on sammutettu, kone

laskettu maahan ja avaimet poistettu virtalukosta;
•

työaikana koneen päälle ei saa astua eikä kuormittaa sitä;

•

konetta saa asetta työasennosta kuljetusasentoon ja takaisin kevyesti ja ilman nytkähdyksiä;

•

U-kääntöä tehtäessä ei saa käyttää traktorin riippumattomia jarruja;

•

koneen kanssa yhdessä toimivalla traktorilla tulee olla kaikki etupyörien painot asennettuna.

•

kun kone on nostettu nostolaitteella huoltoa varten, se on asianmukaisesti tuettava

huoltohenkilöstön ja sivullisten loukkaantumisvaaran estämiseksi;
•

ennen liikkeelle lähtöä tarkista lähin ympäristösi (LAPSET!). varmista, että näkyvyys on riittävä,

•

koneella ei saa kuljettaa henkilöitä ja materiaaleja työ- tai kuljetusaikana;

•

ajoaikana ei saa poistua kuljettajan istuimesta!

•

käytä valmistajan suositusten mukaista traktoria;

•

väsymystekijän rajoittamiseksi tee taukoja työaikanasi;

•

älä työskentele päihteiden vaikutuksen alla tai elimistön psyykkisen ja fyysisen toimivuuden

ollessa alentunut,
•

hyvin pölyisessä ympäristössä (esim. kuiva maaperä) käytä hengityksensuojaimia;
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•

koneen käyttäjänä saa olla ainoastaan terve ja täysi-ikäinen henkilö;

•

konetta saa käyttää ainoastaan tässä ohjeessa mainittuihin tarkoituksiin;

•

ei saa oleskella traktorin ja kiinnitetyn koneen välissä moottorin ollessa käynnissä;

•

konetta auki- ja kiinni taitettaessa ei saa oleskella varsien työalueella;

•

Kiinnitys- ja muiden koneeseen kuuluvien tappien lukitsemiseen saa käyttää ainoastaan

alkuperäisiä sokkia;
•

konetta ei saa käyttää, jos hydrauliikkajärjestelmä on viallinen.

3.3. Ajo tieliikenteessä
Julkisilla teillä ajettaessa koneeseen tulee olla asetettu kuljetusasentoon ja sivuvarsien tulee olla
lukittu turvaketjulla.
Liikenneturvallisuus ja voimassaolevat liikennemääräykset edellyttävät, että julkisilla teillä ajettaessa
traktorista ja maatalouskoneesta koostuvan yhdistelmän tulee täyttää pelkkää traktoria koskevat
vaatimukset. Lisäksi nostolaitekiinnitteinen kone on vaarallinen traktorin perässä ajaville ja sitä
ohittaville ajoneuvoille, jonka vuoksi se on varustettava toimivilla valoilla sekä hitaiden ajoneuvojen
kilvellä (lisävarustus).

HUOM!
YHDISTELMÄT, JOIDEN TYÖLEVEYS ON ALLE 3 METRIÄ, SAAVAT AJAA
JULKISILLA TEILLÄ EDELLYTTÄEN, ETTÄ KONEESSA OLEVIIN
PIDIKKEISIIN
KIINNITETÄÄN
VAROITUSKILVET
VINOITTAISILLA
PUNAVALKOISILLA RAIDOILLA, VALKOISET ETUVALOT JA PUNAISET
TAKAVALOT (PN-R-41001 JA PN-R-41002 STANDARDIN MUKAAN), JOTKA
OVAT SAATAVILLA MAATALOUSKONEMYYMÄLÖISTÄ.
Valolaitteita on kiinnitettävä siten, että takavalot ja valkopunaisilla raiteilla peitetty varoituskilpi on
suunnattu taaksepäin sekä valkoiset äärivalot ja kilven punavalkoinen puoli on suunnattu yhdistelmän
etupäähän. Laitteita on kiinnitettävä pidikkeisiin tyypillisen maatalouskäyttöön soveltuvan lukitustapin
avulla. Kaksipuolisten paneelien käyttö, jotka on asennettava samaan pidikkeeseen, on sallittua
edellä mainittuja sääntöjä noudattaen.

Muista kytkeä valaisimet traktorin sähköjärjestelmään!
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HUOM!
EI
SAA
KÄYTTÄÄ
VAROITUSKILEJÄ.

KANNETTAVIA

VALOLAITTEITA

JULKISILLA TEILLÄ AJAMINEN ILMAN LIIKENNEMÄÄRÄYSTEN
VAROITUSMERKKEJÄ JA VALOJA VOI AIHEUTTAA ONNETTOMUUDEN!

ILMAN

MUKAISIA

4. KÄYTTÖOLOSUHTEET
4.1. Käyttörajoitukset ja väärinkäyttö
Tutustu ja noudata seuraavia rajoituksia ja suosituksia:
•

koneen käyttäjä ei saa työskennellä alkoholin, päihteiden, voimakkaiden lääkkeiden tms.

aineiden vaikutuksen alaisena;
•

liikuntarajoitteiset ja sairaana olevat henkilöt saavat käyttää konetta vain pätevän lääkärin

antamalla suostumuksella;
•

konetta eivät saa käyttää alaikäiset tai sellaiset henkilöt, joilla ei ole riittävää koneen käyttöön

liittyvää pätevyyttä, osaamista ja taitoa;
•

konetta ei saa käyttää luonnonsuojeluun ja hiljaisuusvyöhykkeisiin kuuluvilla alueilla ilman

erikseen annettavaa lupaa;
•

ennen U-käännöstä kone on nostettava kuljetusasentoon;

•

ei saa ylittää suurinta työnopeutta;

•

kone ei ole tarkoitettu muhin kuin kohdassa 2.2 mainittuihin töihin.
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5. RAKENNE
5.1. Pääelementit
Akcent-kitkijän pääkomponentit ovat:
•

runko,

•

kiinnitystelineet,

•

äkeet.

Kuva 5.1. Kitkijän komponentit (1 - runko, 2 - työvarret, 3 - kiinnitystelineet, 4 - äkeet, 5 - äkeiden työkulman
säätö, 6 - ketju (kuljetusaikainen turvalaite).

a.

Runko koostuu tangoilla yhdistetyistä elementeistä:

•

keskiosa [1] hitsatulla kolmipistekiinnityksellä (TUZ) ja ruuvattavilla tukipyörillä;

•

sivuvarret [2] alaslaskettavat ja nostettavat kaksitoimisilla hydraulisylintereillä, jotka

kuljetusajaksi on lukittava turvaketjulla [6].
b.

Ripustustelineistä [3] on ripustettu äkeet. Ripustustelineet on yhdistetty joustavasti runkoon

tappien avulla.
c.

Äkeet [4] koostuvat palkeista, joihin on kiinnitetty jousiterästä valmistetut piikit, jotka takaavat

täydellisen mukautumisen maapintaan. Piikkien asetuskulma on säädettävissä pellolla vivun avulla [5]
normaaliin tai tehoasentoon.
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6. TYÖVALMISTELUT
Koneen valmistaminen käyttöön ja käynnistys kuuluvat käyttäjälle.
HUOM!

KONEEN
KÄYTTÄJÄLLÄ
TULEE
OLLA
ASIANMUKAISTA
MAATALOUSKONEISIIN LIITTYVÄÄ YLEISKOULUTUSTA
6.1. Koneen purku
Koneen purku ja lastaus on suoritettava nosturin avulla.
•

Konetta saa nostaa ainoastaan nostokorvistaan.

•

varmista, että nosturin nostokyky on riittävä ja siihen ei liity kaatumisvaara;

•

käytä vain hyväksyttyjä köysiä ja hihnoja;

•

konetta ei saa kiinnittää suoran nostokoukulla, vaan on käytettävä nostoliinoja, -ketjuja tai

hihnoja;
•

konetta nostettaessa pidä köysiä, ketjuja ja hihnoja kiristettynä vaarallisen heilumisen

estämiseksi;
•

konetta nosturilla nostettaessa on aina valvottava nostoreittiä ja poistettava kaikki esteet;

•

jos konetta on tarkoitus kuljettaa perävaunulla, lavalla jne., se on kiinnitettävä huolellisesti;

•

yhdistelmän koko työalue, mukaanlukien pysäköintipaikka, on tarkastettava sellaisten

huomioitavien vaaratekijöiden varalta, kuten virtajohdot, kaasut ja nesteet. Ellei tällaisia vaara-alueita
ole olemassa, valitse muu paikka toimenpiteen suorittamiseksi;
•

kaikkien työntekijöiden tulee pitää asianmukaista turvaväliä, jottei heihin osuu

irtonaisia osia koneen kaatuessa.

HUOM!
KUN KITKIJÄ ON PURETTU, SE ON ASETETTAVA TUKEVASTI TASAISELLE
JA KOVALLE ALUSTALLE.
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6.2. Työvalmistelut
•

varmista, että kone on ehjä ja teknisesti käyttökuntoinen,

•

yhdistä kone traktoriin kohdan 6.2.1 mukaisesti;

•

kytke hydrauliletkut kohdan 6.2.2 mukaisesti;

•

kiristä kaikki ruuvit, mutterit ja pultit;

•

varmista mekanismien toimivuus;

•

tarkista hydrauliletkujen kuntoa;

•

voitele konetta kohdassa 6.3 mainitun voitelusuunnitelman mukaisesti;

•

tarkista rengaspainetta.

6.2.1. Koneen kiinnitys traktoriin ja tasapainotus

HUOM!
TOIMI ERITTÄIN VAROVASTI KONETTA KIINNITETTÄESSÄ JA
IRROTETTAESSA.
OLESKELEMINEN
TRAKTORIN
JA
KITKIJÄN
KIINNITYSVARREN
VÄLISSÄ
KIINNITYS-,
IRROTUSJA
OHJAUSTOIMENPITEITÄ
SUORITETTAESSA
ON
EHDOTTOMASTI
KIELLETTY.
•

Kytke traktorin hydrauliikka asentosäätöön;

•

nosta nostolaitetta siten, että koneen alakiinnityspalkki kohdistuu traktorin kiinnitykseen;

•

aja traktoria koneen lähelle siten, että koneen alakiinnitys asettuu traktorin kiinnitykseen ja

suojaa sitä soljilla ja sokeilla;
•

kytke koneen yläkiinnityskohta traktoriin;

•

ylävarren kiinnityskohdan kitkijän puolella tulee olla traktoripuoleisen kiinnityskohdan

yläpuolella;
•

hydrauliletkujen kytkennän jälkeen nosta konetta kevyesti traktorin nostolaitteella, nosta

tukijalas ja lukitse se tapilla;
•

irrota turvaketjut ja taita kitkijän sivuvarret auki;

•

vaaitse konetta oikean ripustustelineen kammen ja yläkiinnitysvarren avulla.
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6.2.2.

Hydrauliliitännät

HUOM!
HYDRAULIIKKAÖLJY
ON
KORKEAN PAINEEN
HYDRAULILETKUJA
TRAKTORIHYDRAULIIKKAAN
VARMISTA, ETTEI SE OLE PAINEEN ALLA.

ALLA.
KONEEN
KYTKETTÄESSÄ

•

Ennen hydrauliletkujen kytkentää traktoriin vapauta painetta ja sammuta traktorin moottori;

•

vältä hydrauliletkujen taivuttamista ja vaurioittamista;

•

liittimien tulee olla asianmukaisesti merkitty traktorin puolella väärän kytkennän välttämiseksi;

•

väärä liitäntä aiheuttaa toiminnon kääntämisen (esim. nosto/lasku). TÄRKEÄÄ!

Suosittelemme vaihtamaan hydrauliletkut 5 vuoden välein.
6.2.3.

Voitelu

•

Öljyjä ja rasvoja käsiteltäessä pidä aina suojavaatetusta;

•

suojaa ihoa öljyltä ja rasvoilta;

•

älä käytä kulunutta öljyä tai rasva käsipesuun! Se voi sisältää metallisiruja, jotka voivat

aiheuttaa käsien loukkaantumisen. Öljy voi ärsyttää ja infektoida haavaa;
•

lue voiteluaineiden etikettiä ja varoituksia;

•

Synteettiset öljyt sisältävät usein syövyttäviä aineita, jotka aiheuttavat voimakasta ihon

ärsytystä;
•

jos ihosi altistu ärsyttävälle öljylle tai rasvalle, otan yhteyttä lääkäriin;

•

öljyn maapinnalle vuotaessa estää sen leviäminen. Öljy on kerättävä pois kankaalla. Kerättyä

öljyä on käsiteltävä ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksien mukaisesti.
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6.3. Voitelusuunnitelma
Voitelukohta Osan nimi

Voitelukohta Rasvan
tyyppi
määrä

1
2
3
4
5

2
2
2
1
2

Varsien kääntöakseli
Kiinteä tukipyörä
Sylinteripäät
Sylinterin männänvarsi
Kääntyvä tukipyörä

ŁT-41
ŁT-41
ŁT-41
ŁT-41
ŁT-41

Aikaväli

Lisätiedot

50 tunnin välein
50 tunnin välein
50 tunnin välein
50 tunnin välein
50 tunnin välein

voitelunippa
voitelunippa
voitelunippa
pinnallisesti
voitelunippa

7. ASETUKSET JA SÄÄTÖ
7.1. Työsyvyyden säätö
•

Kitkijän säätö on suoritettava ensimmäisen ajon yhteydessä tulevalla työsyvyydellä;

•

kitkijän rungon tulee olla asetettu samansuuntaisesti pellon pintaan nähden;

•

äkeiden työsyvyyttä säädetään tukipyörien avulla; tukipyörien korkeuden säätö on

portaaton ja se tapahtuu nuppien avulla;
•

työsyvyys

riippuu

mm.

äespiikkien

kallistuskulmasta;

piikkien

kallistuskulma

on

säädettävissä vivulla (kuva 5.1 - nro 5) äeskohtaisesti.

15 | Sivu

8. KÄYTTÖ
HUOM!
AKCENT-RIKKAÄKEEN KÄYTTÖAIKANA ON NOUDATETTAVA YLEISIÄ
LUVUSSA
3
SEKÄ
ALLA
OLEVASSA
OHJEESSA
MAINITTUJA
TYÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ.
Oikean työsuorituksen saavuttaminen edellyttää seuraavien sääntöjen noudattamista:
•

Varmista, että kone on kiinnitetty asianmukaisesti traktoriin;

•

tutustu huolellisesti TÄHÄN KÄYTTÖOHJEESEEN;

•

tarkista ja mahdollisesti korjaa työsyvyyttä;

•

pidä tasaista ajonopeutta;

•

puhdista kone aina työn jälkeen;

•

vaurioituneet osat on vaihdettava alkuperäisiin;

•

Ennen U-käännöstä nosta kone sellaiselle korkeudelle, ettei se törmää mahdollisiin esteisiin

tai maaperään.
•

aja konetta suoraan ja kattaen koko pellon pinta-alaa.

•

vältä nytkähdyksiä.

HUOM!
EI SAA PERUUTTAA EIKÄ TEHDÄ U-KÄÄNNÖKSIÄ KONEEN OLLESSA
TYÖASENNOSSA. ÄLÄ OLESKELE KITKIJÄN LÄHELLÄ NOSTO-, LASKU- SEKÄ
AUKI- JA KIINNITAITTOTOIMENPITEITÄ SUORITETTAESSA. KITKIJÄN
KANSSA
YHDESSÄ
TOIMIVALLA
TRAKTORILLA
TULEE
OLLA
ETUAKSELIN PAINOT KIINNITETTYNÄ.
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9. TOIMITUS JA SIIRTO
9.1.
1.

Toimitus
Kuljetusehdoista päättää valmistaja, ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu, kitkijä

toimitetaan kokoonpantuna ja käyttövalmiina.
2.

Ostaja sopii koneen noutoajasta valmistajan kanssa.

3.

Koneen pakkaamisesta vastaa Myyjä/maahantuoja.

4.

Koneen lastauksesta vastaa valmistaja. Kuljetusaikana koneesta vastaa kuljettaja.

9.2.

Siirto

HUOM!
KONETTA
ON
SIIRRETTÄVÄ
KULJETUSASENNOSSA,
TS.
TRAKTORIN
NOSTOLAITTEESEEN KIINNITETTYNÄ JA YLÄASENNOSSA. EI SAA
OLESKELLA TRAKTORIN JA KONEEN LÄHELLÄ TRAKTORIN OLLESSA
LIIKKEILLÄ.
Ajoaikana noudata seuraavia sääntöjä ja toimi asianmukaisesti:
•

julkisilla teillä ajaessasi noudata liikennemääräyksiä ja asenna koneeseen lainmukaiset

varoituslaitteet (valot päällä, vilkkuvalot, varoituskolmio jne.) kohdan 3.3 mukaisesti. toimi erittäin
varovasti muita ajoneuvoja ohittaessa;
•

nosta kirkijä traktorin hydraulinostolaitteella;

•

taita hydraulivarret kiinni;

•

lukitse varret turvaketjulla [kuva 5.1. - nro 6];

•

Koneella ei saa kuljettaa ihmisiä tai eläimiä;

•

ajonopeus asfalttiteillä ei saa ylittää 15 km/h ja epätasaisilla teillä 5 km/h.

HUOM!
ENNEN 12 METRISEN RIKKAÄKEEN ASETTAMISTA KULJETUSASENTOON
ÄESPIIKIT ON KALLISTETTAVA ÄÄRIMMÄISEEN TAKA-ASENTOON.
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10. HUOLTO JA VARASTOINTI
10.1. Huolto
HUOM!
LOUKKAANTUMIS- JA MURSKAUTUMISVAARA.
•

Ennen koneen puhdistus-, voitelu-, asetus- tai säätötoimenpiteiden aloittamista varmista aina,

että traktorin moottori on sammutettu ja avaimet poistettu virtalukosta;
•

koneen säätöä, korjauksia ja huoltoa saa suorittaa ainoastaan koneen ollessa pysähdyksissä,

laskettuna alas ja tuettuna.
•

Tietyissä tapauksissa, kun kone on nostettu nostolaitteella huoltoa varten tai

muulla hyväksyttävällä tavalla (esim. nosturilla), se on asianmukaisesti tuettava
huoltohenkilöstön ja sivullisten loukkaantumisvaaran estämiseksi;
•

aina ennen työn päättymistä kone on puhdistettava mullasta ja kasvijätteistä sekä

tarkistettava osien ja komponenttien liitokset;
•

kaikki löystyneet ruuviliitokset on kiristettävä, kuluneet osat uusittava ja vaurioituneet osat

korjattava tai hävitettävä;
•

tarkista hydraulijärjestelmän tiiveyttä - uusi vaurioituneet osat tarvittaessa.

10.2. Varastointi
•

Rikkaäes on säilytettävä AUKI TAITETTUNA ja kovalla alustalla.

•

varastointipaikan tulee olla katettu ja pois lasten, sivullisten ja eläimien ulottuvilta.

•

työsesongin jälkeen kone on puhdistettava huolellisesti sekä suoritettava osien ja

komponenttien tarkastus. Kuluneita osia havaittaessa ne on vaihdettava uusiin ja alkuperäisiin osiin.
•

paikallisia maalivaurioita on täydennettävä uudella maalikerroksella;

•

työpintoja on suojattava korroosiolta asianmukaisella rasvalla, esim. Antykor 1;
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11. PURKU JA HÄVITYS
Koneen

käyttäjä

on

ympäristönsuojelumääräyksien

mukaisesti

velvollinen

varmistamaan

asianmukaisen jätehuollon paikallisten määräyksien mukaisesti.
Tältä osin osan, komponentin tai koko koneen hävityksen yhteydessä käyttäjän tulee:
•

huoltaa käyttökelpoisia osia ja varastoida niitä;

•

luovuttaa hävitettäviä metalliosia romuliikkeelle;

•

luovuttaa kartonki-, paperi-, muovi-, kumi-elementit jne. kierrätysliikkeelle;

•

kulunut öljy on luovutettava öljyjen ja rasvojen keräystä harjoittavalle liikkeelle jätehuolto- ja

ympäristönsuojelumääräyksien mukaisesti.

12. VALMISTAJAN VASTUU
Valmistajan vastuu raukeaa, jos konetta käytetään lain-, työturvallisuus- tai käyttöohjemääräyksien
vastaisella tavalla. Koska koneen käyttöaikana voi ilmaantua tässä käyttöohjeessa ennakoimattomia
tilanteita, käyttäjän tulee aina toimia yleisten turvallisuusehtojen mukaisesti. Valmistajan vastuu on
suljettu pois, jos koneessa käytetään muita kuin alkuperäisiä tai valmistajan hyväksymiä osia.
Valmistaja ei vastaa välillisvahingoista, mukaanlukien muiden koneiden tai laitteiden vaurioituminen.
Valmistajan vastuu ei käsitä vääriä (tai odotettua huonompia) työtuloksia, jos yksikin tämän koneen tai
traktorin käyttöohjeen määräyksistä jää täyttämättä. Koneen käytöstä ja huollosta vastaa omistaja.
Koneen omistaja vastaa huoltohenkilöstön pätevyydestä sekä koneen käytön ja toiminnan
tuntemuksesta.
Huomioi, että koneen väärä käyttö voi vaarantaa ihmisiä ja eläimiä. Noudata aina valmistajan ohjeita.

HUOM!
MUUT KUIN ESITETYT RAKENNERATKAISUT, JOTKA EIVÄT EDELLYTÄ TÄMÄN
KÄYTTÖOHJEEN JA VARAOSALUETTELON MUUTTAMISTA, OVAT SALLITTU.

13. TAKUUEHDOT YLEISET EHDOT
Takuu kattaa valmistajan viasta aiheutuneet materiaali-, työstö-, tai asennusvauriot.
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HUOM!

Valmistaja/myyjä

ei

hyväksy

takuunalaista

valitusta seuraavissa tapauksissa:
•

KÄYTTÖOHJEEN MÄÄRÄYKSIEN LAIMINLYÖNTI,

•

KONETTA ON TEKNISESTI MUUTETTU TAI HUOLLETTU ILMAN VALMISTAJAN

ANTAMAA LUPAA,
•

KONETTA TAI SEN VARUSTEITA ON VARASTOITU, HUOLLETTU JA KÄYTETTY

VÄÄRIN,
•

TAKUUKORTTI JÄÄ MYYJÄN TÄYTTÄMÄTTÄ TAI SE EI OLE TÄYDENNETTY

KOKONAAN.
Takuu ei käsitä työelementtien kulumista tavallisen käytön myötä.
Kumi- ja muovielementit kuuluvat takuun piiriin ainoastaan selkeiden materiaalivikojen
osalta.
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KONEEN

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(Declaration of Conformity for the Machine)

UNIA-FAMAROL Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk, Puola
toteaa täydellä vastuullaan, että seuraava kone:
(declares with full responsibility that the machine)

johon tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus liittyy, täyttää seuraavat vaatimukset:
(to which this declaration relates meets the following requirements)

Puolan Talousministerin asetus päivätty 21. lokakuuta 2008, (Virallinen lehti nro, 199, 1228.
kohta) ja EU-direktiivit 2006/42/EY annettu 17. toukokuuta 2006
(According to the Directive of the Minister of Economy of 21st October 2008 (No 199, pos. 1228) as well as the European Union Directive
2006/42/WE of 17th May 2006)

Koneen teknisestä dokumentaatiosta vastaava henkilö: Bogdan Bargowski, ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk, Puola
(Responsible person for the technical documentation of the machine)

Vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevassa menettelyssä on huomioitu seuraavat normit:
(To evaluate the conformity the following standards have been also used)

PN-EN ISO 12100:2012; PN-EN ISO 4254-1:2013-08; PN-ISO 4254-9:1996; PN-EN ISO 13857:2010;
PN-ISO 3600:1998, PN-ISO 11684:1998,
Tämä EY-vaatimustenmukaisuusvakuuutus raukeaa, jos konetta on muutettu tai uudistettu ilman valmistajan
antamaa lupaa.

Słupsk

(The Declaration of Conformity is void if the machine is altered or reconstructed without Unia-Famarol
Sp. z o.o. permission)

Paikka ja aika
Date and place of issue

Valtuutetun
henkilön
asema ja allekirjoitus

nimi,

Full name, position and signature of
the authorized person

MUISTIINPANOT

UNIA-FAMAROL sp z o.o.
ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk, PUOLA
puh. vaihde +48 (059) 841 80 01
fax vaihde +48 (059) 842 78 86
puh./fax asiakaspalvelu +48 (059) 841 80 24
puh. huolto +48 (059) 841 80 27

