Bruksanvisning för lilla
blåsmaskinen Force
Varm grön

Maskinen väger
cirka 120 kg.

Bind maskinen
väl för
transporten.

Var försiktig så att
kablarna och blåsslangen inte skadas
när maskinen flyttas.

Lägg inte händerna eller andra
kroppsdelar i
blandaren.

Använd andningsskydd (P2).

Håll barnen på
avstånd från
maskinen.

1. Användningstemperatur -15… + 40 °C. När temperaturen är -2 °C eller lägre, anslut maskinen
till elnätet minst 15 minuter innan blåsningen påbörjas.
2. Rekommenderad säkring 16 A (aggregatanvändning 4,5 kW utgång). Använd en strömkabel
som är 2,5 mm eller kraftigare, max längd 30 m.
3. Kontrollera att blåsmaskinens ventil för ersättningsluft (ﬁnns mellan blåsmaskinen och behållaren, nedanför manöverpanelen)inte är helt stängd. Ventilen justeras enligt blåsningsmetoden. Ventilen hålls öppen cirka 1-2 cm vid friblåsning. När man blåser till ett slutet
hålutrymme bör ventilen vara ungefär halvt öppen.
4. Ställ manöverpanelens huvudbrytare i läge 1 och starta maskinen med tom ullbehållare,
med fjärrkontrollen. Efter granskningen kan matningen av Ekovilla påbörjas.
5. Töm ullsäckarna i maskinen i delar, en säck i gången. Överfyll inte maskinen.
6. Försäkra dig om, att förpackningsmaterial eller andra främmande föremål inte följer med i
ullen till maskinen.
7. Fyll inte behållaren med handen eller med andra föremål när maskinen är i gång.
8. Om slangen täpps till, ta loss den och avlägsna tilltäppningen. KAPA INTE SLANGEN.
9. Om blandaren i botten av ullbehållaren stannar, töm behållaren. Kontrollera att det inte
ﬁnns några hårda föremål i behållaren så som is, trä, spikar osv.
10. Om en elektrisk störning inträffar, ta loss strömkabeln, ställ fjärrkontrollen och huvudbrytaren i läge 0, vänta cirka 30 sekunder och koppla på strömmen igen. Störningen kvitteras.
11. VIDRÖR INTE DE ELEKTRISKA ANORDNINGARNA.
12. När du har avslutat isoleringsarbetet, töm behållaren och slangen genom att blåsa dem
rena.
13. Blås inte annat än Ekovilla-isolering med maskinen.
14. Om ett fel i maskinen uppstår, kontakta maskinens uthyrare och anmäl felet och typen av
felet.
15. Förvara maskinen skyddad mot regn (även under transport).
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