ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET
Montering, användning och service instruktioner

NIVELAURA / VIKPLOG

(mallit NL180, NL220, NL250, NL270, NL290, NL330, NL370 ja NL400)

ASENNUS:
•
•
•
•
•
•

Tarkista, että auran kiinnityspisteet ovat kunnossa
Liitä kone työlaitteeseen ja lukitse
Kiinnitä hydrauliliittimet. Puhdista liitin ennen asennusta huolellisesti
Liitä venttiilien ohjailua varten sähköjohdot (sähköventtiilillä varustetut mallit)
Käytä ennen liikkeellelähtöä hydrauliset liikkeet hitaasti ääriasennosta toiseen
Säädä tukijalka oikeaan korkeuteen

KÄYTTÖ:
•

Siipien eri asennoilla voit kerätä tai siirtää lunta nivelauralla tarpeen mukaan

HUOLTO:
•
•
•
•

Voitele nipat päivittäin käyttäessäsi auraa
Tarkista hydrauliletkujen kunto ettei ole vuotoja
Tarkista kelluntaliikkeiden toimivuus
Viikottain tarkkaile ruuveja sekä muttereita ja kiristä tarpeen mukaan

TAKUU:
•

Tuotteen takuu on 6 kk myyntipäivästä

HUOM!
•
•
•

Varoventtiili on turvalaite ja sen säätö ilman valmistajan lupaa on kielletty.
Rikottuasi sinetin takuuaika päättyy.
Noudata ajaessasi yleisiä työ- ja liikennesääntöjä. Toimi huolellisesti ja huomioi tarkasti työympäristösi.

MONTERING:
•
•
•
•
•
•

Kontrollera att plogens fäste är ordentligt fastsatt
Montera plogen i maskinen och LÅS fästet
Montera hydrauliken. Rengör snabbkopplingarna innan montering.
Montera eventuell el koppling från plogen till maskinen
Testa alla funktioner på plogen innan den tas i bruk ( se till att ha tillräckligt med utrymme för test körning)
Montera stödbenen i rätt höjd ( plogen ska i friläge vila på stödbenen och plog stålen)

ANVÄNDNING:
•

Med vingarnas olika lägen kan man samla ihop eller ploga snö

SERVICE:
•
•
•
•

Smörj alla fettnipplar dagligen
Kontrollera hydraulik slangarnas funktion ( läckage, skador)
Kontrollera att plogens flytläge fungerar
Kontrollera varje vecka att alla skruvar och muttrar är ordentligt fast

GARANTI:
•

Garanti 6 mån från inköpsdatum

OBS!
•
•
•

Säkerhetsventilens inställningar får inte ställas om utan tillverkarens tillstånd
Garantin upphör vid bruten emballage.
Följ trafikregler och observera omgivningen vid andvändning av plogen.
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