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NO

Vi, Uni-corp Europa, 33 Avenue Pierre Brossolette, 94048 Créteil Cedex, Frankrike, bekrefter at dersom produktet beskrevet i dette sertifikatet er kjøpt fra
en autorisert Paclite forhandler innen EØS, er i samsvar det med følgende direktiver: Maskiner direktiv 2006 / 42/EC, elektromagnetisk kompatibilitet
2004/108/EC (som endret ved 92/31/EEC & 93/68 EEC). Den fysiske agent (vibrasjon) er i overensstemmelse med direktivet 2002/44/EC.
Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC, BS EN ISO 12100-1/2 Maskinsikkerhet og tilhørende harmoniserte standarder, der det er aktuelt. Støyutslipp i henhold til
direktiv 2005/88/EU vedlegg VI), for maskiner under artikkel 12 skal det meldte organ er TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D51105 Köln, Tyskland.
Nous soussignons, Uni-corp Europe, 33 Avenue Pierre Brossolette, 94048 Créteil Cedex, France, certifions que si le produit
décrit dans ce certificat est acheté chez un distributeur de la marque déposée “Paclite” au sein de la EEA, celui-ci est conforme
aux norms CEE ci-après: Norme de la machine 2006/42/CE, Norme compatible pour l’électromagnétisme 2004/108/CE (modifie
par 92/31/CEE et 93/68/CEE). Le nombre de vibrations est en accord avec la directive 2002/44/CE. Caractéristiques basse
tension 2006/95/CEE, BS EN ISO 12100-1/2 , Norme de sécurité des machines et des critères associés et configurés, si
applicable. Les émissions debruit sont conformes à la directive 2005/88/CE Annexe VI pour machines, article 12. L’objet
mentionné est TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D-51105 Köln, Allemagne.

F

La Sociedad, Uni-corp Europe, 33 Avenue Pierre Brossolette, 94048 Créteil Cedex, France, por el presente documento
certifica que si el producto descrito en este certificado es comprado a un distribuidor autorizado de Paclite en la EEA, este es
conforme a las siguientes directivas: 2006/42/CE de la CEE, Directiva 2004/108/CEE sobre Compatibilidad Electromagnética
(según enmiendas 92/31/CEE y 93/68 CEE). El numero de vibraciones esta de acuerdo con la Directiva 2002/44/CE. Directiva
sobre Bajo Voltaje 2006/95/CEE, BS EN ISO 12100-1/2 de Seguridad de Maquinaria y Niveles armonizados estándares
asociados donde sean aplicables. Emisión de Ruídos conforme a la Directiva 2005/88/CE Anexo VI para máquinas bajo articulo
12 la mencionada unidad está TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D-51105 Köln, Germany.

E

O signatário, Uni-corp Europe, 33 Avenue Pierre Brossolette, 94048 Créteil Cedex, France, pelo presente, declara que se o
produto descrito neste certificado foi adquirido a um distribuidor autorizado do Paclite em qualquer pais da EEA, está em
conformidade com o estabelecido nas seguintes directivas comunitárias: 2006/42/CE, Directiva de Compatibilidade
Electromagnética 2004/108/CEE (conforme corrigido pelas 92/31/EEC & 93/68 EEC). O numero de vibrações está de acordo com
a directiva 2002/44/CE LB. A directiva de baixa voltagem 2006/95/CEE, BS EN ISO 12100-1/2 Segurança da maquinaria e às
normas harmonizadas afins se aplicáveis. As emissões de ruido respeitam e estão dentro das directivas para máquinas
2005/88/CE Anexo VI, artigo 12, sendo o organismo notificado TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D51105 Köln, Germany.
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Forord
Denne håndboken er skrevet for å hjelpe deg med å betjene gå-bak gulvsager trygt. Den er først og
fremst beregnet for forhandlere og operatører av Paclite Utstyr gå-bak gulvsager. Det anbefales at
du oppbevarer denne håndboken eller en kopi av den lett tilgjengelig for referanse.
Før du bruker eller utfører vedlikehold på denne maskinen må du lese og forstå denne håndboken.
Skulle du ha noen spørsmål om trygg bruk eller vedlikehold av maskinen etter å ha lest denne
håndboken, SPØR veileder eller KONTAKT: Paclite Equipment på +65 6756 7688
Paclite Equipment forbeholder seg retten til å endre maskinens spesifikasjoner uten varsel eller
forpliktelse.
Retningsanvisninger med hensyn til notasjoner
Teksten i denne håndboken for spesiell oppmerksomhet vises på følgende måte:

FORSIKTI
G

ADVARSE
L

Dette FORSIKTIG skiltet indikerer en potensiell fare, som hvis ignoreres,
kan føre til skader på operatøren og/eller de nær ved, samt skade på
maskinen.

Dette ADVARSEL skiltet indikerer en potensiell fare, som hvis ignoreres
kan føre til dødsfall for brukeren og/eller folk i nabolaget.
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Bruksanvisning gå-bak-gulvsag

Sikkerhetsinformasjon
For din egen personlig beskyttelse og for sikkerheten til de rundt deg, kan du lese og sikre at du fullt ut forstå følgende sikkerhetsinformasjon. Det er
ansvaret til operatøren for å sikre at han / hun fullt ut forstår hvordan du skal bruke dette utstyret trygt. Hvis du er usikker på om trygg og riktig bruk av
gå-bak gulv så, ta kontakt med veileder eller Paclite utstyr.

Feil vedlikehold kan være farlig. Les og forstå denne delen før du utfører
vedlikehold, service eller reparasjoner.
ADVARSE
L

Generell sikkerhet


Eieren av denne maskinen må observere, og også trene brukeren av maskinen til å observere,
de effektive arbeidskraftbeskyttelseslover i søkerlandet.



Denne maskinen skal brukes til tiltenkt applikasjon.



Denne maskinen skal brukes av godt utdannet personale.

• Personlig verneutstyr (PVU) må bæres av operatøren når utstyret blir brukt.
• Sperr av arbeidsområdet og hold medlemmer av det offentlige og uautorisert personell på trygg
avstand.
• Kontroller at du vet hvordan du trygt slå denne maskinen AV før du slår den på i tilfelle du kjører
inn i noen problemer.
• Slå alltid av motoren før service det.
• Under bruk blir motoren svært varmt. La alltid motoren kjøle seg ned før du berører den.
• La aldri motoren i gang og uten tilsyn.
• Ikke fjern eller tukle med noen utstyrt vakter, de er der for din egen beskyttelse. Hvis de er skadet
eller mangler, BRUK IKKE MASKINEN før vakten har blitt erstattet eller reparert.
• Bruk aldri vått blad uten en tilstrekkelig tilførsel av vann til bladet.
• Ta ikke på eller prøv ikke å stoppe en bevegelig øste med hånden.
• Ikke kutt dypere enn 2,5 cm per pass med et tørr blad.
• Rør aldri en tørr diamantskive umiddelbart etter bruk. Bladet krever flere minutter for å kjøle
maskinen er slått av.
• Slå alltid av motoren før den transporteres, flytt den rundt området eller utfør vedlikehold på den.
• Ikke bruk maskinen når du er syk, trøtt eller under påvirkning av alkohol eller narkotika.
• Denne maskinen er designet for å eliminere mulige risikoer som oppstår ved bruk av den. Men en
iboende risiko utgjør, og denne risikoen er ikke klart gjenkjennelig og kan føre til personskade eller
skade på eiendom, og muligens død. Dersom slike uforutsigbare og ugjenkjennelig risiko blir tydelig,
må maskinen stoppes umiddelbart, og operatør eller hans veileder må iverksette nødvendige tiltak
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for å eliminere slike risikoer. Det er noen ganger nødvendig at produsenten må informeres om en
slik hendelse for fremtidig teller måling.

Drivstoffsikkerhet
Drivstoff er brannfarlig. Det kan føre til skade på eiendom. Slå av
motoren, slokke alle åpne flammer og røyk ikke mens fylling av
drivstofftanken. Tørk alltid opp eventuelt søl.
ADVARSE
L

• Før påfylling, slå av motoren og la den avkjøles.
• Ved ny påfylling, bruk en skikkelig trakt, og unngå søl over motoren.
• under påfylling, ikke røyk eller tillate bruk av åpen ild i området.
• Sølt drivstoff må bli trygt umiddelbart ved hjelp av sand. Hvis drivstoffet er sølt på klærne dine, skift
dem.
• Oppbevar drivstoffet i en godkjent, gjorde formål beholder unna varme og antenningskilder.

Helse og sikkerhet
Drivstoff
Må ikke svelges drivstoff eller inhalere drivstoffdamp og unngå kontakt med huden din. Vask
drivstoffsprut umiddelbart. Hvis du får drivstoff i øynene, skylle med rikelige mengder vann og
kontakt lege så snart som mulig.
Avgasser
Avgassene produsert av denne maskinen er svært giftig og kan drepe!
Kontroller at arbeidsområdet er tilstrekkelig ventilert.
ADVARSE
L

PPE (Verneutstyr)
Egnet verneutstyr må brukes når du bruker dette utstyret dvs. vernebriller, hansker, hørselvern,
støvmaske og fottøy med stålbeskyttet tå (med anti-skli såler for ekstra beskyttelse). Bruk klær som
passer for det arbeidet du gjør. Beskytt alltid beskytt huden mot kontakt med betong.
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Komponent

Materiale

Håndtak

Stål

Hovedramme

Stål

Beltevokter

Stål

Bladvokter

Stål

Maskin

Aluminium

Bruksanvisning gå-bak-gulvsag

Miljø

Vanntank

Høydensitet polyetylen

Ulike deler

Stål og aluminium

For å beskytte miljøet må resirkulere noen kasserte apparat eller tilbehør. Tabellen
ved siden av gir deg en liste over maskinens komponenter og deres respektive
materialer. Ta kastet apparat til relevante gjenvinningsstasjoner.
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Maskinbeskrivelse
Precision Cut 400
1. 1. Driftshåndtak

2. Vanntankdeksel
3. Løftekrok
4. Vanntank
5. Justeringsmarkør
6. Bladvokter
7. Blad
8. Beltevokter9. Motor
10. NØDSTOPP-knappen
11. Åpningsdybdemåler
12. Åpningsdybdekontroll
håndhjulet
13. Gasshendel
14. Turteller (også med
timeteller)
15. låsemekanisme

Merk: På grunn av forbedringer og endringer i utstyret, kan illustrasjonene være forskjellig fra den
faktiske maskinen.
Tiltenkt bruk:
Denne gå-bak sagen er ment å bli brukt i den våte eller tørre saging av gamle og nye betong og
asfalt. Ikke skal brukes for tørrkapping i EU som det ikke er utstyrt med en støv-port.
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Bruksanvisning gå-bak-gulvsag

Førstartsjekk
Følgende førstartsjekk må utføres før starten av hver arbeidsøkt eller etter hver fjerde time bruk,
avhengig av hva som først. Vennligst referer til tjenesten og vedlikehold hvis du ønsker detaljert
veiledning. Hvis noen feil blir oppdaget, så gå bak gulvet må ikke brukes før feilen er utbedret.
1. Undersøk maskinen nøye for skader. Kontroller at alle vakter er i plassert og sikret.
2. Sjekk slanger, filler åpninger, dreneringsplugger og andre områder for tegn på lekkasje. Fikse
eventuelle lekkasjer før bruk.
3. Kontroller motorens oljenivå og etterfyll om nødvendig. Bruk riktig motorolje med riktig viskositet
(SAE 10W-30 anbefales).
4. Kontroller drivstoff nivå og etterfyll om nødvendig. Bruk rent drivstoff. Bruk av forurenset drivstoff
kan skade drivstoffsystemet.
5. Kontroller luftfilteret er rent. Overdreven smuss/støv akkumulering i filterelementet vil forårsake
ujevn motordrift. Rengjør luftfilteret elementet når det er forurenset. (Se Service og vedlikehold)
6. Sjekk for drivstoff- og oljelekkasjer.

Start- og stopprosedyre
Feil bruk kan være farlig. Les og forstå denne delen før du starter
maskinen.
ADVARSE
L

Før du starter motoren, sørg for at sikkerhetsbryteren er i PÅ-stilling og at gasspaken er satt til
tomgang.
1. Kontroller de riktige bladene for jobben har blitt valgt og at de er riktig installert. Kontroller knivene
nøye for skader. Bruk aldri tvilsomme blader.
2. Sjekk for å være sikker på at bladene er fri for hindringer, og området er klart for drift.
3. Undersøk visuelt gå-bak sag. Sjekk at alle skruene er er sikret og mekaniske deler i
forskriftsmessig stand.
Før Start av bensinmotor
1. Sjekk oljen i motorens veivhus. Sørg for å opprettholde riktig nivå per motorprodusenten
spesifikasjoner. Hvis oljen er skitten og behov for endring, følg motorens brukermanualinstruksjoner.
2. Sjekk drivstofftilførselen. Referer til motorens brukermanual.
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Drift
Før du starter motoren
• Se etter for å være sikker på at knivene er fri for hindringer, og området er klart for drift.
• Juster håndtakene for førerkomfort og sikker drift. Pass på å stramme knottene når håndtakene er
plassert.
• Pass kutte linjen er godt definert.
• Flytt sagen i kjørestilling.
Starte motoren
• Sjekk at bladet heves - ikke er i kontakt med skive overflate og blad vakter er på plass.
• Ved våtkapping, åpent vann ventil for sprinkleranlegg. Sjekk for å være sikker på at vannet renner
fritt til bladet. Vann bør være synlig på bakken rundt bladet.
• Kontroller at du har en tilstrekkelig tilførsel av vann.
• Åpne gass og la motoren nå opererer hastighet.
Starte og kontrollere skjæring
• Motoren må være på full gass.
• Når manøvrering gå-bak gulvsag, pass på at bladet er hevet høyt nok slik at den ikke treffer
bakken. Bladskader kan oppstå hvis bladet treffer bakken mens manøvrering.
• Ikke manoeuver maskinen på skrå flater med den manuelle trykk engasjert, eller ved å løfte
drivhjulene fra bakken. Tap av bremsekraft kontroll vil føre til at maskinen kjører videre ned
skråning.
• Dytt åpningens dybdekontroll for håndhjulet på plass, dreie håndhjulet i NED-retning inntil bladet
kommer i kontakt med skiveoverflaten.
• La ikke bladet falle på fortauoverflaten, det vil føre til at bladet skades.
• Still dybdemåler til null.
• Fortsett å dreie håndhjulet til bladet har oppnådd vinkelen til ønsket dybde. MERK: Dybdemåler er
en omtrentlig måling - den er ikke nøyaktig.
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Sag aldri dypere enn den maksimale dybden til skjæringen for bladet
som brukes. Bare kuttet i en retning fremover. Skjær alltid med motoren
på full gass.

Bruksanvisning gå-bak-gulvsag

• Maskinhastighet styres ved hjelp av gasspaken.
• Faktisk skjærehastighet bestemmes av bladtype, materialet som skal skjæres og dybdeberegnes.
• Ikke press bladet mens klipping. Bruk riktig kjørehastighet og la bladet å klippe og ikke klatre ut av
kutt eller pause i løpet av skjæring.
MERKNAD: Hvis ved skjæring, fronthjulene heves, reduser hastigheten fremover.

For å posisjonere sagen, er den maksimale hastigheten 60 mm per
minutt. Av sikkerhetsmessige grunner, når du er i revers, flytte på en
langsom gange. IKKE TVING DEN TIL Å GÅ RASKERE.
ADVARSE
L

Kapp alltid i en rett linje. Ikke tving en sving i skjæringslinjen som bladets side eller brudd kan føre
til.
Hvis bladet pauser i skjæring og stopper strømkilde
• Løft bladet helt ut av skjæringen.
• Kontroller bladets flenser og mutter/bolt, for å være sikker på at de er tette.
• Fjern/åpne vakt og sikre.
For å stoppe skjæring

• Stopp maskinen flyttes fremover.
• Løft kniven i OPP-retning å være klar til å skjære.
• Slå av vannkranen.
• Sett gasspaken til tomgangsposisjon og avkjøl
• Slå av motoren.
• Ikke la maskinen før bladet har stoppet helt.
• Kontroller at du bremser hjulene for å hindre at maskinen ruller.

Parkering av gå-bak gulvsag
Parkeringsbremsen på høyre side bak rattet er utformet for å holde maskinen i en skråning på under
10 grader med bakhjulene i nedoverbakke (maks. vekt bør være på bremsehjul).
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Koble til parkeringsbremse


Trekk spaken mot midten av maskinen og rotere oppover 180 grader.

Koble fra parkeringsbremse

Trekk spaken mot midten av maskinen. Deretter roterer nedover 180 grader og slipp for å
låse i posisjon.
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Service og vedlikehold

ADVARSE
LN

Før det utføres vedlikehold på denne maskinen sikre at motoren er slått
av. Motoren bør også avkjøles som deler av motoren blir varme under
bruk.

Den Paclite Equipment gå-bak gulvsager er utformet for å gi mange års problemfri drift. Det er
imidlertid viktig at det enkle regelmessige vedlikeholdet oppført i denne delen utføres. Det anbefales
at en godkjent Paclite Equipment forhandler utfører alle større vedlikehold og reparasjoner. Bruk
alltid originale Paclite Equipment reservedeler, kan bruk av falske deler ugyldiggjøre garantien. Før
noe vedlikehold utføres på maskinen, slå av motoren og koble tennpluggkabelen fra tennpluggen.
Alltid sette maskinen på jevnt underlag slik at eventuelle væskenivåer blir riktig lest. Bruk kun
anbefalte oljer.
I forkant av bladbytting

ADVARSE
L

Inspisere alle bladene nøye før du installerer. Sjekk for sprekker, løse
segmenter og store, slitte eller ut-av-runde spindelhull. Ikke bruk noen
tvilsomme blader siden alvorlig personskade og/eller skade på eiendom
kan føre til.

Ikke bruk skjeve, vridd, eller ut av balanse kniver.
• ubalanserte blader vil slites for mye, vibrere og skade både arbor akselen og lagrene.

• Kontroller at du har riktig blad for jobben. Avgjøre riktig hardhet og sammensetning av skive. Gi din
forhandler fullstendig informasjon herunder ønsket dybde av kuttet og lengden på kuttet. Hvis du er i
tvil, ta kontakt med bladet produsenten. Overstig aldri den maksimale hastigheten på bladet.

Ikke fjern eller løfte bladbeskyttelsen med mindre bladet har stoppet helt,
og motoren er slått av.
ADVARSE
L
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Figur 1 Mulige problemer med Diamond-blad

[Figure 1 translation:]
Segmenttap:
Ikke nok vann.
Sprukket segment og/eller kjerne:
Feil blad for jobben.
Blad vil ikke skjære:
Blad er glasert eller for hardt for å jobbe.
Arborhull
Utenfor rundhet
Blad er ikke riktig strammet eller plassert på arbor.

Bytte blad
a) Åpne frontdekslet.
b) Sett motoren start-bryteren til AV.
c) Løft bladet til høyeste posisjon ved å vri åpningens dybdekontroll til håndhjulet mot klokken.
d) Bruk en skiftenøkkel til å løsne og fjerne de 4 M8-boltene som fester bladbeskyttelsen til
låseplaten. Fjern bladets vokter fra låseplaten.
e) Løft opp bladbeskyttelse foran.
f) Løsne og fjern knivakselen mutteren som fester ytterflensen i posisjon. Fjern ytterflensen.
g) Fjern gamle blad.
h) Sørg for at knivakslingens arbor, indre flense og ytterflensen er rene og fri for fremmedelementer.
Hvis de ikke er det, rengjør dem slik at de er.
i) Monter den nye kniven på akselen arbor. Rotasjonsretningen skal vises med pilene på bladet og
bladvernet foran.
j) Fest ytre flense til knivakselesn arbor. Sørg for at låsepinnen passerer gjennom bladet og inn i den
indre flensen.
12
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k) Drei flensen og bladet i motsatt retning av den bladrotasjonen for å fjerne slakk
l) Fest bladets akselmutter.
m) Nedre bladbeskyttelse foran.
n) Påfør på nytt og stram bladbeskyttelsens låseplate.
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Sjekk maskinolje før hver operasjon


Se maskinens bruksanvisning for spesifikke instruksjoner.

Bytt maskinolje hver 50. driftstime (hyppigere ved behov)
Undersøk beltene

• Fjern rembeskyttelsen, kontrollerer remspenningen ved å plassere lett fingertrykk på toppen av
beltet, så nær som mulig til midten mellom motordrift og girkassen remskive. Beltet skal avlede
med mellom 7 mm~10 mm.
• På nye maskiner, etter installasjon av nye belter, justere beltestrammingen etter de første fire
timene, deretter som nødvendig.
For å bytte belter:

• Fjern rembeskyttelsen og løsne skruene på stasjonen dagdriver festeplate, noe som vil redusere
remspenningen muliggjør fjerning av drivremmen.
• Installer det nye beltet og løst trekk (platen skal fortsatt være i stand til å bevege seg) skruene på
stasjonen dagdriver festeplate.
• Bruk en skiftenøkkel på strammeskruen, gjelder dreiemoment til stasjonen tannhjulet slik at
stasjonen dagdriver tvinges mot drivremmen. Ideell dreiemoment er 50 nm. Hvis du ikke har noen
momentnøkkel så beltet bør bøye rundt 7-8 mm på sitt slackest punkt.
• Når dreiemomentet av beltet er satt, stram senteret sporet bolten å holde posisjonen av den
frittløpende og stram de resterende bolter.
• Fest beltevakten på nytt.
Vanntank

• Fjern vannet tanklokket ved å skru mot klokken.
• Fyll vanntanken med vann.
• Sett hetten ved å skru med klokken.
Vannstrømmen fra denne maskinen er laget kun for å undertrykke
luftbårne betongstøv og bør derfor kun brukes med tørrkapping
ADVARSE
L

diamantskiver.

Fyll aldri vannbeholderen med brennbare væsker eller bensin som alvorlig
skade eller død kan forekomme.
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Visuell undersøkelse av hele maskinen

◆

Undersøk bladet

◆

Undersøk bakre skaft

◆

Sjekk maskinens olje

◆

Rengjør luftfilterelement
Bytt maskinolje (hyppigere ved behov)
Undersøk beltene – trykk etter de første 4. Timene,
deretter …

Ved behov

Hver 50. driftstime

Rutinemessig vedlikehold

Daglig

Før hver operasjon

Bruksanvisning gå-bak-gulvsag

◆

◆

◆
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Feilsøking
Problemer

Mulige årsaker

Løsninger
a.

Maskin vil ikke starte

a.

Drivstoff kommer ikke til maskinen.

b.

Maskin skrudd av.

c.

Feil med tennplugg.

d.

Maskin kald.

e.

Honda-maskin oversvømt.

Åpne drivstoffkran. Fyll
drivstofftanken.

b.

Skru maskin på.

c.

Rengjør, sjekk og still inn
pluggmellomrom på nytt.

d.

Lukk choke.

e.

Åpne choke, helt åpen throttle,
dra recoilstarter inntil maskinen
tennes.

Blad svinger ikke.

Overdreven lyd, vibrasjon eller
dunking fra bladet.
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a.

Belter har feil trykk.

a.

Stram trykket til beltene på nytt.

b.

Belter er ødelagte.

b.

Skift ut beltene

a.

Sjekk betingelse for arbo
håndtaksfester.

a.

Skift ut ved behov.

b.

Sjekk kjørespak for skade.

b.

Skift ut kjørestif.

c.

Sjekk stramheten til arborens

c.

Stram ved behov.

skaftmutter.

d.

Skift ved behov.

d.

Sjekk betingelse for bladets flense.

e.

Skift ut blad.

e.

Sjekk blad for tegn på skade.

Bruksanvisning gå-bak-gulvsag

Teknisk data
Modell

PRECISION CUT 400

Kode

301.40.10001

Mål (LxBxH) - mm

1015X563X958

Driftsvekt - kg

95

Dybdejustering

Håndtaksrotering

Kjøremekanisme

Manuell

Vanntankkapasitet - liter

26

Motor

Honda GX390

Motortype

4 –bensin

Maks. strømutmating - Hp (kW)

13 (9.6)

Maks. maskinhastighet - rpm

3,600

Skjæredybde
Bladstørrelse (mm)

Maks. skjæredybde (mm)

250

68

300

93

350

118

400

146
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Transport og oppbevaring
Ekstrem forsiktighet må utvises ved transport, lasting eller lossing denne
maskinen
ADVARSE
L

• For langtidslagring, tømm drivstoff i forgasseren ved å kjøre motoren med bensinkranen lukket.
• Den kjemiske sammensetningen av brennstoffet vil svekkes etter langvarig lagring. Når maskinen
skal lagres over lengre tid, fjern alt drivstoff fra drivstofftanken og vannet fra vannbeholderen. Også
fjerne drivstoff fra flottørkammeret av forgasseren ved å tømme drivstoff ut fra tappepluggen.
• Vask bort asfalt/betong som har samlet seg på gå-bak gulvsagen. Rengjør motorens
monteringsplaten. Påfør et tynt lag med olje på arboraksel, bladdeksel og støtteplate for å hindre
rustdannelse. Dekk til maskinen og lagre det på et tørt sted.
• Bruk alltid løftekrok for heising formål. Bruk riktig løfteutstyr og teknikker.
• Fjern bladet før transport eller heising. Alvorlig personskade eller skade på utstyret kan føre til.
Ikke transporter maskinen med motoren i gang.
• Vær sikker på at området rundt maskinen er fritt for personell før heising.
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Bruksanvisning gå-bak-gulvsag

Garanti
Din nye Paclite Walk-behind Floor Saw er garantert den opprinnelige kjøperen for en periode på ett
år (12 måneder) fra den opprinnelige kjøpsdatoen.
Den Paclite Equipment garantien dekker feil i design, materialer og utførelse.
Følgende dekkes ikke den Paclite Equipment garanti:
1. Skader forårsaket av feilaktig vedlikehold, misbruk, mistet eller annen lignende skade forårsaket
av eller som et resultat av unnlatelse av å følge montering, drift eller bruker
vedlikeholdsinstruksjoner.
2. Endringer, tillegg eller reparasjoner utført av andre enn Paclite Equipment eller deres anerkjente
agenter.
3. Transport eller forsendelse kostnader til og fra Paclite Equipment eller deres anerkjente agenter,
for reparasjon eller vurdering mot et garantikrav på hvilken som helst maskin.
4. Materialer og/eller lønnskostnader for å fornye, reparere eller erstatte komponenter på grunn av
slitasje.
5. Motoren, luftfilter og motoren tennpluggen.
Paclite Equipment og/eller deres anerkjente agenter, direktører, ansatte eller forsikringsselskaper vil
ikke bli holdt ansvarlig for følgeskader eller andre skader, tap eller kostnader i forbindelse med eller
på grunn av eller manglende evne til å bruke maskinen til andre formål.
Garantikrav
Alle garantikrav må først rettes til Uni-corp Europa, enten via telefon, faks, e-post, eller skriftlig.
For garantikrav:
Uni-corp Europe S.A.R.L.,
Paclite Equipment,
33 Avenue Pierre Brossolette,
94048 Créteil Cedex,
FRANKRIKE
Tlf.:

+33 (0) 1 4981 6955

Faks:

+33 (0) 1 4898 4088

E-post: sales@paclite-equip.com
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MERKNAD

Uni-corp Europe S.A.R.L.
Paclite Equipment
70 Avenue du Général de Gaulle,
94000 Créteil
FRANKRIKE

+33 (0) 1 49 81 69 55

+33 (0) 1 48 98 40 88

sales@paclite-equip.com

paclite-equip.com

