Betjeningsvejledning:
TP 150 Mobile
Drivmiddel: Diesel | Brændstoﬀorbrug: 4-5 liter/time
Start af maskinen:
1. Håndtag til at styre indtræksvalser skal stå i stop position (skubbet helt frem).

2. Gashåndtag på siden stilles til lav gas. Startnøglen / tændingsknap sættes på “on”.
3. Motoren forvarmer, der ventes ca. 30 sek. til glødelampen (gul tråd lampe) slukker.
4. Maskinen startes ved at dreje nøglen / trykke på startknap (rød) ca. 3-5 sekunder.
5. Der gives derefter gas ved langsomt at gå fra tomgang til fuld gas.
NB! Motoren kan ikke startes hvis et nødstop er aktiveret og advarselslampen lyser.

Brug af maskinen:
1. Det gule håndtag på flishuggerens tragt kan flyttes mellem 3. positioner.
2. Positionen længst inde betyder indtræksruller er stoppet.
3. Midterposition betyder drivruller trækker materialet ind i tragten.
4. Yderposition betyder drivruller skubber materialet ud af tragten.
5. Start altid maskinen med håndtag placeret i inderste position så drivruller er stoppet.
6. Når du er klar til at fylde materiale i tragten placeres håndtag i midterste position.
Stop af maskinen:
1. Gashåndtag flyttes til tomgangs position (lav gas).
2. Der ventes ca. 1 minut indtil omdrejninger er aftaget.
2. Nøglen drejes mod venstre / tændingsknap slukkes “oﬀ” og motoren slukker.
Brændstof: Maskinen kører på Diesel som påfyldes den gennemsigtige tank under
maskinens indføringstragt.
NB: Indtræksvalser vil kun køre mår motoren opnår et vist antal omdrejninger, det vil sige
de stopper i perioder for at justere indtrækket til motorens omdrejninger for at undgå
motoren går i stå.
Vigtigt Flishuggeren er en meget farlig maskine - så pas godt på når du abejder med
maskinen. Lad aldrig kroppen/arme/ben komme ind i tragten, brug en pind eller mindre
stamme til at skubbe løst materiale længere ind i maskinens tragt. Brug aldrig maskinen
på glatte og usikre overflader. Åben aldrig dæksler til motoren eller knivhjulet uden ar
motoren er slukket og knivhjul ikke roterer.
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