BJJ Kleinmaschinen Corp.

Handleiding voor de ingebruikname van de BJJ Manegehulp
Uitpakken
-

-

Folie zorgvuldig verwijderen zonder de oppervlakken van de nivelleerder of de banden te
beschadigen met het mes of de schaar.
De gebruilksaanwijzingen voor de BJJ-Manegehulp en de motor zitten in de hoes aan de
bestuurdersstoel. Gelieve deze zorvuldig te lezen en met name de veiligheidsvoorschriften in acht te
nemen, die de gebruiker van de nivelleerder moet kennen !
Spanbanden voor de bevestiging van de nivelleerder op het palet verwijderen! Werktuigen
optillen (hendels rechts en links van de zitconsole bedienen) en de BJJ-Manegehulpvoorzichtig van
het palet schuiven.

Voorbereidingen
-

-

-

-

Bandenspanning controleren (1,0 bar rechts en links absoluut gelijk, omdat het apparaat anders
scheef staat).
Oliestand controleren (zie motorbeschrijving).
Benzine in de tank gieten (zie ook hieronder).
Benzineleiding naar de carburateur openen (hendel in rijrichting zetten). Deze zit bij de Honda
motor onder het luchtfilterhuis (zwarte kunststof behuizing achter de benzinetank).
Contactsleutel uit de zak in het contactslot onder de bestuurdersstoel steken.
Plaats nehmen op de bestuurderssteoel en u met behulp van de gebruiksaanwijzing vertrouwd
maken met de functies van de verschillende instelorganen.
Gashendel in stand „START“ zetten (krachtig tot aan de aanslag in rijrichting duwen).
Koppeling intrappen en versnellingspook op „N“ zetten.
Controleren of de werktuigen zijn opgetild.
Starten is alleen mogelijk als de bestuurdersstoel belast is (veiligheidsschakeling). Daarom
kann er alleen gestart worden als de bestuurder op de bestuurdersstoel zit en van daaruit de
contactsleutel onder be bestuurdersstoel op „Start“ draait. De eerste startpoging kann langer duren,
aangezien de carburateur en de verbrandingsruimte met benzine resp. met mengsel gevuld moeten
worden.
Na het starten de gashendel binnen 6 seconden in de middelste stand zetten.

BENZINE BIJVULLEN
• Normale benzine gebruiken! (ROZ 90, loodvrij, geen mengsel!).
• Zorg voor uiterste zuiverheid bij het bijvullen!
• Op de vulopening altijd een stofbeschermende stop aanbrengen
als het apparaat niet gebruikt wordt.
• Tankzijde van de eraf geschroefde dop altijd naar boven leggen.

Rijden en werken
-

-

-

-

Koppeling intrappen en in de 1ste versnelling schakelen. Koppeling langzaam omhoog laten komen
en wegrijden. Al rijdend in hogere versnellingen schakelen, daarbij de koppeling intrappen. Eerst
echter bij lage rijsnelheid rijgevoel ontwikkelen en de werking van de stuurinrichting testen. Daarna
de snelheid voorzichtig verhogen. Met opgetilde werktuigen toch nog langzaam rijden, aangezien de
neiging tot kantelen bestaat (zie ook gebruilsaanwijzing en informatiebordjes).
Tijdens het rijden de werktuigen neerlaten (eerst hark en gladstrijker, dan de schuiver). Nieuwe
motoren hebben een tot twee uur nodig om het volledige vermogen te ontwikkelen. Rustig en
gelijkmatig werken is ook mogelijk bij gemiddeld gas geven. Daardoor wordt de motor gespaard en
het benzineverbruik verlaagd.
Om de rijbaan te nivelleren zijn de meest uiteenlopende rijtechnieken zinvol.
Voorbeelden zijn :
•Opdeling van de rijbaan in segmenten om dubbele ritten zo veel mogelijk te vermijden,
•Verhogingen aan balustrades en in het midden van cirkels te elimineren
•Terreingolvingen in rijvierkanten te nivelleren,
•Bochthellingen af te werken.
De rijtechnieken omvatten b.v. cirkels resp. spiralen of ellipsen met kleine diameters van 4 tot 10 m
te rijden en daarbij niet al te grote hoeveelheden bodemmateriaal naar die plekken te bewegen die
moeten worden opgevuld.

MOTOR UITSCHAKELEN
De motor kan alleen worden uitgeschakeld via de contactsleutel. D.w.z.
de contactsleutel tegen de klok in op „UIT“ draaien. De motor loopt dan
nog een paar seconden na.
Als de motor tot stilstand is gekomen, dan moet de sleutel eruit
getrokken worden, opdat de accu niet wordt ontladen.

Heeft U nog vragen over de ingebruikname van de BJJ-Manegehulp,
neem dan contact op:
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