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SE ENGELSK VEJLEDNING FOR ILLUSTRATIONER / FIGURER SAMT RESERVEDELE.
1. SIKKERHED
Maskinen har et meget højt lydniveau. Væsentlig højere end tilladt. Men da plukkepladerne skal have luft
mellem hinanden, for at kunne bevæge sig, kan støjen ikke undgås.
Det er derfor VIGTIGT, at personer, som bruger maskinen, opholder sig i nærheden, alle bruger
høreværn.
a.
b.
c.
d.

BRUG HØRERVÆRN
Langt hår skal samles under en hue, kasket eller tilsvarende. Langt hår må ikke hænge løst.
Brug ikke løst hængende tøj, smykker eller tilsvarende.
Brug ikke tørklæde eller tilsvarende.

Put ikke en finger mellem plukkepladerne. Der er dog ikke fare for at pladerne kan skære en finger over.
2. INSTALLATION
Sikrer at maskinen tilsluttes elnettet med jord samt en 16A sikring.
3. BRUG
Før maskinen startes og plukning af fugle begyndes, skal fjeropsamlingsposen monteres på maskine (Se Fig.
1, punkt 3). BRUG KUN FJEROPSAMLINGSPOSEN, som leveres med maskinen og aldrig en tæt plastpose.
4. OPSTART
Når maskinen er tilsluttet elnettet, tryk på startknappen (Fig. 1, nr. 5)
Når maskinen tændes starter fjeropsamleren først og herefter plukkeplademotoren.
5. RESET MOTOR BESKYTTELSE
Skulle strømforsyningen fejle, vil maskinen stoppe automatisk. Derfor skal maskinen startes igen, når
strømmen igen er klar (Fig. 1, punk 5).
6. RESET AF NØDSTOPSKNAPPEN
Har det være nødvendigt at aktivere nødstopsknappen (Fig. 1, nr. 7) bliver den låst. For at genaktivere
maskinen, skal knappen drejes mod uret. Start maskinen igen ved at trykke start/stop-knappen (Fig. 5, nr.
1).
7. MONTERING AF BENENE
Maskinen leveres klar til brug på nær benene, som skal monteres. Monter de medfølgende antivibrationskopper for enden af benene (Fig. 1, nr. 1). Monter benene på basen (Fig. 1, nr. 2). Brug kun de
medfølgende møtrikker og bolte.
Maskinen kan også bruges som en bordmodel. Hvis dette ønskes, monter de 4 hjørner på basen (Fig. 2, nr.
1).

9. VEDLIGEHOLDELSE
VIGTIGT – TRÆK ALTID KONTAKTEN UD FRA ELNETTET FØR NOGEN FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE ELLER
REPARATION UDFØRES.
a. SMØRING. Afmonter frontpladen (Fig. 3, nr. 1+2). Påfør olien med medfølgende smørebeholder
(Fig. 4, nr. 1). Det anbefales, at smøring udføres for hver 4. arbejdstime. Plukkes fugle, som er våde,
anbefales det først at smøre efter brug.
b. MEKANISKE DELE. For at få adgang til plukkepladerne, fjern beskyttelsespladen (Fig. 3, nr. 1+2).
Løsn skruerne 3 og 4 på figur 3. Åbn og træk plukkepladerne ud. De kan herefter renses. Rens
ligeledes plukkepladehuset. Det anbefales at gøre ovenstående for hver 8. arbejdstime.
VIGTIGT OMKRING SAMLING/ MONTERING AF PLUKKEPLADERNE. Følg følgende vejledning for
samling af plukkepladerne:
- De er nummeret fra 1 til 7, som er printet på den ene side (Fig. 5, nr. 1).
- Efter smøring/ rensning indsættes plade nr. 1 først. Herefter de andre i numerisk rækkefølge.
HUSK NUMMERET PÅ PLADEN SKAL KUNNE SES, NÅR DE MONTERES (Fig. 6). DERUDOVER SKAL
NUMMERET VÆRE ØVERST.
c. FJEROPSAMLER. For rensning af denne, se fig. 7. De 6 punkter på fig. 8 løsnes, og fjern pladen.
Afmonter kileremmen (Fig. 8, nr. 1). Løsn skruerne 2, 3 og 4 på Fig. 8. Der er nu adgang til
fjeropsamleren, som kan renses.
10. STØJ FRA MASKINEN
Maskinen har et meget højt lydniveau. Væsentlig højere end tilladt. Men da plukkepladerne skal have luft
mellem hinanden, for at kunne bevæge sig, kan støjen ikke undgås.
Det er derfor VIGTIGT, at personer, som bruger maskinen, opholder sig i nærheden, alle bruger
høreværn.
11. GARANTI
Der ydes 2 års garanti på maskinen, hvilket skal kunne dokumenteres med en faktura.
12. EC Declaration of Conformity

the SENESI S.R.L.
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states that the dry plucking machines, model NEW J, 230/240 V single-phase, type, meet the safety
requirements prescribed by Directive 2006/42/EC.
Harmonised Standards: EN 60204 (safety of the electrical machinery-equipment
of the machines); UNI EN ISO 13850 (safety of the emergency stop
machinery-plant); Directive “Low Voltage” (2006/95/CE); Directive
“Electromagnetic Compatibility” (2004/108/EC);Directive
“Restrictions of components materials” (2002/95/EC-RoHS (Restrictions of
Hazardous Substances Directive)

