
Driftsvejledning 
Til maskinoperatør og servicepersonale Skal 
altid opbevares ved maskinen

Dynajet 500th 
Art.nr. 1490020 
Maskin.nr. 



Copyright 

 Copyright by 
DYNAJET GmbH 
Wilhelm-Maybach-Str. 2 
D-72622 Nürtingen 
Federal Republic of Germany 

2 



1 Forord ................................................................................................................. 7 
1.1 Tegn og symboler.............................................................................................. 9 

2 Sikkerhedsforskrifter ........................................................................................ 12 
2.1 Gældende sikkerhedsregler .............................................................................. 14 
2.2 Bestemmelsesmæssig anvendelse ..................................................................... 15 
2.3 Ukorrekt anvendelse ........................................................................................ 16 
2.4 Erstatningsansvar ........................................................................................... 17 
2.5 Personaleudvælgelse og personalets kvalifikationer ............................................. 20 
2.6 Farekilder ....................................................................................................... 21 
2.7 Sikkerhedsanordninger .................................................................................... 22 
2.8 Sikkerhedsudstyr ............................................................................................ 25 
2.9 Fare for klemning og stød................................................................................. 31 
2.10 Bestemmelse af rekylkræfter (tilbagestød) ......................................................... 33 
2.11 Højtryksinjektion ............................................................................................. 35 
2.12 Kontaktmed elektricitet .................................................................................... 39 
2.13 Forbrændings- og skoldningsfare ...................................................................... 41 
2.14 Arbejdsplads ................................................................................................... 45 
2.15 Arbejdsområde ............................................................................................... 45 
2.16 Forholdsregler i en nødsituation ........................................................................ 45 
2.17 Støjemission ................................................................................................... 49 
2.18 Reservedele .................................................................................................... 50 
2.19 Tilbehør ......................................................................................................... 50 
2.20 Opbevaring af maskinen................................................................................... 50 
2.21 Uautoriseret start eller brug af maskinen ........................................................... 51 

3 Generel teknisk beskrivelse .............................................................................. 52 
3.1 Maskinens udførelse ........................................................................................ 52 
3.2 Maskinens betegnelse ...................................................................................... 53 
3.3 Maskinnummer ............................................................................................... 54 
3.4 Maskinens udførelse ........................................................................................ 54 
3.5 Maskinens udførelse ........................................................................................ 55 
3.6 Leveringsomfang ............................................................................................. 55 
3.7 Oversigt ......................................................................................................... 57 
3.8 Tekniske data DYNAJET 500th .......................................................................... 60 
3.9 Krav til vandkvalitet ........................................................................................ 62 
3.10 Typeskilt ........................................................................................................ 65 
3.11 Lydeffektniveau .............................................................................................. 66 
3.12 Ekstraudstyr ................................................................................................... 67 
3.13 Gnistfangere (ekstraudstyr) .............................................................................. 69 
3.14 Radiostyret fjernbetjening ................................................................................ 72 
3.15 Sikkerhedsanordninger .................................................................................... 78 
3.16 Funktionsbeskrivelser ...................................................................................... 82 
3.17 Brænder ........................................................................................................ 83 
3.18 Kontrolskab .................................................................................................... 87 
3.19 Gashåndtag .................................................................................................... 90 

3 



3.20 Drivmotor ...................................................................................................... 93 
3.21 Højtryksvandpumpe 500th ............................................................................... 95 
3.22 Vandsystem.................................................................................................... 97 
3.23 Slangeruller 500th ........................................................................................... 99 
3.24 Højtrykspistol med fladstråledyse ..................................................................... 101 
3.25 Automatisk vandblødgøring (ekstraudstyr) ........................................................ 105 

4 Transport, opstilling og tilslutning .................................................................. 108 
4.1 Transport og kørsel ........................................................................................ 108 
4.2 Transport af maskinen .................................................................................... 111 
4.3 Før kørsel ...................................................................................................... 113 
4.4 Påhængsanordning ......................................................................................... 115 
4.5 Parkeringsbremse .......................................................................................... 118 
4.6 Kuglekobling .................................................................................................. 121 
4.7 Valg af opstillingssted ..................................................................................... 130 
4.8 Krav til opstillingsstedet .................................................................................. 131 
4.9 Opstilling ....................................................................................................... 134 
4.10 Justering af maskinen ..................................................................................... 136 
4.11 Vandtilslutninger ............................................................................................ 139 
4.12 Tilslutning af højtryksslange ............................................................................ 143 
4.13 Montering af højtrykspistol .............................................................................. 146 

5 Idriftsættelse ................................................................................................. 149 
5.1 Kontroller ...................................................................................................... 149 
5.2 Prøvekørsel ................................................................................................... 152 
5.3 Funktionskontroller ......................................................................................... 157 
5.4 Funktionskontrol af dækselsikringen ................................................................. 158 
5.5 Optankning af maskinen ................................................................................. 161 
5.6 Skylning af højtryksslange ............................................................................... 164 
5.7 Driftsstoffer ................................................................................................... 167 
5.8 Standsning af maski- nen efter  idriftsættelse .................................................... 171 

6 Drift ................................................................................................................ 174 
6.1 Indstillingsværdier .......................................................................................... 175 
6.2 Højtryksrensning ............................................................................................ 176 
6.3 Indstilling af arbejdstryk ................................................................................. 178 
6.4 Standsning i en nødsituation ............................................................................ 181 
6.5 Højtryksrensning med varmt vand .................................................................... 185 
6.6 Brænderfejl ................................................................................................... 190 
6.7 Kontrol af tilkalkning....................................................................................... 193 
6.8 Rengøring af maskinen ................................................................................... 195 

7 Fejl, årsager og afhjælpning ........................................................................... 199 
7.1 Maskinen generelt .......................................................................................... 200 
7.2 Chassis ......................................................................................................... 209 

8 Vedligeholdelse .............................................................................................. 213 
8.1 Drivmidler ..................................................................................................... 224 
8.2 Vedligeholdelsesarbejde .................................................................................. 228 

4 



8.2.1 Vedligeholdelsesarbejde generelt 40-030 .................................................... 228 
8.2.2 Udførelse af frostsikring 40-120 ................................................................. 230 
8.2.3 Rengøring af vandfilter 44-129 .................................................................. 238 
8.2.4 Skift af motorolie og motoroliefilter 44-100 ................................................. 241 
8.2.5 Højtryksvandpumpe 52-015 ...................................................................... 252 
8.2.6 Kontrol af batteriets syreniveau 41-011 ...................................................... 257 
8.2.7 Brændstoffilter 44-140.............................................................................. 259 
8.2.8 Kontrol / spænding / udskiftning af kilerem 44-047 ...................................... 264 
8.2.9 Smøreplan 40-049 ................................................................................... 268 
8.2.10 Højtryksvandpumpens  remspænding 44-141 .............................................. 269 
8.2.11 Rengøring af køler 44-137 ......................................................................... 271 

9 Ud af drift-tagning .......................................................................................... 274 
9.1 Midlertidig ud af drift-tagning .......................................................................... 274 
9.2 Driftsophør .................................................................................................... 275 
9.3 Permanent driftsophør, Bortskaffelse ................................................................ 277 

10 Appendiks ....................................................................................................... 279 
10.1 Generelle til- spændingsmomente .................................................................... 279 
10.2 Smøremiddelanbefaling ................................................................................... 282 

5 



 Forord 

Pos: 1 /Bedienungsanleitungen/1.) Zur Betriebsanleitung/Einleitung Betriebsanleitung/me, mg, md, box, th, UHP @ 0\mod_1368604578616_10566.docx @ 10716 @ 122 @ 1 
 

1 Vedrørende driftsvejledningen 
 

Dette kapitel indeholder henvisninger og oplysninger, som hjælper Dem 
med at bruge denne driftsvejledning. Har De spørgsmål, kan De 
kontakte følgende: 
 
DYNAJET GmbH 
Wilhelm-Maybach-Straße 2 
D- 72622 Nürtingen 
Telefon +49 (7022) 30411-30 
Telefax +49 (7022) 30411-50 
Internet: http://www.dynajet.de 
E-Mail: info@dynajet.de 
 
 
 
eller afdelingen eller serviceforhandleren i dit område. 
 
Adresse: 
 
 
 
 
Telefon: 
 
Telefax: 
 
E-Mail: 
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Forord 

1 Forord 
Denne driftsvejledning er lavet for at gøre det lettere at lære maskinen 
at kende og at udnytte dens bestemmelsesmæssige anvendel- 
sesmuligheder. 

Driftsvejledningen indeholder vigtige anvisninger, som muliggør sik- ker, 
korrekt og økonomisk anvendelse af maskinen. Overholdes disse, er de 
en hjælp til 
- at undgå farer, 
- at formindske reparationsomkostninger og perioder med stilstand, 
- at forøge maskinens pålidelighed og levetid. 

Driftsvejledningen skal suppleres med anvisninger, udfærdiget på 
grundlag af de eksisterende nationale regler til forebyggelse af uheld og 
til miljøbeskyttelse. 
Driftsvejledningen skal altid være til rådighed der, hvor maskinen an- 
vendes. 

Ejeren skal fortælle alle personer, som arbejder med eller ved maski- 
nen, hvor driftsvejledningen ligger, og sørge for, at disse personer har 
adgang til den. Driftsvejledningen skal læses og anvendes af  alle 
personer, som udfører følgende arbejde på eller ved maskinen, f.eks.: 

- betjening, inklusive klargøring, afhjælpning af fejl i løbet af arbejdet, 
bortskaffelse af produktionsaffald, pleje samt bortskaffelse af drivmidler 
og hjælpestoffer, 
- istandsættelse (vedligeholdelse, inspektion, reparation) og/eller 
- transport. 

Ud over driftsvejledningen og de gældende regler til forebyggelse af 
uheld i brugerlandet og på anvendelsesstedet skal de anerkendte 
fagtekniske regler for sikkerhedsmæssigt og fagligt korrekt arbejde også 
overholdes. 
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Forord 

Hvis De har spørgsmål, når De har læst driftsvejledningen, står Deres 
lokale afdeling, agenturet eller fabrikken i Aichtal til rådighed med 
yderligere oplysninger. 

De gør det lettere for os at besvare spørgsmålene, hvis De kan oplyse 
os om maskinens type og nummer. 

Denne driftsvejledning beskriver ikke motoren. Yderligere oplysninger 
finder De i den vedlagte driftsvejledning fra motorproducenten. 

Af hensyn til løbende forbedringer gennemføres der af og til ændrin- 
ger, som der muligvis ikke kunne tages hensyn til, da driftsvejlednin- 
gen gik i trykken. 

Denne driftsvejledningen er ikke omfattet af Dynajet GmbH’s 
opdateringsservice. Der kan derfor blive foretaget ændringer i denne 
driftsvejledning uden yderligere be- kendtgørelse. 

Indholdet af denne vejledning må ikke gengives uden vores skriftlige 
tilladelse. Dette gælder også for gengivelse i uddrag. Alle tekniske 
angivelser, tegninger osv. er underlagt loven om copyright. 
Siderne er nummereret fortløbende for hvert kapitel. 

Eksempel: Side 3 -2 
Kapitel 3 
Side 2 

© Copyright by 
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Forord 

1.1 Tegn og symboler 

I driftsvejledningen anvendes følgende tegn og symboler: 

► Aktivitetssymbol
Teksten efter dette tegn beskriver aktiviteter, der som regel skal udfø- 
res i den rækkefølge, som er angivet oppefra og ned. 
⇒ Teksten efter dette tegn beskriver resultatet eller virkningen af en
aktivitet. 

Se også vedligeholdelsesplanerne: 

Efter dette tegn henvises til de nødvendige vedligeholdelsesplaner, 
eventuelt som supplement til den aktuelle vedligeholdelsesplan. 

Følgende specialværktøj er nødvendigt: 

Efter dette tegn står de specialværktøjer, som er nødvendige for at 
udføre et bestemt arbejde. Normalværktøj, dv s. gængst værktøj eller 
medfølgende værktøj angives ikke specielt. 

Miljøbeskyttelse 

Dette tegn står ved aktiviteter, hvor der skal tages særligt hensyn til 
miljøbeskyttelse. Den tilhørende tekst er skrevet i kursiv og afsluttes med 
en linie. 

Henvisning 
Særlige oplysninger vedrørende økonomisk anvendelse af maskinen 
indledes med ordet Henvisning, skrevet med fed skrift, og det viste 
symbol. Den tilhørende tekst er skrevet i kursiv og afsluttes med en 
linie. 

Forsigtig 

Specielle angivelser samt påbud og forbud vedrørende forebyg- gelse 
mod skader indledes med ordet Forsigtig, skrevet med fed skrift, og det 
viste symbol. Den tilhørende tekst er skrevet i kursiv og afsluttes med en 
linie. 

 Fare 

Specielle angivelser samt påbud og forbud til forebyggelse af per- 
sonskader og omfattende materielle skader indledes med det viste 
symbol, ordet Fare, skrevet med fed skrift, og en linie. Den tilhørende 
tekst er skrevet i kursiv og afsluttes med en linie. 
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Forord 

I de tilfælde hvor farens kilde kan angives præcist, står det tilsva- rende 
symbol foran. 

 Hængende last 

Dette tegn står foran aktiviteter, hvor en ophængt last kan falde ned. 

 Fare for indeklemning 

Dette tegn står foran aktiviteter, hvor der er fare for at blive klemt fast. 

Stærkstrøm 
Dette tegn står foran aktiviteter, hvor der er fare for at få elektrisk stød, 
eventuelt med døden til følge. 
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2 Sikkerhedsforskrifter 

I dette kapitel har vi sammenfattet de vigtigste sikkerhedsforskrifter. 
Dette kapitel skal læses og forstås af alle personer, der kommer i 
berøring med maskinen. De enkelte forskrifter findes endnu en gang på 
de relevante steder i driftsvejledningen. 

Henvisning 
Ved visse arbejdstyper kan særlige sikkerhedsforskrifter være nød- 
vendige. Disse særlige sikkerhedsforskrifter findes kun under beskri- 
velsen af det pågældende arbejde. 

De følgende sikkerhedsforskrifter er et supplement til de gældende 
lokale bestemmelser og love inden for ulykkesforebyggelse. 

Disse love og bestemmelser skal under alle omstændigheder over- 
holdes. 
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2.1 Gældende sikkerhedsregler 

Anvend kun maskinen efter hensigten og i teknisk fejlfri tilstand, og vær 
bevidst om sikkerhed og farer, idet De følger driftsvejledningen! Afhjælp 
eller få omgående afhjulpet fejl, som kan forringe sikkerheden! 

Sørg for, at 
- sikkerhedsanordninger ikke demonteres, sættes ud af drift eller 
ændres, 
- sikkerhedsanordninger, som afmonteres i forbindelse med vedlige- 
holdelse, straks monteres igen, når arbejdet er afsluttet. 

Kontrollér driftssikkerheden, hver gang De tager maskinen i brug. Hvis 
der konstateres mangler eller fejl - dette gælder også, hvis der blot er 
antydningen af mangler - skal disse straks afhjælpes. Kontakt om 
nødvendigt den tilsynsførende. 

Hvis der konstateres mangler eller fejl under drift - dette gælder også, 
hvis der blot er antydningen af mangler - skal De straks indstille driften. 
Afhjælp manglen eller fejlen, før maskinen igen tages i brug. 

Videresalg 
Ved videresalg af maskinen skal De være opmærksom på følgende: 
Videregiv alle medfølgende papirer (drifts- og vedligeholdelsesvej- 
ledninger, diagrammer, maskinkort, kontrolbeviser osv.), som De selv 
har fået sammen med maskinen, til den nye ejer. Om nødvendigt skal 
De efterbestille papirerne hos os med angivelse af maskinnum- meret. 
Maskinen må aldrig videresælges uden de medfølgende pa- pirer. 

Hvis De meddeler videresalget/købet til Dynajet, sikres De også 
eventuelle oplysninger om sikkerhedsrelevante ændringer/fornyelser og 
hjælp fra fabrikken. 
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Sikkerhedsforskrifter 
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2.2 Bestemmelsesmæssig anvendelse 

Maskinen er konstrueret efter de nyeste tekniske standarder og de 
anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under anven- 
delsen opstå livsfare og fare for personskade for brugeren eller tred- 
jepart samt beskadigelse af maskinen og andre materielle værdier. 

Maskinen må kun anvendes på den måde, der er beskrevet i drifts- 
vejledningen og de vedlagte dokumenter. Alle driftsvejledningens 
sikkerhedsforskrifter og anvisninger skal absolut følges. 

Maskinen er udelukkende beregnet til rengøring eller fjernelse af ma- 
teriale med højtryksvand. 
Afhængig af modellen stiller maskinen højtryksvand op til 2800 bar til 
rådighed. 

Der skal tilføres maskinen rent postevand via lavtryksslangen. Der må 
ikke anvendes andre midler. 

Arbejdsgiveren skal stille personligt sikkerhedsudstyr til rådighed, der 
skal anvendes af det personale, der betjener maskinen. 
Personligt sikkerhedsudstyr er: 

- Sikkerhedshjelm 
- Høreværn 
- Beskyttelsesbriller 
- Ansigtsvisir 
- Beskyttelsesdragt 
- Beskyttelseshandsker 
- Sikkerhedsstøvler 

Ved drift skal alle elementer i maskinens sikkerhedsafdækning være 
monterede og lukkede. 

Maskinen kan kun anvendes med de installerede sikkerhedsanord- 
ninger. 

Det foreskrevne inspektionsarbejde skal udføres regelmæssigt. 

Arbejde på maskinens elektriske systemer må kun udføres af fagper- 
sonale, der er uddannet og oplært inden for elektroteknik. 

Der må ikke foretages ændringer, til- eller ombygninger af maskinen 
uden producentens tilladelse. 

Maskinens driftssikkerhed skal kontrolleres af en sagkyndig mindst én 
gang om året. Kontrollen sker på brugerens initiativ. 
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Sikkerhedsforskrifter 
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Maskinen leverer varmt højtryksvand med en maks. temperatur på 95 ° 
C. 

Pos: 6 /Bedienungsanleitungen/2.) Siche rheitsvorschriften/Nicht bestimmungsgemäße Ve rwendung/me, mg, md, box, th, UHP @ 0\mod_1368605492681_10566.docx @ 10719 @ 2 @ 1  

2.3 Ukorrekt anvendelse 

Ved ukorrekt anvendelse forstås enhver anvendelse, som ikke er 
beskrevet i afsnittet Bestemmelsesmæssig anvendelse. Dynajet GmbH 
er ikke ansvarlige for skader, der opstår som følge deraf. Brugeren af 
maskinen er eneansvarlig. 

Ændringer 
Foretag ikke ændringer eller op- og ombygninger på maskinen, som kan 
forringe sikkerheden, uden tilladelse fra producenten! Dette gælder også 
for montering og indstilling af sikkerhedsanordninger og -ventiler samt 
for svejsning på bærende dele. De værdier, der står på typeskiltet, i de 
tekniske data og på maskinkortet, er de maksimalt tilladte værdier. 
Regulerings- og sikkerhedsindstillingerne foretaget hos Dynajet GmbH 
må ikke ændres. 
Maskinen må ikke bruges med deaktiverede, modificerede eller defekte 
sikkerhedsanordninger. 
Sikkerhedsanordninger må kun repareres, indstilles eller udskiftes af 
sagkyndige. 
Alle anordninger, som medvirker til sikkerheden, skal være monteretn 
og fungere. 
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Sikkerhedsforskrifter 

Pos: 7 /Bedienungsanleitungen/2.) Siche rheitsvorschriften/Haftung/me, mg, md, box, th, UHP @ 0\mod_1368605527345_10566.docx @ 10720 @ 2 @ 1 
 

2.4 Erstatningsansvar 

Ejeren er forpligtet til at forholde sig som beskrevet i driftsvejlednin- 
gen. 

Følgende institutioners sikkerhedsforskrifter og forskrifter til forebyg- 
gelse af ulykker skal følges: 

- erhvervssammenslutningerne 
- det ansvarshavende firmaansvarsforsikringsselskab 
- deres lands lovgivende forsamling. 

For ulykker, der skyldes tilsidesættelse af sikkerhedsforskrifterne og 
forskrifterne til forebyggelse af ulykker eller manglende omhu, pålægger 
lovgiverne 

- betjeningspersonalet eller (såfremt denne ikke kan gøres ansvarlig 
på grund af manglende uddannelse eller grundlæggende viden) 

- hans opsynspersonale zur Last legen. 

Sørg derfor for, at personalet udviser den nødvendige forsigtighed. 

Fritagelse for erstat- ningsansvar 

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at Putzmeister Mörtelmaschinen 
GmbH ikke er ansvarlig for skader, som opstår på grund af forkert eller 
uagtsom betjening, service eller vedligeholdelse eller på grund af ikke-
bestemmelsesmæssig anvendelse. Dette gælder også for ændringer 
samt op- og ombygninger på maskinen, som kan forringe sikkerheden. I 
disse tilfælde bortfalder fabriksgarantien. 
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Sikkerhedsforskrifter 
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2.5 Personaleudvælgelse og personalets kvalifikationer 

Selvstændig betjening, service eller vedligeholdelse af maskinen må kun 
foretages af personer, som 
- har nået den lovpligtige minimumsalder, 
- er sundhedsmæssigt egnede (udhvilede og upåvirkede af alkohol, 
narkotika og medicin), 
- er oplært i betjening og vedligeholdelse af maskinen, 
- kan forventes pålideligt at opfylde de opgaver, de er blevet pålagt. 

Uddannelse 

Maskinen må kun betjenes, vedligeholdes eller repareres af uddan- nede 
personer, som er blevet pålagt disse opgaver. 
Personalets ansvarsområder skal være klart definerede. 

Personale, der skal skoles, oplæres eller instrueres eller som befin- der 
sig under almen uddannelse, må kun arbejde på/ved maskinen under 
konstant opsyn af en erfaren person! 

Følgende personale må kun arbejde med maskinen under konstant 
opsyn af en erfaren person: 
- personale under skoleuddannelse, 
- personale under faglig uddannelse, 
- personale under oplæring, 
- personale under almen uddannelse. 

Elektriker 
I følge de elektrotekniske regler må arbejde ved maskinens elek- triske 
udstyr udelukkende gennemføres af faglærte elektrikere eller af en 
person, der er undervist i dette under ledelse eller opsyn af en faglært 
elektriker. 
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Sikkerhedsforskrifter 
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2.6 Farekilder 

Grib aldrig ind i maskinens bevægelige dele, hverken når maskinen er 
slukket, eller når den er i gang. 

Stands straks maskinen ved funktionsfejl, og husk at sikre den! Afhjælp 
fejl omgående! 

Sørg for at sikre maskinen mod at rulle på opstillingsstedet med 
stopklodser. 

Før du tænder for maskinen, skal du forvisse dig om, at der ikke er fare 
for nogen, når maskinen starter op! 

Løsn eller spænd ikke forskruninger, der er under tryk. 

Varme maskindele 

Under og efter arbejdet er der fare for forbrændinger på 
vandstråleværktøjets varme dele. 
Før du udfører vedligeholdelsesarbejde, skal du huske på, at 
drivmotoren, højtryksvandpumpen og udstødningsanlægget stadig kan 
være varme. 
Lad først disse moduler køle af, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. 
Brug beskyttelseshandsker. 

Vandstråleværktøj 

Der sprøjtes en højtryksvandstråle ud af vandstråleværktøjet. Trykket i 
vandstrålen kan være meget højt. Der er derfor fare for kvæstelse. 
Når du arbejder med vandstråleværktøjet skal du altid have alt dit 
personlige sikkerhedsudstyr på. 

Ret aldrig højtryksvandstrålen mod personer, dyr eller løse genstande. 

Højtrykket frembringer rekyl. Sørg derfor for sikkert fodfæste, når du 
arbejder. 
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Aerosoler 

Fa re  

Når du anvender højtryksrensere, kan der dannes aerosoler. Indånding af 
svævestof i luften kan udgøre en sundhedsrisiko. 

Fa re  

Arbejdsgiveren er forpligtet til at udføre en risikoanalyse med henblik på 
svævestoffer på rengøringsfladen og i omgivelserne for at bestemme de 
påkrævede beskyttelsesforanstaltninger.  Åndedrætsmasker i klasse FFP 
2 eller højere er velegnet til at beskytte mod svævestoffer. 
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2.7 Sikkerhedsanordninger 

Fjern eller modificer aldrig maskinens sikkerhedsanordninger. 

Hvis det er nødvendigt at afmontere sikkerhedsanordninger ved 
klargøring, vedligeholdelse og reparation, skal sikkerhedsanordnin- 
gerne monteres igen og kontrolleres, umiddelbart efter at vedligehol- 
delsesog reparationsarbejdet er afsluttet. 

Sikkerhedsanordninger må kun repareres, indstilles eller udskiftes af 
sagkyndige. 

Alle anordninger, som medvirker til sikkerheden og forebyggelse af 
uheld (advarsels- og henvisningsskilte, afskærmningsgitre, beskyt- 
telsesbeklædninger osv.) skal være monteret. De må ikke fjernes, 
ændres eller beskadiges. 
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2.8 Sikkerhedsudstyr 

For at minimere faren for personers liv og førlighed er følgende sik- 
kerhedsudstyr obligatorisk i hele maskinens arbejdsområde. 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at sikkerhedsudstyret bruges korrekt og 
kontrolleres regelmæssigt. 

Pos. Betegnelse 
1 Sikkerhedshjelm 
2 Høreværn 
3 Beskyttelsesbriller 
4 Ansigtsvisir 
5 Beskyttelsesdragt 
6 Beskyttelseshandsker 
7 Sikkerhedsstøvler 
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 Fare 

Brug det komplette personlige sikkerhedsudstyr. Dette gælder alle 
personer, der opholder sig i maskinens arbejdsområde (det er for Deres 
sikkerheds skyld). 

Rengør det personlige sikkerhedsudstyr regelmæssigt, og kontrollér det 
for beskadigelser. Beskadigede dele på det personlige sikkerhedsudstyr 
skal omgående udskiftes! 

Sikkerhedsudstyret beskytter ikke fuldstændigt mod farer fra den di- 
rekte højtryksstråle. Det vandtætte beskyttelsestøj yder kun beskyttelse 
mod vandsprøjt og flyvende partikler. Ved direkte kontakt med 
højtryksvandstrålen yder sikkerhedsudstyret ikke tilstrækkelig 
beskyttelse mod kvæstel- ser forårsaget af strålen. 

Ret aldrig højtryksvandstrålen mod personer for at rengøre snavset 
sikkerhedsudstyr. 

Det personlige sikkerhedsudstyr leveres ikke sammen med maski- nen. 
Det tilbydes af Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH og kan be- stilles 
hos reservedelsafdelingen. 

Henvisning 

En oversigt over sortimentet af personligt sikkerhedsudstyr findes i det 
aktuelle katalog “Dynajet” fra Dynajet GmbH.. 

26 



Sikkerhedsforskrifter 

Pos: 12 /Bedienungsanle itungen/2.) Siche rheitsvorschrif ten/Ve rletzungsgefahren/Restrisiko/me, mg, md, box, th @ 0\mod_1372927074191_10566.docx @ 10835 @  @ 1 
 

− Fare for skoldning og forbrænding på vandførende tilbehørsdele 
som højtryksslangen eller spyddet ved mellemkoblet eller 
tilkoblet brænder 
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Risiko for at komme til skade, restrisiko 

Maskinen er konstrueret efter de nyeste tekniske standarder og de 
anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under anven- 
delsen opstå livsfare og fare for personskade for brugeren eller tred- 
jepart samt beskadigelse af maskinen og andre materielle værdier. 

Ved ukyndig brug er der risiko for følgende personskader: 

- Klemning og slag ved kørsel med og opstilling af maskinen 

- Forbrændinger på meget varme maskindele. Dette gælder f.eks. 
drivmotor, udstødningssystem og ramme 

- Kvæstelser ved at man falder over kabler, slanger eller armeringsjern. 

- Høreskader, hvis personer opholder sig konstant i umiddelbar nærhed af 
maskinen. 

- Kvæstelser ved at maskinen startes eller bruges af uvedkommende 

- Sundhedsskader og miljøbelastning som følge af udstødningsemission. 

- Højtryksinjektion ved højtryksvandpumpen, højtryksslangen og 
vandstråleværktøjet. 

- Kvæstelser som følge af højtryksvandstrålens skærende effekt. 

- Kvæstelser ved at væske kommer ind under huden. 

- Kvæstelser ved at løse dele slynges ud under højtryksrensningen. 

- Kvæstelser ved at man mister balancen som følge af tilbageslag. 

- Kvæstelser ved at man mister balancen, fordi højtryksslangen flytter 
sig, når højtryksvandpumpen tændes. 

- Sundhedsskader som følge af berøring, indånding eller indtagelse af 
farlige stoffer, der frigøres ved højtryksrensning (f.eks. asbestholdigt, 
silikogent eller blyholdigt støv). 
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- Kvæstelser som følge af defekte trykførende dele (f.eks. beskadi- get 
højtryksslange). 

- Kvæstelser ved sammenføjning af komponenter, der ikke er kon- 
strueret til det tilladte driftsovertryk. 
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2.9 Fare for klemning og stød 

Der er fare for klemning og stød på maskinen under følgende driftsarter: 

- Opstilling 

- Idrifttagning 

- Drift 

- Rengøring, fejlfinding, vedligeholdelse 

- Ud af drift-tagning 

Transport af maskinen 

Når maskine læsses af og på et transportkørt ved hjælp af en kran, må 
maskinen kun anhugges på de dertil indrettede anhugningspunkter. Kun 
på denne måde sikres det, at maskinen hænger vandret og balanceret 
på krogen og ikke kan vælte. Hvis din maskinen er udstyret med 
anhugningspunkter til løft, findes de på oversiden af maskinen og er 
markeret med en farve. 

Fa re  fo r  k le m n in g  

Maskinen må kun læsses af og på med kran, hvis den er udstyret med 
egnede anhugningspunkter. 
Brug kun egnet løftegrej, når komponenter løftes. Løftegrej, 
anhugningsmidler, bukke og andre hjælpemidler skal være drifts- og 
arbejdssikre. 
Forvis dig om, at bæreevnen er tilstrækkelig. Løft maskinen forsigtigt for 
at finde dens tyngdepunkt, når den løftes med kran. Sørg for, at alle 
wirer og kæder på løfteanordningen strammes jævnt, og at maskinen 
hæves samtidigt fra alle understøtningspunkter. 
Maskinen må kun læsses af og på et egnet transportkøretøj, og skal 
sikres mod at rulle, glide og vælte, når den transporteres. 
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Hæ n g e n d e  la s t  

Hvis løftegrejet er beskadiget eller anvendes ukyndigt, kan hængende 
laster falde ned. Ingen må opholde sig under hængende last. Brug kun 
aflæsningshjælpemidler, hvis bæreevne er udlagt til maskinens samlede 
vægt. 

Udfør en visuel kontrol af forskruningerne på maskinens grundramme, 
før der anvendes kran. Alle fire skruer skal forefindes og være 
korrosionsfrie. Når der anvendes kran, er det nødvendigt at udføre en 
årlig kontrol af maskinen med henblik på strukturelle skader. 
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2.10 Bestemmelse af rekylkræfter (tilbagestød) 

Størrelsen og anordningen af dysen samt driftstrykket på 
vandstråleværktøjet skal afstemmes således efter hinanden, at 
betjeningspersonalet kan håndtere de optrædende rekylkræfter sikkert 
afhængigt af fodfæste og kropsvægt. 

Bemærk! 

Brug kun dyser, der er velegnet til deres anvendelse! Brug 
dyseproducentens relevante dysetabeller for at bestemme 
rekylkræfterne! 

Pos. Betegnelse 

1 d= diameter [mm] 

2 P =tryk [bar] 

3 Q = flow [l/min] 

4 FR = rekylkraft [N] 

Beregn rekylkræfter med følgende tommelfingerregel: 

FR = 0, 236×Q×√p 

► Brug dysetabellen, der gælder for din dyse.
► Aflæs de påkrævede værdier i dysetabellen.
► Beregn rekylen med de aflæste værdier.

Ved manuelle arbejdsopgaver, der udføres med vandstråleværktøjet, 
skal dysediameteren vælges således, at rekylen ikke overskrider 250 N i 
længdeaksen ved maks. driftstryk. 

Hvis rekylen overstiger 150 N, skal vandstråleværktøjet udstyres med 
en kropsstøtte. Ved rekyler over 250 N skal vandstråleværktøjet føres 
mekanisk. 
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Bemærk! 

Ved anvendelse af vinklet vandstråleværktøj kan rekylen ændres. 

Fa re  

Brug kun vandstråleværktøj, der egnet til de anvendte dysers maksimale 
rekyl! 
Se den pågældende producents dysetabeller. 

– Ved en rekyl på mellem 150 N og 250 N skal der bruges kropsstøtte!

– Ved en rekyl på over 250 N må der kun bruges fastspændt
vandstråleværktøj! 

Sørg altid for sikkert fodfæste, når du arbejder med håndført 
vandstråleværktøj. 
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2.11 Højtryksinjektion 

Ved højtryksvandpumpen, højtryksslangen og vandstråleværktøjet er 
der fare for højtryksinjektion under aktiviteterne 
- Idriftsættelse 
- Drift 
- Rengøring, fejlfinding, vedligeholdelse 
- Driftsophør 

Ved arbejde med højtryksvandstråler virker et meget højt tryk på en 
relativt lille flade. Denne koncentration af energi kan forårsage alvor- 
lige kvæstelser. 

 Fare 

Hvis en højtryksvandstråle rammer huden, kan den gennembryde hudens 
overflade og beskadige det underliggende væv. Vandstrålen kan injicere 
fremmede stoffer længere ind i kroppen og fremkalde farlige 
betændelser. Ved kvæstelser forårsaget af højtryksvandstråler kan 
graden af vævsskade ikke vurderes på overfladen. 
Betragt enhver personskade, der skyldes en højtryksvandstråle, som et 
akut kirurgisk nødstilfælde. Skaden skal behandles af en kvalifice- ret 
kirurg. Den behandlende læge skal informeres om, at det drejer sig om et 
uheld med højtryksvandstråler. 

Kontrollér maskinen for mangler, før arbejdet påbegyndes. Hvis De 
opdager fejl under driften, skal De straks afbryde maskinen, lukke 
trykket ud og lade sagkyndige personer afhjælpe fejlen. Aflast tryk- ket, 
før maskinen standses. 
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Højtryksslanger 

Det er væsentligt for højtryksaggregatets driftssikkerhed at udvælge de 
rigtige højtryksslanger med omhu og at behandle dem rigtigt. Overhold 
følgende regler i omgangen med højtryksslanger: 
 
- Anvend kun højtryksslanger, der kan holde til det maksimalt tilladte 
driftsovertryk. 
- Kun sagkyndige personer må montere koblinger på højtryksslanger. 
- Højtryksslanger skal føres og sikres, så risiciene minimeres. 
- Højtryksslanger skal være fremstillet af slangemateriale og 
forbindelser, der er funktionsdygtige og passer til hinanden. 
- Højtryksslanger må ikke lakeres. 
- Aflast trykket i højtryksslangen efter drift. 
- Undgå at klemme højtryksslanger sammen og at føre dem hen over 
skarpe kanter. Undgå belastninger ved træk og bøjning. 
- Opbevar højtryksslanger uden knæk og spændinger. 
 
Højtryksslanger er sliddele med begrænset levetid. Derfor skal de, alt 
efter driftsbetingelserne, udskiftes med jævne mellemrum, også selv om 
der ikke kan konstateres synlige mangler. 
 
Højtryksslangerne skal senest udskiftes, når følgende mangler viser sig: 
- Beskadigelser af yderlaget ind til trådindlægget såsom skurreste- 
der, snit eller revner. 
- Sprødt yderlag (revnedannelse) på grund af forkert opbevaring. 
- Opbevaringstid og anvendelsestid er overskredet. DIN angiver som 
vejledende værdi seks år plus maksimalt fire års forudgående 
opbevaringstid for slange uden kobling monteret. 
- Utætte steder på slangen og ved koblingen. 
 

 Fa re  

Led aldrig efter lækager på højtryksslanger eller rørledninger med bare 
hænder. Muligvis er en udstrømmende højtryksstråle usynlig, men den 
kan forårsage farlige kvæstelser. 

 

Vandstråleværktøj 

Korrekt håndtering af vandstråleværktøjet er væsentlig for højtryk- 
saggregatets  driftssikkerhed. 
Overhold følgende regler i omgangen med vandstråleværktøj: 
- Anvend kun vandstråleværktøj, der kan holde til det maksimalt til- 
ladte driftsovertryk. 
- Anvend altid vandstråleværktøjet med monteret dyse. 
- Ret ikke vandstrålen mod mennesker eller dyr. 
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- Vær opmærksom på det særlige fareområde ved arbejde med høj- 
tryksvandstråler. I en radius af 10 m fra vandstråleværktøjet må  der 
ikke være andre personer end den, der betjener højtryksrense- ren. 
- Hold altid fast i vandstråleværktøjet med begge hænder under drift. En 
hånd på aftrækkeren og en hånd på vandstråleværktøjets håndtag. 
- Ved aktivering af vandstråleværktøjet forekommer der tilbageslag og 
vridning. Sørg for at stå sikkert. 
- Brug egnede støtteanordninger til vandstråleværktøjet. 
- Aflast evt. trykket i vandstråleværktøjet efter drift. 

 Fare 

Det vandtætte beskyttelsestøj yder kun beskyttelse mod vandsprøjt og 
flyvende partikler. Ved direkte kontakt med højtryksvandstrålen yder 
beskyttelsestøjet ikke tilstrækkelig beskyttelse mod kvæstelser forårsaget 
af strålen. 

Brug det komplette personlige sikkerhedsudstyr. Dette gælder alle 
personer, der opholder sig i maskinens arbejdsområde (det er for Deres 
sikkerheds skyld). 
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2.12 Kontaktmed elektricitet 

Ved kontrolskabet, de elektriske ledninger og motoren er der under 
aktiviteterne 

- idriftsættelse, 

- drift, 

- rengøring, fejlfinding, vedligeholdelse, 

- driftsophør 

livsfare ved kontakt med elektricitet. 

Alle elektriske komponenter er som standard beskyttet i kapslings- 
klasse IP 54 iht. IEC 60204 del1 eller DIN 40050 IEC 144. 

Anvend kun originale sikringer med den foreskrevne strømstyrke! Brug 
af for kraftige sikringer eller brokobling kan ødelægge det elektriske 
system. 

Stærkstrøm 

I følge de elektrotekniske regler må arbejde ved maskinens elektriske 
udstyr udelukkende gennemføres af faglærte elektrikere eller af en 
person, der er undervist i dette under ledelse eller opsyn af en faglært 
elektriker. 
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2.13 Forbrændings- og skoldningsfare 

På drivmotoren, udstødningssystemet og højtryksvandpumpen er der 
fare for forbrænding under aktiviteterne 
- Idriftsættelse 
- Drift 
- Rengøring, fejlfinding, vedligeholdelse 
- Driftsophør 

Fa re  

Ved overophedning afbryder kontrolskabet drivmotoren. Alligevel  kan 
drivmotoren, udstødningssystemet og højtryksvandpumpen blive varme 
under drift. 

Lad maskinen køle af efter drift, før De påbegynder vedligeholdel- 

sesarbejde. 

Brug beskyttelseshandsker til arbejdet. 

Fa re  

Vær ud over faren for højtryksinjektion opmærksom på forbræn- 
dingsfaren på vandstråleværktøjet! 

Brug det komplette personlige sikkerhedsudstyr! 
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Kølevand 

Der skal udvises særlig stor forsigtighed ved håndtering af dækslet til 
vandkøleren. Dækslet skal være tæt og lukket fast til. 

Fa re  

Tag aldrig dækslet til køleren af, mens drivmotoren kører eller endnu er 
varm. 

Der kan sprøjte varmt vand ud, som kan medføre skoldning af om- 
kringstående personer. 

Vent mindst 10 minutter, efter at drivmotoren er slukket, før De tager 
dækslet af. 

Hæld aldrig kold kølevæske i den varme køler. 

Arbejd med beskyttelseshandsker og ansigtsbeskyttelse. 
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Varmemodul 

Når et varmemodul er mellemkoblet, og brændersystemet er tændt, kan 
der arbejdes med høje vandtemperaturer. Under driftsarterne: 

- idrifttagning 

- drift 

- rengøring, fejlfinding, vedligeholdelse 

- ud af drift-tagning 

er der fare for forbrænding og skoldning på højtryksledningen og 
højtrykspistolen. 

Bemærk! 

Følg varmemodulets dokumentation. 

Fa re  

Vær også opmærksom på faren for forbrænding og skoldning på 
højtryksslangeledningen og på højtrykspistolen ved højtryksinjektion. 
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2.14 Arbejdsplads 

Arbejdspladsen er det sted, hvor personerne opholder sig på grund af 
deres arbejde. 

Operatør 

Operatørens arbejdsplads under arbejdet er ved maskinens betje- 
ningsfelt. 

Fører af vandstråleværk- tøjet 

Den person, der fører vandstråleværktøjet, opholder sig i vandstråle- 
værktøjets fareområde. Her skal der udvises største forsigtighed. 
Føreren af vandstråleværktøjet og operatøren skal have øjenkontakt 
med hinanden. 

 Fare 

Fjernet materiale, der slynges bagud, kan medføre alvorlige kvæstel- ser. 
Arbejd aldrig alene! 

I tilfælde af bevidstløshed eller alvorlige kvæstelser kan De ikke længere 
sikre maskinen alene og er afhængig af hjælp. 

2.15 Arbejdsområde 

Arbejdsområdet er det område, hvor der arbejdes med vandstråle- 
værktøjet. Afhængig af den udførte handling med vandstråleværktøjet 
kan dele af arbejdsområdet blive til farlige områder. 
Ved arbejde med højtryksvandstråler er det forbudt andre personer end 
føreren af vandstråleværktøjet at opholde sig inden for en radius af 10 
meter. 

Arbejdsområdet skal sikres og afmærkes tydeligt. I arbejdsområdet er 
egnet sikkerhedsudstyr obligatorisk. Under arbejdet er operatøren 
ansvarlig for sikkerheden i arbejdsområdet. 

2.16 Forholdsregler i en nødsituation 

I et nødstilfælde skal De straks standse maskinen med NØDSTOP- 
knappen. 

45 



Sikkerhedsforskrifter 

Forsigtig 

Ved funktionsfejl skal maskinen omgående stoppes og sikres! Få 
omgående afhjulpet fejl! 
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2.17 Støjemission 

Maskinen forårsager støjemission under aktiviteterne 

− Idriftsættelse 

− Drift 

− Rengøring, fejlfinding, vedligeholdelse 

− Driftsophør. 

Lydtryksniveauet i maskinens nærområde er angivet i de tekniske 

data. 

Fra 85 dB (A) anbefales det at bruge høreværn. Arbejdsgiveren skal 

tilbyde medarbejderen høreværn fra dette lydtryksniveau, men brug 

af høreværn er ikke pligt. 

Fra 90 dB (A) skal der bruges høreværn. 

Brug det foreskrevne personlige høreværn! 

Brug det foreskrevne personlige høreværn! 

Ejer 

Anmod dit personale om altid at bruge det personlige høreværn. 

Som ejer er De selv ansvarlig for, at personalet også overholder 

denne forskrift. 

Alle støjværn skal være monteret og i upåklagelig stand. Under driften 

skal de være i beskyttelsesstilling. Et forhøjet støjniveau kan 

medføre permanente høreskader. 
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Pos: 22 /Bedienungsanle itungen/2.) Siche rheitsvorschrif ten/Ersatzteile/Zubehör/ Lagern der Maschine/me, mg, md, box, th, UHP @ 0\mod_1368607564516_10566.docx @ 10726 @ 222 @ 1 
 

2.18 Reservedele 

Reservedele skal overholde de tekniske krav, som producenten har 
fastlagt. Dette er altid tilfældet ved originale reservedele. 

Brug kun originale reservedele. Dynajet GmbH er ikke erstatningspligtig 
ved skader, som opstår efter brug af uoriginale reservedele. 

2.19 Tilbehør 

Tilbehøret skal være i overensstemmelse med de tekniske krav fra 
producenten og være kompatibelt. Det er altid tilfældet ved anven- 
delse af originalt tilbehør.. 

Henvisning 

Ikke alt tilbehør leveres sammen med maskinen. Det tilbydes af Dynajet 
GmbH og kan bestilles hos reservedelsafdelingen. 

Tilbehøret findes i det aktuelle katalog “Dynajet” fra Dynajet GmbH. 

Ejeren er selv ansvarlig for, at det rigtige tilbehør anvendes. Dynajet 
GmbH er ikke ansvarlig for skader op- stået på grund af brug af 
uoriginalt tilbehør eller forkert anvendelse. 

2.20 Opbevaring af maskinen 

Maskinen må kun opbevares på et tørt og frostfrit sted. Hvis der er 
risiko for frost på opbevaringsstedet, skal der udføres frostsikring. 

Nærmere beskrivelse fremgår også af kapitlet ”Driftsophør”. 
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Pos: 23 /Bedienungsanle itungen/2.) Siche rheitsvorschrif ten/Unerlaubtes Starten ode r Benutzen der Maschine/me, md, mg, box, th, UHP @ 0\mod_1370345988792_10566.docx @ 10816 @ 2 @ 1 
 

2.21 Uautoriseret start eller brug af maskinen 

Maskinen forårsager under aktiviteterne 

− Idriftsættelse 

− Drift 

− Rengøring, fejlfinding, vedligeholdelse 

− Driftsophør 

en fare, hvis den startes eller bruges af uvedkommende. 

Sørg for at sikre maskinen mod utilsigtet start, før De forlader 
maskinen. 

Dvs.: 

− Slå hovedafbryderen fra. 

− Luk afdækningerne. 

Operatøren skal altid kunne se maskinen. I særlige tilfælde må han få 
en hjælper til at overvåge maskinen. 
Hvis uvedkommende nærmer sig maskinen, skal operatøren straks 

indstille arbejdet. 
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Pos: 24 /Bedienungsanle itungen/3.) Allgeme ine technische Beschre ibung/Einle itung Allgemeine technische Beschreibung/me, mg, md, box, th, UHP @ 0\mod_1368623059961_10566.docx @ 10732 @ 12 @ 1 
 

3 Generel teknisk beskrivelse 
I dette kapitel finder du en beskrivelse af denne maskines komponenter 
og moduler samt deres funktion. Vær også opmærksom på mulige 
ekstraanordninger (ekstraudstyr), der også beskrives. 

3.1 Maskinens udførelse 

Du gør det lettere for os at besvare dine spørgsmål eller udføre dine 
bestillinger, hvis du kan angive maskintypen og maskinnummeret. 

Du finder bl.a. følgende data på typeskiltet: 

- Maskintype 

- Maskinnummer 

Bemærk! 

Maskinnummeret tildeles af Dynajet GmbH. Hvert maskinnummer 
tildeles kun én gang. Det betyder, at hver maskine bestemmes nøjagtigt 
med maskinnummeret. 

52 



Generel teknisk beskrivelse 

Pos: 25 /Bedienungsanle itungen/3.) Allgeme ine technische Beschre ibung/Beze ichnung de r Maschine/th @ 0\mod_1368623286663_10566.docx @ 10733 @ 2 @ 1 
 

3.2 Maskinens betegnelse 

Din maskine er en Dynajet th fra firmaet Dynajet GmbH. Du gør det 
lettere for os at besvare dine spørgsmål eller udføre dine bestillinger, 
hvis du kan angive maskintypen og maskinnummeret. 

Typeskiltet er anbragt foran til højre på rammen 
set i kørselsretningen. 

Dynajet XXX t h 

 Hot (varmt vand) 
 Trailer (anhænger) 

 XXX bar maks. tryk 
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Pos: 26 /Bedienungsanle itungen/3.) Allgeme ine technische Beschre ibung/Maschinennummer/th, UHP @ 0\mod_1373525816832_10566.docx @ 10847 @ 2 @ 1 
 

3.3 Maskinnummer 

Maskinnummeret findes på typeskiltet og er indbrændt med laser foran 
til højre på maskinen set i kørselsretningen. 

Pos: 27 /Bedienungsanle itungen/3.) Allgeme ine technische Beschre ibung/Ausführung de r Maschine/500 th @ 0\mod_1368623390717_10566.docx @ 10734 @ 2 @ 1 
 

3.4 Maskinens udførelse 

Denne driftsvejledning gælder for følgende udførelser af maskinen. 

Type Udførelse Materiale-nr. 
Dynajet 500 th se typeskilt 111490020 

På det medfølgende maskinkort og på typeskiltet finder De bl.a. 
følgende data: 

- Maskinens udførelse 

- Maskinnummer 

Henvisning 

Maskinnummeret tildeles af Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH. Hvert 
maskinnummer tildeles kun én gang. Det betyder, at maskinnummeret 
identificerer hver maskine entydigt. 
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Pos: 28 /Bedienungsanle itungen/3.) Allgeme ine technische Beschre ibung/Ausführung de r Maschine/800 th wirele ss @ 0\mod_1368623397877_10566.docx @ 10735 @ 2 @ 1 
 

3.5 Maskinens udførelse 

Denne driftsvejledning gælder for følgende udførelser af maskinen. 

Type Udførelse Materiale-nr. 
Dynajet 500 th se typeskiltet 1490020 

Dynajet 800 th wireless  se typeskiltet 1529080 

På det medfølgende maskinkort og på typeskiltet finder De bl.a. 
følgende data: 

- Maskinens udførelse 

- Maskinnummer 

Henvisning 

Maskinnummeret tildeles af Dynajet GmbH. Hvert maskinnummer 
tildeles kun én gang. Det betyder, at maskinnummeret identificerer hver 
maskine entydigt. 

Pos: 29 /Bedienungsanle itungen/3.) Allgeme ine technische Beschre ibung/ Liefe rumfang/500th,800th @ 0\mod_1368623527530_10566.docx @ 10736 @ 2 @ 1 
 

3.6 Leveringsomfang 

Medfølgende dele: 

- Dynajet højtryksrenseren 

- en 50 m højtryksslange 

- en 25 m lavtryksslange 

- en højtrykspistol med højtryksrør og fladstråledyse 

- standardtilbehør 

- en driftsvejledning 

- en reservedelsliste 

- en dokumentmappe 

Henvisning 

Alle angivelser gælder for en standardmaskine. Der kan forekomme 
afvigelser i forhold til maskiner med specialudstyr. Se også den 
medfølgende maskinoversigt. 
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Pos: 30 /Bedienungsanle itungen/3.) Allgeme ine technische Beschre ibung/Übersicht/500 th @ 0\mod_1368623569495_10566.docx @ 10737 @ 2 @ 1 
 

3.7 Oversigt 

Nedenfor vises der en oversigt over de vigtigste maskindele, som derpå 
beskrives på de følgende sider. 

Henvisning 

Maskinen er inddelt i to rum: betjeningsrummet og servicerummet. 
Begge rum er dækket af et dæksel. 

Servicerummet må ikke åbnes under arbejdet. Alle betjenings- 
funktioner er tilgængelige i betjeningsrummet. I servicerummet er 

f. eks. drivmotor og højtrykspumpe anbragt. I betjeningsrummet findes
f. eks. kontrolskab og slangeruller.
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DYNAJET 500th 

Pos. Betegnelse 

A Betjeningsrum 

B Servicerum 

1 Dæksel til betjeningsrummet 

2 Dæksel til servicerummet 

3 Støttehjul 

4 Påhængsanordning 

5 Typeskilt 

6 Beskyttelsesbøjle 

7 Køreanordning 

8 Støttefod 

9 Belysningsanordning 
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Betjeningsrum 

Pos. Betegnelse 
1 Kontrolskab 
2 Gashåndtag 
3 Manometer (skjult) 
4 Lavtryksslangerulle 
5 Højtryksslangerulle 
6 Vandfilter 
7 Vandtank 
8 Brændstoftank brænder 
9 Brændstoftank drivmotor 

Betjeningsrummet set i kørselsretningen 
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Servicerum 

Servicerummet set mod kørselsretningen 

Pos. Betegnelse 

1 Køler 

2 Drivmotor 

3 Tørluftfilter 

4 Remskærm 

5 Højtryksvandpumpe 

6 Unloaderventil 

7 Sikkerhedsventil 

8 Brændstofpumpe brænder 

9 Brænder 

Pos: 31 /Bedienungsanle itungen/3.) Allgeme ine technische Beschre ibung/Technische Daten/500th/sh @ 0\mod_1370438698666_10566.docx @ 10817 @ 2 @ 1 

3.8 Tekniske data DYNAJET 500th 

De herefter nævnte tekniske data og egenskaber henfører til Dynajet 
500 th. 

500 bar 

Mål 
Længde: 3695 mm 
Bredde: 2050 mm 
Højde: 2026 mm 
Vægt 
Tilladt totalvægt: se typeskilt 
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Vægt (tom):  1660 kg 
Tilladt kugletryk: se typeskilt 
Køreanordning 
Tilladt maksimalhastighed:  100 km/h 
Trækøje: i henhold til DIN 74054 del 1 

Forsigtig 

Hold den lovmæssigt foreskrevne maksimumshastighed i det land, hvor 
maskinen bruges. 

500 bar 

Dæk 
Dækstørrelse:  225/75 R x 16 C 
Fælgstørrelse: 6J x 16 H2 
Dæktryk: 6 bar 
Hjulmøtrikkernes tilspændings- moment: Møtrikker og fjederring 210 Nm 

 Fare 

Efterspænd hjulboltene eller hjulmøtrikkerne med det angivne 
tilspændingsmoment 50 km efter montering af hjulet. 

500 bar 

Specifikationer 

Drivmotor: Trecylindret dieselmotor 34,5 kW ved 2600 
o/min 

Højtryksvandpumpe: Højtryksvandpumpe 30 l/min 

Arbejdstryk: op til 500 bar 

Pumpekapacitet: 15 til 30 l/min 

Brænderens varmeydelse: 2 x 91 kW 

Vandtemperatur: maks. 95 ˚C 

Lydtryksniveau: 104 dB (A) 

Hældningsvinkel i længderet- ning: maks. 7˚ 

Hældningsvinkel i tværretning: maks. 7˚ 

Styrespænding: 12 V 

Temperaturområde: 0 ˚C til +45 ˚C 

Opstillingshøjde (uden reduktion af 
effekten): 

op til 1000 m over havet 

Vandtilslutning 

Tilslutning til lavtryksslange: GEKA 3/4” 
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Slangetværsnit: 3/4” 

Vandtryk: min. 2 bar, maks. 6 bar 

Højtrykspistol 

Driftstryk: 500 bar 

 Fare 

Andre fladstråledyser må kun anvendes efter aftale med Putzmeister 
Mörtelmaschinen GmbH. Vær opmærksom på, at der kan opstå kraftigere 
tilbageslag, hvis der anvendes andre fladstråledyser. 

Påfyldningsmængder 

Motorolie: 

Motoroliemængde 9 l med 
udskiftning af filter 

SAE 10W -40 eller SAE 10W -30 
Se også motorproducentens 

dokumentation. 

Brændstof drivmotor: 
Dieselbrændstof Påfyldningsmængde ca. 70 l 

Brændstof til brænder: 
Dieselbrændstof Påfyldningsmængde 
ca.105 l 

Vandtank: 

Rent postevand, se også afsnittet: ”Krav 
til vandkvaliteten” Påfyldningsmængde 

ca. 1000 l 

Højtryksvandpumpe: 
Gearolie ISO VG 220 eller SAE 90 
Påfyldningsmængde ca. 3 l 

Forsigtig 

Påfyldningsmængderne er kun cirka-værdier. Mængderne kan afvige alt 
efter udførelse og resterende oliemængde. Det afgørende er altid 
markeringen på oliepinden. 

Pos: 32 /Bedienungsanle itungen/3.) Allgeme ine technische Beschre ibung/Anforderung an die Wasserqualitä t/me, mg, md, box, th, UHP @ 0\mod_1368609039517_10566.docx @ 10727 @ 2 @ 1 
 

3.9 Krav til vandkvalitet 

For at sikre, at højtryksvandpumpen fungerer optimalt og får længst 
mulig levetid, skal kravene til vandkvalitet overholdes. 

Trykafhængige parametre 

Parametre 
Trykområde op til 

maks. 500 bar >500 bar til 
1200 bar 

>1200 bar 

Koncentration af 
faststoffer 

(mg/l) maks. 100 maks. 50 maks. 10 

Partikelstørrelse (µm) maks. 80 maks. 50 maks. 10 
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Temperatur (°C) maks. 60 maks. 50 maks. 30 

Hårdhed i alt (mmol/l) 0,5-5 0,5-5 0,5-3,5 

(Ca²++ Mg 2+) (°d), (°dH) 3-25 3-20 3-15 

(Ca²++ Mg 2+) (mg/l) 20-200 20-200 20-145 

Trykuafhængige parametre 

pH-værdi 6,5-8,0 

Ledningsevne (µS/cm) maks. 2000 ved 20°C 

Opløst ilt (mg/l) min. 5 

Organiske stoffer (mg/l) maks. 12 

Aluminium Al (mg/l) maks. 0,2 

Ammonium NH+ (mg/l) maks. 0,5 

Calcium Ca²+ (mg/l) maks. 100 

Chlor Cl² (mg/l) maks. 0,5 

Chlorid Cl (mg/l) maks. 100 

Jern FE² (mg/l) maks. 0,3 

Kiselsyre SiO² (mg/l) maks. 20 

Kobber Cu²+ (mg/l) maks. 1 

Magnesium Mg²+ (mg/l) maks. 50 

Mangan Mn²+ (mg/l) maks. 0,1 

Sulfat SO² (mg/l) maks. 250 

Nitrat NO3 (mg/l) maks. 50 

Nitrit NO² (mg/l) maks. 0,1 

63 



Generel teknisk beskrivelse 

Henvisning 
Alle andre parametre skal overholde de værdier og forskrifter for 
drikkevand. 
Der må kun afviges fra de ovenstående værdier efter aftale med Dynajet 
GmbH 
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Pos: 33 /Bedienungsanle itungen/3.) Allgeme ine technische Beschre ibung/Typenschild/ th, UHP @ 0\mod_1368689740841_10566.docx @ 10740 @ 2 @ 1 
 

3.10 Typeskilt 

Du finder maskinens vigtigste data på typeskiltet. 

Position Betegnelse 

1 Type (maskintype) 

2 Serienummer 

3 Byggeår 

4 Maks. pumpetryk [bar] 

5 Maks. volumenflow [l/min] 

6 Maks. temperatur [°C] 

7 Vægt [kg] 

8 Spænding [V] 

9 Effekt [kW] 

10 Registreringsnr. 

11 Stel Nr. 

12 Tilladt totalvægt [kg] 

13 Tilladt maks. støttelast [kg] 

14 Tilladt aksellast A1 [kg] 

15 Tilladt aksellast A2 [kg] 
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Pos: 34 /Bedienungsanle itungen/3.) Allgeme ine technische Beschre ibung/Schallle istungspegel/me, mg, md, box, th, UHP @ 0\mod_1368609266063_10566.docx @ 10728 @ 2 @ 1 
 

3.11 Lydeffektniveau 

Iht. Rådets direktiv 2000/14/EF angives følgende lydeffektniveau 
udgående fra maskinen. 

I nærheden af maskinens typeskilt sidder nedenstående skilt, der 
angiver det målte lydeffektniveau for maskinen. 

Pos. Betegnelse 
LWA Lydeffektniveau 
dB Værdi i decibel 
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Pos: 35 /Bedienungsanle itungen/3.) Allgeme ine technische Beschre ibung/Optionen/500th, 800th @ 0\mod_1368690191828_10566.docx @ 10741 @ 2 @ 1 
 

3.12 Ekstraudstyr 

Tal med forhandleren eller agenturet for Dynajet GmbH om, hvorvidt og 
hvordan maskinen kan forsynes med ekstraudstyr. 

Deres maskine kan have følgende ekstraudstyr: 

- Arbejdsprojektør, halogen, 12 V / 50 W 

- Automatisk vandblødgøring 

- Gnistfanger 

- Kabelfjernstyring med NØDSTOP 

Henvisning 

Ekstraudstyr og tilbehør findes i det aktuelle katalog “Dynajet” fra 
Dynajet GmbH. 
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Pos: 36 /Bedienungsanle itungen/3.) Allgeme ine technische Beschre ibung/Funkenfänger (Option)/th @ 0\mod_1368703213461_10566.docx @ 10743 @ 2 @ 1 
 

3.13 Gnistfangere (ekstraudstyr) 

Som ekstraudstyr kan der monteres gnistfangere. 

Gnistfangeren forhindrer, at der opstår eksplosioner, når maskinen 
bruges i områder med eksplosionsfare. 

Der findes forskellige udførelser 

Pos. Betegnelse 

1 Gnistfanger drivmotor 

2 Gnistfanger brænder 

Placeringen og antallet af gnistfangere varierer alt efter udførelse. 

Kontrollér regelmæssigt gnistfangerne, og rengør dem om nødvendigt. 

Vedligeholdelsesplan: Rengøring af gnistfanger 
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Tekniske data 

Maks. opladningsspænding 26 VDC 
Min. opladningsspænding 12 VDC 

Akkumulatorens standby-tid ± 200 timer 

Akkumulatorens anvendelsestid ± 20 timer, ± 7 timer med lys 
Normal opladningstid ± 5 timer 

IP-klassifikation IP65 

Sendeområde op til 350 meter 

Vægt 192 g 
Mål 150x71x31 mm 
Sendefrekvens 868 MHz 

Pos: 37 /Bedienungsanle itungen/3.) Allgeme ine technische Beschre ibung/Gasverstellung/Option Funkfernbedienung/350th, 500th, 800th @ 0\mod_1372404120946_10566.docx @ 10831 @ 2 @ 1 
 

3.14 Radiostyret fjernbetjening 

Den radiostyrede DYNAJET-fjernbetjening gør brugeren i stand til at 
tænde og slukke for udvalgte funktioner på afstand. 
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Systemets opbygning/leveringsomfang 

1. Fast indbyggede modtagere

2. Adapterkabel

3. Ladekabel

4. Sender
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Ekstra betjeningselementer på maskinen 

5. Statuslampe "Brænder til"

6. Potentiometer til
trykjustering

7. Tretrinskontakt
"Remote/Off/Manual"
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Håndsender 

Modusvalg med tretrinskontakten (6) 

I stillingen "Off" er maskinen slået fra. 

Kontaktstillingen "Manual" indstiller maskinen i en aktiveret tilstand, 
hvor fjernbetjeningsfunktionen er deaktiveret. Betjeningen af maskinen 
svarer så i det store hele til en standardmaskinen. 
Maskiner med fjernbetjening råder standardmæssigt over et 
potentiometer (5), hvormed motoromdrejningstaller og dermed 
systemtrykket kan forvælges. Der er ikke en håndgasarm. I stillingen 
"Remote" kan maskinen udelukkende styres via fjernbetjeningen. 
Motorstartknappen, potentiometeret til justering af omdrejningstallet og 
kontakten på styreskabet til at tænde for brænderen er sat ud af 
funktion. Hvis pistolen ikke aktiveres i mere end 10 sekunder, sænker 
styringen automatisk omdrejningstallet til et lavere niveau for at 
minimere brændstofforbruget og slitagen på maskinen.  

Start/stop af maskinen med fjernbetjeningen 

Kontakten "Central Fra" (8) skal være deaktiveret. Tryk let på 
kontakten, og drej den samtidigt mod uret, indtil den springer ud. 

Tryk på den grønne knap "I" (sender "Central Fra", 12) i 2 sekunder. 
Fjernbetjeningen er nu aktiv. Den grønne diode i knapfeltet "I" lyser. 

11. Tryk og omdrejningstal
"Plus/Minus" 

12. Sender "Til/Fra"

10. Brænder "Start/Stop"

9. Motor "Start/Stop"

8. Sender "Central Fra"
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Start ved at trykke på knappen Motor "Start" (9), og hold knappen inde 
i 10 sekunder. 

Stop ved at trykke på knappen "Stop" (9). 

Tænd/sluk brænderen med fjernbetjeningen 

Knapperne Brænder "Start/Stop" (10) aktiverer eller deaktiverer 
brænderfunktionen uafhængigt af, hvordan den manuelle 
brænderkontakt står på styreskabet. 

Den grønne statuslampe (5) lyser, når brænderen er aktiveret. 

Forvalg af omdrejningstal/tryk med fjernbetjeningen 

Knapperne Tryk og Omdrejningstal "Plus/Minus" (12) regulerer 
omdrejningstallet uafhængigt af, hvordan det manuelle potentiometer er 
indstillet på styreskabet. Omdrejningstallet forvælges i trin. 

Ekstrafunktion Tastaturlys 

Hvis du holder den grønne knap "I" (12) inde i 5 sekunder, aktiveres 
tastaturlyset.  
Hvis du holder den grønne knap "I" inde i 5 sekunder på ny, deaktiveres 
tastaturlyset. 

OBS ! 

Kontakten "Central Fra" (8) slukker kun for fjernbetjeningssystemet og 
stopper dermed maskinen. Det drejer sig om en kontakt i stopkategori 2. 
For at indstille maskinen i en sikker tilstand ved en faresituation skal du 
trykke på nødstopknappen på maskinens styreskab. 

76 



Generel teknisk beskrivelse 

OBS ! 

Hvis senderens rækkevidde overskrides, slukker systemet automatisk for 
maskinens motor. Rækkevidden kan påvirkes af støjkilder eller af 
senderakkumulatorens opladningstilstand. 

Fejlsøgning 

Symptom Analyse 

Maskinen starter ikke i tilstanden "Remote". 

Starter maskinen i tilstanden "Manual"? 
Er senderakkumulatoren ladet op? 
Er senderen inden for rækkevidden? 
Er starttiden på ca. 20 sekunder blevet 
overholdt? 
Blev der trykket på knappen "Sender-
Central-Fra"? 

Maskinen slukker automatisk i tilstanden 
"Remote". 

Er senderen inden for rækkevidden? 
Er der støjkilder (f.eks. mobiltelefoner) i 
nærheden? 
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Pos: 38 /Bedienungsanle itungen/3.) Allgeme ine technische Beschre ibung/Sicherheitseinrichtungen/th @ 0\mod_1368703473033_10566.docx @ 10744 @ 2 @ 1 
 

3.15 Sikkerhedsanordninger 

Efterfølgende finder du en liste over maskinens sikkerhedsanordninger. 

NØDSTOP-knap 

Der er anbragt en NØDSTOP-knap i styreskabet. 

Fa re  

Hvis der under driften optræder situationer, der kan udsætte brugeren, 
udenforstående eller maskinen for fare, skal maskinen straks stoppes 
med knappen NØDSTOP. Efter et NØDSTOP skal faren afhjælpes, før 
driften må genoptages. 

OBS ! 

Sæt dig godt ind i, hvor NØDSTOP-knapperne er på din maskinen. 

Position Betegnelse 

1 NØDSTOP-knap 

Hvis du trykker på NØDSTOP-knappen, udløses følgende handlinger: 

- Motorstyringen slår fra. 
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⇒ Derm ed  slås d rivm otoren ,  b ræ nderen ,  h øj tryksvandpum pen  og

hydraulikpumpen (ekstraudstyr) også fra. 

- Magnetventilen, der styrer tilførslen af diesel til brænderen, lukker. 

- Hvis brænderen er aktiveret, frembringes der ikke længere 
tændgnister på brænderelektroderne. 

- Alle styre- og afbryderbokse spærres elektrisk. 

- På styreskabet lyser meldelampe "NØDSTOP aktiveret". 

Fa re  

Hvis der trykkes på knappen NØDSTOP, mens højtrykspistolen er lukket, 
er højtryksledningen fortsat tryksat. 

Bemærk! 

Med henblik på at ophæve tilstanden NØDSTOP igen, skal du låse 
NØDSTOPPET op ved at dreje på knappen. For at tage maskinen i drift 
på ny skal du først slukke for hovedafbryderen og derefter tænde for 
den igen. 
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Sikring af motorhjelmen 

Højtryksrenseren er udstyret med en hjelmsikring. Hvis hjelmen åbnes, 
mens maskinen er i drift, aktiveres en sikkerhedsafbryder, der straks 
slukker for drivmotoren. 

Bemærk! 

Hjelmen skal lukkes efter kontrol- og inspektionsarbejde. Maskinen må 
kun betjenes med lukket hjelm. 

Vandmangelsikring 

Vandtanken er udstyret med en svømmeafbryder med henblik på 
vandmangelsikring. Så snart der mangler vand, slår maskinen fra. 

Overtrykssikring i højtrykskredsløbet 

Unloaderen begrænser vandtrykket. Den ekstra sikkerhedsventil sikrer 
hele systemet. 

Hvis arbejdstrykket overstiger det maks. driftstryk, aftappes vandet 
trykaflastet i tanken gennem unloaderen. Du kan se, hvilket maks. 
driftstryk højtryksrenseren er udlagt til i kapitel: "Generel tekniske 
beskrivelse" – afsnit: "Tekniske data" med henblik på 
påfyldningsmængde. 

Ledningerne fra unloaderen og fra sikkerhedsventilen samles og går 
tilbage til tanken i én ledning. 
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Personligt sikkerhedsudstyr 

Det personlige sikkerhedsudstyr indeholdes ikke i maskinens 
leveringsomfang. Dynajet tilbyder udstyret, der kan fås via 
komponentsalg. 

Fa re  

Brug al dit personlige sikkerhedsudstyr. Dette gælder også for alle, der 
opholder sig i maskinens arbejdsområde (det gælder din sikkerhed). 
Beskadigede dele i det personlige sikkerhedsudstyr skal straks udskiftes! 

Bemærk! 

Dynajet GmbH tilbyder personligt sikkerhedsudstyr, der kan fås via 
komponentsalg. 
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3.16 Funktionsbeskrivelser 

Dette kapitel hjælper Dem til at forstå maskinens funktionsforløb, så De 
kan indgrænse maskinens egnethed og anvendelsesområde og undgå 
fejl under betjeningen. 

Generelt om maskinens konstruktion 

Dynajet-maskiners konstruktion og betjening er enkel. Alligevel skal De 
træffe bestemte forsigtighedsforanstaltninger for at opnå så høj levetid 
på sliddelene som muligt. 

Dynajet er en mobil højtryksrenser. 

Højtryksvandpumpen, som drives af en dieselmotor, fremstiller vand- 
trykket. Højtryksrenserens maksimale driftstryk findes i kapitlet 
”Generel tek- nisk beskrivelse” - afsnittet ”Tekniske data”. En 
dieseldrevet brænder fremstiller varmt vand op til 95 °C. 
Friskvandsforsyningen sker via en lavtryksslange på en integreret 
slangerulle. Højtryksudstyret omfatter en højtryksslange med 
slangerulle samt en højtrykspistol. 

Højtryksrenseren styres via et kontrolskab med gashåndtag samt et 
manometer. Vandtrykket styres af drivmotorens omdrejningstal. 
Når højtrykspistolen er åbnet, opvarmer brænderen vandet til den 
indstillede temperatur. 

For at præstere maksimal vandmængde og vandtryk skal højtryks- 
renseren køre med det maksimale omdrejningstal. Behøves der en 
mindre vandmængde eller et mindre vandtryk (ved samme dysestør- 
relse), reguleres drivmotorens omdrejningstal med gashåndtaget. 
Motorydelsen tilpasses til den krævede renseeffekt - dette muliggør 
optimal funktion med enkel betjening og maksimal virkningsgrad. 
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3.17 Brænder 

Brænderen drives af den interne 12 V-spænding. 

Alt efter udførelse kan der være monteret flere brændere. Hver bræn- 
der har en temperaturregulator. 

Fa re  

Under og efter arbejdet med varmt vand er der fare for forbrænding på 
brænderens varme dele, højtryksslangen og højtrykspistolen. Lad 
maskinen, højtryksslangen og højtrykspistolen køle af efter drift med 
varmt vand. 

Pos. Betegnelse 
1 Brænder 
2 Blæser 
3 Tilslutning til udstødningsrør 

Alt efter udførelse kan brænderen have forskellig varmeydelse. 
Brænderens varmeydelse er angivet på maskinkortet og i kapitlet 
”Generel teknisk beskrivelse” under afsnit ”Tekniske data”. 

Ved opvarmning af højtryksvandet opnås følgende: 
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- Højere rengøringseffekt 
- Højere effektivitet 
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Temperaturregulator 

Kontrolskabet er forsynet med en temperaturregulator, så der kan 
vælges den rigtige arbejdstemperatur til forskellige rengøringsopga- ver. 
Den aktuelle temperatur vises på displayet. 

Pos. Betegnelse 
1 Temperaturregulator TS 400 
2 LED-lampe ”Brænder TIL” 
3 Display 
4 LED-lampe i °C 
5 Piletasten ”Hæv temperatur” 
6 Piletasten ”Sænk temperatur” 
7 Tasten SET 

Henvisning 

De kan finde yderligere information om indstilling af den maksimale 
arbejdstemperatur i kapitlet ”Drift” - afsnittet ”Temperaturindstilling”. 
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3.18 Kontrolskab 

Maskinen betjenes og styres via kontrolskabet. 

Stærkstrøm 

Arbejde på maskinens elektriske udstyr må udelukkende gennemføres af 
en faglært elektriker eller uddannede personer under ledelse og opsyn 
af en faglært elektriker i overensstemmelse med de elektrotekniske 
forskrifter. 

Ledningsføring, jordforbindelser og tilslutninger i kontrolskabet opfylder 
gældende krav. 

Anvend kun originale sikringer med den foreskrevne strømstyrke! Brug 
af for kraftige sikringer eller brokobling kan ødelægge det elektriske 
system. 
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Pos. Betegnelse Funktion/visning 
1 Valgkontakt Brænder TIL/FRA 
2 Temperaturregulator Regulering af brænder- 

temperatur 
3 NØDSTOP-knap Afbrydelse af maskinen i 

nødstilfælde 
4 Kontakt Knap til suspension af vand- 

tankens niveauafbryder 
5 Startknap Start af drivmotoren 
6 Hovedafbryder Strømforsyning  TIL/FRA 
7 Timetæller Optisk visning af antal 

driftstimer 
8 Signallampe Dækselsikring - dæksel åbnet 
9 Signallampe Brænder FRA 
10 Signallampe Fejl, brændera 
11 Signallampe Nødstop aktiveret 
12 Signallampe Motortemperatur 
13 Signallampe Ladekontrol 
14 Signallampe Olietryk 
15 Signallampe Vandmangel 
16 Stikdåse 12V DC Tilslutning til 12V-apparater 

88 



Generel teknisk beskrivelse 

Pos: 42 /Bedienungsanle itungen/3.) Allgeme ine technische Beschre ibung/Gasverstellung/Gasverstellhebel/th @ 0\mod_1368706329545_10566.docx @ 10750 @ 2 @ 1 
 

3.19 Gashåndtag 

Højtryksvandpumpen drives af drivmotoren. Afhængig af drivmoto- rens 
omdrejningstal fremstiller højtryksvandpumpen det krævede vandtryk. 
På manometeret vises vandtrykket. 

Med gashåndtaget reguleres drivmotorens omdrejningstal og såle- des 
vandtrykket. 

Pos. Betegnelse 
1 Gashåndtag 
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3.20 Drivmotor 

Maskinen drives af en trecylindret dieselmotor. 

Pos. Betegnelse 

1 Motorluftfilter 

2 Drivmotor 

3 Oliekøler 

4 Drivrem motor/højtryksvandpumpe 

Motoren trækker højtryksvandpumpen via en kilerem. 

Afhængigt af udførelsen har drivmotoren forskellige ydelsesværdier. 
Drivmotorens værdier fremgår af typeskiltet, maskinkortet eller afsnittet 
“Tekniske data“. 

Henvisning 

I motorproducentens dokumentation findes flere oplysninger om 
drivmotoren. 

Under indkøringen af kileremmen afslides der i de første driftstimer 
mere materiale, som kan samle sig i området omkring kileremmen. 
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3.21 Højtryksvandpumpe 500th 

Højtryksvandpumpen fremstiller højtryksvandet. 

Pos. Betegnelse 
1 Højtryksvandpumpe 
2 Oliepåfyldningsskrue 
3 Olieaftapningsventil 
4 Kontrolglas 
5 Oliepind 

Afhængig af modellen har højtryksvandpumpen (1) forskellige 
ydelsesværdier. 

Maskinens specifikationer findes på typeskiltet, maskinkortet eller i 
kapitlet “Generel teknisk beskrivelse” i afsnittet “Tekniske data”. 

Henvisning 

De kan finde yderligere information om højtryksvandpumpen i 
dokumentationen fra producenten af højtryksvandpumpen. 
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3.22 Vandsystem 

Højtryksrenseren tilsluttes en vandforsyning (min. 2 bar, maks. 6 bar) via 
lavtryksslangen og vandfilteret, hvorigennem vandtanken fyldes. En 
svømmerventil sikrer vandtanken mod overfyldning. 

Vandtanken er integreret i maskinstellet. 
Den monterede vandmangelsikring afbryder maskinen, når der ingen 
vand er til rådighed. 

Det indbyggede vandfilter i betjeningsrummet har til opgave at fjerne 
urenheder fra det tilførte vand. 

Højtryksvandpumpen, som drives af en dieselmotor, fremstiller vand- 
trykket. 
Højtryksrenserens maksimale driftstryk findes i kapitlet ”Generel tek- nisk 
beskrivelse” - afsnittet ”Tekniske data”. 

Pumpesystemet ”suger” vandet ud af vandtanken. Højtryksvandet 
strømmer derefter igennem sikkerhedsventilen og unloaderventilen. 
Unloaderventilen begrænser systemtrykket til det maksimale drift- stryk. 
Alt efter udførelse er der indbygget en automatisk unloaderventil. Den 
reducerer trykket i højtryksslangen efter lukning af højtrykspistolen. 

Den parallelt forbundne sikkerhedsventil sikrer hele højtrykssystemet 
mod et overtryk over det tilladte. Det overskydende vand løber tryk- løst 
tilbage til vandtanken via bypassslangen. 

Højtryksvandet strømmer videre via gennemstrømningsvagten til 
brænderen. Efter at brænderen er tændt manuelt, er systemet klar til at 
opvarme vandet på tryksiden. Gennemstrømningsvagten overvå- ger 
vandstrømmen. Brænderen kan kun starte, når vandet strømmer. I 
brænderen varmes vandet op af varmespiralen. Temperaturregula- toren 
ved brænderens udgang måler vandtemperaturen. Når den indstillede 
temperatur er opnået, slukkes brænderen. 
Af hensyn til sikkerheden er der monteret endnu en temperaturvagt ved 
brænderens udgang. Når vandtemperaturen overstiger 150 C,  s lu kke s  
brænderen automatisk. 
I brænderens udstødningsrør overvåger flammeovervågningen ud- 
stødningens temperatur. Hvis udstødningens temperatur ikke stiger inden 
for 30 sekunder, signaleres en brænderfejl. 

Højtryksvandet ledes gennem højtryksledningen til højtryksslangerul- lens 
drejegennemføring og derfra videre ud i højtryksslangen og høj- 
trykspistolen. 
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3.23 Slangeruller 500th 

Højtryksslangen og lavtryksslangen er rullet op på hver sin slange- rulle. 
Slangerullerne betjenes med håndsving. 

Pos. Betegnelse 
1 Vingemøtrikker med lås 
2 Højtryksledning 
3 Drejegennemføring på højtrykssiden 

Der er vingemøtrikker på højre side af slangerullerne. Ved hjælp af disse 
kan slangerullerne låses fast. 

Vandtilførslen til tanken går via lavtryksslangen. 

Fra højtryksledningen føres højtryksvandet via drejegennemføringen til 
højtryksslangen. 
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3.24 Højtrykspistol med fladstråledyse 

Højtrykspistolen styrer højtryksvandstrålen og tilsluttes højtryksslan- 
gen. 
Alt efter udførelse kan Deres højtrykspistol være udstyret med en sty- 
reledning. 

Pos. Betegnelse 
1 Højtryksslange 
2 Højtrykspistolgreb med sikring 
3 Højtrykspistol 
4 Højtryksrør med isolering 
5 Fladstråledyse 
6 Styreledning (alt efter udførelse) 

Højtrykspistolens maksimale driftstryk findes i kapitlet ”Generel teknisk 
beskrivelse” - afsnittet ”Tekniske data”. 
Hold altid fast i højtrykspistolen med begge hænder under drift. Den ene 
hånd på pistolgrebet, den anden hånd på højtryksrørets isolering. 
Brug altid sikkerhedsudstyr under arbejdet, se kapitlet ”Sikkerheds- 
forskrifter”. 

Fa re  

Det vandtætte sikkerhedsudstyr yder kun beskyttelse mod vandsprøjt og 
flyvende partikler. Ved direkte kontakt med højtryksvandstrålen yder 
sikkerhedsudstyret ikke tilstrækkelig beskyttelse mod kvæstelser 
forårsaget af strålen. 

Udløsersikring 
For at undgå utilsigtet udløsning af højtrykspistolen er pistolgrebet 
forsynet med en udløsersikring. På den måde forhindres det, at 
aftrækkeren aktiveres ved en fejltagelse. 
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Udløsersikringerne er forskellige alt efter udførelse. 
Ved én udførelse klappes den røde sikringsarm tilbage og fastlåses. På 
den måde forhindres det, at pistolgrebet aktiveres ved en fejlta- gelse. 
Anden udførelse. 
Når højtrykspistolen er lukket, klapper sikringen automatisk op. På den 
måde forhindres det, at pistolgrebet aktiveres ved en fejltagelse. 
Højtrykspistolen aktiveres ved at trykke sikringsarmen op og trykke på 
aftrækkeren. 

Styreledning 
For at kunne arbejde med højtrykspistolen skal pistolen forbindes med 
maskinen ved hjælp af styreledningen. Styreledningen sættes i stikkene 
i kontrolskabet og på højtrykspistolen. Er styreledningen tilsluttet 
forkert, opbygges der ikke noget tryk i maskinen. I kontrolskabets 
display vises en fejlmelding. 
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Flachstrahldüse 

Im Betrieb müssen Hochdruck-Pistole, Hochdruckschlauchleitung und 
Flachstrahldüse zusammengebaut sein. Flachstrahldüsen zeichnen sich 
durch gleichmäßige Flüssigkeits-und Druckverteilung aus. Durch die 
Strömungsgeometrie der Düsen wird ein kompakter, kontrollierter Strahl 
erzeugt. Sie sind universell einsetzbar und unempfindlich gegenüber 
Druckschwankungen. 

Die Daten der im Lieferumfang enthalten Flachstrahldüse entnehmen Sie 
Kapitel: “Allgemeine technische Beschreibung” -- Abschnitt: “Technische 
Daten”. 

Hinweis 

Beachten Sie, dass der Wasserdruck durch die Düsen beeinflusst wird. 
Falscher Wasserdruck führt zu hohem Verschleiß des 
Hochdruckreinigers. 
Wenn eine zu kleine Düse verwendet wird, kann der Druck so weit 
ansteigen, dass die Überdrucksicherung des Hochdruckkreislaufes 
anspricht und der Systemdruck begrenzt wird. Wenn eine zu große Düse 
verwendet wird, ist es möglich, dass der maximale Druck selbst bei 
voller Förderleistung der Hochdruckwasserpumpe nicht erreicht wird. Bei 
zunehmendem Düsenverschleiß, sinkt der Arbeitsdruck. Halten Sie 
genügend Ersatzdüsen bereit. 
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3.25 Automatisk vandblødgøring (ekstraudstyr) 

Når der arbejdes med varmt vand, kan varmespiralen kalke til alt efter 
vandkvaliteten. For at undgå det er maskinen udstyret med automatisk 
vandblødgøring. En doseringspumpe tilfører automatisk 
blødgøringsmiddel til vandet ved brænderdrift. 

Pos. Betegnelse 
1 Tank til blødgøringsmiddel 
2 Påfyldningsstuds til blødgøringsmiddel 

Fo rs ig t ig  

Brug hud- og øjenbeskyttelse ved håndtering af blødgøringsmiddel! Sørg 
for, at tanken med blødgøringsmiddel altid er fyldt. 

Henvisning 

Opbevar blødgøringsmidlet frostfrit! 
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Dosering af blødgøringsmiddel 

Nedenstående tabel viser doseringspumpens indstillingsværdier ved 
forskellige vandhårdheder. Vær opmærksom på, at indstillings- 
værdierne kun gælder for det af os anbefalede blødgøringsmiddel. 

°d °TH °e mmol/l Indstilling 

≤ 15 ≤ 27 ≤ 19 ≤ 2,7 1 

20 36 25 3,6 1,5 

25 45 31 4,5 2 

30 53 37 5,4 2,5 

˚d = tyske hårdhedsgrader 

˚TH = franske hårdhedsgrader 

˚e = engelske hårdhedsgrader  

mmol/l = samlet hårdhed i millimol pr. Liter 

Som blødgøringsmiddel anvendes:  

Antikalk - Dynajet artikelnr.: 482923. 

Pos. Betegnelse 
1 Doseringspumpe 
2 Drejekontakt 

Ovennævnte værdier indstilles på doseringspumpen (1) i motorrummet ved hjælp af 
drejekontakten (2). 
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4 Transport, opstilling og tilslutning 

Dette kapitel indeholder oplysninger om sikker transport af maskinen. I 
dette kapitel beskrives desuden det arbejde, som er nødvendigt for 
montering og tilslutning af maskinen. Idriftsættelse af maskinen 
beskrives først i kapitlet ”Idriftsættelse”. 

4.1 Transport og kørsel 

Dynajet-maskiner, der er udformet som anhængere, må kun køre på 
offentlig vej, hvis de er indregistrerede. Hvis maskinerne kører på 
offentlig vej, er færdselsloven gældende. I færdselsloven findes de 
lokale regler for den maksimumshastighed, der gælder for maskinen. 

Maskinerne må ikke anvendes til transport af gods. Forskrifterne for 
anvendelse af anhængere, især for det trækkende køretøjs tilladte 
påhængslast, skal overholdes. 

Kontrollér, om påhængsanordningen, bremserne og belysningen 
fungerer, før kørslen påbegyndes. 

I Tyskland godkendes maskinerne af ”Deutscher Technischer Über- 
wachungsverein” (TÜV). Typegodkendelsen modtager De ved leve- 
ringen. Den skal altid opbevares ved maskinen. 

Uden for Tyskland skal der foretages en yderligere godkendelse 
afhængigt af det pågældende land og landets lokale forskrifter. Her 
gælder de lokale betingelser for indregistrering. 

Maskinen skal i Tyskland forsynes med egen nummerplade og synes 
hver andet år iht. § 29 i den tyske færdelslov (StVZO). Nummerpla- den 
udleveres mod forevisning af typegodkendelsen hos den ans- varlige  
indregistreringsmyndighed. 
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4.2 Transport af maskinen 

Hvis De vil læsse maskinen på et egnet transportkøretøj, skal der være 
anbragt kranøjer på maskinen. 
Benyt ved løftning med kran maskinens ophængningspunktet, der er 
beregnet til at løfte i. Kun på denne måde er der sikkerhed for at 
maskinen hænger sikkert og vandret i krogen og ikke kan vippe. 

Fa re  fo r  in d e k le m n in g  

Når De løfter maskinen op med kran, skal De fastsætte maskinens 
tyngdepunkt, idet De letter den forsigtigt fra underlaget. Alle løftegre- 
jets reb eller kæder skal da være lige spændte, og maskinen skal løftes 
samtidig fra alle støttepunkter. 

Hæ n g e n d e  la s t  

Ingen personer må opholde sig under den hængende last. Anvend kun 
læsseudstyr, hvis bæreevne er dimensioneret til maskinens totalvægt! 

Fa re  

Maskinen må kun løftes med kran, når den er ophængt i de særlige 
ophængningsøjer. Løftegrej, anhugningsgrej, understøtningsbuk og andre 
hjælpemidler skal være driftsog arbejdssikre. Vær opmærksom på, om 
midlerne har tilstrækkelig bærekraft. 

Ekstra læs på maskinen er ikke tilladt. Overhold den maksimale 
totalvægt, som er angivet på typeskiltet. 

På køretøjet, der transporterer maskinen, skal maskinen sikres mod at 
rulle, skride og vælte. 
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4.3 Før kørsel 

Før maskinen må trækkes af et andet køretøj på offentlig vej, skal 
følgende punkter gennemgås: 
- Maskinen er taget korrekt ud af drift. Se også kapitlet: “Driftsophør”. 
- Maskinen er i transportstilling. 
- Maskinen er tilkoblet korrekt. 
- Sikkerhedswiren (hvis tilstede) er fastgjort på det trækkende 

køretøj. 
- Støttehjulet (hvis tilstede) er sat i øverste stilling og sikret efter 

tilkobling. 
- Alle støttefødder (hvis tilstede) er sat i øverste stilling og sikret 
     efter tilkobling. 
- Stopklodserne er fjernet fra hjulene og lagt i holderen. 

Henvisning 

Overhold det trækkende køretøjs tilladte påhængsvægt samt vogntogets 
totalvægt. 
Ekstra læs på maskinen er ikke tilladt. Overhold den maksimale 
totalvægt, som er angivet på typeskiltet. 
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4.4 Påhængsanordning 

Det trækkende køretøj skal være udstyret med et anhængertræk, som 
er beregnet til den krævede påhængsvægt og det krævede kugletryk. 

Frihøjde 

Maskinen skal, når den trækkes, have maksimal frihøjde. Det sikres ved, 
at maskinen står vandret i tilkoblet tilstand. 

Maskinen skal stå vandret, når den tilkobles 

Fo rs ig t ig  

Maskinen må kun trækkes efter et køretøj, når den står i vandret 
position! 

Trækøjet/kuglekoblingen skal føres vandret ind i eller hænges van- dret 
på det trækkende køretøjs anhængertræk. 

Kuglekobling/trækøje 

Chassiset er enten beregnet til transport med kuglekobling eller med 
trækøje. 
Maskinen leveres med en kuglekobling og et trækøje, som kan mon- 
teres efter ønske. 

Fa re  

Monteringen skal ske i henhold til vedligeholdelsesplanen, da maskinens 
typegodkendelse ellers bliver ugyldig. 
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Vedligeholdelsesplan: Udskiftning af trækanordning 
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4.5 Parkeringsbremse 

Maskinen er forsynet med en parkeringsbremse til sikring af maskinen 
ved standsning. 

Alt efter udførelse er køreanordningen udstyret med en gasfjeder. 
Gasfjederen understøtter bremsekraften. Når bakautomatikken aktiveres 
(når maskinen rulles tilbage), efterspænder gasfjederen automatisk 
hjulbremsen. 

Fo rs ig t ig  

Træk altid hårdt i bremsegrebet til over dødpunktet! Maskinen skal sikres 
ekstra med stopklodserne. 

Træk parkeringsbremsen ved at trække hårdt i bremsegrebet til over 
dødpunktet. Løsn parkeringsbremsen ved at trække bremsegrebet over 
det tydeligt mærkbare dødpunkt med trykknappen trykket ind og 
returnere grebet til nulstilling. 

F 

Parkeringsbremsen skal løsnes inden kørslen. 
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Sikkerhedswire 

Sikkerhedswiren forbinder parkeringsbremsegrebets udløser- 
mekanisme med det trækkende køretøj. Wiren fungerer som nødbremse 
for anhængeren, hvis denne af en eller anden grund skulle løsne sig fra 
det trækkende køretøj. 

Sikkerhedswiren er dimensioneret, så den ikke kan trække anhængeren, 
hvis denne har løsnet sig fra anhængertrækket. Den springer ved en 
defineret trækkraft, men forinden udløser den parkeringsbremsen, så 
anhængeren bremser af sig selv. 

Fo rs ig t ig  

Der må under ingen omstændigheder opstå et træk på sikkerheds- wiren 
under normal kørsel med anhængeren. 

Heller ikke ved kørsel i sving må sikkerhedswiren være strammet helt ud. 

Fastgør under ingen omstændigheder sikkerhedswiren udspændt til en 
del af køretøjets karosseri. 

Sikkerhedswiren skal fastgøres, så den ikke kan spændes og aktivere 
anhængerens parkeringsbremse, hverken i skarpe sving eller ved bilens 
og anhængerens fjederbevægelser. 
Alt efter køreanordningens udførelse er maskinen udstyret med en 
kuglekobling eller et trækøje. 

Forskellige udførelser og fastgørelsesmuligheder. 

► Fastgør sikkerhedswiren til det trækkende køretøj efter tilkobling.
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4.6 Kuglekobling 

Kuglekoblingen har sikkerhedskontrolmarkering. Den består af tydeligt 
prægede symboler, der er klæbet over med en rød/grøn/rød etiket med 
de samme symboler, samt en viser. 

Pos. Betegnelse 
1 Kuglekobling 
2 Koblingsgreb 
3 Visning 

Fa re  

Anhængeren må kun trækkes, når den er korrekt tilkoblet! 

Når kuglekoblingen åbnes, springer viseren til det røde område af 
markeringen, der er mærket med et “X”. 
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Rød “X” -markering: 
⇒ Kuglekoblingen er åbnet.

Fo rs ig t ig  

Ræk ikke hænderne ind i den åbnede trækkobling! 

Selv et lille tryk på hætten kan udløse den fjederbelastede 
lukkemekanisme og forårsage personskade. 

Når kuglekoblingen går rigtigt i indgreb, springer viseren til det grønne 
område af markeringen, der er mærket med et “+”. 

Grøn “+” -markering: 
⇒ Kuglekoblingen er låst korrekt.

Henvisning 

Efter tilkobling skal det kontrolleres ved hjælp af markeringen, om 
kuglekoblingen er gået ordentligt i indgreb på kuglen. Hvis viseren er i 
det grønne område mærket med et “+”, er kuglekoblingen lukket og låst 
korrekt, og kuglen på det trækkende køretøj er i orden. 

Når kuglekoblingen er lukket forkert eller slidt, springer viseren til det 
røde område af markeringen, der er mærket med et “ -”. 

Rød “ -” -markering: 
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⇒ Kuglekoblingen er lukket forkert eller slidt.
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Fa re  

Hvis viseren er i det røde område mærket med et “- ”, er kuglekoblingen 
ikke tilkoblet korrekt, og der må under ingen omstændig- heder køres 
med anhængeren! 

Kuglekoblingen kan løsne sig - fare for ulykke! Få slidte dele udskiftet 
omgående. 

Kuglekoblingens tilladte drejevinkel 

Kuglekoblingens drejevinkel om køretøjets længdeakse er maks. 
+/ - 25˚. I horisontal retning er en drejevinkel på op til +/ - 20˚ mulig. 

A Drejevinkel 20˚ 

B Drejevinkel 25˚ 

Fo rs ig t ig  

Hvis drejevinklerne overskrides, overbelastes komponenterne, og 
kuglekoblingens funktion kan ikke længere garanteres. 
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Tilkobling af kuglekoblingen 

Anhængeren tilkobles på følgende måde: 

► Bak det trækkende køretøj tæt ind mod koblingsgrebet på den
parkerede anhænger. 

Fa re  fo r  in d e k le m n in g  

Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke opholde sig personer mellem 
det trækkende køretøj og anhængeren. 

Tilkobling af kuglekoblingen 

► Åbn kuglekoblingen ved at trække koblingsgrebet opad (A).

⇒ Kuglekoblingen bliver stående i stillingen “åben”, hvor viseren peger
på det røde felt med det store “X”. 
► Sæt den åbnede kuglekobling på det trækkende køretøjs kugle, og
lad den gå hørbart i hak (B). 
⇒ På grund af kugletrykket går kuglekoblingen automatisk og hørbart i
hak. 
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Henvisning 

Ved høje kugletryk kan der alt efter udførelse anvendes et støttehjul til 
understøtning ved løft og sænkning. 

► Tryk for en sikkerheds skyld koblingsgrebet helt ned med hånden.
Koblingsmekanismen er korrekt låst, når koblings- grebet ikke kan 
trykkes længere ned (C). 

⇒ Når kuglekoblingen går rigtigt i indgreb, springer viseren til det

grønne område af markeringen, der er mærket med et “+”. 

Fa re  

Tilkobles kuglekoblingen ikke korrekt, kan anhængeren løsne sig fra det 
trækkende køretøj, og der er fare for ulykke! 

Hvis viseren er i det røde område mærket med et “- ”, er kuglekoblingen 
ikke tilkoblet korrekt, og der må under ingen omstændigheder køres med 
anhængeren! 

► Kontrollér på markeringen, om kuglekoblingen er rigtigt lukket og
låst, og at kuglen på det trækkende køretøj ikke er slidt. 

Fa re  

Anhængeren må kun trækkes, når den er korrekt tilkoblet! Kontrollér 
altid ved tilkobling, om kuglekoblingen sidder korrekt og ikke er slidt. 

Kun sådan er bil og anhænger sikkert forbundet, så De kan begive Dem 
ud i trafikken. 

► Fjern stopklodserne, og læg dem i den dertil beregnede holder.
► Sæt støttebenet eller støttehjulet i øverste stilling.

Henvisning 

Under transporten skal støttebenet/støttehjulet altid være skubbet/ 
drejet helt op samt sikret. 
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Frakobling af kuglekoblingen 

Anhængeren frakobles på følgende måde: 

► Maskinen sikres med stopklodserne.

► Understøt maskinen med det eventuelt forhåndenværende støtteben
eller støttehjul. 

► Åbn kuglekoblingen ved at trække koblingsgrebet opad.
⇒ Kuglekoblingen bliver stående i stillingen “åben”, hvor viseren peger
på det røde felt med det store “X”. 

Fa re  

Der må under ingen omstændigheder køres med anhængeren i denne 
tilstand. 

► Løft den åbnede kuglekobling ud af det trækkende køretøjs kugle.

Henvisning 

Ved høje kugletryk kan der alt efter udførelse anvendes et støttehjul til 
understøtning ved løft og sænkning. 

Fa re  fo r  in d e k le m n in g  

Stik ikke hænderne ind i den åbnede kuglekobling! 

Selv et lille tryk på hætten kan udløse den fjederbelastede 
lukkemekanisme og forårsage personskade. 
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4.7 Valg af opstillingssted 

Som regel udpeger byggepladsledelsen opstillingsstedet og klargør 
tilsvarende pladsen. 

Henvisning 

Operatøren har dog ansvaret for at opstille maskinen sikkert. 
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4.8 Krav til opstillingsstedet 

Kontrollér det påtænkte opstillingssted omhyggeligt, og afvis stedet, 
hvis De har sikkerhedstekniske forbehold. Opstillingsstedet skal: 

- være vandret. 
- have et fast, jævnt underlag. 
- være så stort, at De uhindret kan åbne alle klapper og afdæknin- 

ger. Til dette formål bør der afsættes ca. 1 meter fri plads omkring 
hele maskinen. 

- være tilgængeligt fra alle sider for service- og reparationsarbejde på 
maskinen. 

Fo rs ig t ig  

Maskinen skal opstilles uden for højt beliggende arbejdssteders farezone, 
eller arbejdspladserne ved maskinen skal beskyttes mod nedfaldende 
genstande med beskyttelsestage! 

Underlag 

Underlaget skal være tilstrækkelig fast til at modstå de kræfter, der 
overføres til jorden fra maskinen. Under maskinen må der ikke være 
hulrum eller andre ujævnheder. 

Hvis maskinen skal stå på samme opstillingssted i en længere pe- riode, 
anbefales det at vælge et opstillingssted med betonunderlag. 

Ved maskiner, der arbejder med højt tryk og stor belast- ningsmængde, 
anbefales det at forankre maskinerne fast. 

Belysning 
Sørg for tilstrækkelig oplysning af opstillingspladsen. 
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4.9 Opstilling 

Opstil maskinen, så den står absolut sikkert og er sikret mod uds- 
kridning. 

► Sørg for at sikre maskinen mod at rulle ved at lægge stopklodser
under hjulene. 

► Træk håndbremsen på maskiner med bremse.

► Stil maskinen vandret. Vær opmærksom på den tilladte
hældningsvinkel. 

Hvis maskinen er udstyret med en aftagelig belysningsanordning, skal 
den monteres i den dertil beregnede holder inden idriftsættelse. 

Hældningsvinkel 

Maskinens maksimale hældningsvinkel skal overholdes under opstilling 
og drift. 
Se også kapitlet: ”Generel teknisk beskrivelse” - afsnittet: ”Tekniske 
data” vedrørende tilladt maksimal hældningsvinkel. 

Fa re  

Større hældningsvinkler kan forringe smøringen! Det kan medføre øget 
slid og skader på maskinen. 
Maskinen må ikke drives med en større hældningsvinkel end angivet! 
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4.10 Justering af maskinen 

Stil maskinen vandret. 

Der findes forskellige udførelser 

Pos. Betegnelse 

1 Støttefod 

2 Stikbolt 

3 Fjedersplit 

► Drej støttehjulet op eller ned med håndsvinget, indtil maskinen står
vandret. 

► Træk fjedersplitten (3) ud.

► Hold støttefoden (1) fast, når stikbolten (2) trækkes ud.

► Sænk støttefoden. Placer samtidig hullet til stikbolten.

► Isæt stikbolten, og sørg for at sikre den med fjedersplitten.

► Drej støttehjulet op for at aflaste systemet, indtil støttefødderne får
kontakt med jorden. 

Fo rs ig t ig  

Inden maskinen transporteres, skal støttefoden sættes i transportstilling 
igen! 
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4.11 Vandtilslutninger 

Nedenfor beskrives, hvordan højtryksrenseren tilsluttes vandforsyningen. 

Kontrollér forudsætningerne for vandtilslutning, før tilslutnings- arbejdet 
påbegyndes. 

- Slangetværsnittet skal mindst være på 3/4”. 

- Vandtrykket skal være min. 2 bar og må maks. være 6 bar. 

Vandforsyningen skal føres overskueligt og sikres mod beskadigelser, idet 
du samtidig tager hensyn til de lokale forhold. Vandforsyningen må ikke 
genere betjeningspersonalet. 

Fo rs ig t ig  

Det anvendte vand skal have den vandkvalitet, der er angivet i kapitlet 
“Generel teknisk beskrivelse” - afsnittet: “Krav til vandkvaliteten”. 

Vandets temperatur må højst være 60 °C. 

Anvend aldrig: saltvand, havvand, demineraliseret vand eller vand tilsat 
kemikalier. 

Tilsæt kun kemikalier eller rengøringsmiddel efter aftale med 

Dynajet GmbH. 

Vandtanken skal fyldes med lavtryksslangen og vandfilteret. 
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Tilslutning af lavtryksslangen 

Pos. Betegnelse 
1 Lavtryksslangerulle 
2 Låsning med vingemøtrik 

► Løsn slangerullens lås ved hjælp af vingemøtrikken (2).

► Rul lavtryksslangen af lavtryksslangerullen (1) i den nødvendige
længde. 

► Kobl lavtryksslangen til vandtilslutningen.

Fo rs ig t ig  

Hvis der er fare for frost, skal slangerne føres, så vandet ikke kan fryse. 
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4.12 Tilslutning af højtryksslange 

Nedenfor beskrives, hvordan højtryksslangen tilsluttes til højtryksren- 
seren. 

Betjeningsrummet set i kørselsretningen 

Pos. Betegnelse 
1 Højtryksslangerulle 
2 Låsning med vingemøtrik 
3 Tilslutning af højtryksslange 

► Løsn slangerullens lås ved hjælp af vingemøtrikken(2).
► Rul højtryksslangen helt af.
► Montér højtryksslangen på tilslutningen til højtryksslangen(3).
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4.13 Montering af højtrykspistol 

Ved første ibrugtagning eller efter vedligeholdelse eller rengøring af 
højtrykspistolen skal pistolen monteres som beskrevet nedenfor. 

Pos. Betegnelse 
1 Højtryksslange 
2 Højtrykspistolgreb med sikring 
3 Højtrykspistol 
4 Højtryksrør med isolering 
5 Fladstråledyse 

► Montér højtryksrøret med isolering(4) og fladstråledyse(5) på
højtrykspistolen(3). 

► Saml højtrykspistolen(3) og højtryksslangen(1) ved hjælp af
skruekoblingen. 

146 



Idriftsættelse 

Pos: 62 /Bedienungsanle itungen/5.) Inbetriebnahme/Einleitung Inbetriebnahme/me, mg, md, box, th, UHP @ 0\mod_1368609418259_10566.docx @ 10729 @ 1 @ 1 
 

5 Idriftsættelse 
I dette kapitel får De oplysninger om idriftsættelse af maskinen. De kan 
læse en beskrivelse arbejdstrinene, før maskinen sættes i drift første 
gang, lige som det forklares, hvordan De gør maskinen klar til brug efter 
en længere pause. 
Det beskrives, hvordan De skal kontrollere maskinen og gennemføre 
en prøvekørsel med funktionskontroller. 

Henvisning 
Ved første ibrugtagning af maskinen skal betjeningspersonalet 
instrueres! 

Den driftsansvarlige for maskinen har ved hver maskinindsats hele 
ansvaret for, at de personer, der befinder sig indenfor maskinens fa- 
rezone, er i sikkerhed. Han er derfor forpligtet til at sørge for maski- 
nens absolutte driftssikkerhed. 

Den, der betjener maskinen, skal ved overtagelsen gøre sig fortrolig 
med maskinen. 
Dvs.: 
- Han skal have læst og forstået driftsvejledningen (især kapitlet 

”Sikkerhedsforskrifter”). 
- Han skal i en nødsituation være i stand til at træffe de rigtige foran- 

staltninger, herunder at standse og sikre maskinen. 

I løbet af de første driftstimer skal hele maskinen overvåges for at 
konstatere eventuelle fejlfunktioner. 

Pos: 63 /Bedienungsanle itungen/5.) Inbetriebnahme/Kontro llen/th @ 0\mod_1369828571705_10566.docx @ 10772 @ 2 @ 1 
 

5.1 Kontroller 

Kontrollér maskinens tilstand, og gennemfør en testkørsel med funkti- 
onskontrol før hver ibrugtagelse. Hvis der konstateres fejl, skal disse 
omgående afhjælpes. 

Visuelle kontroller 

Før maskinen startes, skal der foretages nogle visuelle kontroller. 

► Kontrollér altid maskinen for tydelige mangler, før arbejdet
påbegyndes. 

► Kontrollér alle maskindele for utætheder eller lækager.

► For at gøre dette skal dækslet åbnes.
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► Kontrollér, at alle sikkerhedsanordninger er monteret og fungerer.

► Kontrollér fyldningsniveauet for drivmidlerne. Se også afsnittet
”Drivmidler”. 

► Kontrollér vandfilteret for urenheder.

► Kontrollér, om maskinen er opstillet korrekt. Se også kapitlet
”Transport, opstilling og tilslutning”  - afsnittet ”Opstilling”. 

► Kontrollér, om maskinens vandtilslutning er i orden. Se også kapitlet
”Transport, opstilling og tilslutning” - afsnittet ”Vandtilslutninger”. 

Fa re  

Beskadigede dele på højtryksslangen eller højtrykspistolen skal 
omgående udskiftes! 

► Kontrollér højtryksslangen for beskadigelser.
► Kontrollér højtrykspistolen for beskadigelser.
► Kontrollér, om højtryksslangens tilslutning er i orden. Se også kapitlet
”Transport, opstilling og tilslutning” - afsnittet ”Tilslut- ning af 
højtryksslange”. 
► Kontrollér højtrykspistolen for, at højtryksrøret, fladstråledysen og
højtryksslangen er korrekt monteret. 
► Se advarsels- og henvisningsskiltene på maskinen.

Henvisning 

Luk dækslet efter kontrolarbejdet. 

Maskinen må kun anvendes, når dækslet er lukket. 
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 Idriftsættelse 

 
 

 

Henvisning 

Når drivmidlerne bliver kontrolleret, skal maskinen stå i vandret 
position. 

Maskinen skal altid være kold, når drivmidlerne kontrolleres. Efter 
kontrollerne og en eventuel efterfyldning skal alle påfyld- ningsdæksler 
skrues godt fast igen. 
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Pos: 64 /Bedienungsanle itungen/5.) Inbetriebnahme/Probe lauf/500th,800th @ 0\mod_1369830246762_10566.docx @ 10775 @ 2 @ 1 

5.2 Prøvekørsel 

Gennemfør en prøvekørsel, før der arbejdes med maskinen. 

Tilkoblingsbetingelser 

Før drivmotoren startes, skal følgende tilkoblingsbetingelser være 
opfyldt: 

- Maskinen skal stå i vandret position. 

- Maskinen skal være tilsluttet en egnet vandforsyning. Læs afsnittet 
“Vandtilslutning” i kapitlet “Transport, opstilling og tilslutning”. 

- Maskinen skal være tilsluttet en egnet vandforsyning 

(min. 2 bar, maks. 6 bar). Læs afsnittet “Vandtilslutning” i kapitlet 
“Transport, opstilling og tilslutning”. 

- Vandfilteret skal være rent (vandmangelsikring). 

Foretag en prøvekørsel ved at starte drivmotoren. Mens maskinen er i 
gang, skal nogle af dens funktioner kontrolleres. 

Henvisning 

Hvis der viser sig at eksistere mangler ved disse kontrolarbejder, skal 
disse straks udbedres. 

Efter hver reparation skal der gennemføres en ny kontrol. Først når 

alle efterfølgende kontroller er afsluttet på en tilfredsstillende måde, må 
maskinen tages i drift. 
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Start af drivmotor 

Drivmotoren startes på følgende måde: 

Pos. Betegnelse 
1 Gashåndtag 

► Skub gashåndtaget (1) ned til ca. 1/4 af justeringsområdet.

Pos. Betegnelse 
1 Vælgerkontakt “Brænder TIL/FRA” 

Fo rs ig t ig  

Kontrollér, at funktionsvælgeren til brænderen er i stillingen “nul”, før 
hovedafbryderen slås til. 

Start aldrig maskinen, når brænderen er slået til. 
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Pos. Betegnelse 
1 Knap “Start drivmotor” 
2 Hovedafbryder “Strømforsyning TIL/FRA” 
3 Signallampe “Ladekontrol” 

► Tænd på hovedafbryderen (2).
⇒• Signallampen “Ladekontrol” lyser. 

Fo rs ig t ig  

Når drivmotoren startes, skal tryksiden være helt åben, dvs. at De skal 
trykke på højtrykspistolens greb. 

► Tryk på højtrykssprøjtepistolens greb for at trykaflaste systemet.

► Start drivmotoren med knappen “Start drivmotor” (1).
⇒ Drivmotoren startes.
⇒ Signallampen “Ladekontrol” slukker.

► Skub gashåndtaget helt i bund.
⇒ Drivmotoren kører i tomgang.

Fo rs ig t ig  

Lad drivmotoren køre varm uden belastning i ca. 10 minutter, inden De 
arbejder med maskinen. 

Se også motorproducentens dokumentation. 
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Pos: 65 /Bedienungsanle itungen/5.) Inbetriebnahme/Funktionskontrollen/th @ 0\mod_1369830890699_10566.docx @ 10776 @ 22 @ 1 
 

5.3 Funktionskontroller 

Før De begynder at arbejde med maskinen, skal De kontrollere følgende 
funktioner, mens maskinen er i gang. 

Funktionskontrol af nødstopknappen 

Kontrollér NØDSTOP-knappens funktionsevne. 

Tryk: Lås NØDSTOP 

Drej: Lås NØDSTOP op 

► Start motoren som beskrevet i afsnittet ”Start af motor”.

► Tryk på NØDSTOP-knappen.
⇒ Maskinen slår fra.

► Frigør NØDSTOP-knappen ved at dreje det.

Fo rs ig t ig  

Hvis NØDSTOP-knappen er defekt, er maskinen ikke længere driftssikker, 
fordi De ikke længere ved overhængende fare kan slukke den hurtigt nok. 

Hvis nødstopknappen ikke aktiveres ved kontrollen, må De ikke sætte 
maskinen i drift. 

Kontrollér derfor nødstopknappens funktion, hver gang arbejdet 

påbegyndes. 
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5.4 Funktionskontrol af dækselsikringen 

Maskinen er udstyret med en dækselsikring. Så snart dækslet åbnes 
med kørende motor, aktiveres dækselkontakten, og maskinen stand- 
ses. 

Fa re  

En defekt dækselkontakt kan foregøgle sikkerhed, som i virkelig- heden 
ikke findes. Dette kan medføre, at roterende drev arbejder videre, mens 
dækslet er åbnet, hvilket kan medføre personskader. 

Når dækslet er åbnet, er der større fare for ulykker på grund af de frit 
kørende drev. 

Hvis sikkerhedsanordningen ikke aktiveres ved kontrollen, må maski- nen 
ikke sættes i drift. 

Kontrollér derfor sikkerhedsanordningens funktion, hver gang arbej- det 
påbegyndes. 

Henvisning 

Maskinen kan kun anvendes med dækslet lukket, så der ikke indsuges 
materialestøv direkte, og så alle sikkerheds- og støjbeskyttelses 
forskrifter overholdes. 

Kontrollér dækselsikringens funktionsevne. 

► Luk dækslet.

► Start drivmotoren. Se også afsnittet ”Start af drivmotor”.

► Åbn dækslet.
⇒ Maskinen slår fra.

Nærmere beskrivelse fremgår af kapitlet ”Fejl, årsager og afhjælpning”. 
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Pos: 66 /Bedienungsanle itungen/5.) Inbetriebnahme/Betanken de r Maschine/500th, 800th @ 0\mod_1369829767601_10566.docx @ 10774 @ 2 @ 1 
 

5.5 Optankning af maskinen 

Kontrollér før idriftsættelsen, om der er nok brændstof i tanken, og 
efterfyld evt. brændstof gennem påfyldningsstudsen. Den slukkede 
maskine kan tankes op gennem påfyldningsstudsen. 

Henvisning 

Dieselmotor og brændere forsynes fra separate tanke og tankes via den 
pågældende påfyldningsstuds. 

Fyld brændstoftanken op, før den er tom, da De ellers skal udlufte 
brændstofrøret til dieselmotoren. 

Brug sommer- eller vinterdiesel afhængigt af udendørstemperaturen! 

Fo rs ig t ig  

Fyld kun brændstoftanken med gængst dieselbrændstof, da  diesel- 
motoren ellers kan blive beskadiget. 

Fyld kun godkendt brændstof i brændertanken i henhold til de ”Tekniske 
data”. 

Sørg for renlighed ved tankning af maskinen! 

Fa re  

Tank kun maskinen op, når motoren er slukket! 

Brændertanken må aldrig køres helt tom! Det kan beskadige 
brænderpumpen. 

Rygning forbudt ved tankning! Fyld aldrig brændstof på tanken i 
nærheden af åben ild eller gnister. Pas på ikke at spilde brændstof på 
varme maskindele ved tankning.  
Brandfare! 
Undgå åben ild i nærheden af maskinen, og luk brændstoftanken efter 
tankning – Brandfare! 
Spild ikke brændstof! 
Hav altid ildslukkere i nærheden af maskinen! 
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Pos: 67 /Bedienungsanle itungen/5.) Inbetriebnahme/Hochdruckschlauchleitung spülen/th @ 0\mod_1369831489135_10566.docx @ 10777 @ 2 @ 1  

5.6 Skylning af højtryksslange 

Slangen skal altid skylles efter montering af højtryksslangen og 
højtrykspistolen. 

Skyl højtryksslangen på følgende måde: 

► Montér højtryksslangen. Se også afsnittet ”Tilslutning af
højtryksslange”. 

► Montér højtrykspistolen. Se også afsnittet ”Montering af
højtrykspistol”. 

► Afmontér højtrykspistolens dyse.

Fa re  

Kontrollér, at der ikke er monteret nogen dyse! Risiko for at komme til 
skade! 

► Start drivmotoren. Se også afsnittet ”Start af drivmotor”.
► Aktivér pistolgrebet.
⇒ Vandet løber næsten trykløst ud af højtrykspistolen.

⇒ Højtryksslangen og højtrykspistolen skylles.

Fo rs ig t ig  

Skylningen er nødvendig for at fjerne snavs, der er trængt ind i systemet. 
I modsat fald kan dysen blive tilstoppet, hvilket medfører beskadigelse af 
højtrykspistolen og dysen. Skyl ca. 4 sekunder pr. 10 m højtryksslange. 

► Slip langsomt pistolgrebet.

► Montér højtrykspistolens dyse igen.
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Pos: 68 /Bedienungsanle itungen/5.) Inbetriebnahme/Betriebsstoffe/500th, 800th @ 0\mod_1369828891666_10566.docx @ 10773 @ 2 @ 1 
 

5.7 Driftsstoffer 

Vand-, olie- og brændstofbeholdninger 

Fa re  

Olie og andre driftsstoffer kan være sundhedsskadelige ved berøring og 
andre omstændigheder. Ved omgang med giftige, ætsende eller andre 
sundhedsskadelige driftsstoffer skal du derfor bruge dit personlige 
sikkerhedsudstyr og overholde producentens angivelser. 

OBS ! 

Dynajet GmbH hæfter ikke for skader, der skyldes anvendelse af ikke-
godkendte driftsstoffer. Producentens dokumentation er altid afgørende. 
Brug kun de smøremidler, der er angivet i smøremiddelanbefalingen. 

► Kontroller alle vand-, olie- og brændstofbeholdninger, og fyld efter
om nødvendigt. 

Bemærk! 

Maskinen skal stå vandret, når du kontrollerer driftsstofferne. Kontroller 
altid driftsstofferne, når maskinen er kold. Efter kontrol og evt. 
efterfyldning skal alle påfyldningsdæksler lukkes godt til igen. 
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Brændstofstand 

Brændstofstanden bør altid være så tæt som muligt på maks.-mærket. 

► Kontroller brændstofstanden på niveauvisningen.

► Fyld efter med brændstof, såfremt det er påkrævet.

Se også kapitel: "Generel teknisk beskrivelse" - afsnit: "Tekniske data" 
med henblik på påfyldningsmængde. 

Se også afsnit: "Optankning af maskinen", hvis du ønsker flere 
oplysninger. 

Motoroliestand 

Kontroller drivmotorens motoroliestand på følgende måde: 

► Træk oliemålepinden op af drivmotoren, tør den af med en fnugfri
klud, og stik den i igen. 

► Træk så oliemålepinden op igen, og kontroller oliestanden. Du kan
aflæse motoroliestanden på oliepindens markeringer. 

► Fyld efter med motorolie, såfremt det er påkrævet.

Se også kapitel: "Generel teknisk beskrivelse" - afsnit: "Tekniske data" 
med henblik på påfyldningsmængde. 

Bemærk! 

Den øverste markering på oliepinden er altid bestemmende for den 
korrekte motoroliestand. 
Se også motorproducentens dokumentation. 

► Stik oliemålepinden i igen.
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Kontrol af tørluftfiltrene  

Kontroller vedligeholdelsesindikatorerne til tørluftfiltrene. Hvis det røde 
felt i vinduet til vedligeholdelsesindikatoren er synligt, skal 
filterelementet rengøres eller udskiftes.  
 
► Kontroller vedligeholdelsesindikatoren på motorluftfilteret. 
 
► Rengør tørluftsfilteret, såfremt det er påkrævet. 
 
Vedligeholdelseskort: Rengøring og skift af tørluftsfiltre 
 

Kontrol af kølerens køleribber 

Køleren kan smudse til på luftsiden ved drift i støvbelastede omgivelser. 
 
► Kontroller kølerens køleribber for tilsmudsninger. Kølerens køleribber 
skal rengøres, hvis de er tilsmudset. 
 
Vedligeholdelseskort: Rengøring af oliekøleren 

 

Højtryksvandpumpens oliestand 

Kontroller højtryksvandpumpens oliestand på følgende måde: 
 
► Kontroller oliestanden gennem skueglasset. 
 
► Fyld efter med olie, såfremt det er påkrævet. 
 
Vedligeholdelseskort: Højtryksvandpumpe 
 
Påfyldningsmængder - se også kapitel: "Generel teknisk beskrivelse" - 
afsnit: "Tekniske data" med henblik på påfyldningsmængde. 
 

 

 Bemærk! 

Fyld efter med olie til midt på skueglasset. Se også dokumentationen fra 
producenten af højtryksvandpumpen. 
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Kontrol af vandfilteret 

Hvis vandfilteret er tilsmudset, kan højtryksvandpumpen tage skade. 
Filtersystemet renser det tilførte vand og skåner højtryksvandpumpen. 

OBS ! 

Brug kun rent vandværksvand. 

Den indbyggede vandmangelsikring slukker for maskinen, hvis 
vandfilteret er tilsmudset, eller maskinen kan ikke starte. 
Filterelementet kan misfarves ved tilsmudsning. Rengør eller skift 
filterelementet, hvis det er tilsmudset. 

► Kontroller vandfilteret.

► Sæt en ren filterindsats i vandfilteret, såfremt det er påkrævet.

Vedligeholdelseskort: Rengøring af vandfilter 

Miljø b e s kyt te ls e  

Overhold de lokale forskrifter til bortskaffelse af affald, når du skifter 
filter. 

170 



Idriftsættelse 

Pos: 69 /Bedienungsanle itungen/5.) Inbetriebnahme/Maschine stillsetzen nach Inbe triebnahme/th @ 0\mod_1369831814371_10566.docx @ 10778 @ 2 @ 1 
 

5.8 Standsning af maski- nen efter  idriftsættelse 

Efter funktionskontrollen kan De standse maskinen. 

► Slå hovedafbryderen FRA.

► Tryk på højtrykssprøjtepistolens greb for at trykaflaste syste- met.
⇒ Det resterende tryk i slangen og højtrykspistolen udlignes.

► Sørg for at sikre maskinen mod uautoriseret start eller brug.
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Pos: 70 /Bedienungsanle itungen/6.) Betrieb/Einleitung Betrieb/Voraussetzungen/me, mg, md, box, th, UHP @ 0\mod_1368609544823_10566.docx @ 10730 @ 1 @ 1 
 

6 Drift 
Dette kapitel indeholder oplysninger om maskinens drift. Det forklares, 
hvilke arbejdstrin der kræves til indstilling, drift og rengøring. 

Forudsætninger 

Før De påbegynder arbejdet, skal De omhyggeligt have udført 
arbejdstrinnene til idriftsættelse og opstilling af maskinen. 

Henvisning 

Se først i kapitlet ”Fejl, årsager og afhjælpning” i denne driftsvejledning 
i tilfælde af en funktionsfejl under arbejdet. Kontakt en fagmand, der er 
autoriseret af Dynajet GmbH, hvis De ikke selv kan afhjælpe fejlen. 
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Pos: 71 /Bedienungsanle itungen/6.) Betrieb/Einstellwerte/me, mg, th @ 0\mod_1369832393295_10566.docx @ 10780 @ 2 @ 1  

6.1 Indstillingsværdier 

Indstillingsværdierne er afhængige af rensearbejdets art. 

Henvisning 

Til enhver rengøringsopgave findes der bestemte indstillingsværdier, der 
giver det bedste resultat. Spørg Dynajet GmbH efter de optimale 
indstillingsværdier til Deres aktuelle rengø- ringsopgave. 

Rengøring af flader 

Ret ikke rengøringsstrålen vinkelret mod de flader, som skal rengøres. 
Forsøg at ”skrælle” laget af snavs af fladen. 
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Pos: 72 /Bedienungsanle itungen/6.) Betrieb/Hochdruckre inigen/md, th @ 0\mod_1369832832144_10566.docx @ 10782 @ 2 @ 1 
 

6.2 Højtryksrensning  

Gå frem på følgende måde ved rensearbejde med koldt vand: 
 

 Fa re  

Brug sikkerhedsudstyr. Dette gælder alle personer, der opholder sig i 
maskinens arbejdsområde (det er for Deres sikkerheds skyld). 

Ret ikke vandstrålen mod mennesker eller dyr. 

Vær opmærksom på det særlige fareområde ved arbejde med 
højtryksvandstråler. I en radius af 10 m fra højtrykspistolen må der ikke 
være andre personer end den, der betjener højtryksrenseren. 

Hold altid fast i højtrykspistolen med begge hænder under drift. Den ene 
hånd på højtrykspistolens greb, den anden hånd på højtryksrørets 
isolering. 

Aktivering af højtrykspistolen bevirker et tilbageslags- og drejnings- 
moment. Sørg for at stå sikkert. 

Undgå at klemme højtryksslanger sammen og at føre dem hen over 
skarpe kanter. Undgå belastninger ved træk og bøjning. 
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Gå frem på følgende måde ved højtryksrensning: 

► Start drivmotoren. Se også kapitlet ”Idriftsættelse” - afsnittet ”Start
af drivmotor”. 

► Indstil arbejdstrykket. Se også afsnittet ”Indstilling af arbejdstryk”.

► Ret højtrykspistolen mod den genstand, der skal rengøres.

► Aktivér pistolgrebet.
⇒ Højtryksvandet kommer ud af dysen med det indstillede arbejdstryk.

► Rens genstanden.

► Kontrollér arbejdstrykket med passende mellemrum. Korrigér evt. den
indstillede værdi. 

► Slip derefter pistolgrebet igen.
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Pos: 73 /Bedienungsanle itungen/6.) Betrieb/Arbeitsdruck einste llen/th @ 0\mod_1369832495554_10566.docx @ 10781 @ 2 @ 1  

6.3 Indstilling af arbejdstryk 

Før De kan arbejde med højtryksrenseren, skal arbejdstrykket indstil- 
les. 

Fa re  

Overhold højtrykspistolens maksimale driftstryk. Det maksimale driftstryk 
må ikke overskrides. 

Højtrykspistolens maksimale driftstryk findes i kapitlet ”Generel te- 
knisk beskrivelse” - afsnittet ”Tekniske data”.  

Arbejdstrykket indstilles med gashåndtaget. 

Ved gasregulering med gashåndtaget varieres højtryksvandpum- pens 
pumpeydelse trinløst ved anvendelse af den samme dy- sestørrelse. 

Når højtrykspistolen er åben, kan De aflæse vandtrykket på mano- 

meteret. 

 

► Start drivmotoren. Se også kapitlet ”Idriftsættelse” - afsnittet ”Start
af drivmotor”. 

► Indstil gashåndtaget(1).

► Aktivér pistolgrebet.

► Aflæs trykket på manometeret(2).

Pos. Betegnelse 
1 Gashåndtag 
2 Manometer 
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6.4 Standsning i en nødsituation 

Gør Dem helt fortrolig med det handlingsforløb, der standser maski- nen 
i nødstilfælde, før De begynder at betjene maskinen! 

Fa re  

Hvis der under betjeningen af maskinen opstår en nødsituation, skal De 
øjeblikkeligt handle som beskrevet nedenfor. 

NØDSTOP-knap 

På maskinen er der anbragt en NØDSTOP-knap på kontrolskabet. 

Fo rs ig t ig  

Læg mærke til, hvor NØDSTOP-knapperne er monteret på Deres 
maskine. 

Tryk:   Lås NØDSTOP-knappen  

Drej:   Frigør NØDSTOP-knappen 

Fa re  

Drücken Sie bei Gefahr im Verzug, den NOT-HALT-Taster! 
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► Tryk på NØDSTOP-knappen.

=>Motorstyringen slår fra. Som følge heraf slås drivmotoren, brænderen 
og højtryksvandpumpen fra. 

=>Magnetventilen, der styrer dieselforsyningen til brænderen, lukker. 

=>Alle styre- og kontaktbokse er elektrisk spærret. 

=>På kontrolskabet lyser kontrollampen ”NØDSTOP aktiveret”. 

► Yd om nødvendigt førstehjælp.

► Beskriv uheldet, og underret rette vedkommende efter firmaets
interne regler. 

► Find årsagen til fejlen og afhjælp fejlen!

► Sæt maskinen i gang iht. forskrifterne om.

► Frigør NØDSTOP-knappen ved at dreje den.

Fa re  

Hvis der trykkes på NØDSTOP-knappen, mens højtrykspistolen er lukket, 
er der fortsat tryk på højtryksslangen. 

Henvisning 

Når De skal ophæve NØDSTOP-tilstanden igen, skal De frigøre den 
indtrykkede NØDSTOP-knap ved at dreje den. 

Slå hovedafbryderen fra, og slå den til igen for at tage maskinen i drift 
igen. 
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6.5 Højtryksrensning med varmt vand 

Hvis der skal anvendes varmt vand til rengøringsarbejdet, er frem- 
gangsmåden som følger: 

Fa re  

Vær ud over faren for højtryksinjektion opmærksom på forbræn- dings- 
og skoldningsfaren på højtryksslangen og højtrykspistolen. 

Alt efter udførelse kan der være monteret flere brændere. Hver bræn- 
der har en temperaturregulator. 

Pos. Betegnelse 
1 Vælgerkontakt ”Brænder TIL/FRA” 
2 Tasten SET 
3 Temperaturregulator 

► Start drivmotoren. Se også kapitlet ”Idriftsættelse” - afsnittet ”Start
af drivmotor”. 
⇒ Den aktuelle vandtemperatur vises på temperaturregulatorens (3)

display. 

► Tryk på tasten SET (2) for at kontrollere den indstillede arbejds-
temperatur. 

⇒ Den indstillede arbejdstemperatur vises på displayet i ca.

2 sekunder. 
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► Slå brænderen TIL med vælgerkontakten (1).
⇒ Brænderen slås automatisk til, når højtrykspistolen åbnes, og
opvarmer vandet til den indstillede arbejdstemperatur. 

Henvisning 

Når højtrykspistolens greb aktiveres, slås brænderen automatisk til, og 
når grebet slippes, slås brænderen fra. 

Når den maksimale arbejdstemperatur er opnået, slås brænderen 
automatisk fra igen. 

Fo rs ig t ig  

Hvis brændstoffet slipper op, mens brænderen kører, vises meldingen 
”Brænderfejl”. Brænderen afbrydes og kan ikke startes igen. Se også 
afsnittet ”Brænderfejl”. 
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Temperaturindstilling 

 Alt efter udførelse kan der være monteret flere brændere. Hver bræn- 
der har en temperaturregulator. Indstil hver temperaturregulator 
separat. Brænderens maksimale arbejdstemperatur indstilles på 
temperatur- regulatoren på følgende måde: 

Pos. Betegnelse 
1 Temperaturregulator TS 400 
2 LED-lampe ”Brænder TIL” 
3 Display 
4 LED-lampe i ˚C 
5 Piletasten ”Hæv temperatur” 
6 Piletasten ”Sænk temperatur” 
7 Tasten SET 

► Tryk på tasten SET (7).
⇒Den indstillede arbejdstemperatur vises på displayet (3).
► Tryk på en af piletasterne (5 eller 6) inden for 2 sekunder, og indstil
den ønskede arbejdstemperatur. 
► Tryk på tasten SET (7) på temperaturregulatoren efter indstillingen
for at gemme den ønskede temperatur. 
⇒ Den indstillede temperatur gemmes.

⇒ Den aktuelle temperatur vises på displayet.
► Når brænderen kører, lyser LED-lampen ”Brænder TIL” (2).

Slukning efter drift med varmt vand 

Brænderen skal køle af efter at have været i drift med varmt vand. 

► Slip pistolgrebet.

► Sluk brænderen på vælgerkontakten FRA efter ca. 10 til 15 sekunder.
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► Aktivér pistolgrebet.

► Sprøjt med koldt vand, indtil den aktuelle vandtemperatur er under
60 °C. 

► Slip pistolgrebet igen.

Fo rs ig t ig  

Skyl maskinen igennem med koldt vand efter drift med varmt vand, indtil 
temperaturen falder til under 60 °C. 

► Slå hovedafbryderen FRA.

► Tryk på højtrykssprøjtepistolens greb for at trykaflaste systemet.

⇒ Det resterende tryk i slangen og højtrykspistolen udlignes.

► Slip pistolgrebet igen.

Fa re  

Under og efter arbejdet med varmt vand er der fare for forbrænding på 
brænderens varme dele, højtryksslangen og højtrykspistolen. Lad 
maskinen, højtryksslangen og højtrykspistolen køle af efter drift med 
varmt vand. 
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Pos: 76 /Bedienungsanle itungen/6.) Betrieb/Störung Brenner/th @ 0\mod_1369833824644_10566.docx @ 10784 @ 2 @ 1 
 

6.6 Brænderfejl 

Hvis brænderen stadig ikke arbejder 30 sekunder efter, at højtryks- 
pistolen er blevet aktiveret, lyser signallampen ”Brænder FRA” i kon- 
trolskabet. Det kan have mange årsager. 

Brænderen startes igen på følgende måde: 

► Lad brænderen være tændt.

Pos. Betegnelse 
1 Flammeovervågningsmodul 
2 Tasten ”Reset” 
3 LED-lampe ”Fejl” 
4 Signallampe ”Brænder FRA” 

► Åbn kontrolskabet.
⇒ LED (3) på flammeovervågningsmodulet (1) i styreskabet lyser for at

indikere en fejl. 

► Tryk på tasten ”Reset” (2) på printpladen.
⇒ LED (3) slukker.
⇒• Signallampen ”Brænder FRA” (4) slukker. 

► Luk kontrolskabet.
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Pos. Betegnelse 
1 Vælgerkontakt ”Brænder TIL/FRA” 

► Slå brænderen FRA med vælgerkontakten (1).
► Slå brænderen TIL med vælgerkontakten.
► Aktivér pistolgrebet.
► Lyser signallampen ”Brænder FRA” igen efter 30 sekunder, er
styringen defekt. 
⇒ Kontakt en servicetekniker fra Dynajet GmbH eller en fagmand, der
er autoriseret af Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH. 
► Slip pistolgrebet igen.

Fo rs ig t ig  

Reset kun flammeovervågningen én gang. Ellers kan der opstå flere 
skader på brænderen. 

Drift med koldt vand er stadig mulig. 
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Pos: 77 /Bedienungsanle itungen/6.) Betrieb/Überprüfung auf Verka lkung/th @ 0\mod_1369834248923_10566.docx @ 10785 @ 2 @ 1 
 

6.7 Kontrol af tilkalkning 

Når der arbejdes med varmt vand, kan varmespiralen kalke til alt efter 
vandkvaliteten. Om varmespiralen er kalket til, kontrolleres på følgende 
måde: 

► Slå hovedafbryderen FRA.

► Tryk på højtrykssprøjtepistolens greb for at trykaflaste systemet.
⇒ Det resterende tryk i slangen og højtrykspistolen udlignes.

► Adskil højtrykspistolen fra højtryksslangen.

► Start drivmotoren. Se også kapitlet ”Idriftsættelse” - afsnittet ”Start
af drivmotor”. 

► Lad maskinen køre med fuld gas.

► Hvis manometeret viser et tryk over 150 bar, skal varmespira- len
afkalkes. 

► Sluk for maskinen. Se også kapitlet ”Idriftsættelse” - afsnittet
”Standsning af maskinen efter idriftsættelse”. 

► Få maskinen afkalket.

Henvisning 

Kontakt den ansvarlige serviceafdeling hos Dynajet GmbH.. 
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Pos: 78 /Bedienungsanle itungen/6.) Betrieb/Reinigen der Maschine/th @ 0\mod_1369834400729_10566.docx @ 10786 @ 2 @ 1 
 

6.8 Rengøring af maskinen 

Rengør ved arbejdsophør maskinen, højtrykspistolen og højtrykss- 
langen. Dette sikrer, at maskinen fungerer, næste gang den tages i 
drift. 

Henvisninger om rengøring 

Henvisning 

Rengør i de første fire uger, maskinen er i drift, udelukkende alle 
lakerede flader med koldt vand med et maksimalt tryk på 5 bar. Anvend 
ikke aggressive rengøringsmidler. Først efter denne periode er lakken 
hærdet helt, og derefter kan dampstrålemaskiner eller lignende 
hjælpemidler anvendes. 

Brug under ingen omstændigheder saltvand eller saltholdigt vand til 
rengøring. Hvis der kommer saltvand på maskinen, skal du altid skylle 
efter. 

Pos. Betegnelse 
1 Kontrolskab 
2 Drivmotor (under dæksel) 
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Fo rs ig t ig  

Kontrolskabet og drivmotoren må ikke rengøres med højtryksrenser. Dæk 
før rengøringen alle de åbninger til, hvor der af sikkerhedsmæssige og 
funktionsmæssige grunde ikke må trænge fugt ind. 

Miljø b e s kyt te ls e  

Følg de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald ved rengøring. 
Rensemidler må ikke komme i kloakken. 

► Fjern alle afdækninger efter rengøringen!

► Rengør lavtryksslangen og højtryksslangen med en egnet klud, og rul
slangerne op. 

► Rengør højtrykspistolen med en egnet klud. Højtrykspistolgre- bet
skal være gængs. 

Vandfilter 

Alt efter vandkvaliteten bliver vandfilteret mere eller mindre tilsmud- 
set. Filterelementet kan ændre farve ved tilsmudsning. Rengør eller 
udskift filterelementet, hvis det er tilsmudset, eller hvis tidspunktet for 
service er nået. Læs afsnittet ”Vedligeholdelsesintervaller” i kapitel 
”Vedligeholdelse”. 

Pos. Betegnelse 
1 Vandfilter 

► Luk for vandtilførslen til maskinen.

► Skru omløbermøtrikken på vandfilteret(1) af, og træk filterhuset af
sammen med filterpatronen. 
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► Fjern filterpatronen, og rengør huset og patronen. I tilfælde af stærk
tilsmudsning anvendes en ny filterpatron. 

► Montér det rengjorte eller et nyt vandfilter(1).

Henvisning 

Sørg for, at pakningen sidder korrekt. 

197 



Fejl, årsager og afhjælpning 

Pos: 79 /Bedienungsanle itungen/7.) Störungen, Ursache und Abhilfe/Einleitung Störungen, Ursache und Abhilfe/me, mg, md, box, th, UHP @ 0\mod_1368609746830_10566.docx @ 10731 @ 1 @ 1 
 

7 Fejl, årsager og afhjælpning 
Dette kapitel indeholder en oversigt over fejl, deres mulige årsager og 
muligheder for afhjælpning. 

Overhold sikkerhedsforskrifterne under fejlsøgningen. 

Stærkstrøm 

Arbejde med maskinens elektriske udstyr må kun udføres af en elek- 
triker eller en oplært person, som er under ledelse og opsyn af en 
elektriker, i henhold til de elektrotekniske regler. 

199 



Fejl, årsager og afhjælpning 

Pos: 80 /Bedienungsanle itungen/7.) Störungen, Ursache und Abhilfe/Maschine allgeme in/500th, 800th @ 0\mod_1369835151231_10566.docx @ 10787 @ 2 @ 1 

7.1 Maskinen generelt 

I det følgende beskrives mulige generelle fejlårsager og afhjælpning af 
fejlene. 

Achtung 

Inspektions- og vedligeholdelsespersonalet skal være fagligt kvalificeret 
og autoriseret. Det skal være oplært i håndtering af maskinens udstyr og 
kende driftsvejledningens indhold. 

Hinweis 

Kontakt den ansvarlige serviceafdeling hos Dynajet GmbH, hvis De ikke 
selv kan afhjælpe fejlen. Se også motorproducentens dokumentation 
vedrørende fejlårsager og afhjælpning. Brug kun originale reservedele. 
Dynajet GmbH er ikke erstatningspligtig ved skader, som opstår efter 
brug af uoriginale reservedele. 
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Driftstrykket varierer. 

Årsag Afhjælpning 

Dysen slidt eller tilstoppet Udskift dysen. 

Vandfilteret tilsmudset Rengør eller udskift vandfilteret 

Motoromdrejningstallet varierer Få repareret 

Driftstrykket er for lavt 

Årsag Afhjælpning 

Dysen for stor Brug en mindre dyse 

Luk dysen Udskift dysen 

Motoromdrejningstallet for lavt Øg motoromdrejningstallet med 
gashåndtaget 

Drivremmen ikke spændt rigtigt Efterspænd eller udskift drivremmen 

Højtryksvandpumpens ventiler tilsmudsede 
eller defekte 

Få repareret 

Højtryksvandpumpens pakning slidt 
eller defekt 

Kontrollér lækagemængden Få 
udskiftet 

Anden stor lækage Få maskinen kontrolleret og repareret 

Der Betriebsdruck ist zu hoch. 

Årsag Afhjælpning 

Dysen for lille Brug en større dyse 

Dysen tilsmudset eller tilstoppet Rengør og udskift evt. dysen 

Brænderen starter ikke. 

Årsag Afhjælpning 

For lidt brændstof i tanken Efterfyld brændstof 

Brænderens brændstoffilter er tilsmudset 
eller tilstoppet 

Rengør og udskift evt. brænderens 
brændstoffilter 

Brænderdyse blokeret Få brænderdysen udskiftet 

Brænderen tænder, men går ud igen efter kort tid. 

Årsag Afhjælpning 

Termperaturføleren i brænderens 
udstødningsrør er ikke stukket rigtigt i 
eller er tilsmudset 

Få temperaturføleren udskiftet 
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Forsigtig 

Når signallampen “Brænderfejl” lyser på kontrolskabet, kan brænderen 
ikke længere startes. 
Kontakt den ansvarlige serviceafdeling hos Dynajet GmbH. 

Stærkstrøm 
Arbejde på maskinens elektriske udstyr må udelukkende gennemføres af 
en faglært elektriker eller uddannede personer under ledelse og opsyn 
af en faglært elektriker i overensstemmelse med de elektrotekniske 
forskrifter. 

Drivmotoren starter ikke. 

Årsag Afhjælpning 

Omgivelsestemperaturen for lav Brug en motoroliekvalitet, der svarer til 
omgivelsestemperaturen 

For lidt brændstof i tanken Efterfyld brændstof 

Forkert brændstof Udskift brændstoffet 

Brændstoffilteret tilsmudset eller 
tilstoppet 

Rengør og udskift evt. brændstoffilteret 

Luft i brændstofledningen Udluft  brændstofledningen 

Forkert motoroliekvalitet Udskift motorolien 

Drivremmen ikke spændt rigtigt eller 
revnet 

Efterspænd eller udskift drivremmen 

Afladet eller defekt batteri Kontrollér elektrolytniveauet, og oplad eller 
udskift batteriet 

Starteren defekt Få udskiftet 

Løftemagneten defekt Få udskiftet 

Forkert ventilspillerum Få kontrolleret og indstillet 

Indsprøjtningsventilen defekt Få udskiftet 
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Drivmotoren kører uregelmæssigt eller standser. 

Årsag Afhjælpning 

Forkert brændstof Udskift brændstoffet 

Brændstoffilteret tilsmudset eller 
tilstoppet 

Rengør og udskift evt. brændstoffilteret 

Luft i brændstofledningen Udluft  brændstofledningen 

Forkert motoroliekvalitet Udskift motorolien 

Drivremmen ikke spændt rigtigt eller 
revnet 

Efterspænd eller udskift drivremmen 

Forkert ventilspillerum Få kontrolleret og indstillet 

Indsprøjtningsledningen utæt Få kontrolleret og repareret 

Indsprøjtningsventilen defekt Få udskiftet 

Drivmotoren kører ikke på alle cylindre. 

Årsag Afhjælpning 

Brændstoffilteret tilsmudset eller 
tilstoppet 

Rengør og udskift evt. brændstoffilteret 

Luft i brændstofledningen Udluft  brændstofledningen 

Drivremmen ikke spændt rigtigt eller 
revnet 

Efterspænd eller udskift drivremmen 

Indsprøjtningsledningen utæt Få kontrolleret og repareret 

Indsprøjtningsventilen defekt Kontrollér og få evt. udskiftet 
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Drivmotoren opnår ikke den fulde ydelse. 

Årsag Afhjælpning 

Opstillingshøjden for høj Kontrollér opstillingshøjden over NN 

Forkert brændstofkvalitet Udskift brændstoffet 

Brændstoffilteret tilsmudset eller 
tilstoppet 

Rengør og udskift evt. brændstoffilteret 

Luft i brændstofledningen Udluft  brændstofledningen 

Motoroliestanden for høj Reducer motoroliestanden 

Tørluftfilteret tilsmudset Rens eller udskift evt. filterelementet 

Tørluftfilterets serviceindikator defekt Få kontrolleret og repareret 

Køleren tilsmudset Rengør kølerens køleribber 

Varmeafledningen blokeret Fjern genstande og hindringer omkring 
varmeafledningen Luk dækslet 

Drivremmen ikke spændt rigtigt eller 
revnet 

Efterspænd eller udskift drivremmen 

Ladeluftrøret utæt Kontrollér og få evt. repareret 

Forkert ventilspillerum Få kontrolleret og indstillet 

Indsprøjtningsledningen utæt Få kontrolleret og repareret 

Indsprøjtningsventilen defekt Kontrollér og få evt. udskiftet 
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 Fejl, årsager og afhjælpning 

Motortemperaturen for høj. 
 

Årsag 
 

Afhjælpning  
Omgivelsestemperaturen for høj 

 
Sluk for maskinen 

 
Motoroliestand for lav 

 
Efterfyld motorolie. 

 
Motoroliestanden for høj 

 
Reducer motoroliestanden 

 
Motoroliefilteret defekt 

 
Udskift motoroliefilteret 

 
Tørluftfilteret tilsmudset 

 
Rens eller udskift evt. filterelementet 

 
Tørluftfilterets serviceindikator defekt 

 
Få kontrolleret og repareret 

 
Varmeafledningen blokeret 

 
Fjern genstande og hindringer omkring 
varmeafledningen Luk dækslet 

 
Kølevæskestanden for lav 

 
Efterfyld kølevæske 

 
Køleren tilsmudset 

 
Rengør kølerens køleribber 

 
Køleren defekt 

 
Få kontrolleret og repareret 

 
Drivremmen ikke spændt rigtigt eller 
revnet 

 
Efterspænd eller udskift drivremmen 

 
Indsprøjtningsventilen defekt 

 
Få udskiftet 
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Drivmotoren har intet eller et for lavt olietryk. 

Årsag Afhjælpning 

Maskinens hældningsvinkel for stor Justér maskinen, så den står vandret 

Motoroliestand for lav Efterfyld motorolie 

Forkert motoroliekvalitet Udskift motorolien 

Motoroliefilteret tilsmudset eller tilstoppet Rens eller udskift evt. motoroliefilteret 

Drivmotoren har et for højt olieforbrug. 

Årsag Afhjælpning 

Maskinens hældningsvinkel for stor Justér maskinen, så den står vandret 

Motoroliestanden for høj Reducer motoroliestanden 
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Drivmotoren oser (blå røg). 

Årsag Afhjælpning 

Maskinens hældningsvinkel for stor Justér maskinen, så den står vandret 

Motoroliestanden for høj Reducer motoroliestanden 

Drivmotoren oser (hvid røg). 

Årsag Afhjælpning 

Omgivelsestemperaturen for lav Brug en motoroliekvalitet, der svarer til 
omgivelsestemperaturen 

Forkert brændstofkvalitet Udskift brændstoffet 

Forkert ventilspillerum Få kontrolleret og indstillet 

Indsprøjtningsventilen defekt Kontrollér og få evt. udskiftet 

Drivmotoren oser (sort røg). 

Årsag Afhjælpning 

Tørluftfilteret tilsmudset Rens eller udskift evt. filterelementet. 

Tørluftfilterets serviceindikator defekt Få kontrolleret og repareret 

Ladeluftrøret utæt Få kontrolleret og repareret 

Forkert ventilspillerum Få kontrolleret og indstillet 

Indsprøjtningsventilen defekt Kontrollér og få evt. udskiftet 
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Pos: 81 /Bedienungsanle itungen/7.) Störungen, Ursache und Abhilfe/Fahrwerk/th @ 0\mod_1369836894882_10566.docx @ 10788 @ 2 @ 1  

7.2 Chassis 

I det følgende beskrives mulige fejlårsager, der vedrører chassiset, og 
hvordan disse afhjælpes. 

Bremsevirkning for svag 

Årsag Afhjælpning 
 
For meget slør i bremse- systemet 

Lad et autoriseret værksted kontrollere og justere 
bremsesystemet. 

Bremsestængerne er i klemme eller er 
bøjede 

Bremsewirerne er rustede eller har 
fået knæk 

Bremsebelægningerne er glasagtige, 
olierede eller beskadigede 

Påløbsanordningen kører trægt Smør påløbsanordningen. 

Bremsning i ryk 

Årsag Afhjælpning 
 
For meget slør i bremse- systemet 

 
Lad et autoriseret værksted 
kontrollere og justere 
bremsesystemet. Støddæmperen i påløbsanordningen 

er defekt 
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Bremsning kun i den ene side 

Årsag Afhjælpning 
Hjulbremserne virker kun i den ene 
side 

Lad et autoriseret værksted kontrollere og justere 
bremsesystemet. 

Anhængeren bremser allerede, når gassen fjernes på det trækkende køretøj 

Årsag Afhjælpning 
Støddæmperen i påløbs- 
anordningen er defekt 

Lad et autoriseret værksted kontrollere og justere 
bremsesystemet. 

Baglæns kørsel er træg eller umulig 

Årsag Afhjælpning 
 
Bremsesystemet er indstillet for 
stramt 

Lad et autoriseret værksted kontrollere og justere 
bremse- systemet. 

Kablerne er forspændte 

Håndbremsevirkning for svag 

Årsag Afhjælpning 
Forkert indstilling af 
bremsesystemet 

Lad et autoriseret værksted kontrollere og justere 
bremsesystemet. 
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Hjulbremserne bliver varme 

Årsag Afhjælpning 
Forkert indstilling af bremse- 
systemet 

Lad et autoriseret værksted kontrollere og 
justere bremsesystemet. 

Hjulbremsen er snavset 

Mellemarmen på påløbsanord- ningen 
klemmer 

Fjederen er spændt allerede i 
fristilling 

Håndbremsegrebet var ikke eller 
kun delvist løsnet 

Sæt håndbremsegrebet i fristilling. 

Kuglekoblingen går ikke i indgreb, når den tilkobles til det trækkende køretøj 

Årsag Afhjælpning 
 
Snavs indvendigt 

 
Rens og smørtilkoblingen. 

Kuglen på bilen er for stor Anhængertrækket på det trækkende køretøj må i 
ny tilstand højst have en diameter på 50 mm. 

Kuglen på det trækkende 
køretøj stærkt slidt 

På grund af det stærke slid sidder 
kuglekoblingens kugle ikke længere tilstrækkeligt 
fast. Er kuglens diameter bare enkelte steder 
under 49,0 mm, skal den udskiftes. 
Kuglens form må ikke afvige fra en geometrisk 
kugle. 

Kuglekoblingen stærkt slidt Få kuglekoblingen udskiftet på et autoriseret 
værksted. 
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Pos: 82 /Bedienungsanle itungen/8.) Wartung/Einleitung Wartung/mg, md, th, box, UHP @ 0\mod_1369979307381_10566.docx @ 10789 @ 1 @ 1 
 

8 Vedligeholdelse 
Dette kapitel indeholder informationer om det vedligeholdelsesar- bejde, 
der er nødvendigt for at garantere maskinen en sikker og effektiv drift. 

De vedligeholdelsesplaner, som er nødvendige i forbindelse med denne 
maskine, findes efter de generelle oplysninger om vedligeholdelse. I 
indholdsfortegnelsen er der en oversigt over vedligeholdelsesplanerne, 
ordnet efter nummeret. 

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at alle foreskrevne kontroller, 
afprøvninger og forebyggende istandsættelsesarbejder skal udføres 
samvittighedsfuldt. Ellers bortfalder enhver form for ansvar og garanti. I 
tvivlstilfælde hjælper vores kundeserviceafdeling Dem gerne. 
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Pos: 83 /Bedienungsanle itungen/8.) Wartung/Wartungsinte rvalle/ 500th, 800th @ 0\mod_1369979395351_10566.docx @ 10790 @ 2 @ 1 
 

Vedligeholdelsesintervaller 

I nedenstående tabel finder du intervallerne for de forskellige 
vedligeholdelsesarbejder. 

Fo rs ig t ig  

Inspektions- og vedligeholdelsespersonalet skal være fagligt kvalificeret 
og autoriseret. Det skal være oplært i håndtering af maskinens udstyr og 
kende driftsvejledningens indhold. 

Hinweis 

Se også følgende dokumentation vedrørende vedligeholdelses- arbejdets 
intervaller og gennemførelse: 

– Dokumentation fra producenten af motoren

Brug kun originale reservedele. 

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH er ikke erstatningspligtig ved 
skader, som opstår efter brug af uoriginale reservedele. 

Skal der udføres vedligeholdelsesarbejde, som er markeret med Service 
i tabellen, bedes De kontakte en servicetekniker fra Putzmeister 
Mörtelmaschinen GmbH eller en fagmand, der er autoriseret af 
Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH. 

Lad en servicetekniker fra Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH, eller en 
fagmand, der er autoriseret af Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH, 
gennemføre den første kundeservice. 
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Vedligeholdelse 

Kriterier Kontrol  Indstilling  Udskiftning ⇔ Rengør  

Henvisning Afsnit Service VP 

Beskrivelse Nærmere beskrivelse 
findes i 
afsnittet 

Vedligeholdelsesarbejde, der 
kun må udføres af 

serviceteknikere, der er 
autoriseret af Putzmeister. 

Vedligeholdelsesplan 
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Maskinen generelt 

Visuel kontrol: Mangler 
og tæthed (lækager), 
afhjælp mangler og 
utætheder (fjern 
lækager) 

  

Kontrollér skruernes 
fastgørelse 

   Afsnit: 
Generelle 

tilspændings- 
momenter 

Elektrisk 
ledningsføring: Visuel 
kontrol, 

evt. reparation 

   

Batteri: 
Kontrollér 
syrestanden 

  VP 41 -011 

Oplad batteriet ⇔ 

Smør maskinen 
⇔

måned- 
ligt 

VP 40 -049, 
Afsnit: 
Drivmid

ler 
Sagkyndig kontrol for 
mangler 

 Service 

Kontrol af 
arbejdssikker- heden 
(krav om fore- 
byggelse af ulykker). 

 
Service 

Visuel kontrol: Mangler 
og tæthed (lækager), 
afhjælp mangler og 
utætheder (fjern 
lækager) 

 Afsnit: 
Generelle 

tilspændings- 
momenter 
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Vedligeholdelse 
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Sikkerhedsanordninger 

NØDSTOP-knappen 
funktionsdygtig, få 
den evt. repareret 

 Afsnit: 
Funktions- 
kontrol af 
NØDSTOP-
knap 

Dækselsikringen 
funktionsdygtig, få 
den evt. repareret 

 Afsnit: 
Funktions- 
kontrol af 
dækselsikring 

Sikkerhedsanordninger
ne monteret og 
funktionsdygtige, udskift 
dem evt. 

 Afsnit: Sikker- 
hedsanordnin
ger 

Beskyttelsesskærmene 
monteret, ordentligt 
fast- gjort og 
funktionsdygtige, udskift 
dem evt. 

 

Drivmotor 

Kontrollér og rens evt. 
tørluftfilteret 

  ⇔
1200 h VP 44 -127 

Rengør  
tørluftfilterets 
støvudgangsventil 

 
ugentligt 

VP 44 -127 

Kontrollér 
motoroliestanden, 
og efterfyld evt. 
motorolie 

 
VP 44 -100 

Motorolie ⇔ VP 44 -100 

Motoroliefilter ⇔ VP 44 -100 

Kontrollér 
brændstof- 
niveauet,og 
efterfyldevt. 
brændstof 

 Afsnit: 
Tankning af 
maskinen 

Brændstoffilter ⇔ VP 44 -140 

Filter i brændstofledning ⇔ VP 44 -140 

Aftap brændstoffilteret  
ugentligt 

VP 44 -140 
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Vedligeholdelse 
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Drivmotor 

Kontrollér og efterspænd 
evt. kileremmen 

 ⇔ VP 44-047 

Kontrollér køleren, og 
rengør evt. køleribberne 

   VP 44-137 

Visuel kontrol for tæthed 
(lækager) 

  

Kontrollér og efterspænd 
evt. slangeforbindelser- 
nes og 
spændebåndenes 
fastgørelse 

  Service 

Kontrollér og 
efterspænd evt. 
Motorføddernes fast- 
gørelse 

  Afsnit: Generelle 
tilspændings- 

momenter 

Kontrollér og få 
evt. motorlejet udskiftet 

 ⇔
12000 h 

Service 

Kontrollér og få 
evt. 
motorovervågning
en repareret 

 Service 

Få ventilspillerummet 
kontrolleret og indstillet 

 Service 

Udluftningsventil i 
krumtaphus 

 
3000 h 

Service 

Få 
indsprøjtningsventi- 
lerne kontrolleret og 
indstillet 

 
3000 h 
 

12000 h 

Service 

Få tandremmene 
udskiftet 

⇔
5000 h, 
maks. 5 

år 

Service 

Grundigt eftersyn af 
drivmotoren 

⇔
12000h 

Service 
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Vedligeholdelse 

Aktivitet 

da
gl

ig
t 

ef
te

r d
e 

fø
rs

te
 

50
 h

 hv
er

 5
0 

h 

hv
er

 1
00

 h
 

hv
er

 1
50

 h
 

hv
er

 3
00

 h
 

hv
er

 4
00

 h
 

hv
er

 5
00

 h
 

hv
er

 1
00

0 
h 

år
lig

t hv
er

t 2
. å

r 

an
dr

e 
in

te
rv

al
le

r 

H
en

vi
sn

in
g 

Vandsystem 

Udfør frostsikring 
 

Ved risiko 
for frost VP 44 -124 

Smør  slangerullerne 
⇔

200h 
VP 40 -049, 

Afsnit: 
Drivm
idler 

Kontrollér og rengør evt. 
vandfilteret 

 VP 44 -129 

Udskift vandfilteret, 
filterpatronen 

⇔
200h 

VP 44 -129 

Kontrollér og korrigér evt. 
højtryksvandpumpens 
oliestand 

 
VP 52 -020 

Olieskift på 
højtryksvand- pumpen 

⇔ ⇔ VP 52 -020 

Kontrollér 
højtryksvand- 
pumpens kilerem, og 
få den evt. 
efterspændt 

 
ugentligt VP 44 -141 

Udskift 
højtryksvand- 
pumpens kilerem 

 ⇔
12000h 

Service 

Grundigt eftersyn af 
højtryksvandpumpen 

 
4000h 

Service 
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Vedligeholdelse 
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Vandsystem 

Kontrollér 
svømmer- 
ventilerne, og få 
dem evt. repareret 

 
200h Service 

Kontrollér 
sikkerheds- 
ventilen, og få den 
evt. repareret 

 
200h Service 

Kontrollér unloader- 
ventilen, og få den 
evt. repareret 

 
200h Service 

Kontrollér dysen, og 
rengør eller udskift den 
evt. 

  
200h 

Højtrykspistol: Kontrollér 
for tilstand, funktion og 
egnethed, og udskift evt. 
pistolen 

 
Afsnit: 
Højtryks
pistol 

Højtryksslange: 
Visuel kontrol for 
ældning, utæthed og 
beskadigelse, 
markér evt. slangen som 
ubrugelig, og udskift 
slangen 

 ⇔
6 år 

Afsnit: 
Højtrykssla
nger 

Visuel kontrol:   
Kontrollér 
tilslutningerne for 
beskadigelse og 
tæthed, afhjælp 
mangler og utætheder 
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Vedligeholdelse 

Aktivitet 
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Brænder 

Kontrollér 
brændstofniveauet, 
og efterfyld evt. 
brændstof 

 Afsnit: 
Tankning af 
maskinen 

Brændstoffilter ⇔ VP 44 -140 

Aftap brændstoffilteret  
ugentligt 

VP 44 -140 

Kontrollér 
varmespiralens 
tilkalkning, og afkalk evt. 

 
200 h 

Afsnit: 
Kontrol af 
tilkalkning 

Funktionskontrol 
af 
flammeovervågni
ng 

 Service 

Kontrollér  
brænderdysen, og få den 
evt. udskiftet 

 Service 

Filtersi i brændstof- 
pumpen 

 Service 

Brænderservice 
 

6 måne- 
der 

Service 

Varmespiral ⇔
2000 h 

Service 
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Vedligeholdelse 
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Køreanordning (alt efter udførelse) 

Belysningsanordningen 
funktionsdygtig, få den 
evt. repareret 

 Afsnit: 
Belysnings- 
anordning 

Kontrollér for dækslid, 
og udskift evt. 
dækkene. 

 

Kontrollér og korrigér 
evt. dæktrykket. 

  Afsnit: 
Tekniske data 

Kontrollér 
hjulmøtrikker- nes/-
boltenes tilspæn- 
ding, og efterspænd 
evt. 
møtrikkerne/boltene 

  
efter de 
første 

500 km 

Afsnit: 
Tekniske data 

Smør hjullejerne ⇔ ⇔ Service 

Kontrollér hjullejerne, og 
indstil evt. spillerummet 

   
efter de 
første 

500 km 

Service 

Kontrollér fastgørelses- 
skruernes tilspænding, 
og efterspænd evt. 
skruerne 

   
efter de 
første 

500 km 

Afsnit: 
Generelle tilspæn- 

dingsmomenter 

Støttehjul 
letgående, få evt. 
hjulet repareret 

 

Støttehjul letgående 
og funktionsdygtigt, 
reparér evt. hjulet 

  
Service 

Støttehjul:  Kontrollér 
låseanordningens 
fastspænding, og 
efterspænd den evt. 

 
Service 

Støttehjul:  Kontrollér 
fastgørelsen, 
holderen og 
låseanordningen, og 
reparér det evt. 

  
Service 

Trækøje: Kontrollér fast- 
gørelsesskruernes 
tilspænding, og 
efterspænd evt. 
skruerne 

  
Service 

Kuglekobling: 
Kontrollér 
markeringen, og få 
evt. kuglekoblingen 
udskiftet 

 Afsnit: 
Kuglekobling 
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Vedligeholdelse 

Aktivitet 
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Køreanordning (alt efter udførelse) 

Kuglekobling: 
Kontrollér 
markeringen, og 
udskift evt. 
kuglekoblingen 

  Service 

Smør kuglekoblingen 
⇔ ⇔ ⇔

6  måneder/ 
efter behov 

Kuglekobling 
letgående og 
funktionsdygtig, og 
reparér evt. kuglekob- 
lingen 

  Service 

Kuglekobling: Kontrollér 
fastgørelsesskruernes 
tilspænding, og 
efterspænd evt. 
skruerne 

  Service 

Kuglekobling: 
Kontrollér for slør, og 
reparér evt. 
kuglekoblingen 

 
20000 km 

Service 

Smør 
påhængs- 
anordningen 

⇔
6  måneder/ 
efter behov 

Afsnit: Smøreskema 

Rengør og smør 
påhængsanordningen 

  Service 

Kontrollér 
påhængsanord- ningen, 
og reparér den evt. 

  Service 

Påhængsanordning: 
Kontrollér fastgørelses- 
skruernes tilspænding, 
og efterspænd evt. 
skruerne 

  Service 

Påhængsanordning: 
Kontrollér låseanord- 
ningens 
fastspænding, og 
efterspænd den evt. 

  
km efter 

højdejuste- 
ring 

Påhængsanordnin
g: Kontrollér 
bælgen, og udskift 
den evt. 

  
6  måneder 

Service 

Påhængsanordnin
g: Kontrollér 
påløbs- 
dæmperen, og 
udskift den evt. 

  ⇔
20000 km 

senest efter 
3 år 

Service 

222 



Vedligeholdelse 
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Køreanordning (alt efter udførelse) 

Påhængsanordning: 
Kontrollér trækrørslejet 
for slør, og reparér det 
evt. 

  Service 

Påhængsanordnin
g: Rengør og smør 
fortandingen 

 Service 

Parkeringsbremse 
letgående, få evt. 
bremsen repareret 

 

Parkeringsbremse 
letgående og 
funktions- dygtig, 
indstil evt. bremsen 

  Service 

Parkeringsbremse: 
Kontrollér gasfjederen for 
tæthed, og få den evt. 
repareret. 

 

Parkeringsbremse: 
Kontrollér gasfjederen for 
tæthed og funktion, og 
reparér den evt. 

  Service 

Sikkerhedswire:  
Kontrollér fastgørelsen 
og wiretrækket, og få 
evt. wiren repareret 

 Afsnit: Sikkerhedswire 

Sikkerhedswire: 
Kontrollér fastgørelsen, 
wiretrækket og funktio- 
nen, reparér evt. wiren 

  Service 

Bremsebelægninger: 
Kontrollér for slid, og 
udskift evt. 
belægningerne 

  Service 

Kontrollér bremse- 
systemets indstillinger, 
og efterjustér det evt. 

   
efter de 
første 

500 km 

Service 

Smør chassiset ⇔ ⇔ Service 
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Vedligeholdelse 

Pos: 84 /Bedienungsanle itungen/8.) Wartung/Betriebsstoffe/500th, 800th @ 0\mod_1369988772610_10566.docx @ 10791 @ 2 @ 1 
 

8.1 Drivmidler 

I dette afsnit finder De de drivmidler, der passer til maskinen. 

Fo rs ig t ig  

Dynajet GmbH er ikke ansvarlig for skader opstået på grund af brug af 
ikke godkendte drivmidler. Producentens dokumentation er gældende. 

Kontakt den ansvarlige serviceafdeling hos Putzmeister Mörtel- 
maschinen GmbH, hvis De har spørgsmål. 

Miljø b e s kyt te ls e  

Alle drivmidler, f.eks. spildolie, filter og hjælpestoffer, skal samles forsig- 
tigt sammen, fjernes fra alt andet affald og bortskaffes. Vær opmærk- 
som på og overhold de gældende nationale og lokale forskrifter.  Arbejd 
sammen med et renovationsselskab, der er godkendt af de lokale 
myndigheder. 
For at holde bortskaffelsesomkostningerne så lave som mulige, skal de 
forskellige arter spildolie holdes adskilt. Overhold blandingsforbudet. Tal 
med de offentlige myndigheder eller et renovationsselskab. 

Se også afsnittet “Vedligeholdelsesintervaller” vedrørende skifte- 
intervaller for drivmidler. 
Se også kapitlet “Generel teknisk beskrivelse” - afsnittet “Tekniske data” 
vedrørende påfyldningsmængde. 

Fo rs ig t ig  

Påfyldningsmængderne er kun cirka-værdier. Mængderne kan afvige alt 
efter udførelse og resterende oliemængde. Det afgørende er altid 
markeringen på oliepinden. 
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Vedligeholdelse 

Brændstof 

Fyld kun brændstoftanken med gængst dieselbrændstof, da diesel- 
motoren ellers kan blive beskadiget. 
Brug sommer- eller vinterdiesel afhængigt af udendørstemperaturen! 

Fo rs ig t ig  

Tank kun maskinen op, når motoren er slukket! Sørg for renlighed ved 
tankning af maskinen! 

Fa re  

Rygning forbudt ved tankning! 

Fyld aldrig brændstof på tanken i nærheden af åben ild eller gnister. Spild 
ikke brændstof! 

Drivmotor 

Drivmotoren skal bruge anerkendt højtryks-multigradeolie til helårsbrug 
i klasse SAE 10W -40 eller SAE 10W -30. 
Den angivne olietype sikrer fejlfri drift ved en omgivende temperatur 
mellem -15 ˚C og 40 ˚C. 
Hvis drivmotoren anvendes ved andre omgivende temperaturer, skal De 
spørge, hvilken oliekvalitet der i så fald skal anvendes. Olien må kun 
skiftes i driftsvarm tilstand. 

Henvisning 

Angivelserne vedrørende drivmidler og tilladt påfyldningsmængde findes 
i motorproducentens dokumentation. 

Se også motorproducentens dokumentation. 
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Vedligeholdelse 

Højtryksvandpumpe 

De af os angivne olietyper af oliekvalitet ISO VG 220 eller SAE 90 sikrer 
problemfri smøring af drevene ved omgivende temperaturer mellem 0 
˚C og 40 ˚C. 
Hvis højtrykspumpen anvendes ved andre omgivende temperaturer, skal 
du spørge, hvilken oliekvalitet der i så fald skal anvendes.  Olien må kun 
skiftes i driftsvarm tilstand. 

Henvisning 

Angivelserne vedrørende drivmidler og tilladt påfyldningsmængde findes 
i dokumentationen fra højtryksvandpumpens producent. 
Se også dokumentationen fra højtryksvandpumpens producent. 

Frostbeskyttelsesmiddel 

Ved risiko for frost skal vandsystemet fyldes med et almindeligt frost- 
beskyttelsesmiddel. Blandingsforholdet skal være sådan, at den 
krævede frostgrænse nås. 
Som regel anvendes BP anti-frost (basis glycol) i blandingsforholdet 
40% BP anti-frost og 60% drikkevand. Således opnås en frostsikring 
ned til - 25 °C. 

Fo rs ig t ig  

Der skal altid udføres frostsikring, da frost kan forårsage sprængning af 
vandtanken, højtryksvandpumpen og slangerne. 

Slangeruller 

Der må kun anvendes silikonefedt til smøring af drejegennem- 
føringerne på slangerullerne. 

Vedligeholdelsesplan: Smøreskema 

Køreanordning (hvis tilstede) 

Smør akslen og påløbsanordningen med universalfedt til rulle- og 
glidelejer (dråbepunkt ca. 190 °C). 

Vedligeholdelsesplan: Smøreskema 

226 



Vedligeholdelse 

Pos: 85 /Bedienungsanle itungen/8.) Wartung/Wartungskarten/40-030 Wartungsarbeiten a llgemein/me, mg, md, th @ 0\mod_1369989400440_10566.docx @ 10792 @ 23 @ 1 
 

8.2 Vedligeholdelsesarbejde  

8.2.1 Vedligeholdelsesarbejde generelt 40-030 

Denne vedligeholdelsesplan beskriver generelle arbejdsprocesser og 
henvisninger, som De skal følge ved alle vedligeholdelsesarbejder efter 
vedligeholdelsesplaner. 

Fo rs ig t ig  

Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret personale med 
specielle kundskaber og erfaringer. 

Forberedelse 

Før du begynder vedligeholdelsesarbejdet, skal du gøre følgende: 

► Opstil maskinen vandret på et plant underlag.

Fa re  

Tag maskinen ud af drift, før vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes, og 
sørg for at sikre den mod uvedkommende og utilsigtet idriftsættelse. 

Hvis det er nødvendigt at sætte maskinen i drift i forbindelse med 
vedligeholdelsesarbejderne, gøres der særligt opmærksom herpå i 
vedligeholdelsesplanerne! 

► Sluk for maskinen.

► Sørg for, at anlægget ikke startes utilsigtet eller af uvedkommende.

► Afspær arbejdsområdet, og sæt henvisningsskilte ved de afspærrede
kontakt- og indstillingsanordninger. 
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Vedligeholdelse 

Pos: 86 /Bedienungsanle itungen/8.) Wartung/Wartungskarten/40-120 Durchführung des Frostschutzes/th @ 0\mod_1369992930205_10566.docx @ 10797 @ 3 @ 1 
 

8.2.2 Udførelse af frostsikring 40-120 

Denne vedligeholdelsesplan beskriver, hvordan maskinen frostsikres. 
Vedligeholdelsesterminerne findes i vedligeholdelsesoversigten i be- 
gyndelsen af dette kapitel. 

Se også vedligeholdelsesplanerne: 

Vedligeholdelsesarbejde  generelt 

Følgende specialværktøj er nødvendigt: 

Samlestykke (Putzmeister artikelnr. 424479) 

Fo rs ig t ig  

Der skal altid udføres frostsikring, da frost kan forårsage sprængning af 
vandtanken, højtryksvandpumpen og slangerne. 

Se angivelserne vedrørende frostsikring ved påfyldning af frostbes- 
kyttelsesmiddel. Anvend altid frostbeskyttelsesmiddel i det krævede 
blandingsforhold. 

Miljø b e s kyt te ls e  

Udløbende frostbeskyttelsesmiddel skal opsamles omhyggeligt og holdes 
adskilt fra andet affald. Bortskaf alt forskriftsmæssigt. Overhold ved 
anvendelse af frostbeskyttelsesmidler de gældende regler for 
bortskaffelse af kemiaffald. 
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Tømning af lavtrykssiden 

Ved frostsikring skal maskinen først tømmes på lavtrykssiden. 
► Stil maskinen vandret.

Pos. Betegnelse 

1 Vandtankens aftapningshane 

► Åbn vandtankens aftapningshane(1), og lad vandet løbe ud.

► Lad vandet løbe så godt som muligt ud af højtryksslangen og
lavtryksslangen. 

Pos. Betegnelse 
1 Lavtryksledningens aftapningshane 

► Åbn lavtryksledningens aftapningshane (1) under vandfilteret (hvis til
stede). 
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Pos. Betegnelse 
1 Vandfilter 
2 Filterhus med filterpatron 

► Afmontér vandfilterets(1) filterhus(2), og tøm det.

► Montér filterhuset igen.

Henvisning 

Ved disse foranstaltninger tømmes hele vandtilførselssystemet og 
vandtanken. 

Fortsetzung nächste Seite 
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Udførelse af frostsikring 

Frostsikring udføres på følgende måde: 

► Luk aftapningshanen på vandtanken.

► Brug en tilstrækkelig stor spand.

► Hæld ca. 15 l frostbeskyttelsesmiddel (koncentration efter be- hov) i
den tomme vandtank. 

Fo rs ig t ig  

Ved at hælde frostbeskyttelsesmiddel direkte i vandtanken går man uden 
om vandfilteret. Vær helt sikker på, at der ikke kommer urenheder i 
vandtanken, da højtryksvandpumpen ellers kan tage skade. 

Luk vandtanken omhyggeligt igen. 

► Forbind højtryksslangen og lavtryksslangen med det medleve- rede
samlestykke. 

► Tryk på knappen til suspension af vandtankens niveauafbryder, og
hold den trykket. 

► Start drivmotoren. Se også kapitlet: “Idriftsættelse” - afsnittet: “Start
af drivmotor”. 

► Lad maskinen køre, indtil frostbeskyttelsesmidlet ses i vandfilteret.
⇒ Frostbeskyttelsesmidlet fordeler sig jævnt i hele vandsyste-

met. 

► Lad maskinen køre videre i ca. 10 sekunder.

► Slip knappen til suspension af vandtankens niveauafbryder.
⇒ Maskinen er slukket.
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Henvisning 

Den indbyggede vandmangelsikring slukker automatisk for maskinen, så 
snart knappen til suspension af vandtankens niveauafbryder slippes. 

Hvis der er så meget frostbeskyttelsesmiddel i vandtanken, at vand- 
mangelsikringen ikke reagerer, skal maskinen slukkes manuelt. Se også 
kapitlet: “Idriftsættelse” - afsnittet: “Standsning af maskinen efter 
idriftsættelse”. 

► Afmontér samlestykket..

► Tilslut højtrykspistolen uden højtryksrør.

► Tryk på knappen til suspension af vandtankens niveauafbryder, og
hold den trykket. 

► Start drivmotoren. Se også kapitlet: “Idriftsættelse” - afsnittet: “Start
af drivmotor”. 

► Hold højtrykspistolen over spanden, og aktivér pistolgrebet kort flere
gange. 
⇒ Bypassledningen mellem unloaderventilen og vandtanken
fyldes med frostbeskyttelsesmiddel. 

► Slip knappen til suspension af vandtankens niveauafbryder.
⇒ Maskinen er slukket.

► Tryk på højtrykssprøjtepistolens greb for at trykaflaste syste- met.
⇒ Det resterende tryk i højtryksslangen og højtrykspistolen ud-
lignes. 

► Afmontér højtrykspistolen. Lad vandet løbe ud ved at holde
højtrykspistolen lodret. Tryk samtidig på aftrækkeren. 

► Rul lavtryksslangen op igen.

► Rul højtryksslangen op igen.

► Lad overskydende frostbeskyttelsesmiddel i vandtanken løbe ud i
spanden via aftapningshanen. 

► Bortskaf det udløbne frostbeskyttelsesmiddel korrekt.
⇒ Maskinen er nu frostsikret.

Henvisning 

Ved disse foranstaltninger vil hele højtryksdelen fyldes med 
frostbeskyttelsesmiddel. 
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Genstart af den frostsikrede maskine 

Den frostsikrede maskine genstartes på følgende måde: 

► Brug en tilstrækkelig stor spand.

► Luk aftapningshanen på vandtanken.

► Tilslut højtrykspistolen uden højtryksrør.

► Fyld den tomme vandtank med vand via lavtryksslangen.

► Hold højtrykspistolen over spanden, og aktivér pistolgrebet.

► Start drivmotoren. Se også kapitlet: “Idriftsættelse” - afsnittet: “Start
af drivmotor”. 
⇒ Frostbeskyttelsesmidlet i vandsystemet løber ud i spanden.

► Hold pistolgrebet aktiveret, indtil der ikke længere kommer
frostbeskyttelsesmiddel ud af højtrykspistolen. 

Hinweis 

Små rester frostbeskyttelsesmiddel i vandtanken og i slangerne kan selv 
efter længere tids brug af maskinen forårsage misfarvninger eller skum 
på vandet. Dette har dog ingen betydning for højtryks- vandpumpens 
levetid eller slitagen på den. 

Sluk for maskinen. Se også kapitlet: “Idriftsættelse” - afsnittet: 
“Standsning af maskinen efter idriftsættelse”. 

► Tryk på højtrykssprøjtepistolens greb for at trykaflaste systemet.
⇒ Det resterende tryk i højtryksslangen og højtrykspistolen ud-
lignes. 

► Bortskaf det udløbne frostbeskyttelsesmiddel korrekt.
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Pos: 87 /Bedienungsanle itungen/8.) Wartung/Wartungskarten/44-129 Wasserfi lter reinigen/me, mg, md,th @ 0\mod_1370262862806_10566.docx @ 10799 @ 3 @ 1 
 

8.2.3 Rengøring af vandfilter 44-129 

Denne vedligeholdelsesplan beskriver rengøring af vandfilterets fil- terpatron. 

 Se også vedligeholdelsesplanerne: 

Vedligeholdelsesarbejde  generelt 

Henvisning 

Filterpatronen skal udskiftes afhængig af tilsmudsningsgraden af det 
pumpede vand. 

Snavs kan ses i filterhuset. 

Fo rs ig t ig  

En meget hurtig og kraftig tilsmudsning af filterindsatsen tyder på en 
dårlig vandkvalitet. 

Det anbefales at anvende et ekstra vandforfilter til sikring af den krævede 
vandkvalitet! 

Rens ikke filterpatronen med en højtryksrenser. 

Rengør kun med rent postevand med en temperatur på maks. 60   C og 
et vandtryk på maks. 6 bar. 

Der må under ingen omstændigheder anvendes saltvand. 

Miljø b e s kyt te ls e  

Følg de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald ved udskiftning af 
filteret. 

Fortsetzung nächste Seite 
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Rengør filterpatronen på følgende måde: 

Pos. Betegnelse 
1 Vandfilter 
2 Omløbermøtrik 
3 Filterhus med filterpatron 

► Skru omløbermøtrikken(2) af vandfilteret(1).

► Træk filterhuset af sammen med filterpatronen(3).

► Træk filterpatronen ud af filterhuset.

► Rens filterpatronen grundigt med vand. Udskift filterpatronen, hvis
den er beskadiget eller kraftigt tilsmudset. 

► Rens filterhuset grundigt.

Henvisning 

Kontrollér, om filterpatronen, filterhuset og pakningerne sidder korrekt. 

► Sæt en ren filterpatron i vandfilteret.
► Montér filterhuset igen.
► Skru omløbermøtrikken på vandfilteret igen.
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8.2.4 Skift af motorolie og motoroliefilter 44-100 

Denne vedligeholdelsesplan beskriver, hvordan motorolien og motor- 
oliefilteret udskiftes. 

Vedligeholdelsesterminerne findes i vedligeholdelsesoversigten i 
begyndelsen af dette kapitel. 

Se også vedligeholdelsesplanerne: 
Vedligeholdelsesarbejde  generelt 

Følgende specialværktøj er nødvendigt: 
Oliefilternøgle Olieaftapningsslange 

Henvisning 

ZSe også motorproducentens dokumentation vedrørende skift af 
motorolie og motoroliefilter. 

Skift motorolien, mens motoren har driftstemperatur. Skift motorolie og 
motoroliefilter samtidig, da dette er hensigtsmæssigt. 

Brug kun originale reservedele. Dynajet GmbH er ikke erstatningspligtig 
ved skader, som opstår efter brug af uorigi- nale reservedele. 

Fo rs ig t ig  

Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret personale med 
specielle kundskaber og erfaringer. 

Fo rs ig t ig  

Undgå, at snavs eller andre partikler kommer ind i drivmotorens olie- 
system 
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Miljø b e s kyt te ls e  

Sørg altid for at opsamle den brugte motorolie omhyggeligt. Undgå at 
spilde olie. Adskil den opsamlede motorolie og det gamle motorfilter fra 
andet affald. 
Bortskaf alt forskriftsmæssigt! 
Vær opmærksom på og overhold de gældende nationale og lokale 
forskrifter. Arbejd sammen med et renovationsselskab, der er godkendt 
af de lokale myndigheder. 

Position Betegnelse 

1 Oliepåfyldningsstuds 

2 Oliemålepind 

3 Olieaftapningsskrue 

4 Motoroliefilter 
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Udskiftning af motoroliefilter 

Motoroliefilteret sidder på højre side af drivmotoren. Følgende trin 
beskriver udskiftning af motoroliefilteret: 

► Stil et olieaftapningskar under motoroliefilteret.

► Opsaml den udstrømmende motorolie omhyggeligt.

Fa re  

Pas på ved udskiftning af motoroliefilteret. Der er forbrændingsfare! Brug 
beskyttelseshandsker til arbejdet. 

► Skift oliefilteret. Se også motorproducentens dokumentation.

► Bortskaf den motorolie, der befinder sig i filteret, og det gamle
oliefilterelement korrekt. 

Skift af motorolie 

Olieaftapningsskruen til skift af motorolie sidder på højre side af driv- 
motoren. Anvend den medleverede olieaftapningsslange. Følgende trin 
beskriver motorolieskiftet: 

Fo rs ig t ig  

Skift motorolien ved vandret opstillet og afstøttet maskine. 

► Stil et tilstrækkeligt stort olieopsamlingskar under eller ved siden af
maskinen. 

► Skru olieaftapningsskruens kappe af.

► Skru olieaftapningsslangen på olieaftapningsskruen, og lad slangen gå
ind i olieaftapningskarret. 
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Fa re  

Pas på ved aftapning af varm motorolie. Der er forbrændingsfare! Brug 
beskyttelseshandsker til arbejdet. Anvend olieaftapningsslangen. 

► Efter at olie er aftappet, fjernes olieaftapningsslangen, og kappen
skrues på igen. 

► Fyld den pågældende mængde motorolie på.

Påfyldningsmængde med filter: 6 l 
Se også kapitlet: ”Vedligeholdelse” - afsnittet: ”Drivmidler”. 

►Bortskaf spildolien på korrekt vis.

Fo rs ig t ig  

Påfyldningsmængderne er kun cirka-værdier. Mængderne kan afvige alt 
efter udførelse og resterende oliemængde. Den øverste markering på 
oliemålepinden gælder som den korrekte oliestand. 

Tæthedskontrol 

Efter skift af motorolie og motoroliefilter skal følgende kontroller fore- 
tages: 

► Start drivmotoren. Se også kapitlet ”Idriftsættelse” - afsnittet ”Start
af drivmotor”. 

► Lad drivmotoren køre i ca. 2 minutter.

► Vær opmærksom på signallampen ”Motorolietryk”.

► Afbryd drivmotoren, og kontrollér olieaftapningsskruens og
oliefilterets tæthed. 

► Afhjælp eventuelle utætheder.

► Kontrollér motoroliestanden med oliepinden efter ca.
5 minutter. 
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► Efterfyld motorolie om nødvendigt.
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Rengøring og udskiftning af tørluftfilter 

Denne vedligeholdelsesplan beskriver rengøring af drivmotorens 
tørluftfilter samt udskiftning af filterelementerne. 
Filterelementet skal rengøres/udskiftes, når det røde felt kan ses i 
vinduet for serviceindikatoren, eller når vedligeholdelsesintervallerne er 
udløbet. 
Vedligeholdelsesterminerne findes i vedligeholdelsesoversigten i be- 
gyndelsen af dette kapitel. 

Se også vedligeholdelsesplanerne: 
Vedligeholdelsesarbejde generelt 

Henvisning 

Se også motorproducentens dokumentation vedrørende rengøring/ 
udskiftning af tørluftfilter. 

Fa re  

Benyt åndedrætsværn og sikkerhedsbriller som beskyttelse mod 
støvpartikler! 
Forbrændingsfare på grund af drivmotorens meget varme dele. 
Lad modulerne køle af, før arbejdet påbegyndes. Brug beskyttelses- 
handsker til arbejdet. 

Fortsættes på næste side 
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Rengøring og udskift- ning af luftfilterelement 

Følgende trin beskriver rengøring og udskiftning af filterelementet: 

Pos Betegnelse 

1 Tørluftfilter 

2 Holdebøjler 

3 Filterelement 

4 Filterdæksel 

5 Støvudgangsventil 

► Åbn holdeklemmerne, og vip dem til side.

► Tag filterdækslet af.

► Træk forsigtigt filterelementetud af filterhuset. Undgå så vidt muligt,
at der falder støv af. 

Henvisning 

Anvend aldrig olie, benzin eller andre brændbare væsker eller 
opløsningsmidler til rengøring. 

► Rengør filterhuset og -dækslet indefra med en ren klud. Rengør især
tætningsfladerne. 

► Kontrollér filterelementet. Hvis det er beskadiget, skal alle
tørluftfilterets tilslutninger omgående kontrolleres og beskadi- gede dele 
udskiftes. Et beskadiget filterelement må ikke gen- monteres, men skal 
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udskiftes! 

Åndedrætsværn og ansigtsmaske 

Åndedrætsværn og ansigtsmaske beskytter mod støvpartikler, der vil 
kunne trænge ind i kroppen via luftvejene f.eks. betontilsætnings- 
stoffer. 

► Sæt afdækningen på filterhuset under rengøringen for at beskytte
luftindsugningssystemet. 

► Rengør filterelementet ved at blæse tør luft indefra og ud langs
folderne. 

Henvisning 

Ved udblæsning må lufttrykket ikke overstige 5 bar. Filterelementet må 
ikke blive beskadiget. Der skal holdes en passende afstand mellem 
slangedysen og filterelementet. 

► Hver rengøring skal noteres på filterelementet, så der er et bevis for,
hvor mange gange elementet er blevet rengjort. 

Henvisning 

Filterelementer bør, alt efter deres tilsmudsningsgrad, udskiftes efter tre 
rengøringer eller årligt. 

► Sæt det rengjorte eller det nye filterelement ind i filterhuset.

► Skub filterdækslet på huset igen. Sørg for, at det sidder korrekt.

► Luk holdeklemmerne. Sørg også for, at disse sidder korrekt.

► Nulstil serviceindikatoren ved at trykke på nulstillingsknappen, efter
at filterelementet er blevet rengjort eller udskiftet. 
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Rengøring af støvudgangsventil 

Følgende trin beskriver rengøring af støvudgangsventilen: 

Rengøring af støvudgangsventilen 

► Tøm støvudgangsventilen ved at trykke udgangsslidsen sammen i
pilens retning. 

► Rens afgangsslidsen.

► Fjern eventuelle støvkager ved at trykke den øverste del af ventilen
sammen. 

Nulstilling af serviceindikator 

Pos Betegnelse 

1 Serviceindikator 

2 Nulstillingsknap til serviceindikator 

► Nulstil serviceindikatoren(1) efter rengøring eller udskiftning af
filterelementet. Dette gøres ved at trykke på nulstillingsknappen(2) bag 
på huset. 
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Rengøring af vandfilter 

Denne vedligeholdelsesplan beskriver rengøring af vandfilterets 
filterpatron. 

Se også vedligeholdelsesplanerne: 
Vedligeholdelsesarbejde generelt 

Henvisning 

Filterpatronen skal udskiftes afhængig af tilsmudsningsgraden af det 
pumpede vand. 
Snavs kan ses i filterhuset. 

Fo rs ig t ig  

En meget hurtig og kraftig tilsmudsning af filterindsatsen tyder på en 
dårlig vandkvalitet. 
Det anbefales at anvende et ekstra vandforfilter til sikring af den krævede 
vandkvalitet! 

Rens ikke filterpatronen med en højtryksrenser. 
Rengør kun med rent postevand med en temperatur på maks. 60 °C og 
et vandtryk på maks. 6 bar. 
Der må under ingen omstændigheder anvendes saltvand. 

Miljø b e s kyt te ls e  

Følg de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald ved udskiftning af 
filteret. 

Fortsættes på næste side 
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Rengør filterpatronen på følgende måde: 

Pos. Betegnelse 

1 Vandfilter 

2 Omløbermøtrik 

3 Filterhus med filterpatron 

► Skru omløbermøtrikken(2) af vandfilteret(1).

► Træk filterhuset af sammen med filterpatronen(3).

► Træk filterpatronen ud af filterhuset.

► Rens filterpatronen grundigt med vand. Udskift filterpatronen, hvis
den er beskadiget eller kraftigt tilsmudset. 

► Rens filterhuset grundigt.

Henvisning 

Kontrollér, om filterpatronen, filterhuset og pakningerne sidder korrekt. 

► Sæt en ren filterpatron i vandfilteret.

► Montér filterhuset igen.

► Skru omløbermøtrikken på vandfilteret igen.
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8.2.5 Højtryksvandpumpe 52-015 

Dette vedligeholdelseskort beskriver, hvordan olien kontrolleres og 
skiftes på højtryksvandpumpen. Vedligeholdelsesfristerne findes i 
vedligeholdelsesoversigten i begyndelsen af dette kapitel. 

 Se også vedligeholdelseskortene: 
Vedligeholdelse generelt 

Følgende specialværktøj er nødvendigt: 
Olieaftapningsslange 

Bemærk! 

Undgå, at der kommer smuds og andre forureninger i pumpens 
oliesystem. 

OBS ! 

Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af personale med særlig viden 
og erfaring. 

Forberedelse 

Før vedligeholdelsesarbejdet begyndes, skal følgende aktiviteter 
udføres: 

► Stil maskinen vandret på et jævnt underlag.

► Sluk for maskinen.

► Sørg for at sikre anlægget mod ubeføjet idrifttagning.

► Afspær arbejdsområdet, og sæt advarselsskilte på de spærrede
tilkoblings- og indstillingsanordninger. 
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Fa re  

Tag maskinen ud af drift, før du begynder arbejdet, og husk at sikre den 
mod ubeføjet idrifttagning. 
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Oliestandskontrol 

Højtryksvandpumpen findes i motorrummet ved siden af drivmotoren. 

Følgende trin beskriver, hvordan oliestanden kontrolleres: 

Position Betegnelse 

1 Oliepåfyldningsskrue med 
udluftningsventil 

2 Oliemålepind 

► Kontroller oliestanden på højtryksvandpumpen med oliemålepinden
(2), og fyld efter med olie, såfremt det er påkrævet. 

► Skru oliepåfyldningsskruen(1) af, og fyld efter med ny olie, indtil den
påkrævede oliestand er nået. 

► Skru oliepåfyldningsskruen (1) i på ny.

► Kontroller også oliens beskaffenhed ved samme lejlighed. Forurenet,
skummende eller mælkeagtig olie (olie blandet med vand) skal straks 
skiftes. Årsagen kan være en defekt krydshovedafdækning eller en 
lækage i pakdåsen. Afhjælp årsagen. 

Bemærk! 

Oliespejlet skal være i det markerede område på oliemålepinden. 
Højtryksvandpumpen kræver smøreolie SAE 85W-90. 

Olieskift 
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Der må kun skiftes olie i driftsvarm tilstand. Olieaftapningsproppen 
findes på venstre side af højtryksvandpumpen. 
Brug olieaftapningsslangen, der leveres med maskinen. Følgende trin 
beskriver olieskiftet: 

Position Betegnelse 

1 Oliepåfyldningsskrue med udluftningsventil 

2 Oliemålepind 

3 Olieaftapningsventil med afdækningshætte 

► Stil en tilstrækkelig stor spildbakke parat under eller ved siden af
maskinen. 

► Skru oliepåfyldningsskruen (1) ud.

► Skru afdækningshætten på olieaftapningsventilen af.

► Skru olieaftapningsslangen på olieaftapningsventilen, og stik slangen
ned i spildbakken. 

► Bortskaf spildolien forskriftsmæssigt.

► Skru afdækningshætten (3) på igen.

► Fyld nu olie på gennem hullet i oliepåfyldningsskruen, indtil den
påkrævede oliestand er nået. 

► Skru oliepåfyldningsskruen (1) i på ny.

Påfyldningsmængder: 1,7 l 
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Se også kapitel: "Vedligeholdelse" -- afsnit: "Driftsstoffer" 

Bemærk! 

Højtryksvandpumpen kræver smøreolie SAE 85W-90. 

Miljø b e s kyt te ls e  

Opsaml altid spildolie omhyggeligt, og undgå at spilde olien. Hold den 
opsamlede olie adskilt fra andet affald. Bortskaf alt forskriftsmæssigt! 
Overhold de gældende nationale og regionale forskrifter. Etabler kun 
samarbejde med affaldshåndteringsfirmaer, der er godkendt af de 
ansvarlige myndigheder. 

Tæthedskontrol 

Følgende kontroltrin er nødvendige efter olieskiftet: 
► Start drivmotoren. Se også kapitel: "Idrifttagning" - afsnit: "Start af
drivmotoren". 

► Lad drivmotoren køre i ca. 2 minutter.

► Sluk for drivmotoren, og kontroller, om olieaftapningsskruen og
oliepåfyldningsskruen er tætte. 

► Afhjælp eventuelle utætheder.

► Kontroller oliestanden med oliemålepinden.

► Fyld efter med olie, såfremt det er påkrævet.
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 Vedligeholdelse 

 
Pos: 91 /Bedienungsanle itungen/8.) Wartung/Wartungskarten/41-011 Säurestand de r Batte rie prüfen/md, th @ 0\mod_1369990582187_10566.docx @ 10794 @ 3 @ 1 
 

8.2.6 Kontrol af batteriets syreniveau 41-011 

Denne vedligeholdelsesplan beskriver kontrol af syreniveauet i batteriet. 

Vedligeholdelsesterminerne findes i vedligeholdelsesoversigten i 
begyndelsen af dette kapitel. 
  
Se også vedligeholdelsesplanerne: 
Vedligeholdelsesarbejde  generelt 

 Fa re  

Batteriet afgiver eksplosive gasser! Undgå gnistdannelse og brug af åben 
ild i nærheden af batteriet. 
Syren i batteriet (svovlsyrebasis) er ætsende! Undgå at få syre på huden 
og på tøjet. Afvask straks eventuelle syrestænk på huden grundigt med 
vand. 

 

Øjen- og hudbeskyttelse 
Beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker beskytter mod ætsninger 
forårsaget af batterisyre 
 
Fortsættes på næste side 
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Gå frem på følgende måde ved kontrol af syreniveauet: 

Pos Betegnelse 

1 Batteri 

2 Minimum/maksimum-markering 

3 Dæksel til battericelle 

► Kontrollér syrestanden ved hjælp af minimum/maksimum-
markeringen. 

Destilleret vand fyldes på på følgende måde: 

► Åbn alle battericeller, og fyld destilleret vand på. Pladerne i cellerne
skal være helt dækket af syre. 

► Luk derefter alle cellerne ordentligt.
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Pos: 92 /Bedienungsanle itungen/8.) Wartung/Wartungskarten/44-140 Kraftstofffilter/md, th @ 0\mod_1370264135862_10566.docx @ 10801 @ 3 @ 1 
 

8.2.7 Brændstoffilter 44-140 

Denne vedligeholdelsesplan beskriver, hvordan brændstoffilteret 
udskiftes og aftappes. 

Vedligeholdelsesterminerne findes i vedligeholdelsesoversigten i 
begyndelsen af dette kapitel. 

Se også vedligeholdelsesplanerne: 
Vedligeholdelsesarbejde generelt 

Følgende specialværktøj er nødvendigt: 
Filternøgle 

Henvisning 

Se motorproducentens dokumentation vedrørende skift af brænd- 
stoffilter. 
Brug kun originale reservedele. Dynajet GmbH er ikke erstatningspligtig 
ved skader, som opstår efter brug af uorigi- nale reservedele. 

Fo rs ig t ig  

Undgå, at snavs eller andre partikler kan komme ind i brændstof- 
systemet. 

Fa re  

Undgå brug af åben ild under skift af brændstoffilter. Brandfare! 

Pas på ved udskiftning af brændstoffilteret. Der er forbrændingsfare! 
Brug beskyttelseshandsker til arbejdet. 

Fortsættes på næste side 
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Miljø b e s kyt te ls e  

Opsaml udstrømmende brændstof, og undgå af spilde det. Bortskaf 
brændstoffet og den brugte filterpatron forskriftsmæssigt. Vær 
opmærksom på og overhold de gældende nationale og lokale forskrifter. 
Arbejd sammen med et renovationsselskab, der er godkendt af de lokale 
myndigheder. 

Udskiftning af brændstoffilter 

Alt efter udførelse kan der være monteret flere brændstoffiltre. 

Alt efter udførelse kan der være monteret flere brændstoffiltre. 

Pos Betegnelse 

1 Brændstoffilter 

2 Filterhoved 

3 Filterpatron 

Følgende trin beskriver udskiftning af brændstoffiltret: 

► Luk for brændstofhanen (hvis tilstede).

► Stil et egnet opsamlingskar under brændstoffilteret

► Skru filterpatronen (3) af med en filternøgle.

Fortsættes på næste side 
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► Opsaml det udløbende brændstof, og bortskaf filterpatronen korrekt.

► Rengør filterhovedets (2) pakflade med en fnugfri klud.

► Påfør filterhovedets pakflade og den nye filterpatrons pakning et
tyndt lag motorolie. 

► Skru den nye filterpatron på med hånden, til pakningen ligger an.

► Spænd filterpatronen fast med yderligere en halv omdrejning.

► Åbn brændstofhanen (hvis tilstede).

Udskiftning af filter i brændstofledning 

Alt efter udførelse kan der være indbygget et filter i drivmotorens 
brændstofledning. 

Der findes forskellige udførelser 

Pos. Betegnelse 

1 Filter i brændstofledning (alt efter udførelse) 

2 Spændebånd 

Fortsættes på næste side 
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Følgende trin beskriver udskiftning af brændstoffiltret: 

► Luk for brændstofhanen (hvis tilstede).

► Stil et egnet opsamlingskar under filteret.

► Løsn spændebåndene (2) foran og efter filteret (1).

Henvisning 

Hold slangeenderne højt for at undgå, at der løber brændstof ud af 
brændstofledningen. 

► Træk filteret af slangerne.

► Opsaml det udløbende brændstof, og bortskaf filteret korrekt.

► Sæt det nye filter på slangerne. Vær opmærksom på
strømningsretningen. 

► Spænd spændebåndene igen.

► Åbn brændstofhanen (hvis tilstede).

Tæthedskontrol 

Følgende kontroller skal foretages efter skift af brændstoffiltret: 

► Start drivmotoren. Se også kapitlet “Idriftsættelse” - afsnittet “Start
af drivmotor”. 

► Lad maskinen køre i ca. 2 minutter.

► Kontrollér derefter alle udskiftede brændstoffiltre og brændstof-
systemerne for tæthed. 

► Afhjælp eventuelle utætheder.

262 



Vedligeholdelse 

Aftapning af brændstoffilter 

Alt efter udførelse kan der være indbygget flere brændstoffiltre. 

Der findes forskellige udførelser 

Position Betegnelse 

1 Brændstoffilter 

2 Filterpatron 

3 Drænskrue 

Følgende trin beskriver aftapning af brændstoffilteret: 

► Hold en egnet beholder under brændstoffilterets drænskrue (3).

► Åbn drænskruen, og aftap, indtil der kommer brændstof ud.

► Luk igen for drænskruen.

► Bortskaf vand/brændstof-blandingen korrekt.
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Pos: 93 /Bedienungsanle itungen/8.) Wartung/Wartungskarten/44-047 Keilriemen prüfen, spannen, wechseln/th @ 0\mod_1369991191094_10566.docx @ 10795 @ 3 @ 1 
 

8.2.8 Kontrol / spænding / udskiftning af kilerem 44-047 

Denne vedligeholdelsesplan beskriver, hvordan kileremmen kontrol- 
leres, spændes og udskiftes. 
Vedligeholdelsesterminerne finder De i vedligeholdelsesoversigten i 
begyndelsen af dette kapitel. 

Ingen ekstra vedligeholdelsesplaner påkrævet. 

Intet specialværktøj påkrævet. 

Henvisning 
Vedr. kontrol, spænding og skift af kileremmen, se også motorprodu- 
centens  betjeningsvejledning. 

Fo rs ig t ig  

Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret personale med 
specielle kundskaber og erfaringer. 

Forberedelse 
Før du begynder vedligeholdelsesarbejdet, skal du gøre følgende: 

Fa re  

Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret personale med 
specielle kundskaber og erfaringer. 

► Sluk for maskinen.

► Sørg for, at anlægget ikke startes utilsigtet eller af uvedkommende.

► Afspær arbejdsområdet, og sæt henvisningsskilte ved de afspærrede
kontakt- og indstillingsanordninger. 
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Kontrol af kile- remsspænding 

Kontrol af kileremmens spænding 

► Kontrollér kileremmens spænding ved at trykke på den med
tommelfingeren. Kileremmen skal strammes, hvis den kan trykkes mere 
end 8 mm ind. 

Efterspænding af kilerem 
Følgende trin beskriver efterspænding af kileremmen: 

Pos. Betegnelse 

1 Kilerem 

2 Generator 

► Fjern afdækningen ved kileremmen.

Fortsættes på næste side 
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Pos. Betegnelse 

1 Generator 

2 Skruer 

3 Kilerem 

4 Spændeskinne 

► Løsn skruerne(2).

► Forskyd generatoren(1) fremad via spændeskinnen(4), til kile-
remmen(3) er spændt tilstrækkeligt. 

► Spænd derefter alle løsnede skruer fast igen.

► Monter kileremsafdækningen korrekt igen.

Fortsættes på næste side 
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Udskiftning af kilerem 

Følgende trin beskriver udskiftning af kileremmen: 

Pos. Betegnelse 

1 Generator 

2 Skruer 

3 Kileremsskiver 

4 Ventilatorhjul 

5 Kilerem 

6 Spændeskinne 

►Fjern afdækningen ved kileremmen.

►Løsn skruerne(2).

► Forskyd generatoren(1) bagud via spændeskinnen(6), til
kileremmen(5) er løs. 

► Træk kileremmen af kileremsskiverne(3).

► Løft kileremmen over ventilatorhjulet(4).

► Før den nye kilerem over ventilatorhjulet, og læg den korrekt på
kileremsskiverne. 

► Forskyd generatoren(1) fremad via spændeskinnen(6), til kileremmen
er spændt tilstrækkeligt. 

► Spænd derefter alle løsnede skruer(2) fast igen.

► Monter kileremsafdækningen korrekt igen.
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Pos: 94 /Bedienungsanle itungen/8.) Wartung/Wartungskarten/44-049 Schmie rplan/th @ 0\mod_1369990245457_10566.docx @ 10793 @ 3 @ 1 
 

8.2.9 Smøreplan 40-049 

Denne vedligeholdelsesplan viser placeringen af smøreniplerne, der skal 
smøres med fedtpressen. Vedligeholdelsesterminerne findes i 
vedligeholdelsesoversigten i begyndelsen af dette kapitel. 

Ingen ekstra vedligeholdelsesplaner påkrævet. 

Følgende specialværktøj er nødvendigt: 
Fedtsprøjte 

Henvisning 

Alle smørenipler har en rød beskyttelseshætte. 
Brug udelukkende silikonefedt til smøring af drejegennemføringen! 

Nr. Betegnelse 

1 Slangerullens drejegennemføring 

2 Trækstangens styrebøsning forrest og bagerst 

Smør påløbsanordningen med et almindeligt smøremiddel. 
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Pos: 95 /Bedienungsanle itungen/8.) Wartung/Wartungskarten/44-131 Riemenspannung Hochdruckwasserpumpe/500th, 800th @ 0\mod_1370265446840_10566.docx @ 10802 @ 3 @ 1 
 

8.2.10 Højtryksvandpumpens  remspænding 44-141 

Denne vedligeholdelsesplan beskriver kontrol af remmen, der trækker 
højtryksvandpumpen. 
Vedligeholdelsesterminerne findes i vedligeholdelsesoversigten 
ibegyndelsen af dette kapitel. 

Se også vedligeholdelsesplanerne: 
Vedligeholdelsesarbejde generelt 

Fa re  

Maskinen skal altid være kold, når vedligeholdelsesarbejdet gennemføres. 

Kontrol af remspændingen 

► Kontrollér remmens spænding ved at trykke på den med
tommelfingeren. Remmen skal strammes, hvis den kan trykkes mere 
end 5 mm ind. 

► Få remmen efterspændt om nødvendigt.

Henvisning 

Kontakt den ansvarlige serviceafdeling hos Dynajet GmbH. 
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Fo rs ig t ig  

Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret personale med 
specielle kundskaber og erfaringer. 
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Pos: 96 /Bedienungsanle itungen/8.) Wartung/Wartungskarten/44-137 Kühle r reinigen/ th @ 0\mod_1370263636468_10566.docx @ 10800 @ 3 @ 1 
 

8.2.11 Rengøring af køler 44-137 

Denne vedligeholdelsesplan beskriver rengøring af køleren. Køleren kan i 
støvfyldte miljøer blive tilsmudset på luftsiden. Derfor skal 
kølerlamellerne rengøres med jævne mellemrum. 
Vedligeholdelsesterminerne findes i vedligeholdelsesoversigten i 
begyndelsen af dette kapitel. 

Se også vedligeholdelsesplanerne: 
Vedligeholdelsesarbejde  generelt 

Fo rs ig t ig  

Brug ikke dieselolie til rengøringen! Dieselolie angriber gummidele og 
fremmer desuden støvaflejringen i kølerlamellerne! 
Brug ikke en højtryksrenser! Det høje tryk kan deformere 
kølerlamellerne! 

Fa re  

Rengør aldrig køleren ved driftstemperatur. Der er forbrændingsfare! 
Maskinen skal altid være kold, når rengøringsarbejderne 
gennemføres. 

Benyt åndedrætsværn og sikkerhedsbriller som beskyttelse mod 
støvpartikler! 

271 



 Vedligeholdelse 

► Børst lette tilsmudsninger på luftsiden af med en blød børste eller en 
pensel. 
 
I tilfælde af kraftig tilsmudsning skal kølerlamellerne vaskes rene og 
blæses tørre med trykluft. 
 

Fo rs ig t ig  

Før rengøring med vand eller andre rengøringsmidler skal alle åbninger 
dækkes eller klistres til, hvor der af sikkerhedsmæssige eller 
funktionsmæssige årsager ikke må trænge vand/damp/ rengøringsmiddel 
ind. Elektromotorer og styreskabe kræver særlig beskyttelse. 
Efter rengøringen skal afdækningerne/tilklæbningerne fjernes helt! 

 

 

 

Undgå vand i elsystemet 
 

► Afmontér alle elektriske komponenter, f.eks. ventilatoren (hvis 
tilstede). 
 
► Anbring alle nødvendige afdækninger/tilklæbninger. 
  

272 



Vedligeholdelse 

Henvisning 

Rengør køleren mod luftstrømmens retning ved hjælp af en vandslange 
med en egnet dyse. Et ledningstryk på 4 bar er tilstrækkeligt til 
formålet. Ret så vidt muligt vandstrålen i retning af kølerlamellerne. 
Der kan anvendes koldrens. 
Ved fastsiddende snavs kan der som supplement til vandstrålen 
benyttes en pensel eller en blød børste. 
Pas på ikke at beskadige kølerlamellerne! 

Spuling af køleren med en vandstråle 

► Afvask kølerlamellerne med vand imod luftstrømmens retning i
tilfælde af kraftig tilsmudsning. 

► Tør derefter kølerlamellerne med trykluft.

► Fjern alle afdækninger/tilklæbninger helt efter rengøringen.

► Montér alle afmonterede elektriske komponenter, f.eks. ventilatoren
(hvis tilstede). 
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Pos: 97 /Bedienungsanle itungen/9.) Außerbetriebnahme/Einle itung Außerbetriebnahme/vorübe rgehende Außerbe triebnahme/th @ 0\mod_1370266867847_10566.docx @ 10804 @ 12 @ 1 
 

9 Ud af drift-tagning 
I dette kapitel får du at vide, hvordan maskinen tages ud af drift. 

9.1 Midlertidig ud af drift-tagning 

Hvis maskinen kun skal tages ud af drift midlertidigt, skal du foretage 
følgende forholdsregler. 

► Sluk for maskinen.

► Stop vandtilførslen.

► Tryk på højtrykspistolen, indtil der ikke længere kommer vand ud, og
trykket er taget af systemet. 

Frostbeskyttelse 
Hvis der er fare for frost, skal forholdsreglerne til beskyttelse mod frost 
udføres. 
Frostbeskyttelsesmidlet Glysofor L hæmmer desuden korrosionen af 
vandførende komponenter og anbefales derfor også ved temperaturer 
over frysepunktet, så maskinens levetid forlænges 
Vedligeholdelseskort: Frostbeskyttelse 

Fa re  

Hvis maskinen opbevares på et sted med dårlig ventilation, er der fare 
for, at der dannes brændstofdampe med fare for antændelse 
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Pos: 98 /Bedienungsanle itungen/9.) Außerbetriebnahme/Standort / Lage rn de r Maschine/ md, mg, th, UHP @ 0\mod_1370334522966_10566.docx @ 10806 @ 2 @ 1 
 

9.2 Driftsophør 

Når maskinen tages ud af drift, skal følgende foranstaltninger træffes: 
 
► Udfør arbejdsopgaverne ved midlertidigt driftsophør. 
 
► Fyld op med alle drivmidler inden henstilling til opbevaring, og smør 
maskinen med fedt på smørestederne. 
 
► Vær opmærksom på motorproducentens dokumentation. 
 

Fo rs ig t ig  

Hvis maskinen står stille i mere end et par dage, skal den konserveres 
med egnede midler. 
 
Senest efter 6 måneders stilstand skal konserveringen gentages. 

► Konservér maskinen med et egnet middel. 
 
Vedligeholdelsesplan: Konservering af maskinen 
 

 Henvisning 

Konserveringen og smøringen af maskinen beskytter den mod korrosion 
og hurtig ældning. Dette er nødvendigt, hvis maskinen: 

– ikke skal anvendes i længere tid, 

– er udsat for en korrosionsfremkaldende atmosfære under tran- 
sporten eller opbevaringen. 

Placering 

Opbevar kun maskinen på et tørt og rent sted med god udluftning. 

 Fa re  

Hvis De opbevarer maskinen på et sted med dårlig udluftning, er der fare 
for, at der dannes brændstofdampe, som antændes. 
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Opbevaring af maskinen 

Husk følgende ved opbevaring af højtryksaggregatet: 

► Opbevar maskinen på et tørt, rent og frostfrit sted.

► Ved langvarig opbevaring skal højtryksaggregatet stå vandret.

► Afmontér batteriet ved langvarig opbevaring af højtryksaggre- gatet,
og oplad det regelmæssigt. 

► Opbevar vandstråleværktøjet på et tørt, rent og frostfrit sted.

► Opbevar højtryksslangen, lavtryksslangen og fjernstyringskablet uden
knæk og spænding på et tørt og rent sted. 

Fo rs ig t ig  

Der skal altid udføres frostsikring, da frost kan forårsage sprængning af 
vandtanken, højtryksvandpumpen og slangerne. 

► Hvis der er risiko for frost på opbevaringsstedet, skal der ud- føres
frostsikring. 

Vedligeholdelsesplan: Udførelse af frostsikring 
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Pos: 99 /Bedienungsanle itungen/9.) Außerbetriebnahme/Endgültige Außerbe triebnahme / Entsorgung/me, md, mg, box, th, UHP @ 0\mod_1370334827998_10566.docx @ 10807 @ 2 @ 1 
 

9.3 Permanent driftsophør, Bortskaffelse 

Når maskinen tages permanent ud af drift og skal bortskaffes, skal den 
adskilles i de enkelte komponenter. 

Bortskaf alle maskindelene, så der ikke er risiko for sundhedsfare eller 
miljøskader. 

Miljø b e s kyt te ls e  

Overlad bortskaffelse af maskinen til en kvalificeret leverandør af 
sådanne ydelser. 

Fa re  

Når maskinen tages endeligt ud af drift, skal man tage højde for risici på 
grund af udløbende smøremidler, opløsningsmidler, konserveringsmidler 
osv. 
Disse kan ved direkte hudkontakt medføre ætsninger. 
Der er fare for at skære sig på maskindele med skarpe kanter. 

Anvendte materialer 

Ved fremstillingen af maskinen er der primært anvendt følgende 
materialer: 

Materiale Anvendt til/i 

Kobber - Kabler 

Stål - Maskinramme 

- Pumpedele 

Plast, gummi, PVC - Pakninger 

- Slanger 

- Kabler 

- Hjul 

Tin - Printkort 

Polyester - Printkort 

277 



Ud af drift-tagning 

Dele, der skal bort skaffes separat 

Følgende dele og driftsstoffer skal bortskaffes separat: 

Betegnelse Gælder for … 

Elektronikaffald - Elforsyning 
- Printkort med elektriske 

komponenter 
Olie - Drivmotor (D-version) 

-  Højtryksvandpumpe 
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Pos: 100 /Bedienungsanleitungen/10.) Anhang/Allgeme ine Anziehdrehmomente/me, mg, md, box, th, UHP @ 0\mod_1370335361416_10566.docx @ 10808 @ 12 @ 1 
 

10 Appendiks 
10.1 Generelle til- spændingsmomente 

Spændingsmomenter er afhængige af boltkvalitet, gevindfriktion og 
bolthovedstøttefladen. De værdier, der angives i de følgende tabeller er 
vejledende værdier De gælder kun, når der i de enkelte kapitler i 
driftsvejledningen eller i reservedelspapirene ikke er nævnt andre 
værdier.  

Fo rs ig t ig  

Når bolte skal udskiftes, skal man anvende bolte af samme størrelse og 
kvalitetsklasse. 

Skruer med mikroindkapslet klæbemiddel og selvrensende møtrikker skal 
efter afmontering altid udskiftes. 
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De følgende tabeller indeholder de maksimale spændingsmomenter Md i 
Nm for et friktionstal µges. = 0,14, gevind indsmurt i lidt fedt eller olie. 

Henvisning 

For bolte med mikrokapslet klæbemiddel gælder samtlige tilspæn- 
dingsmomenter x 1,1. 

Skaftbolte - metrisk standardgevind DIN 13, blad 13 

Mål [mm] Spændings- moment 
Md [Nm] 

M SW 8.8 10.9 12.9 

SW =  nøglevidde 
X.X = kvalitetsklasse 8.8, 10.9, 12.9 

M 4 7 3,0 4,4 5,1 

M 5 8 5,9 8,7 10 

M 6 10 10 15 18 

M 8 13 25 36 43 

M 10 17 49 72 84 

M 12 19 85 125 145 

M 14 22 135 200 235 

M 16 24 210 310 365 

M 18 27 300 430 500 

M 20 30 425 610 710 

M 22 32 580 820 960 

M 24 36 730 1050 1220 

M 27 41 1100 1550 1800 

M 30 46 1450 2100 2450 
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Skaftbolte - tetrisk fingevind DIN 13, blad 13 

Mål [mm] Spændingsmo- 
ment Md [Nm] 

M SW 8.8 10.9 12.9 

SW = nøglevidde 
X.X = kvalitetsklasse 8.8, 10.9, 12.9 

M 8 x 1 13 27 39 46 

M 10 x 1,25 17 52 76 90 

M 12 x 1,25 19 93 135 160 

M 12 x 1,5 19 89 130 155 

M 14 x 1,5 22 145 215 255 

M 16 x 1,5 24 225 330 390 

M 18 x 1,5 27 340 485 570 

M 20 x 1,5 30 475 680 790 

M 22 x 1,5 32 630 900 1050 

M 24 x 2 36 800 1150 1350 

M 27 x 2 41 1150 1650 1950 

M 30 x 2 46 1650 2350 2750 
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Pos: 101 /Bedienungsanleitungen/10.) Anhang/Schmierstoffempfehlung/500, 800 th  @ 0\mod_1370343189564_10566.docx @ 10809 @ 2 @ 1 
 

10.2 Smøremiddelanbefaling 

I nedenstående tabeller finder De egnede smøremidler. Dynajet GmbH 
garanterer ikke for kvaliteten af de oplistede smøremidler eller 
kvalitetsforandringer fra smøremiddelproducen- terne uden ændring af 
typebetegnelsen. 

Fo rs ig t ig  

Dynajet GmbH er ikke ansvarlig for skader opstået på grund af brug af 
ikke godkendte drivmidler. Producentens dokumentation er gældende. 
Dynajet GmbH er ikke ansvarlig for skader opstået som følge af blanding 
af olier fra forskellige producenter. 
Kontakt den ansvarlige serviceafdeling hos Dynajet GmbH, hvis De har 
spørgsmål. 

Motorolie: Gearolie 

Kennzeichnung 
nach DIN 51502 

HD HYP 

Anforderungsnorm API CD/SF API GL4 

Charakteristik mineralsk mineralsk 
Viskositätsklasse, 
NLGI-Klasse 

SAE 10W-40 
DIN 51 511 

SAE 85W-90 
DIN 51 511 

Angabe des 
Herstellers 

SAE 10W-40 SAE 85W-90 

AGIP Sigma Ultra TFE 
Autol Valve Ultra FE 

- 

Aral Mega Turboral Aral Getriebsöl EP SAE 85W-90 
Aral Degol BG 220 
Aral Eponza Z 220 

BP Vanellus E7 Plus 
BP Vanellus E7 Suprem 

BP Energear Hypo 85W-90 
BP Energol GR-XP 220 

CASTROL Enduron SAE 10W-40 CASTROL EPX 90 
CASTROL Alpha SP 220 

Tribol 1100/220 
Optigear 220 

DEA Cronos Premium LD 
DEA Cronos Premium FX 

- 

ESSOLUBE XTS 501 ESSO GEAR OIL GP-D 80W—90 
SPARTAN EP 220 
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Fuchs Titan Cargo MC 
Fuchs Titan Unic Plus MC 

- 

Mobil Delvac XHP Extra Mobilube GX 80W—90 
Mobilgear XMP 220 

Wintershall TFG - 

Shell Rimula Ultra 
Shell Myrina TX 

- 

Ursa Super TDX 10W-40 - 

TOTAL RUBIA TIR 8600 
EXPERTY 10W-40 

- 

283 



Appendiks 

=== Ende der Liste für Textmarke Inhalt ===  
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