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Sikkerhed

Enhver ophavsret til vejledningen forbeholdes 
Electrostar GmbH.
Vejledningen indeholder instruktioner og 
tegninger eller dele af tegninger af teknisk art, 
som ikke, hverken helt eller delvist, må gengives, 
distribueres eller bruges til konkurrencemæssige 
formål eller på anden udbredes uden direkte 
skriftlig tilladelse
Electrostar GmbH forbeholder sig retten til, efter 
eget skøn, at give eller ikke give tilladelse til 
offentliggørelse eller distribution af kopier eller 
oplysninger fra denne vejledning til tredjepart.
I tilfælde af overtrædelse, vil producenten rejse 
påstand om erstatning. Alle andre rettigheder 
forbeholdes.
1.7 Målgruppe
Denne vejledning henvender sig til brugeren af 
denne fejemaskine.

2. Sikkerhed
For at undgå funktionsfejl, beskadigelse og 
personskade, skal du omhyggeligt læse og følge 
denne vejledning!
2.1 Tilsigtet brug
Fejemaskinen 355 er kun beregnet til fjernelse 
af affald på gade og vej, som fx blade, græs, 
grus, sand og lignende forurenende materialer på 
flade, hårde overflader.
2.2 Utilsigtet brug
Enhver anden brug, end den som er beskrevet 
afsnittet "Tilsigtet brug," anses for at være utilsig-
tet. Brugeren af enheden er alene ansvarlig for 
deraf følgende skader.
Fejemaskinen må ikke anvendes til fejning af 
farlige, brændbare eller glødende materialer 
(cigaretter og tændstikker), væsker, eksplosiver 
eller farligt støv (Ex), syrer eller opløsningsmidler.
Fejemaskinen må heller ikke anvendes til fejning 
af vand.
Fejemaskinen må ikke anvendes i farlige 
områder, eller som transportmiddel.
2.3 Brugerens ansvar
En bruger er en fysisk eller juridisk person, der 
bruger fejemaskinen, eller stiller den til rådighed 
for tredjepart og er under brugen ansvarlig for 
sikkerheden for brugeren eller tredjepart.
• Man skal overvåge børn, der befinder sig i

arbejdsmiljøet, for at sikre, at de ikke leger med
maskinen.

• Mindreårige må ikke arbejde med enheden.
Dette gælder ikke unge over 16, der uddannes
under opsyn.

• Personer, hvis reaktionsevne er påvirket, fx af
narkotika, alkohol eller medicin må ikke udføre
noget arbejde med enheden.

• Personer, der ikke må anstrenge sig på grund
af deres sundhedstilstand, må ikke udføre
noget arbejde med fejemaskinen.

• Udskift skilte eller mærkater på fejemaskinen,
som er blevet ulæselige.

Generelt

1. Generelt
Denne vejledning er en del af fejemaskinen 
Haaga 355 (byggeår: 2017) og gælder 
udelukkende for den pågældende maskine.
Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om 
sikker og effektiv brug af enheden.
Det er en forudsætning for at arbejde sikkert på 
og med enheden, at man følger og overholder 
alle angivne sikkerhedsanvisninger og 
vejledninger.
• Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger

maskinen.
• Læs sikkerhedsanvisningerne!
• Opbevar vejledningen på et sikkert og let

tilgængeligt sted i hele enhedens levetid.
• Giv denne vejledning videre til enhver

efterfølgende ejer eller bruger af enheden.
1.1 Adresse
Electrostar GmbH
D-73262 Reichenbach/Fils
Tlf.: +49 (0)7153 982 - 0
Fax: +49 (0)7153 982 – 307
info@starmix.de
www.starmix.de
1.2 Konventioner
For at kunne arbejde optimalt med 
brugervejledningen, skal man være opmærksom 
på følgende forklaringer på de typografiske 
konventioner.
Optælling
• Tekster, der præsenteres på denne måde, står

i punktform.
Driftssekvens
1.  Trin 1 af driftssekvensen
2.  Trin 2 af driftssekvensen
3. Trin 3 af driftssekvensen
Rækkefølgen i driftssekvensen skal overholdes.
Tips
» Tips, råd (ikke motorproblemer) vises sådan

her

1.3 Symboler	og	markeringer
Alle advarsler og sikkerhedsvejledninger skal 
overholdes! Når du arbejder, skal du altid være 
omhyggelig med at undgå ulykker samt person- 
og tingskader!
Sikkerhedsvejledningens opbygning

NØGLEORD
Type og kilde til fare
Mulige konsekvenser
• Tiltag for at undgå faren

Fareniveau
Fareniveau Sandsynlighed 

for forekomst
Konsekvenser 
af manglende 
overholdelse

FARE Umiddelbar Død, alvorlig 
personskade

ADVARSEL Mulig Død, alvorlig 
skade

FORSIGTIG Mulig mindre 
personskade

BEMÆRK Mulige skader på ejendom

1.4 Ansvarsbegrænsning
Electrostar GmbH påtager sig intet ansvar for 
skader og følgeskader, der skyldes følgende 
punkter :
• Hvis man ikke følger eller overholder

vejledningen
• Brug af uautoriserede dele/forkerte

reservedele/reservedele, der ikke overholder
producentens specifikationer

• Uautoriserede ændringer, tilføjelser eller
ombygninger af eller på enheden

1.5 Garanti
Reglerne, som er beskrevet i Electrostar GmbHs 
vilkår og betingelser,  gælder.
1.6 Ophavsret

Generelt
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Design og funktion

4. Design og funktion

Fig. 1: Komponentoversigt	1

Pos. Nr. Komponent

1 Teleskophåndtag
2 Affaldsbeholder
3 Håndtag på affaldsbeholder
4 Børstehøjde
5 Bærehåndtag
6 Børste
7 Guidehjul, side
8 Hjul

Indretningen bevæges fremad ved at skubbe på 
håndtaget (1). Dermed fører de to runde børster 
(6) affaldet hen mod affaldsbeholderen (2) via 
fejebladet (11). Valsen til fejning af fint affald 
(9) transporterer det resterende affald i ned i 
affaldsbeholderen (2).

Fig. 2: Komponentoversigt	2

Pos.-nr. komponent

9 Fejevalse til fint snavs
10 Snekke
11 Fejeblad
12 Fejebakke

Fig. 3: Komponentoversigt	3

Pos.-nr. Komponent

13 Multiplikator

12

11

10

9

13

2.4 Generel sikkerhed
• Sørg for, at emballagen ikke er tilgængelig for 

børn. Der er fare for kvælning!
• Undgå at have eller bære løst, langt hår, slips, 

løst tøj eller smykker - inklusive ringe.
• Vær, under håndteringen af fejemaskinen, 

opmærksom på risikoen for skader ifm. at 
hænge fast, eller at blive trukket ind i maskinen

2.5 Faresignaler på enheden
Følgende piktogrammer er monteret på 
fejemaskinen:

FORSIGTIG
Når du arbejder, skal du sørge for, at overholde 
de sikkerhedsanvisninger, der er beskrevet i 
vejledningen.

Brugsanvisning
Læs omhyggeligt vejledningen, før brug af 
maskinen.

2.6 Personlige	værnemidler
Det er obligatorisk at bære personlige 
værnemidler under arbejdet, for at minimere 
sundhedsrisici. Derfor:
• Sørg for, at iføre dig passende og korrekte 

værnemidler før og under arbejdet

Solide sko
Bær solide sko med skridsikre, gribende såler.

Kraftige handsker
Bær kraftige handsker.

Støvmaske
Bær en støvmaske.

3. Tekniske	specifikationer
Grundlæggende data for Haaga 355

Tekniske specifikationer Værdi

Højde (afhænger af højdejustering af 
teleskop-håndtaget)
i millimeter [mm]

1150 /
1200 /
1250

Bredde
i millimeter [mm]

550

Længde
i millimeter [mm]

580

Fejebredde
i millimeter [mm]

550

Fejeevne
i kvadratmeter pr. time  [m²/t]

1600

Affaldsbeholderens kapacitet
i liter [l]

20

Vægt
i kg [kg]

7,2

Sikkerhed
Tekniske	specifikationer
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Transport/Transportør

Fig. 5: Opbevaringsposition
• Placer enheden, så børstens hårene ikke er

bøjet eller knækker.
• Fastgør enheden inkl. teleskop-

skubbehåndtaget, så den ikke vælter eller
glider og dermed er sikret mod skader.

• Opbevar ikke enheden i et udendørs eller
fugtigt miljø.

5.5 Bær enheden

FORSIGTIG
Der er fare for personskader, hvis 
teleskophåndtaget vælter!
Hvis teleskophåndtaget vælter, kan det 
forårsage mindre skader, som fx klemme eller 
knuse fingre eller give brugeren eller andre 
personer blå mærker.
• Når maskinen bæres, så hold den således,

at teleskophåndtaget ikke kan vælte.

Fig. 6: Bær enheden
1. Fold teleskophåndtaget (1) fladt fremad.
2. Tag fat i enheden ved hjælp af

bærehåndtaget (2).
3. Bær enheden, så børsterne vender væk fra

kroppen.

5.6 Transport enheden i en bil

ADVARSEL
Forkert	transport	af	fejemaskinen	kan	
medføre	fare	for	personskader!
Hvis maskinen vælter, rutcher eller kastes 
rundt, kan det forårsage skader på føreren 
eller andre personer.
• Fastgør enheden med en rem eller strop for

at forhindre det rutcher eller kastes rundt.

1. Placer enheden på et egnet sted i køretøjet.
2. Fastgør maskinen med en strop eller rem.

BEMÆRK
Forkert transport kan beskadige fejemaskinen.

2

1

Fig. 4: Detaljeret visning af børste

Pos.-nr. Komponent

14 Kobling
15 Fortandet bøsning
16 Snekke

5. Transport/Transportør
5.1 Levering

BEMÆRK
Ved levering af varen, skal du omgående an-
melde evt. synlige skader til pakketjenestens 
chauffør Hvis du straks lægger mærke til en  
transportskade ved udpakningen, skal dette 
anmeldes skriftligt til pakketjenesten senest 
24 timer efter leveringen, såfremt denne skal 
gøres ansvarlig for skaden.

5.2 Levering
• Enhed
• Skubbebøjle
• 2 teleskoprør
• Betjeningsvejledning

5.3 Håndtering	af	emballagematerialer
• Sørg for bortskaffelse af emballage på en

miljøvenlig måde.
• Overhold lokale, regionale gældende regler
5.4 Opbevaring/oplagring

BEMÆRK
Forkert opbevaring kan forårsage skader på 
fejemaskinen.

• Opbevar kun enheden i ren tilstand og med
tømt affaldsbeholder

» Du finder information om hvordan beholderen
tømmes i afsnit 7.3 og om rengøring i
afsnit 9.4 i denne vejledning.

Konstruktion og funktion
Transport

15

16

14
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Idriftsættelse

6.3 Sådan højdejusteres teleskophåndta-
get

Brugeren kan justere teleskophåndtaget i højden 
i tre trin .

Fig. 9: Sådan højdejusteres 
teleskophåndtaget

1. Tryk på låse-fjedrene (2) på begge sider af
teleskophåndtaget indad.

2. Juster teleskophåndtaget til din krops
størrelse.

» Du skal kunne høre og se låsefjedrene (2)
klikke på plads i den ønskede position.

7. Betjening
ADVARSEL

Fare	for	at	blive	skåret	af	glasskår,	metal	eller	
andre	skarpkantede	materialer!
Når du tømmer affaldsbeholderen, kan der 
forekomme glasskår, metalsplinter eller andre 
skarpe materialer.
• Bær passende personlige værnemidler!

FORSIGTIG
Det	kan	være	forbundet	med	sundhedsfare	
at feje støv!
Indånding af støv kan være 
sundhedsskadeligt.
• Bær passende personlige værnemidler!

7.1 Før arbejdet påbegyndes
• Tjek af maskinen er funktionsdygtig, før arbejdet

påbegyndes.
• Tjek at teleskophåndtaget er spændt godt fast.
• Tjek at affaldsbeholderen sidder godt fast og dens

tilstand.
• Tjek børsterne og fejevalsen for fastsiddende tråde

og snore. Fjern dem om nødvendigt
• Tjek om børsterne og fejevalsen er spændt korrekt,

og at der ikke sidder noget affald fastklemt.
• Tjek håndtagene for tilsnavsning, og rengør dem om

nødvendigt
Sådan justeres børstens højde
Børsternes højdejustering er placeret midt på den 
forreste del. Brug børsternes højdejustering, og stil 
dem, så de fejer underlagets overflade. Trinene er 
stillet ud fra erfaring, hvilket blot skal opfattes som 
referenceværdier. Derfor skal børsterne, om nødven-
digt, justeres trinvist under fejningen, så de tilpasses 
overfladen.
• Niveau 1: til alle flade, hårde overflader
• (fx asfalt, beton, plader ...)
• Trin 2: til fugtige blade, sand, ujævne

overflader (fx betonplader)

Betjening

2
1

6. Idriftsættelse
6.1 Saml	teleskophåndtaget

Fig. 7: Teleskopisk-samling

De to teleskoprør (1) og håndtaget (2) leveres 
som enkelte dele.
1. Tryk de to fjedrende låsekugler (3) på begge

sider af håndtaget indad.
2. Skub teleskoprørene (1) i bøjlen (2).
3. Skub teleskoprørene så langt op i grebet, at

låse-fjedrene på begge sider låser.
» Sørg for, at låse-fjedrene på begge sider låser

i samme højde.

6.2 Sæt	teleskophåndtaget	fast	på	maski-
nen.

ADVARSEL
Det	er	forbundet	med	fare	for	kvæstelser,	
hvis teleskophåndtaget vælter
Hvis teleskophåndtaget vælter, kan det 
forårsage mindre skader, som fx klemme eller 
knuse fingre eller give brugeren eller andre 
personer blå mærker.
• Når maskinen bæres, så hold den således,

at teleskophåndtaget ikke kan vælte.

Fig. 8: Sådan	monteres	teleskophåndtaget

1. Placer teleskophåndtaget (1) i lodret position.
2. Tryk låse-fjedrene (2) på begge sider af

håndtaget indad.
3. Skub begge teleskophåndtagets stænger (3)

ind i de dertil beregnede huller og beslag på
maskinen.

4. Skub teleskophåndtaget så langt ind i
beslagene, at det låses fast af låse-fjedrene.

Idriftsættelse

1

2

3

2

1 2
3

3

1
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Fejlfinding

8. Fejlfinding
 ADVARSEL 

Fare	for	at	blive	skåret	af	glasskår,	metal	
eller	andre	skarpkantede	materialer!
Når du tømmer affaldsbeholderen, kan der 
forekomme glasskår, metalsplinter eller andre 
skarpe materialer.
• Bær passende personlige værnemidler!

ADVARSEL
Sundhedsrisici ved fejning af støv!
Indånding af støv kan være 
sundhedsskadeligt.
• Bær passende personlige værnemidler!

ADVARSEL
Det	er	forbundet	med	fare	for	kvæstelser,	
hvis teleskophåndtaget vælter
Hvis teleskophåndtaget vælter, kan det 
forårsage mindre skader, som fx klemme eller 
knuse fingre eller give brugeren eller andre 
personer blå mærker.
• Når du bærer maskinen, så bær den, så 

teleskophåndtaget ikke vælter!

Selvom du overholder alle informationer om 
vedligeholdelse og tester maskinen før brug, 
kan der forekomme fejl. De mulige fejl er anført i 
nedenstående tabel, med angivelse af årsag og 
løsning

8.1 Fejloversigt

Fejl Årsag Løsning

Maskinen 
kører trægt, 
langsomt 
eller ujævnt

Maskinen er 
snavset til

Rengør enheden, se 
afsnit 9.4

Børsten er 
blokeret

Fjern blokeringen, se ka-
pitlet 9.2 "Fjern blokering"

Børstens drev 
er snavset til

Rens kostens drev, 
se kapitlet 9.4 "Rengø-
ring af maskinen”l

Højdeindstillin-
gen er sat for 
lavt, trykket på 
børsterne
er for højt

Foretag højdejustering, 
se kapitel 7.1 i afsnittet 
"Foretag højdejustering”

Børsterne 
roterer ikke

Kontakt service/tekniker

Børsterne 
bøjes

Forkert opbe-
varing

Juster børster, se 
kapitel 9.3 i afsnittet "Ret 
børster"

Fejeresul-
taterne er 
utilstrække-
lige

Fejebladet 
mangler, er løst 
eller slidt

Udskift fejebladet

BEMÆRK
Tryk ikke børsterne for hårdt mod 
jorden. Overdrevent tryk giver ikke bedre 
rengøringsresultater, men øger bare 
skubbemodstanden og sliddet på maskinen.

Fig. 10: Sådan højdejusteres børsterne

• Indstil de trin du ønsker:
• Skub håndtaget (1) til den ønskede position 

(trin 1-3) mod venstre eller højre.
 » Løft maskinen let op i håndtaget. Det gør det 

lettere at foretage højdeindstillingen.
7.2 Betjening
• Skub maskinen fremad, ved at skubbe på 

teleskophåndtaget med begge hænder.
• Skub maskinen fremad ved normal 

ganghastighed.
• Tøm affaldsbeholder efter behov. Se afsnittet 

"Tøm affaldsbeholder" i kapitel 7.3i denne 
vejledning.

7.3 Sådan	tømmes	affaldsbeholderen

Fig. 11: Frigørelsesstilling for 
affaldsbeholderen

• Tøm affaldsbeholderen efter hver brug.
• Tøm affaldsbeholderen med jævne mellemrum, 

for at opnå et optimalt fejeresultat.
1. Placer teleskophåndtaget (1) i lodret position.
 » I denne  position, er det muligt at fjerne 

affaldsbeholderen fra maskinen. Det ses også 
på symbolet "Lås åbnet".

2. Træk beholderens håndtag (2) opad og væk.
3. Tøm beholderen helt.
 » Sørg for, at beholderens kanter er fri for 

snavs.
4. Sæt den tomme affaldsbeholder tilbage i 

maskinen, og før teleskophåndtaget tilbage i 
arbejdsposition.

 » Når teleskophåndtaget er i arbejdsposition, er 
affaldsbeholderen låst fast.

Betjening

1

2

1
2

3

1
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Vedligeholdelse og rengøring

9.3 Ret børsterne ud

ADVARSEL
Brandfare på grund af forkert håndtering 
af en blæser eller ved brug af en uegnet 
blæser
Der kan opstå brandfare under justering 
af børsterne, når de opvarmes ved høje 
temperaturer.
• Brug ikke åben ild eller brændere til

opvarmning af børsterne!
• Brug ikke en varmluftpistol. Børstehårene

kan smelte, når de udsættes for for varm luft.

Bøjede børstehår kan rettes ud, når de varmes 
op med en varmluftblæser (fx en hårtørrer).
• Ret den tændte varmluft blæser mod de

bøjede børstehår.
» Ved tilstrækkelig opvarmning, retter børsterne

sig selv ud igen.
9.4 Sådan	rengøres	maskinen
• Brug ikke nogen affedtningsmidler.
• Brug ikkenogen skrappe rengøringsmidler.
• Maskinen må ikke rengøres med en

højtryksrenser eller under rindende vand.
Maskinen må ikke nedsænkes i vand eller med
vaskes vand.

• Beskyt lejerne mod fugt.
• Rengør ikke børster eller fejevalse med trykluft.
» Den hårde luftstråle kan beskadige børsterne.
1. Rengør børsterne og fejevalsen med en våd

klud.
2. Rengør alle plastdele med en fugtig klud.

10. Sådan	skilles	maskinen	ad
10.1 Afmonter	teleskophåndtaget

ADVARSEL
Det	er	forbundet	med	fare	for	kvæstelser,	
hvis teleskophåndtaget vælter
Hvis teleskophåndtaget vælter, kan det 
forårsage mindre skader, som fx klemme eller 
knuse fingre eller give brugeren eller andre 
personer blå mærker.
• Når du bærer maskinen, så bær den, så

teleskophåndtaget ikke vælter!

Fig. 12: Sådan tages teleskophåndtaget af

1. Tryk låsefjedrene (1) på begge sider indad,
så teleskophåndtaget (2) frigøres, og kan
tages af.

2. Træk samtidigt begge teleskophåndtagets
stænger (2) ud af maskinens beslag (3).

10.2 Bortskaffelse
• Bortskaf enheden på  miljøvenlig måde, i

henhold til de lokale, gældende lovmæssige
bestemmelser.

Sådan	skilles	maskinen	ad
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9. Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL

Fare	for	at	blive	skåret	af	glasskår,	metal	
eller	andre	skarpkantede	materialer!
Når du tømmer affaldsbeholderen kan der 
forekomme glasskår, metalsplinter eller andre 
skarpe materialer.
• Bær passende personlige værnemidler!

ADVARSEL
Det	kan	være	forbundet	med	sundhedsfare	
at feje støv!
Indånding af støv kan være 
sundhedsskadeligt.
• Bær passende personlige værnemidler!

ADVARSEL
Det	er	forbundet	med	fare	for	kvæstelser,	
hvis teleskophåndtaget vælter
Hvis teleskophåndtaget vælter, kan det 
forårsage mindre skader, som fx klemme eller 
knuse fingre eller give brugeren eller andre 
personer blå mærker.
• Når du bærer maskinen, så bær den, så

teleskophåndtaget ikke vælter!

ADVARSEL
Fare	ved	rengøringsmidler!
Rengøringsmidler kan indeholde skadelige 
ingredienser og kan forårsage irritation af 
luftvejene og huden.
• Læs og følg producentens

sikkerhedsdatablad.
• Undgå spild og dug-dannelse.
• Der må ikke spises, drikkes eller ryges under

arbejdet.
• Undgå hud- og øjenkontakt.

I de følgende afsnit, findes en vejledning om de 
vedligeholdelses- og rengøringsarbejder, der 
kræves for optimal og fejlfri drift.
Hvorvidt og hvornår disse arbejder skal udføres 
afhænger i nogle tilfælde af tid og belastning. 
Ved angivelse af intervaller, frister eller driftstimer 
(Bh), gælder den af de tre, der indtræffer først.
Kontakt producenten mht. alle spørgsmål om 
vedligeholdelsesarbejder og -intervaller
9.1 Vedligeholdelsesplan

Vedligehol-
delses-

interval

Vedligehol-
delsesarbej-
der

Før arbejdet påbegyndes

Kontroller enheden for funktionalitet og 
skader.
Kontakt om nødvendigt service og support

Tjek om teleskophåndtaget sidder godt fast. 
Tjek om affaldsbeholderen sidder godt fast 
samt dens tilstand.

Tjek børsterne og fejevalsen for fastsidden-
de tråde og snore.

Fjern dem om nødvendigt

Tjek om børsterne og fejevalsen er spændt 
korrekt, og at der ikke sidder noget affald 
fastklemt.
Tjek håndtagene for smuds, og rengør dem 
om nødvendigt Tjek om højdejusteringen er 
sat til den rigtige højde.

Efter arbejdet Tøm affaldsbeholderen.
Rengør maskinen.

8 Bh Rengør børsternes drev

9.2 Fjern blokeringer
• Fjern opslynget materiale (fx snore, tråde ...)

fra børster og aksler.
• Fjern fastsiddende materiale (fx sten, grene,

blade ...).

Vedligeholdelse og rengøring
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