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Kolofon

Kære kunde. Tak, fordi du valgte et kva-
litetsprodukt fra selskabet Haaga. Dette
produkt er fremstillet med moderne
fremstillingsteknikker og omfattende kva-
litetssikringsforanstaltninger.

Hvis du har spørgsmål vedrørende din
enhed, skal du kontakte din forhandler
eller direkte på:

Denne vejledning giver mulighed for en
sikker og effektiv håndtering af enheden.
Før første brug af enheden, skal du læse
vejledningen, især kapitlet "For din sik-
kerhed" omhyggeligt.

Denne vejledning er en del af enheden og
skal holdes tilgængelig for brugeren på
ethvert tidspunkt i umiddelbar nærhed af
enheden.
Denne vejledning skal forblive sammen
med enheden, hvis enheden gives væk
eller sælges.

Illustrationerne i denne vejledning gælder
den grundlæggende forståelse og kan
afvige fra enhedens faktiske design.

Modelnavn:
haaga 677  
haaga 697  
haaga 697 plus 

Revisionshistorik
Version 1.0:
Februar 2015, Oprettelse

Copyright
© 2015 Haaga Kehrsysteme GmbH
Alle rettigheder forbeholdt
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1.1 Anvendte symboler

Advarsel!

En advarselsbesked advarer dig om
potentielle farer for dit helbred eller dit
og andres liv, der kan opstå ved håndte-
ring og betjening af fejemaskinen.

FARE!

Angiver en potentielt farlig situation.
Dette kan resultere i materielle og miljø-
mæssige skader, hvis den ikke undgås.

BEMÆRK
Fremhæver tips, anbefalinger og oplys-
ninger til effektiv og problemfri drift.

1.2 Tekniske videreudvikling
Vi arbejder konstant på at videreudvikling
alle enheder. Vi forbeholder os derfor
ændringer i leveringsomfang i form,
teknik og udstyr.

Der kan derfor ikke fremføres krav for
information og illustrationer i denne vej-
ledning.

1.3 Garanti
• Der gælder de relevante retsforskrifter

i landet. Eksklusiv sliddele så som feje-
læbe, skråhjul og hjul.

• I garantitilfælde, bedes du vedlægge en
kopi af fakturaen.

• Der må kun anvendes originale Haaga
reservedele.

• Der må ikke laves tekniske ændringer
på enheden.

• Ved ukorrekt anvendelse af maskinen
ophæves garantien og garantiansvaret.

1.4 Målgruppe
Denne vejledning henvender sig til bruge-
ren af denne fejemaskine.

Krav

• Personer, der arbejder med enheden,
skal informeres om farerne ved brug af
udstyret.

• De der arbejder med enheden skal være
udhvilede, sunde og i god form.

• Udlån kun enheden til personer, som
har kendskab til denne model og den
drift – giv altid instruktionerne med.

• De der for første gang arbejder med
enheden: forklarins af sælger eller en
anden fagmand om, hvordan du sikkert
håndtere det.

• Børn skal være under opsyn for at sikre,
at de ikke leger med enheden.

• Mindreårige må ikke arbejde med
enheden – undtagen de over 16, der er
under opsyn under uddannelse.

1 Bemærkninger om denne manual
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• Denne enhed er ikke beregnet til
brug af personer (herunder børn) med
begrænsede fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller manglende erfa-
ring og/eller viden, med mindre de er
under opsyn af en person med ansvar
for deres sikkerhed, eller har modtaget
instruktioner om, hvordan enheden
anvendes.

• Den der af sundhedsmæssige årsager
ikke må anstrenge sig, bør spørge
lægen om arbejde med enheden er
muligt.

• Der bør ikke arbejdes med enheden
efter indtagelse af alkohol, lægemidler
eller ved påvirket reaktionsevne.

2 For din sikkerhed

Sikkerhedanvisninger beskytter mod fare
for krop og liv og forebygger skader på
ejendom og miljøskader forårsaget af for-
kert brug af enheden.

Læs derfor instruktionerne grundigt
igennem før brug og før servicering af
enheden, og følg de anførte sikkerhedsin-
struktioner.

Brugeren af enheden bærer ansvaret for
personskader og skader forårsaget af en
manglende overholdelse af disse anvis-
ninger.

2.1 Tilsigtet brug
Denne fejemaskine er bygget i henhold til
den nyeste teknik og de anerkendte sik-
kerhedstekniske regler.

Ikke desto mindre er der, ved anvendelse,
fare for brugeren eller andre personer,
eller for at beskadige enheden og andre
materielle goder.

Denne enhed er beregnet til erhvervs-
mæssige formål, som f.eks. hoteller,
skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kon-
torer og udlejningsvirksomheder.

Fejemaskinen er kun beregnet til at fjerne
vej snavs, blade, græs, papir og lignende
skidt på flade og hårde overflader.

Det er ikke tilladt at feje sne med fejem-
askinen.

Enhver anden brug betragtes for ikke til-
sigtet. Producenten hæfter ikke for skader
der stammer fra utilsigtet brug. Ansvaret
bæres alene af brugeren.

Eventuelle krav for skader som følge af
utilsigtet brug er udelukket.

Vær også opmærksom på følgende oplys-
ninger, når fejemaskinen betjenes:

• sikkerhedsforskrifterne i denne vejled-
ning.
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• kapitlet "Tekniske data" i denne vejled-
ning.

• overholdelse af producentens drifts-,
vedligeholdelses- og opbevaringsvej-
ledninger.

• overholdelse af reglerne for ulykkes-
forebyggelse, samt landespecifikke sik-
kerhedsbestemmelser, f.eks. fra faglige
sammenslutninger, sociale fonde, myn-
digheder for arbejdssikkerhed og andre.

• nationale og de stedlige, lokale regler
for midlertidig brug af lyd-udsendende
enheder.

Fejemaskinen kan eksempelvis ikke
anvendes til opfejning af farlige, brænd-
bare eller varme materialer (f.eks. som
cigaretter, tændstikker), væsker, eks-
plosiver eller farligt støv (Ex), syrer eller
opløsningsmidler. Fejemaskinen må ikke
anvendes i eksplosionsfarlige områder
eller som et transportmiddel.

2.2 Forholdsregler ved brug/
anvendelsessikkerhed

Brugeren må ikke bære langt løst hår,
slips, løst tøj eller smykker, inklusive
ringe.

Risiko for personskade f.eks ved fast-
hængning eller at blive trukket ind.
Brug værnemidler i det nødvendige
omfang eller som kræves af forordninger!

• Bær solide sko med godt gribende,
skridsikker sål.

• Bær altid støvmaske ved støvudvikling.

• Bær beskyttelseshandsker.

Anvend kun enheden i perfekt stand, som
tilsigtet, sikkerheds- og miljømæssigt
ansvarligt.

Fejl, der påvirker sikkerheden, skal straks
afhjælpes hos en forhandler.

Overhold alle sikkerheds- og faresignaler
på fejemaskinen.

Brugeren skal sikre tilstedeværelsen og
læsbarheden af alle advarsler og skilte
gennem hele fejemaskinens levetid .

Brug kun originale reservedele og til-
behør, der er godkendt af producenten.
Disse giver sikkerhed for, at enheden kan
betjenes sikkert og pålideligt .

Udfør ingen ændringer, tilføjelser eller
modifikationer på fejemaskinen, som
kunne påvirke sikkerheden, uden tilladelse
fra producenten! Producenten fraskriver
sig, og udelukker enhver hæftelse for per-
sonskade og tingsskade, der opstår under
brug af uautoriserede ændringer.

Udfør vedligeholdelse, som beskrevet i
denne manual, komplet og i de anførte
tidsintervaller, eller lad dem foretage hos
en forhandler.

2.3 Bemærkninger om batteri og
oplader

Advarsel

• Beskyt batteriet mod direkte sollys,
varme, åben ild og elektriske gnister.

Advarsel

• Ryg ikke i umiddelbar nærhed af batte-
riet.
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• Spis eller drik aldrig i umiddelbar
nærhed af opladeren.

• Undgå gnister, når du arbejder med
kabler og elektrisk udstyr.

• Udsæt aldrig batteriet for mikrobølger
eller højt tryk.

• Kast aldrig i ild.

Ulykkesfare!

• Oplad eller brug aldrig defekte, beska-
digede eller deformerede batterier.

• Aldrig åbne, skade eller tabe batteriet.

• Hold batteriet uden for børns række-
vidde.

Sundhedsfare!

• I tilfælde af skader eller forkert brug
kan der flyde væske ud fra batteriet –
Undgå kontakt med huden!

• Udflydende batterivæske kan forårsage
hudirritation, forbrændinger og foræts-
ninger. Hvis der forekommer kontakt,
vask huden med rigeligt sæbe og vand.

• Hvis væsken kommer i øjnene, må du
ikke gnide dem, og skyl øjnene med
rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg
læge.

FARE!

Skader på enheden som følge af forkert
håndtering af batteriet.

• Brug kun producentens originale bat-
teri.

• Brug kun batteriet med fejemaskinen,
og med producentens oplader.

• Kortslut aldrig batteripolerne.

• Forårsag ingen kortslutning i ladestik.

• Forbind aldrig batterikontakterne med
metalgenstande (kortslutning). Batte-
riet kan blive beskadiget af kortslut-
ning.

• Hold ubrugte batterier væk fra metal-
genstande (som f.eks. søm, mønter,
smykker).

• Brug ikke en transportbeholder af
metal.

• Beskyt batteriet mod regn – må ikke
nedsænkes i væske.

• Maksimum temperaturer:
- Anvendelse: -10 °C til +50 °C
- Opladning: 0 °C til +40 °C
- Opbevaring: -10 °C til +40 °C

BEMÆRK

• Oplad tomme batterier fuldstændigt.

• For at opnå optimal levetid skal
batteriet oplades ca. i 10 timer mindst
hver 2. måned.

• Hold altid batteriet rent og tørt.

• Overhold de tekniske data.

• Oplad batterier fuldstændigt før anven-
delse.

• Batterier er underlagt naturlige aldring.
Under ideelle betingelser, er levetiden
ca. 3 til 5 år.
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• Enheden leveres med frakoblet batte-
rikabel, for at undgå selvafladning af
batteriet.
Enheden kan ikke betjenes uden denne
elektriske forbindelse. Batteriet kan
ikke oplades.

• Tilslut batterikablet før første start
(se Tilkobl batterikabel).

2.4 Bemærkninger om oplader

Livsfare ved elektrisk stød!

• Brug aldrig defekt eller beskadiget
oplader.

• Åbn aldrig opladeren.

• Kontrollér regelmæssigt opladerens
tilslutningsledningen for skader. Ved
beskadigelse af tilslutningsledningen
trækkes stikket straks ud af stikkontak-
ten.

• Indsæt aldrig genstande i opladerens
ventilationsåbninger. Risiko for elektrisk
stød eller kortslutning!

• Isolering på tilslutningsledningen og
stik i perfekt stand.

• Elektrisk tilslutning kun til en korrekt
installeret stikkontakt.

• Tag stikket ud af stikkontakten efter
brug af opladeren.

Eksplosionsfare!

Opladere kan slå gnister, der kan antænde
støv eller dampe.

• Bruges således aldrig i farlige miljøer,
heller ikke i et miljø, hvor der er brænd-
bare væsker (dampe), gasser eller støv
(Ex).

Brandfare!

• Må ikke betjenes på let antændelige
overflade (f.eks., papir, tekstiler) og i
meget brændbart miljø.

• Må ikke betjenes i meget brændbart
miljø.

• I tilfælde af røgudvikling eller brand i
opladeren, tag straks stikket ud af stik-
kontakten.

• Undgå gnister, når du håndterer kabler
og elektrisk udstyr.

• Tildæk ikke opladeren så den kan køle
frit.

Ulykkesfare!

• Oplad aldrig defekte, beskadigede eller
deformerede batterier.

• Brug aldrig defekt eller beskadiget
oplader.

• Tilslut opladeren til en let tilgængelig
stikkontakt.

• Hold laderen uden for børns række-
vidde.

• Spis eller drik aldrig i umiddelbar
nærhed af opladeren – ved opladnings
af batterierne kan der opstå gasser.

• Brug aldrig tilslutningsledninger, der
ikke overholder reglerne.
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• Placér og marker ledninger sådan, at
de ikke bliver beskadiget, og ingen kan
være i fare - undgå faldefare!

FARE!

Skader på enheden som følge af forkert
håndtering af opladeren.

• Brug kun producentens originale opla-
der.

• Kun til opladning af geometrisk egnede
batterier i overensstemmelse med vær-
dierne i de tekniske data.

• Tilslut kun opladeren til netspænding
og netfrekvens anført på typeskiltet –
Tilslut opladeren til en let tilgængelig
stikkontakt.

• Træk ikke stikket ud af stikkontakten
ved at trække i ledningen, tag altid fat
i stikket. Lad kun en elektriker reparere
beskadigede ledninger.

• Brug og opbevar kun laderen i lukkede
og tørre rum.

• Beskyt opladeren mod regn og fugt.

• Brug opladeren ved temperaturer
mellem +5 °C til +40 °C.

• Forbind (kortslutning) aldrig opladerens
kontakter med metalgenstande (som
f.eks. søm, mønter, smykker). Opladeren
kan blive beskadiget af kortslutning.

• Anvend aldrig ledningen utilsigtetm,
f.eks at bære eller hænge opladeren.

BEMÆRK

• Brug kun den leverede oplader.

2.5 Bemærkninger om transport
BEMÆRK

• Enhed ikke bære i skidtkassens hånd-
tag.

• I køretøjer: fastgør enheden så den ikke
vælter, glider og bliver beskadiget.

2.6 Bemærkninger til første
start

BEMÆRK

• Fejemaskinen leveres med frakoblet
batterikabel, for at undgå selvafladning
af batteriet,

• Sæt batterikablet på før første brug, da
fejemaskinen ikke har nogen elektrisk
funktion, og batteriet kan ikke oplades
uden den elektriske forbindelse.

• Oplad batteriet helt med den originale
lader, før ibrugtagning.

2.7 Bemærkninger til
arbejdsforberedelse

Kvæstningsfare

• Enheden må kun anvendes i sikker
driftstilstand.

• Tag kun enheden i drift, når alle kom-
ponenter er ubeskadigede.

• Enhed kontrolleres for driftssikkerhed
– se det tilsvarende kapitel i vejlednin-
gen.
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2.8 Bemærkninger om drift

Brandfare!

• Fej ikke brændende eller glødende gen-
stande op såsom cigaretter, tændstikker
eller aske.

Ulykkesfare!

• Brug kun enheden som tilsigtet.

• Brug ikke enheden til at klatre på eller
som transport.

• Brug ikke enheden uden en indsat
skidtkasse.

• Ræk aldrig hånden ind i de roterende
børster.

• Ræk aldrig hånden ind i den kørende
maskine.

• Overveje de lokale forhold når du kører,
og tredjemand, især børn, hvis du
arbejder med enheden.

• Vær forsigtig på glatte eller våde, sne-
dækkede, skråninger, ujævne terræner,
hvor der er fare for at glide.

• Stød under arbejdet ikke på genstande,
som kan vælte eller falde, så som
hylder og stilladser.

• Hold pauser for at undgå træthed og
udmattelse.

• Ved låst skive-børste eller blokeret fint-
snavs-børste, afbryd arbejdet og fjerne
blokeringen. Bær beskyttelseshandsker
for at forhindre snitskader fra skarpe
genstander.

• Hvis enheden har været udsat for
ukorrekt belastning (f.eks. påvirkning
fra slag eller fald) kontrollér tilstand
grundigt inden videre drift – se også
"Bemærkninger om arbejdsforbere-
delse". Kontrollér især sikkerhedsanord-
ningernes effektivitet.

• Enheder, der ikke længere er sikre at
betjene, må ikke længere anvendes.
Hvis du er i tvivl, så kontakt forhandle-
ren.

Eksplosionsfare!

Gnister i eksplosionsfarlig atmosfære kan
antænde støv eller dampe og forårsage
eksplosioner.

• Må ikke betjenes i et eksplosionsfarligt
miljø.

• Må aldrig betjenes i nærheden af
brændbare væsker (dampe), gasser eller
støv.

Kvæstningsfare!

• Enheden betjenes af én person – tolerér
ikke andre personer i arbejdsområdet.

• Børn, dyr og tilskuere holdes væk.

• Brugeren er ansvarlig for ulykker, der
indtræffer, for andre mennesker eller
deres ejendom.

FARE!

Skader på enheden på grund af forkert
brug.
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• Afbryd ved mærkbare ændringer i
driftsadfærd (f.eks. højere vibrationer,
stivhed) arbejdet, og fjerne årsagerne
til disse ændringer.

• Lad ikke enheden stå i regn.

BEMÆRK
• Drejer børsten langsomt eller viser

opladningsniveau et rødt lys, sluk og
oplad batteri. Dyb afladning vil ugyldig-
gøre garantien!

• Hvis fejemaskinen slukkes efter kort
tid af elektronikken, så skyldes dette
en stor belastning på motorerne. Fint-
snavs-børsten og skive-børsten kon-
trolleres derefter for fri bevægelighed,
og blokeringer, så som fastklemte sten,
snoede tråde og lignende skal fjernes.

• Ved fejning af blade kan kapaciteten af
skidtkassen forbedres ved kortvarigt at
stille enheden på bagside af skidtkas-
sen.

• Skubbehåndtag føres med begge
hænder.

• Skub enheden fremad og justér din
hastighed til miljøet.

• Mindre stigninger på 2-3 cm kan køres
over ved forsigtigt at trykke ned på
skubbehåndtaget.

• Kørsel imod, eller kørsel over forhin-
dringer, så som kantsten kan beskadige
fejemaskinen.

• Ved dårligt rengøringsesultat, kontrollér
om skidtkassen er fuld eller den konisk
børste eller fintsnavs-børsten er bloke-
ret eller slidt.

2.8 Bemærkninger til niveauet i
skidtkassen

BEMÆRK
• Skidtkassen er fuld, når snavs skubbes

foran maskinen og ikke mere samles op.

• For at kunne fortsætte med at arbejde i
en kort tid, løftes fejemaskine foran så
snavs i skidtkassen glider bagud. Såle-
des kan skidtkassens kapacitet udnyttes
bedre.

2.9 Bemærkninger til rengøring
BEMÆRK

• Rengøring sikrer funktion og levetiden
på din fejemaskine.

• Fastsiddende snavs og oprullede snore
mv. bag valsemonteringen kan føre til
stivhed af fejemaskinen, og påvirke
dens funktion.

Kvæstningsfare!

• Bær beskyttelseshandsker for at forhin-
dre snitskader som f.eks. fra knust glas,
metal eller andre skarpe materialer.

FARE!

Skader på enheden på grund af forkert
rengøring.

• Brug ikke fedt-opløsende midler til ren-
gøring.

• Brug ikke skrappe rengøringsmidler.

• Rengør ikke med trykluft.
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• Sprøjt ikke enheden med vand og ned-
sænk ikke i vand. Fugt forårsager skade
på elektriske komponenter og kan føre
til kortslutninger.

• Rengør plastdele med en fugtig klud.

2.10 Bemærkninger om
arbejdsophør

BEMÆRK

• Tøm skidtkassen efter hver brug.

Sundhedsfare!

• Tøm så vidt som muligt skidtkassen
udendørs for at undgå støv.

2.11 Bemærkninger til
opbevaring

Ulykkesfare!

• Ræk ikke ind i subbehåndtaget sving-
område - ved utilsigtet fald over skub-
behåndtaget kan kropsdele blive fanget
mellem skubbehåndtag og kappen.

• Ved opbevaring af enheden stilles den
sådan, at ingen er i fare.

• Enheden sikres mod uautoriseret
adgang.

• Sørg for at sikre enheden mod fald af,
eller ukontrollerede foldning af styret.

FARE!

• Skader på enheden på grund af forkert
opbevaring.

• Hvis fejemaskinen skal opbevares i
mere end 2 måneder uden opladning af
batteriet, så skal batterikablet kobles
fra batteriet, ellers kan selvaflad-
ning føre til beskadigelse af batteriet
gennem de indbyggede komponenter
en dyb afladning.

BEMÆRK

• Opbevar enheden sikkert i et tørt rum.

2.12 Bemærkninger om
vedligeholdelse og
reparationer

BEMÆRK

• Enheden vedligeholdes regelmæssigt.
Udfør kun vedligeholdelsesarbejde
beskrevet i vejledningen.

• Reparationer og istandsættelser må
kun udføres af producentens forhand-
ler.

Livefare!

• Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres
med separat strømforsyning. Før vedli-
geholdelse fjernes kablet fra batteriet.

FARE!

Skader på enheden på grund af forkert
vedligeholdelse.

• Reparationer må kun udføres af auto-
riserede servicecentre eller af speciali-
ster, der er fortrolige med alle relevante
sikkerhedsbestemmelser på dette
område.
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2.13 Bemærkninger til
bortskaffelse

FARE!

• Ved forkert håndtering miljøfarlige
stoffer, især ved bortskaffelse af batte-
rier og reservedele, kan der opstå bety-
delig skade på miljøet.
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3 Konstruktion og funktion

9

11

12
15

16 17

18
9

6

3.1 Vigtige komponenter
1. Skubbehåndtag
2. Skidtkasse
3. Håndtag til skidtkasse
4. Skivebørste højdeindstilling
5. Bærehåndtag
6. Skivebørste
7. Sidelederrulle
8. Kørehjul
9. Fintsnavs-børste

10. Kædeguide
11. Støvfilter
12. Maskinnummer
13. Tænd/Sluk-knap
14. LED-display
15. Batteri
16. Skråhjul
17. Fejelæbe
18. Fejeplade
19. Kobling
20. Tandmuffe
21. Transmissions-

beskyttelse

19

20 21

16

3.2 LED-display
LED'erne ved siden af TÆND/SLUK-knap-
pen på enheden viser btteeritilstanden
ved batteridrift.

• Røde og grønne LED blinker:
Enhed blev slukket automatisk af den
indbyggede elektronik, fordi batteri-
spændingen er for lav.

1. Sluk enheden
(se Sluk enheden).

2. Oplad batteri (se Oplad batteri).

3.3 Overbelastningsbeskyttelse
For at undgå beskadigelser, er motoren
forsynet med en overbelastningssikring.
I tilfælde af overbelastning (for eksempel
forårsaget af blokerede børster) slukker
enheden automatisk.
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4 Idriftsættelse

4.1 Skubbehåndtaget monteres

Kvæstningsfare!

• Undgå personskade ved utilsigtet væl-
tende skubbehåndtaget.

BEMÆRK

Skubbehåndtaget kan monteres i to for-
skellige positioner, afhængigt af højden
af brugeren.

1. Gribebeslaget (1) drejes vertikalt opad.

2. Pal-fjedrene (3) trykkes på skubbe-
håndtaget (2).

3. Skubbehåndtaget (2) skubbes i begge
gribebeslaget (1) samtidig.

4. Tryk skubbehåndtaget i grebsbeslagt, til
låsefjedre låser.

22

1
1

3
3

4.2 Tilslut batterikablet

FARE!

Skader på enheden på grund af forkert
tilkobling.

• Ombytning af kablerne på batteriet kan
forårsage skade på enheden og gøre
garantien ugyldig.

1. Træk hætten på forreste underkant
fremad (1).

2. Drej hætten opad (2).

3. Sæt batterikabel til stikslidsen på bat-
teriet (3).
rød = Plus-pol (+)
blå = Minus-pol (-)

4. Luk hætte (4).

1 2

3 4
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4.3 Oplad batteri
BEMÆRK

Laderen har en fuldt elektronisk spæn-
dings- og strøm-begrænser. Som et resul-
tat holdes et tilsluttet batteri altid på
optimal opladning. At overlade batteriet
forhindres.

BEMÆRK

• Ved levering, er batteriet ikke er fuldt
opladet.

• Fejemaskinen må ikke tændes under
opladning.

• Det anbefales, at du oplader batteriet
inden første brug.

1. Sæt stikket på opladeren i enhedens
opladningsstik.

2. Tilslut Opladeren til 230 V forsyning.

• LED-indikator på enheden lyser rødt
under opladningen.

• Den fulde opladning tager omkring 7
timer (LED på opladeren lyser grønt).

5 Anvendelse af enheden

5.1 Batteri-drift
BEMÆRK

• Drejer børsten langsomt eller viser
opladningsniveau et rødt lys, sluk enhe-
den og oplad batteri. Dyb afladning vil
ugyldiggøre garantien!

1. Kontrollér enheden (se Vedligeholdelse
og pleje).

2. Indstil enheden (se Indstil enheden).

3. Tænd enheden (se Tænd enheden).

4. Skubbehåndtag føres med begge
hænder.

5. Skub enheden fremad med normal
ganghastighed.

6. Tøm skidtkassen efter behov (se Tøm
skidtkassen).

7. Sluk enheden (se Sluk enheden).

5.2 Manuel drift
BEMÆRK

Enheden kan midlertidigt anvendes uden
motor-beskyttelse.

1. Kontrollér enheden (se Vedligeholdelse
og pleje).

2. Indstil enheden (se Indstil enheden).
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3. Skubbehåndtag føres med begge
hænder.

4. Skub enheden fremad med normal
ganghastighed.

5. Tøm skidtkassen efter behov (se Tøm
skidtkassen).

5.3 Tænd enheden

Ulykkesfare!

• Betjen ikke TÆND/SLUK-knappen med
foden.

1. Kontrollér enheden (se Vedligeholdelse
og pleje).

2. TÆND/SLUK-knap (1) stilles på indstil-
ling "I".

1

Skivebørster og fintsnavs-børste begynder
at rotere.

5.4 Indstil enheden

Juster højdeindstilling
BEMÆRK

• Tryk ikke skivebørsterne for hårdt mod
jorden.

• For stort tryk vil ikke sikre et bedre ren-
gøringsresultat, men øger slid.

• For stort tryk øger glidningsmodstand.

BEMÆRK

Drejehåndtag til højdejustering af ski-
vebørsterne sidder på midten af den
forreste del. Med højdeindstilling indstil-
les skivebørster til den gennemgående
overflade.

1. Indstil den ønskede højde (1):

• Højde 1–2: til alle flade hårde overfla-
der (f.eks. som asfalt, beton, fliser ...)

• Højde 3–4: til våde blade, sand,
ujævne overflader (f.eks. som beton-
plader)

• Højde 5–8: til kraftig tilsmudsning og
større ujævnheder

2. Dette drejehåndtag (2) drejes til den
ønskede position til venstre eller højre.

1 2

Børste-kædeguide indstilling
BEMÆRK

Med børste-kædeguide indstilles den
højre skivebørste til periodiske randområ-
der f.eks. vægge eller kantsten.
Forkert indstilling ved lavere kanter kan
forårsage overdreven slid. Kæde-guiden
på ikke skrabe mod underfladen.

• Fejning af kanter og hjørner:
skidtkassens håndtag trykkes nedad.

• Drift på flader: skidtkassens håndtag
trækkes opad.
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5.5 Sluk enheden

Ulykkesfare!

• Betjen ikke TÆND/SLUK-knappen med
foden.

1. TÆND/SLUK-knap (1) stilles på indstil-
ling "0".

2. Kontrollér enheden (se Vedligeholdelse
og pleje).

3. Oplad batteri (se Oplad batteri).

5.6 Tøm skidtkassen

Kvæstningsfare!

• Bær beskyttelseshandsker for at forhin-
dre snitskader som fra f.eks. knust glas,
metal eller andre skarpe materialer.

Sundhedsfare!

• Tøm så vidt som muligt skidtkassen
udendørs for at undgå støv.

• Bær altid støvmaske.

BEMÆRK

Tøm skidtkassen efter hver brug.

For at opnå et perfekt feje-resultat
tømmes skidtkassen med jævne mellem-
rum.

1. Gribehåndtaget lægges fladt fremad.

2. Skidtkassens håndtag drejes opad.

3. Fjern skidtkassen og tøm den.

4. Isæt den tomme skidtkasse i enheden,
og pas på at kappens kanter er fri for
snavs.

5. Skidtkassens håndtag låses.

5.7 Rengør enheden

Ulykkesfare!

Risiko for tilskadekomst på grund af util-
sigtet start af enheden!
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• Ved alt arbejde på enheden, skal enhe-
den slukkes og stikket trækkes ud.

• Undgå at arbejde med motoren i gang.

• Afbryd enheden fra energikilden under
rengøring. Kablet fjernes fra batteriet.

Kvæstningsfare!

• Bær beskyttelseshandsker for at forhin-
dre snitskader som f.eks. fra knust glas,
metal eller andre skarpe materialer.

FARE!

Skader på enheden på grund af forkert
rengøring

• Rengør enheden for støv og snavs.

• Brug ikke fedt-opløsende midler til ren-
gøring.

• Brug ikke skrappe rengøringsmidler.

• Rengør ikke med højtrykrenser.

• Beskyt opbevaringsstedet mod fugt.

• Rengør ikke skivebørster og fint-
snavs-børste med trykluft. Den hårde
luftstråle kan beskadige børsterne.

• Rengør plastdele med en fugtig klud.

• Sprøjt ikke enheden med vand og ned-
sænk ikke i vand. Fugt forårsager skade
på elektriske komponenter og kan føre
til kortslutninger.

• Rengøringsinterval efter 8 drifts-timer.

1. Skivebørster, fintsnavs-børste (1) og
drev rengøres med en våd klud.

2. Rengør plastdele med en fugtig klud.

3. Rengør støvfilter (3).

Anbefaling: spray børste-drev med origi-
nal Haaga smøre-spray tynd.

1

3

3
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6 Transport

6.1 Bære enheden

Kvæstningsfare!

• Hold enheden sådan, at et faldende
eller vippende styr ikke kan forårsage
skade på brugeren eller andre personer.

• Enhed må ikke bæres i skidtkassens
håndtag.

BEMÆRK

Bær enhed i bærehåndtagene foran.

Undgå at tabe fejemaskinen.

1. Gribehåndtaget (1) lægges fladt
fremad.

2. Grib enheden i bærehåndtagene (2).

3. Bær enheden sådan at skivebørsterne
vender væk fra hovedet (3).

1

2 3

6.2 Transporter enhed i
køretøjet

FARE!

Skader på enheden på grund af forkert
transport.

• Enhed placeret sådan, at børsterne på
skivebørsten ikke bliver knækkede eller
bøjede.

• Fastgør enheden så den ikke vælter,
glider og bliver beskadiget.

• Fastgør enheden mod glid med egnede
spænderemme.

1. Demonter skubbehåndtag (se Demonter
skubbehåndtag).

2. Placér enhed i køretøjet.

3. Enheden sikres ved hjælp af spænde-
remme.
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7.1 Skubbehåndtaget
afmonteres

Kvæstningsfare!

• Undgå personskade ved utilsigtet væl-
tende skubbehåndtaget.

BEMÆRK

For pladsbesparende transport i køretøjer
kan skubbehåndtaget fjernes fra enhe-
den.

1. Pile (1) på kappen dækkes af støtten på
gribebeslaget.

2. Placering mellem enhedens skubbe-
håndtag.

3. Grib begge gribebeslag med hænderne.

4. Tryk begge gribebeslag forsigtigt mod
hinanden.

5. Træk samtidig begge gribebeslaget ud
af enheden.

1

7.2 Fjern batterikablet

FARE!

Skader på enheden på grund af forkert
frakobling.

• Ved opbevaringsperioder længere end
2 måneder: for at beskytte batteriet fra
kraftig afladning fjernes batterikabel.

• Ombytning af kablerne på batteriet kan
forårsage skade på enheden og gøre
garantien ugyldig!

1. Træk hætten på den forreste underkant
fremad.

2. Drej hætten op.

3. Batterikabel (blå) (1) trækkes ud af
stikslidsen (2).

1
2

7.3 Opbevar enheden

FARE!

Skader på enheden på grund af forkert
opbevaring!

• Enhed placeret, så børsterne ikke bliver
knækkede eller bøjede.

• Fastgør enheden så den ikke vælter,
glider og bliver beskadiget.

• TÆND/SLUK-knap stilles på indstilling
"0".

• Opbevar ikke enheden udendørs eller i
fugtige miljøer.

7 Nedlukning og opbevaring
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BEMÆRK

• Tøm skidtkassen
(se Tøm skidtkassen).

• Sørg for ved parkering, at skubbehånd-
tag og enheden er sikret mod væltning.

• Længere opbevaringsperioder omkring
2 måneder (f.eks vinterpausen) uden
opladning af batteriet, kun med fra-
koblet batterikabel. Fuld afladning nært
forestående.

• Fjern batterikablet (se Fjern batterika-
bel)

• Rengør enheden (se Rengør enheden).

8 Vedligeholdelse og pleje

Ulykkesfare!

Risiko for tilskadekomst på grund af util-
sigtet start af enheden!

• Ved alt arbejde på enheden, skal enhe-
den slukkes og stikket trækkes ud.

• Kablet fjernes fra batteriet.

• Undgå at arbejde med motoren i gang.

FARE!

Skader på enheden på grund af forkert
vedligeholdelse!

• Enheden vedligeholdes regelmæssigt.

• Udfør kun vedligeholdelsesarbejde og
reparationer beskrevet i vejledningen.

• Alle andre arbejder skal udføres af en
kvalificeret forhandler.

• Brug kun originale Haaga-reservedele.
Ellers kan risikoen for ulykker eller
skader eksisterer på enheden.

• For yderligere spørgsmål kontakt en
forhandler.

8.1 Interval
vedligeholdelsesarbejde

8.1.1 Før arbejdet
Kontrollér enhedens tilstand.

Kontrollér at skubbehåndtaget har stram
fastsiddelse på enheden.

Kontrollér skidtkassens tilstand og fast-
siddelse.
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Kontrollér skivebørste og fintsnavs-børste
for fastklemt dele og fatsiddende snavs –
børster skal kunne bevæge sig frit.

Kontrollér skivebørste og fintsnavs-børste
med hensyn til oprullede tråde og snore
– fjern evt.

Kontrollér højdejustering på skive-børster
og tilpas til den regelmæssige overflade.

Kontrollér børstetryk-indstilling – Juster
til den regelmæssige overflade.

Rengør håndtag – skal være rene, tørre
og fri for olie og snavs.

Kontrollér enheden for skader og kontakt
om nødvendigt service.

Kontrollér højdeindstilling
(se Juster højdeindstilling).

Enhedens kontakt skal let kunne stilles i
position "0".

Kontrollér stik til oplader for fremmedle-
gemer.

FARE!

• Sæt ingen elektrisk ledende genstande
i opladeren, enhedsskader som følge af
kortslutning i ladestik.

• Fjern batterikablerne, før udførelse af
vedligeholdelses- og rengøringsarbej-
der.

Brandfare!

Kortslutning i opladerstikket kan føre til
en kabelbrand i enheden.

• Brug ikke brændbare væsker til at rense
opladerstikket.

8.1.2 Efter arbejdet
Rengør støvfilter
(se Rengør støvfilter).

Rengør enhed (se Rengør enheden).

Oplad batteri (se Oplad batteri).

8.1.3 Hver 8. driftstime
Rengør børste-drev (se Rengør enheden).

Anbefaling: Spray børste-drev med origi-
nal Haaga smøre-spray (tynd) (se Spray
børste-drev).

8.1.4 Hver 2. måned
Oplad batteri (se Oplad batteri).

8.2 Rengør støvfilter

Kvæstningsfare!

• Rengør ikke med trykluft.

1. Aftag skidtkasse.

2. Træk begge filterelementer ud fra
guiderne.

3. Fjern skumindlæg fra filterelementerne.

4. Bank skumindlæg.

5. Rengør skumindlæg med vand og lad
tørre.

6. Isæt rengjort skumindlæg i filterele-
ment.

7. Sæt begge filterelementer i guiderne.

8. Påsæt skidtkasse.
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8.3 Fjern blokering

Kvæstningsfare!

• Bær beskyttelseshandsker for at forhin-
dre snitskader som f.eks. fra knust glas,
metal eller andre skarpe materialer.

1. Fjern opsnoet materiale (f.eks. snore,
tråde...) fra børste og akser.

2. Fjern fastklemt materiale (f.eks. sten,
grene...).

8.4 Spray børste-drev

FARE!

• Skader på enheden på grund af forkert
smøring.

• Anvend kun originalt Haaga smøre-
spray. Anvendelse af andre olier eller
fedtstoffer kan forringe børstegearets
funktion.

1. Stil enheden vertikalt.

2. Anbefaling: sprøjt original Haaga smø-
re-spray gennem åbningen i huset,
sparsomt på børste-gearet.

3. Fjern overskydende smøremiddel.

• Anbefaling: hver 8 diftstimer, eller efter
behov.

• Den originale Haaga smøre-spray fås
som tilbehør (Artikel-Nr. 923000).

8.4 Rette børsterne ud

Brandfare

• Anvend ikke åben ild eller brænder til
at varme børsterne op!

• Anvend ikke varmluftblæser. Børstehå-
rene kan smelte på grund af den varme
luft.

BEMÆRK
Bøjede børster kan justeres igen ved
opvarmning ved hjælp af en varmluft-
blæser.

Opvarm børster med varmluftsblæser
(som f.eks. en hårtørrer). Børsterne retter
sig af sig selv igen.
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9 REACH

REACH er den Europæiske kemikalieforordning til registrering, vurdering og godken-
delse af, samt begrænsninger for kemikalier.

Information om opfyldelse af REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, kan du finde på
www.haaga-gmbh.de

10 EF-overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring i henhold til maskindirektiv 2006/42/EF,
bilag II 1A

Producent: Haaga Kehrsysteme GmbH
Wielandstr. 24
73230 Kirchheim unter Teck
Tyskland

Autoriseret repræsentant
for udarbejdelse af
tekniske dokumenter:

Stefan Sander, Administrerende direktør
Wielandstr. 24
73230 Kirchheim Teck
Tyskland

Produkt: Håndholdt, batteridrevet fejemaskine
haaga 677, haaga 697

Vi erklærer hermed, at ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle relevante be-
stemmelser i maskindirektiv 2006/42/EF.
Ovennævnte produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver:

• EMC-direktiv 2014/30/EF

Følgende harmoniserede standarder er anvendt:
• EN ISO 12100:2010, Maskinsikkerhed – Generelle principper for design risikovurde-

ring og risikoreduktion

• EN 60335-1:2012, Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug og lig-
nende formål – Del 1: Generelle krav
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• EN 60335-2-72:2014, Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug og lig-
nende formål – Del -2-72: Særlige krav til gulvbehandlingsmaskiner med eller uden
trækkraftsdrev, til kommercielt brug

• EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til
husholdningsapparater, elektriske værktøjer og lignende apparater – Del 1: Emission
(CISPR 14-1:2005 + A1:2008 + Cor. :2009 + A2:2011

• EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til
husholdningsapparater, elektriske værktøjer og lignende apparater – Del 2: Immuni-
tet – Produktfamiliestandard (IEC/CISPR 14-2:1997 + A1:2001 + A2:2008);

• EN 62233:2008-04, Metoder til måling af de elektromagnetiske felter for hushold-
ningsapparater og lignende apparater, med hensyn til personers sikkerhed i elektro-
magnetiske felter

Kirchheim unter Teck, Dato 19.06.2015

Stefan Sander, Administrerende direktør
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*Fastsæt i driftstilstand nominel maksimal hastighed / afhængig af jordoverfladen

Batteri 677 697 697 plus
Spænding 12 V 12 V 12 V
Ydelse 12 Ah 12 Ah 15 Ah
Vægt i kg 3,8 3,8 3,8
Temperaturområde
- Drift: fra -10 °C til 50 °C fra -10 °C til 50 °C fra -10 °C til 50 °C
- Opladning: fra 0 °C til 40 °C fra 0 °C til 40 °C fra 1 °C til 40 °C
- Opbevaring: fra -10 °C til 40 °C fra -10 °C til 40 °C fra -10 °C til 40 °C

Oplader 677 697 697 plus
Indgangsspænding 230 VAC /

50 Hz
230 VAC /

50 Hz
230 VAC /

50 Hz
Udgangsspænding 12 V 12 V 12 V
Opladningsspænding 13,8 V 13,8 V 13,8 V
Opladningsstrøm 2500 mA 2500 mA 2500 mA
Temperaturområde
- Drift: fra 0 °C til 25 °C fra 0 °C....25 °C fra 0 °C....25 °C
- Opbevaring: fra -25 °C til 70 °C fra -25 °C til 70 °C fra -25 °C til 70 °C
Vægt 540 g 540 g 540 g

11 Tekniske data
Tekniske data haaga 677 haaga 697 haaga 697

plus
Fejebredde ca. cm 77 97 97
Fejeydelse ca m² t 3600 4100 4100
Skidtkasse liter 50 50 50
Vægt i kg 21 22 22
Driftstid ved fuld batterikapacitet * ca. minutter 90 90 120

Støj- og vibrations-information
(målt ifølge EN 60335-2-72): målt ifølge EN 60745-2-6
Lydtryksniveau Lp (EN 60335-2-72)* 64 dB(A) 64 dB(A) 64 dB(A)
Lydtryksniveau Lw (EN 60335-2-72)* 80 dB(A) 80 dB(A) 80 dB(A)
Usikkerhed for det nævnte lydniveau (2006/42/EF) 2,5 dB(A) 2,5 dB(A) 2,5 dB(A)

Vibrationsinformation målt ifølge EN 60335-2-72
Håndtag til venstre, ah < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²
Håndtag til højre, ah < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²
Usikkerhed (K) (RL 2006/42/EF) 2,0 m/s² 2,0 m/s² 2,0 m/s² 131
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12 Fejlfinding
Problem Årsag Afhjælpning

Enheden kører tungt
eller uroligt

Beskidt enhed Rengør enheden
(se Rengør enheden)

Børster blokerede Fjern blokering
(se Fjern blokering)

Beskidt børste-drev Rengør børste-drev
(se Rengør enheden)
Smør børste-drev med smø-
re-spray

• Højdejustering er sat for lavt
• Tryk på skivebørsten for højt

Juster højdeindstilling
(se Juster højdeindstilling)

Skivebørsten roterer ikke Kontakt Service

Enheden slukker

• Højdejustering er sat for lavt
• Tryk på skivebørsten for højt

Juster højdeindstilling
(se Juster højdeindstilling)

• Børster blokerede Rengør enheden
(se Rengør enheden)

• Overbelastningsbeskyttelse
aktiv

Fjern blokering
(se Fjern blokering)

• LED-indikator på enheden
lyser rødt

• Kontroller batteriniveauet
• Oplad batteriet

Børster er bøjede Forkert opbevaring Ret børsterne ud
Resultatet af fejning
utilstrækkeligt

Fejelæbe mangler, sidder løst
eller slidt

Udskift fejelæbe
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Electrostar GmbH
Stuttgarter Straße 36
73262 Reichenbach/Fils
Germany

Tel.: +49 (0)7153 982 - 0 • Fax: +49 (0)7153 982 - 307 • info@starmix.de • www.starmix.de
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