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FI    Käyttöohje
 
Tämä dokumentti on laadittu konedirektiivin 2006/42/EY, liitteen I, kohdan 1.7.4 mukaisesti.

  HUOMAUTUS! Ennen koneen käyttöä tämä ohje täytyy lukea tarkoin ja se on sen jälkeen säilytet-
tävä huolellisesti.
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1. Koneen kuvaus

Sähköisen karjaharjan malli: Duo

Koneet on suunniteltu puhdistamaan nautojen karva hygieenisesti ja samalla pienentämään kustannuksia perinteisesti 
käsin tehtävään puhdistukseen verrattuna.
Koneet vastaavat voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä henkilöille ja esineille direktiivin 2006/42/EY mukaan, annettu 
toukokuussa 2006. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
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Sähköinen karjaharja:
• ei aiheuta vaaraa navetassa oleville eläimille eikä ihmisille
• voidaan asentaa helposti, ilman muuraustöitä 
• on helppokäyttöinen
• kuluttaa vähän energiaa (0,37 kW) ja aiheuttaa siksi vain pienet ylläpitokustannukset 
• on luotettava ja helppo huoltaa

2. Turvallisuusohjeet

2.1. Yleistä
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.  
Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti.

 Huomio!
    Epäasiallinen käyttö aiheuttaa henkilöiden ja eläinten vammautumisvaaran ja esineiden  

vaurioitumisvaaran!

• Varmista, että laitetta käyttävät vain henkilöt, joilla on vastaavat ammatilliset tiedot.
• Lapset ja vammaiset henkilöt on pidettävä kaukana laitteesta.
• Turvallisuus- ja huolto-ohjeita on noudatettava.

Kaikkien niiden henkilöiden, joiden tehtävänä laitteen haltijan yrityksessä on tämän laitteen käyttöönotto, käyttö,  
huolto ja korjaus, on täytynyt lukea käyttöohje ja erityisesti sen turvallisuutta koskeva luku ja ymmärtää niiden sisältö. 
On suositeltavaa, että laitetta käyttävä yritys laatii tarvittaessa yrityksen sisäisiä ohjeita ottaen huomioon tiedossa  
olevat kyseeseen tulevien työntekijöiden ammatilliset pätevyydet ja että yritys vaatii kirjallisen vahvistuksen ohjeiden  
ja käyttöohjeen vastaanottamisesta tai osallistumisesta työnopastukseen.
Konetta saa käyttää, huoltaa ja kunnostaa vain koulutettu ja valtuutettu henkilökunta.  
Vastuualueet näille eri tehtäville koneen käytön ja korjauksen tai huollon puitteissa täytyy selkeästi määritellä ja niitä  
on noudatettava, jotta turvallisuusnäkökohtien suhteen ei mitään epäselviä pätevyyksiä pääse esiintymään. Kaikissa 
käyttöönottoa, huoltoa, tarkastusta ja korjausta koskevissa töissä on noudatettava käyttöohjeessa ilmoitettuja 
määräyksiä ja neuvoja.

2.2. Turvallisuuden huomioon ottava työskentely
Turvallisuusohjeita laitetta käyttävälle yritykselle ja/tai käyttöhenkilökunnalle:
• Kaikista koneen turvallisuuteen vaikuttavista työtavoista on luovuttava.
• Käyttäjän on huolehdittava siitä, että koneella tai sen parissa työskentelee ainoastaan valtuutettuja henkilöitä.
•  Käyttäjän velvollisuus on tarkastaa turvallisuuden kannalta olennaiset osat, kuten suojalaitteet (suojalevyt), ennen 

käyttöönottoa ja korjata mahdolliset puutteet ennen käyttöönottoa.
•  Suojalaitteita ei saa periaatteessa irrottaa eikä poistaa käytöstä (jo tässä viitataan vakavien loukkaantumisten 

vaaraan).
•  Jos suojalaite joudutaan poistamaan korjauksen yhteydessä, se on asennettava uudelleen korjaustöiden päätyttyä.
•  Ennen suojalevyjen irrottamista on asennettava M10-koon kuljetusvarmistusruuvit luistin pitämiseksi paikallaan.
•  Älä koskaan koske suojalevyjen taakse minkään töiden aikana! Loukkaantumisvaara!!
•  Kaikki koneen turvallisuusohjeet ja vaaralausekkeet on säilytettävä täysilukuisina ja luettavassa kunnossa ja uusittava 

tarvittaessa.
•  Huolto- ja tarkastustöitä saa tehdä ainoastaan, kun kone on pois päältä, ja niitä saa tehdä vain koulutettu 

henkilökunta.
•  Ennen koneelle tehtäviä töitä siitä on katkaistava virta. Häiriötilanteessa koneesta on viipymättä katkaistava virta ja 

estettävä sen käynnistäminen uudelleen. Häiriöt saa korjata ainoastaan valtuutettu henkilökunta.
•  Koneen lähelle ei saa mennä vaatteet tai pitkät hiukset auki. Loukkaantumisvaara!
• Karjan häntäkarvojen pituus ei saa ylittää 5:ttä cm!! Loukkaantumisvaara!!
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•  Ennen koneen käyttöönottoa ja käyttöä on ehdottomasti luettava huolellisesti tämä käyttöohje,  
ja sitä on noudatettava.

•  Koneen käyttö on sallittua vain sellaisten laitteiden ja varaosien kanssa, jotka sisältyvät toimitukseen  
tai mainitaan varaosaluettelossa.

 Huomio!
    Käyttöohjeen yksittäisten kohtien noudattamatta jättämisestä voi seurata henkilö- ja 

esinevahinkoja, joista valmistaja ei vastaa.

2.3. Määräystenmukainen käyttö
Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan lehmien ja hiehojen kuivaharjaukseen kävelypihatoissa. Niihin kuuluvat naudat/
lehmät, joilla on tiukat kaulapannat ja lyhyinä pidetyt häntäkarvat. (< 5 cm)
Tällöin on noudatettava tässä käyttöohjeessa mainittuja määräyksiä. Laitteen käyttö muilla alueilla katsotaan 
määräystenvastaiseksi. Valmistaja ei vastaa siitä johtuvista henkilö- ja/tai esinevahingoista. 
Takuun osalta käyttö katsotaan määräystenmukaiseksi, jos yksi kone on enintään 60 eläimen käytössä.

3. Asennus ja käyttöönotto

3.1. Toimitussisältö
Kone toimitetaan kuormalavalla. 
• valmiiksi asennettu • 230 V:n suojapistoke 

  Vaihteiston ilmausruuvi mukana, asennettava ehdottomasti ennen ensimmäistä käynnistystä (ks. 
kuva 4)! Kaksi M10-koon ruuvia pystyharjan vieressä luistin kiinnitystä varten (kuljetuksen aikana) 
on irrotettava ennen käyttöönottoa, mutta vasta asennuksen jälkeen. Ruuvit on säilytettävä 
myöhempiä huoltotöitä tai kuljetusta varten!

3.2. Tarkastus ennen käyttöönottoa
Ennen ”Duo”-karjaharjan käyttöönottoa täytyy ehdottomasti tarkastaa laitteen osien täydellisyys,  
näkyvät puutteet tai mahdolliset vaaranlähteet.
Tarkastusta varten on suoritettava seuraavat toimenpiteet:
•  tarkasta, onko koneessa mitään irrallisia ja riippuvia osia tai kuljetusvaurioita
•  kaapelien eristysten tarkistaminen
•  Tarkasta, että kaikki suojalaitteet ovat paikoillaan ja moitteettomassa kunnossa.
•  tarkasta, onko koneen lähellä sellaisia vaaranlähteitä, jotka voivat haitata koneen moitteetonta ja turvallista  

käyttöä (vesiletkut, sään vaikutukset, riippuvat kaapelit tai köydet ...)

3.3. Asennus
Optimaalinen sijoitus ja tukeva kiinnitysmahdollisuus ovat erityisen tärkeitä seikkoja tämän kovaan käyttöön  
joutuvan laiteen ongelmattoman käytön kannalta. Mm. seuraavat asiat on huomioitava: 
• maitetta ei kannata sijoittaa ahtaaseen kohtaan navetassa. 
• ruuhkien välttämiseksi konetta ei pidä sijoittaa juuri ennen lypsyasemaa tai sen jälkeen. 
• konetta ei saa asentaa pölylle arkojen laitteiden lähelle
•  sähkökäyttöinen ohjausyksikkö on asennettava tasaiselle, tärinättömälle alustalle sähköisten osien tärinästä  

johtuvien vaurioiden estämiseksi
• sähkökäyttöinen ohjausyksikkö on suojattava sateelta ja voimakkaalta auringonpaisteelta
• kone on aina kiinnitettävä tukevaan betoniseinään tai pylvääseen
• perusrungon tukipinnan on oltava tasainen, koska muuten runko voi kiertyä –> seurauksia 
•  käytä neljää suurta rasitusta kestävää ruuvia, joiden koko on vähintään M12. Kiinnitysmateriaalin on oltava alustalle 

tarkoitettua. (muuraus, betoniseinä). Betoniseinän kohdalla riittävät useimmiten suurta rasitusta kestävät ankkurit, 
muilla alustoilla on käytettävä aina läpiruuveja. 
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• sone ja ohjausyksikkö on ulos asennettaessa suojattava katolla vesi- ja lumisateelta.
•  koneen asennuksessa on aina käytettävä sopivia nostovälineitä (taljaa, etukuormaajaa jne.). Lisäksi voimassa olevia 

työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava
• ruuviliitosten avautuminen itsestään on estettävä –> käytettävä itsevarmistavia muttereita ja/tai kierreliimaa
• kiinnitys on säännöllisesti tarkistettava ja tarvittaessa kiristettävä.
Vihje: Kiinnitä kone tasaiseen, massiiviseen betoniseinään. Poraa reiät betoniseinään, ja ruuvaa teräksiset vastalevyt tai 
suuret levyt seinän toiselle puolelle kierretankojen ja koneen perusrunkoon.

 Huomio:  Varmista etenkin pylväsasennuksen yhteydessä, ettei perusrunko kierry. (Näin saattaa 
käydä, jos ruuveja kiristetään liikaa)

Asennuskorkeus: ks. kuva 2
Pystyharjan yläreunan tulee olla noin 15 cm karjan keskimääräisen säkäkorkeuden alapuolella, jotta sekä pienemmät 
että suuremmat eläimet saavat käytettyä konetta ongelmitta.
Laskentaesimerkki: Ø Säkäkorkeus = 140 cm –> pystyharjan yläreuna = n. 125 cm 
Näin saadaan rungon molempien alempien reikien korkeudeksi 63 cm.

Jos karjan säkäkorkeuksissa on suuria eroja (yli 20 cm), kone tulisi kiinnittää vähän korkeammalle harjojen liiallisen 
kulumisen välttämiseksi.
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Kuva 2: Asennuskorkeus Kuva 3: Reikäkuvio
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Työturvallisuus asennuksen yhteydessä: 
•  Koneen putoaminen tai kaatuminen on aina estettävä asennuksen aikana – hengenvaara!!!

–> Aseta kiinnityshihnat vaihteiston ympärille ja varmista nostolaitteella.
•  Karjaharjan vakiotoimitukseen sisältyy kaksi kuljetusvarmistusruuvia, jotta luisti ei pääse liikkumaan jännittyneiden 

jousien vuoksi. 
Varmistusruuvit saa irrottaa vasta, kun kone on kiinnitetty seinään. 

•  Asennuksen ja ennen kaikkea käytön aikana ei saa koskaan koskea koneen sisälle (suojalevyjen taakse).
 
   Koneen kiinnityksen jälkeen ja ennen sen ensimmäistä käyttöönottoa jo asennettu sulkuruuvi 

(kuva 5) vaihteistossa on vaihdettava mukana tulleeseen ilmausruuviin (kuva 4).  
Jos tätä ohjetta ei noudateta, vaarana on vaihteiston vioittuminen!!

Kuva 4: Oikein!    Kuva 5: Väärin!

Lopuksi elektroniikan ohjausyksikkö on kiinnitettävä koneen yläpuolelle pois eläinten ulottuvilta.

  Asiakkaan on suojattava moottorin johdot ja ohjausyksikön anturit niin, etteivät eläimet pääse  
puremaan niitä.

3.4. Sähköliitäntä
Jännitteen ja taajuuden täytyy olla 230 V/50 Hz.
Koneen liitäntään on käytettävä 16 A:n vaihtovirtapistorasiaa, jonka asennuksen saa tehdä ainoastaan toimiluvan saanut 
sähköalan yritys. Ne on asennettava pois eläinten ulottuvilta (koneen yläpuolelle).
Epäasianmukaisesta liitännästä aiheutuneista vaurioista ei valmistaja vastaa, eikä takuu niitä korvaa.
Ennen käyttöönottoa kone on liitettävä navetan potentiaalintasausjärjestelmään. Paikallisia turvallisuus- ja maadoitus-
määräyksiä on noudatettava. Kysy sähköasentajalta!

   Koneen täytyy olla varmistettu kahden erillisen 16 A:n sulakkeen kautta! Jos kone on varmistettu 
yhden tai useampien sähkön suurkuluttajien kanssa yhdessä, seurauksena voi olla toimintahäiri-
öitä tai elektroniikan vaurioita! 

4. Käyttö

4.1. Kytkeminen päälle
Kun sähkönsyöttö on kytketty päälle, kone on käyttövalmis noin 20 sekunnin kuluttua.
Kone ilmoittaa käyttövalmiuden saavuttamisesta näytölle tulevilla kolmella viivalla. (ks. kuva 6)
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Ennen sitä näytöllä näkyy vielä nykyinen ohjelmistoversio (R..), katkaisutaajuuden asetus (tehdasasetus F07) ja jaksoaika 
(tehdasasetus T07 –> 60 s). (Katso lisätietoja kohdasta 4.3. Näyttö ja elektroniikka)

     Kuva 6

4.2. Toiminta
Moottori aktivoituu harjojen nostamisen myötä, sillä anturi (kohta 5, kuva 8) tunnistaa luistin lepoasennon. Kun luisti 
poistuu lepoasennosta, harjat alkavat pyöriä säädetyn jakson ajan (tehdasasetus 60 s). Työjakson päätyttyä ohjaus 
odottaa vielä aktivointia, jolloin harjojen pyörimissuunta vaihtuu päinvastaiseksi edelliseen jaksoon verrattuna. Siten 
harjat kuluvat tasaisesti.

4.3. Näyttö ja elektroniikka
Näytön tehtävänä on ilmoittaa toimintatilasta (häiriöistä). Elektroniikka säätelee aktivoitumista, turvasammutusta ja 
jakson pituutta.

Kuva 7: Pääohjauskortin kaavio

4

5

3 1

Moottorin kaapeli
U2: Johdin nro 5 + kondensaattorin sininen johdin
Z1: Johdin nro 4
C:  Kondensaattorin ruskea johdin
Z2: Johdin nro 2
U1: Johdin nro 1
N
L
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Kuva 8: Pääohjauskortin kaavio + anturin liitäntä
 

4.3.1. Harjausvastuksen valvonta
Laite valvoo moottorin kuluttamaa virtaa ja ratkaisee siten karjaharjan asianmukaisen käyttötavan. Jos käyttömoottori 
kuormittuu liikaa, harja pysähtyy ja pyörii lopuksi vastakkaiseen suuntaan. Näin voi käydä, jos eläimet nojaavat liian 
voimakkaasti tai jos häntä kietoutuu harjan ympärille.
Jos tämä toistuu useammin kuin viisi kertaa, jolloin tapahtumien välin on oltava alle 5 sekuntia, ohjauskortti aktivoi 
hälytyksen, näytölle tulee häiriöilmoitus ”A03” ja näyttö menee kolmeksi minuutiksi hälytystilaan. (= moottori ei  
käynnisty)
Vastuksen raja-arvoa (= katkaisuvastusta) voidaan säätää ohjauskortin mustan vaihtokytkinelementin (kohta 1; kuva 7) 
avulla. Säätö on annettava aina sähköalan ammattilaisen tehtäväksi, joka voi taata ohjausyksikön turvallisen avaamisen. 
(Taulukko ohjausyksikön sisällä.)

 Huomio!
    Arvoja saa muuttaa vain, kun kone on irrotettu jännitteensyötöstä.

Raja-arvo on pienin, kun asetus on F00, ja suurin asetuksella F15. (Taulukko ohjausyksikön sisällä.) Jos asetus on  
eläimillenne liian suuri tai liian pieni, sitä voidaan säätää tästä.

 Huomio! 
    Asetus on aina mukautettava karjan mukaan. Jos asetus on liian suuri, seurauksena voi olla  

loukkaantumisia. Tästä asetuksesta vastaa asiakas.

4.3.2. Jaksoajan säätäminen
Jaksoajaksi on tehtaalla asetettu 60 sekuntia. Tarvittaessa sitä voidaan näyttökortin vaihtokytkinelementin (kohta 2, 
kuva 8) avulla säätää 7,5-120 sekunnin välillä. (Taulukko ohjausyksikön sisällä.)
Koneen uudelleenkäynnistyksen (jännitteensyöttöön kytkemisen) jälkeen muutokset tulevat voimaan ja näkyvät hetken 
ajan näytöllä.

2
1. Vaihtokytkinelementti
2. Vaihtokytkinelementti näyttökortissa
3. LED DL 1
4. LED DL 2
5. 6,3 A:n sulake
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4.3.3. Näytön ja LED-ilmoitusten selitykset
Näytön ilmoitusten selitykset:

Näytön teksti Kuvaus
Ei mitään Ei verkkojännitettä
--- Kone käyttövalmis
A01 Ylijännitehälytys - yli 260 V

A02
Hälytys maksimikäyttöajan ylittymisestä - Ohjausta ei ole katkaistu 20 minuuttiin 
(anturi viallinen/siirretty)

A03 Hälytys harjojen jumittumisesta 5 x peräkkäin
A05 Hälytys ohjauskortin ylikuumenemisesta (> 60 °C)
A06 Hälytys ohjauskortin matalasta lämpötilasta (< -30 °C)

Ohjauskortissa on 2 LED-valoa

Nimitys Väri Kuvaus

LED 1 (kohta 3) Punainen
Vilkkuu: Kone käyttövalmis –> ei ongelmaa
Palaa jatkuvasti: Ohjauskortti poissa käytöstä

LED 2 (kohta 4) Punainen
palaa jatkuvasti: Sulake 6, 3 A (kohta 5) viallinen 
ei pala: Sulake 6, 3 A (kohta 5) toimintakelpoinen

5. Säännöllinen huolto ja puhdistus

Konetta saa käyttää vain moitteettomassa kunnossa! Kone on välittömästi pysäytettävä, jos jokin vaurio tai 
toimintavika havaitaan!

 Huomio!
   Henkilöiden ja eläinten vammautumisvaara ja esineiden vaurioitumisvaara!
• Huolto- ja puhdistustöitä saa suorittaa vain koneen ollessa kytkettynä pois päältä. Verkkopistoke on irrotettava!!
• Huolto- ja puhdistustyöt saa antaa vain koulutetun henkilökunnan suoritettavaksi.
•  Jos laitteen tarrakilvet (esim. tyyppikilpi) eivät ole luettavassa kunnossa tai vaurioituneet, ne on heti vaihdettava uusiin 

tarrakilpiin.

5.1. Huoltokaavion yleiskuva:

Rakenneosa Puhdistus Voitelu Tarkastus Suoritusväli

Mekaaninen ja sähköinen silmämääräi-
nen turvallisuustekninen tarkastus

x päivittäin

Vaihteisto x

viikoittain
Ruuviliitokset x

Liikkuvat osat (muovikiskot, rullat, kumi-
puskurit, alemmat laakerit) 

x x

Harjat x x

Koko laite x
neljännesvuosit-

tain
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5.2. Mekaaninen ja sähköinen silmämääräinen turvallisuustekninen tarkastus: 
• koneen tarkastus päivittäin ulkoisesti havaittavien vaurioiden varalta ja yleisen käyttökunnon varmistamiseksi.
•  sähköjohtojen ja ohjausyksikön kunnon tarkistaminen (puremajäljet, hankautumat, irralliset liitännät jne.).

Korjaustöitä sähköisissä rakenneosissa saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen sähköturvallisuusmääräyksiä  
noudattaen. 

• sammuttaminen esim. sulakkeen avulla 
• uudelleenkäynnistyksen estäminen
• jännitteettömyyden toteaminen
• maadoitus ja oikosulkeminen
• läheisten jännitteisten osien tunnistaminen ja eristäminen

 
5.3. Vaihteisto
Harjojen ja vaihteiston väli ja siellä olevat tiivisteet on tarkistettava viikoittain likaantumisen (karvojen!!) varalta ja 
tarvittaessa puhdistettava. Jos puhdistus viivästyy, karvat voivat joutua/painua tiivisteisiin, minkä seurauksena voi  
olla öljyn kulutusta, laakerivaurioita ja mahdollisesti jopa vaihteistovaurioita. 
Myös öljypinnan taso on tarkistettava viikoittain. Vaihteisto on täytetty tehtaalla valmiiksi Shell Tivela S320 -vaihteistoöljyllä. 
Öljyä lisättäessä tulee käyttää ainoastaan tätä öljytyyppiä.

5.4. Ruuviliitokset
Tarkista viikoittain kaikkien ruuviliitosten tukevuus, etenkin koneen kiinnitys seinään. Kiristä kaikki ruuviliitokset tarvit-
taessa.

5.5. Liikkuvat osat
Rullat (kuva 10; kohta 20), kumipuskurit (kohdat 10+16), muoviset liukukiskot alhaalla (kohta 18) ja ylhäällä  
(kuva 9; kohta 2)
Nämä osat on säännöllisesti tarkastettava ja vaihdettava, jos ne ovat erittäin kuluneita.
Joidenkin kiskon osien vaihtamista varten koko luisti on irrotettava seinäkehyksestä!! 

  Kun osia vaihdetaan, luistin ja vaihteiston putoaminen tai liukuminen on aina estettävä nostolait-
teella (etukuormaajalla, taljalla)!! Loukkaantumisvaara!!

    Ylempien muovikiskojen ja muovisten sivukiskojen käyttöiän pidentämiseksi liukukiskoille on 
säännöllisesti levitettävä voiteluainetta.

5.6. Harjat
Harjat (kuva 11; kohdat 37 + 41) on vaihdettava, kun ne ovat kuluneet loppuun tai kun niiden puhdistusteho ei ole enää riittävä. 

Harjojen vaihtaminen
pystyharja:
1. Avaa kaksi M10-ruuvia (kohta 26) alhaalta luistista
2. Irrota suojalevy (kohta 14), avaa varmistusrengas (kohta 43)
3. Irrota harja (kohta 41) ja vaihda tilalle uusi harja.
4. Asenna osat päinvastaisessa järjestyksessä.

vaakaharja:
1. Avaa M10-ruuvi (kohta 39) harjasta ja irrota puristuslevy (kohta 38).
2. Irrota harja (kohta 37) ja vaihda tilalle uusi harja.
3. Asenna osat päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista M10-ruuvi (kohta 39) kierreliimalla.

Harjojen puhdistus
Harjaelementti on puhdistettava 6 viikon välein sopivalla desinfiointiaineella. (Esimerkiksi Albert Kerbl GmbH:n  
INTERKOKASK-sumutteella, tuotenumero 299698)
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5.7. Koko laite
Koko laite on puhdistettava säännöllisesti.

  Vaihteistoa, moottoria ja sähköosia ei saa puhdistaa painepesurilla. 
   Ohjausyksikön saa puhdistaa vai kostealla sienellä/liinalla!

Ympäristöä koskeva ohje
Noudata paikkakunnalla sovellettavia jätehuoltomääräyksiä! Jos sinulla on kysyttävää päästömahdollisuuksista 
ja -määristä, käänny paikkakunnan asiasta vastaavan organisaation puoleen. Huomioi tuoteselosteessa  
mainitut ja/tai etikettiin painetut tiedot. 

6. Rakenne ja varaosaluettelo 

Kuva koneesta ja varaosista on tämän asiakirjan lopussa.

7. Jäljelle jäävät vaarat

Riski ihmisille:
Seuraavat olosuhteet heikentävät ihmisten turvallisuutta ja vaikuttavat esineellisten vaurioiden syntymiseen:
• Jos liikkuvien osien suojalaitteet poistetaan.
• Jos ohjausjärjestelmän mahdollista vauriota ei heti korjata.
• Jos kouluttamaton henkilökunta suorittaa töitä sähköosille.
•  Jos kone käynnistetään kiinnittämättä sitä ensin määräysten mukaisesti seinään tai pylvääseen (kokeilu- tai  

esittelysyistä).

Seuraaviin kohtiin on koottu yhteen muita henkilö- ja esinevahinkojen välttämistä koskevia toimenpiteitä:
•  Kiinnitä huomiota siihen, että kone, ohjauslaitteet ja harjat eivät vaurioidu kuljetuksen ja asennuksen aikana.
• Asenna kone sellaiseen paikkaan, joka on hyvin tuuletettu ja jossa ei esiinny sähkömagneettisia häiriöitä.
• Vastuussa olevan henkilökunnan täytyy olla saanut koulutusta koneen käyttöön ja kunnossapitoon.

Riski eläimille:
Seuraavat olosuhteet vaikuttavat karjan turvallisuuteen.
• Eläimet eivät ole vielä täysikokoisia.
•  Eläimet edustavat poikkeuksellisen pienikokoista rotua.  

–> Katkaisuvastus on ehkä säädetty liian suureksi.
• Eläimillä on kaulapannat ja/tai liian pitkät häntäkarvat.
• Eläinten karvan pituus on yli 5 cm.
• Asiakas ei ole suojannut jännitteisiä osia (johtoja) riittävästi/ollenkaan puremisen varalta.

      Huomautus: Häntäkarvojen pituus ei saa ylittää 5:ttä cm!
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8. Vian kuvaus ja korjaaminen

Seuraavassa luetellaan joitakin toimintahäiriöitä, joita voi esiintyä kulumisen, koneen vikojen sekä etenkin vaikeiden 
ympäristöolosuhteiden, virheellisen käytön tai puutteellisen huollon seurauksena.
Tässä kuvataan menetelmät ongelmien löytämiseen ja korjaamiseen:

 Huomio!
    Jännitteisten osien parissa työskentely on sallittua vain, kun jännitteensyöttö  

on ensin katkaistu!

1.  Laite ei käynnisty:
 Laite ei saa virtaa.
  • Varmista, että sähköverkkoon tulee jännite. (Onko näytöllä ilmoituksia?)
  • Varmista, että jakotaulun sulake on toimintakunnossa.
  • Varmista, että paikoitusanturi on oikeassa kohdassa.
  •  Varmista, että syöttökaapeli ja moottorin kaapeli ovat ehjiä ja että ne on liitetty oikein.
 Verkkojännite liian suuri: Näytöllä on hälytysviesti ”A01”.
  • Tarkista, onko verkon jännite alle 260 V.
  •  Tarkistuta sähköasentajalla, esiintyykö verkossa yli 260 V:n jännitepiikkejä.  

–> Etsikää piikkien syyt ja korjatkaa ne
   Piirilevyn sulake 6, 3 A (kuva 7; kohta 5) palanut tai irronnut kiinnityksestään. (LED 2, kohta 4, kuva 7,  

palaa jatkuvasti)
  • Irrota laite sähköverkosta ja paina sulake paikalleen tai vaihda se. 
  •  Kytke laite uudelleen päälle ja tarkista, syttyykö punainen LED 2.  

(–> myös uusi sulake palanut)
  • Jos näin on, ohjauskortti on viallinen.
 Työjakson aktivointiin käytettävä paikoitusanturi ei toimi.
  •  Varmista luistia nostamalla (5 cm), että anturi on vapautunut tai sitä käytetään määräystenmukaisesti. 
  • Tarkista, onko anturi kiinnitetty oikeaan kohtaan.
  •  Tarkista, palaako anturin takana oleva LED lepoasennossa ja sammuuko se, kun luisti poistuu lepoasennosta.
  •  Tarkista, onko paikoitusanturi liitetty ohjausyksikköön asianmukaisesti.  

(Irrotettava verkkojännitteestä)
  • Vaihda anturi
 Ohjauskortti vaurioitunut
  • Vaihda ohjauskortti
 Laite on kiinnitetty liian korkealle eläimiänne varten
  • Säädä laitteen korkeus sopivaksi
  • Tarkista paikoitusanturi

2.  Moottori pyörii jatkuvasti 20 minuutin ajan (pitäen lyhyitä taukoja työjaksojen välillä) – lopuksi näytölle 
tulee hälytys ”A02”.

 Paikoitusanturi ei toimi
  •  Varmista luistia nostamalla, että anturi on vapautunut tai sitä käytetään määräystenmukaisesti (anturin takaosan 

LED sammuu –> anturi ok)
  •  Varmista, että anturi aktivoituu lepoasennossa. (Anturin takaosan LED palaa) 

Ellei, säädä anturia, kunnes LED palaa lepoasennossa
  •  Varmista, etteivät lika tai irralliset osat estä luistin palaamista lepoasentoon
  •  Varmista, etteivät jouset ole liian jännittyneitä  

–> Vähennä jousijännitystä
  • Käynnistä laite uudelleen
  • Vaihda anturi
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 Moottori vaurioitunut.
  • Vaihda moottori
 Näyttökortti tai ohjauskortti vaurioitunut.
  • Vaihda näyttö tai ohjauskortti.

3. Harja ei vaihda pyörimissuuntaansa, kun se on kuormitettuna:
 Harjausvastuksen valvonnan asetusta ei ole määritetty asianmukaisesti.
  •  Säädä mustan vaihtokytkimen (kuva 7, kohta 1) asetusta, kunnes moottori vaihtaa pyörimissuuntaa halutulla 

kuormituksella. 
  •  Jos laite ei sammu millään asetuksella kohtuullisella kuormituksella, ohjauskortti on vaihdettava.

4.  Laite vaihtaa pyörimissuuntaansa viisi kertaa peräkkäin ja pysähtyy sitten kolmeksi minuutiksi. –
Näytöllä on hälytysviesti ”A03”:

 Vieras esine jarruttaa moottoria mekaanisesti.
  • Poista vieras esine
 Ohjauskortti vaurioitunut.
  • Vaihda ohjauskortti
 Vaihteisto sisältää jarruttavia mekaanisia osia. (esim. hammaspyörän rikkoutuminen öljyn puutteen vuoksi)
  • Ota yhteyttä valmistajaan
  • Vaihda moottori ja vaihteisto

5. Kone ei käynnistyy ja näyttää (hetken ajan) hälytystä ”A01”
 Jännitteensyötössä esiintyy sallittua suurempia huippuvirtoja
  • varmista, ettei samaan virtapiiriin/sulakkeeseen ole kytketty muita runsaasti virtaa kuluttavia laitteita. 
  • mittauta verkkojännitteen huippuarvot sähköasentajalla

6. Luisti kulkee puhtaana ylös ja alas:
 Alustassa ja/tai ohjausosissa on vieraita esineitä
  • poista vieraat esineet
 Ohjausosat (ohjausrullat, muovikiskot, muovipuskurit jne.) ovat kuluneita/viallisia. 
  • vaihda kuluneet/vialliset osat
 Sivuttaisvälys luistin ja kehyksen välillä on liian suuri
  •  Aseta muovisten ohjauskiskojen (kuva 9, kohta 18) alle 0,5 mm paksu pelti (tuote 18810-23)  

–> välys pienentyy
  • vaihda ohjauskiskot
 Kehys on taipunut
  • tarkista, onko seinän pinta tasainen (seinäasennus)
  • tarkista, onko kehys vääntynyt ruuvien liiallisen kiristämisen vuoksi (pylväsasennus)
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9. Takuu

Valmistaja myöntää tuotteelle ”Duo-karjaharja” seuraavan epäitsenäisen takuun:

1. Tuotteen käyttöalue
Takuu koskee vain tuotteita, joita käytetään määräystenmukaisesti. 

2. Takuuaika:
Takuuaika on yksi vuosi, ja se alkaa tuotteen vaaran siirtymisestä sille hankkijalle, joka käyttää ensimmäisen kerran 
konetta määräystenmukaisesti.
Takuutapaukseksi hyväksytään vain sellaiset puutteet, jotka on takuuajan aikana ilmoitettu valmistajalle tekstin 
muodossa, eli kirjallisesti, faksilla tai sähköpostilla. Takuuajan päättymisen jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida 
hyväksyä.

3. Takuun sisältö
Tämä takuu on epäitsenäinen laajennus lakimääräiselle puutteiden takuuvastuulle.  
Vastaamme myös kaikista sellaisista puutteista, jotka ovat ilmenneet vaaran siirtymisen jälkeen, mutta kuitenkin vielä 
takuuajan puitteissa ja jotka on tämän ajan kuluessa ilmoitettu. 

4. Suoritusten laajuus takuutapauksessa
Takuutapaus koskee ainoastaan materiaalikustannuksia varaosille vaihdettaviin tai viallisiin osiin. Poissuljettuja ovat 
erityisesti työ- tai palkkakustannukset viallisten osien vaihtoa/korjausta varten, materiaali ja suoritukset säännöllisten 
huoltojen yhteydessä sekä kuljetuskustannukset korjausten yhteydessä. Erityisesti ei kustannuksia korvata, jos korjaustyöt 
on suoritettu ilman ennakolta tapahtunutta yhteydenottoa valmistajaan.

5. Rajoitukset
Takuusta poissuljettuja ovat aina sellaiset viat, jotka ovat aiheutuneet tuotteen huolimattomasta käytöstä tai tahallisesta 
vaurioittamisesta, määräystenvastaisesta käytöstä, epäasianmukaisesta käytöstä ja/tai epäasianmukaisesti suoritetusta 
sähköliitännästä tai tuotteen ylikuormittumisesta.
Tämä takuu ei koske tuotteen kuluvia osia, kuten esimerkiksi harjoja, tiivisteitä, laakereita, liukuratoja, rullia,  
kumipuskureita, harjojen jousia jne.)

6. Takuun raukeaminen
Tämä takuu raukeaa yllä mainitusta takuuajasta riippumatta silloin, jos käyttäjä ei ole suorittanut tai antanut 
suoritettavaksi esimääriteltyjä huoltoja ajoissa tai asianmukaisesti, tai jos loppuunkuluneita kuluvia osia ei ole ajoissa 
vaihdettu, tai jos tuotetta on edelleen käytetty huolimatta havaituista vioista ja/tai vaurioista. Tämä takuu raukeaa myös 
silloin, jos tuotteen on avannut, korjannut ja/tai teknisesti muuttanut valtuuttamaton ja/tai tehtävään soveltumaton 
ammattihenkilökunta.

7. Vastuun raukeaminen
Vastuu korvauksista on rajoitettu tapauksiin, joissa on kyseessä karkea huolimattomuus ja/tai tahallisuus. Tämä 
vastuurajoitus ei koske ihmisten hengen, ruumiin tai terveyden loukkaamisia.

8. Yleinen takuu
Ostajan lakisääteisiin takuusuoritusvaatimuksiin ei tämä takuu vaikuta.
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10. Tekniset tiedot

Tuotenumero / tyyppimerkintä: 18810 / 18820

Jännite: 230 V / 50 Hz

Teho: 0,37 kW

Kierrosluku: 60 r/min

Kotelointiluokka: IP56

Suojaluokka: I

Mitat: K 115 x L 40 x S 105 cm

Kiinnitysreikien väli: 350 x 872 mm (L x K), Ø17mm (ks. kuva 3)

Paino: n. 150 kg

Harjan halkaisija: 315 mm / 420 mm

Harjan pituus: 650 mm / 550 mm

11. CE-merkki/EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9, 84428 Buchbach, Deutschland

Tuotteen nimi:  Karjaharja, Cow Cleaner Duo, 18810
  Karjaharja, HappyCow Duo, 18820

Nimetyt koneet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä meidän markkinoille 
tuomassamme versiossa seuraavien EY-direktiivien perustavanlaatuisia turvallisuus- ja 
terveysvaatimuksia:

2006/42/EY - konedirektiivi
2014/30/EY - sähkömagneettinen yhteensopivuus

Jos koneisiin tehdään sellaisia muutoksia, joista ei ole meidän kanssamme sovittu, tämä vakuutus 
raukeaa.

Paikka, päivämäärä: Buchbach, 08.11.2017

Albert Kerbl,
toimitusjohtaja

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE-merkki tarkoittaa, että Euroopan unionin direktiivien vaatimukset on täytetty.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä myös internetissä seuraavassa osoitteessa: http://www.kerbl.de
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