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1

Belangrijke basisinformatie

We zijn blij dat u voor een machine van de firma Cramer GmbH uit
Duitsland hebt gekozen.
Lees voordat u de machine in gebruik neemt, de
gebruiksaanwijzing door en volg de aanwijzingen en
veiligheidsvoorschriften op.

1.2

Verklaring van de symbolen

GEVAAR!
Met dit symbool wordt gewaarschuwd voor een
direct bedreigende situatie die tot ernstig of
dodelijk letsel kan leiden als de situatie niet
vermeden wordt.

Colofon
Cramer GmbH
Reimersstr. 36

WAARSCHUWING!

26789 Leer
Duitsland

Met dit symbool wordt gewaarschuwd voor een
mogelijk gevaar dat tot ernstig of dodelijk letsel
kan leiden als dit gevaar niet vermeden wordt.

Tel.: +49491/60950
Fax: +49491/6095200
Info@cramer.eu

VOORZICHTIG!

Kantongerecht Aurich HRB 110877

Met dit symbool wordt gewezen op een
mogelijk gevaar dat tot licht letsel kan leiden
als dit gevaar niet vermeden wordt.

Btw-nummer: DE 814 305 398
1.1

Algemeen

Informatie over deze gebruiksaanwijzing






Wanneer de aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing worden
opgevolgd, kan de machine zonder gevaar en efficiënt worden
gebruikt.
Het personeel dat de machine bedient moet vóór aanvang van
de werkzaamheden deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen
en de inhoud begrijpen.
Het is van essentieel belang om de machine zonder gevaar te
gebruiken, dat alle aanwijzingen aangaande de veiligheid
opgevolgd worden.

Gebruiksaanwijzing bewaren




De gebruiksaanwijzing hoort onlosmakelijk bij de machine en
moet in de onmiddellijke nabijheid van de machine worden
bewaard.
Het bedienend personeel moet te allen tijde toegang hebben tot
de gebruiksaanwijzing.

Verkeersregels


Bij gebruik van de openbare weg moeten de geldende
verkeersregels worden opgevolgd.

Voorschriften voor vermijden van ongelukken



Bovendien moeten de algemene voorschriften voor veiligheid en
vermijden van ongelukken worden opgevolgd.
De nationale wettelijke maatregelen ter bescherming van de
werknemer moeten worden opgevolgd.

Overige documentatie

OPMERKING!
Met dit symbool wordt gewaarschuwd voor een mogelijk
gevaar dat schade aan voorwerpen kan veroorzaken.
1.3

Beperking van de aansprakelijkheid

In de volgende situaties is de fabrikant niet aansprakelijk:
 Niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing
 Niet-beoogd gebruik van de machine of van hulpstukken.
 Gebruik door personeel dat niet opgeleid is.
 Gebruik van niet-toegelaten hulpstukken. Er mogen uitsluitend
originele onderdelen worden gebruikt.
 Aanpassen van de machine of van hulpstukken zonder
toestemming van de fabrikant.
1.4

Auteursrecht

© Cramer GmbH
De gebruiksaanwijzing mag uitsluitend worden vermenigvuldigd voor
opleidingsdoeleinden binnen het bedrijf.
1.5

Vrijwaring

In elk land gelden de door ons uitgegeven algemene voorwaarden.
Defecten tijdens de wettelijke garantieperiode worden door ons
gratis verholpen, voor zover deze het gevolg zijn van materiaal- of
constructiefouten waar wij verantwoordelijk voor zijn. Bij defecten
moet u contact opnemen met het bedrijf waar u de machine hebt
gekocht en een aankoopbewijs overleggen.

Montagehandleiding, conformiteitsverklaring.
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2

Veiligheid

2.1

Beoogd gebruik

De machine is bedoeld voor gebruik als veegmachine voor
het vegen van bladeren, afval en sneeuw. Wanneer een
verzamelbak gemonteerd is, kan de machine ook worden
gebruikt voor het verzamelen van afval en bladeren.
Elk ander gebruik geldt als niet-beoogd gebruik. De fabrikant
is niet verantwoordelijk voor schade die uit zulk niet-beoogd
gebruik voortvloeit. De gebruiker is volledig verantwoordelijk
voor dergelijke schade.
Tot het beoogd gebruik behoort ook het opvolgen van de door de
fabrikant voorgeschreven voorwaarden voor gebruik en
onderhoud.
2.2

Mogelijke verkeerde toepassingen

Met name is het verboden:
˗ draden, kabels of zware stenen op te vegen (gevaar op schade
aan de machine en gevaar op letsel!)
˗ voorwerpen met de voet onder de draaiende borstels te schuiven
(gevaar op letsel!)
˗ voorwerpen op te vegen die de borstels zouden kunnen
blokkeren (schade aan voorwerpen!)
˗ de accu van de KM domus met een andere dan de originele lader
op te laden. (schade aan de accu door verkeerd opladen)
˗ de accu in de machine in direct zonlicht te laten staan
˗ de machine achteruit te trekken, tenzij dit absoluut noodzakelijk
is.
2.3

Algemene bronnen van gevaar

2.3.1

Gebruik en bediening

 Controleer vóór het gebruik of de machine inclusief hulpstukken
in de juiste toestand is voor een veilig gebruik.
 De machine mag alleen voor het beoogde gebruik worden
gebruikt.
 De machine mag niet in afgesloten ruimtes worden gebruikt.
 De machine mag alleen op de in de gebruiksaanwijzing vermelde
ondergrond worden gebruikt.
 De machine mag alleen gebruikt worden door personen die
getraind zijn in het gebruik of hebben laten zien te weten hoe de
machine moet worden gebruikt en expliciet opdracht hebben
gekregen de machine te gebruiken.
 Bij het starten van de motor mogen zich geen andere personen in
de buurt van de machine bevinden.
 Alle veiligheidsvoorzieningen moeten juist aangebracht zijn en
functioneren.
 De machine mag nooit onbewaakt worden gelaten.
 Bij het verlaten van de machine moet de motor uit worden gezet
en moet ervoor worden gezorgd dat de machine niet door
onbevoegden in beweging kan worden gezet.
 De persoon die de machine bedient, is verantwoordelijk voor
ongelukken met derden of hun eigendommen.
 Gebruik nooit geweld bij het bedienen van de machine. Het werk
wordt beter en veiliger uitgevoerd bij de snelheid waar de
machine voor ontworpen is.
2.3.2

Gevaren specifiek voor het product

 Rijd niet over ontvlambare of hete voorwerpen heen (bijvoorbeeld
gloeiende kooltjes) (levensgevaar als gevolg van verbranding!).
 Lithium-ionen in de gebruikte accu's vormen een giftig en bijtend
materiaal.
 Gebruik de machine niet in een omgeving waar gevaar op
explosies bestaat, zoals bij brandende vloeistoffen, gas of stof.
De machine kan vonken veroorzaken, waardoor dergelijke
materialen kunnen worden ontstoken.

 Verwijder voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden altijd
eerst de accu. Gevaar op elektrische schok.
2.3.4

Bij gebruik van apparaten met accuvoeding moeten altijd bepaalde
elementaire voorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico
op brand, lekkende accu's en letsel te verkleinen.
 Gebruik voor het opladen uitsluitend de meegeleverde acculader.
 Gebruik de meegeleverde acculader niet voor het opladen van
andere accu's.
 De accu's en de acculader moeten droog blijven. Gebruik de
acculader en de accu's niet bij regen of ander vocht.
 Stel de accu niet aan hoge temperaturen bloot, zoals in de buurt
van open vuur of verwarmingsapparaten.
 Trek nooit aan het snoer van de acculader, maar altijd aan de
stekker. Hierdoor wordt schade aan de stekker en het snoer
voorkomen.
 Gebruik geen beschadigde acculader. Een beschadigde
acculader moet altijd volledig worden vervangen.
 Demonteer de acculader niet en probeer hem niet te repareren.
Stel de accu niet bloot aan schokken, sla er niet op en zet er
niets op.
 Verwijder vóór het reinigen de accu uit de machine.
 Houd niet gebruikte accu's uit de buurt van andere metalen
voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels of spijkers.
 Vermijd contact met een lekkende accu en zorg dat deze niet
meer kan worden gebruikt. Mocht u toch in contact met een
lekkende accu komen, spoel de vloeistof dan met water af en
roep medische hulp in.
 Zie verder de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de accu
en de lader.
2.3.5

Gevaar door gebruik van een elektromotor

 Raak de onderdelen van de motor tijdens en kort na gebruik niet
aan. Groot gevaar op verbranding door hete oppervlakken.
 Zet de motor uit en laat deze afkoelen voordat werkzaamheden,
inclusief onderhoud, reiniging en reparatie, worden uitgevoerd.
 Houd de machine weg van regen of vocht. Bij sneeuw is gebruik
alleen toegestaan als een afdekking tegen sproeien gemonteerd
is (gevaar op elektrische schok).
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Gevaar bij rijden

 Zonder gebruik van hulpstukken mag op hellingen van maximaal
12% worden gereden.
 Met gebruik van hulpstukken mag op hellingen van maximaal 2
% worden gereden.
 Bij rijden dwars op de helling mag de helling maximaal 12%
bedragen.
 Maak op hellingen hulpstukken voorzichtig los.
2.3.6

Gevaar voor personen, kinderen en huisdieren

 De persoon die de machine bedient moet op de plaatselijke
omstandigheden letten, zoals het effect van geluid op personen
en dieren.
 De machine mag nooit op een helling uit worden gezet.
 Kinderen en huisdieren of vee mogen zich niet in de
onmiddellijke nabijheid van de machine bevinden.
 Kinderen mogen niet met de machine spelen.
2.4

Onderhoud

 Onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en werkzaamheden
voor het oplossen van problemen mogen uitsluitend bij
uitgeschakelde aandrijving en stilstaande motor worden
uitgevoerd. Trek eventueel de bougiekabel los.
 De machine mag niet met een hogedrukspuit worden gereinigd
(gevaar op kortsluiting en andere beschadigingen).
 Volg de plaatselijke regelgeving op voor het gebruik van mobiele
apparaten die bedrijfsmatig worden gebruikt.
 Gebruik bij werkzaamheden aan de machine altijd het juiste
gereedschap.
 Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant.
2.5

2.3.3

Gevaren door de accu en de lader

Bekwaamheid van personeel en gebruikers

 Personen met beperkte lichamelijke of geestelijke vermogens of
personen die niet goed kunnen zien of horen of onvoldoende
ervaring of kennis hebben, mogen de machine niet gebruiken,
tenzij zij bij het gebruik en de opleiding onder toezicht staan van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 Jongeren die nog geen 16 jaar oud zijn mogen de machine niet
bedienen.
 Het reactievermogen van de gebruiker mag niet beïnvloed zijn
door bijvoorbeeld drugs, alcohol of medicijnen.
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 Personen die de machine bedienen moeten getraind worden in
het gebruik van de machine of moeten de gebruiksaanwijzing
goed kennen. Veiligheidskenmerken
2.6

Lees de montagehandleiding en de
veiligheidsaanwijzingen goed door vóór de
machine in gebruik te nemen.
Gevaar door weggeslingerde voorwerpen
bij draaiende motor. Houd een veilige
afstand van 3 meter aan.







Veiligheidsinstallaties

 Verwijder tijdens het bedrijf geen afdekplaten.
 Repareer beschadigingen aan veiligheidsinstallaties direct.

Veiligheidskenmerken

Deze waarschuwingsstickers op de machine wijzen op mogelijke
gevaren en helpen hiermee ernstig letsel of schade aan
eigendommen te voorkomen. Als er stickers verdwenen zijn of
onleesbaar geworden zijn, kunt u contact opnemen met uw Cramerdealer voor vervangende stickers.

2.7

2.8

Vereiste veiligheidsvoorzieningen tijdens het
bedienen
Stevig schoeisel
Strak zittende kleding
Gehoorbescherming
Veiligheidshandschoenen
Veiligheidsbril

2.9
1.
2.
3.
4.

Hoe te handelen bij gevaar
Sta meteen stil
Zet de motor uit
Verlaat de machine.
Verhelp de gevaarlijke situatie.

2.10

Milieubescherming

 Oliën, brandstof, vetten en filters moeten volgens de wettelijke
voorschriften gescheiden worden afgevoerd. Zorg dat deze
materialen niet in het milieu komen.
 Verpakkingsmateriaal kan worden hergebruikt. Breng
verpakkingsmateriaal naar een recyclingbedrijf.
 Oude apparaten bevatten waardevolle materialen die na
recycling hergebruikt kunnen worden. Deze kunnen via een
geschikt recyclingbedrijf worden afgevoerd.
 Alle giftige materialen (lithium-ionen in accu's) moeten worden
afgevoerd volgens de aanwijzingen van de plaatselijke
afvalverwerking of het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Volg verder de algemene voorschriften voor het vermijden van
ongelukken op.

3

Constructie en functies

3.1

Korte beschrijving

De veegmachine kan worden gebruikt voor het vegen en opnemen (wanneer een verzamelbak gemonteerd is) van los vuil of sneeuw. De machine
wordt door een benzinemotor aangedreven die over een elektrische startmotor beschikt. De borstel kan met een hendel in werking worden gesteld.
De veegborstels kunnen in beide richtingen in een hoek van 45° worden versteld. De KM domus 82V beschikt over een accu en een motor en het
vegen kan met een druk op een knop worden gestart.
3.2

Overzicht KM domus 82V

Veegmachine
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1

Koppelingshendel aandrijving

2

Hendel aandrijving borstels

3

Elektrische startmotor

4

Sproeibeveiliging voor motorkap

5

Aandrijfwiel

6

Parkeerrem

7

Borstels

8

Bevestigingspunten hulpstukken

9

Hoogte-instelling borstels

10

Zwenkbeugel om borstels onder een
hoek te zetten

11

Motor
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3.3

Bedieningsorganen voor alle modellen

Hendel voor aandrijving borstels
Met de linker hendel kan de aandrijving van de borstels worden bediend.
Gebruik de hendel als volgt:
Hendel ingeschakeld:
Hendel vrij (O):

Borstel draait

Borstel vrijgeven

Hendel voor aandrijving wielen
Met de rechter hendel kan de aandrijving van de wielen worden bediend.
Gebruik de hendel als volgt:
Hendel aangetrokken:
Hendel vrij (O):

Machine rijdt vooruit

Wielen worden niet aangedreven

Hoogte-instelling van de borstels
Met de knop wordt de hoogte van het steunwiel versteld en daarmee tevens de hoogte van de
borstels. De borstels moeten voor de beste prestaties het grondoppervlak net raken. Als de
borstels te laag worden afgesteld, wordt de aandrijving te zwaar belast en slijten de borstels
onnodig snel. Bij een niet optimaal afgestelde borstel raakt de accu bovendien sneller leeg.
Hoogte instellen:
Draai de borgmoer los en draai de schroef tot de gewenste instelling bereikt is.
Naar rechts draaien = borstel hoger
Naar links draaien = borstel lager
Draai de borgmoer na het instellen weer vast.
Elektromotor 82V
De KM domus Akku 82V is met een elektromotor uitgerust die door een accu wordt gevoed.
De motor wordt met een tuimelschakelaar op de stuurbeugel aan- en uitgezet.
Motor starten:
1. Til de afdekking van het accucompartiment op.
2. Schuif de opgeladen accu over de accuhouder in het accucompartiment tot de
vergrendelknop van de accu vastklikt.
3. Sluit de afdekking van het accucompartiment weer.
4. Zet de aan-/uitschakelaar om
Motor uitzetten:
1. Zet de aan-/uitschakelaar om
Verwijder de accu na gebruik uit de machine.
1
2

Afdekking accu
Elektromotor 82 volt

Accu verwijderen
Belangrijk! Zet de machine uit en wacht tot de motor tot stilstand is gekomen voordat u de
accu verwijdert.
1. Open het accucompartiment
2. Druk op de vergrendelknop om de accu te kunnen verwijderen.
3. Door het ontgrendelen komt de accu iets uit het accucompartiment.

Aan-/uitschakelaar

Tuimelschakelaar voor het aan- en uitzetten van de motor.
O = uitzetten
I = aanzetten

Veegmachine
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Acculader met accusysteem
Het accusysteem beschikt over een
diagnoseapparaat. De lithium-ion accu heeft
geen geheugeneffect en kan op elk gewenst
moment worden opgeladen.

Uitgebreide aanwijzingen voor de veiligheid en de gevaren bij het gebruik bevinden zich in de
meegeleverde gebruiksaanwijzing van de accu en de acculader. Lees deze vooraf goed door.
Overzicht
1 Acculader
2 Aansluiting voor de accu
3 Accu
4 Groene led voor de
ladingstoestand
5 Knop voor weergave
ladingstoestand
6 LADEN Ledlamp voor de
laadstatus
7 Uitleg temperatuurweergave

Voorzichtig!
De accu's en de acculader moeten droog blijven.
Zorg dat de accu's niet aan regen of ander vocht
worden blootgesteld.

Bij 4: Normaal opladen
Het aantal groene leds geeft de ladingstoestand van de accu aan.

Let op dat er geen water in de stekker, het
accucompartiment of de accu kan komen om
elektrische schok te voorkomen.

Bij 5: Ladingstoestand accu
Druk op knop (5) om de ladingstoestand van de accu d.m.v. de lampen (4) weer te geven.

Sla de accu altijd bij
kamertemperatuur op,
als deze niet in gebruik
is, om de prestaties van
de accu te behouden.

Lampen
4 groene led
3 groene led
2 groene led
1 groene led
Leds allemaal uit

Ladingstoestand
Meer dan 80%
60 tot 80%
40 tot 60%
25 tot 40%
Minder dan 25%

Bij 6: LADEN Ledlamp voor de laadstatus
De ledlamp (6) kan bij het plaatsen van de accu als volgt gaan branden:
Ledlamp
groen knipperen
groen
rood
rood knipperen

Omschrijving
Opladen
Volledig opgeladen
Oververhit
Fout tijdens opladen

Pos.
a
b
c
d

Bij 7: Verklaring ledlamp voor de laadstatus
a) GROEN KNIPPEREN:
De accu is in orde en wordt opgeladen
b) GROEN CONTINU BRANDEN:
De accu is volledig opgeladen
c) ROOD CONTINU BRANDEN:
Als een warme of hete accu in de acculader wordt geplaatst, brandt de led LADEN op de
acculader ROOD. Haal de accu uit de acculader en laat hem ca. 30 minuten afkoelen.
d) ROOD KNIPPEREN
Als de led ROOD knippert, dan moet de accu uit de acculader worden verwijderd en
binnen twee uur weer in de acculader worden geplaatst.
Als de led dan weer ROOD knippert, dan is de accu defect en moet deze worden
vervangen.
Als de indicatielampjes aangeven dat de accu normaal wordt opgeladen, dan is de accu in
orde. Controleer dit door na 2 uur de accu te verwijderen en de stekker gedurende één
minuut uit het stopcontact te halen. Plaats de accu terug en steek de stekker weer in het
stopcontact. Als het laden weer gewoon verder gaat, dan is de accu in orde.
Accu opladen
Sluit de acculader op een stopcontact aan.
Plaats de accu stevig in de acculader. Als de groene led knippert, dan wordt de accu geladen.
Als de led continu groen brandt, dan is de accu volledig opgeladen. De accu kan nu uit de
acculader worden verwijderd. Trek vervolgens altijd de stekker van de acculader uit het
stopcontact.
Power-knop
Deze ledlamp geeft aan dat de motor extra snel met 3300 omwentelingen per minuut draait.
Als voor het vegen meer vermogen nodig is, dan schakelt de motor automatisch in de powermodus.
Let op!
Bij een hoger toerental is de accu sneller leeg en moet deze vaker worden opgeladen.
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Zwenkbeugel voor borstelinstelling
Om het afval naar een bepaalde zijde te geleiden, kan de borstel naar links of naar rechts
worden gericht.

Instelling borstels wijzigen:
1. Til de zwenkbeugel op
(loskoppelen).
2. Kies de instelling
(midden, links, rechts).
3. Laat de zwenkbeugel
zakken (vastzetten).

Parkeerrem op steunwiel
Rem vast:
Rem los:

Trap het onderste pedaal
met de voet omlaag.
Trap het bovenste pedaal
met de voet omlaag

Bevestigingspunten hulpstukken
Op de bevestigingspunten op de borstels kunnen Cramer accessoires (zoals een
sneeuwruimscherm, houder voor opgeveegd materiaal) worden gemonteerd. U vindt
een volledige lijst van Cramer accessoires in onze catalogus of op onze website.
Accessoire monteren:
Hang de accessoire in de daarvoor bestemde sleuven en zet deze met de borgklemmen
vast. Verder aanwijzingen voor de montage vindt u in de montagehandleiding van de
betreffende accessoire.

Borgklem

Stuurbeugel losmaken, omklappen en hoogte instellen
De stuurbeugel kan worden omgeklapt voor transport of opslag om ruimte te besparen.
Bovendien kan de beugel voor comfortabel werken in hoogte worden versteld.
Stuurbeugel omklappen:
Plaats de zwenkbeugel voor de borstels in het midden
van de machine. Draai de vingerschroef los. Klap de
stuurbeugel nu langzaam naar de motorkap toe. Houd de
staalkabels daarbij rechts en links vrij van het motorblok.

Hoogte stuurbeugel instellen:
Draai de vingerschroef los. Met de
gaten kan de gewenste hoogte
Draai de vingerschroef in het

Veegmachine
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Bedienen

Lees, voordat u de machine in gebruik neemt, de
veiligheidsinformatie op pagina 4 en 5 en de werkzaamheden vóór
het gebruik op deze pagina door.

4.4

Aan- en uitzetten

WAARSCHUWING!

Veiligheid

Levensgevaar door giftige gassen en bijtende
vloeistoffen!

Onbevoegd aanzetten

Een gescheurde of gebroken accu, ongeacht of deze lekt, mag niet
worden opgeladen of gebruikt. PROBEER DE ACCU NIET TE
REPAREREN! Voer de accu af en vervang deze door een nieuwe
accu.
Voor het vermijden van vuur, explosie of elektrische schok en
milieuschade:
 Bedek de contacten met dik plakband.
 Probeer NIET delen van het accupakket te verwijderen of te
vernielen.
 Probeer NIET het accupakket te openen.

4.1

 Het is verboden de machine aan te zetten wanneer een andere
persoon aan de machine werkt.
Gevaren door ontbreken van veiligheidsinstallaties

WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel door ontbrekende
veiligheidskappen!
Wanneer de kappen verwijderd zijn, kunnen weggeslingerde
materialen ernstig letsel veroorzaken.
Lichaamsdelen die de borstels of de V-snaar raken, kunnen in
deze onderdelen worden getrokken.
 Steek tijdens bedrijf niets in de borstels.
 Open of verwijder de afdekkappen niet.
Gevaren door vuile machine
 Reinig de machine regelmatig.
 Controleer de machine op voorwerpen die de machine kunnen
blokkeren.
Eisen aan de opslagplaats
 Zet de machine uitsluitend op een vlakke en stevige ondergrond.
4.2

Vóór het gebruik

Controleer, in het belang van uw eigen veiligheid en een lange
levensduur van de machine, de volgende punten voordat u de
machine aanzet:
 Volg altijd de veiligheidsaanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing
op.
 Controleer of de borstels vrij van vreemde voorwerpen zijn.
 Controleer op beschadigingen en herstel deze eventueel.
 Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen in orde zijn. De
machine mag alleen worden gestart als alle
veiligheidsvoorzieningen aanwezig en in goede staat zijn.
 Verwijder eventuele obstakels op het te bewerken oppervlak.
 Lees de gebruiksaanwijzing van de elektromotor en het
accusysteem goed door.
4.3

Accusysteem opladen

WAARSCHUWING!
Kortsluiting en brandgevaar!
Verkeerd gebruik van de accu's en de acculader kan elektrische
schok en brand veroorzaken.
 Controleer de acculader telkens voordat u deze gebruikt.
 De accu's en de acculader moeten droog blijven.
Voor de eerste keer opladen
De accu is bij aflevering niet volledig opgeladen. Aanbevolen wordt
voor een maximale gebruikstijd de accu vóór gebruik volledig op te
laden Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing van
de accu.
Accu opladen
Laad de accu volgens de gebruiksaanwijzing en de beschrijving in
hoofdstuk 3 op.
Een volledig ontladen accu wordt in ongeveer een uur volledig
opgeladen.

Motor aanzetten
Aanzetten met de accu-startknop
1. Plaats de accu in de machine.
2. Zet de aan-/uitschakelaar on de stand (I).
Let bij de eerste ingebruikname op de aanwijzingen onder de punten
4.3 en 3.3 (pagina 7).
Motor uitzetten
Zet de aan-/uitschakelaar op (O)
Wat te doen in een noodsituatie
Zet de machine uit
Weer aanzetten na een noodstop
Verwijder een eventuele blokkering
Zet de machine weer aan
4.5

Normaal gebruik

WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel door licht ontvlambare
stoffen en hitte!
Stoffen, die op hete oppervlakken komen, kunnen in brand vliegen
en daardoor ernstige brandwonden op het lichaam veroorzaken.
Voorbeelden zijn hete of brandende voorwerpen zoals kooltjes.
 Houd licht ontvlambare stoffen bij de machine vandaan.
 Veeg geen gelekte benzine of soortgelijke stoffen.
1. Basisinstelling:





Plaats de machine op een vlakke ondergrond.
Plaats de opgeladen accu in de machine.
Sluit de motorkap.
Stel de borstelhoogte in.

2. Machine aanzetten
3. Machine over het te bewerken oppervlak rijden
 Gebruik de hendel voor de aandrijving van de borstels.
 Controleer op het bewerkte gedeelte regelmatig of de
veegmachine goed veegt en pas eventueel de borstelhoogte
aan.
 Zet de borstel naar links of rechts om het vuil opzij te vegen.
4. Machine uitzetten
 Laat de hendels voor de aandrijving van de wielen en van de
borstels los.
Neem contact op met uw Cramer-dealer als de machine niet naar
behoren functioneert.

Veegmachine
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4.6

Werkzaamheden na gebruik

Zet de machine na gebruik uit. Zet de machine schoon en droog weg
en verwijder de accu uit het accucompartiment. Controleer de
machine en repareer eventuele lakschade.
4.7

Tips voor energiezuinig werken zodat de accu langer
meegaat

4.8

Motorkap

Gebruik voor de elektromotor een motorkap met sproeibeveiliging
Deze beschermt de motor tegen vocht en voorkomt schade door
vocht. Om het accucompartiment te bereiken, moet eerst de
zwenkbeugel opzij worden gezet, waarna de motorkap omhoog kan
worden geklapt.

Om ervoor te zorgen dat de accu langer meegaat, worden de
volgende instellingen voor de machine aanbevolen:
- Zet de veegborstels op een hoogte waarbij weinig slijtage
optreedt.
- Verwijder de accu altijd uit de machine als u deze niet gebruikt en
sla de accu bij kamertemperatuur op.
- Gebruik alleen een volledig opgeladen accu.
- Een accu die in een koude omgeving wordt opgeslagen, gaat veel
korter mee.

5
5.1

Transport, opslag
Transport

Transport zonder verpakking
•
•
•
5.2

Zet de machine uit voordat u deze vervoert. Verwijder altijd de
accu.
Zet de machine met spanbanden op de aanhanger vast.
Laat de machine zo min mogelijk kantelen.
Opslag

Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, behoudt uw Cramermachine een lange levensduur:
•
•
•

•
•
•

•

Sla de machine niet in de open lucht op.
Verwijder na gebruik en vóór opslag de accu uit de machine en
controleer de accu op beschadigingen.
Zorg dat de accu's niet aan regen of ander vocht worden
blootgesteld. Sla de accu en de acculader droog, vorstvrij en
tegen weersinvloeden beschermd op, binnenshuis en op
kamertemperatuur.
Laat de accu niet in de machine zitten en zorg dat de accu niet
aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
Zorg dat er geen agressieve stoffen bij de machine in de buurt
opgeslagen liggen.
De machine moet altijd buiten bereik van apparaten worden
opgeslagen die vonken of vuur kunnen veroorzaken. Dit zijn
bijvoorbeeld: kachels, verwarmingen, waterkokers en soortgelijke
apparaten. Brandstofdampen kunnen door zulke apparaten tot
ontsteking worden gebracht.
Reinig de machine en controleer deze op beschadigingen,
repareer eventuele lakschade.

Belangrijk!
Zie voor onderhoud aan en verzorging van de motor de meegeleverde
gebruiksaanwijzing van de motor!

Veegmachine
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Onderhoud

6.1

Veiligheid tijdens het onderhoud

Het is voor een veilig, economisch en storingsvrij gebruik van de
machine van doorslaggevend belang dat regelmatig vakkundig
onderhoud uit wordt gevoerd.
De volgende paragrafen geven aanwijzingen hoe u de machine op de
juiste wijze verzorgt. Eenvoudig routinematig onderhoud kunt u met
elementair handgereedschap uitvoeren. Voor moeilijkere
onderhoudswerkzaamheden waar speciale gereedschap voor nodig
is, moet u aan vaklieden overlaten, bijv. uw Cramer-dealer of
gekwalificeerd monteur.

X = In deze gebruiksaanwijzing onder het vermelde punt
beschreven
O = Niet in deze gebruiksaanwijzing beschreven

F = Werkzaamheden mogen uitsluitend uitgevoerd worden
door een hiertoe opgeleide monteur.
B = In de bijgesloten gebruiksaanwijzing voor de motor beschreven.
6.3

Onderhoudswerkzaamheden

Gebruik bij onderhoud alleen originele vervangingsonderdelen.
Onderdelen mogen alleen door een geautoriseerd monteur worden
vervangen.

VOORZICHTIG!

Het vak hieronder bevat enkele van de belangrijkste veiligheidstips en
gevaren. Het is helaas niet mogelijk alle mogelijke gevaren te
vermelden die tijdens onderhoud op kunnen treden, evenmin als alle
voorzorgsmaatregelen daartegen. U bepaalt zelf welke
onderhoudswerkzaamheden u zelf uit kunt voeren.

Gevaar op letsel door motor en accu
Er mogen nooit reinigings- of reparatiewerkzaamheden worden
uitgevoerd als de accu in de machine is geplaatst, omdat er zwaar
letsel kan ontstaan als de motor per ongeluk wordt gestart.

GEVAAR!

 Verwijder de accu en laat de machine afkoelen.

Gevaar op letsel door ondeskundig
uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden!

WAARSCHUWING!

Verkeerd gebruik kan tot ernstig letsel en zware schade aan
voorwerpen leiden.







6.2

Maak de accu nooit open! Gevaar op explosie
en letsel!

Zorg voor voldoende ruimte voor de montage
Verwijder de accu uit het accucompartiment
Leg de onderdelen los van elkaar neer
Plaats alle onderdelen terug
Monteer alle veiligheidsafdekkingen weer.
Houd iedereen bij de werkplek weg

De accu's zijn volledig onderhoudsvrij. Probeer nooit de accu's te
openen.
 Vervang beschadigde accu's door nieuwe exemplaren. De
oude, defecte accu's mogen niet met het huishoudelijk afval
worden afgevoerd.

Onderhoudsschema

6.3.1

Zie voor onderhoud aan de motor de betreffende
gebruiksaanwijzing van de motor.
Onderhoud

Vóór elk
gebruik

Jaarlijks

De veiligheidsvoorzieningen bestaan uit:
Intervallen
(bedrijfsuren)
200

Schoonmaken
Veiligheidsinstallaties
controleren
Controleren of alle
bouten en schroeven
vast zitten
Luchtfilter reinigen of
vervangen
Bandenspanning
controleren en banden
oppompen
Controleer of banden in
de borstel verstrikt zijn
geraakt
Controleer de hoogteinstelling van de borstels
Controleer de borstels op
slijtage
Staalkabel controleren
en afstellen
Smeer de draai- en
scharnierpunten
Staalkabels smeren
Machine op roest
controleren en dit
eventueel herstellen
Machine op
beschadigingen
controleren en deze
eventueel herstellen

Veiligheidsvoorzieningen controleren

X
(punt 6.4)
X
(punt
6.3.1)

-

Rubberen zijafdekking tegen steenslag
Motorkap (sproeibeveiliging)
Afdekplaat

Als de machine in bedrijf is, mag de afdekking geen beschadigingen
vertonen en mag deze niet gedemonteerd worden. Vervang de
afdekkingen door originele onderdelen wanneer deze beschadigd zijn
of ontbreken. De machine mag zonder de veiligheidsinstallaties niet
gebruikt worden.
6.4

O

Onderhoud aan de elektromotor

Onderhoud aan de motor vereist bijzondere
beschermingsmaatregelen en veel ervaring. Onderhoud mag alleen
door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

B

6.5

O

Reinigen

WAARSCHUWING!
O

Voor het vermijden van brand of elektrische schok:
1. Gebruik geen vochtige schoonmaakmiddelen voor het reinigen
van de accu, het accucompartiment od de acculader.
2. Verwijder bij alle werkzaamheden aan de machine altijd de
accu.

X
(punt 3.3)
O
F
O

De machine moet regelmatig gereinigd worden om eventuele schade
aan de lak of kunststof onderdelen te kunnen zien. Volg bij het
reinigen de aanwijzingen op om schade aan de elektronica te
voorkomen.

O
O

O

Veegmachine
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6.5.1

Machine reinigen

Plaats de machine vóór het reinigen op een vlakke ondergrond. Zet de
machine uit en laat deze afkoelen. Vervolgens kan de machine met
een zachte borstel worden gereinigd. Reinig de machine (met
uitzondering van de accu en het accucompartiment) vervolgens
eventueel met een vochtige doek. Let op! De accu mag niet aan vocht
worden blootgesteld.
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Problemen oplossen

7.1

Veiligheid

Handelwijze bij storingen en ongevallen
1.
Zet de machine direct uit (noodstop)
2.
Zoek de oorzaak van de storing op
3.
Los de storing op of neem contact op met een dealer.
7.2

Adressen voor service

Bij storingen, problemen of voor andere informatie kunt u contact opnemen met uw dealer. Vermeld bij vragen altijd het serienummer van de
machine. (Zie typeplaatje op de machine.)
7.3

Eerste stappen bij het oplossen van storingen

Storing/foutmelding

Mogelijke oorzaak/remedie
˗

Rood knipperende led op de
acculader:

˗
Rood knipperende led op de
acculader

Opmerkingen

Onterechte aanwijzing dat de accu defect is
Verwijder de accu en plaats hem na een minuut terug. Als de led opnieuw
rood knippert, moet de accu worden verwijderd en moet de stekker van de
acculader uit het stopcontact worden gehaald. Steek na een minuut de
stekker weer in het stopcontact en plaats de accu terug. Als de led nog
steeds knippert, dan is de accu defect en moet deze worden vervangen.
Oververhit
Als een warme of hete accu in de acculader wordt geplaatst, brandt de led op
de acculader ROOD. Verwijder de accu en laat de machine gedurende ca. 30
minuten afkoelen.

Motor start niet.
Laag motorvermogen
Motor loopt, maar de machine
rijdt niet.
Aandrijving onvoldoende

˗
˗

Controleer de stand van de gashendel (START).
Controleer de staalkabel naar de motor.

˗
˗

Stel de staalkabel van de aandrijving af.
Controleer de spanning van de V-snaar.

Borstels vegen niet goed
Borstels slijten snel

˗
˗

Controleer de borstels op slijtage, vervang deze indien nodig.
Zet de borstels met de hoogte-instelling op de juiste hoogte.

˗
˗
˗
˗

V-snaar slipt → stel de riemspanning af met de stelschroef aan de hendel
van de brostelaandrijving.
Stel de staalkabel voor de aandrijving van de borstels af.
Stel de staalkabel met de stelschroef af.
Controleer de koppelingsriem

˗
˗

Gebruik bij diepe sneeuw een sneeuwbescherming.
Stel de borstels in de uiterste linker of rechter stand af.

Duidelijk lager toerental van
de borstels
Borstels draaien mee
Er wordt sneeuw onder het
apparaat geslingerd

8

Neem contact op met
uw dealer als de storing
blijft bestaan.
Gebruik uitsluitend
originele onderdelen!

Conformiteitsverklaring

EG-conformiteitsverklaring volgens machinerichtlijn 2006/42/EG
Sectie II 1.A
De in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde
Cramer GmbH
Reimersstr. 36
26789 Leer
Duitsland
verklaart bij deze, dat het volgende product
Fabrikant:
Cramer GmbH
Reimersstr. 36
26789 Leer
Duitsland
Productnaam:
Veegmachine met elektrische start
Fabricaat:
Cramer GmbH
Serienummer:
zie typeplaatje op de omslag
Typeaanduiding:
KM domus 82 V
voldoet aan alle voorwaarden volgens de bovengenoemde richtlijn en
verdere van toepassing zijnde richtlijnen, met inbegrip van de ten tijde
van de verklaring geldige wijzigingen.

De volgende geharmoniseerde standaards zijn toegepast:
EN 12733:2001+A1:2009
EN 349:1993+A1:2008
EN 55012:2007/A1:2009
DIN EN 60335-1:2012
EN ISO 12100:2010
Naam en adres van de persoon die gemachtigd is de technische
documentatie samen te stellen:
Achim Peters
Cramer GmbH
Reimersstraße 36
26789 Leer
Duitsland
Plaats:
Datum:

Leer
14-12-2016

De volgende aanvullende EU-richtlijnen zijn gebruikt:
EMC-richtlijn 2004/108/EG
EU-richtlijn 2000/14/EG
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Technische gegevens
KM domus 82 V
Gegevens van het apparaat
Lengte x breedte x hoogte (cm)

135 x 71 x 110

Leeggewicht (transportgewicht) (kg)

66

Werksnelheid vooruit (km/u)

2,4

1500 omw./min

220

Hellingspercentage (max %)

12

Hellingspercentage met hulpstukken (max)

2

Werkbreedte (cm)
Steunwiel
Borstel instelbaar

70
360° vrij draaibaar
Links midden rechts

Motor
Model
Max. motortoerental (tpm)
Netto vermogen (kW/pk) (bij 3100 omw./min)

Elektromotor 82 volt
3100
1,5

Accu
Soort
Nominale spanning

Lithium-ion
82 V

Acculader
Oplaadtijd tot vol (minuten)
Opgenomen vermogen
Uitgang

60
230 V wisselspanning 50/60 Hz 2,5 A
82 V gelijkspanning

Banden
Aandrijfwiel
Bandenspanning (bar)
Steunwiel
Aandrijving

Ø 300 (4,00-4)
1,8
Ø 125
Wormoverbrenging

Omgevingscondities
Temperatuur, °C
Ondergrond
Te gebruiken voor

-5 tot +40, zie ook de condities voor opslag van de accu
Asfalt Industriële vloeren, dekvloer, beton, klinkers
Normaal gebruik voor onderhoud van terreinen en groengebieden

Geluidsemissie
Gegarandeerd geluidsemissieniveau (dB)
Geluidsemissieniveau bij het oor van de
gebruiker (dB)
Trilling hand/arm (m/s2)
Verantwoordelijke voor onderdelen

92
74,5
˂ 2,5
(Motor)

Werkplek en gevaarlijk gebied
Werkplek:
Gevaarlijk gebied:
Bouwjaar

Achter de machine bij de handgrepen
Werkgebied borstels
Gebied waar voorwerpen door de borstels kunnen worden weggeslingerd
Zie typeplaatje op de machine

Accessoires en reserveonderdelen
Originele onderdelen

Veegmachine
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Montage borstels en zijafdekkingen

Veiligheid
Levering, verpakking, montage
VOORZICHTIG!
Gevaar op beklemming tijdens de
montage!
Bij het aanbrengen van de onderdelen kunnen
lichaamsdelen beklemd raken.
 Draag tijdens de montage nauwsluitende
kleding en veiligheidshandschoenen.

Gevaren door hoog gewicht van de machine
• De machine mag niet met de hand worden opgetild.
• Trek de machine aan de handgrepen van de transportwagen af.
• Haal de onderdelen van de machine stuk voor stuk uit de verpakking.
Transportinspectie uitvoeren
• Controleer na levering of de machine compleet en onbeschadigd is.
• De machine wordt gedeeltelijk gemonteerd aan de dealer geleverd.
• De montage en ingebruikname moeten door een dealer of expert op dit gebied
worden uitgevoerd.
Verpakking
• Voer de verpakkingsmaterialen gescheiden af.

Montage van het steunwiel
Montage

Het steunwiel (2) moet met de meegeleverde moer M12
aan de as (1) worden bevestigd. De as kan met een
drevel (5 mm doorsnede) of soortgelijk gereedschap in
het gat worden vastgehouden.

Borstels monteren
Overzicht

Rechter
borstel
monteren
1. Overzicht rechter borstel

2. Druk de ring met lip (1) precies
passend in de uitsparing van
het holle deel van de rechter
borstel. Geef er eventueel een
lichte tik op.
3. Druk de ring (2) in de uitsparing
aan de buitenzijde van de
rechter borstel.

Veegmachine
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1. Rechter borstel
2. Ring
3. Ring met lip

1. Ring met lip
2. Ring
3. Uitsparing
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Linker borstel
monteren
1. Overzicht linker borstel

2. Druk de ring met lip (1)
precies passend in de
uitsparing van het holle deel
van de linker borstel. Geef
er eventueel een lichte tik
op.

1. Linker borstel
2. Ring
3. Ring met lip

1. Ring met lip
2. Ring
3. Uitsparing

3. Druk de ring (2) in de
uitsparing aan de
buitenzijde van de linker
borstel.

Linker en
rechter
aandrijfas
monteren

1. Steek de pasveer in de
groef van de borstelas.
2. Steek de borstelas met de
pasveer links en rechts in
de boring van de
aandrijving.

Overzicht
1. Boring in aandrijving
2. Pasveer
3. Borstelas

Borstels aan
machine
monteren

1. Schuif de voorgemonteerde borstels op de aandrijfassen.
2. Schuif het tapeind vanaf één zijde volledig door de hele borsteleenheid.
3. Plaats tenslotte een ring en borgmoer op het uiteinde van de aandrijfas en draai de moer vast.

Zijafdekkingen monteren
Zijafdekkingen links
en rechts monteren
Bij punt 3:
1. Plaats de rubberen zijafdekkingen volgens de afbeelding boven de
gaten in de afdekplaat.
2. Steek de schroeven van onder af door de gaten heen.
3. Plaats aan de bovenkant borgringen op de schroefdraden en zet deze
vast met borgmoeren.

Veegmachine
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DE

Um die Umwelt zu schonen und Ressourcen nicht unnötig zu verschwenden, versuchen wir von der Firma Cramer,
den Papierverbrauch auf das Nötigste zu begrenzen. Aus diesem Grund liegen unseren Maschinen nur die
Betriebsanleitungen in der Landesprache des Importlandes bei.
Benötigen Sie eine Betriebsanleitung, finden Sie auf unserer Internet-Seite unterschiedliche Sprachen für jede
unserer Maschinen zur Information und ggf. zum Herunterladen.
http://www.cramer.eu/service.html

EN

In order to protect the environment and avoid a waste of resources, we at Cramer attempt to restrict paper
consumption to the largest possible extent. For this reason, our machines are delivered inclusive of operation
manuals in the national language of the relevant import country only.
Should you require an operation manual, you can find and download it, if needed, in different languages for each of
our machines from our homepage.
http://www.cramer.eu/en/service.html

NL

Om het milieu te ontzien en grondstoffen niet onnodig te gebruiken, proberen we bij de Firma Cramer het
papiergebruik tot het absolute minimum te beperken. Daarom worden de gebruiksaanwijzingen alleen in de taal
van het land meegeleverd waar de machine wordt geleverd.
Als u een gebruiksaanwijzing nodig hebt, dan kunt u die in verschillende talen op onze website vinden en
eventueel downloaden.
http://www.cramer.eu/service/international-manuals.html

FR

Pour préserver l’environnement et éviter de gaspiller inutilement des ressources, nous essayons par la société
Cramer de limiter la consommation de papier au strict nécessaire. C'est pour cette raison que nos machines sont
accompagnées uniquement de notices d’utilisation dans la langue du pays d'importation.
En cas de besoin d’une telle notice, vous trouvez sur notre site Internet différentes langues pour chacune de nos
machines, tant pour information que pour un éventuel téléchargement.
http://www.cramer.eu/service/international-manuals.html

FI

Pyrimme Cramer-yhtiössä rajoittamaan paperinkäytön välttämättömään ympäristön suojelemiseksi ja
luonnonvarojen tuhlaamisen vähentämiseksi. Tästä syystä koneidemme mukana toimitetaan käyttöoppaat vain
tuontimaan kielellä.
Jos tarvitset käyttöoppaan, kaikkien koneidemme käyttöoppaat löytyvät verkkosivustoltamme eri kielillä tiedoksi
sekä tarvittaessa ladattavaksi.
http://www.cramer.eu/service/international-manuals.html

SE

Vi värnar om miljön och våra resurser, därför försöker vi hos Cramer att reducera användningen av papper så
mycket som möjligt. Av denna anledning bifogas endast bruksanvisningen i importlandets modersmål till våra
maskiner.
Om du behöver en bruksanvisning så kan du ladda ner bruksanvisningar till alla våra maskiner i olika språk från vår
webbsida.
http://www.cramer.eu/service/international-manuals.html

DK

For at beskytte miljøet og spare på ressourcerne forsøger vi fra firmaet Cramer at begrænse papirforbruget til det
absolut nødvendige. Af den grund leveres vores maskiner kun med de driftsvejledninger, der er skrevet på det
sprog, der tales i importlandet.
Har du brug for driftsvejledninger, findes disse på forskellige sprog til alle vores maskiner på internettet; disse kan
downloades efter ønske.
http://www.cramer.eu/dk/hjem.html

PL

By chronić środowisko i nie marnować niepotrzebnie jego zasobów, firma Cramer stara się ograniczać zużycie
papieru do niezbędnego minimum. Z tego względu do maszyn naszej produkcji dołączamy instrukcje obsługi
wyłącznie w języku kraju importującego.
Jeśli potrzebują Państwo instrukcji obsługi którejkolwiek z naszych maszyn, znajdą ją Państwo na naszej stronie
internetowej w tłumaczeniu na różne języki, zarówno do wglądu, jak i do pobrania.
http://www.cramer.eu/pl/strona-glowna.htm

Veegmachine
Uit het Duits vertaalde gebruiksaanwijzing
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