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Σικκερηεδσινστρυκσερ τιλ Βοβχατ 
τελεσκοπλσσερε ογ δερεσ 
π∑ηνγσρεδσκαβερ

Σικκερηεδεν ερ φρερενσ ανσϖαρ

Φλγ βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσανϖισνινγερ ι δεννε 
ϖεϕλεδνινγ οµηψγγελιγτ.

Αλλε Βοβχατ τελεσκοπλσσερε ογ π∑ηνγσρεδσκαβερ ερ 
υδφορµεδε, σ∑ φρερεν σικρεσ στρστ µυλιγ σικκερηεδ. Τιλ 
τροδσ φορ δεν µεγετ οµηψγγελιγε υδφορµνινγ καν δεννε 
µασκινε δογ ϖρε φαρλιγ, ηϖισ δεν ικκε ανϖενδεσ ογ 
ρεπαρερεσ ι οϖερενσστεµµελσε µεδ ινστρυκτιονερνε ι 
δεννε ϖεϕλεδνινγ.

ςεδ µασκινενσ λεϖερινγ υδστεδεσ ετ χερτιφικατ φορ 
οϖερενσστεµµελσε. ∆ετ σκαλ οπβεϖαρεσ ογ φρεµϖισεσ ϖεδ 
ηϖερ ρεγελµσσιγ ινσπεκτιον αφ µασκινεν, ογ δετ σκαλ 
οϖερδραγεσ τιλ κβερεν, σ∑φρεµτ µασκινεν ϖιδερεσλγεσ.

Βοβχατ τελεσκοπλσσερεν ερ σρδελεσ µανϖρεδψγτιγ ογ 
κοµπακτ. ∆εν ερ ροβυστ ογ ετ νψττιγτ αρβεϕδσρεδσκαβ υνδερ 
εν λανγ ρκκε φορσκελλιγε αρβεϕδσφορηολδ. Αλλιγεϖελ στ∑ρ 
φρερεν οϖερ φορ φαρεµοµεντερ ι φορβινδελσε µεδ δε 
φορσκελλιγε τψπερ ανϖενδελσεσφορµ∑λ.

Υνδερ φορυδστνινγ αφ ατ βετϕενινγσ− ογ 
ϖεδλιγεηολδελσεσινστρυκσερνε οϖερηολδεσ, ογ ατ δετ 
σπεχιελτ υδφορµεδε οριγιναλυδστψρ ανϖενδεσ. Μεδ δεννε 
µασκινε καν λαστεν σϖινγεσ φριτ ι αλλε ρετνινγερ. 

∆εννε µασκινε ερ ικκε βερεγνετ τιλ:

� ανϖενδελσε ι ϖεϕρφορηολδ µεδ φαρε φορ λψννεδσλαγ, στορµ−
ελλερ ϖινδστψρκε οϖερ 12,5 µ/σεκ. (στψρκε 6 π∑ Βεαυφορτ−
σκαλαεν);

� βρυγ ηϖορ λυφτεν ερ εκσπλοσιϖ;

� ατ υδφρε αρβεϕδε π∑ στρµφρενδε λεδνινγερ;

� ατ υδφρε αρβεϕδε υνδερ ϕορδεν.

Φορηανδλερεν ϖιλ φορκλαρε, ηϖαδ Βοβχατ τελεσκοπλσσερενσ 
καν ογ ικκε καν ι φορβινδελσε µεδ ηϖερτ 
ανϖενδελσεσφορµ∑λ. Φορηανδλερεν δεµονστρερερ σικκερ 
βετϕενινγ ιφλγε Βοβχατσ ινστρυκτιονερ, σοµ στιλλεσ τιλ 
ρ∑διγηεδ φορ φρερνε.

Φορηανδλερεν καν ογσ∑ ιδεντιφιχερε νδρινγερ, δερ ικκε ερ 
σικρε, ελλερ βρυγ αφ π∑ηνγσρεδσκαβερ, δερ ικκε ερ 
γοδκενδτε.

Π∑ηνγσρεδσκαβερνε ογ σκοϖλενε ερ υδφορµεδε τιλ δε 
νορµερεδε καπαχιτετερ ογ τιλ σολιδ φαστγρινγ π∑ Βοβχατ 
τελεσκοπλσσερεν.

Βρυγερεν σκαλ φορηρε σιγ ηοσ φορηανδλερεν ελλερ λσε 
Βοβχατσ δοκυµεντατιον φορ ατ φινδε φρεµ τιλ σικρε 
µατεριαλεβελαστνινγερ ϖεδ σπεχιφικκε δενσιτετερ φορ 
κοµβινατιονεν αφ τελεσκοπλσσερ ογ π∑ηνγσρεδσκαβ.

Βρυγερεν σκαλ οϖερηολδε βελαστνινγσοϖερσιγτερνε ι φορηολδ 
τιλ ηϖερ µοντερινγ αφ δκκενε.

Βρυγεν µ∑ κυν ανϖενδε δκ, δερ ερ ανφρτ π∑ �∆κ� π∑ 
σιδε 81 τιλ τελεσκοπλσσερ Τ3571 ογ �∆κ� π∑ σιδε 81 τιλ 
τελεσκοπλσσερ Τ3571Λ. Βρυγερεν σκαλ σργε φορ, ατ 
µασκινεν ερ υδστψρετ µεδ 4 ηελτ ενσ δκ. 

Νεδενστ∑ενδε υδγιϖελσερ ογ υνδερϖισνινγσµατεριαλερ 
ινδεηολδερ οπλψσνινγερ οµ σικκερ βρυγ ογ ϖεδλιγεηολδελσε 
αφ τελεσκοπλσσερεν ογ ρεδσκαβερνε:

� Λεϖερινγσραππορτεν σικρερ, ατ δεν νψε εϕερ ηαρ φ∑ετ
υδφρλιγ ϖεϕλεδνινγ, ογ ατ Βοβχατ τελεσκοπλσσερ ογ
υδστψρ ερ ι σικκερ δριφτσστανδ.

� ∆εν βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγ, δερ
φλγερ µεδ Βοβχατ τελεσκοπλσσερεν ελλερ ρεδσκαβερνε,
ινδεηολδερ οπλψσνινγερ οµ βετϕενινγ σαµτ οµ
ρυτινεπροχεδυρερ φορ ϖεδλιγεηολδελσε ογ σερϖιχε. ∆εν ερ
εν δελ αφ τελεσκοπλσσερεν ογ σκαλ οπβεϖαρεσ ι δεν
µεδφλγενδε βεηολδερ ινδε ι φρερκαβινεν. Βοβχατ
φορηανδλερεν καν σκαφφε νψε βετϕενινγσ− ογ
ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγερ, ηϖισ δετ ερ π∑κρϖετ.

� Μασκινσκιλτενε (κλιστερµρκερ) γιϖερ ινστρυκσερ οµ
σικκερ δριφτ ογ ϖεδλιγεηολδελσε αφ Βοβχατ
τελεσκοπλσσερεν ελλερ π∑ηνγσρεδσκαβετ. Σκιλτενε ογ
δερεσ πλαχερινγερ ϖισεσ ι δεννε ϖεϕλεδνινγ. ∆ερ φ∑σ
εκστρα σκιλτε ηοσ Βοβχατ φορηανδλερεν.

ςεδ λεϖερινγεν κοντρολλερερ φορηανδλερεν προδυκτετσ 
ανβεφαλεδε ανϖενδελσεσφορµ∑λ σαµµεν µεδ εϕερεν / 
φρερεν. Σ∑φρεµτ µασκινεν σκαλ ανϖενδεσ τιλ ανδρε φορµ∑λ, 
σκαλ εϕερεν/φρερεν φρστ κοντρολλερε δε ρελεϖαντε 
ανβεφαλινγερ σαµµεν µεδ φορηανδλερεν.
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Σικκερηεδσσψµβολερ

Βοβχατ τελεσκοπλσσερεν ογ π∑ηνγσρεδσκαβετ σκαλ 
ϖρε ι γοδ δριφτσστανδ ινδεν βρυγ. 

Σικκερ βετϕενινγ φορυδσττερ εν κϖαλιφιχερετ φρερ

Εν κϖαλιφιχερετ φρερ σκαλ φορστ∑ δε σκριφτλιγε ινστρυκτιονερ, 
ρεγλερ ογ διρεκτιϖερ. 

� Σκριφτλιγε ινστρυκτιονερ φρα Βοβχατ οµφαττερ λεϖερινγσραπ−
πορτεν, βετϕενινγσ− ογ ϖεδλιγεηολδελσεσϖεϕλεδνινγεν,
φρερενσ η∑νδβογ ογ µασκινσκιλτενε (κλιστερµρκερ).

� Κοντρολλρ βεστεµµελσερ ογ ρεγλεµεντερ π∑ αρβεϕδσ−
στεδετ. Ρεγλερνε καν οµφαττε εν αρβεϕδσγιϖερσ κραϖ οµ
αρβεϕδσσικκερηεδ. Ρεγλεµεντερ καν οµφαττε φρδσελσ−
ρεγλερ, ηερυνδερ βρυγ αφ σκιλτ φορ λανγσοµτκρενδε κρε−
τϕ.

Εν κϖαλιφιχερετ φρερ σκαλ ϖρε οπλρτ µεδ εγεντλιγ 
βετϕενινγ αφ µασκινεν.

� Φρερυδδαννελσε σκαλ οµφαττε εν δεµονστρατιον ογ
µυνδτλιγε ινστρυκσερ. ∆εννε οπλρινγ σκαλ φορεστ∑σ αφ
Βοβχατ−φορηανδλερεν φρ λεϖερινγ αφ προδυκτετ.

� Εν νψ φρερ σκαλ σταρτε π∑ ετ οµρ∑δε, ηϖορ δερ ικκε ερ
νογεν οµκρινγστ∑ενδε περσονερ, ογ βενψττε αλλε
στψρεµεκανισµερνε, ινδτιλ ϖεδκοµµενδε καν βετϕενε
µασκινεν ογ π∑ηνγσρεδσκαβετ π∑ σικκερ ϖισ ι αλλε
σιτυατιονερ ινδεν φορ αρβεϕδσοµρ∑δετ. Σπνδ αλτιδ
σικκερηεδσσελεν φρ βετϕενινγ αφ µασκινεν.

Εν κϖαλιφιχερετ φρερ σκαλ κενδε αρβεϕδσφορηολδενε.

� Φρερεν σκαλ ϖιδε ηϖορ µεγετ δε η∑νδτερεδε µατεριαλερ
ϖεϕερ. Υνδγ∑ ατ οϖερσκριδε νορµερετ δριφτσκαπαχιτετ ογ
ρετ διγ εφτερ µασκινενσ ογ π∑ηνγσρεδσκαβετσ
βελαστνινγσοϖερσιγτ. Μεγετ τττε µατεριαλερ ερ τυνγερε
ενδ δεν σαµµε µνγδε αφ ετ µινδρε ττ µατεριαλε.
Σργ φορ ατ λαστεν ερ µινδρε, ηϖισ δερ η∑νδτερεσ τττε
µατεριαλερ.

� Φρερεν σκαλ ϖρε κλαρ οϖερ ενηϖερ φορµ φορ φορβυδτε
ανϖενδελσερ ελλερ αρβεϕδσοµρ∑δερ − ηαν σκαλ φ.εκσ. ϖιδε
ηϖιλκε σκρ∑νινγερ, δερ ερ φορ στεϕλε.

� Φρερεν σκαλ στιλλε σπργσµ∑λ οµ, ηϖορ εϖεντυελλε
υνδερϕορδισκε λεδνινγερ ελλερ ρρ βεφινδερ σιγ.

� Ηϖορ δερ ερ οϖερηνγενδε στρµλεδνινγερ ινδεν φορ
δριφτσοµρ∑δετ, σκαλ δερ σργεσ φορ τιλστρκκελιγ αφστανδ
µελλεµ δεν νρµεστε αφ δισσε λεδνινγερ ογ αλλε
µασκινενσ δελε.

� Βρυγ ττσιδδενδε βεκλδνινγ. Βρυγ αλτιδ
σικκερηεδσβριλλερ, ν∑ρ δερ υδφρεσ ϖεδλιγεηολδελσεσ−
ελλερ ρεπαρατιονσαρβεϕδε. Νογλε φορµερ φορ αρβεϕδε
κρϖερ βρυγ αφ σικκερηεδσβριλλερ ογ ηρεϖρν.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

∆εττε σψµβολ σαµµεν µεδ εν
αδϖαρσελσµεδδελελσε βετψδερ: �Αδϖαρσελ, πασ π∑!
∆ετ γλδερ διν σικκερηεδ!� Λσ δεν τιληρενδε
αδϖαρσελσµεδδελελσε οµηψγγελιγτ.

ςΙΓΤΙΓΤ

∆εττε σκιλτ ανγιϖερ φρεµγανγσµ∑δερ, σοµ σκαλ φλγεσ φορ 
ατ υνδγ∑ βεσκαδιγελσε αφ µασκινεν.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Φρερεν σκαλ λσε ινστρυκτιονερνε, φρ µασκινεν
βετϕενεσ. Φρερε, σοµ ικκε ηαρ φ∑ετ ινστρυκτιον, καν
φορ∑ρσαγε περσονσκαδε ελλερ δδσφαλδ.

Α∆ςΑΡΣΕΛ

Αδϖαρσελσσκιλτε π∑ µασκινεν ογ ι ϖεϕλεδνινγερνε ερ
δερ φορ διν σικκερηεδσ σκψλδ. Ηϖισ δισσε αδϖαρσλερ
ικκε φλγεσ, ερ δερ ρισικο φορ περσονσκαδε ελλερ
δδσφαλδ.

Στρµσπνδινγ Μινιµυµ αφστανδ

οπ τιλ 1 Κς 1 µ

φρα 1 Κς τιλ 110 Κς 3 µ

φρα 110 Κς τιλ 220 Κς 4 µ

φρα 220 Κς τιλ 380 Κς 5 µ

υκενδτ 5 µ

ςΙΓΤΙΓΤ

Εν κϖαλιφιχερετ φρερ µ∑ ικκε ινδταγε µεδιχιν ελλερ 
αλκοηολ, σοµ σϖκκερ αγτπ∑γιϖενηεδεν ογ 
κοορδινατιονεν, µενσ δερ αρβεϕδεσ. Εν φρερ, δερ ταγερ 
ρεχεπτπλιγτιγ µεδιχιν, σκαλ ρ∑δσπργε λγεν φορ ατ φινδε 
υδ αφ, οµ δετ ερ σικκερτ φορ ηαµ ατ βετϕενε µασκινεν.
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Φορεβψγγελσε αφ βρανδ

Μασκινερνε ογ νογλε π∑ηνγσρεδσκαβερ ηαρ δελε, δερ ϖεδ 
νορµαλ δριφτ ν∑ρ οπ π∑ ηϕδε τεµπερατυρερ. ∆ε ηϕε 
τεµπερατυρερ κοµµερ πριµρτ φρα µοτορεν ογ 
υδστδνινγσσψστεµετ. Ηϖισ δετ ελεκτρισκε σψστεµ ερ 
βεσκαδιγετ ελλερ φορκερτ ϖεδλιγεηολδτ, καν δεττε 
αφστεδκοµµε λψσβυερ ελλερ γνιστερ.

� Στοπ µοτορεν, ογ λαδ δεν κλε αφ, φρ δερ π∑φψλδεσ
βρνδστοφ. Ρψγνινγ φορβυδτ!

� Ανϖενδ δεν ι Βετϕενινγσ− & ϖεδλιγεηολδελσεσµανυαλεν
βεσκρεϖνε φρεµγανγσµ∑δε φορ τιλσλυτνινγ αφ βαττερι ογ
ϕυµπ−σταρτ.

� ∆υ σκαλ ϖιδε, ηϖορ βρανδσλυκκερνε ογ φρστεηϕλπσκασ−
σερ βεφινδερ σιγ, ογ ηϖορδαν δε βρυγεσ. Βοβχατ φορηανδ−
λερεν καν λεϖερε νψε βρανδσλυκκερε, ηϖισ δε σκαλ
υδσκιφτεσ.

ςεδλιγηολδελσεσινστρυκτιονερ

� Λσ ϖεδλιγεηολδελσεσινστρυκτιονερνε οµηψγγελιγτ.

� Μασκινενσ ϖεδλιγεηολδελσε ογ οϖερενσστεµµελσε ερ
οβλιγατορισκ.

� Ρετ ηενϖενδελσε τιλ Βοβχατ φορηανδλερεν ι φορβινδελσε
µεδ ετηϖερτ ινδγρεβ υδ οϖερ νορµαλ ϖεδλιγεηολδελσε.

� Ρενσ µασκινεν ελλερ σοµ µινιµυµ δετ ρελεϖαντε
οµρ∑δε, φρ δερ υδφρεσ ϖεδλιγεηολδελσεσαρβεϕδε. Αλλε
δελε, δερ λετ καν βλιϖε σκαδετ (ισρ ελεκτρισκε δελε), σκαλ
βεσκψττεσ µοδ ϖανδ, δαµπ ογ ρενσεµιδλερ, µενσ δεττε
φορεγ∑ρ.

� ςρ κυν ιφρτ εγνετ π∑κλδνινγ ογ υνδγ∑
λστηνγενδε τϕ. Βινδ η∑ρετ σαµµεν βαγπ∑ ογ βεσκψτ
δετ, ηϖισ δετ ερ π∑κρϖετ.

� Ηυσκ ατ στανδσε µοτορεν, ινδεν δερ υδφρεσ νογεν φορµ
φορ ϖεδλιγεηολδελσεσαρβεϕδε. Σ∑φρεµτ νογετ ϖεδλιγεηολ−
δελσεσαρβεϕδε φορδρερ, ατ µοτορεν σκαλ κρε, σκαλ δερ
τρφφεσ αλλε φορνδνε σικκερηεδσφορανσταλτνινγερ ογ −φορ−
ηολδσρεγλερ. ∆ερ καν ϖρε δελε ι βεϖγελσε, ηϕε τεµ−
περατυρερ, ηψδραυλικκρεδσλβ µεδ τρψκ π∑, ελεκτρισκε
κρεδσλβ, δερ ερ στρµφρενδε. Σ∑δαννε οπγαϖερ σκαλ
υδφρεσ αφ υδδαννετ, κϖαλιφιχερετ περσοναλε.

� Σργ φορ ατ οµρ∑δετ ηαρ γοδ ϖεντιλατιον, ινδεν µοτορεν
σταρτεσ.

� Σργ φορ ατ αλλε σπορ αφ βρνδστοφ, ολιε, φεδτ ελλερ
υρενηεδερ ρενσεσ ϖκ.

� Υδφρ στρακσ αλλε νδϖενδιγε ρεπαρατιονερ, ογσ∑ σελϖ
οµ δε ικκε ϖιρκερ σρλιγ ϖιγτιγε.

� Ρεπαρρ στρακσ αλλε λκαγερ, ογσ∑ σελϖ οµ δε ικκε
σψνεσ ϖιγτιγε.

� Λαδ ικκε µοτορεν κρε υδεν κοµπλεττε βρνδστοφ− ογ
υδστδνινγσσψστεµερ, υδεν ολιε ελλερ κλεµιδδελ, ελλερ
ηϖισ δερ ερ λκαγερ.

� Μασκινεν µ∑ ικκε βετϕενεσ υδεν ηψδραυλικϖσκε ι
ηψδραυλικσψστεµετ.

� Κυν δε ανβεφαλεδε σµρεµιδλερ µ∑ ανϖενδεσ. ∆ερ µ∑
ικκε ανϖενδεσ φορυρενεδε σµρεµιδλερ ελλερ
σµρεµιδλερ, ηϖισ φιλτρερινγστιλστανδ ερ υϖισ.

� ςεντ ινδτιλ µοτορενσ κλεµιδδελ ερ κοµµετ νεδ π∑ εν
τεµπερατυρ, δερ ερ υνδερ 20°Χ, φρ στιγετανκενσ αφλβ
∑βνεσ, ελλερ δερ υδφρεσ αρβεϕδε π∑ µοτορενσ
κλεσψστεµ.

� Ινγεν τιλσλυτνινγερ, σλανγερ ελλερ ηψδραυλικκοµπονεντερ
µ∑ αδσκιλλεσ, στραµµεσ ελλερ λσνεσ, µενσ δερ ερ τρψκ ι
σψστεµετ. Σ∑δαννε οπγαϖερ σκαλ υδφρεσ αφ υδδαννετ,
κϖαλιφιχερετ περσοναλε.

� ∆ερ µ∑ ικκε ρψγεσ, ογ µαν µ∑ ικκε νρµε σιγ
µασκινεν µεδ ∑βεν ιλδ, ηϖισ βρνδστοφτανκεν ερ ∑βεν,
ελλερ µενσ δερ φψλδεσ ι δεν. Φψλδ τανκεν π∑ ετ ϖελεγνετ
στεδ. ∆ερ µ∑ ικκε φψλδεσ ι τανκεν, µενσ µοτορεν κρερ.

Αδϖαρσελ οµ ριχισι ϖεδ ρεστερ

∆ερ ερ σατ αδϖαρσελσσκιλτε π∑ µασκινεν φορ ατ φορηινδρε ρισιχι ι φορβινδελσε µεδ ρεστερ.

∆ισσε αδϖαρσλερ π∑ κλιστερµρκερ σεσ π∑ µασκινεν ττ π∑ δε στεδερ, ηϖορ δερ φορελιγγερ σ∑δαννε ρισιχι. ∆ισσε 
κλιστερµρκερ ηαρ ρδ κοντυρ µεδ σορτ σκριφτ π∑ γυλ βαγγρυνδ.

Νρ. Μρκατ Βεσκριϖελσε

1
Ρισικο φορ ατ λαστεν φαλδερ, ν∑ρ γαφλερ ελλερ ρεδσκαβ ϖιππερ φρεµαδ.

Κλιστερµρκετ σιδδερ π∑ ηϖερ σιδε αφ βοµηοϖεδετ.

2
Φαρε φορ ατ βλιϖε ινδφανγετ ι ετ ηϕυλ, µενσ µασκινεν κρερ.

Κλιστερµρκετ σιδδερ π∑ στελλετ φοραν ηϖερτ ηϕυλ.


