
Vid kallstart av maskinen vrid först startnyckeln till vänster och håll den några 
sekunder där för att förvärma. Det behövs alltid göras i början av arbetspasset.


Gasreglaget (röd spak till höger) skall vara i lägsta läget vid start och stopp. Vid körning på gräsmatta så 
blir skadorna mindre om du kör på låg gas. Vid arbete med maskinen skall full gas användas).

Börja med att titta på film för lastning och lossning på hemsidan www.hyr-minigrävare.se

Armstöden fälls upp med röda handtagen. När ett armstöd är uppfällt är alla funktioner i spakarna 
frånkopplade. Under vänster armstöd sitter tanklocket och maskinen tankas med Diesel.

Innan du flyttar maskinen, försäkra dig om att schaktbladet är uppe. Det är den svarta spaken på 
höger sida (bredvid gasreglaget) med en gul knapp på som du höjer och sänker schaktbladet med. 
Bladet skall vara nere vid arbete och vänt mot arbetsområdet för att minska tipprisken.

Larvbanden: Att köra maskinen 

Med de två spakarna mitt framför föraren kör man maskinen, de reglar varsitt larvband. Båda 
larvbanden måste röra sig när man svänger för att inte gummilarven ska kliva av kuggarna. Det är 
därför enklast att köra med en hand över båda spakarna och justera lite inne i handflatan för 
sväng. Låg gas gör mindre skada. Genom att svänga tidigt och lite så blir skador på gräsmatta 
nästintill obefintliga. Med en hand på varje spak blir det i regel för stora rörelser och därmed 
onödigt stora skador på underlaget och risk för att larvbanden skadas. Schaktbladet sitter i 
färdriktningen. Så har du inte schaktbladet framåt när du transporterar dig får du tänka tvärt om.


Joystick: Att arbeta med maskinen 

Huvudregeln är att drar du någonting emot dig så kommer någonting emot dig.


Höger joystick: 	 Mot dig = lyfta bommen  	 Från dig = sänka bommen.  

	 	 	 Höger = skopa från dig  	 Vänster = skopa mot dig.


Vänster joystick:	 Mot dig = sticka mot dig	 Från dig = sticka från dig

	 	 	 Höger / Vänster = snurrar överdelen 360 grader (tänk på tipprisken)


Vänster pedal: 	 Tilt av skopa höger och vänster

Höger pedal:	 	 Vrida grävaggregatet höger / vänster. 


Byta skopa: I högra förvaringslådan på släpvagnen ligger ett rör som man sätter i en motsvarande 
tapp på baksidan av skopans fäste och trycker till neråt så lossnar skopan.


Vid frågor eller tveksamhet ring Salomon direkt på 090-12 29 01 

SNABBGUIDE för Doosan DX10Z - Läs innan du kör första gången!


