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VIGTIGT! 

Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. 
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Generelt 

 

Data for identifikation af fejemaskinen 

       

 

Vigtigt! 

Pas godt på denne brugsanvisning. Opbevar den tilgængeligt for maskinens bruger(e). 

Dette symbol henleder læserens opmærksomhed på vigtige sikkerhedsregler, som 

skal følges for at undgå skade på personer eller genstande. 

Læs alle instruktionerne i denne manual grundigt igennem og følg dem nøje, inden 

betjening af maskinen påbegyndes. 

For optimal effektivitet og længst mulig levetid for maskinen skal eftersyn og 

vedligeholdelse udføres i overensstemmelse med skemaet ”Periodisk vedligeholdelse og 

kontrol” på side 20. 

Tak fordi du valgte os, tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis du får brug for det. 

 

Advarsel! 

1. Denne maskine er kun beregnet til at bruge som fejemaskine. Vi påtager os derfor 

ikke noget ansvar for skader, der stammer fra brugen til andet formål. Al risiko er på 

brugerens eget ansvar. 

2. Denne fejemaskine er ikke egnet til opsamling af giftige stoffer. Den er en klasse-U 

maskine. 

3. Fejemaskinen må kun anvendes af oplært og autoriseret personale. 

4. Sluk altid for fejemaskinen inden du foretager rengøring, vedligehold eller udskiftning 

af reservedele på maskinen. 

5. Parker altid fejemaskinen på en overflade, hvor den står 100 % stabilt. 

Fig. 1a: Fejemaskinens typeskilt 
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6. Hold tilskuere, og især børn, i god afstand til fejemaskinen, når den er i brug. 

7. Batteriet må kun oplades i et beskyttet og ventileret område. 

8. Fjern nøglen ved afslutning af arbejdet for at undgå uautoriseret brug af maskinen 

9. Sørg for, at motoren er stoppet, inden motorhjelmen åbnes. 

10. Fejemaskinen kan løftes eller trækkes op af en rampe for placering i et 

transportkøretøj, eller den kan fastgøres grundigt til en palle og løftes med en 

almindelig gaffeltruck eller lignende udstyr. 

11. Når fejemaskinen transporteres, skal den være ordentligt fastgjort til køretøjet. 

12. Bortskaffelse af det opsamlede affald skal udføres i overensstemmelse med 

nationale love. 

 

Tekniske specifikationer 

 

Dimensioner  
Bredde uden sidekost mm 750 
Længde mm 1285 
Højde mm 965 
Vægt kg 60-62* 
*) maskinens vægt inkl. fremdiftssystem  
80Ah batteri vægt kg 17 
95 Ah batteri vægt kg 33 
  
Emballagens dimensioner  
Bredde mm 860 
Længde mm 1220 
Højde mm 825 
Vægt (kun emballage) kg - 

 

Fig. 1b: Fejemaskinens dimensioner 
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Opsamlingskapacitet  
Beholder volumen L 40 
  
Ydelse  
Arbejdshastighed km/t 0 ÷ 4 
Min. drejecirkel mm 1200 
Max. stigning (lejlighedsvis) 
med fyldt beholder og sidekosten løftet 

 
% 18 

  
Regøringsdata  
Fejebredde, kun hovedbørste mm 510 
Fejebredde, hovedbørste samt sidekost mm 780 
  
Ophæng  
Hjul stk. 3 
Ophæng type direkte, uden affjedring 
Superelastisk forhjul ø mm 125/37,5-50 
Superelastisk baghjul ø mm 160/40-80 
  
Fremdrift  
Transmission til baghjul manuel eller mekanisk 
  
Styring  
Type håndtag 
  
Bremse  
Parkeringsbremse pedal ved forhjul 
  
Støvfiltreringssystem  
Panelfilter stk. 1 
Filter overfladeareal m2 2,25 
Filtermateriale cellulose eller polyester 
  
Sugesystem  
Radialventilator, sugeevne m3/t 950  
Ventilator hastighed omdr./min. 2800 
Vacuum max. (filter body) (vandsøjle) mm 18 
Ventilator diameter mm 230 
Afspærring af sug gashåndtag 
  
Filter rensning  
Type manuel 
  
Elektrisk motor  
Spænding 12V - 280W 
Motor hastighed omdr./min. 2800 
Beskyttelsesklasse IP 20 
Batteri 12 V - 80 Ah 
Batteri 12 V - 95 Ah 
Max. driftstid <4 timer 
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Støj  
Lydtrykniveau i driftsposition (EN ISO 11201/2010) dB(A) < 70 
Lydtrykniveau – målt/garanteret (2000/14/CE All. V) dB(A) 85/88 
  
Vibrationer  
Frekvensvægtet accelerationsværdi (EN ISO 13754/2008) m/s2 2,5 

 

Kontrolpunkter (Fig. 2) 
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Guide til Fig. 2: 

1. Fremdrift kontrolhåndtag 

2. Filterrens greb 

3. Løfte- og sænkehåndtag til sidekost 

4. Stopknap for sugning 

5. Regulering af sidekost 

6. Opsamlingsbeholder spændelås 

7. Indikator for lav batteristand (rødt lys) 

8. Reguleringshåndtag for hovedbørste 

9. Parkeringsbremse 

10. Startnøgle 

 

Generelle sikkerhedsanvisninger 

 

Maskinen som beskrives i denne manual er fremstillet i overensstemmelse med EC 

direktivet for maskiner nr. 2006/42/CE (Maskindirektivet) og efterfølgende ændringer. 

Den ansvarlige for maskinen har til ansvar at overholde EU-direktiver og lokale forskrifter 

med hensyn til arbejdsmiljøet for at sikre brugerens sundhed og sikkerhed. 

Advarsel! 

Maskinen må kun betjenes af en autoriseret bruger. 

Udfør aldrig ændringer, transformationer eller applikationer på maskinen, som kan 

forringe sikkerheden. 

Inden maskinen tændes og startes skal det sikres, at dens funktion ikke er til fare 

for nogen. 

Betjen aldrig maskinen på en måde som nedsætter maskinens stabilitet. 

 

FARE! 

Ud over de givne regler skal den ansvarlige for maskinen informere brugerne af 

maskinen om følgende regler: 

 De faste dæksler skal altid sættes korrekt på plads og fæstnes. 

 Hvis dækslerne fjernes af nogen årsag, skal de altid sættes korrekt på plads igen, 

inden maskinen tages i brug. 

 Anvend kun maskinen under teknisk korrekte betingelser i overensstemmelse med 

dens anvendelsesformål. 

 Opfyldelse af anvendelsesformålet medfører også betjening i overensstemmelse 

med instruktionerne for anvendelse og vedligehold og de specificerede betingelser 

for inspektion og vedligehold. 

 Det er strengt forbudt at anvende maskinen til at opsuge brandfarlige og/eller giftige 

væsker og støvtyper. 
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 Det er farligt og strengt forbudt at røre de bevægelige eller varme dele på maskinen 

(motor-lyddæmper). Hvis det er absolut nødvendigt at tilgå disse dele, skal 

startnøglen først fjernes fra betjeningspanelet. 

 

 

Betjening af fejemaskinen (Fig. 3) 

 

Følgende kontroller skal udføres inden fejemaskinen startes 

 

Installering af batteri 

Batteriet installeres i henhold til skemaet på maskinen.  

 

Udfør følgende kontroller, inden fejemaskinen startes: 

 Kontroller væskestanden i batteriet  

(hvis muligt iht. batterifabrikantens forskrifter) 

 Løft sidekosten ved hjælp af håndtaget (3, Fig. 2) 

 

Start af motor 

Isæt startnøglen (10, Fig. 2) og drej den med uret. Der er nu tænding på 

fremdriftssystemet. 

 

Påbegynd arbejde (Fig. 4) 

 

Kør fremad: Hvis fejemaskinen er motordrevet, træk håndtaget (1). 

Derved flyttes drivhjulet (2) fremad og kobles til rullen (3), som driver baghjulene vha. 

remmen (4). 

Der skal være et mellemrum på 1-2 mm mellem drivhjulet (2) og rullen (3), når 

fejemaskinen står stille. Juster regulatoren (5) efter behov for at opnå dette mellemrum. 

Fig. 3 
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 1 - 2 mm 

 

  

 

 

 

 

 

Instruktioner som skal følges under drift 

 

Advarsel! 

 Opsug aldrig reb, wire, stropper, vand etc. 

 For at opsamle større men lette objekter (f.eks. papir, blade etc.) presses håndtaget 

nedad for at hæve fronten af maskinen let i det øjeblik det tager at opsuge objektet. 

 Ryst panelfilteret af og til ved at trykke på filterrens-grebet (2, Fig. 2) 

 Hvis gulvet, som skal fejes, er vådt slukkes sugemotoren ved hjælp af knappen (4, Fig. 

2), da sugefilteret ellers kan blive tilstoppet. 

 Opsug aldrig glødende cigaretskod eller rødglødende materiale. 

 Tillad ikke uvedkommende at komme i nærheden af maskinen. 

 Maskinen må kun betjenes af brugere, som er autoriserede af den ansvarlige for 

maskinen, og som er bekendte med indholdet i denne brugsanvisning. Disse brugere 

Fig. 4 
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skal være fysisk og mentalt egnede og må ikke være under indflydelse af alkohol, 

stoffer eller medicin. 

Sørg for at: 

 Der ikke er nogen fremmede elementer på maskinen (som f.eks. værktøj, klude, udstyr 

etc.); 

 Maskinen ikke laver mærkelige lyde efter tænding; i så fald skal maskinen øjeblikkeligt 

stoppes og årsagen til lyden findes; 

 Alle sikkerhedsdæksler er ordentligt lukkede. 

 

Vedligeholdsregler 

Under rengøring og vedligeholdelse af maskinen eller ved udskiftning af dele skal motoren 

altid være slukket og startnøglen fjernet. 

 

Advarsel! 

Al form for vedligeholdelse, eftersyn eller reparation må kun udføres af specialiseret 

personale eller et autoriseret servicecenter. 

 

 

Vedligeholdelse (Fig. 5 - Fig. 6) 

Hovedbørste (Fig. 5)  

Hovedbørsten fejer støv og affald ind i opsamlingsbeholderen bagest på fejemaskinen. 

 

Advarsel! 

Opfej aldrig tråde, wire og lignende, som kan blive viklet ind i børsten og skade 

børstehårene. Børstens tilstand skal kontrolleres periodisk. 

 

Regulering af hovedbørsten (Fig. 5) 

Hovedbørsten skal kun lige røre gulvet. Når fejemaskinen står på en plan flade skal 

området, som dækkes af børstehår, være 3 cm bredt (se billede). 

Hvis hovedbørsten ikke længere rører gulvet, eller hvis der efterlades striber af snavs, er 

børsten nedslidt (5 mm) og skal sættes ned. Følg denne fremgangsmåde: 
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 Løsn møtrikken (4) 

 Drej knappen (5) med uret 1 tak (hver tak 

svarer til 2,5 mm nedsænkning – 3 cm bredt 

spor) 

 Stram møtrikken (4) igen. 

 

Advarsel! 

Andet hak og pil nr. 3 svarer til 

arbejdspositionen med en ny hovedbørste  

(3 cm spor) 

 

Udskiftning af hovedbørste (Fig. 5) 

 Fjern opsamlingsbeholderen og løft 

fejemaskinen op foran.  

 Fjern de to bolte (1) som fastgør børsten til 

aksel-stiften (2). 

 Fjern den gamle børste og monter en ny. 

 

 

 

 

 

 

Sidekost (Fig. 6) 

Sidekosten fejer snavset fra kanter og hjørner af gulvet og dirigerer det ind til midten af 

maskinen hvor det samles op af hovedbørsten. 

 

Regulering af sidekost (Fig. 6) 

Kontroller at formen på fejesporet fra sidekosten (berøringsfladen) ser ud som vist på det 

markerede spor ”A”. Efterhånden som børstehårene på sidekosten nedslides skal højden 

på sidekosten målt fra gulvet tilpasses ved hjælp af kabeljusteringen (1) ved at løsne 

ringmøtrikken (2). 

  

Fig. 5: Hovedbørste 
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Udskiftning af sidekost (Fig. 6) 

Fjern de tre skruer (5) for at frigøre kosten fra dens beslag (4). 

 

Advarsel! 

Når fejemaskinen ikke er i brug, skal sidekosten altid være hævet over gulvet for at 

forhindre, at børstehårene bliver bøjede.  

   

 

Fejemaskinens fremdriftssystem (Fig. 7) 

Drivremme 

 

Kontroller drivremmenes opspænding ved hver 100 – 150 arbejdstimer.  

Remme (3), (4) og (5) er elastiske og holdes stramme automatisk. 

Ved behov kan drivrem (2) strammes efter følgende fremgangsmåde: 

  

Fig. 6: Sidekost 
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 Løsn skrue (1) og møtrik (6) 

 Skub drivhjul (7) opad og stram skruen og møtrikken igen. 

 

Advarsel! 

Efter denne tilpasning skal mellemrummet mellem hjul (7) og rulle (se Fig. 4) 

nødvendigvis kontrolleres. 

   

  

Fig. 7: Drivsystem 
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Støvfilterpanel (Fig. 8) 

Støvfilteret fjerner støvet fra luften som suges gennem fejemaskinen. Filteret skal holdes 

permanent effektivt. 

 

Advarsel! 

Hvis der trænger støv ud af fejemaskinen, er filteret snavset og skal rengøres. 

 

Rengøring af filterpanelet 

Denne fremgangsmåde skal følges for at rengøre filteret: 

 Træk grebet (4) ud så langt som det kan og slip det. Dette får filterbankeren (5) til at 

banke mod filterets (1) ramme og derved ryste støv af filteret. 

 Ca. en gang om måneden afmonteres filteret (1) og rengøres ved hjælp af trykluft, 

eller bedre endnu en støvsuger.  

 

Afmontering af filterpanel 

Sådan afmonteres filterpanelet: 

 Fjern opsamlingsbeholderen. 

 Løsn begge vingemøtrikker (2) og fjern filterholderen (3) 

 Tag filteret (1) ud. 
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Parkeringsbremse (Fig. 9) 

Når fejemaskinen ikke er i brug skal parkeringsbremsen ved forhjulet aktiveres. 

Fremgangsmåde: 

 For at bremse hjulet: Brug foden til at trykke pedalen (1) ned indtil spærren udløses.  

 For at frigøre hjulet: Skub pedalen (1) opad til position 2 ved hjælp af foden. 

 

Opsamlingsbeholder (Fig. 10) 

Hvis maskinen efterlader snavs på gulvet, er det tegn på, at opsamlingsbeholderen er fyldt 

og skal tømmes. 

Fremgangsmåde: 

 Sluk for motoren og afmonter beholderen (1) ved at løsne spændelåsen (2) fra 

chassiset. 

Advarsel! 

Sluk altid for motoren når opsamlingsbeholderen skal afmonteres. 

 Indsæt beholderen i dens leje og vær opmærksom på, at den sidder korrekt 

sammen med maskinens chassis, og fastgør den med spændelåsen (2). 
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Ekstraudstyr 

 

Indbygget batterilader ”CBHD1”  

Anvend batteriladeren (1) når batteriet er 

opbrugt (se advarselslampe 6). 

Fremgangsmåde: 

GENNEMLÆS MANUALEN (2) FOR 

OPLADEREN (1) GRUNDIGT. 

Netspændingen skal være 220V. 

Løft dækslet og tilslut stikket (7) fra opladeren til en 

stikkontakt/lysnettet. Opladeren udfører et start-

check, derefter tænder den røde lampe (3) og 

opladningen af batteriet påbegyndes. 

Under opladningen skifter LED lamperne fra rød 

(3) til gul (4) og til sidst grøn (5). 

Batteriet er fuldt opladet, når den grønne lampe er 

tændt, og opladeren slår fra automatisk. 

Tag stikket ud af stikkontakten. 

Check batteriets elektrolyt. 

 

Advarsel!  

Af sikkerhedsårsager må maskinen ikke startes 

under opladning. 

Fig. 10: Opsamlingsbeholder 
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Elektrisk system og el-diagram (Fig. 11) 

 

Opladning af batteri 

Når advarselslampen (2) for lav batteristand lyser rødt, isættes stikket (9) i stikdåsen (6) 

og batteriet genoplades ved hjælp af en 12V 30A oplader. 

 

Advarsel! 

Kablerne på stikket (9) skal først forbindes til opladeren, dernæst sættes stikket i 

stikdåsen (6). 

 

Vedligeholdelse af batteri 

Hold batteriet tørt og rent. Vær særligt opmærksom på terminalerne og terminal boltene 

m.v.. Ca. en gang ugentligt (afhængig af hvor meget fejemaskinen bruges) fjernes nogle 

enkelte af batterihætterne og niveauet af elektrolyt kontrolles. Fyld op med destilleret vand 

hvis nødvendigt. Opladerens effektivitet skal kontrolles periodisk.  

Sørg for at området, hvori batteriet oplades, er tilpas ventileret, og lad dækslet stå åbent 

under opladning. 

Hold åben ild eller tændte cigaretter væk fra batteriet, især når det er under opladning. 

Lad aldrig batterierne være helt opbrugte: når maskinen ikke bruges regelmæssigt, skal 

batteriet genoplades mindst hver 30. dag. 

 

FARE! 

Væsken er ætsende. Batterigasserne kan forårsage eksplosion. Undgå kortslutning. 

Vend aldrig polerne. 

 

Driftstid 

Fejemaskinen har en driftstid på ca. 4 timer på en fuld opladning. Hvis driftstiden falder til 

under den specificerede værdi, udføres følgende kontroller: 

 Kontroller at børsten ikke presser for hårdt mod gulvet. 

 Kontroller at der ikke er noget snor eller wire m.v. som er viklet ind i eller rundt om 

hovedbørsten, hvilket kan forårsage friktion og øge strømforbruget. 

 Kontroller at batteriet er fuldt opladet når du påbegynder arbejdet med maskinen. 
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Guide til el-diagram  

1. Kontakt til fjernbetjening 

2. Advarselslys for lav batteristand 

3. Startnøgle 

4. 280 W – 12V elmotor 

5. Stik 

6. Stikdåse 

7. 12V - 80Ah eller 12V - 95 Ah 

batterier 

8. - 

9. Stik og kabler for oplader 

10. 3A sikring 

11. Maxi 40A sikring 

Rutinemæssig kontrol og vedligeholdelse samt sikkerhedskontrol 

 

Advarsel! 

1. I følgende tilfælde skal fejemaskinen tilses af en uddannet tekniker, som kontrollerer 

maskinens sikkerhed og eventuelle skader eller fejl: 

 Inden maskinen tages i drift. 

 Efter modifikationer eller reparation. 

 Med jævne mellemrum som beskrevet i tabellen ”Periodisk vedligeholdelse 

og kontrol”. 

 

2. Hver 6. måned kontrolleres, at sikkerhedsudstyret fungerer og er i god tilstand. For at 

sikre, at sikkerhedsudstyret fungerer korrekt, skal maskinen hvert 5. år gennemgå et 

stort serviceeftersyn udført af specialiseret personale. 

 

3. Den ansvarlige for maskinen skal foretage et årligt eftersyn af maskinens tilstand. 

Gennem dette eftersyn skal vedkommende fastslå, om maskinen fortsat lever op til de 

tekniske sikkerhedsregler, og derefter placere et skilt på maskinen som viser, at 

eftersynet er blevet foretaget. 

  

Fig. 11: El-diagram 
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Periodisk vedligeholdelse og kontrol 
Intervaller i driftstimer 

8 40 150 500 1500 

1 Check remme  ●    
2 Check hovedbørsten for wire, snor mv. ●     
3 Check støvfilter ●     
4 Udskift støvfilter     ● 
5 Check hoved- og sidebørste spor bredde  ●    
6 Check batterivæske ●     
7 Check motorkul   ●   

 

FEJLFINDER 
Problem Årsag Løsning 

Fejemaskinen kan ikke 
opsamle større stykker af 
affald, eller den efterlader 
striber af snavs. 

Kørehastigheden er for høj Nedsæt hastigheden 

Børstetrykket er for lavt Tilpas børstetrykket (spor på 
gulvet) 

Børster er slidte Nedsæt eller udskift børster 

Børstehår er bøjede, eller 
snor, wire el.lign. er viklet ind i 
børsten. 

Fjern snor eller wire, og ret 
børsterne ud vha. varmt vand. 

Fejemaskinen efterlader støv 
på gulvet, eller der kommer 
støv ud fra sideflapperne. 

Filteret er tilstoppet Rengør filteret 

Flapperne er slidte eller itu Udskift flapperne 

Der kommer støv ud fra 
sugemotoren 

Filteret er revnet Udskift filteret 

Fejemaskinen slynger skidt 
fremad 

Frontflappen er itu Udskift frontflappen 

Hovedbørsten løfter 
frontflappen 

Frontflappen er for lang Udskift frontflappen 

Børster nedslides hurtigt Børstetrykket er for højt Reducer børstetrykket 
(smallere spor) 

Uvant støj fra hovedbørste Materiale viklet ind i børste Fjern materialet fra børsten 

Hovedbørsten kører ikke Drivrem itu Monter ny drivrem 

Batterikapacitet utrilstrækkelig 

Elektrolyt niveau for lavt Påfyld elektrolyt 

Battericelle udbrændt Udskift batteri 

Motor overbelastet Check motorens strømforbrug 

Batteriterminaler er løse Check og stram terminalerne 

Materiale viklet ind i 
hovedbørste 

Fjern materialet fra børsten 

Lejer sidder fast Udskift lejer 

Børstetrykket er for højt Reducer børstetrykket 
(smallere spor) 

Batteriet aflader hurtigt 

Utilstrækkelig ladetid Forlæng ladetiden 

Batteriterminaler er løse eller 
oxiderede 

Rengør og stram terminalerne 
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Sikkerhedsinformation 

 

Rengøring: 

Når maskinen rengøres eller vaskes, skal du være særligt opmærksom ved brug af stærke 

rengøringsmidler, syre etc. Følg anvisningerne fra producenten af rengøringsmidlet og 

anvend beskyttelsesbeklædning hvis nødvendigt (f.eks. heldragt, handsker, 

beskyttelsesbriller etc.). 

 

Eksplosive miljøer: 

Maskinen er ikke konstrueret til drift i miljøer, hvor der kan forekomme eksplosive gasser, 

støvtyper eller dampe. Anvendelse af maskinen i eksplosive miljøer er derfor FORBUDT. 

 

Bortskaffelse af skadelige materialer: 

Gældende lovgivning om håndtering og bortskaffelse af affald skal følges ved bortskaffelse 

af det opsamlede materiale, brugte støvfiltre samt øvrige brugte maskinemner så som 

batterier, motorolie m.v. 

 

Bortskaffelse af maskinen: 

Hvis maskinen skal bortskaffes/skrottes, skal de enkelte typer af materiale, som den 

består af (EU-direktiv), opdeles i henhold til bortskaffelsesmetoden, så de kan bortskaffes i 

overensstemmelse med gældende lov. Farlige materialer så som batterier, brugt olie etc., 

overgives til virksomheder, som er autoriseret til at bortskaffe disse materialer. 
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Information til brugere (for ”professionelle” produkter) 

I overensstemmelse med art. 13 i lovdekret nr. 151 af 25. juli 2005 

“Implementering af direktiver 2002/95 / CE, 2002/96 / CE og 2003/108 / CE, 

vedrørende anvendelse af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr samt 

bortskaffelse af affald. 

V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning ”el-retur” og lever dermed op til sit 

producent- og leverandøransvar. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende:  

 

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der 

kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af 

elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.  

Produkter, der er mærket med ovenstående ”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk og 

elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og 

elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men 

skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret 

indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af 

borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra 

husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske 

forvaltning.  

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og 

elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale 

indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med 

bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, 

genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 

Ulovlig bortskaffelse af produktet af indehaveren fører til anvendelse af administrative 

sanktioner i henhold til lovgivningsdekret nr. 22/1997 (artikel 50 og efterfølgende artikler i 

lovdekret nr. 22/1997). 

 

  



Ghibli HS MT 80 23 V. Brøndum A/S 

Service og reparation 

 

Service og reparation ydes uden beregning under garantiperioden (købsnota må 

fremlægges) under følgende forudsætninger:  

 Den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl. (Normal 

slitage, misbrug eller misligholdelse kan ikke henføres hertil)  

 Reparation har ikke været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S, eller 

serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer. 

Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele, samt arbejdsløn hertil.  

Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes 

franko til:  

V. BRØNDUM A/S  

Sadolinsvej 14  

DK-8600 Silkeborg  

 

Tlf. (+45) 8682 4366  

Fax (+45) 8680 3363  

E-mail v@broendum.com  

www.broendum.com 


