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Kære kunde, 

 

Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. 

Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde mange små dele, gem derfor al emballage indtil 

produktet er færdigsamlet. Produktet kan være fastgjort til emballagen vær derfor forsigtig med 

udpakningen så produktet ikke beskadiges. Læs monterings vejledningen omhyggeligt før produktet 

samles og tages i brug. Vi anbefaler at styklisten kontrolleres straks ved åbning af emballagen. 

 

 

       Indbygningsmål:                        325 mm 

       Slaglængde:                                 150 mm 

       Kraft:                                           3-4.000 N 

       Hastighed:                                    8 mm/s ved 12V indgang 
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Sikkerhedsforskrifter: 

 

Læs denne vejledning grundigt, så du forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og      

betjeningsfunktioner fuldstændigt, før du går i gang med at samle og bruge produktet. 

Børn må ikke bruge produktet. 

Hvis du føler dig, syg, træt eller har indtaget alkohol eller medicin, må du ikke arbejde med maskinen. 
Begynd aldrig at anvende maskinen før arbejdsområdet er ryddet. 

Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af 

specialuddannet personale på et autoriseret serviceværksted. 

Brug kun originale reservedele ved reparation. 

Produktet må kun lånes ud til personer, som er fortrolige med betjening af maskinen. Betjenings- 

vejledningen skal under alle omstændigheder medfølge. 

Vær opmærksom på, at det trækkende køretøjs bremseevne og stabilitet påvirkes, når produktet 

monteres. 

Opbevar altid produktet på et tørt sted og påfør alle metaldele lidt olie, når maskinen ikke bruges. 

 

 

Monteringen af aktuator: 

 

 
 

1: Afmonterer spindlen på Trolla Systemet og indsæt i stedet aktuatoren. Vend aktuatoren med motoren(den 

store sorte del ) ned mod jorden og klistermærket ind mod traktoren / ATVéren. Montere derefter ledningsnettet 

til batteriet(husk at aktuatoren må IKKE være sat til ved monteringen) og montere OP/NED knappen på den 

ønskede placering. Nu kan aktuatoren sluttes til via stikket.  God fornøjelse med produktet!. 

 


