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1. Overensstemmelseserklæring 
 

EU-overensstemmelseserklæring 
 

Fabrikant:   Jasopels Production A/S       Tlf.  +45 76 94 35 00 
Adresse:     Fabriksvej 19                          DK-7441 Bording 

 

Maskine:   Talonmaskine  
 

Jasopels A/S erklærer, at dette produkt er i 
overensstemmelse med følgende 

EU Direktiver: 

89/336 EEC 

98/37 EEC    

 

Endvidere erklæres det at følgende harmoniserede 
standarder er blevet anvendt:  

EN 60204-1 

EN 983    

 

Sted og dato:   Bording     1. August 2008 

Navn:            Adm. Direktør  Poul Bach 
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3. Forord 
• Denne Brugermanual er en vigtig del af Deres nye 

maskine. Læs manualen grundigt igennem og brug den 
som en opslagsbog. 

• Denne manual indeholder vigtige informationer om 
sikkerhed og brug af maskinen. 

• Manualen bør opbevares sammen med maskinen. Det er 
vigtigt at brugermanualen følger med maskinen ved 
videresalg og udlån. 

• Brugeren af maskinen skal sikre, at operatør, 
servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen, 
er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. 
Se denne brugermanual for yderligere information 
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4. Symbolforklaring 
• Læs venligst denne brugermanual og følg de anvisninger 

der  er  foreskrevet. For at understrege  visse oplysninger, 
anvendes følgende udtryk:  

 

 

• Bemærk !!     

Trekant indeholdende udråbstegn er et advarselssymbol, 
der advarer om vigtige instruktioner, eller informationer 
vedrørende denne maskine.  

 

 

• Fare !!  

Trekant indeholdende lyn er et advarselssymbol, der 
advarer om ”Høj Spænding”  

 

 

• Advarsel !! 

Trekant indeholdende advarsel om risiko for 
klemningsfare.
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5. Maskine introduktion 
• Maskine er konstrueret ud fra samme princip som 

Talonmaskinen T2. 

• Maskinen har et talonmagasin der kan anvende alle typer 
taloner. 

• Maskinen er enkelt og let at betjene, dog bør  
”Brugermanualen” gennemlæses før maskinen tages i 
brug. 

 

 

 

 

Bemærk !! 

• Brugeren af maskinen skal sikre, at operatør, 
servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen 
er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. 
Se denne brugermanual for yderligere information. 

• Maskinen må kun bruges til det formål, den er 
konstrueret til. 

• Uanset hvilke problemer der måtte opstå med maskinen 
eller driften, må fejl ikke rettes før maskinen er forsvarlig 
afbrudt med mindre rettelse kan foretages via maskinens 
betjeningsknapper. 

• Betjeningsmanualen bør altid opbevares, tilgængeligt for 
operatøren.   
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6. Ibrugtagning 
• Før maskinen tages i brug, skal man kontrollere at den 

står på et fast og stabilt underlag. De justerbare 
maskinfødder indstilles så maskinen står i vatter og ikke 
vipper.  

 

 

 

 

• Lufttrykket skal være 8 bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk!! 
Ved tilslutning af trykluft, bør man opholde sig på 
behørig afstand af maskinen, da der herved kan 

forekomme utilsigtede cylinderbevægelser. 

Bemærk ! 

For at forebygge en evt. skade på styringens micro-
controller og det øvrige elektriske system i 

forbindelse med tordenvejr, anbefales det at afbryde 
el-tilslutningen, når maskinen ikke er i brug. 
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7. Betjening 
Med udgangspunkt i at el og trykluft er korrekt monteret, som 
beskrevet tidligere. 

• Først skal klammemagasinet fyldes der foreskrives 
Prebena AB6 klammer 

• Dernæst lægges en stak taloner i maskinens i 
maskinens talonbakke. 

• Talon strimlen føres venstre om styrerullen, hvorefter 
den placeres under trækrullen 

• Nu kan nødstopskontakten, som er placeret på den 
rustfrie kasses overside frigøres ved et let ryk opad. 

• Stik nu et skind i maskinen til det påvirker 
startmekanismen, trækrullen vil nu trække en talon 
frem og klamme den fast på skindet. 

Ved indføringens venstre side er der placeret en løs 
styreskinne. Denne skal være monteret når man kører tæver 
og fjernet når man kører hanner. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bemærk!! 
Aktivér ALTID nødstoppet når der arbejdes ved eller 

under kniven. 

Bemærk!! 
Af sikkerhedsmæssige årsager skal man under drift 
altid håndtere skindene med brug af begge hænder. 
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FARE ! 
Afbryd trykluft og elforsyning til maskinen inden 

vedligeholdelse, rengøring og anden service 
påbegyndes på maskinen. 

 

8. Vedligeholdelse 

 

• Skal blæses ren hver dag med trykluft da maskinen 
indeholder en del finmekanik. 

• Trykluftfilteret skal kontrolleres dagligt, ved tømning for 
vand trykkes der blidt på tappen under beholderen 
(filteret tømmes automatisk når luften kobles fra 
maskinen) 

• Sprækken mellem klammearm og alukonsol bør 
ugentligt have et dryp tynd olie. 
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9. Teknisk data 
• Lufttilslutning Lynkobling 

• Luftforbrug 8 bar, 0,75  l/min. 

•  Mål  Højde 34 cm 

Længde  41 cm 

Brede  34 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


