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Johdanto
Kiitos kun valitsit Atlas Copcon tuotteen. Jo
vuodesta 1873 lähtien olemme halunneet kehittää
uusia ja parempia tapoja täyttää asiakkaittemme
tarpeet. Vuosien mittaan olemme suunnitelleet
uudentyyppisiä ja ergonomisia tuotteita, joiden
avulla asiakkaamme ovat voineet tehostaa ja
rationalisoida päivittäistä työtään.
Atlas Copcolla on tehokas,
asiakaspalvelukeskuksista ja jälleenmyyjäliikkeistä
koostuva maailmanlaajuinen myynti- ja
huoltoverkosto. Erikoiskoulutuksen saaneet
asiantuntijamme hallitsevat kaiken tuotteisiimme ja
sovelluksiimme liittyvän tiedon. Voimme tarjota
tuotetukea ja asiantuntijapalveluita kaikkialla
maailmassa, ja siten asiakkaamme voivat olla
varmoja, että he pystyvät työskentelemään
kaikkina aikoina parhaalla mahdollisella
tehokkuudella.
Lisätietoja on osoitteessa: www.atlascopco.com
Atlas Copco Airpower
Boomsesteenweg 957
2610 Wilrijk
Belgia

Tietoja
turvallisuusohjeista ja
käyttöohjeesta
Ohjeiden tarkoituksena on neuvoa käyttäjille
bensiinikäyttöisen poraus- ja piikkausvasaran
tehokas ja turvallinen käyttötapa. Lisäksi ohjeissa
neuvotaan bensiinikäyttöiselle poraus- ja
piikkausvasaralle tehtävät säännölliset huoltotyöt.
Ennen bensiinikäyttöisen poraus- ja
piikkausvasaran käyttöönottoa sinun on
perehdyttävä näihin ohjeisiin perusteellisesti.

Turvallisuusohjeet
Ennen kuin alat asentaa, käyttää, korjata tai
huoltaa konetta tai vaihtaa sen lisävarusteita,
perehdy turvallisuusohjeisiin ja käyttöohjeeseen.
Turvallisuusohjeita noudattamalla vältytään
vakavilta vammautumisilta ja hengenvaaralta.
Toimita nämä turvallisuusohjeet ja käyttöohje
työkohteisiin ja anna työntekijöille kopiot. Varmista,
että kaikki konetta käsittelevät perehtyvät
turvallisuusohjeisiin ja käyttöohjeeseen ennen
koneen käyttöä tai huoltotöitä. Vain
ammattikäyttöön.

Lisäksi koneen käyttäjän tai hänen työnantajansa
tulee arvioida koneen käytöstä johtuvat erityiset
työturvallisuusriskit.
Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa
käyttöä varten.

Turvasignaalitekstit

Turvasignaalitekstit Vaara, Varoitus ja Huomio
tarkoittavat seuraavaa:

VAARA Välitön vaaratilanne, jonka
laiminlyönti johtaa
hengenvaaraan tai vakavaan
vammautumiseen.

VAROITUS Välitön vaaratilanne, jonka
laiminlyönti voi johtaa
hengenvaaraan tai vakavaan
vammautumiseen.

HUOMIO Mahdollinen vaaratilanne,
jonka laiminlyönti voi johtaa
vähäiseen tai lievään
vammaan.

Henkilökohtaiset
varotoimenpiteet ja valmiudet

Vain ammattitaitoiset ja koulutetut henkilöt saavat
käyttää tai huoltaa konetta. Heidän täytyy olla
riittävän voimakkaita käsittelemään painavaa
työkalua. Luota aina terveeseen järkeen ja älä tee
mitään harkitsematonta.

Henkilökohtainen suojavarustus
Käytä aina hyväksyttyjä suojavarusteita. Koneen
käyttäjän ja muiden työalueella olevien henkilöiden
on käytettävä henkilösuojaimia, vähintään:
• suojakypärää
• kuulonsuojaimia
• sivusuojilla varustettuja iskunkestäviä

suojalaseja
• hengityssuojaimia tilanteen sitä edellyttäessä
• suojakäsineitä
• asianmukaisia turvasaappaita
• asianmukaisia työhaalareita tai

vastaanvanlaisia vaatteita (ei löysiä), jotka
peittävät käsivarret ja sääret.
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Huumeet ja alkoholin tai lääkkeiden käyttö

 VAROITUS   Huumeet ja alkoholin tai
lääkkeiden käyttö
Huumeet, alkoholi tai lääkkeet voivat heikentää
arvostelukykyäsi ja keskittymistäsi. Reagointikyvyn
heikkeneminen ja väärät tilannearviot voivat johtaa
vakavaan vammautumiseen tai hengenvaaraan.
► Älä käytä konetta, jos olet väsynyt tai

huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden
vaikutuksen alaisena.

► Huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden
vaikutuksen alaisena oleva henkilö ei saa
käyttää konetta.

Asennus, varotoimenpiteet

 VAROITUS   Sinkoutuva työkalu
Jos koneen työkalupidike ei ole lukittu asentoonsa,
työkalu voi sinkoutua voimakkaasti ja aiheuttaa
henkilövahinkoja.
► Kone on aina pysäytettävä ennen työkalun tai

lisävarusteiden vaihtamista.
► Älä koskaan osoita terätyökalulla itseäsi tai

ketään muuta.
► Varmista ennen koneen käynnistämistä, että

työkalu on täydellisesti paikallaan ja
työkalupidike on lukitusasennossa.

► Tarkista lukitustoiminnon pitävyys vetämällä
työkalua voimakkaasti ulospäin.

 VAROITUS   Liikkuva tai irtoava työkalu
Työkalun vääränkokoisen varren käyttö voi johtaa
työkalun putoamiseen tai äkilliseen irtoamiseen
käytön aikana. Vakavien vammojen tai käsien ja
sormien ruhjoutumisvaara.
► Tarkista, että työkalun varren pituus ja mitat

vastaavat koneen käyttötarkoitusta.
► Älä koskaan käytä työkalua ilman

kauluskappaletta.

Käyttö, varotoimenpiteet

 VAROITUS   Ylikuumenemisvaara
Kone voi ylikuumentua, jos jäähdytysilman
ottoaukko peitetään. Tämä voi aiheuttaa vakavia
vahinkoja koneelle ja/tai käyttäjälle.
► Älä koskaan tuki tai peitä jäähdytysilman

ottoaukkoa.

 VAARA   Räjähdysvaara
Jos kuuma työkalu tai pakoputki osuu
räjähdysaineeseen, seurauksena voi olla räjähdys.
Tiettyjen materiaalien käsittelyn aikana saattaa
ilmetä kipinöintiä ja materiaalin syttymistä.
Räjähdykset johtavat vakavaan vammautumiseen
tai hengenvaaraan.
► Älä koskaan käytä konetta räjähdysherkässä

ympäristössä.
► Älä koskaan käytä konetta herkästi syttyvien

materiaalien, höyryjen tai pölyn läheisyydessä.
► Varmista, että lähellä ei ole mitään piileviä

kaasunpurkaus- tai räjähdyslähteitä.
► Vältä koskemasta kuumaan pakoputkeen ja

koneen alaosaan.
► Älä koskaan poraa vanhaan reikään.

 VAARA   Polttoaineen aiheuttamat
vaaratilanteet
Polttoaine on erittäin paloherkkää, ja palamaan
syttyneet bensiinihuurut voivat aiheuttaa vakavia
loukkaantumisia tai hengenvaaran.
► Suojaa ihosi polttoaineelta. Jos polttoainetta on

päässyt ihon alle, on hakeuduttava välittömästi
lääkärinhoitoon.

► Älä koskaan poista korkkia tai tankkaa koneen
ollessa kuuma.

► Sekoita polttoaine ja tankkaa ulkotiloissa tai
puhtaassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa,
jossa ei ole kipinöitä ja avotulta. Tankkaa
polttoainesäiliö vähintään kymmenen metrin (30
feet) päässä koneen käyttöpaikasta.

► Irrota polttoainesäiliön korkki hitaasti, jotta
säiliöön syntyneet paineet pääsevät
purkautumaan.

► Älä täytä polttoainesäiliötä liikaa.
► Varmista, että polttoainesäiliön korkki on

kierretty paikalleen, kun konetta käytetään.
► Vältä läikyttämästä polttoainetta koneen päälle

ja pyyhi läikkynyt polttoaine pois.
► Tarkista säännöllisesti, että säiliö on tiivis. Älä

koskaan käytä konetta, jos siitä vuotaa
polttoainetta.

► Älä koskaan käytä konetta sellaisten aineiden
lähellä, jotka voivat muodostaa kipinöitä. Poista
käyttöpaikasta kaikki kuumat tai kipinöitä
muodostavat laitteet, ennen kuin käynnistät
koneen.

► Älä koskaan tupakoi tankatessasi tai
käyttäessäsi tai huoltaessasi konetta.

Turvallisuusohjeet ja käyttöohje COBRA COMBI (C)

6 © Atlas Copco Airpower | 9800 0955 09 | 2018-06-29
Alkuperäiset ohjeet



► Säilytä polttoainetta ainoastaan tähän
tarkoitukseen suunnitellussa ja hyväksytyssä
astiassa.

► Huolehdi tyhjien polttoainesäiliöiden
asianmukaisesta palautuksesta jälleenmyyjälle.

► Nesteiden vuotokohtia ei saa koskaan etsiä
käsin kokeilemalla.

 VAROITUS   Odottamattomat liikkeet
Työkaluun kohdistuu koneen käytön aikana
ankaraa rasitusta. Tietyn käyttöajan jälkeen työkalu
voi rikkoutua materiaalin väsymisen johdosta. Jos
työkalu rikkoutuu tai juuttuu, kone saattaa liikkua
äkillisesti tai odottamattomaan suuntaan. Lisäksi
tasapainon menetys tai liukastuminen voi johtaa
henkilövahinkoon.
► Varmista, että sinulla on aina tukeva jalansija.

Pyri säilyttämään mahdollisimman hyvä ja
vakaa tasapaino pitämällä jalat riittävän etäällä
toisistaan.

► Tutki laitteisto joka kerta ennen sen käyttöä. Älä
koskaan käytä laitteistoa, jos epäilet sen olevan
vaurioitunut.

► Varmista, että kahvat ovat puhtaat. Pyyhi pois
mahdollinen rasva tai öljy.

► Pidä jalat etäällä työkalusta.
► Seiso vakaasti ja pidä aina molemmin käsin

koneesta kiinni.
► Älä koskaan poraa vanhaan reikään.
► Älä koskaan käynnistä konetta sen ollessa

maassa pitkällään.
► Älä tukeudu koneeseen pitämällä jalkaa kahvan

päällä.
► Älä koskaan lyö tai kolhi mitään laitteiston osaa

tahallasi.
► Tarkasta työkalun kuluneisuus säännöllisesti.

Tarkasta myös, onko siinä näkyviä murtumia tai
muita vaurioita.

► Keskity työhön, jota teet.

 VAROITUS   Pyörivän koneen vaara
Jos poranterä takertuu käytön aikana, koko kone
alkaa pyöriä akselinsa ympäri, jos irrotat otteesi
siitä. Tällainen odottamaton pyöriminen voi
aiheuttaa vakavia vammoja tai hengenvaaran.
► Seiso vakaasti ja pidä aina molemmin käsin

koneesta kiinni.
► Varmista, että kahvat ovat puhtaat ja niissä ei

ole rasvaa tai öljyä.
► Älä koskaan poraa vanhaan reikään.

 VAROITUS   Takertumisvaara
Kaulaliina, hiukset, hansikkaat ja vaatteet voivat
tarttua pyörivään poranterään tai lisävarusteisiin.
Tämä saattaa johtaa kuristumiseen, ihon
vaurioitumiseen, haavoittumiseen tai
hengenvaaraan. Vaaratilanteiden estämiseksi:
► Älä koskaan yritä tarttua pyörivään poranterään

tai koskettaa sitä.
► Älä käytä vaatteita, kaulaliinoja tai hansikkaita,

jotka voivat takertua koneeseen.
► Sido pitkät hiukset hiusverkolla.

 VAROITUS   Pöly- ja savukaasuvaara
Koneen käytöstä syntyvä pöly ja savukaasut voivat
aiheuttaa vakavia ja pysyviä hengitysteiden
sairauksia, ammattitauteja tai muita
henkilövammoja (esimerkiksi keuhkofibroosin tai
muun peruuttamattoman hengenvaarallisen
keuhkosairauden, syöpää, vaurioita syntyville
lapsille ja/tai ihotulehduksia).
Poraamisen, iskuvasaroinnin, sahauksen, hionnan
ja muiden rakennustöiden aikana syntyvät tietyt
pölyt, huurut tai muut hengitysilmaan kulkeutuvat
ainesosat saattavat sisältää kemikaaleja, jotka
Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat
hengitysteiden sairauksia, syöpää sekä syntyville
lapsille vaurioita tai muita ongelmia. Esimerkkejä
tällaisista aineista ovat:
• Kiteinen kvartsi, sementti ja muut

muuraustuotteet.
• Kemiallisesti käsitellystä kumista erittyvä

arseeni ja kromi.
• Lyijypohjaisista maaleista erittyvä lyijy.
Ilmassa kulkeutuva pöly ja savukaasut voivat olla
paljaalle silmälle näkymättömiä, joten
silminnähden ei voida aina päätellä, onko ilmassa
pölyä ja savukaasuja.
Estä altistumista pölylle ja savukaasuille
seuraavilla toimenpiteillä:
► Tee työmaakohtainen riskianalyysi.

Riskianalyysissä tulee ottaa huomioon koneen
käytöstä johtuvat pöly ja savukaasut ja lisäksi
kohteessa jo olevan pölyn leviäminen työn
vaikutuksesta.

► Työkohteessa on käytettävä asianmukaisia
ilmanvaihtolaitteistoja, joilla vähennetään pölyn
ja savukaasujen määrää ilmassa sekä pölyn
kerääntymistä laitteiden, pintojen vaatteiden ja
kehon osien päälle. Esimerkkejä
puhdistuslaitteistoista ovat: alipaineiset
ilmanvaihto- ja pölynkeruujärjestelmät, veden
suihkuttaminen ja märkäporaus. Estä
pölyämistä ja savukaasujen muodostusta jo
niiden lähteessä, mikäli mahdollista. Varmista,
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että puhdistuslaitteistot asennetaan ja
huolletaan asianmukaisesti ja että niitä
käytetään oikein.

► Käytä työsuojelu- ja turvamääräysten mukaisia
hengityssuojaimia työnantajan ohjeistamalla
tavalla. Hengityssuojainten on sovelluttava
käsiteltävien materiaalien aiheuttamien
haittojen ehkäisyyn (ja tietyissä tapauksissa
niille tulee olla vastaavan hallintoviranomaisen
hyväksyntä).

► Varmista työalueen ilmanvaihdon riittävyys.
► Jos kone tuottaa pakokaasuja, suuntaa ne pois

siten, etteivät ne aiheuta pölyhaittojen
lisääntymistä työympäristössä.

► Käytä ja huolla konetta tässä käyttöohjeessa ja
turvallisuusohjeissa kuvatulla tavalla.

► Käytä oikean tyyppisiä työkaluja ja kulutusosia
ja huolla niitä tässä käyttöohjeessa kuvatulla
tavalla. Väärän tyyppisten työkalujen ja
kulutusosien käyttö tai niiden virheellisesti
tehdyt huollot ja väärä käyttötapa voivat johtaa
pölyn ja savukaasujen tarpeettomaan
lisääntymiseen.

► Käytä pestäviä tai kertakäyttöisiä suojavaatteita
ollessasi työmaalla. Käy suihkussa ja vaihda
puhtaat vaatteet ennen kuin lähdet työpaikalta,
jotta sinä, muut ihmiset, autot, asunnot ja muut
paikat eivät pääse altistumaan pölylle ja
savukaasuille.

► Vältä syömistä, juomista tai tupakointia alueilla,
joissa ilmassa on pölyä ja savukaasuja.

► Pese kätesi ja kasvosi huolellisesti heti
altistumista aiheuttavalta työskentelyalueelta
poistumisen jälkeen ja aina ennen kuin syöt,
juot tai tupakoit tai olet yhteydessä muihin
henkilöihin.

► Noudata kaikkia voimassa olevia lakeja ja
määräyksiä, myös työpaikkakohtaisia
työsuojelu- ja turvamääräyksiä.

► Osallistu työnantajan tai ammattijärjestöjen
järjestämiin ja työsuojelulainsäädännön
edellyttämiin ja suositeltuihin
terveystarkastuksiin sekä ilmanseuranta- ja
koulutusohjelmiin. Kysy tarvittaessa lisäohjeita
työterveyslääkäriltä.

► Toimi yhteistyössä työnantajasi ja
ammattijärjestön kanssa, jotta pölylle ja
savukaasuille altistuminen voidaan välttää
työmaalla parhaalla mahdollisella tavalla.
Työmaalle on laadittava työterveys- ja
työsuojelualan asiantuntijoiden ohjeiden
perusteella asianmukaiset työterveys- ja
työturvallisuusohjelmat sekä
menettelytapaohjeet, joilla voidaan suojata

työntekijät ja muut alueella oleskelevat
altistumiselta pölylle ja savukaasuille.
Lisätietoja saat alan asiantuntijoilta.

► Vaarallisten aineiden jäämät koneessa voivat
olla riski. Puhdista kone perusteellisesti ennen
huoltotöiden aloittamista.

 VAARA   Vaara – Pakokaasut
Koneen polttomoottorin tuottama pakokaasu
sisältää myrkyllistä hiilimonoksidia, ja kemikaaleja,
jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan
aiheuttavat hengitysteiden sairauksia, syöpää ja
syntyville lapsille vaurioita tai muita perinnöllisiä
ongelmia. Pakokaasujen hengittäminen voi johtaa
vakavaan vammautumiseen, sairauteen tai
hengenvaaraan.
► Älä koskaan hengitä pakokaasuja.
► Älä koskaan käytä konetta sisätiloissa tai

huonosti ilmastoiduissa tiloissa.
► Käyttäessäsi konetta älä koskaan seiso

syvässä kuopassa, ojassa tai vastaavassa
ympäristössä.

 VAROITUS   Sinkoutuvat esineet
Työstökappaleen, lisävarusteiden tai koneen
vaurioitumisen johdosta ympäristöön voi levitä
kovalla nopeudella sinkoutuvia esineitä. Töiden
yhteydessä irtoavat kivensirut ja muut materiaalit
voivat sinkoutua ympäristöön ja aiheuttaa
osuessaan henkilövammoja käyttäjälle tai muille
henkilöille. Vaaratilanteiden estämiseksi:
► Käytä työssä aina hyväksyttyjä

henkilösuojaimia ja suojakypärää, mukaan
lukien sivusuojilla varustettuja, iskunkestäviä
suojalaseja.

► Varmista, että sivulliset eivät pääse työalueelle.
► Pidä työskentelyalue vapaana vieraista

esineistä.
► Varmista, että työstökappale on turvallisesti

kiinnitetty paikalleen.

 VAROITUS   Sirpalevaarat
Jos työkalua käytetään käsin tehtävään iskentään,
kohteesta saattaa singota henkilövammoja
aiheuttavia sirpaleita.
► Älä koskaan käytä työkalua lyömäesineenä. Ne

on suunniteltu ja lämpökäsitelty yksinomaan
konekäyttöön.
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 VAROITUS   Liukastumis-, kompastumis- ja
kaatumisvaarat
On olemassa liukastumisen, kompastumisen tai
kaatumisen vaara, esim. letkuihin ja muihin
esineisiin kompastuminen. Liukastuminen,
kompastuminen tai kaatuminen voi aiheuttaa
vammoja. Tämän riskin vähentämiseksi:
► Varmista, että omalla tai muiden henkilöiden

reiteillä ei ole letkuja tai muita esteitä.
► Varmista, että sinulla on aina tukeva jalansija.

Pyri säilyttämään mahdollisimman hyvä ja
vakaa tasapaino pitämällä jalat riittävän etäällä,
ts. yhtä leveällä kuin olkapäät ovat etäällä
toisistaan.

 VAROITUS   Äkillisten liikkeiden aiheuttamat
vaaratilanteet
Käyttäessäsi konetta työssä saatat tuntea
epämukavaa tunnetta kämmenissä, käsivarsissa,
olkapäissä, niskassa tai kehon muissa osissa.
► Varmista miellyttävä asento ja hyvä jalansija,

vältä epämiellyttäviä ja epätasapainoisia
asentoja.

► Jos työ kestää pitkään, vaihda ajoittain asentoa
välttääksesi epämukavan tunteen ja väsymisen.

► Jos koet jatkuvia tai toistuvia rasituksesta
johtuvia oireita, käänny työterveyslääkärin
puoleen.

 VAROITUS   Vaara – Tärinät
Koneen normaali ja oikea käyttötapa altistaa
käyttäjän tärinöille. Säännöllinen ja toistuva
altistuminen tärinöille voi aiheuttaa, myötävaikuttaa
tai pahentaa vammoja tai terveydentilaan liittyviä
ongelmia, joita käyttäjän sormille, käsille, ranteille,
käsivarsille, olkapäille ja/tai hermosto- ja
verenkiertojärjestelmälle tai muille kehon osille
aiheutuu. Tällaisia ovat myös lihasten ja raajojen
yleinen rappeutuminen ja/tai pysyvät vammat tai
terveydentilaan liittyvät ongelmat, jotka saattavat
kehittyä vähitellen viikkojen, kuukausien tai
vuosien kuluessa. Näihin vammoihin tai
terveydellisiin ongelmiin voi sisältyä
verenkiertojärjestelmän vaurioituminen,
hermojärjestelmän vaurioituminen, nivelten
vaurioituminen ja mahdolliset vauriot muille kehon
osille ja rakenteille.
Jos havaitset toistuvaa epämukavuuden tunnetta,
puutumista, kuumotusta, kihelmöintiä, kipua,
kankeutta, otteen heikentymistä, ihon
vaalenemista tai tuntoherkkyyden alenemista
käyttäessäsi konetta ja myös silloin, kun et käytä
konetta, keskeytä työnteko, ilmoita asiasta
työnantajalle ja käänny lääkärin puoleen. Koneen
käytön jatkaminen mainittujen oireiden
ilmenemisen jälkeen voi johtaa oireiden
kehittymiseen vakaviksi ja/tai pysyviksi.
Käyttämällä ja huoltamalla konetta tässä
käyttöohjeessa kuvatulla tavalla voidaan estää
tarpeettomasti kohoavat tärinätasot.
Koneen käyttäjän altistumista tärinöille voi
lieventää seuraavilla toimenpiteillä:
► Anna koneen tehdä työ. Käytä käsivoimia\

ainoastaan koneen hallinnan ja turvallisen
käytön varmistamiseksi.\ Käytä koneessa
oikeaa syöttövoimaa. Vältä painamasta liian
voimakkaasti.

► Jos kone on varustettu
tärinänvaimennuskahvoilla, pidä ne
keskiasennossa ja vältä kahvojen puristamista
ääriasentoihin saakka.

► Kun iskumekanismi aktivoituu, pidä kiinni
koneen kädensijasta tai kädensijoista vain
käsilläsi. Älä kosketa koneeseen muulla
kehollasi. Älä esimerkiksi tue konetta kehollasi
ja älä yritä lisätä syöttövoimaa nojaamalla
kehollasi konetta vasten. Älä koskaan pidä
käynnistys- ja pysäytyslaitteen käyttökytkintä
turhaan painettuna vetäessäsi konetta irti
työstöpinnasta.

► Varmista, että koneessa oleva työkalu on aina
hyvin huollettu (myös terävä, jos kyseessä on
leikkausterä), se ei ole kulunut ja on oikean
kokoinen. Työn tekeminen kestää kauemmin (ja
altistuminen tärinälle kestää myös kauemmin)
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huonosti huolletuilla, kuluneilla tai väärän
kokoisilla terätyökaluilla, jolloin käyttäjä altistuu
tarpeettomasti voimakkaammalle tärinälle.

► Jos kone alkaa yhtäkkiä täristä voimakkaasti,
lopeta sen käyttäminen välittömästi. Ennen työn
jatkamista selvitä ja korjaa lisääntyneiden
tärinöiden syy.

► Älä koskaan tartu työkalusta äläkä kosketa sitä
käyttäessäsi konetta.

► Osallistu työnantajan järjestämiin ja
lainsäädännön edellyttämiin
terveystarkastuksiin ja koulutusohjelmiin.

► Työskennellessäsi kylmissä olosuhteissa pidä
lämpimiä vaatteita ja pidä kädet lämpiminä ja
kuivina.

► Poistoilma on voimakkaasti jäähdytettyä eikä se
saa koskea käyttäjään. Suuntaa poistoilma aina
pois käsistä ja kehosta.

Lue myös kohdan ”Melu- ja tärinäarvoilmoitus”
tiedot ja niissä ilmoitetut tärinäarvot. Nämä tiedot
löytyvät tämän turvallisuus- ja käyttöohjeen
lopusta.

 VAARA   Sähkövirran aiheuttamat
vaaratilanteet
Konetta ei ole eristetty sähköiskuja vastaan.
Koneeseen kohdistuva sähkövirta saattaa johtaa
vakavaan vammautumiseen tai hengenvaaraan.
► Älä koskaan käytä konetta sähköjohtojen tai

muiden sähkölaitteiden lähellä.
► Varmista, että työskentelyalueella ei ole piileviä

johtoja tai muita sähkölaitteita.

 VAROITUS   Piilossa olevien esineiden
aiheuttamat vaaratilanteet
Piilevät johdot tai putket aiheuttavat töiden
yhteydessä vaaratilanteita, jotka voivat johtaa
vakavaan vammautumiseen.
► Tarkista työstettävän materiaalin koostumus

ennen töiden aloittamista.
► Pyri havaitsemaan mahdolliset piilevät

sähköjohdot, vesi-, viemäri- ja kaasuputket
sekä puhelinjohdot.

► Jos työkalu näyttää osuneen rakenteessa
olevaan piilevään kohteeseen, sammuta kone
välittömästi.

► Varmista ennen työn jatkamista, että vaaraa ei
ole.

 VAROITUS   Tahaton käynnistäminen
Koneen tahaton käynnistäminen saattaa aiheuttaa
henkilövahingon.

► Koske liipaisimeen vasta käynnistäessäsi
konetta.

► Opettele koneen sammuttaminen
hätätilanteessa.

 VAROITUS   Meluvaarat
Korkeat melutasot voivat aiheuttaa pysyvien
kuulovammojen ohella muita kuulo-ongelmia,
esimerkiksi korvien tinnitusta (soimista, surinaa tai
viheltävää tai humisevaa ääntä). Vaaratilanteiden
ilmeneminen ja tarpeettomasti kohoavat melutasot
voidaan estää:
► Suorittamalla näihin vaaratilanteisiin liittyvät

riskianalyysit ja toteuttamalla niiden
edellyttämät työsuojelutoimenpiteet.

► Käyttämällä ja huoltamalla konetta tässä
käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

► Valitsemalla työkalun ja käyttämällä ja
huoltamalla sitä tässä käyttöohjeessa kuvatulla
tavalla.

► Jos koneessa on äänenvaimennin,
tarkistamalla sen paikallaan olo ja
käyttökuntoisuus.

► Käyttämällä aina kuulosuojainta.
► Käyttämällä vaimennusmateriaaleja, jotka

estävät työstökappaleiden tuottamat
voimakkaat ja kuuluvat äänet.

 VAROITUS   Epävakaan työasennon
aiheuttamat vaaratilanteet
Koneen käytön aikana on vaara, että otteesi irtoaa,
kone pääsee kaatumaan ja/tai työkalu osuu sinuun
aiheuttaen henkilövahinkoja. Tämä vaara on
entistä suurempi, jos työskentelet epätasaisella
maalla, työskentelyasentosi on epävakaa tai
lähellä on esteitä, joihin voi kompastua.
Vaaratilanteiden estämiseksi:
► Älä koskaan työskentele epävakaassa

asennossa.
► Varmista, että sinulla on aina tukeva jalansija.

Pyri säilyttämään mahdollisimman hyvä ja
vakaa tasapaino pitämällä jalat riittävän etäällä,
ts. yhtä leveällä kuin olkapäät ovat etäällä
toisistaan.

► Älä koskaan työskentele epätasaisella maalla
tai epävakaalla alustalla.
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 VAROITUS   Koneen liukkaan pinnan
aiheuttamat vaaratilanteet
Koneen osat, esimerkiksi kahva tai muut pinnat,
voivat olla rasvasta, öljystä tai muista aineista
johtuen liukkaita. Jos koneen pinta on liukas, on
vaara, että otteesi luistaa, kone pääsee
putoamaan ja/tai työkalu osuu sinuun. Tällaiset
tapahtumat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
Vaaratilanteiden estämiseksi:
► Varmista aina, että koneen kahvat ja muut

tartuntapinnat eivät ole liukkaita.
► Varmista, että kahvat ja muut tartuntapinnat

ovat puhtaat. Pyyhi pois mahdollinen rasva tai
öljy.

Huolto, varotoimenpiteet

 VAROITUS   Koneen muutostyöt
Jos koneeseen tehdään muutostöitä, seurauksena
saattaa olla vakavia vammoja sekä itsellesi että
muille.
► Älä koskaan tee koneeseen muutostöitä.

Koneet, joihin on tehty muutostöitä, eivät kuulu
takuun tai tuotevastuun piiriin.

► Käytä aina hyväksyttyjä alkuperäisvaraosia,
työkaluja ja lisävarusteita.

► Uusi vaurioituneet osat viipymättä.
► Uusi kuluneet koneenosat hyvissä ajoin.

 HUOMIO   Korkea lämpötila
Koneen etukansi, pakoputki ja pohja kuumenevat
käytön aikana. Niihin koskeminen voi aiheuttaa
palovammoja.
► Älä koskaan kosketa kuumaa etukantta.
► Älä koskaan kosketa kuumaa pakoputkea.
► Älä koskaan kosketa koneen pohjaa sen

ollessa kuuma.
► Ennen huoltotöiden aloittamista odota, kunnes

etukansi, pakoputki ja alaosa ovat jäähtyneet.

 HUOMIO   Kuuma terä
Työkalun kärki voi kuumentua ja siitä voi tulla
terävä käytön aikana. Sen koskettaminen voi
aiheuttaa palovammoja ja viiltoja.
► Älä koskaan kosketa kuumaan tai terävään

työkaluun.
► Odota, kunnes työkalu on jäähtynyt ennen

huoltotoimenpiteiden suorittamista.

Varastointi, varotoimenpiteet

◆ Säilytä kone ja työkalut turvallisessa ja lukitussa
paikassa poissa lasten ulottuvilta.
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Yleistä
Ennen kuin alat asentaa, käyttää, korjata tai
huoltaa konetta tai vaihtaa sen lisävarusteita,
perehdy turvallisuusohjeisiin ja
käyttöohjeeseen. Turvallisuusohjeita
noudattamalla vältytään vakavilta
vammautumisilta ja hengenvaaralta.

Rakenne ja toiminta

Cobra Combi (C) on yhdistetty poraus- ja
piikkauskone. Sitä voidaan käyttää asfaltin ja
betonin piikkaukseen sekä betonin ja graniitin
poraukseen. Oikeilla varusteilla varustettuna
konetta voidaan käyttää myös paalujen ja aitojen
pystytykseen sekä maaperänäytteiden ottamiseen.
Muu käyttö ei ole sallittua.
Käytä oikean työkalun valinnassa
varaosaluetteloa. Tarkista koneen työkaluvarren
halkaisija ja valitse luettelosta sopiva osa.

Työtehtävän edellyttämän
iskuvasaran valinta

On tärkeää valita työtehtävän edellyttämä,
oikeankokoinen iskuvasara.
Liian pienen iskuvasaran valinta johtaa työn
normaalia pitempään kestoon.
Käytettäessä liian suurta vasaraa konetta on
siirrettävä usein, mikä on uuvuttavaa käyttäjälle.
Yksinkertainen sääntö oikeankokoisen iskuvasaran
valinnassa on, että normaalikokoisen murretun
materiaalipalan tulee irrota 10–20 sekunnin
työskentelyn tuloksena.
• Jos pala irtoaa alle 10 sekunnissa, on valittava

pienempi iskuvasara.
• Jos pala irtoaa alle 20 sekunnissa, on valittava

isompi iskuvasara.

Tärkeimmät osat

A. Rikastin
B. Käyttövipu
C. Tärinävaimennettu käsikahva
D. Moottorin mäntä
E. Äänenvaimennin
F. Tuuletusilman imuventtiili
G. Ilmanpuristuskammio puhallusilmaa varten
H. Pyöritysmekanismi
I. Työkalunpidike
J. Ilmansuodattimen suojus
K. Säiliön korkki
L. Käynnistyskahva
M. Voimanotto
N. Sytytystulpan suojus
O. Vasaran mäntä
P. Kaasukanava
Q. Kaasukanavan venttiili
R. Toimintovalitsin
S. Kieliventtiili
T. Pysäytyspainike
U. Polttoainesuodatin
V. Ilmansuodatin
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Tarrat

Tässä koneessa on käyttöturvallisuuden kannalta
tärkeät turva- ja huoltokilvet. Kilvet on pidettävä
sellaisessa kunnossa, että ne on helppo lukea.
Uusia kilpiä voi tilata varaosaluettelon avulla.

Konekilpi

Atlas Copco Airpower n.v.

2610 Wilrijk, Belgium

Type:

Ser. No. 

EC-approval:

e5*97/68SH3G3*XXXX/XX*XXXX*00 Made in Belgium: XXXX

A

B C D

A. Konetyyppi
B. Sarjanumero
C. Varoitussymboli ja kirjasymboli tarkoittavat, että

käyttäjän on perehdyttävä turvallisuusohjeisiin
ja käyttöohjeeseen ennen koneen ensimmäistä
käyttökertaa.

D. CE-merkki tarkoittaa, että kone on saanut EY-
hyväksynnän. Lisätietoja on koneen mukana
toimitettavassa CE-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Melutasokilpi

WA

xxx dB

Tarra ilmoittaa EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisen
taatun melutason. Tarkat melutasotiedot on
annettu kohdassa ”Tekniset tiedot”.

Varoitustarra

Työtapaturmien välttämiseksi jokaisen, joka alkaa
käyttää, asentaa, korjata, huoltaa tai vaihtaa
koneen lisävarusteita tai työskentelee sen
lähialueella, on perehdyttävä turvallisuusohjeisiin.
Käytä konetta työkalunpidikkeen ollessa
paikallaan.

Päästötietojen kilpi
EMISSION CONTROL INFORMATION

Atlas Copco Airpower nv

THIS ENGINE MEETS U.S EPA EXH/EVP REGS FOR XXXX. This engine

is certified to operate on regular unleaded gasoline mixed with two 

stroke oil at a 50:1 ratio. Exhaust emission control system: OC

Engine Family: XXXX

EMISSION COMPLIANCE PERIOD: 300 HOURS

Date of manufacture:

Kilvessä mainittu päästötietojen voimassaoloaika
ilmaisee niiden käyttötuntien määrän, jolloin
koneen on osoitettu täyttävän Yhdysvaltain
päästövaatimukset.
Luokka C = 50 tuntia, B = 125 tuntia ja A = 300
tuntia.

Kuljetus

 VAROITUS   Polttoaineen aiheuttamat
vaaratilanteet
Polttoaine (bensiini ja öljy) on erittäin paloherkkää,
ja palamaan syttyneet bensiinihuurut voivat
aiheuttaa vakavia loukkaantumisia tai
hengenvaaran.
► Tyhjennä säiliö ennen kuljetusta.
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Asennus

Polttoaine

Kaksitahtiöljy
Polttoaineena käytetään bensiiniä, jossa on 2 %
öljyä (1 osa öljyä ja 50 osaa bensiiniä). Käytä aina
korkealaatuista lyijytöntä bensiiniä.
Parhaan voitelutuloksen saavuttamiseksi käytä
Atlas Copcon ympäristöystävällistä kaksitahtiöljyä,
joka on suunniteltu erityisesti Atlas Copcon
bensiinimoottorikäyttöisiin vasaroihin ja
kivenkairausvasaroihin.
Jos Atlas Copcon 2-tahtiöljyä ei ole saatavana,
käytä korkealaatuista, ilmajäähdytteisille 2-
tahtimoottoreille tarkoitettua 2-tahtiöljyä (älä käytä
perämoottoreille tarkoitettua 2-tahtiöljyä). Kysy
paikalliselta Atlas Copco -edustajalta, mikä on
oikea kaksitahtiöljy.

Bensiinin ja öljyn sekoittaminen
Sekoita bensiini ja öljy aina puhtaassa
bensiinikanisterissa. Kaada ensin öljy ja sitten
oikea määrä bensiiniä. Ravista kanisteria sen
jälkeen hyvin. Ravista kanisteria aina ennen
uudelleentäyttöä.

HUOMAUTUS    Öljy ja polttoaine voivat erottua
toisistaan kaksitahtiseoksen pitkäaikaisen
säilytyksen aikana. Älä koskaan sekoita enempää
polttoainetta kuin arvelet tarvitsevasi kahden viikon
kuluessa.

Tankkaus

 VAROITUS   Polttoaineen aiheuttamat
vaaratilanteet
Polttoaine (bensiini ja öljy) on erittäin paloherkkää,
ja palamaan syttyneet bensiinihuurut voivat
aiheuttaa vakavia loukkaantumisia tai
hengenvaaran.
► Suojaa ihosi polttoaineelta.
► Älä koskaan poista korkkia tai tankkaa koneen

ollessa kuuma.
► Älä koskaan tupakoi tankatessasi tai

käyttäessäsi tai huoltaessasi konetta.
► Vältä läikyttämästä polttoainetta ja pyyhi

läikkynyt polttoaine koneesta.
► Tankkaa polttoainesäiliö ulkotiloissa tai

puhtaassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa,
jossa ei ole kipinöitä ja avotulta.

Tankkaaminen

1. Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä ennen
tankkausta.

2. Koneen on oltava tankattaessa
pystyasennossa.

3. Irrota polttoainesäiliön korkki hitaasti, jotta
säiliöön syntyneet paineet pääsevät
purkautumaan.

4. Älä täytä polttoainesäiliötä liikaa.
5. Varmista, että polttoainesäiliön korkki on

kierretty paikalleen, kun konetta käytetään.

Terä

 HUOMIO   Kuuma terä
Työkalun kärki voi kuumentua ja siitä voi tulla
terävä käytön aikana. Sen koskettaminen voi
aiheuttaa palovammoja ja viiltoja.
► Älä koskaan kosketa kuumaan tai terävään

työkaluun.
► Odota, kunnes työkalu on jäähtynyt ennen

huoltotoimenpiteiden suorittamista.

HUOMAUTUS    Älä koskaan jäähdytä kuumaa
työkalua vedessä, koska se voi haurastuttaa
materiaalia ja johtaa ennenaikaiseen
rikkoutumiseen.
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Työkalun varren kuluneisuuden
tarkastaminen

108mm

22mm

Käytä terätyökalun varren mittoihin sopivaa
mittatulkkia.Työkalun varren mittatiedot esitetään
kohdassa ”Tekniset tiedot”.

Terätyökalun asentaminen ja irrottaminen
Terätyökalua asennettaessa tai irrotettaessa on
noudatettava seuraavia ohjeita:
1. Pysäytä kone ja odota, kunnes työkalu on

jäähtynyt.
2. Asenna tai irrota työkalu.

3. Sulje työkalunpidike jalalla.

 VAROITUS   Tärinävaarat
Työn tekeminen työkaluilla, jotka eivät täytä alla
mainittuja kriteerejä, kestää kauemmin ja voi
altistaa voimakkaammalle tärinälle. Myös kulunut
työkalu pidentää työhön käytettävää aikaa.
► Varmista, että koneessa oleva työkalu on aina

hyvin huollettu, se ei ole kulunut ja on oikean
kokoinen.

► Pidä työkalut aina terävinä, jolloin ne toimivat
tehokkaasti.

Käyttö

 VAROITUS   Tahaton käynnistäminen
Koneen tahaton käynnistäminen saattaa aiheuttaa
henkilövahingon.
► Koske liipaisimeen vasta käynnistäessäsi

konetta.
► Opettele koneen sammuttaminen

hätätilanteessa.

 VAROITUS   Tukkeutunut ilmanotto
Varmista, ettei ilmanotto ole tukossa. Tukkeutunut
ilmanotto voi aiheuttaa koneen ylikuumenemisen.

Käynnistys ja pysäytys

Kylmäkäynnistys
1. Avaa polttoainesäiliön korkki ja tarkasta

polttoainetaso. Sulje korkki ennen käynnistystä.
2. Työnnä käynnistyspainike polttoainesäiliötä

kohti.
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3. Pumppaa käynnistyspumppua vähintään 5-10
kertaa.

4. Aseta rikastin päälle kääntämällä rikastimen
säädin vastapäivään START-asentoon.

5. Työnnä kaasuvipua alaspäin ja vedä
käynnistyskahvasta.

6. Kun kone syttyy, avaa rikastinta yksi askel
myötäpäivään asentoa (WORK) kohti. Käytä
konetta lämpimäksi noin 30-60 sekuntia, ja
avaa sitten rikastin kokonaan myötäpäivään
asentoa (WORK) kohti. Kone saavuttaa täyden
tehon noin 5 minuutissa.

Lämpimän koneen käynnistäminen
Jos kuuma kone sammuu hetken kuluttua tai ei
käynnisty lainkaan, käynnistä kone uudelleen
seuraavasti:
1. Varmista, että rikastin on auki (WORK-

asennossa).
2. Vedä käynnistyskahvasta.
3. Jos kone ei käynnisty vieläkään, noudata

ohjeita "Kylmäkäynnistys" tai katso osio
"Vianmääritys".

Pysäytys
1. Pysäytä kone viemällä vasemmassa

kädensijassa oleva pysäytin eteenpäin.

Käyttö

Työn aloittaminen
◆ Seiso vankassa asennossa, jalat kaukana

työkalusta.
◆ Paina kone työskentelypintaa vasten ennen

käynnistämistä. Syöttövoima on säädettävä
niin, että kahva painuu vähintään ”puoliväliin”.
Tämä asento takaa parhaan
tärinänvaimennuksen ja parhaan
jarrutusvoiman.

◆ Koneen työskentelynopeutta säädetään
kuristusläpän vivulla.

◆ Aloita porausreiän tekeminen sellaisella
etäisyydellä reunasta, että kone pystyy
murtamaan kohdetta ilman vipuvoimaa.

◆ Älä koskaan yritä murtaa liian isoja paloja.
Säädä murtamisetäisyys (A) siten, että työkalu
ei juutu kiinni.

A

Murtaminen
◆ Älä koskaan käytä konetta vipuna: Materiaali

murretaan iskuenergialla.
◆ Anna koneen tehdä työt. Älä koskaan paina

liikaa. Tärinää vaimentavaa kahvaa ei koskaan
pidä painaa aivan alas.

◆ Vapauta kuristusläppä, kun kone on nostettuna.

Toimintovalitsin: Poraaminen ja
murtaminen
• Poraaminen
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Käännä toimintovalitsin alaspäin. Tämä kytkee
pyörityksen ja huuhteluilman.

• Säätö ennen piikkausta
Säädä työkalun terän suunta, aseta
toimintovalitsin vapaa-asentoon.

• Lukittu asento piikkauksen aikana
Lukitse työkalun terä haluttuun asentoon
kääntämällä valitsinta ylöspäin.
Pyörityskoneisto on nyt lukittu.

Poraus
Täyden tehon saavuttamiseksi konetta on
suositeltavaa lämmittää tiivistysalustalla noin 5
minuuttia ennen poraamista.
1. Tarkista ennen poraamisen aloittamista, että

poranterän tuuletusaukko ei ole tukossa.

2. Seiso vakaassa asennossa pitäen jalat etäällä
työkalusta.

3. Paina työkalu porattavaa kohtaa vasten.

4. Kun poran kärki on saanut työstettävään
kohteeseen riittävän aloituskolon, lisää
moottorin käyntinopeutta.

5. Tartu sivukahvasta, niin pystyt hallitsemaan
konetta paremmin.

HUOMAUTUS    Kun porataan pehmeää
materiaalia, voidaan tarvita porakärki integroidun
poran sijasta.

Käyntinopeus.
Moottorin käyntinopeutta säädetään kaasuvivulla:

Käyttövipu Nopeus
Vipu vapautettuna Joutokäyntinopeus

Vipu painettuna Täysi käyntinopeus

Tunnusteluporaus
Jos kone käynnistetään sen ollessa esimerkiksi
pitkien työkalujen varassa, on käytettävä
käynnistysnarun ohjainta, ettei naru vahingoita
polttoainesäiliötä. Käynnistysnarun ohjaimen
tilaaminen, katso varaosaluettelo.
Syvien reikien poraaminen

1. Käytä lyhyttä poraa ja poraa sillä niin syvälle
kuin mahdollista.

2. Vaihda pitempään poraan, jonka terä on
halkaisijaltaan noin 1 mm pienempi.

Jos työkalu juuttuu kiinni

Jos työkalu juuttuu kiinni, käytä irrotustyökalua sen
irrottamiseen/nostamiseen. Irrotustyökalun
tilaaminen, katso varaosaluettelo.

Poistuessasi tauolle
◆ Pysäytä kone poistuessasi tauolle.
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◆ Taukojen ajaksi kone on asetettava syrjään
siten, että sitä ei voida käynnistää tahattomasti.

Huolto
Säännöllinen kunnossapito on koneen turvallisen
ja tehokkaan käytön perusedellytys. Noudata
huolto-ohjeita tarkkaan.
◆ Puhdista kone ennen sen huoltoa, jotta

altistuminen vaarallisille aineille vältetään.
Katso kohta “Pöly- ja höyryvaarat”.

◆ Käytä ainoastaan hyväksyttyjä varaosia.
Muiden kuin hyväksyttyjen varaosien käytön
aiheuttamat vahingot tai viat eivät kuulu takuun
tai tuotevastuun piiriin.

◆ Puhdistaessasi mekaanisia osia liuottimella
varmista, että työ tehdään voimassa olevien
työsuojelumääräysten mukaisesti, ja huolehdi
riittävästä tuuletuksesta.

◆ Jos koneelle on tehtävä suuria huoltotöitä, ota
yhteyttä lähimpään valtuutettuun
huoltokorjaamoon.

◆ Tarkista kunkin huollon jälkeen, että koneen
tärinätaso on normaali. Ellei näin ole, ota
yhteyttä lähimpään valtuutettuun
huoltokorjaamoon.

Päivittäin

Sammuta kone ennen työkalun huoltotöiden tai
vaihtotyön aloittamista.
◆ Puhdista ja tutki kone ja sen toiminnot päivittäin

ennen työn aloittamista.
◆ Tarkista koneen yleiskunto ja että siinä ei ole

vuotokohtia tai vaurioita.
◆ Tarkista, että polttoainekorkin tiiviste on ehjä ja

tiivistää kunnolla.
◆ Tarkasta sähkökaapelit ja -eristeet

kuluneisuuden varalta ja vaihda ne tarvittaessa.
◆ Tarkasta työkalu säännöllisesti. Varmista, että

se on terävä ja että siinä ei ole kulumia.
◆ Uusi vaurioituneet osat viipymättä.
◆ Uusi kuluneet koneenosat hyvissä ajoin.

Jotta kone pysyy määritetyissä tärinätasorajoissa,
seuraavat tarkistukset on suoritettava:

Työkalun istukan tarkistus

Jos koneen mukana toimitetun istukkatulkin voi
työntää kokonaisuudessaan istukan tasapintojen
yli, istukka on kulunut ja se on uusittava.

Ilmansuodattimen tarkistus
Jos konetta käytetään jatkuvasti, tarkasta ja uusi
ilmansuodatin vähintään kerran vuoron aikana.
1. Kierrä ilmansuodatinkotelo irti.
2. Jos ilmansuodatin on erittäin likainen, se on

vaihdettava. Älä koskaan pese
ilmansuodatinta.

3. Puhdista suodatinsäiliö.

Turvallisuusohjeet ja käyttöohje COBRA COMBI (C)
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Kolmen kuukauden välein

Tarkista mutterien, pulttien, ruuvien ja letkuliittimien
kireys. Jälkitiukkauksia koskevat kiristysmomentit
esitetään varaosaluettelossa.

Vuosittain

Kunnostus on suoritettava 1 vuoden jatkuvan
käytön jälkeen. Turvallisuussyistä kunnostus on
annettava valtuutetun huoltokorjaamon pätevän
henkilöstön suoritettavaksi.

Korjaus

Käynnistysnarun
vaihtaminen

 VAROITUS   Jousen jännitys
Käyttäjään tai muihin henkilöihin osuva
käynnistysjousi voi aiheuttaa vammoja.
► Pidä sivusuojilla varustettuja iskunkestäviä

suojalaseja ja käsineitä.

Vanha käynnistysnarun irrottaminen
1. Irrota voimanottoliitännän kierrekansi ja

käynnistysmekanismin suojakannen kolme
ruuvia.

2. Nosta kansi irti ja vedä samalla pois
käynnistimen hihnapyörä. Vapauta jousen
jännitys antamalla kannen kiertyä varovasti
käynnistimen hihnapyörää vasten.

3. Irrota vanha käynnistysnaru.

Uuden käynnistysnarun asentaminen
4. Voitele käynnistinpyörän neulalaakeri.

5. Sovita käynnistinpyörä ja suojakansi yhteen
siten, että käynnistysjousi on
käynnistinpyörässä.

6. Kelaa naru koko mitaltaan käynnistinpyörään.
7. Esikiristä käynnistysjousta 2/3 kierrosta

(myötäpäivään) ennen kokoonpanon
asentamista paikalleen.

8. Vedä käynnistyskahvasta varovasti, jotta kansi
asettuu paikalleen oikein.

9. Asenna ja tiukkaa kuusikulmapultit ja
voimanoton kierrekansi.

Ongelmatilanteet
Jos moottori ei käynnisty, käynnistyy hankalasti,
käy epätasaisesti tai sen teho on heikko, tarkista
seuraavat kohteet.
◆ Tarkista, että pysäytyspainike on ON-

asennossa.
◆ Tarkista polttoaineen määrä.
◆ Tarkista sytytystulpan kärkiväli.
◆ Tarkista, että ilmansuodatin ei ole tukossa.
◆ Tarkista, että polttoainesuodatin ei ole tukossa.
◆ Tarkista poraamisen aikana, ettei poranterän

huuhteluaukko ole tukossa.
◆ Ellei kone vieläkään toimi kunnolla edellä

mainittujen tarkistusten jälkeen, ota yhteyttä
lähimpään valtuutettuun Atlas Copco -
huoltokorjaamoon.
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Varastointi
◆ Tyhjennä säiliö ennen koneen varastointia.
◆ Tarkista ennen varastointia, että kone on

puhdas.
◆ Säilytä konetta kuivassa paikassa.
◆ Suosittelemme koneen säilyttämistä

pystyasennossa. Jos konetta säilytetään
pitkällään, se on asetettava takasuojus
alaspäin.

◆ Säilytä kone ja työkalut turvallisessa ja lukitussa
paikassa poissa lasten ulottuvilta.

Käytöstä poistettava kone
Käytetty kone käsitellään ja romutetaan siten, että
mahdollisimman suuri määrä materiaalista voidaan
kierrättää paikallisten määräysten mukaan ja
ympäristöhaitat pidetään mahdollisimman pieninä.
Polttoainekäyttöinen kone on tyhjennettävä ja
puhdistettava ennen hävitystä kaikesta öljystä ja
polttoaineesta. Jäteöljy ja -polttoaine on käsiteltävä
ympäristöystävällisellä tavalla.
Toimita aina käytetyt suodattimet, poistettu öljy ja
polttoainejäämät asianmukaiseen kierrätykseen.

Turvallisuusohjeet ja käyttöohje COBRA COMBI (C)
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Tekniset tiedot

Tuotteet

Kuvaus Työkaluvarren koko, mm (in.) Osanumero
Cobra Combi (C) 22 X 108 ( 7⁄8 x 4 1⁄4) 8318 0800 08

Koneen tiedot

Cobra Combi (C)
Paino kg (lb) 25 (55,1)

Pituus mm (in.) 732 (28,8)

Syvyys mm (in.) 281 (11)

Leveys enintään, mm (in.) 585 (23)

Moottorin tyyppi 1 sylinteri, 2-tahtinen

Sylinteritilavuus (cc) 185

Teho, kW (hv) 2,0 (2,7)

Moottorin hallintajärjestelmä Kalvokaasutin

Jäähdytysjärjestelmä Tuuletinjäähdytys

Polttoainetyyppi Bensiini, lyijytön, oktaaniluku 90–100

Polttoaineen kulutus litraa/tunti (gallonaa/tunti) 1,3-1,5 (0,34-0,40)

Polttoainesäiliön tilavuus litraa (oz) 1,2 (40,6)

Polttoainesekoitus 2% (1:50)

Öljyn tyyppi Atlas Copcon kaksitahtiöljy tai Castrol TTS

Iskuenergia, J 22–25 (nopeudella 2 700 iskua/min)

Täydellä nopeudella, täyskuormituksella iskutyökalun ollessa
hiekka-alustalla, kampiakseli (iskua/min)

2 600-2 900

Nopeus, kuormittamaton kone, joutokäynnillä (iskua/min) 1 600-1 800

Käynnistin Magnapull

Sytytysjärjestelmä Tyristorimallinen, kärjetön sytytys

Sytytystulppa (suositus) Bosch WR7ACY

Sytytystulpan kärkiväli mm (in.) 1,5 (0,060)

Käyttöympäristön lämpötila C° (F) -15 – +37 (5 – 98,6)

Kapasiteetit

Cobra Combi (C)
Suurin poraussyvyys, m (ft.) 6 (19,7)

Läpäisyteho 29 mm:n poranterällä, mm/min (\"/min) 250-350 (9,8-13,8)

Läpäisyteho 34 mm:n poranterällä, mm/min (\"/min) 200-300 (7,9-11,8)

Läpäisyteho 40 mm:n poranterällä, mm/min (\"/min) 150-200 (5,9-7,9)
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Melu- ja tärinäarvot

Taattu äänenvoimakkuustaso Lw EN ISO 3744:n mukaisesti täyttäen 2000/14/EY-direktiivin vaatimukset.
Äänenpainetaso, Lp EN ISO 11203:n mukaisesti.
Tärinäarvo A ja epävarmuus B EN ISO 28927-10 mukaan. Katso taulukossa ”Melu- ja tärinätiedot” ilmoitetut
A-, B- jne. arvot.
Ilmoitetut arvot on mitattu laboratoriotyyppisissä kokeissa ohessa mainittuja direktiivejä tai standardeja
noudattaen, ja arvot ovat riittävät vertailtaessa ominaisuuksia muiden, samojen direktiivien tai standardien
mukaan testattujen työkalujen kanssa. Ilmoitetut arvot eivät ole riittävät riskien arvioinneissa, ja yksittäisissä
työkohteissa voidaan mitata korkeampia arvoja. Todelliset altistumisarvot ja yksittäisen käyttäjän kokemat
haitat ovat tapauskohtaisia, ja ne riippuvat käyttäjän työtapojen, työkappaleen ja työkohteen suunnittelun
ohella altistumisen kestoajasta sekä käyttäjän fyysisestä kunnosta ja koneen kunnosta.
Me, Atlas Copco Airpower, emme ota vastuuta seurauksista, jos määritettyjä arvoja käytetään todellisia
olosuhteita vastaavien arvojen sijaan työympäristön yksittäisessä riskinarvioinnissa, jota emme pysty
hallitsemaan.
Tämä työkalu voi aiheuttaa käsiin ja käsivarsiin kohdistuvasta tärinästä johtuvaa ns. HAVS-syndroomaa
(hand-arm vibration syndrome), ellei koneesta pidetä työn aikana kiinni asianmukaisesti. Käsiin ja käsivarsiin
kohdistuvaa tärinää käsittelevän EU-oppaan voi ladata verkko-osoitteesta http://www.humanvibration.com/
humanvibration/EU/VIBGUIDE.html
Suosittelemme käyttöön terveystarkastusohjelmaa, jolla voidaan havaita mahdolliset tärinäpäästöille
altistumisen oireet jo niiden alkuvaiheessa. Siten voidaan ryhtyä asianmukaisiin työnjohdollisiin
toimenpiteisiin työperäisten sairauksien estämiseksi.

Melu- ja tärinätiedot

 Melu Tärinä

 Ilmoitetut arvot Ilmoitetut arvot

 Äänenpaine Ääniteho Kolmen akselin arvot

 EN ISO 11203 2000/14/EY EN ISO 28927-10

Tyyppi Lp
r=1m dB(A) suht. 20

µPa

Lw
taattu dB(A) suht. 1

pW

A
m/s 2 arvo

B
m/s 2 hajonta

Cobra Combi (C)
(murtaminen)

95 108 5,8 1,3

Cobra Combi (C)
(poraaminen)

95 108 9,3 1,4
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EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, Atlas Copco Airpower n.v., vakuutamme vastuunalaisina, että tuote

Koneen nimi Moottorin katkaisija

Konetyyppi

Sarjanumero

Johon sovelletaan EY-direktiivin 2006/42/EY artiklaa 12.2 jäsenmaiden koneita koskevan lainsäädännön
yhtenäistämisestä, täyttää kyseisen direktiivin asiaankuuluvat oleelliset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.
Kone täyttää lisäksi seuraavien direktiivien ja niiden muutoksien vaatimukset annettujen tietojen mukaan.

Jäsenmaiden lainsäädännön yhtenäistämisestä
koskeva direktiivi:

Käytetyt yhdenmukaistetut
ja/tai tekniset standardit

Liite

Koneen turvallisuus 2006/42/EY EN ISO 11148-4 : 2010

Melupäästöt ulkotilassa 2000/14/EY X

Käytetyt yhdenmukaistetut ja tekniset standardit on annettu liitteissä
Atlas Copco Airpower n.v. -yhtiö vastaa teknisen tiedoston täyttämisestä.

Direktiivien vaatimustenmukaisuus Tuotteen vaatimustenmukaisuus
määritysten ja direktiivien
mukaisesti

Julkaissut Suunnittelu Valmistus

Nimi Tutkimus- ja kehitystyön varapääjohtaja Tuotannon varapääjohtaja

Allekirjoitus

Päiväys

Paikka Aartselaar, Belgia
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Sisällön luvaton käyttö ja osittainenkin kopiointi on kielletty. Tämä koskee erityisesti
tavaramerkkejä, mallipiirustuksia, osanumeroita ja piirustuksia.

www.atlascopco.com
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