
VIGTIGE  
og hurtige informationer

4. Skader opstået ved forkert brug 
eller manglende vedligehold er ikke 
omfattet af reklamationsretten. Det 
betyder, at hvis du gør noget forkert og 
dermed skader produktet, så skal du selv 
betale regningen.

5. Er du i tvivl om noget, så kan du 
kontakte os på tlf. 75 65 23 35.

6. Hvis uheldet er ude, så fortvivl ikke. 
Vi kan reparere alt på vores værksted 
og endda til rimelige priser. Ring til 
Spangkilde Teknik på tlf. 75 65 23 35.

1. Du har modtaget en ny katafalk 
og det kræver, at du sætter dig ind i, 
hvordan den bruges og vedligeholdes. 
Der medfølger altid en brugervejledning, 
og vi har lavet video-manualer på vores 
hjemmeside www.spangkilde.dk, under 
katafalk/Kistevogne.

2. Hold øje med dine omgivelser og 
øv dig. Kør stille og roligt uden at 
bruge vold på speederarmen. Kør efter 
forholdene.

3. Oplad altid med Genius 7200, kun 
på (24V Norm), i mere end 6 timer, når 
du lader. For at undgå strømproblemer 
skal der højst gå 3 uger imellem hver 
opladning. Katafalken skal bruge strøm 
for at fungere. HUSK DET.
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VIGTIG  
information til dig

1. Forkert brug af katafalken kan medføre skader på 
bygninger, biler og mennesker.

2. Undersøg altid, om der er fri bane, både ved 
hævning, sænkning og ved kørsel.

3. Pas på opstikkende genstande ved kørsel.  
De kan ramme motoren.

4. Brug kun katafalken til kisten samt til evt. 
flytbart arbejdsbord. Ikke persontransport.

5. Oplad altid på 24 V Norm. IKKE 12V, eller andre 
muligheder på Genius 7200.

6. De små lysdioder i batteriindikatoren forsvinder 
en efter en. Fra grøn, ned til gul og videre imod rød. 
Begynd altid opladning, når strømniveau nærmer sig 
rød farve.

7. Undgå klatladning. Oplad i minimum 6 timer.
Opladning skal ske hver 3 uge, og gerne fra fyraften til 
næste dag eller weekenden over.

8. Batteriindikator skal lyse konstant for at være klar 
til kørsel.

9. Blinkende batteriindikator på grå boks betyder 
strømafbrud, og der kan ikke køres. Det kan skyldes 
2 ting. 1. Stik til styrebøjle har været udtaget, og så 
skal der slukkes og tændes med nøglen. 2. Nogen har 
stillet motoren i frigear. Tryk da gearstang på motor 
nedad og sluk og tænd dernæst med nøglen på grå 
boks.

10. Batterierne tåler ned til -15 grader, hvis fuld 
opladt. Oplad lidt ekstra i vinterhalvåret.

11. Belast ikke katafalken med mere end 400 kg.

12. Brug speederen med omtanke og ikke med vold.

13. Brug kun hastighedsregulator på grå boks, 
hvis du skal køre lidt hurtigere. Vi anbefaler laveste 
hastighed, hvilket betyder, at regulatorknappen er 
drejet helt mod venstre.

14. Det kræver øvelse at kunne styre produktet, så start 
stille og roligt.

15. Lad altid katafalken stå tørt, når I ikke bruger den.

16. Gem ekstranøglen, som hænger på den sorte nøgle.

17. Tænk dig om, når du bruger katafalken, og tag 
hensyn til omgivelserne.

18. Katafalken skal have et årligt eftersyn af 
Spangkilde Teknik eller af tredjepart. 

19. Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside  
www.spangkilde.dk, under menuen Katafalk/
Kistevogne, hvor I kan se videomanualer.

20. Er du er i tvivl om noget, eller vil katafalken ikke, 
som du vil? Da skal du ringe til Spangkilde Teknik  
på tlf. 75 65 23 35.

Til dig der altid læser manualen:


