
Säljbulletin N2. 3B/2017 Februari 6, 2017 

Bruksanvisning i elektroniskt format till Däckmonteringsmaskiner 

För att ge en bättre service till våra kunder är vi glad att kunna informera dig om att från februari 
2017 kommer bruksanvisningar för John Bean däckmonteringsmaskiner att tillhandahållas i 
elektroniskt format. Övergången kommer att slutföras i mars 2017.
Bruksanvisningar till balanseringsmaskinerna har varit tillgängliga i elektroniskt format sedan 
Maj 2016 och meddelades med Säljbulletin 2016_14A_WB Operation Manuals in Electronic 
Format. 

Alla de tillverkade däckmonteringsmaskinerna kommer att levereras som standard med endast en 
papperskopia av "Safety & Quick Start" manualen som är ett tresidigt häfte (samma för alla John 
Bean däckmonteringsmaskiner ) på sju språk (engelska, tyska, franska, italienska, spanska, ryska 
och portugisiska) Dessa innehåller all säkerhetsinformation - i enlighet med CE-certifiering - 
instruktionen för däckmonteringsmaskinens installation och snabbstarts informationen. 

Tillverkarens bruksanvisningar med fullständig information om varje enskild modell kommer att 
finnas tillgänglig i elektroniskt format (PDF) för gratis nedladdning på följande webbplats: 
http://service.snapon-equipment.net/ . 

Fördelar för slutanvändaren 

- Enkel åtkomst av tillverkarens bruksanvisningar i händelse av
förlust:

- Snabb tillgång på information.
- Tillgång till den senaste utgåvan av tillverkarens

bruksanvisningar vid programvaruuppgradering av

monteringsmaskinen .



Hur man laddar ner tillverkarens bruksanvisningar 

Gå till hemsidan: http://service.snapon-equipment.net/ och välj språket du föredrar från de som 
är tillgängliga, se den röda pilen i bilden nedan.

Klicka på "Dokumentation" för att komma åt området med dokument för gratis nedladdning. 
Nedladdning av tillverkarens bruksanvisningar kräver ingen inloggning.



Använd fälten Varumärken, produktlinjer och söktexten för att hämta de bruksanvisningar du är 
intresserade av. Ange parametrarna, klicka sedan på "Sök".

Som ett exempel, om du letar efter tillverkarens bruksanvisningar för B1200P modellen ange:

- Märke = John Bean
- Produktlinje = Däckmontering (Tyre changers)
- Sök text = T5540 (det är möjligt att ange modellen delvis också som “5540”)
- Dokument typ kod = Bruksanvisning (Operation manuals)
- Tryck “Sök” (Search)

Var uppmärksam på fältet "Serienummer" endast fungerar för sökning av reservdelar, inloggning 
krävs.  Resultatet är en lista över alla tillgängliga bruksanvisningar på de olika språken och 
publiceringsdatum.

För mer information och kontakt: www.sunmaskin.se

Maskinerna kan vara utrustade med extra tillbehör som finns att tillgå för en extra kostnad. Tekniska och visuella ändringar 
förbehållna.
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