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WB7/WB6/HLK150/HLK450
Technik

Jeśli po wykonaniu poniższych czynności nadal masz 
problemy, skontaktuj się z naszym technikiem

Krok 1: Połączenie. Podłącz dźwig do sieci energetycznej 380V. Jeśli to konieczne, należy użyć 
elementu gradientu od 32A 5 polig do 32A 4 polig. Następnie podłącz pole przycisku do obudowy 
elektrowzszronowej z boku. Na przedniej szafce można zmienić fazen z pozycją przycisku 1 lub 2, 
światło na osłonie zasilania musi być zapalone w szafce (zielone lub pomarańczowe) taktownie.

Krok 2: Przełóż dźwig w trybie pracy. Poluzuj kable upuszczania do "vervoerstand" na ramieniu 
żurawia, przesuń je do "uitschuifstand" i zapnij tam. Niech maszt top off ponownie, aż maszt 
spoczywa w kabel upadku. Zdejmij sworzeń blokujący i zrelaksuj podnoszenie i górny kabel. Wysuń 
ramię do pierwszego i/lub trzeciego otworu, w razie potrzeby, środkowy otwór nie jest używany. 
Doładuj nieco tak, aby kabel upuszczania rozluźnił się i przesunił go z "uitschuifstand" do 
"werkstand'. ponownie zabezpieczyć na ramieniu żurawia, Jesteś gotowy do uruchomienia.

Krok 3: Konserwacja Należy codziennie usuwać resztki kleju i kurzu mielenia z kranu za pomocą 
pędzla i wody. Upewnij się, że górna i podnosząca kable nie siedzą nad sobą na cewce (może to 
prowadzić do pęknięcia). Jeśli są nad sobą, zwiń je z powrotem starannie na bębnie. Sprawdzaj 
codziennie, czy nie są uszkodzone koła kablowe. Jeśli tak, to powinien być zastąpiony przez naszego 
technika. Raz w miesiącu wieniec należy smarować.

Krok 4: Awarie i przyczyny zabezpieczenia słabną: upewnij się, że koła nie przyklejają się od góry, 
podnośnika i górnego kabla i / lub przeciążenia bezpieczeństwa. Naciśnij niebieskie przyciski 
zabezpieczeń silnika z F1, F2, F3 i F4. Spójrz na bezpiecznik, jeśli jest włączony, w tym ten z 2A. Jeśli 
lampka na osłonie zasilania nie pali się (pomarańczowa lub zielona), nie masz zasilania, spróbuj 
użyć innego przedłużacza i/lub kawałka gradientu.

Krok 5: koniec pracy i zbieranie Upewnij się, że żuraw jest z powrotem w "vervoerstand", jak 
wyjaśniono w kroku 2 i że wszystkie wynajęte akcesoria są z powrotem na dźwigu, kierownicy i 
sworzeń blokujący, jak również. Upewnij się, że wszystko jest czyste, a najlepiej, że jest obecny 
żuraw.

 Numer tecnika: tel +32 (0) 465 07 30 83 




