U/M NO.EQ-1103-CE-05

Az eredeti utasítások fordítása

EQ sorozatú elektromos láncos emelő

(125 kg – 1 t)

Felhasználói kézikönyv
Felfüggesztett típus (csak emelő): EQ
Motoros kocsi típusa: EQM
Kézi kocsi típusa: EQSP/EQSG

Vevői információ
• Köszönjük, hogy megvásárolta a KITO elektromos emelőjét (EQ).
• Ezt a kézikönyvet a berendezés kezelőinek és karbantartó szakembereinek el kell olvasnia.
Elolvasás után tartsa kéznél a kézikönyvet, mert később is szükség lehet rá.
• Ezt a berendezést a környezetvédelem figyelembe vételével tervezték. A berendezés az európai RoHS direktívában
meghatározott hat veszélyes anyag közül egyet sem, illetve azbesztet sem tartalmaz.
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Fontos értesítés
Felhasználói kézikönyv
Ebből a felhasználói kézikönyvből a felhasználó megismerheti a berendezés működését, valamint a felhasználó által elvégzendő
ellenőrzéseket. A berendezéssel kapcsolatos minden más információt a Tulajdonosi kézikönyvben talál.

Tulajdonosi kézikönyv
A Tulajdonosi kézikönyv a Felhasználói kézikönyv teljes tartalmán kí vül az üzembe helyezéssel, a műszaki jellemzőkkel, a speciális
karbantartással stb. kapcsolatos információt is tartalmaz. Mint az a Tulajdonosi kézikönyvben is szerepel, az eljárások némelyikét
csak „képesített személy” hajthatja végre. A képesítéshez a személynek képesnek kell lennie elolvasni és megérteni eredeti nyelven
a használt Tulajdonosi kézikönyvet.
A Kito összes kézikönyvét megtalálja a www.kito.net webhelyen.
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Bevezetés
Az EQ elektromos emelőt teher normál munkakörnyezetben történő emelésére és leeresztésére tervezték és gyártották. Az MR2Q
motoros kocsit és a kézi kocsit a felemelt teher elektromos emelővel kombinálva történő oldalirányú mozgatására tervezték és
gyártották.
A daruval kombinálva lehetővé válik a teher háromdimenziós (például fel/le, előre/hátra és jobbra/balra) mozgatása.
A felhasználói kézikönyv a KITO EQ elektromos emelőjét kezelő és karbantartó szakembereknek
(* képesített szakembereknek) szól.
A karbantartási szakembereknek szól e kézikönyvön kívül a Szétszerelési és összeszerelési kézikönyv. Jelölje ki a karbantartási
szakembereket, és adja át nekik ezeket a kézikönyveket ellenőrzéshez és javításhoz. A kézikönyveket beszerezheti a legközelebbi
forgalmazótól vagy a KITO cégtől.
* Olyan személy, aki alapos ismeretekkel rendelkezik az elektromos láncos emelő blokkjának szerkezetével és tekercseivel
kapcsolatosan, és akit valamely jogi személy szakembernek ismer el.

■
kizárása
■Felelősség
●●

●●
●●
●●
●●
●●

A KITO nem felelős a természeti katasztrófákból (például tűz, földrengés vagy villámcsapás), illetve egy harmadik fél
viselkedéséből, balesetből, a vásárló szándékos károkozásából vagy hanyagságából, hibás használatból, valamint a
működési feltételeket be nem tartó más használatból eredő károkért.
A KITO nem felelős a berendezés használatából vagy nem használatából eredő károkért (például üzleti nyereség hiánya,
üzleti tevékenység felfüggesztése és a felemelt teher sérülése).
A KITO nem tehető felelőssé a Felhasználói kézikönyvben foglaltak be nem tartásából, valamint a berendezésnek a
specifikációban megadottaktól eltérő használatából eredő károkért.
A KITO nem felelős az olyan károkért, amelyek a berendezésnek a KITO által nem elfogadott eszközökkel történő
használatából erednek.
A KITO céget kártalanítani kell a berendezés használatából eredő elhalálozásért, testi sérülésért és a tulajdon rongálódásáért
abban az esetben, a 10 év eltelt a kiszállítás óta.
A KITO nem köteles pótalkatrészt biztosítani olyan berendezéshez, amelynek támogatása több, mint 15 éve lejárt.
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■ használattal kapcsolatos korlátozások
■A
●●
●●

●●

Az itt ismertetett berendezést nem személyek szállítására tervezték és gyártották. Ne használja a berendezést ilyen célra.
Az itt ismertetett berendezést anyagmozgatási feladatokra (például teher emelése és leeresztése, illetve mozgatása
megfelelő működési körülmények mellett) tervezték. Ne használja a berendezést az anyagmozgatási feladattól eltérő
munkára.
Ne szerelje be a berendezést nem anyagmozgatásra szolgáló gépbe.

■
■Kezelők
●●
●●

Olvassa el figyelmesen ezt a felhasználói kézikönyvet és a kapcsolódó termékek felhasználói útmutatóját, ismerje meg azok
teljes tartalmát, valamint a berendezés használatát és működtetését.
A berendezés használatakor és működtetésekor megfelelő ruházatot és védőfelszerelést viseljen.

Biztonsági óvintézkedések
Az elektromos láncos emelő nem megfelelő használata veszélyes, például a felemelt teher leesését
eredményezheti. Az üzembe helyezés, a működtetés és a karbantartás előtt olvassa el figyelmesen ezt a
felhasználói kézikönyvet. A berendezést csak akkor használja, ha megismerte annak adatait, biztonsági
információit és óvintézkedéseit.
Ez a felhasználói kézikönyv a biztonsági információkat és óvintézkedéseket két „VESZÉLY” kategóriába
sorolja: „FIGYELEM” és „VIGYÁZAT”.
Olvassa el az elektromos láncos emelőhöz kapott eszközök felhasználói útmutatóját, és kövesse az
azokban foglaltakat.

Figyelmeztető kifejezések ismertetése

VESZÉLY!

Fenyegetően veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüli el, halált vagy súlyos sérülést
okozhat.

FIGYELEM!

Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüli el, halált vagy súlyos sérülést
okozhat.

VIGYÁZAT!

Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüli el, kisebb vagy közepes
sérülést okozhat. Ezenkívül nem biztonságos gyakorlatra is figyelmeztethet.

A VIGYÁZAT! jelzéssel ellátott cselekmények a helyzettől függően súlyos balesetet okozhatnak. A VESZÉLY! és a VIGYÁZAT! jelzésű
információk fontosak. Kövesse az utasításokat.
Elolvasás után tartsa kéznél a kézikönyvet, mert a felhasználónak később is szüksége lehet rá.

A biztonsági szimbólumok ismertetése
A jelentése: „Tilos” vagy „Nem szabad”.
A tiltott cselekvés a körben vagy annak közelében szerepel.
Ez a felhasználói kézikönyv a
szimbólumot használja általános tiltásként.

Tilos

A jelentése: „Kötelező művelet” vagy „Meg kell tennie”.
Kötelező

A kötelezően elvégzendő cselekvés a körben vagy annak közelében szerepel.
Ez a felhasználói kézikönyv a
szimbólumot használja általános kötelező utasításként.

■ kezeléssel és az irányítással kapcsolatos általános
■A
információ
VESZÉLY!

Tilos

•• Ezt a berendezést a karbantartási szakembereken kívül más személy nem szerelheti szét és nem javíthatja.
A karbantartási szakembereknek szól e kézikönyvön kívül a Szétszerelési és összeszerelési kézikönyv, valamint az
Alkatrészlista. A berendezés szétszerelését és javítását a karbantartási szakembereknek ezeknek a karbantartási útmutatóknak
megfelelően kell végrehajtaniuk.
•• A berendezést és annak tartozékait ne módosítsa.
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos sérülést okozhat.

Kötelező

•• A felhasználói kézikönyv tartalmát ismerje meg megfelelő mélységben. Az elektromos láncos emelőt ezt követően
működtesse.
•• A berendezés minden alkatrészére figyelmeztető címke van rögzítve. Kövesse a figyelmeztető címkén található
utasításokat.
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos sérülést okozhat.
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VIGYÁZAT!
•• A berendezést szállításkor ne vonszolja és ne ejtse le.

Tilos

Kötelező

Ezek az elektromos láncos emelő sérülését vagy meghibásodását, illetve személyi sérülést vagy vagy anyagi kárt okozhatnak a
felemelt teher elejtésével.
•• A berendezés kiselejtezésekor szerelje szét azt úgy, hogy ne legyen használható, és ártalmatlanítsa a helyi kormányzati
előírásoknak vagy az üzleti egység előírásainak megfelelően.
Részletekért forduljon a helyi kormányzathoz vagy az illetékes szervhez.
A szétszereléssel kapcsolatban olvassa el a „Szétszerelési és összeszerelési kézikönyvet”, vagy lépjen kapcsolatba a KITO
céggel.
(Ez a berendezés olajat használ. Az olajhoz előkészítettünk egy MSDS adatlapot (Materials Safety Data Sheet – adatbiztonsági
adatlap). Az adatlapot a KITO cégtől szerezheti be.
•• Végeztessen napi ellenőrzést a felhasználóval.
•• Végeztessen (havi és éves) ellenőrzést a karbantartási szakemberrel.
•• Az ellenőrzésekről vezessen nyilvántartást.
Ha ezeket az utasításokat nem tartja be, az személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

■
EQ sorozatú elektromos láncos emelő kezelésével
■Az
kapcsolatos általános információ
Az EQ sorozatú elektromos láncos emelő biztonság szempontjából fontos elemeit (például működtetés, fékezés és vészleállítás) VFD
vezérli. Tartsa be a lenti és a fenti biztonsági óvintézkedéseket is.

VESZÉLY!

Tilos

•• Az EQ sorozatú elektromos láncos emelőt ne szerelje össze kontaktor típusúként.
•• A paramétereket ne módosítsa.
Ha a paramétereket módosítani kell, forduljon a forgalmazóhoz vagy a KITO céghez.
•• A karbantartást és az ellenőrzést ne végezze a kikapcsolást követő 5 percen belül.
Várjon, amíg a VFD-ben található kondenzátor teljesen lemerül.
•• A VFD csatlakoztatását ne módosítsa.
Ha a huzalokat bármilyen okból eltávolította, csatlakoztassa azokat ismét megfelelően (ellenőrizze a vezérlő fedelének belső
részén található rajzot).
Ha
a VFD csatlakoztatva van, ne végezzen próbafeszültségtesztet és áramköri szigetelési ellenállásmérést
••
ellenállásmérővel.
•• Működés közben ne kapcsolja ki a berendezést.
•• Soha ne kapcsolja ki a berendezést, ha teher van felfüggesztve.
Soha, semmilyen körülmények között ne kapcsolja ki a berendezést, ha teher van felfüggesztve. Ha ezt teszi, az ismételt
bekapcsoláskor a teher egy kicsit lejjebb ereszkedik a vezérlő rendszer kezdeti előkészítő lépései miatt.
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált, súlyos sérülést vagy a VFD károsodását okozhatja.

•• Csak eredeti, a KITO cégtől származó VFD-t használjon.

Kötelező

A VFD-hez szükségesek a KITO speciális specifikációi. Csak eredeti VFD-t használjon.
Ha nem tartja be ezt az utasítást, az halált vagy súlyos sérülést okozhat.

Használati utasítások
A KITO elektromos láncos emelők EQ modellje dupla sebességű VFD-modell. Az ettől eltérő termékek kocsival vagy daruval
kombinálva mozgathatók. A működtető nyomógombjaik mérete és működési módja eltérő. Ellenőrizze az emelő modelljét, és
használja annak megfelelően.

Tilos

Ne használjon retesz nélküli, illetve sérült kampót.
Ne használja a tehertartó láncot, ha az jelentősen megnyúlt, megkopott vagy eldeformálódott.
A tehertartó láncot ne vágja el, ne hosszabbítsa meg, és ne hegessze.
A tehertartó láncot az alsó kampóval csak egyenletes mozgatáshoz használja.
Ne használja a tehertartó láncot (teher nélkül sem), ha annak féke nem működik biztonságosan, vagy ha a leállítási távolság
túl hosszú.
•• Ne használja a berendezést, ha az a nyomógomb kapcsolóján jelzettel ellentétes irányba mozog.
••
••
••
••
••

Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos sérülést okozhat.

Kötelező

Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos sérülést okozhat.

VIGYÁZAT!
•• Ne használja a berendezést, ha azon olvashatatlan névtábla vagy figyelmeztető címke található.
Ha ezt nem tartja be, az sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

Tilos

Kötelező

•• Amikor a berendezést első alkalommal használja, helyezze el a kelet, nyugat, észak és dél irányt jelző címkét a
nyomógombok kapcsolóján.
Ellenőrizze
a teher tartalmát, és győződjön meg arról, hogy az elektromos láncos emelő megfelelő teljesítményű a teher
••
felemeléséhez.
•• Ellenőrizze a teher tartalmát, és az elektromos láncos emelőt olyan helyen működtesse, ahol az üzemeltetési területet
akadály nélkül teljesen belátja.
•• Ha az üzemeltetési terület belátása nehézségbe ütközik, biztonsági célból helyezze a monitort a terület közelébe.
•• Az elektromos láncos emelőt olyan helyen működtesse, ahol a talajon szilárdan meg tud állni, és nem áll fenn az elesés, a
megbotlás, az elcsúszás és az eldőlés veszélye.
•• A teher mozgatása előtt figyelmeztessen minden környező személyt.
•• Ellenőrizze a teher tartalmát, és minden alkalommal győződjön meg arról, hogy annak tömege nem haladja meg az emelő
kapacitását, még akkor is, ha a darut vagy az elektromos láncos emelőt tartósan, mindig ugyanarra a célra használja.
•• A daruk és az elektromos láncos emelők kezelésére jelölje ki a karbantartási szakembert vagy a képesített személyek egy
megfelelő szaktudású tagját. A személyek nevét látható helyen függessze ki.
•• A karbantartási szakembernek ellenőriznie kell a napi ellenőrzés eredményét.
•• Ha a karbantartási szakembert az elektromos láncos emelő normálistól eltérő állapotáról tájékoztatják, azonnal meg kell
tennie minden szükséges intézkedést (például használat megtiltása és javítás).
•• Az ellenőrzés és a javítás idejére biztosítsa biztonságos munkavégzési körülményeket az áramütés és elesés elkerülése
érdekében.
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

7

1
Az elektromos láncos emelő napi ellenőrzése (EQ típus)

•• Végezzen napi ellenőrzést, mielőtt használni kezdi.
(Ha az ellenőrzés során a normálistól eltérő viselkedést talál, kapcsolja ki a főkapcsolót, jelezze „HIBA” felirattal, és kérje meg a
karbantartási szakembert, hogy javítsa.)
•• Ellenőrizze, hogy a függesztőeszközök normálisan működnek-e.
•• A felfüggesztő szembe akasztott felfüggesztő szár átmérője legfeljebb 31 mm lehet.

Használati utasítások

VESZÉLY!

■ elektromos láncos emelő napi ellenőrzése (EQ típus)
■Az
Használati utasítások

VESZÉLY!

Az elektromos láncos emelő napi ellenőrzése (EQ típus)

1

•• Végezzen napi ellenőrzést, mielőtt használni kezdi.
(Ha az ellenőrzés során a normálistól eltérő viselkedést talál, kapcsolja ki a főkapcsolót, adjon „HIBA” jelzést, és kérje meg a
karbantartási szakembert, hogy javítsa.)

Kötelező

Ha nem végzi el megfelelően a napi ellenőrzéseket, az halált vagy súlyos sérülést okozhat.

■■Külső megjelenés
Elem

Névtáblák és
címkék jelölései

Ellenőrzés módja

• Ellenőrizze vizuálisan.

Feltételek

• Nincs lekopás. A jelölés tisztán látható.

Ha sikertelen

Tisztítsa vagy javítsa meg
a névtáblát vagy a címkét,
illetve cserélje le újra.
Ha a névtáblát vagy a
címkét le kell cserélni
újra, adja meg a KITO
cégnek annak leírását
(például a sorozatszámot
vagy a gyártási számot)
„A termékszám rögzítése”
(15. oldal) című részben.

A főegység
és az egyes
alkatrészek
deformálódása
és sérülése

• Ellenőrizze vizuálisan.

• N
 incs látható deformálódás, sérülés,
anyaghiba és törés.

A deformálódott, sérült,
anyaghibás és törött
alkatrészt cserélje ki.

Meglazult
vagy leesett
csavarok,
anyacsavarok

• E
 llenőrizze vizuálisan vagy
szerszámmal.

• A
 csavarok, anyacsavarok és sasszegek
megfelelően meg vannak húzva.

Húzza meg a
csavarokat,

és sasszegek

VESZÉLY!
•• E g y e t l e n l e e s e t t c s a v a r i s a
berendezés leesését okozhatja.
Mindenképp ellenőrizze.

anyacsavarokat és
sasszegeket.

Kötelező Egyetlen leesett csavar is halált vagy
súlyos sérülést okozhat.

(folytatódik)

1. fejezet

A berendezés kezelése

Használati utasítások (folytatás)

■■Tehertartó lánc

Megnyúlás

Ellenőrzés módja

• Ellenőrizze vizuálisan.

Feltételek

• Nincs szemmel látható megnyúlás.

Ha sikertelen

Olvassa el a 2. fejezet
(Rendszeres
ellenőrzések)
Tehertartó lánc című
részét (63. oldal).

A huzal
átmérőjének
csökkenése

• Ellenőrizze vizuálisan.

• Nincs szemmel látható kopás.

ellenőrzések)
Tehertartó lánc című
részét (63. oldal).

kopás miatt
• Ellenőrizze vizuálisan.
Anyaghiba

Törés

összeakadás

•
•
•
•
•

 incs mély repedés.
N
Nincs deformálódás (például csavarodás).
Nincs lerakódás.
Nincs összeakadás.
Nincs törés.

Cserélje ki a tehertartó
láncot.

• E
 llenőrizze megtekintéssel,
hogy nem található-e idegen
anyag (például rárakódás)
az alkatrészen.
Rozsda,
korrózió

• Ellenőrizze vizuálisan.

• Nincs látható rozsda vagy korrózió.

Cserélje ki a tehertartó
láncot.

Kenés

• Ellenőrizze vizuálisan.

• Olajozza, ha szükséges.

Használjon olajat.

Jelölés

• Ellenőrizze vizuálisan.

• Ellenőrizze a jelölt távolságot és a jelzést

Cserélje ki a tehertartó

(olvassa el „A jelölések ellenőrzése” című
részt (15. oldal)).
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láncot.

1
Az elektromos láncos emelő napi ellenőrzése (EQ típus)

Deformálódás,
repedés,

Olvassa el a 2. fejezet
(Rendszeres

Használati utasítások

Elem

Használati utasítások

■■Felfüggesztő szem LC, alsó kampó
Elem

A kampó
nyílása

Ellenőrzés módja

• Ellenőrizze vizuálisan.

Feltételek

• Nincs látható nyílás a kampón.

Végezze el az időszakos
ellenőrzések közül a
felfüggesztő szem LC és
az alsó kampó ellenőrzését
(64. oldal).

Kopás

• Ellenőrizze vizuálisan.

• Nincs szemmel látható kopás.

Végezze el az időszakos
ellenőrzések közül a
felfüggesztő szem LC és
az alsó kampó ellenőrzését
(64. oldal).

1
Az elektromos láncos emelő napi ellenőrzése (EQ típus)

Ha sikertelen

Deformálódás,
anyaghiba,
korrózió

• Ellenőrizze vizuálisan.

• N
 incs látható deformálódás, anyaghiba és
korrózió.

Végezze el az
időszakos ellenőrzések
közül a felfüggesztő
szem LC és az alsó
kampó ellenőrzését
(64. oldal).

Kampóretesz

• E
 llenőrizze vizuálisan a
kampóretesz elmozdulását.

• A
 kampóretesz biztonságosan rögzítve van a
kampó nyílásába.
• Nincs deformálódás. A kampóretesz akadály
nélkül mozog.

Cserélje ki a
kampóreteszt.

VESZÉLY!
•• N e h a s z n á l j o n r e t e s z n é l k ü l i
kampót.

Tilos

Kampó
mozgása
(forgás)

• E
 llenőrizze vizuálisan, és
forgassa el kézzel a kampót.

Nyak

Alsó elem

• Ellenőrizze vizuálisan.

Retesz nélküli kampó használata halált
vagy súlyos sérülést okozhat.

• N
 em látható rés az alsó elem és a szár között
(a nyaknál).

Cserélje ki a kampót.

• A
 z alsó elem mindkét irányban forog.
• Az alsó elem akadálymentesen forog.

• Nincs meglazult csavar vagy anyacsavar.

Rögzítse biztonságosan
az alsó kampót a
tehertartó lánchoz.

(folytatódik)

1. fejezet

A berendezés kezelése

Használati utasítások (folytatás)

■■A főegység perifériás alkatrészei

Láncrugó

Ellenőrzés módja

• Ellenőrizze vizuálisan.

Feltételek

Ha sikertelen

• Nincs látható zsugorodás vagy nyomódás.

Végezze el
az időszakos
ellenőrzések közül a
láncrugóra vonatkozó
ellenőrzéseket
(71. oldal).

Tömítőgumi

• Ellenőrizze vizuálisan.

• N
 incs látható zsugorodás vagy nyomódás.
• A gumin nincs leválás, törés vagy

Cserélje ki a
tömítőgumit.

Használati utasítások

Elem

1

deformálódás.
Acéllemez

Megállító

■■Nyomógomb kapcsolója
Elem

Kapcsolótábla

Ellenőrzés módja

• Ellenőrizze vizuálisan.

Feltételek

• N
 incs deformálódás, sérülés és meglazult
csavar.
• A nyomógomb kapcsolójának címkéje tisztán
olvasható.
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Ha sikertelen

Tisztítsa meg és
javítsa a címkét, vagy
cserélje ki. Rögzítse
biztonságosan a
címkét.

Az elektromos láncos emelő napi ellenőrzése (EQ típus)

Gumi
Tömítőgumi

Használati utasítások

■■Funkció és teljesítmény
●● Ellenőrizze az alábbiakat teher nélkül.
Elem

Működés
ellenőrzése

Ellenőrzés módja

• N
 yomja meg a gombot,
és ellenőrizze az egyes
műveleteket.

Az elektromos láncos emelő napi ellenőrzése (EQ típus)

1

Feltételek

Ha sikertelen

• A
 tehertartó lánc akadály nélkül feltekerhető.
• Az elektromos láncos emelő a nyomógombnak
megfelelő irányba mozog.
• Leállításkor a motor azonnal leáll.
• A vészleállító gomb megnyomásakor az emelő
minden mozgása leáll.
• Ha a vészleállító gomb megnyomásakor
más gombot is megnyomnak, az emelő nem
működik.
• A vészleállítás törlését követően az emelő
normál módon működik.

Olvassa el a 3. fejezet
„Hibaelhárítással
kapcsolatos
útmutatás” című részét
(90-91. oldal).

Fék

• N
 yomja meg a gombot, és
ellenőrizze a fék működését.

• A
 működés leállításakor a fék azonnal
működésbe lép, és az alsó kampó azonnal
leáll.
(Irányelv: a tehertartó lánc mozgásának 2 vagy
3 részből kell állnia).

Az ellenőrzést a
2. fejezetben található
időszakos ellenőrzések
„Elektromágneses fék”
(73. oldal) című részében
olvashatók szerint
végezze.

Határkapcsoló

• N
 yomja meg a gombot, és
ellenőrizze a határkapcsoló
működését.

• A
 mikor az emelő működése eléri a felső vagy
az alsó határt, a motor automatikusan leáll.

Cserélje ki a
határkapcsolót.
Szerelje szét a
határkapcsoló
indítógombját, és
tisztítsa meg.

Normálistól

• Nyomja meg a gombot, és

• Nincs normálistól eltérő hang és rázkódás.

Cserélje ki a

eltérő hang
ellenőrzése

ellenőrizze a berendezés
működését.

normálistól eltérően
működő alkatrészt.
Olajozza meg a
tehertartó láncot.

MEGJEGYZÉS
A hang is fontos ellenőrzési
ismérv. Az elektromos láncos
emelő zajait mindig kezelje
körültekintéssel.

• A tehertartó lánc nem ad pukkanó hangot.

Ellenőrizze a tehertartó
láncot (lásd a
20. oldalt).

(folytatódik)

1. fejezet

A berendezés kezelése

Használati utasítások (folytatás)

■ motoros kocsi napi ellenőrzése
■A
Elem

Ellenőrzés módja

Feltételek

Ha sikertelen

Névtáblák és
címkék jelölései

• Ellenőrizze vizuálisan.

• Nincs lekopás. A jelölés tisztán látható.

Tisztítsa meg és
javítsa a címkét,
vagy cserélje ki.

Az egyes
alkatrészek
deformálódása
és sérülése

• Ellenőrizze vizuálisan.

• N
 incs látható deformálódás, sérülés és
korrózió.

Cserélje ki a
deformálódott vagy
sérült alkatrészt.

Csatlakozódoboz

Használati utasítások

■■Külső megjelenés

Motorfedél

1

Meglazult vagy
leesett csavarok,
anyacsavarok és
sasszegek

Keret

• E
 llenőrizze vizuálisan vagy
szerszámmal.

• A
 csavarok, anyacsavarok és sasszegek
megfelelően meg vannak húzva.

VESZÉLY!

Húzza meg
a csavarokat,
anyacsavarokat
és sasszegeket.

•• Egyetlen kiesett sasszeg is a
főegység leesését okozhatja.
Mindenképp ellenőrizze.

Kötelező A sasszeg leesése halált vagy súlyos
sérülést okozhat.

■■Funkció és teljesítmény
●● Ellenőrizze az alábbiakat teher nélkül.
Elem

Ellenőrzés módja

Feltételek

Ha sikertelen

Működés
ellenőrzése

• N
 yomja meg a gombot a
működés ellenőrzéséhez.

• A
 mozgás akadálymentes. Nincs kilengés és
rázkódás.
• Az elektromos láncos emelő a nyomógombnak
megfelelő irányba mozog.
• Leállításkor a motor azonnal leáll.
• A vészleállító gomb megnyomásakor az emelő
minden mozgása leáll.
• Ha a vészleállító gomb megnyomásakor
más gombot is megnyomnak, az emelő nem
működik.
• A vészleállítás törlését követően az emelő
normál módon működik.

Olvassa el a 3. fejezet
„Hibaelhárítással
kapcsolatos
útmutatás” című részét
(90-91. oldal).

Fék

• N
 yomja meg a gombot
a fék működésének
ellenőrzéséhez.

• A
 működés leállításakor működésbe lép a fék,
és a motor azonnal leáll.

Lépjen kapcsolatba
a KITO céggel.
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Az elektromos láncos emelő napi ellenőrzése (EQ típus)

Motortartó keret

Használati utasítások

■
ellenőrzés – motoros kocsi
■Napi

A motoros kocsix napi ellenőrzése

1

■■ Külső megjelenés
Elem

Névtáblák és
címkék jelölései

Ellenőrzés módja

• Ellenőrizze vizuálisan.

Feltételek

• Nincs lekopás. A jelölés tisztán látható.

Ha sikertelen

Tisztítsa meg és
javítsa a címkét,
vagy cserélje ki.

Az egyes
alkatrészek

• Ellenőrizze vizuálisan.

• N
 incs látható deformálódás vagy korrózió.
• Nincs látható deformálódás a kereten.

sérült alkatrészt.

deformálódása
és sérülése
Meglazult vagy
leesett csavarok,
anyacsavarok és
sasszegek

Cserélje ki a
deformálódott vagy

• E
 llenőrizze vizuálisan vagy
szerszámmal.

• A
 csavarok, anyacsavarok és sasszegek
megfelelően meg vannak húzva.

VESZÉLY!
•• Egyetlen kiesett sasszeg is a
főegység leesését okozhatja.
Mindenképp ellenőrizze.

Húzza meg a
csavarokat,
anyacsavarokat
és sasszegeket.

Kötelező A sasszeg leesése halált vagy súlyos
sérülést okozhat.

■■Funkció és teljesítmény

●● Ellenőrizze az alábbiakat teher nélkül.
Elem

Működés
ellenőrzése

Ellenőrzés módja

• Ellenőrizze az elektromos
láncos emelő mozgását
annak kézi mozgatásával.

Feltételek

• A mozgás akadálymentes. Nincs kilengés és
rázkódás.

Ha sikertelen

Végezze el a
2. fejezetben
található időszakos
ellenőrzéseket.

(folytatódik)

Használati utasítások (folytatás)

■ nyomógombkapcsolók működtetése
■A

Tilos

•• A nyomógomb kapcsolójának kábelét ne akassza más tárgyra, és a kábelt ne húzza meg erősen.
•• A nyomógomb kapcsolóját ne használja, ha az nem zökkenőmentesen működik.
•• A kábelt ne tekerje fel és ne kösse meg a hosszának módosításához.
Ha ezt az utasítást nem tartja be, az személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

•• Amikor a működtetést követően elengedi a nyomógomb kapcsolóját, ne dobja el azt. Ügyeljen arra, hogy munkatársát
ne üsse meg a kapcsolóval.

Kötelező

Ha ezt az utasítást nem tartja be, az személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

MEGJEGYZÉS

■■3 nyomógombos kapcsolótábla
A 3 nyomógombos kapcsolótáblán benyomva maradó vészleállító gomb (VFD alaphelyzetbe állító gomb) és egy emelő/
leeresztő gomb található. Kétállású nyomógombkapcsolóval végezhető az emelés és a leeresztés a dupla sebességű VFD
specifikációjának megfelelően. A kezelés módjáról a megfelelő specifikációban talál információt.
●● Vészleállító gomb (VFD alaphelyzetbe állító gomb)

1) Nyomja meg erősen a vészleállító gombot

•• A gomb a lenyomást követően lenyomva marad.

vészleállításhoz vagy VFD alaphelyzetbe állításához.

2) Húzza meg meg vagy forgassa el az óramutató járásával megegyezően a vészleállító gombot
a zárolás feloldásához.
•• A zárolt gomb visszaáll az eredeti pozícióba.

* Amikor nem használja az elektromos láncos emelőt, a vészleállító gombot
teljesen benyomott állapotig.

●● Működtető gombok

●●Emelő/leeresztő gomb
1) Nyomja meg a
gombot a teher emeléséhez.
2) Ha a terhet nagy sebességgel szeretné emelni, nyomja tovább a
gombot teljesen benyomott állapotig.
•• A gomb felengedésekor az elektromos láncos emelő leáll.

1) Nyomja meg a
gombot a teher leeresztéséhez.
2) Ha a terhet nagy sebességgel szeretné leereszteni, nyomja tovább a
gombot teljesen benyomott állapotig.
•• A gomb felengedésekor az elektromos láncos emelő leáll.
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nyomja meg erősen,

1
A nyomógombkapcsolók működtetése

Ha az elektromos láncos emelő a VFD túlhevülése miatt elakad, a VFD az elakadást követően rövid időn belül nem indítható újra. A VFD
újraindítása előtt várjon egy ideig.
A nyomáscsökkenés ellen védő áramkör akkor lép működésbe, amikor az áramellátás áramkimaradás stb. miatt leáll.
Ebben az esetben az elektromos láncos emelő nem működik akkor sem, ha a nyomógomb kapcsolóját megnyomják az áramellátás
helyreállását követően.
A leállt állapot feloldásához nyomja meg a vészleállító gombot, majd engedje fel.

Használati utasítások

VIGYÁZAT!

Használati utasítások

■■5 nyomógombos kapcsolótábla

A nyomógombkapcsolók működtetése

1

A 5 nyomógombos kapcsolótáblán benyomva maradó vészleállító gomb (VFD alaphelyzetbe állító gomb) és egy emelő/
leeresztő gomb található. Kétállású nyomógombkapcsolóval végezhető az emelés és a leeresztés a dupla sebességű VFD
specifikációjának megfelelően. A kezelés módjáról a megfelelő specifikációban talál információt.
A kocsi mozgása keleti/nyugati irányú mozgatásként van megadva a nyomógombos kapcsolótábla működési utasításai között.

●● Vészleállító gomb (VFD alaphelyzetbe állító gomb)

1) Nyomja meg erősen a vészleállító gombot

•• A gomb a lenyomást követően lenyomva marad.

vészleállításhoz vagy VFD alaphelyzetbe állításához.

2) Húzza meg vagy forgassa el az óramutató járásával megegyezően a vészleállító gombot
feloldásához.

a zárolás

•• A zárolt gomb visszaáll az eredeti pozícióba.

* Amikor nem használja az elektromos láncos emelőt, a vészleállító gombot
teljesen benyomott állapotig.

nyomja meg erősen,

●● Működtető gombok

●●Emelő/leeresztő gomb
1) Nyomja meg a
gombot a teher emeléséhez.
2) Ha a terhet nagy sebességgel szeretné emelni, nyomja tovább a
gombot teljesen benyomott állapotig.
•• A gomb felengedésekor az elektromos láncos emelő leáll.

1) Nyomja meg a
gombot a teher leeresztéséhez.
2) Ha a terhet nagy sebességgel szeretné leereszteni, nyomja tovább
a
gombot teljesen benyomott állapotig.
•• A gomb felengedésekor az elektromos láncos emelő leáll.

●●Mozgatógomb
1) Nyomja meg az
gombot a kocsi alacsony sebességű
mozgatásához keleti (East) irányban.
2) Nyomja be teljesen az
gombot a kocsi nagy sebességű
mozgatásához keleti (East) irányban.
•• A gomb felengedésekor a kocsi leáll.

1) Nyomja meg a
gombot a kocsi alacsony sebességű
mozgatásához nyugati (West) irányban.
2) Nyomja be teljesen a
gombot a kocsi nagy sebességű
mozgatásához nyugati (West) irányban.
•• A gomb felengedésekor a kocsi leáll.

(folytatódik)

Használati utasítások (folytatás)

■■7 nyomógombos kapcsolótábla

●● Vészleállító gomb (VFD alaphelyzetbe állító gomb)

1) Nyomja meg erősen a vészleállító gombot

•• A gomb a lenyomást követően lenyomva marad.

vészleállításhoz vagy VFD alaphelyzetbe állításához.

2) Forgassa el az óramutató járásával megegyezően a vészleállító gombot

a zárolás feloldásához.

•• A zárolt gomb visszaáll az eredeti pozícióba.

* Amikor nem használja az elektromos láncos emelőt, a vészleállító gombot
teljesen benyomott állapotig.

nyomja meg erősen,

1) Nyomja meg a
gombot a teher emeléséhez.
2) Ha a terhet nagy sebességgel szeretné emelni, nyomja tovább a
állapotig.

gombot teljesen benyomott

•• A gomb felengedésekor az elektromos láncos emelő leáll.

1) Nyomja meg a
gombot a teher leeresztéséhez.
2) Ha a terhet nagy sebességgel szeretné leereszteni, nyomja tovább a
állapotig.

gombot teljesen benyomott

•• A gomb felengedésekor az elektromos láncos emelő leáll.

●●Mozgatógomb
1) Nyomja meg az
gombot a kocsi alacsony sebességű mozgatásához keleti (East) irányban.
2) Nyomja be teljesen az
gombot a kocsi nagy sebességű mozgatásához keleti (East) irányban.
•• A gomb felengedésekor a kocsi leáll.

1) Nyomja meg a
gombot a kocsi alacsony sebességű mozgatásához nyugati (West) irányban.
2) Nyomja be teljesen a
gombot a kocsi nagy sebességű mozgatásához nyugati (West) irányban.
Dual

•• A gomb felengedésekor a kocsi leáll.

●●Átlós irányban mozgató gomb
Egysebességes modell

1) Nyomja meg az
gombot a kocsi
mozgatásához déli (South) irányba.
•• A gomb felengedésekor a kocsi leáll.

Kétsebességes VFD-modell

1) Nyomja meg az
gombot a kocsi alacsony
sebességű mozgatásához déli (South) irányba.
2) Nyomja be teljesen az
gombot a kocsi nagy
sebességű mozgatásához déli (South) irányba.
•• A gomb felengedésekor a kocsi leáll.

1) Nyomja meg az
gombot a
kocsi mozgatásához északi (North)
irányba.
•• A gomb felengedésekor a kocsi leáll.
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1) Nyomja meg az
gombot a kocsi alacsony
sebességű mozgatásához északi (North) irányba.
2) Nyomja be teljesen az
gombot a kocsi nagy
sebességű mozgatásához északi (North) irányba.
•• A gomb felengedésekor a kocsi leáll.

1
A nyomógombkapcsolók működtetése

●●Emelő/leeresztő gomb

Dual

Használati utasítások

A 7 nyomógombos kapcsolótáblán benyomva maradó vészleállító gomb (VFD alaphelyzetbe állító gomb) és egy emelő/
leeresztő gomb található. Egyállású vagy kétállású nyomógombkapcsolóval végezhető az emelés és a leeresztés
a dupla sebességű VDF specifikációjának megfelelően. A kezelés módjáról a megfelelő
specifikációban talál információt.
A kocsi mozgása normál mozgatás esetében keleti/nyugati irányú mozgatásként, átlós irányú mozgatás esetében pedig északi/
déli irányként van megadva a nyomógombos kapcsolótábla működési utasításai között.

■
■Működtetés
Használati utasítások

■■Általános

VESZÉLY!

Tilos

•• Ne használja az elektromos láncos emelőt tűz- és robbanásveszélyes gáz környezetében.
Az elektromos láncos emelőt nem robbanásbiztosra tervezték.
•• Ne használja az elektromos láncos emelőt az emelőmotor névértékénél (időszakos névérték)
nagyobb tömeg felemelésére és a maximálisnál nagyobb indítási frekvenciával.
•• Ne használja az elektromos láncos emelőt a névleges feszültségnél nagyobb feszültségen.
•• Ne használja a vészleállító gombot rendes leállításhoz.
•• A tehertartó láncot ne tegye ki hegesztési szikrának.
•• A tehertartó lánchoz ne érintsen hegesztőpálcát és elektródát.
•• A tehertartó láncot ne használja hegesztéshez földelésként (A ábra).
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos sérülést okozhat.

1

A

Működtetés

•• Tartsa be az elektromos láncos emelő használati környezetére és feltételeire vonatkozó utasításokat.
Ha nem tartja be ezt az utasítást, az halált vagy súlyos sérülést okozhat.

Kötelező

■■Felfüggesztés

VESZÉLY!

Tilos

•• A terhet ne az alsó kampó hegyére vagy a kampóreteszre
függessze (B ábra).
A
•• terhet ne kösse át közvetlenül a tehertartó lánccal
(C ábra).
•• Ne használja a tehertartó láncot éles felülettel
érintkezve (D ábra).
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos
sérülést okozhat.

Kötelező

B

C

D

•• A felfüggesztést a teher súlyának és alakjának megfelelően végezze.
A nem megfelelő felfüggesztés veszélyt jelenthet, például a felemelt teher leesését okozhatja.
A
•• felfüggesztést a függesztőeszközök egyenlő terhelésével végezze a teher stabil megemelése érdekében.
•• A függesztőeszközöket biztosan rögzítse a teherhez.
•• A függesztőeszközöket megfelelően rögzítse az alsó kampóhoz.
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos sérülést okozhat.

(folytatódik)

Használati utasítások (folytatás)

■■Emelés/leeresztés

VESZÉLY!

túlterhelés

E

1

G

•• Ha határkapcsolót (túlzott feltekerést meglőző eszköz) használ, az emelést azonnal állítsa le,
és eressze le a terhet.
•• Mozgassa az elektromos láncos emelőt a teher fölé, és emelje meg a terhet. (Ne emelje a
terhet átlós irányban.) (H ábra)
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos sérülést okozhat.

H
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Működtetés

F

Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos sérülést okozhat.

Kötelező

Használati utasítások

Tilos

•• Ne emeljen a kapacitásnál nagyobb tömeget (E ábra).
A kapacitás a névtáblán olvasható.
Az
elektromos láncos emelővel ne emeljen az emelési magasság fölé.
••
Ne
emeljen olyan szerkezetet vagy más tárgyat, amelynek emelése bonyolult lehet.
••
•• Ne emeljen terhet a tehertartó lánc nem teheremelő oldalán.
•• Az elektromos láncos emelőt ne állítsa le a határkapcsolóval (amely a túlzott feltekerést
megelőző eszköz).
•• Ne használja az elektromos láncos emelőt, ha a csúszókapcsoló (a túlterhelést megelőző
eszköz) működik a feltekerés megállítására.
•• Ne emelje és ne eressze túlságosan a terhet.
•• Ne távolítsa el a láncrugót azzal a céllal, hogy a határkapcsolót a berendezés alsó kampóval való
megütésével működtesse. Ha ilyen leállás ismétlődően történik, az a tehertartó lánc törését
okozhatja.
•• A berendezést ne üsse meg a tehertartó lánc megállító elemével a csúszókapcsoló működésbe
hozása céljából. Ha ez ismétlődően történik, az a tehertartó lánc törését okozhatja.
•• A főegységet ne használja támasztási pontként (F ábra).
•• A felemelt terhet ne lengesse.
•• A terhelt, meglazult tehertartó láncot ne tekerje fel egyetlen lépésben, mert azzal a láncot
rázkódásnak teszi ki.
Ha a tehertartó lánc megfeszül, állítsa le az emelést. Ezután lassan emelje.
•• A teher emelésekor és leeresztésekor ne végezzen ellentétes műveletet.
Ha ellentétes irányú műveletet szeretne végezni, előbb állítsa le az elektromos láncos emelőt.
•• Ne végezzen túl gyakran apró elmozdítást.
•• Ne végezzen hirtelen ellentétes műveletet.
Ha ellentétes irányú műveletet szeretne végezni, előbb állítsa le az elektromos láncos emelőt.
•• Ha a terhet raklapról emeli le, kerülje annak rázkódását, például leesését (G ábra).
•• Ne engedje, hogy a teher kapcsolatba kerüljön a tehertartó lánccal.
•• A felemelt terhet ne forgassa. A forgatást az eszközzel végezze.
•• A felemelt terhet ne hegessze és ne vágja.
•• A felemelt terhet ne javítsa és ne szerelje szét.
Az elektromos láncos emelőt a javításhoz és a szétszereléshez helyezze a talajra. A karbantartást csak a
karbantartási szakember végezheti.
•• Ne álljon a felemelt teher alá.
•• Terhelés közben ne üsse a lánctárolót és a függesztőeszközöket.
Ekkor ugyanis a tehertartó lánc kieshet a lánctárolóból, és sérülést okozhat.
Ha
teher van felemelve, ne hagyja el a kezelőpozíciót. Figyelje a megemelt terhet.
••

VIGYÁZAT!
Használati utasítások

•• A csúszókapcsolót ne használja a teher tömegének méréséhez.

Működtetés

1

A csúszókapcsoló eredeti rendeltetéstől eltérő célú használata sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Tilos

Kötelező

•• Ha a felemelt terhet emelőmágnessel vagy vákuumos emelővel mozgatja, a felemelt terhet eressze le a lehető
legalacsonyabbra.
•• Ha a terhet két elektromos láncos emelővel emeli fel, egy emelőre annak névleges emelési kapacitásánál kisebb tömeg
jusson.
Ha
a terhet két elektromos láncos emelővel emeli fel, azok modellje és kapacitása legyen azonos, és a megfelelő emelő
••
működtetésével emelje vagy eressze le úgy a terhet, hogy az mindig vízszintes legyen.
Ha ezt az utasítást nem tartja be, az személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

■■Átlós irányú mozgatás / mozgatás

VESZÉLY!

Tilos

•• Az elektromos láncos emelő kezelését ne a teher alatt végezze, és a terhet ne mozgassa
személy fölé (I ábra).
•• Ne működtesse az elektromos láncos emelőt, ha személy tartózkodik azon a területen,
ahová a felemelt terhet mozgatni szeretné.
Ne
engedje, hogy bárki belépjen arra a területre, ahová a felemelt terhet mozgatja.
••
•• A felemelt teherre senki ne másszon fel, és az elektromos láncos emelőt ne használja
személy megtámasztására, felemelésére és szállítására (J ábra).
•• Ne üsse meg a megállító elemet, illetve a főegység vagy a kocsi szerkezetét.
•• Ne működtesse és ne mozgassa úgy az elektromos láncos emelőt, hogy közben hátrafelé
halad a felemelt teherrel.
Az elektromos láncos emelő működtetésekor a teher hátuljától előrefelé nézzen, és előrefelé
haladjon.

I

J

Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos sérülést okozhat.

VIGYÁZAT!
•• A felemelt teher mozgását ne akadályozza más szerkezet vagy vezeték.
Ha ezt az utasítást nem tartja be, az személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

Tilos
•• Ha a tehertartó lánc és a motoros kocsi kézi lánca összeakad, azonnal állítsa le a berendezést, és válassza szét az
összeakadt láncokat.

Kötelező

Ha ezt az utasítást nem tartja be, az személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

■■Teendők abnormális viselkedés és hiba esetén

VESZÉLY!

Kötelező

•• Ha az elektromos láncos emelő megsérült, illetve ha abnormális hangot vagy rázkódást tapasztal, azonnal állítsa le.
•• Ha az elektromos láncos emelő a nyomógomb kapcsolóján jelzettel ellentétes irányba mozog, azonnal állítsa le.
•• Ha a tehertartó lánc megcsavarodását, összeakadását, törését, deformálódását, idegen anyaggal való szennyeződését
vagy fogaskerékbe való abnormális beakadását észleli, azonnal állítsa le a berendezést.
•• Ha a működés során bármilyen abnormális viselkedést tapasztal, „HIBA” felirattal jelezze, és lépjen kapcsolatba a
karbantartási szakemberrel.
•• Ha az áramellátás megszakad, a megfelelő biztonsági óvintézkedések megtétele után lépjen kapcsolatba a karbantartási
szakemberrel.
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos sérülést okozhat.

(folytatódik)

Használati utasítások (folytatás)

■
EQ modell sebességének váltása
■Kétsebességes

A kétsebességes EQ modell magas és alacsony sebességi fokozatát a VFD paramétereivel módosíthatja.

Tilos

A nem megfelelő paraméterértékek veszélyt okozhatnak, például nem megfelelő működést vagy a felemelt teher leesését
eredményezhetik. Konzultáljon a legközelebbi szervizzel vagy a KITO céggel.
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos sérülést okozhat.
•• A paraméterek módosításakor azokat a VFD kézikönyvében foglaltak szerint állítsa be.
•• A paraméterek módosításához a berendezést áram alá kell helyezni. Az áram alá helyezett alkatrészt ne érintse meg.

Kötelező

Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos sérülést okozhat.

1

■ teher megfelelő felfüggesztése
■A

Függessze a terhet
a kampót tartó szár
meghosszabbított
vonalába

A felemelt teher
vagy a felfüggesztés
helytelen akasztási
pozíciója

120˚-nál nagyobb szög
Túl nagy szög

A kampó reteszét nem
lehet bezárni

A teher a kampó
hegyére van akasztva

■ teher lengésének csillapítása
■A
VESZÉLY!
•• Ne működtesse az elektromos láncos emelőt, ha a teher a daru nyergének egyik oldalára van akasztva.
Ha ezt nem tartja be, a teher lengeni kezdhet, személynek vagy tárgynak ütközve leeshet, és halált vagy súlyos sérülést okozhat.

Tilos
A teher lengése megnehezíti és veszélyessé teszi a kocsi mozgatását. A működtetéskor a tehernek alapvetően nem szabad
lengenie. Ehhez kövesse az alábbi utasításokat.
●● Ne emelje a terhet átlós irányban.
●● A teher mozgatását lassan kezdje meg.
●● Ne emelje fel hirtelen a terhet.
Előfordulhat, hogy a felemelt teher lengeni fog az elektromos láncos
emelőn indításkor és leállításkor akkor is, ha a fenti utasításokat
betartja.
Az alábbiak végrehajtásával csökkentheti a felemelt teher lengését.

■■Működtetés
1) Nyomja meg a mozgatógombot (a ábra).
2) Amikor a kocsi mozogni kezd, a felemelt teher egy kicsit később
indul el (b ábra).
3) A gombot egy kicsivel korábban engedje fel annál, hogy a felemelt
teher a középponti pozícióba lengene.
4) A mikor a felemelt teher épp az elektromos láncos emelő alatti
pozícióba áll, nyomja meg a gombot, és folytassa a teher
mozgatását (c ábra).
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b

c

Kétsebességes VFD-modell sebességének váltása / A teher megfelelő felfüggesztése / A teher lengésének csillapítása

A terhet ne az alább látható veszélyes módon akassza a kampóra.

120˚ vagy kisebb

Használati utasítások

VESZÉLY!
•• Az elektromos láncos emelő EQ modelljének szétszerelését ne a kontaktoros rendszerrel azonos módon végezze.
•• A paramétereket csak a karbantartási szakember vagy más képzett személy állíthatja be és módosíthatja.

■
utáni óvintézkedések
■Munkavégzés
Használati utasítások

VIGYÁZAT!
•• Az elektromos láncos emelőt ne tárolja túlságosan felemelt vagy túlságosan leeresztett állapotban.
Ha ezeket az utasításokat nem tartja be, az személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

Tilos

Kötelező

Ha ezeket az utasításokat nem tartja be, az személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

1
Munkavégzés utáni óvintézkedések

Az elektromos láncos emelőt kikapcsolt állapotban tárolja.
Ha az elektromos láncos emelőt javítani kell, „HIBA” felirattal jelezze, hogy azt ne használják.
Az emelő tárolása előtt törölje le róla a port és a vízcseppeket, olajozza be a kampó nyakát és a tehertartó láncot.
Távolítsa el az alkatrészekről (például a határkapcsolóról és a tehertartó lánc által megkarcolt lánctárolóról) a foltokat,
az idegen anyagokat és a vízcseppeket, majd ezt követően tárolja.
•• Ha az elektromos láncos emelőt kültéren használja, alkalmazzon rajta rozsdavédelmet, és takarja le esővédő ponyvával,
vagy helyezze tető alá.
••
••
••
••

MEGJEGYZÉS
•• A nyomógombok kapcsolóit rendszeresen tiszítítsa, hogy azon ne rakódhasson le por, homok vagy olaj.
•• Ha az elektromos láncos emelőt hosszú ideig tárolja, a rozsdásodás ellen hatékony védelmet nyújt, ha rendszeres időközönként
működésbe hozza azt terhelés nélkül.
•• Ha az elektromos láncos emelőt talajon helyezi el, távolítsa el a lánctárolót.
Más esetben a lánctároló deformálódhat vagy megsérülhet.
•• Ha nem használja az elektromos láncos emelőt, az alsó kampót emelje fel olyan magasra, hogy az ne akadályozza mások közlekedését
és munkáját.
•• Előre döntse el, hogy hol fogja tárolni az elektromos láncos emelőt. A nyomógomb kábelét javasolt felakasztani az oszlopra.

■ terhelés nélküli nagy sebességű funkció beállítása
■A

Az EQ sorozatú elektromos láncos emelő rendelkezik terhelés nélküli nagy sebességű funkcióval. Ha engedélyezi ezt a
funkciót, a berendezés működése automatikusan a nagy sebességű működéshez viszonyítva 1,3-szeres sebességre kapcsol,
ha a teher tömege terhelés nélküli állapot és a névleges terhelés 30%-a között van.
Ez a funkció a gyári beállítások között engedélyezve van.

■■A terhelés nélküli nagy sebességű funkció engedélyezése és letiltása
A terhelés nélküli nagy sebességű funkció engedélyezéséhez és letiltásához használja a nyomógombokat.
●● A terhelés nélküli nagy sebességű funkció

engedélyezése
1. Végezzen eresztési műveletet az eresztési
határkapcsoló aktiválásához.
2. Nyomja meg a vészleállító gombot.
3. Nyomja meg és legalább 5 másodpercig tartsa
lenyomva a leeresztő gombok (alacsony
sebességű) első sorában található gombot.
4. Engedje fel a vészleállító gombot.

●● A terhelés nélküli nagy sebességű funkció letiltása

1. Végezzen eresztési műveletet az eresztési
határkapcsoló aktiválásához.
2. Nyomja meg a vészleállító gombot.
3. Nyomja meg és legalább 5 másodpercig tartsa
lenyomva a leeresztő gombok (nagy sebességű)
második sorában található gombot.
4. Engedje fel a vészleállító gombot.

VESZÉLY!
A terhelt, meglazult tehertartó láncot ne egyetlen lépésben tekerje fel, mert azzal a láncot rázkódásnak teszi ki.
Ha a tehertartó lánc megfeszül, állítsa le az emelést. Ezután lassan emelje.

Tilos

VIGYÁZAT!
Amikor a terhelés nélküli nagy sebességű funkciót első alkalommal használja, és azt engedélyezettre állítja, figyelje meg,
hogy a nagy sebességű működéskor a sebesség automatikusan 1,3-szeres értékre kapcsol.

Kötelező

Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
(folytatódik)

GARANCIA
KITO Corporation („KITO”) meghosszabbítja az alábbi garanciát az eredeti vásárló
(„Vásárló”) számára a KITO által gyártott új termékek (KITO termékei) esetében.
1) A KITO garantálja, hogy a KITO termékei a szállításkor mentesek a kivitelezési és/
vagy anyaghibáktól (normál használat és szerviz esetén), és a KITO saját döntése
alapján térítésmentesen megjavít vagy kicserél minden alkatrészt vagy elemet, amely
bizonyíthatóan ilyen hibát tartalmaz, amennyiben e garancia értelmében a hibával
kapcsolatos igényt írásban, a felfedezést követően azonnal bejelentik, és amennyiben a
KITO termékeinek vásárló általi megvásárlása óta a terméket értékesítő forgalmazó által
megállapított garanciális időszak még nem járt le, továbbá ha a hibás alkatrészt vagy
elemet a KITO vagy felhatalmazott ügynöke általi megvizsgálás céljából megőrzik, illetve
a KITO kérésére a KITO gyárába vagy felhatalmazott szervizközpontjába visszaküldik.
2) A KITO nem vállal garanciát a más gyártóktól származó termékek alkatrészeire. A KITO
azonban a lehetséges mértékig megfelelő garanciát rendel ezekhez a gyártókhoz a
Vásárló esetében.

W

3) A fenti (1)-es pontban említett javítás és csere kivételével (amely a a KITO kizárólagos
kötelezettsége és a vásárló kizárólagos jogorvoslata e garancia értelmében) a KITO
nem vállal felelősséget a KITO termékeinek megvásárlásából és használatából eredő
további igényekért, függetlenül attól, hogy a Vásárló igényének alapja szerződésszegési,
károkozási vagy más jellegű (beleértve a közvetlen, véletlen és következményi károkkal
kapcsolatos igényeket).

GARANCIA

4) Ez a garancia annak függvénye, hogy a KITO termékeinek üzembe helyezése,
karbantartása és használata a KITO utasításai szerint készült felhasználói kézikönyvnek
megfelelő-e. Ez a garancia nem vonatkozik a KITO azon termékeire, amelyeket
hanyagul, nem rendeltetésszerűen, szabálytalanul vagy helytelenül használtak, illetve
amelyekhez nem megfelelő alkatrészeket alkalmaztak, illetve a beillesztést vagy a
karbantartást nem megfelelően végezték el.
5) A KITO nem felelős a szállításból, a hosszan tartó vagy nem megfelelő tárolásból, illetve
a KITO termékeinek normál elhasználódásából eredő, a működési idő kiesésében
jelentkező veszteségekért és károkért.
6) Ez a garancia nem vonatkozik a KITO azon termékeire, amelyeket nem a KITO által
szállított vagy elfogadott alkatrészekkel, összetevőkkel vagy elemekkel szereltek vagy
javítottak, illetve amelyeket módosítottak.
EZ A GARANCIA HELYETTESÍT MINDEN MÁS (KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT)
GARANCIÁT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY
ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁT.
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EQ sorozatú elektromos láncos emelő
(125 kg – 1 t) Tulajdonosi

kézikönyv

URL-cím: http://www.kito.co.jp

70% használat után újrahasznosított papírcellulóz felhasználásával

