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NOEN MERKNADER OM DENNE BRUKERHÅNDBOK
Husk at BRUKERHÅNDBOK er ikke et tilbehør av SOLO GYPS gips panelet heise men det er en integrert del av
det og et sikkerhetsnett (EN 12100-1).
Det har blitt utviklet i dette skjemaet slik at du lett finner det du leter etter..
Dette er grunnen til at du må holde den i god stand nær enheten
Husk at oppdateringen må inn i den manuelle seg selv som det vil bli indikert med Braviisol Divsione Meccanica
srl.
Håndboken skal ikke være skadet, den bør forbli intakt (ikke riv arkene), holdes unna fuktighet og varme under
konsultasjonen, bør unngås for å få olje på den, eller forverre dens lesbarhet.
For å gjøre en konsultasjon enklere, er håndboken delt inn i deler, slik at hvert trinn er godt artikulert. .
For practicalness bruk, er hvert emne delt inn i nummererte trinn som, når handlingen krever det, er skrevet på
tegningene selv
Deler som trenger mer oppmerksomhet er markert med symboler og godt detaljerte illustrasjoner på siden av
siden. .
På denne måten ønsker BRAVIISOL DIVSIONE MECCANICA å trekke - utvetydig-operatørens oppmerksomhet
til advarsler, forsiktighetsregler og DET VIKTIGSTE som bekymrer ham
Dette SOLO GYPS gips panel heise har blitt produsert i Italia av
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S.16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355
Hvis du har noen spørsmål om bruk og / eller arbeider,
Denne enheten er i samsvar med EF-direktiver, tester ble verifisert av

vennligst

kontakt

Produsent.

Report Number :
Date :
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EC SAMSVARSEKLÆRING
WE
VARENAVN
BRAVISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
ADDRESSE OG HOVEDKONTOR S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN)
ITALY
FNANSPOLITIKKEN KODE OG
MOMS NUMMER
01234570420
TELEFON – TELEFAKS
Tel. +39.071.7819090
Fax +39.071.7819355
INTERNETT SITE
www.bravi-platforms.com
POST
info@bravi-platforms.com
Erklære under vårt eget ansvar at enheten :

Model:

_________________________

Serienummer:

_________________________

Produksjonsår:

_________________________

Som beskrevet i vedlagt dokumentasjon og i våre arkiver er i samsvar med EU-direktivene::

-2006/42 Maskiner – 2004/108 Electromagnetisk Kompatibilitet – 2006/95 Lavspenning

STANDARDER SPESIFIKASJONER:
UNI EN ISO 12100-1 – UNI EN ISO 12100-2 – EN60204/1 – UNI EN ISO 13857 – EN 55011 –
EN 50081/2 – EN 50082/2
NAVN OG ETTERNAVN

BRAVI PIERINO

STILLING

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

DATO

_________________________

TEKNOSK KONTROLLORGAN:

RESTRISIKO

Selv om Braviisol Divsione Meccanica srl har gjort alt mulig for å produsere SOLO GYPS gips panel heise med
størst kunnskap i forhold til sikkerhet og hvis en konfererer med alle direktiver, lover og forskrifter til disposisjon,
kan en se at de fortsatt eksisterer, selv om redusert, noen restrisikoer under faser av

Transport og Håndtering
Burk og Vedlikehold
Dermed, en som jobber i disse områdene eller er ansvarlig for disse fasene må være en trent person kjent med
det faktum som er "farlig", og når det gjelder SOLO GYPS gips panelet heise beskyttelseskategori, har det ikke
vært mulig å fjerne dem helt.
De ansatte som har ansvar for disse operasjonene må alltid ha til disposisjon og konsultere BRUKER OG
VEDLIKEHOLD.
Brukeren og vedlikeholdshåndbok viser trinn for trinn alle nødvendige indikasjoner og det er spesielt pålagt å
følge det trinn for trinn for å unngå klønete handlinger som, selv om de er minimale, kan skade noen .
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1.1 FØLGESEDDEL
Operatøren må ikke akseptere noe ansvar for trening uten først å ha forstått sitt ansvar som vises i
denne håndboken som leveres sammen med SOLO GYPS gips panel heise.
Enheten kan betjenes bare av autorisert personell. Det er forbudt å gjøre endringer i SOLO GYPS
gips panel heise uten skriftlig samtykke fra produsenten.
Den SOLO GYPS gips panel heise har vært produsert i samsvar med direktivene:
CEE 2006/42, CEE 2006/95, CEE 2004/108
Derfor betyr det at det ikke finnes noen fare for operatøren:
•
Hvis det brukes i henhold til instruksjonene som vises i denne håndboken;;
•
Under forutsetning av at teknikere, som belastes av produsenten, har deltatt på et kurs,
•
Og under forutsetning av at sikkerhetsanordninger holdes i konstant effektivitet .

Dette arket er ment å sertifisere at på mottak av SOLO GYPS gips panel heise:
•
Sikkerhetsutstyr er effektive
•
At sammen med SOLO GYPS gips panel heise dagens manuelle er levert
•
Og at operatøren tar ansvar for å følge det steg for steg.
Braviisol Divsione Meccanica srl opplyser at enhver endring eller manipulering av SOLO GYPS gips
panel heise og / eller operasjoner som utføres ikke i samsvar med det som er skrevet i denne
håndboken, spesielt ikke-overholdelse av sikkerhetskrav, vil gjøre garantien og EF- opprinnelige
konformitet ugyldig.
Husk at:
•
•

Alle tekniske verdier henviser til Platform (se del 3),
De tegningene og andre dokumenter som leveres sammen med SOLO GYPS gips panel
heise er eiendom av Braviisol Divsione Meccanica srl som forbeholder seg alle rettigheter og
ikke kan settes til disposisjon til tredjeparter uten skriftlig samtykke.

Produsenten håper at du kan dra nytte av de mange funksjonene til SOLO GYPS gips panel heise.

Det er strengt forbudt for enhver reproduksjon, ennå delvis, av tekst og illustrasjoner. Den opprinnelige
kopien har blitt gitt til eieren sammen med alle dokumentene relatert til SOLO GYPS gips panel heise.

Macchina/Machine

Modello/Modell
Tipo/Type
Matricola/Serial number

Timbro/Stamp

Data/Date
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1.2 DEVICE IDENTIFISERING OG SERIENUMMER
1.2.1
Nummeret av denne håndboken er skrevet nederst på hver side.
Hver SOLO GYPS gips panel heise har sitt eget nummer med påfølgende CE-merking .
1.2.2
For å kontakte Braviisol Divsione Meccanica srl eller dets sentrum for assistanse vedrørende SOLO
GYPS gips panel heise, vennligst referer alltid modell-og serienummer tydelig festet til identifisering
plate.
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1.3 GENERELT LEVERINGSINFORMASJON
SOLO GYPS gips panel heise kan sendes i containere eller på en pall innpakket i en beskyttende film,
pakket i bokser eller på plattformene
Alltid kontroll at ved mottak:
1 - Emballasjen er intakt
2 - Tilgangen tilsvarer ordningsspesifikasjonene (se konnossement eller pakking-liste)
3 - Det er ingen skade på SOLO GYPS gips panel heise
4 - Sikkerhetsutstyr, på tidspunktet for levering, er i perfekt effektivitet
5 - Den nåværende manuelle har blitt levert sammen med utstyret.
6 - Operatøren aksepterer ansvaret, punkt for punkt, av følgende
Ved skader eller manglende deler, må du umiddelbart kontakte produsenten, hans lokale
representanter, utkjøringssjef eller forsikringsselskap og gi detaljert informasjon og / eller bilder .
Reservedeler og tilbehør kan noen ganger bli sendt i egne beholdere.
Beskrivelse
1 SOLO GYPS drywall panel heise hovedrammen
2 Lastframe
3 Utvidete armer
4 Korsarmer
5 Brukerhåndbok

3

2

1
3

4
5

4
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1.4 BEGRENSET GARANTI—garantibekreftelse
Hvis garantien ikke er inkludert i salgskontrakten, gjelder følgende retningslinjer til
maskingaranti.
Produsenten BRAVIISOL SRL garanterer at alle nye enheter av utstyr produsert og solgt av den er i
overensstemmelse med selskapets nyeste spesifikasjoner. Produsenten garanterer at utstyr til den
opprinnelige kjøperen mot feil i materiale og / eller utførelse ved normal bruk og service i 3 år fra dato for
registrerte salg eller dato når enheten forlot fabrikken hvis den ikke er registrert. Garantikrav innenfor
denne garantiperioden skal være begrenset til reparasjon eller utskifting av den defekte delen i
spørsmålet. Produsenten vil sende gratis, en komponent anerkjent som har feil design eller defekt
konstruksjon. Arbeidsmarkedet for å utføre nødvendig reparasjon eller utskifting og reiseutgifter involvert
har en garanti på 1 år fra beskrevet kjøpsdato, basert på produsentens løpende flat
Garantikrav er gyldige kun hvis den defekte delen i spørsmålet sendes forhåndsbetalt til Produsent og er funnet
ved inspeksjon av Produsenten for å være defekt i materiale og / eller utførelse. Videre kan garantikrav
aksepteres kun når alle opplysninger spesifikt kreves av Produsenten (f.eks serienummer) er gitt.

Produsenten forbeholder seg retten til å erstatte, reparere, bytte eller å gi en ny, brukte eller ombygd komponent,
montering, sub-montering eller sveising basert på egen mening .
DENNE GARANTIEN DEKKER IKKE SKADER FORÅRSAKET AV :
1.
2.
3.
4.

Forsendelse
Misbruk av enheten blant annet drift utover Fabrikkens fastsatte grenseverdier, mengder og / eller
spesifikasjoner
Naturkatastrofer (som flom, brann, vind og lyn)
Manglende skikkelig service og oppfyllelse av underholdplikt av enheten i henhold til Selskapets manualer
eller Tjenestens Bulletiner til Fabrikken.

BRAVIISOL AKSEPTERER IKKE NOEN ANSVAR FOR
1.
2.
3.
4.

Alle deler bedt for arbeid som var tuklet med
Uautoriserte endringer eller modifikasjoner på enheten gjennomføres uten å være skriftlig avtalt på forhånd
med Produsenten.
Arbeid med forbruksvarer.
Noen indirekte skader, følgeskader eller spesielle skader (blant annet uten begrensning til tap og fortjeneste,
tap av inntekter, kapitalkostnader, kostnader for erstatningsutstyr, nedetid, undersøkelsesavgifter, krav fra
tredjeparter og skade til person eller eiendom) basert på noen påstand om brudd på garantien,
kontraktsbrudd, uaktsomhet, objektivt ansvar i skadevoldende handling eller noen juridisk teori.
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PROSEDYRE AV VERKENE DEKKES AV GARANTIEN
•

Produsenten skal bli varslet av alle krav som dekkes av garantien innen 48 timer etter anomali, skriftlig eller
via fax (ikke bare verbalt) og så detaljert som mulig

•

Garantikrav skal videresendes til din nærmeste distributør eller direkte til Produsenten:
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
I-60022 Castelfidardo (AN)
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355
info@braviisol.com

•

Produsenten vil bekrefte, skriftlig eller på faks eventuell aksept av dekket intervensjon ut av
kunde eller vil gi veiledning av hans egne teknikere for intervensjon

•

Eventuell defekt materiale skiftes ut av kunden (autorisert av produsenten) må enten holdes 120 dager, slik at
produsenten kan spørre eller bekrefte det defekte materialet. Ved behov defekte deler vil bli sendt tilbake til
Produsenten

•

Om nødvendig, vær så snill, ta fotografier av den defekte delen og i området der maskinen har blitt operert.
Dette er både for å hindre ubehagelig kontroverser og for å forbedre kvalitet, garanti og sikkerhet for våre
maskiner .

DENNE GARANTIERKLÆRINGEN ER EKSKLUSIV OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, DIREKTE
ELLER INDIREKTE. ALLE SLIKE ANDRE GARANTIER, INKLUDERT GARANTIER FOR SALGBARHET OG
EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ER HERVED EKSKLUDERT. Ingen ansatte, forhandler,
salgsrepresentant eller annen person som påstås å handle på vegne av BRAVIISOL DM SRL er autorisert til å
endre betingelsene i denne garantien, eller på noen måte påta seg på vegne av Produsenten ethvert ansvar eller
forpliktelse som overstiger BRAVIISOL DIVSIONE MECCANICA SRL forpliktelser under denne garantien.
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1.5 SOLO GYPS TØRRVEGG PANEL HEISE BESKRIVELSE
1.5.1Purpose og produktbeskrivelse

Den SOLO GYPS tørrvegg panel heise er en enhet sertifisert til å være bare brukes på LEONARDO HD
DET ER FORBUDT Å BRUKE DENNE ENHETEN FØR Å HA LEST BRUKSANVISNINGEN OG
BRUKERMANUAL AV PLATTFORMENE.
Den SOLO GYPS gips panel heise muliggjør gips panel løfting av en enkelt person .

Sikkerhet er vår prioritet .

Den SOLO GYPS gips panel heise eliminerer manuelle gips heiser og gjør jobben tryggere. Komponert av en lett,
elektrisk drevne spor og avtagbare justerbare ramme å holde og løfte ark .
Oppsettet av denne enheten krever ingen verktøy og det er svært raskt.
Når jobben er ferdig, er det fort flyttbare for enkel lagring .
Holderen kan justeres for å holde paneler lang opp til 365cm x 120cm (12 ft x 4ft) og senker opp fra gulvet for
enkel panel lasting. Den kan løfte opp til 40kg (89 lbs)
Vedlegget kan justeres til ulike stillinger for å klare selv den høyeste mann

Leonardo HD

1.5.2 Feil bruk

Enhver annen bruk forskjellig fra forutsatt bruk er å anse upassende .

1.5.3 Bruksområde

Den SOLO GYPS gips panel heise er ment å være bare
innendørs bruk.
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INTRODUKSJON TIL SIKKERHETSRESEPTER

ADVARSEL

Les og følg disse advarslene
og instruksjonene som følger. Unnlatelse
av å gjøre dette kan resultere i alvorlig skade på eiendom og / eller alvorlig
personskade

2.1
a) Hold arbeidsområdet rent. Rotete områder inviterer skader .
b) Følg arbeidsområdet forhold. Ikke bruk maskinen eller enheten i fuktige eller
våte steder .
c) Hold folk borte. Folk må aldri tillates i arbeidsområdet. Sikkerhetsavstand er
4m (13,1 fot)
d) Store inaktiv utstyr. Når den ikke er i bruk, må enheten være lagret på et tørt
sted å hindre rust. Oppbevares utilgjengelig for barn.
e) Kle deg riktig. Ikke bruk vide klær eller smykker fordi de kan være fanget i
bevegelige deler. Beskyttende, elektrisk ikke-ledende klær og sklisikker fottøy er
anbefalet når du arbeider. Bruk restriktiv hårdekk til å inneholde langt hår.
f) Bruk øyebeskyttelse
g) Sjekk for skadde deler. Før du bruker enheten, alle deler som virker skadet
bør kontrolleres nøye for å fastslå at det vil fungere skikkelig og utføre sin tiltenkte
funksjon. Sjekk for justering og bind av bevegelige deler, noen ødelagte deler eller
montering inventar, og eventuelle andre forhold som kan påvirke forsvarlig drift.
Alle deler som er skadet skal være riktig reparert eller erstattet av en kvalifisert
tekniker. Ikke bruk apparatet hvis noen bryter ikke fungerer ordentlig. Sjekk den
laste vuggen kjeden for å verifisere om erstatning er til stede
h) Reservedeler og tilbehør. Når service finner sted, bruk kun identiske
reservedeler. Bruk av andre deler vil gjøre garantien ugyldig. Bruk kun tilbehør
som er ment for bruk med denne enheten. Godkjent tilbehør er tilgjengelig fra
Braviisol Divsione Meccanica srl
i) Vedlikehold. For din egen sikkerhet, bør service og vedlikehold utføres jevnlig
av en kvalifisert tekniker.
j) Ikke bruk enheten til andre formål enn å løfte gips paneler. Ikke løft mer enn
ett panel om gangen og ikke løft mer enn 40kg (89 lbs)
k) Bare bruk enheten til å heve paneler. Etter å heve panelet, umiddelbart fiks
på plass med anbefalt type, antall og mønster av spiker, lim eller skruer. Ikke bruk
denne heisen til butikkpaneler .
l) Plasser enheten på riktig underlag. Bare bruk denne enheten med plattformen
Leonardo HD på et stabilt nivå, ren og tørr overflate som er i stand til å
opprettholde lasten.
m) Stabiliser lasten. Sørg for at lasten forblir stabil hele tiden.
n) Sentrer belastning. Sentrer lasten på enheten. Ute av senter belastninger kan
velte of føre til materiell skade eller personskade.

o) Låsepinner. Ikke bruk apparatet hvis låseboltene for festepunktene, den
uttrekkbare armer og korsarmer ikke er på plass.
p) Manøvrer. Ikke manøvrer plattformen for å ha tøffe bevegelser.
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q) For elektrisk sjokk. Hold enheten borte fra strømførende ledninger.
Vennligst henvis til Platform bruker og vedlikeholdshåndbok vedrørende
avstander. Unnlatelse å gjøre dette kan resultere i elektrisk støt.
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3.1 SOLO GYPS DRYWALL PANEL HEISE SPESIFIKASJONER

TøRRVEGG PANEL MENGDE KAPASITET
BELASTNING
NETVEKT

1
40 Kg (89 Lbs)
45Kg (99,2 Lbs)

TøRRVEGG PANEL STøRRELSESKAPASITET

365 cm x 120 cm (12 ft x 4fot)

Lasteholderens løfteknapp
Stopp nødknapp

Lasteholderens

Låsepinnen

Låsepinnen

Låsepinnen

Låsepinnen

Festepunkt sikkerhetsnål
for Leonardo, Leonardo HD
Festepunkt for
Leonardo, Leonardo
HD
Festepunkt sikkerhetsnål
Festepunkt

Festepunkt sikkerhetsnål
for Leonardo, Leonardo HD
Festepunkt for
Leonardo, Leonardo
HD
Elektrisk kabel til maskinen
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4.1 SOLO GYPS INSTALLASJON OG MONTERING PÅ PLATFORMER
Før du utfører SOLO GYPS gips panel heise installasjon er det nødvendig å bringe plattformen til Zero
Strøm Tilstand, som er:
- Plattform helt senket (se DEL 5 i Plattformbruksanvisningen).
- De nødalarmknappene trykket (se Plattformbruksanvisningen
- Den Q2 Nøkkelbryter må fjernes fra Grunneiendoms-modulen og overlevert til Produksjonsleder (se
Plattformbruksanvisningen).
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4.2 MONTERING PÅ LEONARDO HD
1.

Installer SOLO GYPS gips panel heise hovedramme slik at du setter festepunkt sammen med Leonardo
HD lateral side bur som er vist i fig1b

Festepunkter

fig1b

2.

Sett sikkerhetsnåler for festepunktene som er vist i fig2b
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Sikkerhetsnåle

fig2b

3.

Installer lasteholderen til hovedrammen som er vist i fig 3a.

fig3a

4.

Installer korsarmer til utvidbarte armer som er vist i fig4a. Sikre dem ved hjelp av sikkerhetsnål
(en posisjon tilgjengelig fig5a)

4.16

07-2011
- Rev.00
09 - 2020
- Rev
00

Del 4 Installasjon og montering

Sikkerhetsnåle

fig4a

5.

fig5a

Installer utvides armer til lasteholderen som er vist i fig 6a. Sikre dem ved hjelp av sikkerhetsnåler
(to ledige stillinger fig7a-fig8a)
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fig6a

Sikkerhetsnåle

Sikkerhetsnåle

fig7a

fig8a
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6.

For Leonardo HD: du må koble SOLO GYPS gips panel heise plugg til plattformens kontakt som er vist i fig
3b. Du må sikre den elektriske kabelen som er vist i bildet

fig3b

7.

For Leonardo HD: du må koble SOLO GYPS gips panel heise plugg til plattformens kontakt som
vist i fig 4b. Du må sikre den elektriske kabelen til øyebolt.

fig4b
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5.1 KONTROLLPANELET OG DENS BESKRIVELSE
Kontrollpanelet består av tre ulike knapper :

P1 - Nødstoppknap
I tilfelle SOLO GYPS Tørrvegg panel heise fungerer feilaktig eller det er et presserende behov for å
blokkere alle de bevegelige aktivitetene i enheten, trykker du denne knappen for å kutte
strømforsyningen.
P2 - Lasteholderens løfteknapp
Hold trykket på denne knappen og lasteholderen vil øke fra nedre posisjon til øvre posisjon av enheten
P3 - Lasteholderens senkeknapp
Hold trykket på denne knappen og lasteholderen vil løfte fra øvre posisjon til nedre posisjon av
enheten.

5.2 FUNNKSJON TEST
5.2.1
Trykk og hold inne lasteholderens løfteknapp P2 for å tillate heving av lasteholderen. Hvis du ønsker å
stoppe heve slipp knappen
5.2.2
Trykk og hold inne lasteholderens senkeknapp P3 for å tillate senking av lasteholderen. Hvis du ønsker
å stoppe senke slipp knappen
5.2.3
P1 Stopp / nødarbeidstest
Hvis lasteholderen kjører, trykk på P1 nødstoppknapp.
Lasteholderen må umiddelbart stoppe.
5.2.4
Arbeidstests prosedyr er ferdig .

P2:Lasteholderens løfteknapp

P1:Stopp nødknappen

P3:Lasteholderens senkeknapp
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6.1 FUNKSJONSBESKRIVELSE
FOR Å PLASSERE BELASTNINGEN PÅ SOLO GYPS gips panel heise sørg for at :
•
•
•
•

kurven er i nedre posisjon
lasteholderen er i nedre posisjon
lasten er balansert ,
maksimal vekt overskrides ikke

6.2
Varselfare for kollisjon
Under oversettelsen og / eller løfting / senking drift, må brukeren være oppmerksom slik at
arbeidsområdet på bakken og over kurven alltid er fri for hindringer eller farer .

6.3
Gips Panel Installasjonsprosedyre
Driv plattformen, med SOLO GYPS gips heise installert om bord, i ønsket posisjon etter anvisning i 6.1 i
denne håndboken. I dette punktet kan operatøren betjene installasjonen av det gipse panelet som er
beskrevet herunder:

fig1

fig2
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Del 6 Drift

•
•
•
•
•

Reis gips panel som er vist i fig1
Reis plattformen på ønskede høyde (fig2)
Fest gips panel på veggen.
Senk plattformen på minimum høyde
Gjenta prosedyren

På grunn av det faktum at SOLO GYPS gips panel heise er elektrisk koblet til Platformbatteriene
sjekk under operasjoner topp kontroll batterimåleren for å kontrollere batteriets ladenivå.
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Del 7 Regngjøring

7.1 RENGJØRING
7.1.a
På grunn av faktum at platformen arbeider i nærvær av støv, må det være daglig eller å rengjøre den
når det skulle være nødvendig .
7.1.b
Ansvarshavende med rengjøring må ha lest og godt forstått sikkerhetsreseptene som er vist i denne
veiledningen (del 2)
7.1.c
Før hver rengjøringen bring Platformen til Null Strøm Tilstand og det er nødvendig å koble SOLO GYPS
panel heise elektrisk kabel fra plattformen
7.1.d
Med en klut fuktet med vann rengjør tavler, de sikkerhetsnålene, lasteholderen, de uttrekkbare armne
og hovedrammen.
7.1.e
De rengjøringsmetodene er ferdig.
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Del 8 Rengjøring

8.1 FORORD OG GENERELL VEDLIKEHOLD TIPS

8.1.a
Jevnlig ettersyn og samvittighetsfull vedlikehold er nøkkelen til effektiv økonomisk drift
av enheten.
Produsenten har jobbet hardt for å forbedre enhetens pålitelighet og forenkle ordinært
vedlikehold. Din utstyr vil fungere tilfredsstillende med et minimum av service og
reparasjon.
8.1.b
Ansvarshavende med vedlikehold må ha lest og godt forstått alle sikkerhetsresepter vist
i denne håndboken beskrevet i Del 2 .
8.1.c
Den vedlikehold må være strengt kun utføres av en eneste kvalifiserte operatør,
medmindre hvor angitt, ALDRI av flere personer.
8.1.d
Advarsel Generisk Risiko
Den vedlikehold må utføres av kvalifisert personale:
-Som har lest og godt forstått sikkerhetsresepter vist i denne håndboken (se del 2).
-Hvem har den enkelte sikkerhetsanordninger og bruke dem når det er nødvendig
-Må ha ved avhending klær, egnet utstyr og må bære og bruke dem avhengig av
nødvendigheter og farer.
8.1.e
Slikt forsiktig tiltak er nødvendig ettersom feilaktige operasjoner kan føre til funksjonelle
avvik, enhetsskader og personskader. Produsenten påtar seg intet ansvar for mulige
konsekvenser av de nevnte operasjoner.
8.1.f
Før gjenopptakelse av driften, sjekk hele systemet angitt i del 4
8.1.g
Unnlatelse av å overholde disse forholdsreglene kan føre til enhetsskader og
personskader.
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Del 8 Rengjøring
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Del 8 Ordinært vedlikehold

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

DELNUMMER
217.10002
217.10003
217.10008
300.0100A
217.10009
217.10010
217.60018
217.60012
217.10016
315.9001
217.60004
102.6001A
217.10011
217.90023
304.9004
217.10019
217.10013
217.60019
217.60020
107.203501
217.10014
217.10012
316.0001
316.0002
316.0012
316.0013
315.0002
315.0001
217.10004
251.0002
108.9002
217.10005
217.10006
217.10007
217.10015
217.10017
217.90037
303.SB0502PR

KVANTITET
1
1
1
1
1
1
1
3
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
2
4
2
2
2
1
4
4
1
1
2
2
3
1
1

BESKRIVELSE
SOLO GIPS PANEL HEISE
LØPER
ELEKTRISK MOTOR BRAKETT
ELECTRISK MOTOR
ELECTRISK MOTOR SYLINDRISK TANNHJUL
KJEDEHJUL
UNDERKJEDESTYRING
OVERKJEDESTYRING

GRENSERBRYTERBRAKETT
GRENSEBRYTER
3/8” KJEDE
HOLDNING
KJEDEBÆPLATE
TEFLONPLATE
KABELTROMLER
UNDERDEKNING
OVERDEKNING
STRIPEBØRSTE

STRIPEBØRSTE
ELASTISITET
ELECTRISK MOTOR DEKNING
KONTROLLPANELS DEKNING
STOPPNØDKNAPP
LØFTE/SENKEKNAPP
NO SBRYTER
NC BRYTER
RELHOLDER
REL
LASTEHOLDER
LÅSESTIFT
KNAPP
HØYRE UTVIDET ARM
VENSTRE UTVIDET ARM
KORSARM
GIPS PANEL STØTTESYLINDER
SIKKERHETSNÅL
SIKKERHETSNÅL

CONNECTOR
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Del 9 Teknisk informasjon

9.1 ELEKTRISK DIAGRAM

Nødknapp

Senkeendebryter

Løfteknapp

Senkeknapp

Løfteendebryter

Løfterele

Elektrisk motor
Senkerele

9.27

07-2011
- Rev.00
09 - 2020
- Rev
00

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 071.7819090
Fax 071.7819355
E-mail: info@bravi-platforms.com
Website : www.bravi-platforms.com
Reservedeler: www.bravi-parts.com

