INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

PODNOŚNIK PŁYT GIPSOWOKARTONOWYCH SOLO GYPS

Dyrektywy WE

Polish
Wrzesień 2020 rew0

Część 1 Informacje wstępne

KILKA UWAG O TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

Należy pamiętać, że INSTRUKCJA OBSŁUGI nie stanowi wyposażenia podnośnika płyt gipsowo-kartonowych
SOLO GYPS, ale jest jego nieodłączną częścią i środkiem bezpieczeństwa (EN 12100-1). Została przygotowana
w tej formie, aby pozwolić na łatwe znalezienie szukanych informacji. Dlatego należy ją zachować w dobrym sta
nie i przechowywać w pobliży urządzenia.
Należy pamiętać, że każda zmiana powinna znaleźć się w samej instrukcji, zgodnie ze wskazaniami firmy
Braviisol Divisione Meccanica srl.
Instrukcja nie powinna być zniszczona, powinna pozostać w stanie nienaruszonym (nie należy wyrywać kartek),
przechowywać z dala od wilgoci i ciepła. Podczas sprawdzania informacji nie należy jej plamić olejem ani
pogarszać czytelności. Aby ułatwić wyszukiwanie informacji, instrukcję podzielono na części i w ten sposób każda
część jest dobrze wyodrębniona. Dla praktyczności korzystania z niej, każdy temat został podzielony na ponumer
owane kroki, które, gdy operacja tego wymaga, są umieszczone na samych rysunkach.
Części, które wymagają większej uwagi, są oznaczone symbolami i dobrze opisanymi ilustracjami na boku strony.
Dzięki temu firma BRAVISOL DIVIONE MECCANICA pragnie jednoznacznie zwrócić uwagę operatora na OS
TRZEŻENIA, PRZESTROGI I RYZYKO, które go dotyczą .
Niniejszy podnośnik do płyt gipsowo-kartonowych SOLO GYPS został wyprodukowany we Włoszech przez firmę:
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S.16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355
W razie pytań dotyczących użytkowania lub pracy prosimy o kontakt z Producentem. To urządzenie jest zgodne z
dyrektywami UE, testy zostały zweryfikowane przez:

Numer Raportu :
Data :
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI
CE
NAZWA HANDLOWA
ADRES I CENTRALA

BRAVISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN)
ITALY
KOD PODATKOWY I NUMER VAT 01234570420
TELEFON - TELEFAKS STRONA Tel. +39.071.7819090
Fax +39.071.7819355
INTERNETOWA
www.bravi-platforms.com
MAIL
info@bravi-platforms.com
DEKLARUJEMY Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻE URZĄDZENIE:
Model:

_________________________

Numer seryjny :

_________________________

Rok produkcji :

_________________________

JAK OPISANO W ZAŁĄCZONEJ DOKUMENTACJI I W NASZYCH ARCHIWACH, JEST ZGODNE Z
DYREKTYWAMI UE: :
-2006/42 Maszynowa - 2004/108 Kompatybilność elektromagnetyczna - 2006/95 Niskonapięciowa
NORMY I SPECYFIKACJA:
UNI EN ISO 12100-1 – UNI EN ISO 12100-2 – EN60204/1 – UNI EN ISO 13857 – EN 55011 –
EN 50081/2 – EN 50082/2
IMIĘ I NAZWISKO

BRAVI PIERINO

STANOWISKO

MANAGING DIRECTOR

DATA

_________________________

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA:

RYZYKO SZCZĄTKOWE

Nawet jeśli firma Braviisol Divisione Meccanica srl zrobiła wszystko, co możliwe, aby wyprodukować pod
nośnik do płyt gipsowo-kartonowych SOLO GYPS w oparciu o największą wiedzę w jej posiadaniu w
zakresie bezpieczeństwa i o wszystkie dyrektywy, przepisy ustawowe i wykonawcze do jej dyspozycji, nadal
istnieją, nawet jeśli w zmniejszonym stopniu, pewne rodzaje ryzyka szczątkowego podczas poniższych faz:
Transport i Przemieszczanie
Użytkowanie i konserwacja
w związku z tym osoby pracujące w tych obszarach lub odpowiedzialne za te fazy powinny być oso
bami przeszkolonymi, które wiedzą, że są "niebezpieczne" i że w zakresie kategorii zabezpieczeń pod
nośnika do płyt gipsowo-kartonowych SOLO GYPS nie można było wyeliminować ich całkowicie.
Pracownicy odpowiedzialni za te operacje powinni mieć zawsze do dyspozycji i sprawdzać informacje
w INSTRUKCJI OBSŁUGI I KONSERWACJI.
Instrukcja obsługi i konserwacji pokazuje krok po kroku wszystkie niezbędne wskazówki, których
należy bezwzględnie przestrzegać w celu uniknięcia niezręcznych czynności, które, nawet w minimal
nym stopniu, mogą spowodować szkody dla osób. .
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Część 1 Informacje wstępne

1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez upoważnionych pracowników. Zabrania się dokonywania
zmian w podnośniku do płyt gipsowo-kartonowych SOLO GYPS bez pisemnej zgody producenta.
Podnośnik do płyt gipsowo-kartonowych SOLO GYPS został wyprodukowany zgodnie z dyrektywami:
EWG 2006/42, EWG 2006/95, EWG 2004/108
W związku z tym nie stanowi żadnego zagrożenia dla operatora: :
•
w przypadku zastosowania zgodnie z instrukcjami w niniejszej instrukcji;
•
pod warunkiem, że technicy, którzy są wyznaczeni przez producenta, wzięli udział w szkole
niu,
•
i pod warunkiem, że urządzenia są utrzymywane w stałej sprawności.
Niniejszy dokument ma zaświadczyć, że przy odbiorze podnośnika SOLO GYPS:
•
urządzenia zabezpieczające są sprawne ,
•
wraz z podnośnikiem SOLO GYPS została dostarczona niniejsza instrukcja
•
i że operator bierze na siebie odpowiedzialność, przestrzegając powyższego krok po kroku.
Firma Braviisol Divisione Meccanica srl informuje, że wszelkie zmiany lub przeróbki przenośnika do płyt
gipsowo-kartonowych SOLO GYPS i/lub operacje przeprowadzone nie w zgodzie z treścią instrukcji,
zwłaszcza nieprzestrzeganie wymogów bezpieczeństwa, unieważnia gwarancję a deklaracja zgodności
CE traci moc.
Należy pamiętać, że:
•
All technical values refer to the Platform (see Part 3),
•
Rysunki i wszelkie inne dokumenty dostarczone wraz z podnośnikiem SOLO GYPS są włas
nością firmy Braviisol Divisione Meccanica srl, która zastrzega sobie wszystkie do nich prawa
i nie mogą być oddane do dyspozycji osób trzecich bez pisemnej zgody danej firmy.
Producent ma nadzieję, że klient skorzysta z wielofunkcyjności podnośnika SOLO GYPS.
Reprodukcja, nawet częściowa, tekstu i ilustracji jest surowo zabroniona. Oryginał przekazano właści
cielowi wraz ze wszystkimi dokumentami odnoszącymi się do podnośnika TYLKO GYPS.

Macchina/Maszyna

Modello/Model
Tipo/Typ
Matricola/Numer seryjny

Timbro/Pieczęć

Data/Data
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Część 1 Informacje wstępne

1.2 IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA I NUMER SERYJNY
1.2.1
Numer niniejszej instrukcji znajduje się na dole każdej strony.
Podnośnik do płyt gipsowo-kartonowych SOLO GYPS ma swój własny numer z odpowiednim oz
nakowaniem CE.
1.2.2
W chwili kontaktowania się z firmą Braviisol Divisione Meccanica srl lub jej centrami serwisowymi w
sprawie podnośnika do płyt gipsowo-kartonowych SOLO GYPS należy zawsze podać model i numer
seryjny czytelnie umieszczony na tabliczce znamionowej.

ZNAM. NAP. AKUM.

MASA MASZYNY

MAKS.OBC.KOŁA
ZAINST. MOC
N.SERIE/NUMER SER.
ANNO/ROK
MAKS. WYS. PLATF. (równa MAKS.
WYSOK. SKOKU)
MAKS. WYS. PRACY
ZDOLNOŚĆ POKON.
PORTATA/UDŹWIG:

SIEDZISKO OPERATORA

PODST. ZAŁADOWCZA

PODEST TRANSP.
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1.3 OGÓLNE INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
Podnośnik do płyt gipsowo-kartonowych SOLO GYPS może być transportowany w pojemnikach lub na
palecie owinięte folią ochronną, pakowane w pudełka lub na platformach.
Przy odbiorze należy się zawsze upewnić, że: :
1 - Opakowanie jest nienaruszone
2 - dostawa odpowiada specyfikacji zamówienia (patrz konosament lub list przewozowy)
3 - podnośnik do płyt gipsowo-kartonowych SOLO GYPS nie został uszkodzony.
4 - w momencie dostawy, urządzenia zabezpieczające są idealnie sprawne.
5 - niniejsza instrukcja została dostarczona wraz z wyposażeniem.
6 - operator przyjmuje odpowiedzialność, punkt po punkcie, za powyższe.

Części zamienne i osprzęt mogą być czasami dostarczane w oddzielnych pojemnikach.
Opis
1 Główna rama podnośnika do płyt gipsowo-kartonowych SOLO GYPS
2 Kołyska załadowcza
3 Wydłużane ramiona
4 Poprzeczki
5 Instrukcja obsługi

3

2

1
3

4
5

4
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1.4 OGRANICZONA GWARANCJA—Oświadczenie gwarancyjne
JEŻELI UMOWA SPRZEDAŻY NIE OBEJMUJE GWARANCJI, DO GWARANCJI URZĄDZENIA ODNOSZĄ SIĘ PONIŻSZE
WYTYCZNE.

Roszczenia gwarancyjne są uwzględniane POD WARUNKIEM dostarczenia wadliwej części do Producenta na koszt nadawcy
i uznania danej części przez Producenta za zawierającą wady materiałowe lub wykonawcze. Ponadto roszczenia gwarancyjne
mogą być zaakceptowane tylko wtedy, gdy wszystkie konkretne wymagane przez Producenta informacje (takie, jak numer
seryjny) są przekazane.

Producent zastrzega sobie prawo do zastąpienia, naprawy, wymiany lub dostarczenia nowych, używanych lub przebudowanych części, zespołu, podzespołu lub konstrukcji spawanej na podstawie jego niekwestionowanego osądu.
GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ SPOWODOWANYCH PRZEZ PONIŻSZE:
1.
2.
3.
4.

wysyłka
nadużywanie urządzenia, w tym praca poza fabrycznie ustalonymi limitami, obciążeniami i/lub specyfikacją
katastrofy naturalne (takie jak powódź, pożar, wiatr i błyskawice)
nieprawidłowe naprawy i konserwacje urządzenia zgodnie z instrukcjami Spółki lub Fabrycznymi Biuletynami Serwisowymi.

FIRMA BRAVIISOL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:
1.
2.
3.
4.

naruszenie jednej z części wymaganych do pracy.
nieautoryzowane przeróbki lub zmiany w urządzeniu przeprowadzone bez udzielonej wcześniej w formie pisemnej zgody
producenta.
prace na materiałach zużywalnych; .
wszelkie pośrednie przypadkowe, wtórne lub szczególne szkody (w tym bez ograniczenia strat i zysków, utratę dochodów,
koszty kapitału, koszty sprzętu zastępczego, przestoje, opłaty za badania, roszczenia osób trzecich oraz szkody dla osób
lub mienia) na podstawie dowolnego zarzutu naruszenia warunków gwarancji, naruszenia umowy, zaniedbania, pełnej
odpowiedzialności deliktowej lub jakiejkolwiek podstawy prawnej.
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Część 1 Informacje wstępne
PROCEDURA PRAC OBJĘTYCH GWARANCJĄ:

•

Producent powinien być powiadomiony o wszystkich roszczeniach objętych gwarancją w ciągu 48 godzin od anomalii, na
piśmie lub faksem (nie tylko werbalnie), podając jak najwięcej szczegółów.

•

Roszczenia gwarancyjne należy przekazać najbliższemu lokalnemu dystrybutorowi lub bezpośrednio Producentowi:
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@bravi-platforms.com

•

Producent potwierdzi, na piśmie lub faksem, ewentualne przyjęcie prac objętych gwarancją przeprowadzanych przez
klienta lub zapewni pomoc własnych techników. .

•

Wszelki wadliwy materiał zastąpiony przez klienta (upoważnionego przez producenta) należy przechować przez 120 dni, aby
producent mógł go zakwestionować lub sprawdzić. Jeśli to konieczne, wadliwe części zostaną odesłane do producenta.

•

Jeśli to konieczne, prosimy o sfotografowanie wadliwej części oraz obszaru, w którym maszyna jest użytkowana. Pomoże
to zapobiec nieprzyjemnym kontrowersjom i poprawi jakość, gwarancję i bezpieczeństwo naszych maszyn .

NINIEJSZA GWARANCJA JEST JEDYNA I NIEZALEŻNA OD INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. -WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE. Żaden pracownik, diler, przedstawiciel handlowy lub inna osoba rzekomo działająca w imieniu firmy BRAVIISOL DM SRL nie jest uprawniona do zmiany
postanowień niniejszej gwarancji, ani w żaden sposób nie może przyjąć na siebie w imieniu Producenta żadnych
zobowiązań czy obowiązków wykraczających poza zobowiązania firmy BRAVIISOL DM SRL w ramach niniejszej
gwarancji.
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1.5 OPIS PODNOŚNIKA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH SOLO GYPS
1.5.1 Cel i opis produktu
Podnośnik do płyt gipsowo-kartonowych solo gyps JEST URZĄDZENIEM CERTYFIKOWANYM DO
UŻYCIA WYŁĄCZNIE NA LEONARDO HD .
ZABRANIA SIĘ UŻYWAĆ TEGO URZĄDZENIA, ZANIM NIE PRZECZYTA SIĘ INSTRUKCJI OBSŁUGI I KONSERWACJI PLATFORM.
Podnośnik do płyt gipsowo-kartonowych SOLO GYPS umożliwia podnoszenie płyt przez jedną osobę.
Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.
Podnośnik do płyt gipsowo-kartonowych SOLO GYPS eliminuje ręczne wyciągi do płyt kartonowogipsowych i czyni pracę bezpieczniejszą. Składa się z lekkiego, elektrycznie zasilanego członu i odcz
epianej ramy do przytrzymywania i podnoszenia płyt.
Konfiguracja tego urządzenia nie wymaga żadnych narzędzi i jej bardzo szybka.
Po zakończeniu pracy można go szybko rozmontować w celu łatwego przechowywania.
Kołyskę można regulować dla płyt o długości do 365 cm x 120 cm (12 ft x 4 ft, a podłogę obniża się
celem łatwego załadunku płyt. Może podnieść do 40 kg (89 lbs)
Mocowanie może być dostosowane do różnych pozycji, nawet do wzrostu najwyższego mężczyzny.

Leonardo HD

1.5.2 Niewłaściwe użycie
Każde inne zastosowanie różniące się od przewidzianego zastosowania należy uznać za niewłaściwe.

1.5.3 Obszar zastosowania
Podnośnik do płyt gipsowo-kartonowych SOLO GYPS przeznaczony jest
WYŁĄCZNIE DO UŻYCIA W POMIESZCZENIACH.
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Część 2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

2.1
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - WPROWADZENIE

OSTRZEŻENIE

Należy przeczytać i dokładnie przestrzegać ostrzeżeń i instrukcji podanych
poniżej. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne szkody
dla mienia i/lub poważne obrażenia.
2.1

a) Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości . Nieporządek sprzyja wypadkom .
b) Należy przestrzegać warunków miejsca pracy. Nie używać maszyny lub urządzenia
w miejscach wilgotnych lub mokrych.
c) Oddalić wszystkie osoby. Żadne osoby nie powinny mieć dostępu do miejsca pracy.
Odległość bezpieczeństwa 4 m (13,1 ft)
d) Nieużywane urządzenia umieścić w magazynie. Gdy nie jest używane, urządzenie
powinno być przechowywane w suchym miejscu, w celu hamowania korozji. Przechowy
wać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
e) Ubierać się odpowiednio. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii, ponieważ mogą one
zostać pochwycone przez ruchome części. Przy pracy wskazane zalecane są nieprzewodzące
elektrycznie ochronne ubrania i obuwie antypoślizgowe. Należy nosić osłony na długie włosy.
f) Używać ochrony dla oczu.
g) Sprawdzać, czy nie ma uszkodzonych części. Przed rozpoczęciem korzystania z urządze
nia, należy dokładnie sprawdzić każdą część, która została uszkodzona, aby określić, czy będzie
poprawnie działać i spełniać swoją funkcje. Sprawdzać wyosiowanie i połączenie elementów ru
chomych, czy nie ma złamanych części lub osprzęt do montażu oraz wszelkie inne warunki, które
mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie. Wszelkie części, które są uszkodzone, powinny być
naprawione lub wymienione przez wykwalifikowanego technika. Nie należy korzystać z urządzenia,
jeśli przełącznik nie działa prawidłowo.Sprawdzić, czy łańcuch kołyski nie jest uszkodzony.
h) Części zamienne i osprzęt. Podczas serwisowania należy używać tylko oryginalnych
części zamiennych. Stosowanie innych części powoduje utratę gwarancji. Należy uży
wać tylko osprzętu przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem. Zatwierdzony osprzęt
jest dostępny w firmie Braviisol Divisione Meccanica srl.
i) Konserwacja Dla własnego bezpieczeństwa, serwis i konserwacja powinny być regu
larnie wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
j)
k) Urządzenia należy używać wyłącznie do podnoszenia płyt. Po podniesieniu płyty, należy ją
natychmiast przymocować za pomocą zalecanego rodzaj, liczby i modelu gwoździ, kleju lub
wkrętów. Nie należy używać podnośnika do magazynowania płyt.
l) Urządzenie należy ustawić na właściwej powierzchni. Tego urządzenia należy uży
wać z platformą Leonardo HD na stabilnej, równej, czystej i suchej powierzchni, która
jest w stanie wytrzymać obciążenie.
m) Należy zadbać stabilność obciążenia. Należy się upewnić, że obciążenie jest stabil
ne przez cały czas.
n) Należy wyśrodkować obciążenie. Należy wyśrodkować obciążenie na urządzeniu.
Przesunięcie obciążenia poza środek może doprowadzić do przewrotu,
powodując szkody materialne lub obrażenia.
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Part 2 Safety Prescriptions

o) Kołki zabezpieczające. Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli kołki za
bezpieczające punktów mocowania, wysuwane ramiona i poprzeczki nie są na
swoich miejscach. .

p) Manewrowanie. Podczas manewrowania nie należy wykonywać gwałto
wnych ruchów.
q) Porażenie prądem. Nie należy zbliżać urządzenia do czynnych
przewodów elektrycznych. Informacje dotyczące wymaganych odległości
znajdują się w instrukcji obsługi i konserwacji. Nieprzestrzeganie tego zale
cenia może spowodować porażenie prądem.
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Część 3 Specyfikacja

3.1 SPECYFIKACJA PODNOŚNIKA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH SOLO GYPS

LICZBA PODNOSZONYCH PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH
NOŚNOŚĆ
OBCIĄŻENIE NETTO
WIELKOŚĆ PODNOSZONYCH PŁYT
KARTONOWO-GIPSOWYCH

1
40 Kg (89 Lbs)
45Kg (99,2 Lbs)
365 cm x 120 cm (12 ft x 4ft)

Przycisk podnoszenia kołyski załadowczej

przycisk zatrzymania awaryjnego

Przycisk obniżania kołyski załadowczej
kołek zabezpieczając

kołek zabezpieczając

kołek zabezpieczając

kołek zabezpieczając

kołek zabezpieczający punktu
mocowania dla Leonardo HD
punkt mocowania dla
Leonardo HD

kołek zabezpieczający punktu
mocowania dla
punkt mocowania dla
kołek zabezpieczający punktu
mocowania dla
punkt mocowania dla
Leonardo HD

kabel elektryczny do maszyny
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Część 4 Instalacja i montaż

4.1 INSTALACJA I MONTAŻ URZĄDZENIA SOLO GYPS NA PLATFORMACH
Przed przystąpieniem do montażu podnośnika do płyt kartonowo-gipsowych Solo Gyps należy doprow
adzić platformę do Stanu Zerowego Zasilania, czyli:
- Platforma całkowicie opuszczone (patrz CZĘŚĆ 5 Instrukcji obsługi platformy).
- Przycisk awaryjny platformy jest wciśnięty (patrz Instrukcja obsługi).
- Przełącznik kluczykowy Q2 należy wyjąć z modułu naziemnego i przekazać Kierownikowi Produkcji
(patrz Instrukcja obsługi platformy).
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Część 4 Instalacja i montaż

4.2 INSTALACJA NA LEONARDO HD
1.

Należy zainstalować główną ramę podnośnika do płyt gipsowo-kartonowych Solo Gyps, do
pasowując punkt mocowania do klatki bocznej strony Leonardo HD, zgodnie z Rys. 1b.

Punkty mocowania

Rys 1b

2.

Włożyć kołki zabezpieczające w punkty mocowania, zgodnie z Rys. 2b.
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Część 4 Instalacja i montaż

Kołki zabezpieczające

Rys 2b

3.

Zainstalować kołyskę załadowczą na głównej ramie, zgodnie z Rys. 3a.

Rys 3a

4.

Zainstalować poprzeczki na wydłużanych ramionach, zgodnie z Rys. 4a. Zabezpieczyć je za po
mocą kołka zabezpieczającego (dostępna jedna pozycja Rys. 5a)
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Część 4 Instalacja i montaż

Kołki zabezpieczające

Rys 4a

5.

Rys 5a

Zainstalować wydłużane ramiona na kołysce załadowczej, zgodnie z Rys. 6a. Zabezpieczyć je
za pomocą kołków zabezpieczających (dostępne dwie pozycje Rys. 7a-Rys. 8a)
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Część 4 Instalacja i montaż

Rys 6a

Kołki zabezpieczające

Kołki zabezpieczające

Rys 7a

Rys 8a
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Część 4 Instalacja i montaż

6.

Dla Leonardo HD: wtyczkę podnośnika Solo Gyps włożyć do gniazdka Platformy, zgodnie z Rys.
3b. Zabezpieczyć kabel elektryczny zgodnie ze zdjęciem.

Rys 3b

7.

Dla Leonardo HD: wtyczkę podnośnika Solo Gyps włożyć do gniazdka Platformy, zgodnie z Rys.
4b. Zabezpieczyć kabel elektryczny przy pomocy śruby z uchem.

Rys 4b
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Część 5 Panel sterowania

5.1 PANEL STEROWANIA I JEGO OPIS
Panel sterowania zawiera trzy różne przyciski :

P1 - Przycisk zatrzymania awaryjnego
Jeśli podnośnik Solo Gyps działałby nieprawidłowo lub w razie wystąpienia nagłej konieczności zablo
kowania wszystkich ruchów urządzenia należy wcisnąć ten przycisk, aby odłączyć zasilanie energią
elektryczną.
P2 - Przycisk podnoszenia kołyski załadowczej
Po wciśnięciu tego przycisku kołyska załadowcza podniesie się z dolnej pozycji do górnej pozycji
urządzenia.
P3 - Przycisk opuszczania kołyski załadowczej
Po wciśnięciu tego przycisku kołyska załadowcza obniża się z górnej pozycji do dolnej pozycji
urządzenia.
5.2 TEST DZIAŁANIA
5.2.1
Wcisnąć i przytrzymać przycisk podnoszenia kołyski załadowczej P2, aby podnieść kołyskę
załadowczą. Aby zatrzymać podnoszenie wystarczy puścić przycisk.
5.2.2
Wcisnąć i przytrzymać przycisk obniżania kołyski załadowczej P3, aby obniżyć kołyskę załadowczą.
Aby zatrzymać obniżanie wystarczy puścić przycisk.
5.2.3
P1 Test działania Stop/Stan awaryjny.
Gdy kołyska załadowcza jest w ruchu, należy wcisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego P1. Kołyska
załadowcza powinna się natychmiast zatrzymać.

5.2.4
Procedura testowa działania została zakończona.

P2:Przycisk podnoszenia kołyski
załadowczej

P1:Przycisk zatrzymania awaryjnego

P3:Przycisk opuszczania kołyski
załadowczej
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Część 6 Praca

6.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI
ABY UMIEŚCIĆ ŁADUNEK NA PODNOŚNIKU SOLO GYPS, należy się upewnić, że:
•
•
•
•

kosz jest w dolnej pozycji
kołyska załadowcza jest w dolnej pozycji
ładunek jest wyważony
maksymalna masa nie została przekroczona.

6.2
Ostrzeżenie Ryzyko kolizji
Podczas przesuwu i/lub podnoszenia/opuszczania, operator powinien uważać, aby obszar roboczy na
ziemi i nad koszem był zawsze wolny od przeszkód lub zagrożeń.

6.3
Procedura instalacji płyty gipsowo-kartonowej
Platformę z podnośnikiem Solo Gyps należy ustawić w wybranej pozycji zgodnie z instrukcjami 6.1 ni
niejszej instrukcji. Teraz operator może zainstalować płytę zgodnie z ponizszym:

Rys1

Rys2
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Część 6 Praca

•
•
•
•
•

Podnieść płytę zgodnie z Rys. 1.
Podnieść Platformę na wybraną wysokość (Rys. 2)
Przymocować płytę do ściany.
Obniżyć platformę na minimalną wysokość
Powtórzyć procedurę..

Ponieważ podnośnik Solo Gyps jest połączony elektrycznie z akumulatorem Platformy, podczas
pracy należy kontrolować wskaźnik naładowania akumulatora.
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Część 7 Czyszczenie

7.1 CZYSZCZENIE
7.1.a
Jeśli Platforma pracuje w obecności pyłów/kurzu, to musi być codziennie czyszczona lub za każdym
razem, gdy będzie to konieczne.
7.1.b
Osoba odpowiedzialna za czyszczenie powinna przeczytać i dobrze zrozumieć wymagania dotyczące
bezpieczeństwa podane w niniejszej instrukcji obsługi (Część 2)
7.1.c
Przed rozpoczęciem czyszczenia, platformę należy ustawić w trybie Stanu Zerowej Energii i odłączyć
kabel podnośnika Solo Gyps od platformy

7.1.d
Lekko zwilżoną wodą szmatką wyczyścić tablice rozdzielcze, kołki zabezpieczające, kołyskę
załadowczą, wydłużane ramiona i główną ramę.
7.1.e
Procedura czyszczenia została zakończona.

7.23

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

Część 8 Konserwacja zwyczajna

8.1 PRZEDMOWA I OGÓLNE WSKAZÓWKI NA TEMAT KONSERWACJI

8.1.a
Regularna kontrola i sumienna konserwacja są kluczem do sprawnego i oszczędnego
działania urządzenia.
Producent ciężko pracował, aby poprawić niezawodność urządzenia i uprościć zwykłe
czynności konserwacyjne. Zakupiony sprzęt będzie działał zadowalająco przy minimal
nej obsłudze i liczbie napraw.
8.1.b
Osoba odpowiedzialna za konserwację powinna przeczytać i dobrze zrozumieć wszystkie
wymagania dotyczące bezpieczeństwa podane w niniejszej instrukcji obsługi (Część 2).
8.1.c
Czynności konserwacyjne powinny być wyłącznie wykonywane przez wykwalifikowane
go jednego operatora, o ile nie podano inaczej, NIGDY PRZEZ KILKA OSÓB.

8.1.d
Ostrzeżenie Ogólne ryzyko
Czynności konserwacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel:
-który przeczytał i dobrze zrozumiał wymagania w zakresie bezpieczeństwa podane w
niniejszej instrukcji (patrz Część 2);
-który posiada środki ochrony indywidualnej i, jeśli to konieczne, z nich korzysta.
-który dysponuje odzieżą, odpowiednim sprzętem i nosi je odpowiednio do sytuacji i
zagrożeń.
8.1.e

Takie środki ostrożności są konieczne, ponieważ nieprawidłowe lub niewłaściwe działania mogą
powodować funkcjonalne nieprawidłowości, uszkodzenia urządzenia i obrażenia ciała. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje tej operacji. .

8.1.f
Przed wznowieniem pracy należy sprawdzić cały system, jak podano w Części 4.
8.1.g
Brak zastosowania się do tych zaleceń może spowodować szkody dla urządzenia szkód
oraz obrażenia ciała.
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Część 8 Konserwacja zwyczajna
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Część 8 Konserwacja zwyczajna

NR
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

NUMER CZĘŚCI

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

LICZBA
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

OPIS
GŁÓWNA RAMA PODNOŚNIKA SOLO GYPS
SUWAK
WSPORNIK SILNIKA ELEKTRYCZNEGO
SILNIK ELEKTRYCZNY
KOŁO ZĘBATE CZOŁOWE SILNIKA ELEKTRYCZNEGO
ZĄB KOŁA ŁAŃCUCHOWEGO
DOLNA PROWADNICA ŁAŃCUCHOWA
GÓRNA PROWADNICA ŁAŃCUCHOWA

UCHWYT KRAŃCÓWKI
KRAŃCÓWKA
ŁAŃCUCH 3/8"
ŁOŻYSKO
PŁYTA ŁAŃCUCHA
PŁYTA TEFLONOWA
ZWOJE KABLOWE
DOLNA OSŁONA
GÓRNA OSŁONA
WKŁAD SZCZOTKOWY

WKŁAD SZCZOTKOWY
SPRĘŻYNA
MASKA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO
OSŁONA PANELU STEROWANIA
PRZYCISK ZATRZ. AWAR
PRZYCISK PODNOSZENIA/OBNIŻANIA
PRZEŁĄCZNIK NO
PRZEŁĄCZNIK NC
GNIAZDO PRZEKAŹNIKA
PRZEKAŹNIK
KOŁYSKA ZAŁADOWCZA
KOŁEK ZABEZPIECZAJĄCY
GAŁKA
PRAWE WYDŁUŻANE RAMIĘ
LEWE WYDŁUŻANE RAMIĘ
POPRZECZKA
CYLINDER WSPOM. PŁYTY GIPSOWO-KART
KOŁEK ZABEZPIECZAJĄCY
KOŁEK ZABEZPIECZAJĄCY

ŁĄCZNIK
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CZĘŚĆ 9 INFORMACJE TECHNICZNE

9.1 SCHEMAT POŁĄCZEŃ

przycisk awaryjny

krańcówka zawieszenia

przycisk podnoszenia

przycisk obniżania

krańcówka podnoszenia

przekaźnik podnoszenia

silnik elektryczny
przekaźnik obniżania
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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
Strona: www.bravi-platforms.com
Części zamienne: www.bravi-parts.com

