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TRESKRUER 5,0X20 TIL INNFESTING I BORDPLATE

SKRUE M6X10

SKRUE M6X10

TRESKRUE 5,0X20

STILLFOT

2STK

SKRUE M6X16

SKRUE M6X16

STILLFOT

2STK

SKRUE M6X10

TRESKRUER 5,0X20 

TIL INNFESTING I BORDPLATE

SKRUE M6X10

MOTORPROFIL 4STK

TRESKRUE 5,0X20

MIDT SARG

2STK

LØFTESØYLE MASTER

LØFTESØYLE SLAVE

BORDKONTROLL MED KNAPPER TYPE DPBK06 

2STK TRESKRUE 4,0X20

BORDKONTROLL MED VIPPE TYPE DPG 

2STK TRESKRUE 4,5X35
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OPPSTART-/RESTART-PROSEDYRE  OG FEILSØKING PÅ HEV-SENK-STATIV

Før bruk av hev-senk-stativet første gang gjøres "Oppstart- og restart-prosedyre" mens løftesøylene er i nederste posisjon.

 

Må alltid gjøres før bruk av stativet for at løftesøylene skal bli kalibrert til kontrollboksen

 

Det anbefalles å teste funksjoneliteten på Linak-elektronikken før stativet monteres.

Dette for å være sikker på at man monterer deler som er i orden.

 

OPPSTART-/RESTART-PROSEDYRE

Holde inne "pil ned"-knappen sammenhengende i intil 15sekunder tl alle løftesøylende har gjort en liten bevegelse opp og ned 

 

Knappen skal holdes inne hele tiden til bevegelsen er avsluttet

 

Gjentas én eller flere ganger hvis det ikke er en liten bevegelse første gang.

 

NB! I alle tilfeller der stativet har feilfunksjon skal stativet kjøres helt ned og restart prosedyre utføres
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STILLFOT

2STK

SKRUE M6X10

BORDVINKEL

SKRUE M6X10
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SKRUE M6X40
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Oppstart- og restartprosedyre på elektrisk hev-senk-stativ modell ECO 
Igangkjøring
Før bruk av hev-senk-stativet første gang gjøres «Oppstart- og restart-prosedyre» mens løftesøylene er i nederste posisjon.
Må alltid gjøres før bruk av stativet for at løftesøylene skal bli kalibrert til kontrollboksen. 
Det anbefales å teste funksjonaliteten på elektronikken før stativet monteres. Dette for å være sikker på at man monterer deler som er i orden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Oppstart- og restart-prosedyre 
Etter at strøm er koblet til skal begge knappene på håndkontrollen, «pil opp» og «pil ned»
holdes inne sammenhengende til det kommer en høy varsellyd.
På håndkontroll med display og memory-funksjon vil tallene i displayet blinke i stedet for varsellyd.
 
Deretter slippes knappene opp.
Løftesøylene vil automatisk
1. Kjøre i sakte fart helt opp
2. Kjøre i vanlig fart halvt ned igjen.
Nå er løftesøylene kalibrert til kontrollboksen og systemet er klar til bruk.
 
NB!
Ved flytting eller demontering skal stativet først kjøres helt ned.
I alle tilfeller der stativet skal tas i bruk igjen eller har feilfunksjon, skal stativet 
kjøres helt ned og restart-prosedyre utføres.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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