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Wprowadzenie  

 

Gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia Smartlift  608 OUTDOOR. 
Urządzenie Smartlift  zostało w ten sposób ukształtowane i skonstruowane, że 
użytkownicy produktu chronieni są optymalnie przed wypadkiem.   
Istnieją jednak funkcje maszynowe, których nie można do końca zabezpieczyć. Z tego 
względu ustanowiono warunki bezpieczeństwa, które przedstawione zostały w 
formie ostrzeżeń w dalszej części wprowadzenia.  

Przed uruchomieniem urządzenia Smart Lift przeczytać należy ustalenia zawarte na 

kolejnych stronach podręcznika. Należy zatroszczyć się o to, w jaki sposób będzie 

można zachować ostrzeżenia i ustalenia bezpieczeństwa w ciągu codziennej Państwa 

pracy z maszyną.    

 

 

Z przyjaznymi pozdrowieniami 
 
Nicolai T. Jørgensen 
Smartlift  A/S 
N.A. Christensensvej 39 
7900 Nykøbing Mors 
Tlf.  +45 9772 2911 
E-mail : smart@smartlift.dk 
 
 
www.smartlift.dk 
 

http://www.smartlift.dk/
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Deklaracja zgodności Unii Europejskiej   
 

  Producent

Smartlift  A/S 
N.A. Christensensvej 39 
DK 7900 Nykøbing Mors 
 
oświadcza niniejszym, że : 
maszyna / urządzenie: Podnośnik 
Model/Typ: Smartlift 608 OUTDOOR HIGHLIFTER – 1200W 
Numer serii:  6420 
Rok/miesiąc:    2018 
 
 
zgodna jest z ustaleniami następujących dyrektyw Rady Europejskiej:  
 
-maskindirektivet 2006/42EF 
-Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF 

-EMC direktivet 2004/108/EF 
 
 

 
Zastosowane zostały następujące standardy: 
 
DS/EN ISO 12100-1:2005 (Bezpieczeństwo maszyn – podstawowe pojęcia) 

DS/EN ISO 12100-2:2005 (Bezpieczeństwo maszyn – podstawowe pojęcia) 

DS/EN 1050:1997 (Zasady szacowania ryzyka) 

DS/EN 294 (Bezpieczeństwo maszyn – strefy zagrożenia i odległości bezpieczeństwa) 

DS/EN 1757-1:2001 (Podnoszenie przy kroczącym użytkowniku maszyny) 

DS/EN 13155/A1:2005 (Żurawie – bezpieczeństwo– nie napięte/nie zaciśnięte urządzenia podnośne do 

załadowania) – rozdział 7 „Informacja dla użytkownika“ 

DS/EN 60204-32:2001 (Wyposażenie elektryczne maszyn, część  32 : Ustalenia dla maszyn 
podnośnych) 

 
Data:     Podpis:                       
           ____________ ____________________________________ 
                                                                 Nicolai T. Jørgensen, ustawowy przedstawiciel i zarządzający Spółką  
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Opis ogólny / Części zamienne 
 

Pozycja / numer Produkt Liczba 

Próżnia     

1 Pompa próżniowa 007 2 

2 Przyssawka  Ø400 4 

3 Zawór zwrotny ½", próżnia 2 

4 Element gumowy dla przyssawki  1 

5 Zawór przesuwny z zamknięciem, próżnia 2 

6 Przyrząd pomiarowy próżni Ø 40 ¼", stal szlachetna 2 

10 Komplet węży 2 

11 Sprzęgło do węża 2 

12 Węże spiralne 2 

13 Urządzenie nadzorcze nad próżnią 2 

15 Światło alarmowe, próżnia 1 

16 Alarm akustyczny, próżnia 1 

17 Filtr liniowy 1 

19 Sprężyna ze stali szlachetnej 4 

20 Uchwyt mocujący MRX.80 P-M10-25 6 

21 Aktuator – funkcja przechylna LA 36 1 

22 Aktuator – wymiana stron  1 

23 Aktuator – ramię wysięgnika  1 

24 Aktuator – ramię podnoszenia LA 36 2 

Zaopatrzenie w prąd 
elektryczny 

    

25 Bateria 105A 2 

25a Obudowa baterii  

26 Ładowarka  CTEK MULTI 1 

Koła     

27 Koło, koło napędowe 2 

27a Koło, koła podwójne  

30 Koło podporowe 2 

24 V     

31 Wyłącznik bezpieczeństwa / Telemechanika 1 

32 Pulpit sterowniczy 1 

33 Wyłącznik awaryjny 1 

34 Zespół sterowniczy,  ramię podnoszenia 1 

35 Zespół sterowania, ramię wysięgnika/przechył 1 

36 Zespół sterowania, wymiana stron 1 

37 Wtyczka CE  1 

38 Wyłącznik główny Ermax  24 V 1 

39 Bezpiecznik 60 amper – Zespół sterowania  

 
 
 
 



Tysk SL-608 OUTDOOR HL 01/2018 

6 

Pozostałe informacje   

40 Zawleczka zabezpieczająca 1 

41 Uchwyt podnośny 1 

42 Okucie zamka, rama transportowa 1 

44 Uchwyt 3 

45 Kloc obciążający 30 mm 12 

46 Podpory parkowania 2 

Napęd   

47 
48 

Silnik 1200 W/24 V 1 

47a 
Przełącznik – WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE silnika 
napędowego 

1 

47b Bezpiecznik  100 amper - Silnik  1 

47 c Bezpiecznik 10 amper  Zespół sterowania silnika 1 

48 Dźwignia regulatora 1 

49 Zespół sterowania silnika - Curtis  1 

50 Kabłąk ochronny 1 

51 Wyłącznik bezpieczeństwa 1 

52 
Wyłącznik jazdy do przodu – wyłącznik jazdy do 
tyłu  

2 

 

Transport/Stosowanie 
 
Urządzenie Smart Lift zaprojektowane zostało do stosowania w zakresach zewnętrznym i wewnętrznym, nie może 
jednak być używane w warunkach silnego zaśnieżenia lub podczas deszczu.  
 
Przed transportem urządzenia wyłączyć należy cały zespół elektroniki korzystając z wyłącznika głównego (pozycja 38). 
 
Urządzenie Smart Lift należy podczas transportu w sposób staranny umocować na samochodzie ciężarowym / 
przyczepie, a także zabezpieczyć bezpośrednio przed deszczem i śniegiem.  
 
Urządzenie podnosimy za pomocą żurawia lub tym podobnego urządzenia: urządzenie Smart Lift  podnosimy zawsze z 
pomocą zainstalowanych uchwytów podnośnych   (poz. 41). 
 
Urządzenia Smart LIFT nie należy nigdy podnosić za pomocą wózka widłowego, urządzeń Truck i tym podobnych. 
 
W przypadku transportu za pomocą ramy transportowej urządzenie Smart Lift należy za każdym razem mocować w 
okuciu zamkowym (poz. 42). 

 

Uruchamianie 
Przed uruchomieniem urządzenia zamontować należy węże próżniowe, a także w pełni naładować akumulator. Ważne jest, by 
użytkownik przeczytał niżej podany opis poszczególnych funkcji urządzenia i dzięki temu orientował się w funkcjonowaniu maszyny. 
Podręcznik musi się zawsze znajdować w obrębie przedmiotowej maszyny i musi być dostępny dla każdego użytkownika. 
 

Przechowywanie 
Przed przechowywaniem urządzenie Smart Lift musi być zabezpieczone poprzez skorzystanie z wyłącznika głównego (poz. 38). 
Urządzenie Smart Lift przechowywać należy w stanie suchym. Baterie powinny być w pełni naładowane. 
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Dane Techniczne 
 

Wysokość całkowita 1530 mm 
Szerokość całkowita 840 mm 
Długość całkowita 2285 mm 
Ciężar netto bez kloców obciążających   588 kg 
Kloce obciążające 28,5 kg x 12 St. = 342 kg 
Zbiorczy ciężar włącznie z 12 klocami obciążającymi 930 kg 
24 V DC  
Ładowarka 230 V –  wtyczka CE  

 

Ustalenia dotyczące bezpieczeństwa  
 
Używanie codzienne 
Urządzenie Smart LIFT używane powinno być wyłącznie przez osoby, które dokładnie przeczytały i 
zapoznały się z powyższą instrukcją obsługi urządzenia. 
Przed uruchomieniem maszyny użytkownik powinien upewnić się co do tego, czy w obrębie 
maszyny nie znajdują się jakiekolwiek luźne przedmioty. Przedmioty takie doprowadzić 
mogłyby do awarii maszyny i do przerw eksploatacyjnych. Przede wszystkim jednak 
stanowiłyby niebezpieczeństwo dla użytkownika.   
 
 

OSTRZEŻENIE! Próżnia! 
Praca w obrębie maszyny związana jest z istnieniem niebezpieczeństwa, 
o ile urządzenia bezpieczeństwa takie jak manometry (poz. 6), generator 
sygnału alarmowego (poz. 16) i inne są uszkodzone.  
Podnoszenie jakichkolwiek przedmiotów nie jest wskazane, dopóki nie 
nastąpi wyłączenie sygnału alarmowego akustycznego i świetlnego (poz. 15, 
poz. 16).   
Przedmioty wilgotne i przedmioty lepkie podnosić należy z pomocą ssawek.  
 
 

 
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo przechyłu i przewrócenia! 
Maszynę ustawiać należy na poziomym, mocnym i odpowiednio nośnym 
podłożu, z jednoczesnym zastosowaniem odpowiednich podpór 
parkowania (poz. 46). 
 
OSTRZEŻENIE! 
Przed użyciem kabłąka podnośnego skontrolować należy, czy nakrętka i   
zawleczka zabezpieczająca zostały odpowiednio umocowane.  
Należy ciągle troszczyć się o to, by kloce obciążające (poz. 45) zablokowane  

były z pomocą zawleczki zabezpieczającej (poz. 40). 
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OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo eksplozji! 
Niedopuszczalne jest używanie maszyny w obszarze ATEX. (jest to otoczenie / 
środowisko dopuszczające niebezpieczeństwo eksplozji). 

 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO!  
Przebywanie pod podnoszonym przedmiotem jest najsurowiej zabronione.  

 
 

ZAKAZ!  
ZAKAZANE jest podnoszenie osób! 

 

 
Przegląd / Opis ogólny    
 
 
 

                             

 
 

 
 

41 – Uchwyt  podnośny 

 

Komora próżniowa 

 

45 – Kloce obciążające r 
45 - Vægtklodser 

 

46 – Wsporniki 
parkowania z kołami 
 

25 – Obudowa baterii, 
       Bateria 105 A 

 

24- Aktywator ramienia 
podnoszenia 

 

12 – Węże spiralne 

 

2- Przyssawki Ø 400 

    4 stk 

 

23- Aktywator ramienia 
wysięgnika 

 

©  2006 Copyright.  www.smartlift.dk 

 

 

21 – Aktywator 
Kippfunktion 

 

Ramię wysięgnika 
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Ważna informacja!!!!!! 
 

Wsporniki podczas jazdy po terenie powinny być ciągle 
rozłożone w celu uniknięcia utraty stateczności.  

5- Zawory przesuwne z 
zamknięciem, próżnia 

 

32 – Pulpit sterowniczy dla 
aktywizatorów – w uchwycie 

2 Obwód próżni – system 
bezpieczeństwa 

Funkcja włączania/wyłączania 
dla silnika napędu 

 

Funkcja włączania/wyłączania dla 
silnika napędu – przełącznik 
przechylny  dla prędkości niskich i 
wysokich 

48+52 – Uchwyt regulacji z 
przełącznikiem jazdy do przodu I 
do tyłu 51 – Wyłącznik bezpieczeństwa 

dla funkcji jazdy do tyłu 

 

37- Wtyczka CE dla ładowarki 
baterii 
 

26 - Ładowarka CTEK Multi 
(wielofunkcyjna) 

Wykres obciążenia 

 

5 – Zawory przesuwne z 
zamknięciem, aktywizacja i 
dezaktywizacja ssawki 
podciśnieniowej, 2 obwody 

Osłona zespołu sterowania silnika 
– aktywator zmiany stron 

10 – Komplet węży 

 

12 – Węże spiralne - 2 obwody 
próżniowe 

 

©  2006 Copyright.  www.smartlift.dk 
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Obsługa funkcji PRÓŻNI: 
 
Funkcja ta (poz. 5) włącza i wyłącza próżnię. Pompa próżniowa sterowana jest przez 
wakuostat. Pompy próżniowe wyłączane są po osiągnięciu ciśnienia -0,62 Bar. 
 
Funkcja próżniowa aktywizowana jest z pomocą dźwigni zaworu przesuwnego. 
Również z jej pomocą funkcja ta jest dezaktywowana – przy jednoczesnym 
wyciąganiu elementów z zamku bezpieczeństwa.   
 
 
 
 
 
 
 

Pulpit sterowniczy (poz. 32) dla ramienia i kabłąka:  
 
Bardzo ważne jest, by użytkownik przeczytał niżej podany opis funkcjonowania 
pulpitu sterowniczego w odniesieniu do ramienia i kabłąka, dla zapoznania się z tymi 
funkcjami maszyny.   
 
Urządzenie Smart LIFT obsługiwać należy ręcznie. Maszyna dysponuje generalnie 
czterema funkcjami, które obsługiwać można indywidualnie.   
 
Funkcja podnoszenia i opuszczania:  
Funkcja ta uruchamia ramię w kierunku do góry lub w kierunku do dołu. Ruchy te 
następują w oparciu o aktuatory (poz. 24).  
 
Funkcja przechyłu:  
Funkcja ta wykonuje ruch obrotowy przedmiotem przenoszonym. Ruch ten dokonuje 
się w oparciu o aktuator (poz. 21).  
 
Funkcja wysięgnika: 
Ruch wysięgnikiem zachodzi wskutek działania aktuatora, znajdującym się pod 
ramieniem podnoszenia (poz. 23). 
 
Funkcja przesuwu bocznego: 
Ruch następuje z pomocą aktuatora, który znajduje się pomiędzy dwoma przednimi 
kołami (poz. 22). 

W celu zachowania optymalnej stabilności zassanego przedmiotu 

podczas transportu przyssawki powinny być scentrowane i 

dostosowane do wybranego transportowanego przedmiotu. 

Obsługa kabłąka wraz z przyssanym przedmiotem powinna być 

zawsze wykonywana bardzo ostrożnie. Dzięki tej ostrożności 

zachowa się bezpieczeństwo osób obsługujących kabłąk. 
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Funkcje elektryczne: 
 
Funkcja stopu i wyłączania awaryjnego: 
Przycisk wyłączania awaryjnego (poz. 33) znajduje się na tablicy prądowej.  Przycisk powoduje 
wyłączenie aktuatorów i silnika napędowego.  
 
Wyłącznik główny: 
(Poz. 38) znajduje się po wewnętrznej stronie obudowy akumulatora. W celu wyłączenia wszystkich 
funkcji elektrycznych wystarczy przekręcić uchwyt.  
 
Silnik napędowy (poz. 47):  
Silnik napędowy zaktywizować można poprzez użycie wyłącznika EIN/AUS – 
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE (poz. 47a). 
Następnie zaktywizować należy uchwyt regulatora w kierunkach – prawo lub lewo (poz. 48). 
 
Funkcja jazdy do przodu i do tyłu (poz.  52): 
Po przesunięciu przełącznika przechylnego do góry następuje ruch OUTDOOR do przodu. Po 
przesunięciu przełącznika przechylnego do dołu następuje ruch OUTDOOR do tyłu. 
 
Funkcja bezpieczeństwa (Pos.  51):  
Po zaktywizowaniu wyłącznika bezpieczeństwa wózek zatrzymuje się i wykonuje jazdę do przodu. 
 
Przyrząd pomiarowy próżni i wyłącznik bezpieczeństwa 
 

 
 

                             

6 – Przyrząd pomiarowy próżni . 
2 sztuki 
Działanie ssące próżni powinno 
na obydwu manometrach 
wynosić ok. -0,62 
 

31 – Wyłącznik bezpieczeństwa 
dla przeciążenia 

©  2006 Copyright.  www.smartlift.dk 
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Ładowarka 
 

CTEK™ MULTI XT 14000 ( Pos. 26) – Ładowarka akumulatora dla baterii ołowiowych. 
 
Ładowarka nastawiona jest na tryb pracy ”NORMALNY”. 
 
W ramach nastawienia ”SUPPLY” ładowarka wykazuje stałe napięcie. W tym 
położeniu ładowarki używać można także jako urządzenia znajdującego się pod 
napięciem i wytwarzającego napięcie – bez potrzeby podłączenia baterii. Proszę 
zwrócić uwagę: Przy tym nastawieniu ładowarka wydziela iskry elektryczne. 
 
W ramach nastawienia ”RECOND” można prowadzić proces ładowania i jednocześnie 
z podłączonym kablem pracować.  
 
 
 
 

 
Kaseta baterii (akumulatora) 
 

37 - 220 Volt – podłączenie 
poprzez trójbiegunową wtyczkę 
CE 

 

26 – Ładowarka CTEK 24 Volt 
 

©  2006 Copyright.  www.smartlift.dk 
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Przegląd systemu próżniowego  
 
(Góra maszyny) 
 

 

 
 
 
(Dół maszyny) 
 

25 – 2 sztuki baterii 12 Volt dla   
napięcie 24 V 

 

W obudowie baterii znaleźć 
można instrukcję szybkiego 
poszukiwania zakłóceń w 
przypadku awarii akumulatora   
 

©  2006 Copyright.  www.smartlift.dk 

 

 

Złącze śrubowe 

 
11 – Złącza węża 

 
2 – Przyssawki, 
 Standard Ø 400mm 

 

12 – Węże spiralne 10 – Komplet węży, 2 obwody 
próżni 

 

©  2006 Copyright.  www.smartlift.dk 

 

 

Wykres obciążenia 

 

5 – Zawór przesuwny z 
zamknięciem 

 Aktywizuje pompę próżniową 
 

Podwójna komora 
próżniowa  dla 
bezpiecznego zasysania 
elementów/przedmiotów 
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1 – 2 pompy próżniowe 

 

34 – Zespół sterowania ramienia 
podnoszenia (2 aktywatory) 

35 – Zespół sterowania 
przechyłem 

 

35 – Zespół sterowania 
ramieniem wysięgnika 

 

15 – Sygnał świetlny alarmowy, 
próżnia 

 

16 – Alarm akustyczny, próżnia 

 

33 – Wyłącznik awaryjny 

 

© 2006 Materialet er ophavsretligt beskyttet 
www.smartlift.dk 

36 – Zespół sterowania 
przesuwem bocznym 

 

Bezpiecznik 20 A dla zespołu 
sterowania przechyłem, ramienia 
wysięgnika I przesuwu bocznego 

 

©  2006 Copyright.  www.smartlift.dk 

 

 



Tysk SL-608 OUTDOOR HL 01/2018 

15 

Wyłącznik i sygnały alarmowe 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 – Alarm akustyczny, próżnia 

 

44 – Wskaźnik bateryjny z 
licznikiem godzin 

 

15 – Sygnał świetlny 
alarmowy, próżnia 

 

33 – Wyłącznik awaryjny 

 

©  2006 Copyright.  www.smartlift.dk 
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Pulpit sterowniczy ramienia i kabłąka (poz. 32) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ramię podnoszenia 
– do dołu 

 

Przechył – do tyłu 

 

Wysuwanie ramienia 
wysięgnika 
 

Przesuw boczny – 
lewa strona 

 

Ramię 
podnoszenia 
aufwärts 

Przechył do przodu 
 

Wsuwanie ramienia 
wysięgnika 

 

Przesuw boczny – 
strona prawa 

 

©  2006 Copyright.  www.smartlift.dk 
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Podczas jazdy urządzeniem OUTDOOR należy przestrzegać 
wielu istotnych wskazówek: 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprężyna musi zostać cofnięta po obrocie jarzma 

Trzpień musi po bocznym obrocie jarzma 
znajdować się dokładnie w otworze 
 

W przypadku wmontowanego jarzma zwrócić należy uwagę 
na to,czy zawleczka zabezpieczająca umiejscowiona jest 
pomiędzy nakrętką koronową  i jarzmem.   

©  2006 Copyright.  www.smartlift.d k 
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Podczas jazdy w terenie należy zadbać o to, by wsporniki 
były nieustannie rozłożone  
 

             
 

 
Poszukiwanie przyczyn awarii eksploatacyjnych 

 
W przypadku zaistnienia błędu lub zakłócenia w funkcjonowaniu urządzenia Smartlift 
należy dokonać następującego poszukiwania przyczyn awarii: 

•Czy widoczna jest jakaś zewnętrzna wada lub jakieś nadzwyczajne zachowanie maszyny?  Czy 
słychaś jakieś nietypowe dźwięki? 

•Czy baterie są naładowane, a wyłącznik główny włączony? (przycisk włączania/wyłączania w 
obrębie dźwigni napędu musi być włączony (światełko kontrolne), aby można było odczytać napięcie 
baterii na wskaźniku baterii)  

•Czy maszyna nie została wyłączona poprzez wyłącznik awaryjny NOTAUS (znajduje się on w obrębie 
szarej skrzynki zespołu sterowania)? 

•Może zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa ze względu na wystąpienie przeciążenia (znajduje się pod 
manometrami)? 

•Czy komplet węży jest nieuszkodzony i dokładnie podłączony? 

Poszukiwanie błędów i ich usuwanie podzielić należy na 3 nadrzędne kategorie:   

1. Zespół próżni (zdolność maszyny do zasysania przedmiotów)  

2. Zespół ruchów sterowanych poprzez pulpit sterowniczy – Funkcja ruchu 

ramienia podnoszenia – w górę i w dół,  wysuwanie ramienia podnoszenia, przechylanie jarzma, 
boczna funkcja nożycowa maszyny.  

Rozłożyć wsporniki  
nożne 
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3. Zespół napędu sterowany dźwignią przełączającą  – Funkcje maszyny jazdy do 

przodu i do tyłu  
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1.Awaria eksploatacyjna systemu próżniowego 
 

 
                        

 
Gdy – pompa próżniowa nie pracuje. 
Skontrolować, czy maszyna znajduje się pod napięciem, czy nie jest przypadkiem wyłączona wskutek zaktywizowania 
wyłącznika lub awarii bezpiecznika w skrzynce zespołu sterowania. Uszkodzony może być także przekaźnik dla pompy.  

 
Gdy – pompa próżniowa pracuje normalnie. 
Skontrolować, czy zawór poślizgu jest zamknięty. Zawór ten powinien być zamknięty, aby mogła być wytwarzana 
próżnia. Odczytać stan na manometrze (wskazywana powinna być wartość ok. 0,60). 

 

Gdy – wskaźnik manometru wskazuje w sposób stały wartość ok. 0,7 lub więcej.  
W tym przypadku zakłócenie dotyczy monitoringu próżni.   

 
Gdy – wskaźnik manometru wskazuje w sposób stały wartość ok. 0,55 lub mniej i 
jednocześnie pompa pracuje. 
IW tym przypadku zakłócenie dotyczy pompy próżniowej lub wycieku w obrębie złącza wężowego  
pomiędzy zaworem zwrotnym a pompą próżniową.  
 
 

Zawór poślizgu z zamknięciem 
bezpieczeństwa dla aktywizacji i 
deaktywizacji działania ssącego 

próżni. 
 

Działanie ssące próżni powinno na obydwu 
manometrach wynosić  0,62   (pomiędzy 0,6  i  
0,7) 
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Gdy – wskaźnik manometru opada po zaktywizowanym wyłączniku głównym i 
zamkniętym zaworze poślizgu. 
W tym przypadku mamy do czynienia z zakłóceniem -  wyciek pomiędzy zaworem poślizgu i zaworem 
zwrotnym.  Uszkodzone mogą być – manometr, zawór poślizgu lub urządzenie nadzorujące próżnię.  W 
przypadku, gdy węże są demontowane przy sprzęgle, a ciśnienie spada nadal,  zakłócenie dotyczy zaworu 
poślizgu.   

Gdy – pompa próżniowa inicjuje eksploatację i pracuje bez przeszkód – albo gdy 
pracuje ze spadającym ciśnieniem,  gdy otwiera się zawór poślizgu, z jednoczesnym 
zasysaniem przedmiotu roboczego.  
Należy skontrolować, czy wszystkie przyssawki przylegają dokładnie do przedmiotu roboczego. Tzn. czy 
poszczególne przystawki znajdują się w położeniu równoległym do innych przyssawek oraz czy żadne części 
przyssawki nie wystają poza przedmiot roboczy (WAŻNE!). 

Gdy – pompa próżniowa włącza się i wyłącza w krótkich odcinkach czasu. 

Zdemontować węże spiralne ze sprzęgieł i zamknąć zawór poślizgu, o ile nie zrobiono tego do tej pory. W 
przypadku, gdy pompa próżniowa nadal włącza się i wyłącza w krótkich odcinkach czasu, zakłócenie 
dotyczyć może zaworu zwrotnego.  

Gdy  – pompa próżniowa włącza się i wyłącza w krótkich odcinkach czasu, 
ewentualnie przy spadającym ciśnieniu w jednym lub dwóch manometrach, gdy 
otwiera się zawór poślizgu, po dokładnym zasysaniu przedmiotu roboczego.  

Zamknąć zawór poślizgu. Wysprzęglić obwód próżniowy na złączu wężowym, a następnie powtórnie 
otworzyć zawór poślizgu dla działania ssącego próżni. W przypadku, gdy ssanie próżni w obrębie 
manometru odsprzęglonego obwodu wykazywane jest w sposób stały z wartością 0,6, zakłócenie dotyczy 
kompletu węży albo ssawek odsprzęglonego obwodu próżniowego. Tę samą procedurę kontrolną 
zastosować należy w przypadku zakłóceń w innym (drugim) systemie obwodu próżniowego. Należy też 
wsłuchać się, czy nie dochodzi do wycieków.  
 
 
 

 

Urządzenie nadzorcze nad 
próżnią świeci kolorem 
czerwonym po osiągnięciu 
dokładnej wartości zassania. 
 

Urządzenie nadzorcze nad 
próżnią świeci w kolorze 
zielonym, gdy pompa pracuje  
(2 obwody) 

2 sztuki filtrów próżniowych 

2 szt wskaźników próżni z 
zaworami zwrotnymi 
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2.  Przerwa eksploatacyjna - ”Ruchy urządzenia” wywoływane z pozycji pulpitu 
sterowniczego 

 

Gdy – brak reakcji przy uruchamianiu funkcji pulpitu sterowniczego, wszystkie funkcje 
Czy nastąpiło wyzwolenie funkcji awaryjnego wyłączania NOTAUS? Włączyć powtórnie przycisk  NOTAUS 
poprzez obrócenie gałki Auslösedruck („Ciśnienie wyzwalania“).  Sprawdzić, czy włączony jest wyłącznik 
główny (znajduje się on w obrębie skrzynki baterii pomiędzy elementami systemu podnoszenia) – w celu 
włączenia obrócić wyłącznik w kierunku zgodnym ze wskazówkami na zegarze.     
Sprawdzić, czy wtyczka pulpitu sterowniczego połączona została dokładnie ze skrzynką zespołu sterowania. 
Czy baterie są napełnione? Przycisk włączania/wyłączania na uchwycie dla napędu musi być włączony, aby 
można było odczytywać wskazania baterii.  
Czy bezpiecznik 30 amper w skrzynce zespołu sterowania jest w dobrym stanie?  
Czy nie nastąpiło wyzwolenie wyłącznika bezpieczeństwa? O ile tak, należy wykonać próbę jego 
deaktywizacji. W tym celu należy wysunięty element na powrót wsunąć do środka gniazdka, albo też 
postąpić w sposób następujący:  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Wyłącznik bezpieczeństwa prawidłowo wyłączył 
maszynę. 

Ramię wysuwu wsuwa się, a przedmiot, który dla 
maszyny jest zbyt ciężki, opuszczany jest na swoje 
miejsce. W przypadku, gdyby wyłącznik bezpieczeństwa 
został w ramach tej akcji zaktywizowany,  przedmiot 
można przesunąć na swoje miejsce poprzez włączenie 
ciśnienia obciążników. 
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Gdy – brak reakcji przy uruchamianiu funkcji pulpitu sterowniczego, poszczególne 
funkcje   
Czy nastąpiło wyzwolenie wyłącznika bezpieczeństwa? O ile tak, należy spróbować przezwyciężyć zakłócenie 
z pomocą jednej z wyżej podanych możliwości/metod.   
Może zachodzić zakłócenie urządzeń wykonawczych ruchu lub w obrębie zespołu sterowania.  

 
Urządzenia wykonawcze i ich sterowanie  
W przypadku zakłóceń w obrębie ruchów maszyny sterowanych przez urządzenia wykonawcze należy przede 
wszystkim sprawdzić, (opierając się na sprawdzianie wzrokowym i omówieniu zakłóceń maszyny), czy w 
obrębie maszyny ustalić można zakłócenia w sposób optyczny, względnie słuchowy (nietypowe szmery w 
odniesieniu  poszczególnych urządzeń wykonawczych maszyny). Przewody mogą być luźno umocowane, 
mogły zostać także oddzielone lub przerwane, trzpienie mogły się rozluźnić. Również mechanizm wysuwania 
urządzenia wykonawczego może być skrzywiony. Maszyna dysponuje pięcioma urządzeniami wykonawczymi 
- 1 do przechylania jarzma, 2 do podnoszenia ramienia,  1 do wysuwania ramienia i   1 do wymiany stron. 

 

                               
 
  

                                                           

Aktywator przechyłu 

 

Urządzenia wykonawcze 
podnoszenia – 2 sztuki 
Linak LA 37 

 

Przewód znajdować się musi w 
uchwycie 

Wyłącznik 
awaryjny 
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Zakócenie w obrębie urządzenia wykonawczego podnoszenia 
 

  
 

 
 

 

Urządzenie wykonawcze wysuwu ramienia 

 

Urządzenie wykonawcze przechyłu 

 

W przypadku, gdy jedno lub więcej urządzeń 
wykonawczych podnoszenia przerwie eksploatację ze 
względu na nieodpowiednie (dosł. krzywe) obciążenie, 
oznacza to, iż jeden z wyłączników bezpieczeństwa 
znajdujących się pod urządzeniami wykonawczymi 
przerwał dopływ prądu elektrycznego. W celu 
przywrócenia normalnego funkcjonowania urządzenia 
należy: 
Poprzez kilkukrotne użycie  na pulpicie sterowania 
przycisku funkcji „w dół“ (”abwärts”)  urządzenia 
wykonawcze podnoszenia skierowane zostaną do 
najniższego ich położenia. W ten sposób zespół 
sterowania zostanie zresetowany, dzięki czemu obydwa 
urządzenia wykonawcze powinny już pracować 
synchronicznie.   
 

 
Wyłącznik bezpieczeństwa w ramach urządzenia 
wykonawczego pracy niesynchronicznej 
 

Tabliczka serwisowa – ustawowo obowiązuje zasada, iż urządzenie SL- 
OUTDOOR musi zostać sprawdzone/skontrolowane raz na rok. 

 

Również i tu wszystkie przewody muszą być 
sprawne, powinny dokładnie przylegać w 
okolicach przepustów.   
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Skrzynka zespołu sterowniczego dla wszystkich urządzeń wykonawczych  
 

Należy zaplanować pracę przewidując pojawienie się zakłóceń, a zatem z przeznaczeniem czasu 

na kontrolowanie odpowiednich zespołów maszyny. Brać należy także pod uwagę różnice 

napięciowe w różnych warunkach pracy  (patrz następne strony) 

 
 

 

©  2006 Copyright.  www.smartlift.dk 

36 – Sterowanie przesuwu 
bocznego 

 

34 – Sterowanie ramienia 
podnoszenia 
 

35 – Sterowanie przechyłu 
 

35 – Sterowanie ramienia 
wysięgu 
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Zespół sterowania dla obydwu urządzeń wykonawczych podnoszenia 

 
Zespół sterowania dla obydwu urządzeń 

wykonawczych podnoszenia 

Różnica napięć pomiędzy zaciskiem 1 i 2 

powinna wynosić  +24 Volty. 

               
Wyłącznik bezpieczeństwa pod 
urządzeniami wykonawczymi przerwał 
zasilanie energią elektryczną   
Różnica napięć pomiędzy zaciskiem 1 i 13 
oraz 1 i 16  powinna wynosić +24 Volty. 

 

 
 
Pulpit sterowniczy dla ramienia i kabłąka 
aktywizuje ruch do góry i na dół   
Różnica napięć pomiędzy zaciskiem 1 i 9 
oraz 1 i 10 powinna wynosić +24 Volty. 

 
 
 

 
 
Ewentualnie skontrolować błąd 
”pulsowania” urządzeń wykonawczych z 
pomocą metody  ”step”  w obrębie 
pulpitu sterowniczego , jednocześnie 
mierząc różnicę napięcia pomiędzy 
zaciskiem 1 i 7 oraz 1 i 8 dla „urządzenia 
wykonawczego 1“.   

 
Dla ”urządzenia wykonawczego 2”  
zmierzyć różnicę napięcia pomiędzy 
zaciskiem 1 i 11 oraz  1 i 12 
 
Zmieniać różnicę napięcia w granicach od 
0 do  +24 VOLT 

 
 

     

 

  
 

 

Zacisk 1 i 13 Zacisk 1 i 16 

Zacisk 1 i 10 

 
Zacisk 1 i 9 

 

urządzenie wykonawcze 1, zacisk 1 i 7 +1 og 8 

 
 

urządzenie wykonawcze 2, zacisk 1 i 11 + 1 og 12 
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Zespół sterowania dla ”pojedynczych urządzeń wykonawczych” (przesuw boczny, ramię przechyłu i ramię wysięgnika) (Iilustracje 

dotyczą zespołu sterowania dla przesuwu bocznego – te same procedury mogą jednak być zastosowane w odniesieniu do dwóch innych zespołów 

sterowania) 

 
Brak reakcji ze strony urządzenia wykonawczego 
bocznego przesuwu, przechyłu i ramienia wysięgnika  
 
Różnica napięć pomiędzy zaciskiem 1 i  4, powinna 
wynosić+24 Volty. 

                               
 
Możliwe, że wyłącznik bezpieczeństwa wyłączył 
maszynę.  
 
Różnica napięć pomiędzy zaciskiem 1 i 6, a także 1 i 7 
powinna wynosić +24 Volty. 

 

          
 
Zakłócenie może dotyczyć działania pulpitu 
sterowniczego odpowiedzialnego za poruszanie 
urządzeniem wykonawczym pojedynczym.  
 
Różnica napięć pomiędzy zaciskiem 1 i 9 oraz 1 i 10 
powinna wynosić +24 Volty.  

 
 

  

           
 
Zaktywizować pulpit sterowniczy dla ruchu 
pojedynczych urządzeń wykonawczych.  
 
Różnica napięć pomiędzy zaciskiem 2 und 3, 
powinna wynosić +24 Volty.  

                               
Brak reakcji na próbę ruchu, nie znaleziono wyżej 
wymienionych pomiarów napięć. 
 
Zacisk 8 i 14, powinien wykazywać napięcie +5 Volt. 
O ile takiego napięcia się nie stwierdza błąd dotyczyć 
może zespołu sterowania.  

 
 
 
 
 
 

                 
                              

Zacisk 1 i 4 

Zacisk 1 i 7 

 

Zacisk 1 i 10 

 

Zacisk 2 i 3 

 

Zacisk 8 i 14 

 

Zacisk 1 i 6 

Zacisk 1 i 9 
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3. Awaria eksploatacyjna w obrębie sekcji napędu 

 
Gdy – brak reakcji podczas aktywizowania dźwigni przełączającej (brak dźwięku zaskakiwania 
dźwigni)  
Sprawdzić, czy włączony jest główny wyłącznik – w celu włączenia przekręcić wyłącznik zgodnie z 
kierunkiem wskazówek na zegarze.  Czy czerwony wyłącznik  On/Off znajdujący się na dźwigni 
przełączającej ustawiony został w położeniu On  (świeci zielona lampka)? Czy baterie zostały 
naładowane (sprawdzić wskaźnik)?  
Czy bezpiecznik 100 amperowy dla silnika napędu jest nienaruszony? Czy bezpiecznik 10 amperowy 

dla zespołu sterowania silnika jest nienaruszony? 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

      

Wyłącznik 
bezpieczeństwa funkcji 
jazdy do tyłu 
Urządzenie jedzie do 
przodu w przypadku 
nacisku. 

 

Dźwignia regulatora 
jazdy do przodu i do 
tyłu 

 

Dźwignia regulatora 
jazdy do przodu i do 
tyłu 

 

Wysoka i niska 
prędkość silnika 
napędu 

 

Włącznik/wyłącznik 
silnika napędu 

Gniazdo sterowania pracą 
silnika dla silnika  AC 

 

Bezpiecznik 100 A 
napędu 

 

Bezpiecznik 10 A dla 
zespołu sterowania 
silnika 

 

Silnik napędu 1200 W AC dla obydwu kół 

 

Maksymalne ciśnienie opon dla wszystkich 
czterech kół: 
43 PSI/2,95 Bar/295 Kpa. 

 

Hamulec elektryczny 

Urządzenie wykonawcze  przesuwu 
bocznego 

 

Bezpiecznik 60 A 
zespołu sterowania 
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Ładowarka baterii      CTEK Multi XT 14000 

 
Ładowarka jest i powinna być nastawiona na opcję „Normal“ 

                                      
Kompletny podręcznik znajduje się na stronie internetowej:     
http://www.ctek.com/Manuals/300W_da.pdf 
 

                         WSKAZANIA: 

 
 
Wskazanie         Opis     

0 
        1 
        2 
        3 
        4 
        5 
        6 
        A 
        B 
        C 
        D 
        E 

Stan zakłócenia urządzenia, przerwany proces ładowania. Zakłócenie – zobacz niżej. 
Miękki start 
Masa – ładowanie 
Absorpcja – ładowanie 
Konserwacja-ładowanie 
Zaopatrzenie w prąd elektryczny 
Odnowienie całkowicie rozładowanych baterii 
Ładowanie bez kompensacji temperatury 
Podłączone napięcie sieciowe 
Wartość Normalna 
Zaopatrzenie w prąd elektryczny 
Odnowienie 
Stan zakłócenia: 
Ładowarka przechodzi w stan awarii, gdy czas miękkiego startu został przekroczony, albo gdy 
samorozładowanie akumulatora (baterii) jest zbyt duże.  

  

http://www.ctek.com/Manuals/300W_da.pdf
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SCHEMATY POŁĄCZEŃ 
   
 

. 
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Engine 

Brown 1 Pin 13 Red/Blue 

Curtis controller 

 

 Blue 2 Pin 5 Pink  

 Yellow 3 Pin 8 Green  

 Grey 4 Pin 32 Red/Green  

 Red 5 Pin 26 Brown  

 White 6 Pin 31 Grey/Blue  

 

Steering 

Yellow 7 Pin 24 Yellow/Red  

 Brown 8 Pin 11 Pink  

 White 9 Pin 33 Pink/Black  

 Grey 10 Pin 16 Grey/Black  

 Green 11 Pin 1 Red  

 Blue 12 Pin 22 Violet/Red  

 Red 13 Red Emergency stop  

   Red 14 Pin 25 Red    

 Battery Indicator Blue 15 Pin 28 Blue Curtis controller  

   Green 16 Pin 29 Green    

 Engine Green ÷   Negative  

   Pink ÷     

 Steering Pink ÷     

 Battery Indicator Black ÷     

 Curtis controller Black Pin 7 ÷      

       

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiring for SL 608 Outdoor 
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