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Ez a kézikönyv a
916-400.220_001 cikkszámú
holmatro kiadvány eredeti angol szövegének fordítása.
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Holmatro
magyarországi képviselete és szervize:

SziFire
Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
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E-mail: info@szifire.hu
Web: www.szifire.hu
Ügyvezető igazgató: Szabó Imre
Mobil: +36 (30) 952-1886
E-mail: imre.szabo@szifire.hu
Holmatro divízió vezető: Laczkó Péter
Mobil: +36 (30) 248-6489
E-mail: peter.laczko@szifire.hu
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1

BEVEZETÉS

1.1

Felelősség kizárása

Minden jog fenntartva! Tilos ezen kiadvány bármely részét a Holmatro előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
bármely módon nyilvánosságra hozni, sokszorosítani, illetve megváltoztatni!
A Holmatro fenntartja a jogot a szerszámok részeinek előzetes értesítés nélkül történő módosítására, illetve
megváltoztatására. Jelen felhasználói kézikönyv tartalma hasonlóképpen bármikor módosítható. Ez a
felhasználói kézikönyv a jelenleg gyártott típusokon alapul és ezekre valamint a jelenleg hatályos jogszabályokra
vonatkozik. Holmatro nem tehető felelőssé ezen felhasználói kézikönyv használatából eredő hibákért, illetve
mulasztásokért, vagy kötelezettségekért, kivéve a Holmatro által okozott szándékos, vagy súlyos
gondatlanságot. A felhasználói kézikönyvvel, illetve a Holmatro felszerelések karbantartásával, és/vagy
javításával kapcsolatban részletes információért forduljon a Holmatro Műszaki Szervizéhez, illetve a Holmatro
helyi képviseletéhez. Maximális figyelmet fordítottunk jelen felhasználói kézikönyv összeállítására és
pontosságára, azonban a Holmatro nem tehető felelőssé az annak használatából eredő hibákért, illetve
mulasztásokért, vagy kötelezettségekért. Lépjen kapcsolatba a Holmatro-val, ha a jelen kézikönyv helyessége
vagy teljessége nem egyértelmű!
1.2

A kézikönyvről

Az eredeti kézikönyv angol nyelven íródott. Az ettől eltérő nyelvű kézikönyvek az eredeti utasítások
fordításaként jöttek létre.
1.3

Meghatározások

Rendszer:

Tápegységből, tömlő(k)ből és szerszám(ok)ból álló összeállítás.

Tápegység:

Olyan felszerelés, amely hidraulikus áramlást és nyomást hoz létre.

Tömlő:

Hajlékony hidraulikus csővezeték gyorscsatlakozókkal.

Szerszám:

Kettős működésű hidraulikus eszköz, mint például vágó-, feszítő-, kombinált szerszám,
illetve mentőhenger és emelőhenger.

Felszerelés:

Szerszám(ok), tömlő(k), tápegység és tartozékaik.

1.4

Általános tudnivalók

Gratulálunk Önnek, hogy Holmatro terméket vásárolt! A felhasználói kézikönyv utasításokat ad az érintett
felszerelés üzemeltetésével, karbantartásával, üzemzavaraival és biztonságával kapcsolatban. Ez a felhasználói
kézikönyv tartalmazza a Holmatro komplett rendszereinek használatával kapcsolatos biztonsági előírásokat is.
Előfordulhat, hogy a felhasználói kézikönyv ábrái az egyes típusok vonatkozásában kis mértékben eltérnek.
Minden olyan személynek, aki részt vesz ezen felszerelés üzembe helyezésében, kezelésében,
karbantartásában, illetve hibaelhárításában, előzőleg el kell olvasnia és tudomásul kell vennie jelen felhasználói
kézikönyv tartalmát, különös tekintettel a biztonsági előírásokra.
A kezelési hibák elkerülése és a felszerelés problémamentes működtetése érdekében a felhasználói
kézikönyvnek mindig a kezelő számára könnyen elérhető helyen kell lenni.
1.5

Alkalmazhatóság

A termék egy olyan felszerelés része, amely tűzoltók és műszaki mentőszolgálatok által kerül felhasználásra, és
járművek vagy más szerkezetek elemeinek vágására, feszítésére, ill. széthúzására használható.
A CORE egy szabadalmaztatott rendszer és csak CORE rendszerekben használható. Csak eredeti Holmatro
adaptereket használjon!
1.5.1

Rendszer követelmények

Szerszámonként nagyon eltérő lehet az irányítás, a működési nyomás és a szükséges olajmennyiség, ezért
a Holmatro tápegységek, tömlők és szerszámok nem minden kombinációja alkalmazható.
Ha kétsége van a rendszer kompatibilitását illetően, mindig konzultáljon a helyi Holmatro képviselettel!
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1.6

Kezelőszemélyzet

A rendszer kezelését kizárólag arra kioktatott személyek végezhetik, az érvényben lévő helyi előírások,
biztonsági és környezetvédelmi előírások ismerete és szigorú betartása mellett.
A felszerelések javítási munkáit kizárólag Holmatro helyi képviseletének szerviz szakemberei végezhetik.
1.7

Garancia

A garanciális feltételeket az "Általános szerződési feltételek" c. dokumentum tartalmazza.
A Holmatro cég felhívja a figyelmet arra, hogy a felszerelésre, illetve a rendszerre vonatkozó összes garancia
megszűnik, valamint a Holmatro céget kártalanítania kell bármely esetleges termékfelelősséget, illetve
kötelezettséget illetően, amennyiben:
 a szervizelés, illetve karbantartás nem az előírásokkal szigorú összhangban került elvégzésre, illetve a
javításokat nem a Holmatro szakembere végezte, vagy azok előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül
kerültek elvégzésre;
 a felhasználó által végzett módosítások, szerkezeti változtatások, a biztonsági eszközök kiiktatása, a
hidraulikaszelepek nem megfelelő beállítása, üzemeltetési hibák, illetve nem megfelelő javítás
történt;
 nem eredeti, Holmatro gyártmányú alkatrész, vagy az előírttól eltérő fajtájú kenőanyag került
felhasználásra;
 a felszerelés, illetve rendszer használata szakszerűtlenül, helytelenül, gondatlanul, nem
rendeltetésszerűen történt.
1.8

Megfelelőségi nyilatkozat

Az eszköz az Európai Unióban hitelesített, vagyis megfelel az alapvető fontosságú biztonsági előírásoknak.
Az eredeti Megfelelőségi Nyilatkozatot a termékkel együtt szállítjuk.
A tervezés során figyelembe vett szabványokat és irányelveket a jelen dokumentum Műszaki adatok c.
része tartalmazza.

2

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

2.1

Ebben a felhasználói kézikönyvben szereplő szimbólumok ismertetése
VÉSZHELYZET
Fenyegető veszélyhelyzetet jelöl, amely – ha nem hárítják el – halált vagy súlyos sérülést
okoz.
VESZÉLY
Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amely – ha nem hárítják el – halált vagy súlyos sérülést
okozhat.
FIGYELMEZTETÉS
Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amely – ha nem hárítják el – közepesen súlyos, vagy
kisebb sérülést okozhat.
JAVASLAT
Fizikai sérülést nem okozó eljárások, melyek – ha nem hárítják el – anyagi kárt okozhatnak.
MEGJEGYZÉS
A termék optimális használatához kapcsolódó fontos információkat hangsúlyoz. Ez a
szimbólum szerepel a felhasználói kézikönyvben minden olyan szabálynál, ami a termék
használatára, illetve karbantartására vonatkozik.

GBP 10 EVO 3

916.400.220-001

6

HU

Mindig tartsa be ezeket a szabályokat, valamint a helyi megelőző biztonsági előírásokat is, és nagyon
óvatosan járjon el! Tájékoztasson minden, a munkafolyamatban részt vevő személyt is ezekről a
szabályokról!
2.2 Adattábla és CE jelölés a felszerelésen
Lásd 1. sz. ábra
A felszerelésen elhelyezett összes, a biztonságra, illetve veszélyre figyelmeztető piktogramot be kell tartani, és
azoknak egyértelműen olvashatónak kell lenniük.
A nem olvasható piktogramokat cseréltesse ki a Holmatro szerviz szakemberével!
VESZÉLY
Ezen utasítások betartásának elmulasztása súlyos személyi sérüléshez, halálesethez, valamint a
rendszer károsodásához, illetve következményes kárhoz vezethet!
A
VESZÉLY
Viseljen védőszemüveget!
(vagy teljes védőálarcot)

Lépjen
kapcsolatba
a Holmatro-val

VESZÉLY
Viseljen munkavédelmi cipőt!
(megerősített bokarésszel és megfelelő lábujj
védelemmel)

MEGJEGYZÉS
Használat előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet!

VESZÉLY
Viseljen munkavédelmi kesztyűt!

VESZÉLY
Viseljen fényvisszaverő anyaggal ellátott, az egész testet
fedő munkavédelmi ruházatot!

VESZÉLY
Viseljen sisakot!

B

Adattábla

GBP 10 EVO 3

Adattábla a következő adatokkal:
 Típusjelzés
 Gyári szám
 Gyártás időpontja
 CE jelölés
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Általános biztonsági előírások

2.3










A felszerelést kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni. Ha bármilyen kétsége támad, vagy
bizonytalan valamiben forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez!
Cserélje ki az olvashatatlan biztonsági szimbólumokat, piktogramokat, és információs táblákat a Holmatro
helyi képviseletétől beszerezhető, azonos táblákkal!
A lakkozott, műanyag, illetve gumi részek nem ellenállóak korróziós hatású savakkal, illetve folyadékokkal
szemben. Minden olyan részt, amely előzőleg korróziós hatású savval, vagy folyadékkal került érintkezésbe
öblítsen le bő vízzel! Az ellenálló képességi listára van szüksége, forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez!
A csatlakozók belső és/vagy külső elszennyeződését meg kell előzni!
A felszerelést a hegesztés, illetve köszörülés során keletkező szikráktól meg kell védeni!
Munkavégzés során kerülni kell az egészségtelen testhelyzetet, testtartást, mivel az fizikális panaszokat
okozhat.
Az ellenőrzési és karbantartási utasításokat be kell tartani!
A felszerelés, illetve rendszer bármely részének átalakítását, illetve javítását kizárólag a Holmatro
képviselete végezheti.
Kizárólag eredeti Holmatro alkatrészek, és/vagy Holmatro által előírt karbantartási anyagok használhatók.
Személyi biztonság

2.4

A mentést végzőknek - a normál munkavégzéshez előírt - összes egyéni védőfelszerelést használniuk kell.
Az egyéni védőfelszerelések használatának elmulasztása súlyos sérüléseket okozhat.
Az eszköz használatakor minimum az alábbi személyi védőeszközök viselése kötelező:
 védősisak
 védőszemüveg, vagy teljes védőálarc
 védőkesztyű
 védőruházat, amely a teljes testet eltakarja, és fényvisszaverő csíkozással van ellátva

védőcsizma / bakancs boka- és lábujjvédelemmel

védőálarc szűrőbetéttel, üveg, illetve bizonyos műanyagok vágásakor.
A berendezésre vonatkozó biztonsági előírások

2.5











Tűz, nyílt láng használata és a dohányzás tilos a tápegység közelben!
Soha ne állítsa át a biztonsági szelepek beállításait, melyek korlátozzák a maximális nyomást!
Ne használja a tápegységet, ha részben vagy teljesen víz alatt van (vagy volt), vagy ha heves esőzésnek
van/volt kitéve!
Ne szerelje szét az akkumulátort!
Ne zárja rövidre az akkumulátort!
Álljon le, ha sérült az akkumulátor!
Mindig megfelelő feszültségű, földelt feszültségforrást használjon!
Óvakodjon a veszélyes elektromos feszültségtől!
Csak a villanymotor teljesítménynek megfelelő hosszabbítót használjon!
Sose húzza az elektromos kábeleket és kerülje a kábelek sérülését!
Az akkumulátorra vonatkozó biztonsági előírások

2.6

VESZÉLY







Kerülje a robbanásveszélyes gázokat, nyílt lángot, szikrákat! Ezek közelében robbanásveszély áll fönn.
Az akkumulátort ne merítse vízbe, illetve ne tegye ki nagy mennyiségű víz vagy egyéb folyadék
hatásának (kívül vagy belül)!
Kerülje az akkumulátor rövidzárlatát! A csatlakozók ne érintkezzenek fém tárgyakkal vagy vízzel.
Nedves akkumulátort ne próbáljon meg tölteni!
Ne használjon sérült akkumulátort! Ne használja tovább az akkumulátort és lépjen kapcsolatba a
Holmatro helyi képviseletével!
Ne ütögesse, ne nyomja össze, ne ejtse le és ne dobálja az akkumulátort!
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Ne végezzen közvetlen forrasztást az akkumulátoron!
Ne nyissa ki az akkumulátort!
Védje az akkumulátort a közvetlen napsugárzástól és egyéb hőhatásoktól!
Ne helyezze az akkumulátort mikrohullámok közelébe vagy nagynyomású tartályba!
Használaton kívül tárolja az akkumulátort száraz helyen, gyermekektől biztonságosan elzárva!
Az akkumulátor leselejtezését a helyi előírásoknak megfelelően, illetve az ebben a kézikönyvben leírtak
szerint végezze!
JAVASLAT








Az akkumulátort csak a megfelelő akkumulátor töltővel használja!
Az akkumulátort csak eredeti rendeltetésének megfelelően használja!
Az akkumulátorokat jól szellőző, hűvös helyen kell tárolni. A helyiség hőmérséklete ne haladja meg a
maximálisan megengedett 40°C-ot! (104°F)
Kerülje, hogy tárolás közben az akkumulátorokat hosszan tartó közvetlen napsugárzás érje!
Azon személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy mentális okból kifolyólag, illetve tapasztalatlanság miatt
nem tudják az akkumulátort biztonságosan működtetni, csak hozzáértő személyzet felügyelete mellett
használhatják a terméket.
Gyermekek elől zárja el az akkumulátort!

2.7
A lítium-ion akkumulátorokra vonatkozó biztonsági előírások
A lítium-ion akkumulátorok nagymértékben különböznek a NiCad és NiMH akkumulátoroktól, ezért kezelésük is
különböző. Minden használat előtt és után ellenőrizze a Li-ion akkumulátor fizikai sérülés-mentességét; fizikai
sérülés lehet pl. meglazult dugók és vezetékek. Ezek a jelek arra utalhatnak, hogy probléma van az
akkumulátorral, és ez hibához vezethet.
2.8
Az akkumulátor töltőkre vonatkozó biztonsági előírások
 Használat előtt figyelmesen olvassa el az akkumulátor töltőre vonatkozó előírásokat!
 Csak megfelelő feszültségű és frekvenciájú áramellátó rendszert használjon! Az elektromos előírások az
adattáblán találhatók.
 Az akkumulátor töltőt csak zárt helyen használja!
 Az akkumulátort töltőt ne érje nedvesség!
 Az akkumulátor töltőt soha ne vigye a tápkábelénél fogva! Soha ne húzza a tápkábelt, amikor ki akarja húzni
az akkumulátor töltőt az elektromos hálózatból! A tápkábelt tartsa távol hőtől, olajtól és éles szélektől!
 Ne használja az akkumulátor töltőt nagyon gyúlékony felszínen vagy környezetben!
 Nedves akkumulátort ne próbáljon meg tölteni!
 Használaton kívül tárolja az akkumulátor töltőt száraz helyen, gyermekektől biztonságosan elzárva.
 Azon személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy mentális okból kifolyólag, illetve tapasztalatlanság miatt nem
tudják az akkumulátor töltőt biztonságosan működtetni, csak hozzáértő személyzet felügyelete mellett
használhatják a terméket.
 A minimum és maximum töltési hőmérsékletet szigorúan tartsa be! Lásd 5.3
 Ne használjon sérült akkumulátor töltőt (pl. ha leejtették, vagy sérült a tápkábel / tápcsatlakozó).
 Ne szerelje szét az akkumulátor töltőt!
 Rövidzárlat kockázata: az akkumulátor töltővel kerülje a fémtárgyakat!
2.9

A hálózati adapterre vonatkozó biztonsági előírások
VESZÉLY







Használat előtt figyelmesen olvassa el a hálózati adapterre vonatkozó előírásokat!
Csak megfelelő feszültségű és frekvenciájú elektromos hálózatba csatlakoztassa a hálózati adaptert! Az
elektromos előírások az adattáblán találhatók.
A hálózati adaptert ne érje nedvesség!
A hálózati adaptert soha ne vigye a kábelénél fogva! Soha ne húzza a kábelt, amikor ki akarja húzni a
hálózati adaptert az elektromos hálózatból! A kábelt tartsa távol hőtől, olajtól és éles szélektől!
Ne használja a hálózati adaptert nagyon gyúlékony felszínen vagy környezetben!
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Használaton kívül tárolja a hálózati adaptert száraz helyen, gyermekektől biztonságosan elzárva!
Azon személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy mentális okból kifolyólag, illetve tapasztalatlanság miatt nem
tudják a hálózati adaptert biztonságosan működtetni, csak hozzáértő személyzet felügyelete mellett
használhatják a terméket.
Ne használjon sérült hálózati adaptert (pl. ha leejtették, vagy sérült a kábel / csatlakozó).
Ne szerelje szét a hálózati adaptert!
Rövidzárlat kockázata: a hálózati adapterrel kerülje a fémtárgyakat!
Csak Holmatro Greenline mentőeszközök működtetésére használja a hálózati adaptert!

2.10


















A mentési munka megkezdése előtt végezzen kockázatfelmérést (EN-ISO 12100)!
Tartsa távol a bámészkodókat, személyek és állatok közelében fokozott óvatossággal kell eljárni!
Gondoskodni kell arról, hogy a munkaterület jól áttekinthető és megfelelően megvilágított legyen!
Dolgozzon módszeresen és stressz-mentesen! Ennek hatására csökken a tévedések, a kombinált
vészhelyzetek, ezáltal a balesetek kockázata.
Használat előtt ellenőrizze a felszerelés sérülésmentes állapotát! Kizárólag kifogástalan állapotú felszerelés
használható. Ellenkező esetben forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez!
Álljon szilárd talajon és mindkét kezével tartsa a felszerelést!
Munkavégzés során tilos a jármű és a felszerelés között tartózkodni!
Használat során folyamatosan ellenőrizze a szerszám és a többi felszerelés elhelyezkedését!
Azokat a járműrészeket, amelyek a vágás, illetve feszítés során elszabadulhatnak, rögzíteni kell!
Tilos a hidraulikus csatlakozókat össze,- illetve szétcsatlakoztatni, ha a felszerelés használatban van, vagy
ha a rendszer nyomás alatt áll!
Kizárólag - megfelelően felszerelt - eredeti Holmatro tartozékok használhatók!
Figyelni kell arra, hogy testrész ne kerüljön mozgó részek közé, mert ilyenkor fenn áll a testrész
zúzódásának, vagy elvágásának veszélye!
Ellenőrizze, hogy a vezérlő fogantyú nem hibásodott-e meg!
Azonnal állítsa le a rendszert, ha az furcsa hangokat ad, vagy rendellenes működik!
Azonnal állítsa le a rendszert, hal olajszivárgást tapasztal! A nyomás alatt kiáramló olaj áthatolhat a bőrön
és súlyos sérülést okozhat. Ha valakinek a szervezetébe olaj került, azonnal orvoshoz kell fordulni! Adja
meg az olaj típusát az orvosi személyzetnek!
Az inaktív berendezést azonnal vissza kell vinni az eszközök tárolási helyére.
Mindig tartsa be a művelet során használt egyéb eszközökre vonatkozó biztonsági előírásokat is!

2.11






A rendszer üzemeltetésére vonatkozó biztonsági előírások

Karbantartásra vonatkozó biztonsági előírások

A karbantartási munkák végzése során viseljen egyéni védőeszközöket!
Tilos a karbantartási munkákat olyan módon végezni, hogy az a biztonságot veszélyeztesse!
Gondoskodni kell arról, hogy mozgó részek ne jöhessenek váratlanul mozgásba!
Gondoskodni kell arról, hogy a felszerelés ne gördülhessen el, illetve ne billenhessen fel! A vezérlést és a
hajtást ki kell kapcsolni, és biztosítani kell, hogy az váratlan, nem szándékolt módon ne lehessen
működésbe hozni!
A karbantartási munkák során elhasznált termékeket környezetbarát módon kell kezelni!
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3

LEÍRÁS

3.1

Felszerelés

A tápegység önállóan használható, mivel hidraulikus rendszerét akkumulátor hajtja.
A tápegység CORE apa csatlakozóval rendelkező Holmatro szerszámokat tud működtetni. Ezek az eszközök
kézi szerszámok, vagyis egy ember által használhatók.
A tápegység kompakt kialakítása és könnyű súlya következtében egy személy által egyszerűen hordozható. Az
elektromotor két fokozatú szivattyút működtet, amely 720 bar üzemi nyomást állít elő. Az elektromotort egy 28 Vos akkumulátor hajtja.
3.2
Típus megjelölés
GBP10EVO3
Karakter Kód
Leírás
1-3
GBP
Modell
4-5
10
Típus megjelölés
6-9
EVO3
Akkumulátoros meghajtás
3.3
A termék egyes részeinek azonosítása
Lásd 2. sz. ábra
1 Akkumulátor rögzítő
2 Akkumulátor
3 Akkumulátor töltöttség kijelző
4 Akkumulátor tartó
5 Hidraulika olaj sapka / leeresztő
6 Nyomásmentesítő szelep
3.4

7 CORE™ csatlakozó (anya)
8 Kapcsolókábel
9 Ki- / bekapcsoló (5. sz. ábra)
10 Töltés kijelző gomb
11 Töltés kijelző (lásd 3.6)

Műszaki adatok

Jellemzők
Max. üzemi nyomás
Hidraulikaolaj típusa
Teljesítmény
Zajszint (@1m/3.25 láb)
Zajszint (@4m/13 láb)
Rezgésszint
Védelmi szint
Hőmérsékleti tartomány
Irányelvek
Jellemzők
Olajtartály max. térfogata
Olajtartály tényleges térfogata
Nyomástartomány 1. fokozat
Nyomástartomány 2. fokozat
Térfogatáram 1. fokozat
Térfogatáram 2. fokozat
Tömeg, üzemkészen
Méretek (AxBxC)
Lásd 3. sz. ábra

GBP 10 EVO 3

Mértékegység
(bar / MPa)
psi
dB (A)
dB (A)
m/s²
°C
°F
-

Általános műszaki adatok
720 / 72
10443
ISO-L HV VG 15/22
28 VDC – 700 W
74
65
< 2.5
IP54
-20 +55
-4 +131
2006/42/EC, 2014/30/EU

Mértékegység
(cm³ / uncia)
(cm³ / uncia)
(bar / MPa)
(bar / MPa)
cm³/perc
uncia/perc
cm³/perc
uncia/perc
kg
font
mm
hüvelyk

GBP10EVO3
635 / 21.5
425 / 14.4
0-135 / 0-13.5
135-720 / 13.5-72
2200
74.7
250
8.5
7.5
16.5
380 x 240 x 120
15 x 9.4 x 4.7
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3.5

Tartozékok

Az alábbi táblázat mutatja az elérhető tartozékokat cikkszámokkal együtt.
Leírás
Típus
Hálózati feszültség
Cikkszám
Greenline akkumulátor
BPA286
151.000.307
Greenline akkumulátor töltő
BCH1
220-240 VAC
150.182.208
BCH2
100-120 VAC
150.182.209
BCH3
12-24 VDC
150.182.286
Hálózati csatlakozó
BMC1
220-240 VAC
150.182.206
BMC2
100-120 VAC
150.182.207
Akkumulátor tok
150.182.214
3.6
Töltöttség kijelző (SOC)
Az akkumulátor LED kijelzője megmutatja:
- a hozzávetőleges akkumulátor szintet (SOC)
- az akkumulátor állapotát.
3.6.1 Töltöttség kijelző
Minden egyes LED kb. 25%-nyi töltöttséget jelöl. A töltöttség kijelzőt a töltöttség kijelző gomb
néhány másodperces megnyomásával lehet aktiválni.

1
zöld
zöld
zöld
zöld
zöld
zöld
zöld
villogó zöld

A LED helye és színe
2
3
zöld
zöld
zöld
zöld
zöld
zöld
zöld
villogó zöld
zöld
villogó zöld
-

4
zöld
villogó zöld
-

SOC

Művelet / Megoldás

≥ 75%
> 62%
≥ 50%
> 37%
≥ 25%
≥ 12%
≥ 5%
< 5%

Használja az akkumulátort
Használja az akkumulátort
Használja az akkumulátort
Használja az akkumulátort
Töltse az akkumulátort
Töltse az akkumulátort
Töltse az akkumulátort
Töltse az akkumulátort

3.6.2 Az akkumulátor állapota
Az akkumulátorkezelő rendszer (BMS) megvédi az akkumulátort a belső sérülésektől. A következő
LED kombinációk mutatják az akkumulátor állapotát és a javasolt teendőket.
A LED helye és színe
1
2
3
4
piros
zöld
piros
zöld zöld piros
zöld zöld zöld
piros/zöld
piros/zöld
zöld

Állapot

Művelet / Megoldás

Nem megfelelő feszültség
Az elektronika túlmelegedése
A cellák túlmelegedése
A cellák túl alacsony hőmérsékletűek
Nem megfelelő feszültség és
hőmérséklet

Töltse az akkumulátort
Hűtse az akkumulátort
Hűtse az akkumulátort
Melegítse az akkumulátort
Töltse és melegítse az
akkumulátort

3.7
Az akkumulátorok műszaki adatai
Leírás
Mértékegység
Feszültség
VDC
Kapacitás
Ah
Teljesítmény
Wh
Akkumulátor típusa
Tömeg, üzemkészen
kg
font
Hőmérsékleti tartomány
°C
°F

GBP 10 EVO 3

BPA286
28
6
151
Li-ion
1
2.2
-20 +55
-4 +131
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3.8
Az akkumulátor biztonsági jellemzői
Az akkumulátor az alábbiakkal szemben védett:
 Rövidzárlat
 Mély kisülés
 Túl- és alulfeszültség (az akkumulátor és az egyedi cellák)
 Túl-áram a töltés és a kisütés során
 Túltöltés
 Túl magas hőmérséklet (az egyedi cellák és az elektronika)
 A megengedett hőmérsékleti tartományon kívüli töltés és kisütés

ELSŐ HASZNÁLAT

4
4.1






Általános
Ellenőrizze a berendezés hiánytalan és sértetlen állapotát! Ne használjon sérült berendezést; ebben
az esetben lépjen kapcsolatba a helyi Holmatro képviselettel!
Ellenőrizze, hogy a ki-/bekapcsoló a kábellel csatlakoztatva van a tápegységhez!
Használat előtt mindig teljesen töltse fel az akkumulátort! Lásd 5.12
Helyezze az akkumulátort a tartóba / adapterbe úgy, hogy bekattanjon!
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor rögzítő szerkezete megfelelően működik!

5

MŰKÖDÉS

5.1

A rendszer működése

A rendszer tápegységből, tömlő(k)ből és egy vagy több szerszámból áll.
Ez a hidraulikus tápegység akkumulátorról vagy külső elektromos hálózatról működik. A tápegység
hidraulika olajat szállít, és hidraulikus nyomást hoz létre. A hidraulikus tápegység anya CORE csatlakozóval
rendelkezik. A tömlő a hidraulikus olaj szállítására szolgál a tápegység és a szerszám között.
A tömlő a rendszer olyan része, amely összeköti a tápegységet a szerszámmal, ezzel egy zárt rendszer jön
létre.
A ki-/ bekapcsoló egy kábellel csatlakozik a tápegységhez.
A motor állandó fordulatszámon működik.
5.2
Hordozó helyzet
Lásd 3. sz. ábra
A hidraulikus tápegységet úgy tervezték, hogy az belefér egy hátizsákba. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor a
tápegység tetején helyezkedik el! A CORE csatlakozó a tápegység alján található.
5.3
Az akkumulátor behelyezése
 Helyezze az akkumulátor a tartóba / adapterbe úgy, hogy az bekattanjon!
5.4
Csatlakoztatás külső elektromos hálózatra
Lásd 6. sz. ábra
Az akkumulátoron kívül az eszközt az elektromos hálózatról is működtetheti, speciális hálózati csatlakozó
segítségével. Csak eredeti hálózati csatlakozót használjon!
 Csúsztassa a hálózati csatlakozó adapterét az akkumulátor tartóba / adapterbe, amíg az szorosan bekattan!
 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a megfelelő villamos hálózatra!
5.5

CORE™ csatlakozók

A CORETM rendszerű hidraulikus tömlő kisnyomású tömlőben elhelyezett nagynyomású tömlőből áll (tömlő a
tömlőben rendszer).
Az anya csatlakozónak egyedülálló funkciója van: szétkapcsolás után belül összekapcsolja a belső nyomó
és a külső visszafolyó tömlőt. Ez azt jelenti, hogy a szerszámok csatlakoztatása és lecsatlakoztatása
elvégezhető anélkül, hogy a tömlőben az olajáramlás megszakadjon.
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5.6

Hidraulika tömlő(k) csatlakoztatása

5.6.1

Általános tudnivalók
FIGYELMEZTETÉS
Tilos sérült csatlakozókat használni!
A hidraulika tömlők csatlakoztatásához soha ne használjon fogót, vagy hasonló eszközt!

Tömlők CORE™ csatlakozóval
Lásd 7. sz. ábra
Ellenőrizze, hogy a csatlakozók nem szennyezettek vagy sérültek, ha szükséges, tisztítsa meg!
Csatlakoztassa össze a két csatlakozót úgy, hogy azokat egymással szembe tartja, majd az apa
csatlakozót egy mozdulattal nyomja az anya csatlakozóba! Ekkor az anya csatlakozó külső gyűrűje
automatikusan a nyilakkal ellentétes irányba fog elmozdulni.
Ellenőrizze, hogy a csatlakozókat kézi erővel nem lehet szétválasztani!

5.6.2




Hidraulika tömlő(k) szétcsatlakoztatása

5.7

5.7.1 Általános tudnivalók
JAVASLAT
A hidraulika tömlők szétcsatlakoztatásához soha ne használjon fogót, vagy hasonló eszközt!
Tömlők CORE™ csatlakozóval
Lásd 8. sz. ábra
A szétkapcsoláshoz fordítsa az anya csatlakozó külső gyűrűjét és húzza a nyilak irányába! Az apa
csatlakozó kicsúszik.
Távolítsa el a szennyeződést és az olajat a csatlakozókról!

5.7.2


5.8

Nyomásmentesítés

5.8.1

Általános tudnivalók

Hőmérséklet különbség hatására túlnyomás jöhet létre a nem csatlakoztatott tömlőkben és szerszámokban.
Előfordulhat, hogy ez a túlnyomás lehetetlenné teszi a szóban forgó részegységek csatlakoztatását.
Ez a túlnyomás a nyomásmentesítő szerszám segítségével szüntethető meg.
Ez a tartozék mind a CORETM, mind a kettős tömlő rendszer esetén rendelkezésre áll, és minden egyes
tápegységhez normál tartozékként leszállításra kerül.
JAVASLAT
Ajánlott, hogy ezen szerszámból mindig egynél több legyen kéznél!
5.8.2 Tömlők CORE™ csatlakozóval
Lásd 9. sz. ábra
 Rögzítse a nyomásmentesítő szerszámot az apa csatlakozóra (1)!
 Forgassa a gombot az óramutató járásirányába (2) a nyomásmentesítéshez! Némi olaj ki fog folyni.
 Forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba (3)!
 Vegye le a nyomásmentesítő szerszámot a csatlakozóról! (4)
5.8.3

Nyomásmentesítés csatlakoztatott tömlőknél

Általános tudnivalók
Ha nem lehetséges a hidraulika tömlő szétcsatlakoztatása, mert a rendszer még mindig nyomás alatt van, a
nyomást megszüntethetjük a nyomásmentesítő szeleppel.
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CORE™ rendszer
 Állítsa le a tápegységet!
 Forgassa a nyomásmentesítő szelep csavarját az óramutató járásával megegyező irányba (2, 6. sz.
ábra), ütközésig, a túlnyomás feloldására.
 Forgassa a nyomásmentesítő szelep csavarját az óramutató járásával ellentétes irányba,
ütközésig, hogy készen álljon egy eszköz használatára!
5.9





Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét!
Töltse föl vagy cserélje ki az akkumulátort, ha szükséges!
Csatlakoztassa a hidraulikus tömlőt! (opcionális)
Nyomja meg a tápegység on/off gombját! (Lásd 2, 9. sz. ábra)

5.10


A tápegység bekapcsolása

A tápegység kikapcsolása

Nyomja meg a tápegység on/off gombját! (Lásd 2, 9. sz. ábra)

5.11 Az akkumulátor töltése




Tanulmányozza a töltő leírását, mielőtt elkezdi tölteni az akkumulátort!
Csak az előírt akkumulátor töltőt használja az akkumulátor töltésére!
A legjobb eredményt és a leghosszabb élettartamot úgy érheti el, ha száraz környezetben, 18-24 °C
között (64-75 °F) tölti az akkumulátort.
FIGYELMEZTETÉS
Az akkumulátor sérülhet, ha 0 °C (32 °F) alatt vagy 40 °C (104 °F) fölött tölti.






Az akkumulátor töltöttség kijelzője (SOC) mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét.
Az akkumulátor akkor éri el maximális kapacitását, ha többször teljesen feltöltik, majd kisütik.
Mindig töltse fel az akkumulátort, akkor is, ha csak rövid ideig használta!
Az akkumulátort bármennyire időre csatlakoztathatja a töltőjére, mert védve van a túltöltéstől.
JAVASLAT
A használaton kívüli akkumulátort mindig csatlakoztassa a töltőjére (elektromos hálózatra)!
Ha az akkumulátor feltöltődik, a töltő automatikusan kikapcsol, majd rendszeres
időközönként újra bekapcsol, ezzel biztosítja a 100 %-os töltöttséget.

5.12
Az akkumulátor töltése a dokkoló egységben
 Helyezze az akkumulátort a dokkoló egységbe! Ellenőrizze, hogy az akkumulátor bekattan a megfelelő
helyzetbe!
 Csatlakoztassa a töltőkábelt az akkumulátor töltőre és a dokkoló egységre!
 Csatlakoztassa az akkumulátor töltő tápkábelét a villamos hálózatra!
MEGJEGYZÉS
Az akkumulátor kb. 1 óra alatt töltődik fel teljesen.

JAVASLAT
Kisütés után töltse az akkumulátort 24 órán át! Amennyiben az akkumulátor 24 óra elteltével
sem töltődik fel, lépjen kapcsolatba a helyi Holmatro képviselettel!
5.13
Akkumulátor töltöttség kijelző LED
Lásd 2, 3. sz. ábra
A tápegységen van egy LED kijelző, mely mutatja az akkumulátor hozzávetőleges töltöttségi szintjét (SOC).
Az akkumulátor töltését azelőtt kell megkezdeni, mielőtt a kijelzőn elkezd villogni a piros lámpa.

GBP 10 EVO 3

916.400.220-001

15

HU

Akkumulátor töltöttségi kijelző (SOC)
SOC (töltöttségi állapot) Jelzés a tápegységen
75% - 100%
3 zöld lámpa világít
50% - 75%
2 zöld lámpa világít
25% - 50%
1 zöld lámpa világít
1% - 25%
1 piros lámpa világít
0%
1 piros lámpa villog, hangjelzést ad ki, a tápegység kikapcsol

6

HASZNÁLAT

6.1

Általános információk

A mentőfelszerelésnek mindig bevetésre kész állapotban kell lenni. Ez azt jelenti, hogy a berendezést
közvetlenül használat után, mielőtt tárolásra kerülne, ellenőrizni kell és meg kell vizsgálni!
FIGYELMEZTETÉS
Győződjön meg arról, hogy naprakészen ismer minden biztonsági előírást és elsajátította a rendszer
összes olyan felszerelésének használatát, amellyel dolgozni fog!
Tilos megkísérelni hidraulikus csatlakozó összecsatlakoztatását, illetve szétcsatlakoztatását, ha a
felszerelés éppen használatban van, vagy ha a rendszer nyomás alatt áll!
6.2
Használat előtt
Csak olyan szerszám(ok) működtetésére használja a tápegységet, melyek olajszükséglete kisebb, mint a
maximálisan elérhető olajmennyiség.
 Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét! Lásd 5.13
 Csatlakoztassa a hidraulikus tömlő(ke)t a szerszámhoz és a tápegységhez! Lásd 5.6
 Kapcsolja be a tápegységet!
 Helyezze nyomás alá a szerszámo(ka)t:
- CORE™ rendszer esetén ez megtörténik a csatlakozó csatlakoztatásával.
 A rendszer használatra kész.
6.3

Használat során

6.3.1 Szerszámok és/vagy tömlők cseréje CORE™ rendszer esetén
 Nincs teendő a tápegységen.
6.3.2 Az akkumulátor cseréje
 Kapcsolja ki a tápegységet!
 Vegye ki az akkumulátort! Lásd 4. sz. ábra
 Helyezzen be egy új akkumulátort a tápegységbe!
 Kapcsolja be a tápegységet!
FIGYELMEZTETÉS
Ha az akkumulátort működő tápegységből veszi ki, az új akkumulátor behelyezésekor a
tápegység azonnal bekapcsol.
JAVASLAT
Kifejezetten javasoljuk, hogy mindig legyen legalább egy, teljesen feltöltött pót akkumulátor
készenlétben!
6.4

Használat után

6.4.1 Kikapcsolás és szétcsatlakoztatás
 Helyezze vissza a szerszámot a kiinduló helyzetbe, hogy fenntartsa a tápegység olajszintjét!
 Kapcsolja ki a tápegységet!
 Csatlakoztassa le a hidraulikus tömlő(ke)t a szerszámról és a tápegységről! Lásd 5.7
 Vegye ki és töltse az akkumulátort!
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6.4.2 Felülvizsgálat
 Ellenőrizze a tápegység hiánytalan és sértetlen állapotát, illetve hogy nincs-e olajszivárgás. Ne
használja a tápegységet, ha szivárog belőle az olaj vagy sérült; ekkor lépjen kapcsolatba a helyi
Holmatro képviselettel!
 Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, és ha szükséges, töltse fel! Lásd 5.11
6.4.3 A tápegység tisztítása
 Bizonyosodjon meg róla, hogy a tápegység lehűlt.
 Tárolás előtt tisztítsa meg a tápegységet és tartozékait!
 Tisztítsa meg a csatlakozókat!
 Szárítsa meg a tápegységet, ha korábban nedves viszonyok között használták!
6.4.4

A tápegység tárolása
JAVASLAT
A használaton kívüli akkumulátort mindig csatlakoztassa a töltőjére (elektromos hálózatra)! Ha
az akkumulátor feltöltődik, a töltő automatikusan kikapcsol, majd rendszeres időközönként újra
bekapcsol, ezzel biztosítja a 100 %-os töltöttséget.




Tárolja a tápegységet vízszintesen, száraz és jól szellőző helyen! A maximum tárolási hőmérsékletet
nem szabad túllépni!
Biztosítsa, hogy a tápegység nem borul fel szállítás során!

7

HIBAELHÁRÍTÁS

7.1

Általános tudnivalók

Lépjen kapcsolatba a helyi Holmatro képviselettel, ha a felsorolt megoldások nem vezetnek a kívánt
eredményre, vagy ha egyéb problémát észlel.
Meghibásodás vagy javítás esetén mindig hivatkozzon az eszköz típusára és gyári számára!
JAVASLAT
Amennyiben a tápegységet javításra a helyi képviseletre kell szállítania, bizonyosodjon meg
róla, hogy ki van kapcsolva, vagyis működtető gombja OFF állásban van.
7.2

A tápegység nem működik az on/off gomb megnyomására

Lehetséges ok
Az akkumulátor állapota nem megfelelő.

A tápegység nincs aktiválva.
Az akkumulátor alvó módban van. Ez
történik, ha 10 percnél hosszabb ideig nem
használja az eszközt.
Az elektromotor nem működik.
Az akkumulátor nincs megfelelően
behelyezve.
A tápegység túlmelegedett.
Az akkumulátor zárszerkezete nincs zárva.
Az akkumulátor lemerült.
Hiba van a tápegységben.
Túl sok hidraulika olaj van a tartályban.

GBP 10 EVO 3

Megoldás
 Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét a SOC kijelző
gomb megnyomásával! Lásd 3.6
 Cserélje ki az akkumulátort egy teljesen feltöltöttre!
Aktiválja az on/off nyomógombbal!
Aktiválja az akkumulátort:
 Nyomja meg a SOC kijelző gombot, vagy
 Helyezze vissza az akkumulátort!
Javíttassa meg a Holmatro szerviz szakemberével!
Csúsztassa az akkumulátort a tápegység hátuljába addig,
amíg az szorosan bekattan.
Hagyja a tápegységet lehűlni. Ellenőrizze, hogy a szerszám
holtember fogantyúja visszatér-e a semleges helyzetbe!
Tolja föl az akkumulátor zárszerkezetét!
Töltse föl az akkumulátort!
Lépjen kapcsolatba a helyi Holmatro képviselettel!
1. Lazítsa meg a leeresztő csavart a nyomás csökkentésére!
2. Csatlakoztasson egy szerszámot és működtesse a
dugattyút!
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7.3
A szerszám nem, vagy nem megfelelően működik
Lehetséges ok
Megoldás
Egy vagy több csatlakozó nincs
Csatlakoztassa szét, majd ismét össze a csatlakozókat!
megfelelően csatlakoztatva.
A tápegység nyomásmentesítő szelepe
Zárja a nyomásmentesítő szelepet úgy, hogy csavarhúzóval
nyitva van (CORE™ rendszer).
az óramutató járásával ellentétes irányba csavarja, ütközésig!
7.4

A szerszám rángatva működik

Lehetséges ok
Nincs elegendő hidraulika olaj a
tartályban.

7.5

Megoldás
 Csatlakoztasson egy szerszámot és működtesse a dugattyút!
 Ne töltsön be hidraulika olajat, ha olyan szerszámot cserélt le,
melynek ki van tolva a dugattyúja.
 Ha a probléma továbbra is fönnáll, állíttassa be a megfelelő
olajszinteket a Holmatro szerviz szakemberével!

A csatlakozók nem kapcsolhatók össze vagy szét

Lehetséges ok
A csatlakozók felszíne szennyezett.
A szerszám és/vagy a tömlő nyomás alatt van. Ez a
szállítás vagy raktározás alatti hőmérséklet ingadozásnak
tulajdonítható.
Az anya csatlakozó hibás.
A csatlakozók nincsenek egymással fedésben a
csatlakoztatáshoz.
A csatlakozók nincsenek egymással fedésben a
szétcsatlakoztatáshoz.
Az anya csatlakozó biztosító gyűrűjét szennyeződés
blokkolja.
7.6

Megoldás
Tisztítsa meg a csatlakozókat!
Használjon nyomásmentesítő eszközt a nyomás
megszüntetésére!
Javíttassa meg a Holmatro szakemberével!
Állítsa a csatlakozókat pontosan fedésbe
egymással és egyetlen mozdulattal nyomja
össze, majd rögzítse!
Tartsa és vezesse az apa csatlakozót
szétkapcsolás közben!
Ellenőrizze az anya csatlakozó biztosító
gyűrűjét és tisztítsa meg!

A hasznos működési idő kevesebb, mint 5 perc az akkumulátor egyes töltési ciklusai
között

Lehetséges ok
Hibás az akkumulátor.

8

KARBANTARTÁS

8.1

Általános tudnivalók

Megoldás
Cserélje ki az akkumulátort!

A tápegység gondos, rendszeres karbantartása megőrzi az üzembiztonságot és meghosszabbítja a fontos
részek élettartamát. Hibás működés vagy javítás esetén mindig hivatkozzon az eszköz típusára és gyári
számára!
FIGYELMEZTETÉS
Karbantartás végzésekor tartsa be a vonatkozó biztonsági előírásokat!
Viselje az előírt egyéni védőfelszerelést!
8.2

Veszélyes anyagok
FIGYELMEZTETÉS
A használt vagy kifolyt folyadékokat és minden más – a tevékenységek során – felhasznált
anyagot össze kell gyűjteni és környezettudatos módon kezelni.
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8.3

Karbantartó anyagok

Felhasználás
Acél felületek
Hidraulikus rendszer

A karbantartóanyag típusa
WD-40 konzerváló olaj
Tectyl ML a Valvoline-tól (hosszú távú konzerválás)
Hidraulika olaj: ISO-L HV VG 15/22

Mennyiség
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint

Tartozékok tekintetében lépjen kapcsolatba a helyi Holmatro képviselettel!
8.4

Karbantartási ütemterv

Az itt leírt ütemterv általános karbantartásra vonatkozik. Intenzív felszerelés használat esetén a Holmatro
személyre szabott karbantartási ütemtervvel is tud szolgálni.

Akkumulátor
On/off kapcsoló és kábel
Tápegység

x
x
x
x
x

Évente vagy 100
munkaóra után

Ellenőrzés
Tisztítás, kenés
Ellenőrzés
Feltöltés
Ellenőrzés

3 havonta vagy 25
munkaóra után

Hidraulikus csatlakozók

Havonta vagy 10
munkaóra után

Időintervallum

Minden használat
után

Teendő

Holmatro
felülvizsgálat¹

Tárgy

¹ A felszerelést gondosan felül kell vizsgálni, le kell ellenőrizni, be kell állítani és le kell tesztelni! Ezt az
átfogó vizsgálatot a Holmatro képviselet szerviz szakemberével kell elvégeztetni. (Lásd 1.5)
8.5

Rendszeres karbantartás

8.5.1 Általános tudnivalók
 Minden használat után:
1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor sérült-e, illetve működik-e!
2. Ha az akkumulátor sérült vagy nem működik megfelelően, cserélje ki!
3. Ellenőrizze a berendezés működését!
4. Ellenőrizze a berendezést sérülés és olajszivárgás szempontjából! Ha nem működik megfelelően
és/vagy szivárog belőle az olaj, javíttassa meg a Holmatro szerviz szakemberével!
8.5.2 Hidraulikus csatlakozók
 Ellenőrizze a csatlakozókat sérülés szempontjából!
A sérült csatlakozókat a Holmatro helyi képviseletének szakemberével cseréltesse ki!
 Tisztítsa meg a csatlakozókat langyos vízzel és enyhe szappanos oldattal!
 Szárítsa meg a csatlakozókat!
 Kenje meg a csatlakozók végét hidraulika olajjal vagy fújja le WD-40-el!
 Kenje meg a rögzítő gyűrűt a hátsó rész és a gyűrű közötti résbe befecskendezett WD-40-el!
 Csatlakoztassa a csatlakozókat. A csatlakozóknak automatikusan záródniuk kell! Ellenőrizze a záródást a
tömlők normál erővel történő széthúzásával! A csatlakozóknak nem szabad szétcsúszniuk.
 Csatlakoztassa szét a csatlakozókat a rögzítő gyűrű elfordításával és hátrahúzásával!
 Végezze el néhányszor a csatlakozók össze- és szétcsatlakoztatását, ezáltal javul a zárrendszer belső
kenése.
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8.5.3 Akkumulátor töltő
 Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltő sérült-e és működik-e!
 Ha az akkumulátor töltő sérült vagy nem működik megfelelően, a helyi Holmatro képviselettel javíttassa
meg vagy cseréltesse ki!
8.5.4 Akkumulátor
 Ellenőrizze, hogy az akkumulátor sérült-e és működik-e!
 Ha az akkumulátor sérült vagy nem működik megfelelően, a helyi Holmatro képviselettel javíttassa meg
vagy cseréltesse ki!
 Ha az akkumulátort úgy tárolja, hogy nincs a töltőre csatlakoztatva, akkor lassan lemerül. Rendszeresen
töltse az akkumulátort, hogy megelőzze a teljes kisülést!
8.6
Éves karbantartás
Javasoljuk, hogy évente egyszer ellenőriztesse le és vizsgáltassa meg a berendezést a Holmatro helyi
képviseletével, aki rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és a szükséges szerszámokkal. (Lásd 1.7)
A Holmatro helyi képviseletével szerződéses alapon éves karbantartást tud biztosítani Önnek.
8.7
Csomagolás
Számos szabályozás értelmében, pl. IATA (légi szállítás), ADR (közúti szállítás), vagy IMO (tengeri szállítás) a
lítium-ion akkumulátorok veszélyes árunak minősülnek. Biztosítsa, hogy az áruk mindig az érvényben lévő
előírásoknak megfelelően kerülnek csomagolásra és szállításra! Részletes információért forduljon a Holmatro
helyi képviseletéhez!
8.8

Tárolás

8.8.1 Átmeneti tárolás
Tárolja a tápegységet száraz, jól szellőző, pormentes helyen!
Rögzítse a tápegységet, hogy az ne tudjon felborulni, megakadályozva ezzel az olajszivárgást.
Ellenőrizze, hogy a motor kapcsoló gombja OFF állásban van!
8.8.2 Hosszú távú tárolás
Tartós tároláshoz ugyanazokat műveleteket hajtsa végre, mint rövid távú tárolás esetén, valamint a további
lépéseket:
 Vegye le az akkumulátort a tápegységről!
 Az akkumulátorokat mindig száraz, hűvös helyen kell tárolni! A 45 °C (113 °F) fölötti hőmérséklet
negatívan befolyásolhatja az akkumulátorok élettartamát.
FIGYELMEZTETÉS
Kerülje az akkumulátor rövidre zárását! Biztosítsa, hogy a pólusok ne kerüljenek kapcsolatba
fém tárgyakkal! Soha ne próbáljon szétszedni egy akkumulátort!
FIGYELMEZTETÉS
A teljesen feltöltött, de a tápegységben hagyott akkumulátor 3 hónap alatt lemerül. A kisülés
elkerülése érdekében mindig töltse az akkumulátort!
FIGYELMEZTETÉS
Ha a tápegységből kivett akkumulátort nem töltjük, az lassan lemerül. Biztosítsa, hogy az
akkumulátor legalább évente egyszer feltöltésre kerül!
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9

SELEJTEZÉS / ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Lásd 10. sz ábra
Élettartama végén a szerszám leselejtezhető és újra feldolgozható.
 Gondoskodjon a szerszám üzemen kívül helyezéséről, hogy az többé már ne legyen használható!
 Ellenőrizze, hogy a felszerelés nem tartalmaz nyomás alatt álló alkatrészeket!
 A felszerelés különböző anyagai – acél, alumínium, nitril-butadién gumi (NBR), műanyag –
újrahasznosíthatók.
 A veszélyes anyagokat külön gyűjtse össze és kezelje környezetbarát módon!
 Az újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez!
VESZÉLY
Az akkumulátort tilos a kommunális hulladékba helyezni (WEEE Irányelv 2012/19/EU). Az
akkumulátor az RoHS irányelv 2011/65/EU hatálya alá tartozik (Egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozása).
Selejtezés céljából juttassa vissza az akkumulátort a Holmatro helyi képviseletéhez!
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