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1.0
1.1

1.2

1.3

Įvadas
Bendra informacija

Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos nepilnai sukomplektuotam įrenginiui pagal
Mašinų Direktyvą 2006/42 / EC.

Apie šias instrukcijas

Šioje instrukcijoje pateikiama informacija apie nesukomplektuoto įrenginio naudojimą,
būtinos darbų saugos sąlygos pagal saugos informaciją ir eksploatavimo instrukcijas. Be
to, būtina laikytis šalies nelaimingų atsitikimų prevencijos reikalavimų ir bendrųjų saugos
nuostatų, taikomų vietovėje, kurioje eksploatuojamas įrenginys. Prieš pradedant
montavimo ir priežiūros darbus būtina atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją! Ši
instrukcija yra sudėtinė gaminio dalis, ji turi būti laikoma šalia įrenginio ir laisvai prieinama
bet kuriuo metu. Jei įrenginys perduodamas trečiajai šaliai, ši naudojimo instrukcija
pridedama prie įrenginio. Šioje instrukcijoje pateiktos schemos nebūtinai yra pagal
mastelį, jos pateiktos geriau pavaizduoti faktinę situaciją, todėl gali šiek tiek skirtis nuo
faktinės įrenginio konstrukcijos. Šios naudojimo instrukcijos priede taip pat pateikiamos
sudėtinių komponentų naudojimo instrukcijos, kurių, ypač informacijos dėl saugos,
privaloma laikytis!
Siekiant atitikti Mašinų Direktyvos reikalavimus, remdamasis šioje nesukomplektuoto
įrenginio naudojimo instrukcijoje pateikta informacija, asmuo, pateikiantis į rinką
sukomplektuotą įrenginį, vadovaudamasis Mašinų Direktyva 2006/42/EB ir pagal atitikties
vertinimo procedūros apimtis, privalo parengti sukomplektuoto įrenginio naudojimo
instrukciją.

Naudojami simboliai
PAVOJUS
Nurodo gresiančią pavojingą situaciją, kuri sukels mirtį ar sunkius kūno
sužalojimus, jei jos nebus išvengta.

ĮSPĖJIMAS
Nurodo gresiančią pavojingą situaciją, kuri gali sukelti mirtį ar sunkius kūno
sužalojimus, jei jos nebus išvengta.

DĖMESIO
Nurodo galimai pavojingą situaciją, kuri gali sukelti nedidelius kūno sužalojimus, jei
jos nebus išvengta.
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1.0 Įvadas

PASTABA
Informacija ar rekomendacijos, padedančios užtikrinti optimalų, be trukdžių
darbą, taip pat teisinė ir kita informacija.

„Reikalinga akių apsauga“
Nurodo pavojų dėl pavojingų medžiagų;

„Reikalinga ausų apsauga“
Nurodo triukšmo pavojų;

„Vilkėti darbinius drabužius“
Nurodo pavojų dėl pavojingų medžiagų;

„Avėti apsauginę avalynę“
Nurodo pavojų dėl krintančių daiktų arba pavojingų praėjimų ar
takų;
„Mūvėti apsaugines pirštines“
Nurodo pavojų dėl pavojingų medžiagų arba karštų paviršių;
„Užsidėti šalmą“
Apsaugai nuo galvos traumų dėl krintančių daiktų ir atsitrenkimo į
konstrukcijas;

„Užsidėti saugos diržų komplektą“
Apsaugai nuo kritimo;
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1.0

Įvadas
„Kabantys kroviniai“
Nurodo pavojų dėl nuo žemės pakeltų krovinių;

Įspėjimo ženklai
Tam tikrose vietose tekste pateikiamos specialios saugos instrukcijos. Naudojami tokie
simboliai:
Pavojinga zona
Nurodo pavojų dėl darbų, kurie kelia riziką susižeisti ar stipriai
sugadinti turtą.
Jei yra ypatingo pavojaus grėsmė, bus nurodyti šie ženklai.
Aukštos įtampos srovė
Nurodo pavojų dėl rizikos patirti elektros smūgį ir galimai pasibaigti
mirtimi.
Sutraiškymo pavojus
Nurodo pavojų dėl galimo sutraiškymo.
Kabantys kroviniai
Nurodo pavojų dėl pakeltų krovinių nukritimo ir žmonių sužeidimo.
Rankų sužeidimas
Nurodo pavojų dėl rimtų rankų sužalojimų.
Karšti paviršiai
Nurodo pavojų prisilietus prie karštų paviršių.
Draudžiamasis ženklas
Tam tikrose teksto vietose yra pateiktos specialios saugos instrukcijos. Jos
žymimos šiais ženklais:
Bendri draudimai
Draudimo ženklai rodo, kad tam tikri veiksmai yra draudžiami. Šis
ženklas yra bendras draudžiamasis ženklas.
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1.0

Įvadas

Draudžiama eiti
Nurodo draudimą lipti ant pažymėtos vietos.
Draudžiama įeiti į draudžiamą zoną
Nurodo draudimą eiti į pažymėtą zoną.

Privalomi ženklai
Tam tikrose teksto vietose yra pateiktos specialios saugos instrukcijos. Jos žymimos
šiais ženklais:
Bendri privalomieji ženklai
Privalomi ženklai nurodo konkrečią elgseną. Bendri privalomieji ženklai
nurodo, kad elgtis reikia atsargiai.

Skaityti instrukcijas

Kėlimo vieta
Šis ženklas žymi krovinių kėlimo vietą.

1.4

Teisingas naudojimas

Šis gaminys yra nesukomplektuotas įrenginys pagal Mašinų Direktyvą 2006/42/EB.
Įrenginys skirtas medžio drožlių saugojimui. Ši medžiaga aprašyta operatoriaus
eksploatavimo instrukcijose. Privaloma laikytis techninių reikalavimų. Nesilaikant
reikalavimų, garantija negalios. Transporteriai nėra tinkami žaliavos maisto gamybai
transportavimui. Jei sistemoje bus naudojama kita medžiaga nei nurodyta, gali būti
neišvengta rimtų sužalojimų ir įrenginio sugadinimo. Sistemą galima naudoti tik su
VST tiekiamais priedais ir tik numatytam tikslui. Sistemos pakeitimai leidžiami tik tam
gavus leidimą.
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PAVOJUS
Saugus įrenginio eksploatavimas įmanomas tik tuomet, jei įrenginys bus
tinkamai naudojamas! Įrenginys naudojamas tik pagal šiame dokumente
numatytą tikslą ir tinkamomis darbo sąlygomis!

1.0

Įvadas

1.5

Sistemos ir funkcijų apribojimai
Sistemos apribojimus apibrėžia erdviniai apribojimai. Sistemos pradžia – užpildymo flanšas ant
siloso, per kurį sausas dumblas perduodamas į sandėliavimo silosą; per iškrovimo sistemą

su iškrovimo pagrindu ir krovimo įtaisu, sausos medžiagos gali būti kraunamos tiesiai į
sunkvežimius.

1.6

Nuspėjamas neteisingas naudojimas
PAVOJUS
Pavojus dėl įrenginio naudojimo ne pagal paskirtį
Bet koks įrenginio naudojimas ne pagal paskirtį arba kitu tikslu gali sukelti
pavojingas situacijas. Privaloma laikytis nurodymų.

Naudoti įrenginį ne pagal paskirtį yra draudžiama. Tai ypač taikoma
transportuojamoms medžiagoms. Tai ypač taikoma medžiagoms, dėl kurių naudojimo
galimi rimti sužeidimai ir įrenginio sugadinimas.

1.7

Serviso adresas
Verfahrenstechnik Schweitzer GmbH
Philipp-Reis-Straße 3
61267 Neu-Anspach
Tel. +49 (0) 60 81 / 95405 - 0
Faksas +49 (0) 60 81 / 95405 - 24
E. paštas: info@v-t-s.de
Internetas: www.v-t-s.de
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2.0

Sauga

2.1

Saugos instrukcijos

2.2

Reikalavimai įrenginio savininkui

Šiame skyriuje pateikiamos pagrindinės saugos instrukcijos. Jos skirtos personalo
apmokymui, saugiam įrenginio eksploatavimui pagal paskirtį. Instrukcijose esantys
paveikslėliai nebūtinai atspindi realų įrenginį, bet pateikiami, kad būtų galima geriau
suprasti.

Ši naudojimo instrukcija yra skirta techniškai kvalifikuotam inžineriniam personalui,
turinčiam patirties medžiagų tvarkymo srityje ir susipažinusiam su viso įrenginio ir jo
dalių surinkimu, montavimu, eksploatavimu, priežiūra ir remontu.
o
Įrenginį eksploatuoti ir prižiūrėti gali tik instruktuotas ir apmokytas personalas.
o
Jei neturite kvalifikuoti personalo, reikiamų įrengimų ir pan., dėl įrenginio
aptarnavimo, priežiūros ir remonto kreipkitės į VTS Pirkėjų aptarnavimo
skyrių.
o
Personalas turi raštu patvirtinti, kad susipažino, suprato ir naudosis šia instrukcija
bei vykdys eksploatavimo, priežiūros ir saugos instrukcijų reikalavimus.
o
Įrenginį naudokite tik pagal gamintojo nurodytą paskirtį.
o
Priklausomai nuo įrenginio tipo, triukšmo lygis prie įrenginio gali viršyti 85 dB
(A). Užsidėkite ausų apsaugą!
o
Pareikalaukite, kad personalas naudotų kitas asmenines apsaugines priemones
(šalmą, apsauginę avalynę, apsauginius akinius, pirštines ir t.t.), jei tai būtina
atsižvelgiant į darbo sąlygas.
Užtikrinkite, kad:

dirbtų tik sveikas personalas (pailsėjęs ir neapsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų,
medikamentų ir t.t.),

įrenginys visuomet būtų tvarkingos darbinės būklės,

nėra nuimta, atjungta ar pakeista apsaugos įranga (AVARINIS IŠJUNGIMAS,
sraigtinio konvejerio dangtis ir t.t.),

apsaugos įranga, kuri buvo nuimta atliekant priežiūros darbus, baigus darbus
būtų nedelsiant uždėta atgal,

apkrovas laikančių dalių suvirinimo darbus atliktų gamintojo atstovas ir juos
išbandytų kompetentingas asmuo*.

būtų laikomasi periodinės priežiūros, aptarnavimo ir saugos patikrinimo grafikų.
Mes pabrėžiame, kad VTS nėra atsakinga už žalą ar kūno sužalojimus, kurie gali įvykti
dėl:
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neteisingo ar aplaidaus darbo, aptarnavimo ar priežiūros,
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2.0

Sauga






2.3

įrenginio naudojimo ne pagal paskirtį),
neleistinų modifikacijų ar pakeitimų,
neoriginalių VTS atsarginių dalių ir priedų naudojimo,
natūralaus nusidėvėjimo,
įrenginio eksportavimo į šalį jo nesureguliavus pagal konkrečias tos šalies
sąlygas.

Reikalavimai aptarnaujančiam personalui

Savarankiškai dirbti ir prižiūrėti dumblo transportavimo įrenginius, dumblo iškrovimo
įrenginius, pavaros įrenginius ir tiekimo įrenginius gali tik šie asmenys:

asmenys, kuriems yra sukakę 18 metų,

fiziškai ir protiškai sveiki asmenys,

asmenys, instruktuoti apie įrenginio (įrenginių) darbą ir priežiūrą, įrodę įrenginio
savininkui savo kvalifikaciją ir gebėjimus atlikti šiuos darbus,

asmenys, iš kurių tikimasi patikimo jiems priskirtų užduočių atlikimo. Taip pat tai
reiškia, kad personalas turi nedelsiant pranešti darbdaviui apie netinkamumą
darbui.
Priežiūros darbus gali vykdyti tik tinkamai apmokytas ir tiems darbams instruktuotas
aptarnaujantis personalas. Darbo metu aptarnaujantis personalas yra atsakingas už
saugą įrenginio (įrenginių) darbo zonoje (pavojaus zonoje). Prieš kiekvieną darbo
pamainą jis privalo patikrinti ar nėra matomų įrenginio, fasoninių dalių ir tiekimo
komponentų vožtuvų defektų ir nedelsiant pastebėtus defektus pašalinti. Jei defektų
pašalinti neįmanoma ir jie kelia pavojų darbų saugai, aptarnaujantis personalas privalo
išjungti įrenginį ir jį įjungti tik pašalinus defektus.
ĮSPĖJIMAS
Susižeidimų pavojus atliekant darbus nepakankamai kvalifikuotam
personalui
Netinkamas įrenginio naudojimas gali sukelti rimtus kūno sužalojimus ir
sugadinti įrenginį. Darbus turi atlikti tik kvalifikuotas personalas.

2.3.1

Apmokytas personalas
yra apmokytas operatoriaus organizuotuose mokymo kursuose apie jam skiriamas
užduotis ir galimus pavojus netinkamų veiksmų atveju.

2.3.2

Specialistai ekspertai

dėl profesinio apmokymo, techninių žinių ir patirties bei reikiamų reglamentų žinojimo gali
vykdyti jiems patikėtus darbus ir savarankiškai pastebėti ir
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2.0

Sauga
išvengti potencialių pavojų.
Ypač tai būna priežiūros ir techninio patarnavimo personalas.

2.3.3

2.3.4

2.4

Kvalifikuotas elektrikas

dėl profesinio apmokymo, techninių žinių ir patirties bei reikiamų taisyklių ir reglamentų
žinojimo gali vykdyti elektros sistemų darbus ir savarankiškai pastebėti ir išvengti
potencialių pavojų. Kvalifikuotas elektrikas yra apmokytas konkrečiai savo darbo sričiai ir
žino jai taikomus standartus ir reglamentus.

Apmokytas elektrotechnikas

yra asmuo, kurį kvalifikuotas elektrikas apmokė vykdyti tam tikrus darbus, kuris yra
instruktuotas apie jam pavestus darbus ir galimus pavojus ir informuotas apie būtinus
saugos įtaisus ir apsaugos priemones.

Reikalavimai personalo mokymams

Pagal pageidavimą, įmonė VTS vykdo personalo mokymus. Rekomenduojame, kad
dalyvavimas, ypač jaunų specialistų, tokiuose mokymuose yra labai svarbus.
Pasinaudokite VTS įmonės paslaugomis, kad supažintų jus su nauja sistema ir jos
darbu. Perskaitykite eksploatavimo instrukcijas ir, jei kas neaišku, būtinai klauskite.
o
Įrenginį galima eksploatuoti tik tuomet, kai visiškai ir aiškiai suprantate visas
programos komandas, valdymo principus.
o
Praktikuokitės su eksperto priežiūra mokydamiesi visų procesų ir jų saugaus
valdymo pagal eksploatavimo instrukcijas.
o
Taip pat, personalas turi būti supažindintas su kiekvienu įrenginiu. Tuo
pasirūpinti turi operatorius.
PASTABA
Kaltę už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl saugos ir prevencijos nuo
nelaimingų atsitikimų taisyklių nesilaikymo ar aplaidumo, prisiima techninę
priežiūrą vykdantis personalas. Dėl įvykusių nelaimingų atsitikimų atsakomybė gali
tekti operatoriams ir priežiūros specialistams.

Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos
Philipp-Reis-Str.3 • 61267 Neu-Anspach • Telefon: 0 60 81 / 9 54 05-0 • Fax: 0 60 81 / 9 54 05 - 24 • info@v-t-s.de • http://www.v-t-s.de

11 iš 38

2.0
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2.5

Bendra informacija

Kvalifikuotam personalui turi būti nurodyta vadovautis šioje naudojimo instrukcijoje
pateiktais surinkimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymais. Naudojimo
instrukcija turi būti laikoma prieinamoje ir matomoje vietoje. Tobulo įrenginio dalių
veikimo garantija negali būti suteikiama, jei nesilaikoma šių privalomų instrukcijų.
Dumblo sandėliavimo įrenginio komponentai yra pagaminti pagal šiuolaikinius
standartus ir pripažintas saugos taisykles. Tačiau eksploatavimo metu pavojus įrenginio
naudotojui arba trečiajai šaliai ir neigiamas poveikis dumblo sandėliavimo sistemai ir
kitai nuosavybei gali kilti jei





įrenginį eksploatuoja neapmokytas arba neinstruktuotas
personalas
įrenginys naudojamas ne pagal paskirtį
įrenginys netinkamai prižiūrimas ar
aptarnaujamas

PAVOJUS
Dumblo konvejerį ir sandėliavimo sistemą gali aptarnauti tik tinkamai apmokytas
kvalifikuotas personalas. Vykdyti pakeitimus, modifikacijas ar laikinus remonto
darbus be leidimo yra draudžiama dėl saugos priežasčių.

Be įprastų asmeninių apsauginių priemonių (šalmo, apsauginės avalynės), nurodomos
kitos apsaugos priemonės, naudojamos visoje zonoje, kurioje yra įrenginys. Apie visus
kūno sužalojimus būtina pranešti prižiūrėtojui. Operatorius turi reguliariai apmokyti
personalą.

2.6

Asmeninės apsaugos priemonės

Siekiant sumažinti bet kokį pavojų sveikatai, darbo metu būtina naudoti asmenines
apsaugines priemones.
ĮSPĖJIMAS
Saugos instrukcijų nesilaikymas gali sukelti susižeidimų pavojų. Saugos instrukcijų
nesilaikymas gali sukelti sveikatos trukdžius ar išprovokuoti priepuolius! Blogiausiu
atveju, gali ištikti mirtis.

Akių apsauga
Apsaugai nuo smulkių dulkių patekimo į akis.
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Ausų apsauga
Ausų apsaugos dėvimos visoje įrenginio zonoje, triukšmo lygis prie
įrenginio gali viršyti 84 dB (A).
Vilkėti darbinius drabužius
Prigludę, plėšymui atsparūs, aptemptomis rankovėmis drabužiai be
išsikišusių dalių. Drabužiai skirti apsaugoti nuo įtraukimo į judančias
įrenginio dalis. Nemūvėkite žiedų, grandinėlių ir kitokių juvelyrinių dirbinių.

Apsauginė avalynė
Saugo nuo sunkių krintančių daiktų ir nuo paslydimo ant slidžių
grindų.

Apsauginės pirštinės
Saugo rankas nuo nusitrynimo, braižymosi, įsidūrimo ar gilių žaizdų
palietus karštus ar šaltus paviršius.
Šalmas
Apsaugai nuo galvos traumų dėl krintančių daiktų ir atsitrenkimo į
konstrukcijas.
Saugos diržų komplektas
Apsaugai nuo kritimo.

2.7

Ypatingas pavojus
Toliau skyriuje aprašomos rizikos, patvirtintos remiantis rizikos vertinimo planu. Būtina
atkreipti dėmesį į šiose instrukcijose pateiktus saugos reikalavimus ir įspėjimo ženklus ir
tokiu būdu sumažinti pavojų sveikatai ir išvengti pavojingų situacijų.

2.7.1

Pastabos dėl darbo su skysčiais

o
Prieš pradėdami darbus, atsispausdinkite informaciją apie
naudojamą medžiagą.
o
Įsitikinkite, ar turite pirmosios pagalbos priemones.
o
Susipažinkite kaip naudojamos priemonės pirmosios pagalbos metu.
o
Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius.
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2.7.2

Pastabos dėl apsauginių drabužių

2.7.3

Pastabos dėl triukšmo mažinimo

Jei reikia, dėvėkite apsaugines pirštines, akinius, veido kaukes ir veido apsaugą.
o
BE-produktai, tirpusis stiklas, kt. medžiagos yra toksinės ir koroziją keliančios
medžiagos.
o
Labai smuklios dalelės įkvėpus gali sukelti kvėpavimo problemų (pvz.,
atliekant techninę priežiūrą, kt.). Naudojant kai kuriuos skysčius, kyla
susižeidimų pavojus (naudojant atviruose rezervuaruose ar silosuose).

Įrenginys įrenginio zonoje skleidžia didesnį negu 85 dB (A) triukšmą. Visada dėvėkite
ausų apsaugos priemones!
o

o
o

2.7.4

Pastabos dėl visų apsaugos priemonių
o

2.7.5

Operatoriaus vardu informuokite personalą, kad viršijamas 85 dB (A) triukšmo
lygis įrenginio zonoje.
Reikalaukite, kad darbuotojai visuomet dėvėtų ausų apsaugos priemones
būdami įrenginio zonoje.
Dumblo tvarkymo ir sandėliavimo sistemos operatorius privalo užtikrinti, kad
darbuotojai laikytųsi taikomų taisyklių.

Dirbant vietose, kur reikia pasiekti aukščiau esančias dalis, būtina užsidėti
saugos priemones (pvz., saugos diržų komplektą, kt.).

Pastabos apie darbo trukdžius
o
o

Prieš atlikdami bet kokius darbus, atjunkite variklį nuo pavaros ir išjunkite
akumuliatorių.
Įsitikinkite, kad įrenginys vėl neįsijungtų netyčia. Uždėkite įspėjimo ženklą.

2.8

Sauga skirtinguose daro etapuose

2.8.1

Pastabos vykstant įprastam darbui

Susilaikykite nuo bet kokio darbo, galinčio gelti pavojų saugai ir įrenginio sugadinimui.
Operatorius gali įjungti įrenginį tik tuo atveju, jei jis yra puikios techninės būklės ir
pavojingoje zonoje nėra žmonių. Vengti bet kokio nesaugaus darbo!
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o
o

o

o
o

o

2.8.2

Imkitės visų priemonių, užtikrinančių, kad įrenginys veiktų saugiai ir tinkamai
funkcionuotų!
Sistemą galima įjungti tik tuo atveju, kai yra sumontuoti ir tinkamai veikia visi
apsaugos ir saugos įtaisai, pvz., apsauginiai turėklai, avarinio stabdymo įtaisai,
garso izoliacija.
Sistemą reikia patikrinti bent kartą per pamainą! Patikrinti, ar nėra vizualiai
matomų sugadinimų ar defektų. Apie pastebėtus pakitimus (įskaitant ir
įrenginio funkcijas), būtina pranešti atsakingai institucijai ar asmeniui!
Nustačius sutrikimus, būtina išjungti įrenginį! Sutrikimus reikia nedelsiant
pašalinti.
Įjungimas ir išjungimas, valdymo signalų aktyvavimas atliekami pagal
instrukcijas! Prieš įjungiant / paleidžiant sistemą, užtikrinkite, kad tai niekam
nekels pavojaus.
Po naudojimo išimkite raktą. Raktas gali būti tik pas įgaliotą darbuotoją.

Pastabos apie hidraulinių / pneumatinių sistemų instaliavimą
Darbus su hidrauline įranga gali atlikti tik darbuotojai, turintys specialių žinių ir patirties
darbe su hidraulinėmis sistemomis!
o
Reguliariai tikrinkite vamzdyną, žarnas ir armatūrą, ar nėra nutekėjimų ir
akivaizdžių pažeidimų!
Pažeidimus reikia nedelsiant pašalinti! Besitaškanti alyva gali sužaloti ir sukelti
gaisrą.
o
Uždarykite atidarytas sistemos dalis ir prijunkite slėginį vamzdyną (hidraulinę ir
pneumatinę sistemą) prieš pradėdami darbus pagal surinkimo instrukcijas!
o
Tinkamai įrenkite ir sumontuokite hidraulinį ir pneumatinį vamzdyną.
Nesumaišykite angų. Žarnų armatūra, ilgis ir kokybė turi atitikti reikalavimus.

2.8.3

Pastabos dėl įrenginio priežiūros
o

o
o
o

o

o

Laikykitės instrukcijose nurodytų datų įrenginio sureguliavimui, priežiūrai ir
patikrinimui. Dalių / įrangos pakeitimui skaitykite specifikacijas! Šiuos darbus
gali atlikti tik kvalifikuotas personalas.
Būtina informuoti operatorių apie remonto darbus prieš jų pradžią! Būtina
nurodyti darbų priežiūros vadovo vardą ir pavardę!
Aplink įrenginį turi būti užtikrinta reikalinga erdvė!
Jei sistema pilnai išjungiama vykdant priežiūros ir remonto darbus, ji turi būti
apsaugota nuo netyčinio įsijungimo. Išjunkite pagrindinį valdymo įtaisą ir
ištraukite raktą ir (arba) prie pagrindinio jungiklio uždėkite įspėjimo ženklą.
Keisdami atskiras dalis ir didelius surenkamuosius mazgus ar modulius atidžiai
juos pritvirtinkite prie kėlimo įrenginio, kad nesudarytų pavojingos situacijos.
Naudokite tik tinkamus, techniškai tvarkingus ir reikiamos keliamosios galios
kėlimo įrenginius.
Nestovėkite po pakeltais kroviniais. Nekelkite ir negabenkite krovinio virš kitų
žmonių galvų.
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o

o

o

o

o
o
o

2.9

Krovinių tvirtinimą ir krano judėjimą gali vykdyti tik patyrę asmenys. Krano
reguliuotojas turi stovėti krano operatoriaus matymo erdvėje ir turi galėti su juo
susikalbėti.
Montavimo darbams aukštyje naudokite tik saugiam darbui skirtas kopėčias ir
platformas. Įrenginio dalys negali būti naudojamos, kaip pasilipimo priemonės.
Vykdydami priežiūros darbus aukštyje, užtikrinkite apsaugą nuo kritimo. Nuo
rankenų pakopų, turėklų, platformų, laiptų aikštelių ir kopėčių nuvalykite purvą,
sniegą ir ledą.
Prieš pradėdami priežiūros ar remonto darbus, nuvalykite nuo sistemos ir ypač
nuo jungčių ir armatūros alyvą ir tepalus valymo priemonėmis. Nenaudokite
valiklių, turinčių abrazyvinių dalelių. Naudokite tik medvilnines šluostes be
pūkelių.
Prieš plaudami įrenginį vandens ar garo čiurkšle (aukšto slėgio valytuvais) ar
kitomis valymo priemonėmis ir prietaisais, uždenkite arba paslėpkite visas angas,
į kurias, siekiant užtikrinti įrenginio saugą ir veikimą, neturi patekti vanduo, garas
ar valymo priemonės. Ypatingas pavojus keliamas visiems elektros įrengimams
(gnybtų dėžutėms, varikliams, valdymo spintoms ir t.t.).
Visuomet užveržkite priežiūros ir remonto darbų metu atsisukusias varžtines
jungtis.
Atlikus saugos įrangos priežiūros ir remonto darbus juos išmontuojant, po
darbų atlikimo saugaus įtaisai turi būti vėl tinkamai sumontuoti.
Panaudotą kurą, pagalbines ir pakeistas dalis visuomet sutvarkykite taip, kad
nepadarytumėte žalos aplinkai.

Alyva, tepalai ir kitos cheminės medžiagos
DĖMESIO
Būkite atidūs dirbdami su karštomis, šaltomis ar koroziją sukeliančiomis
medžiagomis! Privaloma vadovautis gaminio saugos instrukcijomis.

PASTABA
Dėmesio! Pavojus aplinkai!
Neteisingas pavojingų medžiagų tvarkymas, ypač netinkamas šalinimas, gali
sukelti didelį pavojų gamtai.
•
Jei aplinkai pavojingos medžiagos buvo netinkamai pašalintos netyčia,
nedelsiant imkitės atitinkamų veiksmų. Jei kyla klausimų, kreipkitės į atsakingą
instituciją.

2.10

Veiksmai pavojaus ir nelaimingo atsitikimo atvejais
o

Visuomet būkite pasiruošę nelaimingiems atsitikimams ar gaisrui!
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o
Laikykite pirmosios pagalbos reikmenis lengvai pasiekiamoje vietoje.
o
Asmenys turi būti susipažinę kur kreiptis nelaimingo atsitikimo atveju, kaip
naudotis pirmosios pagalbos priemonėmis ir gelbėjimo įranga.
o
Keliai pirmosios pagalvos transportui privažiuoti turi būti atlaisvinti.
o
Nedelsiant kvieskite greitąją pagalbą.
o
Naudokite pirmosios pagalbos priemones.
o
Išveskite žmones iš pavojingos zonos.
o
Informuokite atsakingą asmenį apie nelaimingą atsitikimą.
o
Sukviesti avarines tarnybas.

2.11

Atsakomybė
Gamintojas prisiima atsakomybę už asmenų sužalojimą ir įrenginio sugadinimą tik tuo
atveju, kai įrenginį pagal paskirtį eksploatavo specialiai apmokytas personalas, saugos
įtaisai tinkamai veikė ir buvo laikomasi saugos ir eksploatavimo instrukcijų!
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Įrenginio duomenys

3.1

Bendras projekto aprašymas
Vienas (1) apskritas silosas, pagamintas iš medžiagos
S235 JRG 2 (RSt 37-2), skirtas sausų medžiagų
naudojimui, birios medžiagos tankis 5 KN / m³
Projektinė temperatūra <80 ° C.

3.2

Įrenginio vieta
Telšiai, Lietuva

3.3

3.4

Brėžiniai

Brėžinio Nr.
VTS
1101-4215-00-00-03

Laida

Aprašymas

03

PID brėžinys

0000-4215-00-00-04

04

Išplanavimo brėžinys

0003-0000-4215-00-02

02

Pamatų planas

Dalių sąrašas
Aprašymas

Serijos Nr

AKZ-Nr.

Sausos medžiagos silosas

00000028

XGTP10 BB001

Bunkerio aktyvavimo įtaisas

00000029

XGTP10 AF101

Sklendė

00000030

XGTP11 AA501

Reguliavimo vožtuvas su
pavara
Krovimo komplektas

00000031

XGTP11 AF102

00000032

XGTP11 AB101

Reguliavimo vožtuvas su
pavara

00000033

XGTP30 AF101
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Transportavimas, išpakavimas, laikymas
Įrenginio dalys, priklausomai nuo dydžio ir vietos sąlygų, yra transportuojamos
šakiniu krautuvu arba tale.
DĖMESIO
Transportavimo metu privaloma laikytis saugaus darbo nurodymu.

4.1

Transportavimas kėlimo vežimėliu

4.2

Transportavimas šakiniu krautuvu

4.3

Transportavimas kėlimo įranga

Mažesnės įrenginio dalys yra supakuotos į standartinius paketus ant palečių.
Tokios dalys gali būti gabenamos kėlimo vežimėliu.

Įrenginiai (dalys, vamzdžiai, kt.) negali kontaktuoti su šakiniu krautuvu.

Virbai pakišami po konteinerio apačia ir atsargiai pakeliama.

Užtikrinkite stabilų svorio centrą.

Sunkesnių sistemos dalių transportavimui, reikia naudoti talę. Įrenginio dalys (vamzdžiai
ir kt.) negali kontaktuoti su tale.

DĖMESIO
o
o

4.3.1

Prie talės pritvirtinamas konteineris
Kelti atsargiai ir užtikrinti stabilų svorio centrą

Bunkerių kėlimo instrukcijos

Kampas ß negali būti viršytas 30° keliant už 4 ąsų. Jei nėra pakankamai vietos, reikia
panaudoti skersinę siją, parinktą pagal
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bunkerio ilgį. Pasirinktinai galima naudoti 2 mobilius, atitinkamos kėlimo gebos
kranus.

Bunkerio iškrovimo 1 variantas:
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Bunkerio iškrovimo 2 variantas:

4.3.2

Siloso kėlimo instrukcijos
o
o
o
o
o

Kad silosas nebūtų sugadintas, rekomenduojama transportavimui naudoti
krovimo diržus.
Transportuojant kranu, privaloma laikytis kėlimo įrangos ir talių saugos instrukcijų.
Nestovėkite po kabančiu kroviniu!
Neviršykite leistinos kėlimo įrangos galios!
Užtikrinkite, kad kėlimo metu nebūtų pažeistos siloso dalys.
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1 etapas:
Tvirtinimai, šoninis iškrovimas ir apsaugojimas.

2 etapas:
Tolygus kėlimas 2 kranais.

3 etapas:
Siloso kėlimas pagrindiniu kranu.
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4 etapas:
Atkabinkite 2 kraną ir užkelkite silosą ant
plieninės konstrukcijos.

4.4

Saugojimo sąlygos

4.4.1

Trumpalaikis saugojimas

Už sugadinimus dėl netinkamo saugojimo, gamintojas neprisiima atsakomybės.

Jei įrenginys iki montavimo saugomas trumpiau negu 2 mėnesius, reikia laikytis šių
nurodymų:
o
Supakuotas įrenginys turi būti saugomas viduje, apsaugotas nuo drėgmės, purvo
ir saulės spindulių.
o
Saugojimo temperatūra nuo 0 ° C iki 40 °C!
o
Santykinis oro drėgnumas gali būti maks. 85% prie 18 ° C. Draudžiama viršyti!
o
Supakuotą įrenginį, ar nėra sugadinimų reikia patikrinti kas savaitę.
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4.0

Transportavimas, išpakavimas, laikymas

4.4.2

Ilgalaikis saugojimas

4.4.3

Patikrinimų sąrašas ilgalaikiam saugojimui

Jei įrenginys iki montavimo saugomas ilgiau negu 2 mėnesius, reikia laikytis šių
nurodymų:
o
Supakuotas įrenginys turi būti saugomas viduje, apsaugotas nuo drėgmės, purvo
ir saulės spindulių.
o
Saugojimo temperatūra nuo 0 ° C iki 40 ° C!
o
Santykinis oro drėgnumas gali būti maks. 85% prie 18 ° C. Draudžiama viršyti!
o
Supakuotą įrenginį, ar nėra sugadinimų reikia patikrinti kas savaitę.
o
Įrenginį visuomet laikykite ant palečių/medinių dalių.
o
Atskirų įrenginio dalių negalima krauti viena ant kitos
o
Ant įrenginio dalių nedėkite kitų daiktų.
o
Padenkite įrenginį plonu tepalo/antikorozinio skysčio sluoksniu.
o
Nedažytas ir kitaip nepadengtas įrenginio dalis apipurkškite korozijai atsparia
medžiaga.
o
Jei naudojamas sausiklis, jį reikia pakeisti po 6 mėnesių.
o
Ant įrenginio esanti informacija, pvz., rodyklės žyminčios sukimosi kryptį,
identifikavimo plokštelės, žymėjimai ar pavojaus ženklai, turi būti aiškiai įskaitomi.
o
Judančios dalys (pvz., guoliai) ir hidraulinės sistemos (pvz., hidrauliniai cilindrai)
turi būti keičiamos ar rotuojamos kas 3 mėnesiai.

Data

Darbas

Pastabos

Parašas
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5.0

Paleidimas

5.1

Pajungimas ir paleidimas
PAVOJUS
Montavimo metu galimas sutraiškymo pavojus.
Montavimo metu, galimi rimti sužeidimai nukritus.
•
•

Naudojama tik tinkama ir patvirtinta kėlimo įranga.
Jei darbo vietos nėra tinkamai įrengtos, jas reikia apsaugoti
Turėklais ir būtinai naudotis saugos diržais.

PAVOJUS
Montavimui naudojami tik tam skirti įrankiai. Montavimo metu yra didelė rizika
susižeisti nukritus dalims
•
•
•
•
•

Prieš pradedant montavimo darbus, sistemos
operatorius dar kartą turi aptarti saugos priemones
Po montavimo padėtimi turi būti palikta pakankamai
vietos.
Uždedami įspėjimo ženklai
Naudojama tik tinkama ir patvirtinta įranga
Užtikrinkite, kad personalas naudotų saugos priemones

5.2

Surinkimas ir montavimas

5.2.1

Sutepimo taškai

Jei bus naudojamos įvorės, jos turi būti įdėtos pirmo paleidimo metu. Riebokšliams:
pritvirtinti riebokšlį, tada vieną pasukimą atsukite.
Alyva
Riebokšlis
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5.0

Paleidimas

5.3

Hidraulinė sistema

5.4

Srieginės jungtys

Jei įrenginyje bus naudojama hidraulinė sistema ir joje bus hidraulinis vamzdynas, labai
svarbu atkreipti dėmesį į jo švarą ir, jei reikia, praplauti: hidraulinio vamzdyno, kuriame
bus naudojami tepalai, vidinė pusė turi būti švari ir be rūdžių, atplaišų. Privaloma laikytis
gamintojo pateiktų vamzdyno ir armatūros įrengimo instrukcijų. Pilnai surinktą vamzdyną
reikia praplauti. Naudokite tik siurblio gamintojo nurodytą konkretaus tipo alyvą. Alyva turi
būti visiškai švari. Prieš įjungiant sistemą pilnu slėgiu ir visu greičiu, visos dalys turi būti
gerai nuskalautos. Sistemai praplauti naudojama ta pati alyva, kuri naudojama visos
sistemos eksploatavimui, arba plovimo skystis suderinamas su hidrauline alyva, kuri bus
vėliau naudojama.
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5.0

Paleidimas

5.5

Paleidimas

5.5.1
Bandomasis paleidimas be birios medžiagos (šaltas pirminis
paleidimas)

Paruošus visą įrenginį naudojimui, atliekamas 1 arba 2 valandų „sausas“ bandymas.
Patikrinkite hidraulinio įtaiso elektros variklių sukimosi kryptį. Neteisinga kryptimi
besisukantis variklis sugadins siurblį per labai trumpą laiką. Atlikus bandymą, tolimesni
tikrinimai yra nurodyti 5.1 punkte. Jei po patikrinimo gedimų nėra ir įrenginys tinkamai
funkcionuoja, galima pradėti bandymą su biria medžiaga.

5.5.2

Test run with bulk material (warm initial start)

Prieš pripildant įrenginį, pajungiama padavimo sistema ir transportavimo įranga. Užpildymo
kiekis turi būti mažesnis negu darbas vyktų įprastai. Jei įmanoma, pradėkite bandymą
esant mažiausiam galimam užpildymui. Jei neatsiranda gedimų veikimo metu, užpildymo
kiekį galima padidinti daugmaž iki leistino užpildymo lygio. Tokiomis sąlygomis įrenginys
paleidžiamas darbui apie 1 val. Toliau nurodyti punktai turi būti tikrinami per bandomąjį
paleidimą.
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5.0

Paleidimas
Jei vienas iš tų punktų negali būti išpildytas, silosą reikia ištuštinti ir pareguliuoti
atitinkamus komponentus. Medžiagos padavimas sistemoje turi būti tolygus ir
pakankamai aukštas. Jei taip nėra, nedarykite jokių pakeitimų tol, kol visa sistema su pilnai
užpildytu silosu nebus paleista darbui. Užsirašykite apie visas atliekamas procedūras. Jei visi
įrenginio komponentai veikia gerai per 1 valandos bandomąjį testą, užpildymo kiekį galima
didinti tol, kol silosas užsipildys.
TIKRINTI
Po bandomojo testo, silosą reikia ištuštinti ir patikrinti visą padavimo sistemą.
Įrenginiui pasiekus darbinę temperatūrą ir darbinį slėgį, visos jungtys ir elementai
patikrinami, ar yra tinkamai sutvirtinti ir sandarūs. Visuomet turite stebėti ir pasižymėti
temperatūros reikšmes, nustatytas vertes ir manometro vertes, kurios bus reikalingos
vėliau atliekant techninę įrenginio priežiūrą.

Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos
Philipp-Reis-Str.3 • 61267 Neu-Anspach • Telefon: 0 60 81 / 9 54 05-0 • Fax: 0 60 81 / 9 54 05 - 24 • info@v-t-s.de • http://www.v-t-s.de

28 iš 38

6.0

Eksploatavimas ir funkcijos

6.1

Saugos instrukcijos
PAVOJUS
Pavojus patirti elektros smūgį!
Palietus elektrai laidžias dalis gali kilti pavojus gyvybei. Gali pažeisti izoliaciją
ar sugadinti atskiras dalis.
Darbas su elektros sistemomis ir įranga turi būti pavestas specialiai
apmokytam personalui su kvalifikuoto elektriko priežiūra
Darbui su elektros sistemomis turi būti gautas leidimas
Prieš atliekant priežiūros, valymo ir remonto darbus,
išjunkite elektros tiekimą ir apsaugokite nuo savaiminio
įsijungimo
Draudžiama naudoti pažeistus ar netinkamai
veikiančius saugiklius. Keičiant jungiklius, jie turi
būti tinkamo srovės stiprumo
Nelieskite dalių per kurias teka srovė. Tai gali sukelti trumpą jungimą
ĮSPĖJIMAS
Kylantys pavojai dėl netinkamo eksploatavimo
Netinkamas įrenginio naudojimas gali sukelti rimtų sužeidimų ir
sugadinti įrenginį.
Vadovaukitės eksploatavimo instrukcijomis.
Prieš paleidimą, išbandykite visus saugos įtaisus.
Eksploatavimo metu, nenaudokite neveikiančių apsaugos įtaisų.
Palaikykite darbo zoną švarią.
ĮSPĖJIMAS
Paslydimas
•
praėjimai ir takai turi būti švarūs
•
naudoti asmenines saugos priemones
ĮSPĖJIMAS
Triukšmas
Įrenginys skleidžia > 84 dB (A) triukšmą
Užtikrinkite, kad bus dėvimos ausų apsaugos priemonės

6.2

Funkcijų aprašymas
DĖMESIO
Visos reikšmės nustatomos įrenginio paleidimo metu priklausomai nuo
medžiagų savybių!
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Funkcijų aprašymai neįeina į VTS tiekimo apimtį.
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6.0

Eksploatavimas ir funkcijos

6.3

Valdymas (priklausomai nuo tiekimo apimties)

6.4

Paleidimas

6.4.1

Ruošimasis ilgalaikiam išjungimui

Mygtukinis skydas krovimo įtaisui.

Žr. funkcijų aprašymą.

o
o
o
o
o
o
o

6.4.2

Išimkite apsaugos įtaisus
Pakeiskite sandariklius
Hidraulinės žarnos tinkamos naudoti (tinka naudoti 5 metus!)
Išimkite skysčio lygio įtaisus, jei reikia
Atlikite sutepimą
Įrenkite stūmoklį
Vandens rezervuaras pripildomas vandeniu

Ruošimasis trumpalaikiam išjungimui
o
o

Specialių priemonių nereikia
Atlikite tolimesniuose skyriuose nurodytus veiksmus

6.5

Išjungimas

6.5.1

Trumpalaikis išjungimas

Trumpalaikis išjungimas negali trukti ilgiau negu 3 mėnesius. Ilgalaikis išjungimas
trunka ilgiau negu 3 mėnesius.

o
o

Specialių priemonių nereikia.
Ištuštinama apkrova
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6.0

Eksploatavimas ir funkcijos

6.5.2

Ilgalaikis išjungimas
o
o
o

Specialių priemonių nereikia.
Išjungti kaip ir kasdien
Įrenginys visiškai ištuštinamas
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7.0

Priežiūra

7.1

Saugos instrukcijos
ATSARGIAI
Palietus elektrai laidžias dalis gali kilti pavojus gyvybei. Gali pažeisti izoliaciją
ar sugadinti atskiras dalis.
Jei pažeidžiama izoliacija, nedelsiant išjunkite
elektros tiekimą ir suremontuokite.
Darbas su elektros sistemomis ir įranga turi būti
pavestas specialiai apmokytam personalui su kvalifikuoto
elektriko priežiūra.
Darbui su elektros sistemomis turi būti gautas leidimas.
Prieš atliekant priežiūros, valymo ir remonto darbus, išjunkite elektros
tiekimą ir apsaugokite nuo savaiminio įsijungimo .

Draudžiama naudoti pažeistus ar netinkamai veikiančius saugiklius.
Keičiant jungiklius, jie turi būti tinkamo srovės stiprumo.
Elektrai laidžiose dalyse negali būti drėgmės. Tai gali sukelti trumpą
jungimą.

PAVOJUS
Netinkamas įrenginio eksploatavimas gali sukelti rimtus sužeidimus ar sugadinti
įrenginį.
Vadovaukitės eksploatavimo instrukcijomis.
Tik kvalifikuoti darbuotojai gali vykdyti darbus.
Judėjimui užtikrinkite pakankamai erdvės.
Palaikykite darbo zonas švarias, kad darbuotojai neužkliūtų, nepaslystų.
Išmontuotos dalys vėl pritvirtinamos varžtais tam tikrais sukimo
momentais.
Jei turite klausimų, kreipkitės į gamintoją.

PAVOJUS
•

Sutraiškymo rizika vykdant priežiūros ir patikrinimo darbus

•

Sutraiškymo pavojus iškrovimo sistemos dalyje
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7.0

Priežiūra

ĮSPĖJIMAS
Prieš atliekant priežiūrą indai yra ištuštinami ir areruojami.
Įleidimo ir išleidimo vamzdžiai turi būti saugiai uždaryti.
Prieš patenkant į įrenginį, silosas turi būti ventiliuojamas.
Prieš įeinant į konteinerį, turi būti gautas raštiškas leidimas.
Reikalinga apsauga nuo kritimo arba asmuo turi užsidėti saugos diržus.
Prieš patenkant į konteinerį, būtinai naudojamos apsaugos priemonės
pagal EN136/EN140 (kvėpavimo takai) ir EN 340.
Visi priežiūros darbai konteinerio viduje atliekami poroje, vienas asmuo turi
likti pavojingos zonos išorėje.
Įrengiamas akių plovimo punktas pagal DIN 12930.

7.2

Tikrinimas
o
o
o

7.3

Visi sistemos komponentai turi būti vizualiai apžiūrimi kartą per mėnesį. Rasti
pažeidimai pašalinami, purvas nuo dalių nuvalomas.
Visos elektra ir hidraulika varomos dalys tikrinamos pagal eksploatavimo
instrukcijas.
Kas mėnesį tikrinami transportavimo latakai, ar nėra susikaupusių nuosėdų ir
įsisenėjusio purvo. Nuosėdos nuo grindų ir sienų turi būti nedelsiant nuvalomos.
Jei reikia, patikrinimus atlikite dažniau. Detalų aprašymą rasite dalių
priežiūros instrukcijose.

Alyva

Įrenginiui naudojama toliau nurodyta alyva, nebent būtų nurodyta kitaip:
Hidraulinė alyva:
HLP32
Pavaros variklio alyva:
mineralinė alyva ISO VG220
Riebokšliai ir guoliai:
universalus EP tepalas
Grandinės:
universalus tepalas, grafituotas
Atskiros dalys:
universalus EP tepalas
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7.0

Priežiūra

PASTABA
Skaitykite informaciją atitinkamų dalių dokumentacijoje.
Dėl pavaros variklių informacija pateikiama ant atitinkamų identifikavimo plokštelių.
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8.0

Sistemos klaidos

PAVOJUS
Rizika dėl netinkamo įrenginio eksploatavimo
Siurblių sistemos darbo sutrikimus gali pašalinti tik tinkamai apmokyti darbuotojai,
dirbantys su siurblių technologijomis. Naudojamos tik originalios dalys.

PAVOJUS
Rizika dėl netinkamai pašalintų trukdžių
Nekvalifikuotas trukdžių šalinimas gali sukelti rimtus sužeidimus ir sugadinti
įrenginį.
•
Trukdžius šalinti gali tik apmokytas personalas.
•
Užtikrinti pakankamai vietos.
•
Išmontuotos dalys vėl pritvirtinamos varžtais tam tikrais sukimo
momentais
Pavojus gyvybei dėl elektros srovė
Elektros jungtis gali remontuoti tik kvalifikuotas elektrikas. Rizika dėl netinkamai
pašalintų trukdžių. Nekvalifikuotas trukdžių šalinimas gali sukelti rimtus
sužeidimus ir sugadinti įrenginį.
Pavojus gyvybei dėl elektros srovė
Elektros jungtis gali remontuoti tik kvalifikuotas elektrikas.

8.1

Pastabos apie valdymą

8.2

Gedimų nustatymo sąrašas

Jei valdymo dalis neįeina į VTS tiekimo apimtį, reikia vadovautis šiomis instrukcijomis.
Norint stebėti įrengimų galinę padėtį ir sukimosi kryptį, programuotojas turi sukurti
programą, leidžiančią pranešti apie įvykusius gedimus, bet blokuojamieji įtaisai
(automatiniu režimu) liktų veikiantys.

Apie dalių specifikacijas skaitykite atitinkamuose skyriuose.
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9.0

Šalinimas

9.1

Sauga
ĮSPĖJIMAS
Neteisingas išmontavimas!
Gali sukelti rimtus sužeidimus ir sugadinti įrenginį!

Vadovaukitės eksploatavimo instrukcijomis

Judėjimui užtikrinkite pakankamai erdvės

Palaikykite darbo zonas švarias, kad darbuotojai neužkliūtų,
nepaslystų

Atkreipkite dėmesį į dalių svorį

9.2

Išmontavimo darbų aprašymas
Išmontuojant įrenginį, atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:
o
o

9.3

Atjunkite elektros tiekimą
Alyvą ir tepalus šalinkite atskirai

Šalinimas
PASTABA
Atliekos surenkamos pagal vidaus ir šalies taisykles ir šalinamos vadovaujantis
įstatymais.

9.4

Šalinimo darbų aprašymas

Išmontuojant įrenginį, atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:
o
Iš pavaros pašalinkite alyvą ir tepalus
o
Surinkite po išmontavimo likusias įrenginio dalis, elektros ir elektronikos dalis ir
perduokite jas perdirbimui arba utilizuokite.
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10.0

Atsarginės dalys

ĮSPĖJIMAS
Netinkamos atsarginės dalys gali sukelti sužeidimus
Netinkamos ar su defektais atsarginės dalys gali sugadinti įrenginį, išprovokuoti
gedimą, turėti neigiamą poveikį darbuotojų saugai. Dėl šių priežasčių, naudokite
originalias gamintojo dalis.

Žr. PRIEDĄ Atsarginių dalių sąrašas.
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