
 

 

 

U-kujulise käärtõstelava 1450 X 1140 mm 

kasutusjuhend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MÄRKUS: NII SEADME OMANIK KUI KA KASUTAJA PEAVAD ENNE KASUTAMISELE 

ASUMIST KÄESOLEVAD JUHISED LÄBI LUGEMA JA NENDEST ARU SAAMA. 

 

Olete teretulnud kasutama meie elektrilist tõstelauda. Tõstelaud on valmistatud 

kõrgekvaliteetsest terasest, on vastupidav ning usaldusväärne ja selle kasutamine on lihtne.  

Ohutuse ja õige kasutamise tagamiseks lugege enne tõstelaua kasutamist hoolikalt käesolevaid 

juhiseid ning tõstelaual olevaid hoiatusi. 

 

MÄRKUS: Kogu siintoodud teave põhineb trükkimise hetkel saadaval olnud andmetel. Jätame 

endale õiguse oma tooteid igal hetkel eelneva teatamise ja loata muuta. Seega soovitame alati 

uurida teavet võimalike uuenduste kohta. 

 



1. TEHNILINE KIRJELDUS 
 

 Jõudlus kg  1000 

 Tõste max kõrgus mm  760 

 Min (suletud) kõrgus mm  80 ~ 85 

 Laua mõõdud mm  pikkus 1450 x laius 1140 x sisemine laius 585 

 Tõstekiirus max kõrgusele 

 (koormaga) 
s  42 

 Langetuskiirus (koormaga) s  48 

 Pumba voolukiirus L/min  3 

 Õli paak L  3 

 Pumba seade   vaheldvvool 3 x 380 V, 750 W 

 Kaal kg  235 

 

2. OHUTUSJUHISED 
 

2.1 Kasutaja peab enne tõstelaua kasutamist lugema kõiki hoiatusmärke ja juhiseid siin ning masinal. 

2.2 Käsi või jalg ei tohi käärmehhanismi vahele sattuda. Võib põhjustada vigastusi. 

2.3 Laua alla ei tohi minna. 

2.4 Tõstelauda ei tohi ülekoormata. 

2.5 Tõstelauda ei tohi kasutada kaldpindadel. Kontroll tõstelaua üle võib kaduda ja ohustada kasutajat. 

2.6 Inimesi ei tohi tõsta Inimene võib kukkuda ja raskesti viga saada. 

2.7 Koorma kaal peab olema jagatud mõlemale kahvliharule, ainult ühte haru ei tohi kasutada. 

Raskuskese peab asuma täpselt kahe kahvliharu vahel. 

2.8 Laud tuleb viia madalaimasse asendisse, kui see ei ole kasutuses. 
 

3. JUHTPANEEL 
 

Neli lülitit. 
 

3.1 Avariilüliti. 

Selle lüliti vajutamine lülitab toite välja ning selle päripäeva pööramine lülitab toite sisse. 

3.2 Tõstelüliti. 

Selle lüliti vajutamine tõstab lauda; lüliti vabastamisel laua tõus seiskub. 

3.3 Langetuslüliti. 

Selle lüliti vajutamine langetab lauda; lüliti vabastamisel laua langemine seiskub. 

3.4 Lauda ei saa tõsta ega langetada, kui käivitub ohutuskaitse. Tõste- või langetuslüliti vajutamisel 

laud tõuseb või langeb jälle. 
 

4. HOOLDUS 
 

4.1 Hüdraulikaõli. 

Õlitaset tuleb kontrollida iga kuue kuu järel. Kasutatav õli peab olema hüdraulikaõli: ISO VG 32 

(GB11118-89) viskoossusega 32 cSt 40° C juures, kogumaht ligikaudu 4,0 . 

4.2 Igapäevane kontroll ja hooldus. 

Tõstelauda tuleb igapäevaselt kontrollida. Erilist tähelepanu tuleb pöörata rullikutele ja telgedele, 

kuhu vahele võivad jääda riide või nööri jäätmed, mis tekitavad blokeerimisohtu. Tuleb kontrollida 

käärmehhanismi ja laua deformeerumist. Töö lõpetamisel tuleb laud tühjendada ja viia 

madalaimasse asendisse. 

4.3 Määrimine. 

Kasutage kõigi liikuvate osade määrimiseks mootoriõli. 

 



5. VEAOTSING 
 

Nr PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS 

1. 
Lauda ei saa tõsta 

max kõrgusele 

- Ei ole piisavalt hüdraulikaõli. 

- Lüliti asend on vale. 

- Lisage õli. 

- Reguleerige lüliti asendit. 

2. Laud ei tõuse. 

- Hüdraulikaõli puudub. 

- Elektromagnetiline ventiil ei 

tööta. 

- Lisage õli. 

- Vahetage elektromagnetiline 

ventiil välja. 

3. Mootor ei tööta. 

- Avariilüliti on välja lülitatud. 

- Elektrijuhtmete ühendused ei 

ole kinni. 

- Alalisvoolumootori kontaktor 

on defektne. 

- Pöörake avariilülitit päripäeva. 

- Pingutage seda. 

- Asendage uuega. 

4. Kahvel ei lange. 

- Kolvivars või mast on osalise 

ühele küljele laadimise või 

ülelaadimise tõttu 

deformeerunud. 

- Kahvlit hoiti liiga kaua 

ülemises asendis ning seetõttu 

on kaitseta kolvivars 

roostetanud ja ummistunud. 

- Pumba tühjendusventiil ei 

avane hõõrde tõttu. 

- Asendage need uutega. 

- Hoidke kahvel mitte 

töötamisel madalaimas asendis 

ja pöörake rohkem tähelepanu 

varre määrimisele. 

- Asendage see uutega. 

5. Lekked 

- Tihendid on kulunud või 

kahjustatud. 

- Mõned osad on mõranenud. 

- Asendage need uutega. 

- Asendage need uutega. 

6. 
Kahvel langeb ilma 

tühjendusklapi tööta. 

- Saasteained õlis ei lase 

tühjendusklapil tihedalt sulguda. 

- Tihendid on kulunud või 

kahjustatud. 

- Tühjendusventiil on 

kahjustatud. 

- Asendage uue õliga. 

- Asendage uutega. 

- Asendage uutega. 

 

MÄRKUS: Tõstelauda ei tohi ilma vastava väljaõppe ja volituseta remontida. 


