GARANCIA KARTYA
1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett
személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban
lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból
eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömítések, forró
levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítást) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes
árlista szerint. Lásd a www.
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az
eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán
kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése
(vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell
rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt.
Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a
szerszám tulajdonosának kell fedeznie.
Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz
mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a
javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
GUMISZERELŐ GÉP
KIEGÉSZÍTŐ GÖRGŐ
ÁLLVÁNYA

06/40/900-800
Tel.:
Fax:
06/1/99-999-77
(csak egy helyi hívás díját ﬁzeti)

KH TRADING, Kft.
Pf. 142
1506 Budapest

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás
egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A
szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.
Nyitvatartási idő:
H - P: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu
ertekesites@uni-max.hu

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.
Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.
Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401
Cégszám 25700758
Adószám 26961929-2-51
SZERVÍZ

Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)
Topolová 483
250 67 Klecany
Cseh Köztársaság

Termék:

GUMISZERELŐ GÉP KIEGÉSZÍTŐ GÖRGŐ ÁLLVÁNYA

Típus:

ACAP2003

Gyártási dátum:

A javítóműhely megjegyzései:

Sorozatszám (terméksorozat):

Eladási dátum, pecsét,
aláírás:
Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntető vásárlási bizonylat (számla,
vásárlási nyugta) hiányában, a jótállási igényt nem fogadjuk el.

ACAP2003

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o csörlőjét választotta!
Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk megvásárlása előtt, közben és utána.
Ha bármilyen kérdése, megjegyzése vagy ötlete merül fel, kérjük lépjen kapcsolatba kereskedelmi
központunkkal. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kérdését időben megválaszolhassuk.
Kérjük, hogy a gép használatba vétele előtt gondosan olvassa át ezt az útmutatót. Az Ön feladata,
hogy áttanulmányozza a gép biztonságos használatához és üzemeltetéséhez szükséges útmutatásokat, valamint, hogy tisztában legyen a gépek használata során felmerülő veszélyekkel.
FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a gépet, amíg át nem olvasta ezt az egész kézikönyvet, és amíg a gép
kezelésével meg nem ismerkedett. Tartsa meg ezt a kézikönyvet, később szüksége lehet rá.
A biztonsági útmutatásokra különlegesen nagy figyelmet fordítson. A biztonsági szabályok be nem
tartása a kezelő vagy a közelben álló személyek sérülését, illetve a gép vagy a munkadarab rongálódását eredményezheti. Fordítson különösen nagy figyelmet a gépen látható biztonsági jegyzetekre és
biztonsági címkékre. Azokat soha ne távolítsa el és ne rongálja meg.
Kérjük, írja be ebbe a rovatba a vásárlási számla
számát és az eladási bizonylat számát.

A GÉP ISMERTETÉSE
Ez a gép hathatós segítséget nyújt sportkocsik abroncsainak, nagyon kemény peremű alacsony profilú
abroncsok szereléséhez, amikor a hagyományos módon történő gumiszerelés nagyon nehéz vagy lehetetlen.
A görgő nyomását (a teljes készlet a leszállított termék összetevője) egy beépített dugattyú biztosítja, amely
a kezelőállásból könnyen irányítható.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
Üzemi nyomás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 10 bar
Akusztikus nyomás (működés közben) Lp A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .< 70 dB (A)
Súly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 kg
Az útmutatóban foglalt útmutatások, rajzok és egyéb információk pontossága a kinyomtatás dátumától függ.
Folyamatosan végzett termékfejlesztésünkre való tekintettel fenntartjuk annak jogát, hogy a termék paraméterein a vásárló előzetes értesítése nélkül is módosításokat végezhessünk.
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JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI
???
JELENTÉS
Jelentés és karbantartási jelentés:

DÁTUM

JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI JELENTÉS

JAVÍTÓMŰHELY

???
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
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kartartó
csavaranya
tömítés
hézagoló alátét
csavar
hézagoló alátét
gömb illesztőpecek
csavaranya
peremnyomó tárcsa
peremnyomó tárcsa nyele
kar vége
foglalat
szorítóelem
hézagoló alátét
csavaranya
rugó
nyakcsap
teljes szivattyúegység
csavar
biztonsági szelep
csavar
vezérlőszelep
csavar
biztosítógyűrű
o-gyűrű
tömlő
csavar
hézagoló alátét
csavar
elülső burkolat
tömlő
tömlő
tömlő a szivattyúhoz
nyomásmérő
blokk
hátsó burkolat
hézagoló alátét
csavar
csavar
csavar
csavaranya
szorítóelem
csavar
hézagoló alátét

• Ezt az eszközt csak 18 évesnél idősebb, a munkára illetve a környezetbiztonsági eljárásokra kiképzett személy használhatja.
• A berendezést kezelő személynek a berendezés kezelésére való alkalmasságát
orvosi bizonyítvánnyal kell igazolnia.

A kézikönyvünkben használt szimbólumok jelentése
Figyelmeztetés!
Ez a szimbólum személyes sérülés vagy a készülék, illetve a munkadarabok
károsodásának veszélyére figyelmeztet.
Forgó alkatrészekbe való beakadás veszélye!
Vigyázat! A forgó alkatrészek elkaphatják a laza ruházatot vagy az egyes
testrészeket.
Figyelmeztetés!
Károsodás veszélye.
Megjegyzés:
További tudnivalók.
Használjon személyi védőfelszerelést.

Általános útmutatáso
• A műanyag zsákok és a csomagolóanyagok kisgyermekekre és állatokra veszélyesek.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy ismeri a szerszámot vagy a gépet, illetve azok kezelését. Legyen tisztában
a gép helytelen használatából fakadó kockázatokkal.
• Győződjön meg arról, hogy a gép kezelőjét alaposan kioktatták a gép kezelésére, működtetésére,
alkotórészeire és a használatával járó veszélyekre.
• Mindig tartsa be a címkéken feltüntetett biztonsági előírásokat. Soha ne távolítsa el és ne rongálja meg
a címkéket.
• Ha a címkék megsérülnek vagy olvashatatlanná válnak, forduljon forgalmazójához.
• Tartsa tisztán a munkaterületet. A piszkos és rendetlen munkaterület balesetet okozhat.
• Soha ne végezzen munkát szűk vagy gyengén megvilágított helyiségekben. Bizonyosodjon meg arról,
hogy a padlózat stabil, és a munka kényelmesen elvégezhető. Mindig stabil testtartásban vegyen fel.
• Munkájára folyamatosan figyeljen, és használja minden érzékszervét. Ne folytassa a munkát, ha már nem
tud rá figyelni.
• Tartsa tisztán a szerszámait.
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Tartsa zsírmentesen és tisztán a fogantyúkat.
Gondoskodjon arról, hogy gyermekek, illetéktelen személyek és állatok ne juthassanak be a műhelyébe.
Kezét vagy a lábát soha ne helyezze a munkaterületen belülre.
Működés közben soha ne hagyja a gépet felügyelet nélkül.
Csak olyan munkákat végezzen a géppel, amilyenekre az készült.
Munka közben viseljen személyi védőfelszerelést (pl. védőszemüveg, füldugó, porvédő maszk,
védőlábbeli stb.).
Ne nyúljon ki túl messzire, és legyen tisztában saját korlátaival. Mindkét kezét használja.
Soha ne dolgozzon alkohol vagy más drog hatása alatt.
Ne használja a gépet, ha szédül vagy gyengének érzi magát.
A készülék bármiféle módosítása vagy átalakítása szigorúan tilos. NE HASZNÁLJA a berendezést,
ha alakváltozást szenvedett alkatrészt, repedést vagy más sérülést talál rajta.
A gép működése közben soha ne végezzen rajta karbantartást.
Ha bármilyen szokatlan jelet lát vagy furcsa hangot hall, azonnal állítsa ke a gépet és hagyja abba
a munkát.
Használatuk után a berendezésről mindig távolítsa el a kulcsokat és a csavarhúzókat.
Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar biztonságosan meg van húzva.
Gondoskodjon a gép helyes karbantartásáról. Használat előtt bizonyosodjon meg, hogy a gép
biztonságos működésre alkalmas állapotban van, és sérülésmentes.
Javításhoz csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel.
A gyártó által nem jóváhagyott tartozékok és szerelvények használata a kezelőszemélyzet sérülését
okozhatja.
A munka természetének megfelelő szerszámot vagy készüléket használjon. Ne terhelje túl a gépet
és tartozékait.
Nehézüzemű igénybevétellel járó munkát ne végezzen az ahhoz szükségesnél kisebb teljesítményű
géppel.
Ne terhelje túl a gépet. A munkát úgy mérje fel, hogy az kényelmes sebességgel és túlterhelés nélkül
elvégezhető legyen.
A túlterhelés miatt bekövetkező károkra a jótállás nem terjed ki.
Szélsőségesen magas hőmérséklettől és közvetlen napsugárzástól védje a gépet.
Ez a gép nedves körülmények közötti vagy víz alatti munkavégzésre nem alkalmas.
Ha a berendezést nem használja, száraz és jól elzárt helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy minden biztonsági elem akadálymentesen és hatékonyan
működik.
Bizonyosodjon meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megfelelő állapotban van.
Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék egyik alkatrésze sincs elrepedve vagy elakadva.
Győződjön meg arról is, hogy minden szükséges alkatrész előírás szerint van a gépre csatlakoztatva és
felszerelve. Tartson távol minden olyan körülményt, mely a készülék megfelelő működését kedvezőtlenül
befolyásolhatná.
Minden sérült alkatrészt és biztonsági elemet meg kell javítani vagy ki kell cserélni.
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ALKATRÉSZLISTA
???
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

komplett henger
csatlakozó
csatlakozó
orsóhenger
tömítőgyűrű
tengelyzáró
csavar
elülső karima
tömítés
dugattyú
biztosítóanya
munkahenger burkolata
hátulsó karima
fedél
felfogólap
felfogópánt
felfogópánt aljzata
alaplap
tengely hézagoló alátéte
felfogópánt
csavar
csavar
csavar
alaplap burkolata
függőleges oszlop
tartóidom
csavar
hézagoló alátét
hengertartó idom
hengerorsó nyakcsap
biztosító gyűrű
csavar
lenyomó kónusz
csavaranya
csavar
hézagoló alátét
hézagoló alátét
alsó tartóidom
tömlő
tömlő
henger nyakcsap
felső tartóidom
csavar

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

csavar
biztosítócsavar
csavar
csavar
kötés
csavaranya
csavar
formázott csavarvágó
bal hengerburkolat
jobb hengerburkolat
biztosítócsavar
szelep
teljes vezérlőszelep
lengéscsillapító
hézagoló alátét
csatlakozó
csatlakozó
kötés
tömlő
tömlő
zárócsavar
csavar
csavar
vezérlőkar
görgőtartó
biztosító fül
csavar
görgő
beállítócsavar
biztosítógyűrű
határoló csavar
görgő
biztosítógyűrű
ütközőcsavar
biztosítócsavar
csatlakozó
csavar
görgő
forgatókar
tengely
teljes görgőtartó
rugóbak
szelepborító
peremlenyomó karja
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Összeszerelés
• A gépet csak teljesen összeszerelt állapotban használja.

Autójavító felszerelés
• A javítás megkezdése előtt fékezze be a járművet.

Sűrített levegő
• A száraz sűrített levegőnek a gépben meghatározott nyomást kell kifejtenie, és ehhez elegendő
mennyiségű sűrített levegőre van szükség. A magasabb nyomás megrövidíti a gép élettartamát, mivel az
gyorsabban kopik, és amellett még személyi sérülés veszélyével is jár.
• A kötésnek, amelyen keresztül a sűrített levegő a gépbe áramlik, az előírt méretűnek kell lennie.
• Különösen ügyeljen arra, hogy víz ne érje a gépet, mert az a szerszámok károsodását okozhatja.
Ne felejtse el a kompresszor túlnyomásos tartályából a kondenzvizet naponta leengedni és a sűrített
levegőt szállító tömlőt kiszárítani.
• Szennyeződésektől védje a gépet. Azaz, ügyeljen a bemenő és kimenő nyílások tisztán tartására.
• A kötések szétválasztása előtt mindig biztosítsa a túlnyomás lecsökkentését az atmoszférikus nyomás
szintjére.
• A munka megkezdése előtt ellenőrizze minden kötés szilárdságát, és ha valamelyiket nem találja elég
szilárdnak, javítsa ki.
A szivárgás túlterheli a kompresszort és jelentős mértékben megnöveli az üzemi terhelést.
• Rendszeresen ellenőrizze a levegőtömlők állapotát. Ha mechanikai sérülést vagy szivárgást észlel, azonnal
állítsa le a munkát, és a tömlőt cseréltesse ki szakemberrel. A túlnyomásos tömlőt tilos csavarással
megterhelni, figyelje a tömlő felületén látható vonalat, amelynek nem szabad megcsavarodnia.
• A túlnyomásos tömlőt tilos olyan helyeken átvezetni, ahol mechanikai sérülés vagy összenyomódás
veszélyének volna kitéve.
• Az új tömlőket nyomassa át sűrített levegővel.
• A gép átmenőcsatlakozásainál használjon szorítóelemeket, és folyamatosan ellenőrizze azok állapotát.
• Védőburkolatokkal és vakkarimákkal akadályozza meg, hogy a gépbe szennyeződés jusson.

Erőgépek
• Mielőtt a hidraulikus szerszámokkal karbantartáshoz kezdene, a levegő nyomását fokozatosan csökkentse
le az atmoszférikus nyomás szintjére.
• Ha a gépen összenyomott rugók vannak, azokat alkalmas eszközzel fokozatosan és biztonságosan
oldja ki.
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ÖSSZESZERELÉS

ALKATRÉSZEK
??? RAJZA

• Mielőtt a csomagolóanyagot eldobná, győrződjön meg arról, hogy semmi nem maradt benne.
Ha mégis maradt, vegye ki és szerelje fel a gépre. Az ellenőrzésnél és az összeszerelésnél segítségül
használja fel az alkatrészlistát és a szerelési rajzot.
• A gép kicsomagolása után szemrevétellel ellenőrizze, nincs-e rajta sérülés.

Megjegyzés:
Őrizze meg a csomagolóanyagot (kartondoboz) arra
az esetre, ha később szállítani kell a gépet.

• A gépet palettaemelővel mozgassa az A ábra
szerint.

Befoglaló méretek
Az A ábrán láthatók a gumiszerelő gépre szerelt
ACAP2003 eszköz befoglaló méretei.
• Az ACAP2003 méreteit a gumiszerelő gép
méreteihez hozzáadva kiszámíthatja, hogy
a kombinált gépnek mekkora padlófelületre
lesz minimálisan szüksége.
• Ne feledkezzen meg arról, hogy a falak és
a gép között legalább 500 mm szabad
távolságot hagyjon.
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A ábra
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LESELEJTEZÉS
Ha a gép működési élettartama végére ért, azt a hatályos szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően
kell leselejtezni. Az Ön készüléke fém- és műanyag alkatrészekből áll, melyek szétválogatásuk után
újrahasznosíthatók.
1. Szerelje szét a gép minden részét.
2. Anyaguk szerint válassza szét az alkatrészeket (pl. fém, gumi, műanyag stb.).
További feldolgozás céljából, a szétválogatott alkatrészeket juttassa el egyik közeli újrahasznosító
létesítménybe.
Az újrahasznosító központok földrajzi elhelyezkedését a helyi polgármesteri hivataltól tudhatja meg,
vagy megtalálhatja az interneten.

VIGYÁZAT
Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását.
Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és
a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépét speciális áron javítjuk.
A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az
eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó
károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kártérítési igényének
elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.
Megjegyzés: A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok
között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló
jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.

Összerelési művelet, B ábra
• Az összeszerelés megkezdése előtt bizonyosodjon
meg arról, hogy a gumiszerelő gép az áramforrásról
és a sűrített levegős táplálásról le van kapcsolva.
• Szerelje le a gumiszerelő gépről az eredeti oszlopot.
• Vegye le a gumiszerelő gép bal oldaláról a panelt.
• Az ACAP2003 oszlopához rögzítsen két db
háromszög alakú tartóidomot.
• Az ACAP2003 felső részét rögzítse a gumiszerelő
gép A, B és C pontjához (B ábra) a következőkkel:
3 db csavar, M 10 x 30 (1. pozíció)
6 db alátét, ∅ 10 (2. pozíció)
3 db önbiztosító anya, M 10 (3. pozíció)
• Az ACAP2003 alsó részét rögzítse a gumiszerelő
géphez a következőkkel:
1 db csavar, M 10 x 30 (4. pozíció)
2 db alátét, ∅ 10 (5. pozíció)
1 db önbiztosító anya, M 10 (5. pozíció)
Megjegyzés:
Az ACAP2003 gép szerelési pontjainak nyílásai arra
valók, hogy azokkal a gépet függőleges irányban
a gumiszerelő géphez lehessen igazítani.

B ábra

Az ACAP2003 sűrített levegős tömlőjének csatlakoztatása a gumiszerelő géphez
A szalaggal összekötött 2 db ACAP tömlőt csatlakoztassa.
2, feszítőszalaggal átkötött tömlő az ACAP alsó részéből ágazik ki.
• A nagyobb átmérőjű tömlő a gumik felpumpálásához szükséges tisztított levegő bemeneteként
szolgál. A kötést kapcsolja közvetlenül a gumiszerelő gépre, a levegőellátó szűrő mögé.
• A kisebb átmérőjű tömlő sűrített levegőt szolgáltat az ACAP oszlop kenőegység mögötti gumiszerelő
elemeinek levegőellátásához, akár az előző esetben.
• Csatlakoztassa a nagyobb átmérőjű tömlőt a gumiszerelő gépen lévő utolsó előtti szabad pozícióra
a vezérlőpedál segítségével. A gumiszerelő gép falát le kell szerelni.
• Dugaszolja el az utolsó kimenetet.
• A mellékelt T idom felhasználásával kapcsolja össze a vékony tömlőt és a gumiszerelő gép belsejében
lévő egyik rövid tömlőt a kenésben részesített levegőt szállító tömlővel, amelyik a levegőkenő egységből
a gumiszerelő gépbe vezet.
Megjegyzés:
A tömlők a gumiszerelő gép belsejében vannak csatlakoztatva.
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Az állvány többi tömlőjének csatlakoztatása
• Csatlakoztassa a nagyobb átmérőjű tömlő másik
végét az állvány felső részéhez, ahol
a guminyomás-mérő van.
• Kapcsolja rá a vékony, laza tömlőket
a gumihengerre a megfelelő bemeneteikkel,
amelyek a közelben találhatók.
• Szerelje vissza az oldalsó panelt.

HIBAELHÁRÍTÁS
Hiba
A vezérlőkar (C ábra, 3. sz.) vagy a kioldó kar (C ábra, 5. sz.) hatására nem mozdul el a forgatókar
(C ábra, 1. sz.).
Hibaok
• A rendszer nem kap sűrített levegőt.
• A levegőtömlő elakadt vagy kettéhasadt.
• A gumitömlő levegőáramlást szabályozó szelepe nem működik megfelelően.
Kijavítása
• Ellenőrizze és javítsa meg a sűrített levegőszállító forrást.
• Ellenőrizze a tömlőt, és szüntesse meg a hibákat. Ha sérült a tömlő, cserélje ki.
• A javítást képzett szakemberrel végeztesse.

Alkatrészek rajza
A C ábrán az ACAP2003 alkatrészeit mutatjuk be.
1
2
3
4
5
6

-

Forgatókar
Peremező nyomásszelepe
Vezérlőkar
Rányomó készülék
Forgatókar kioldója
Gumiabroncs emelő és lenyomó tárcsa

VIGYÁZAT!
Ha a hibát a fent említett műveletekkel nem sikerült megszüntetni, vagy a géppel egyéb,
fentebb nem említett probléma adódik, NE HASZNÁLJA a gépet, és forduljon a szervizhez.

KARBANTARTÁS
C ábra

A GÉP KEZELÉSE
A kezelőszervek ismertetése
• Vezérlőkar (C ábra, 3. sz.) a forgatókar (C ábra, 1. sz.) indításához és emeléséhez.
• Forgatókar kioldója (C ábra, 5. sz.), a forgatókart kioldja és álló helyzetbe helyezi.
Működési hatékonyság ellenőrzése
Az ACAP2003 készüléket a hozzá csatlakoztatott gumiszerelő gép által szolgáltatott sűrített
levegő működteti.
Ezért a gumiszerelő gépet kell a sűrített levegős táplálásra kapcsolni.
• Mozgassa a vezérlőkart (C ábra, 3. sz.) felfelé: a forgatókar (C ábra, 1. sz.) emelkedik.
• Mozgassa a vezérlőkart (C ábra, 3. sz.) lefelé: a forgatókar (C ábra, 1. sz.) lefelé mozog.
• Mozgassa a forgatókart (C ábra, 1. sz.) a forgóasztal középpontjához: a kar "működési" helyzetben
rögzítődik.
• Nyomja meg a kioldót (C ábra, 5. sz.), a forgatókar kioldódik és visszaemelkedik az eredeti helyzetébe.

• Tartsa tisztán a szerszámait. A szerszámokra rakódott szennyeződés azok szerkezetébe juthat, és így
a szerszámok károsodását okozhatja.
• A szerszámot/gépet ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel vagy festékhígítóval.
• A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített puha ronggyal tisztítsa.
• A fémfelületeket paraffinolajba mártott ronggyal tisztítsa és kezelje.
• Ha nem használja a gépet/szerszámot, zsírozza le, majd a korrózió megelőzése végett száraz helyen
tárolja.

A gép használatának részletes ismertetését ez a kézikönyv nem tartalmazza, mert a gyártó/
forgalmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata az ehhez hasonló munkákban.
Továbbá, az alkalmazandó jog ezt a gépet szabadon árusítható és mindennapi használatú szerszámként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a gép használatát, javasoljuk, hogy bővebb
tájékoztatásért forduljon a Munkabiztonsági Osztályhoz.

Kenés
A szerkezet munkavégző felületeit rendszeresen, szükség szerint, megfelelő kenőanyaggal kenje.

VIGYÁZAT: Az olvashatatlan vagy hiányzó figyelmeztető címkéket azonnal cserélni vagy pótolni kell.
Ne használja a gépet, ha bármelyik figyelmeztető címke hiányzik. A gép felületére ne helyezzen semmilyen
tárgyat, amely a figyelmeztető címkéket eltakarná. Címkék rendeléséhez a táblázatban megadott kódokat
használja.
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2. PEREM LESZERELÉSE
Megjegyzés:
Egyes abroncsok leszereléséhez elég maga
a tárcsa. Folytassa a gumi peremének
kioldását, amíg az teljesen le nem vált
a keréktárcsáról.
A tárcsa (C ábra, 6. sz.) lehetővé teszi a második
kar könnyű leszerelését (főleg széles futófelületű
sportgumiknál) azzal, hogy a kart felemeli és
a keréktárcsa vájatának szintén tartja.
• Helyezze a tárcsát az L ábrán látható helyzetbe,
és emelje fel a második kart a központi vájathoz.
• A szerelőrúddal tolja át a második peremet a gép
fejének hajlított része felett.
• Tolja félre a tárcsát a munkaterületről,
és forgassa addig a forgóasztalt, amíg
a második perem is le nem válik a tárcsáról.

A gép kezelése
Az ACAP2003 gépet abroncsok keréktárcsára szereléséhez és keréktárcsáról való levételéhez terveztük. Ezek a
szerelési műveletek, különösen alacsony profilú, széles sportgumik vagy nagyon kemény peremű gumik esetében
meglehetősen nehezek lehetnek. Az ACAP2003 géppel ezek a műveletek minden keréktípusnál elvégezhetők.
Kerék felfekvés
• Oldja ki az abroncs peremét a gumiszerelő gép használati útmutatójának megfelelően.
• Ha a kereket belülről (szorítóeszközökre) kívánja rögzíteni, végezze el a gumiszerelő gép használati
útmutatójában megadott eljárást.
• Ha a kereket kívülről (műanyag szorítóval) kívánja rögzíteni, az ACAP2003 ebben a segítségére lesz.

L ábra

Az abroncs rászerelése a keréktárcsára
• Rögzítse a keréktárcsát az asztalhoz, és tolja az első kart a gumiszerelő gép használati ótmutatójában
megadott módon.
VIGYÁZAT!
A gumiszerelő gép munkavégző karját csak akkor lehet működtetni, miután már az
ACAP2003 gépet álló helyzetébe félretolta.

• A pedál lenyomására a pofa zár, és a a kioldó
(E ábra, 3. sz.) felfelé történő mozgatására a kar
(E ábra, 1. sz.) emelkedik.
• Oldja ki a peremlenyomó kónuszt és helyezze vissza
a kart (E ábra, 1. sz.) az álló helyzetébe.

M ábra

• Mivel a forgóasztal forog, a peremnyomó
(M ábra, 4. sz.) a gumiabronccsal együtt forog,
és a peremet a vájatban tartja. A második perem ezután erőlködés nélkül rátolódik a keréktárcsára,
és nem áll fenn a kezelő vagy az abroncs sérülésének veszélye.
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D ábra

Megjegyzés: ennél a lépésnél a peremlenyomó
(C ábra, 4. sz.) nem érhet a gumiabroncshoz.

• Tolja a peremnyomót (M ábra, 4. sz.)
a szerelőadapterhez (kb. 3 - 4 cm-re,
ahogyan az M ábra mutatja).
• Nyomja a peremnyomót addig, amíg a második
perem el nem éri a középső vájat szintjét.
CAUTION:
VIGYÁZAT!
A peremnyomó használata közben sérülés
veszély áll fenn: a keze beszorulhat
a szerszám és a keréktárcsa közé.
Legyen óvatos, és tartsa kezét
a keréktárcsától biztonságos távolságra.

Az alábbiak szerint járjon el:
• Mozgassa a gumiszerelő gép forgóasztalának szorítópofáit és helyezze az ACAP2003 gépet álló helyzetbe.
• Helyezze az abroncsot a keréktárcsával együtt az asztalra, és állítsa be a forgóasztal szorítópofáit úgy, hogy
a gumiabroncs a keréktárcsával minél szorosabban
érintkezzen. (Ld. D ábrát).
• Illessze bele a lenyomó kónuszt (E ábra, 2. sz.)
a forgatókarba (E ábra, 1. sz.), és nyomja felfelé
a bajonettzár kattanásáig.
• Mozgassa a kart (E ábra, 1. sz.) működési állásba:
automatikusan rögzítődik a forgóasztal tengelyében.
• Engedje lefelé a vezérlőkart (E ábra, 3. sz.), amíg
a kónusz az abroncsot néhány centiméterrel lejjebb
nem nyomja (ld. az F ábrát).

E ábra

Az abroncs levétele a keréktárcsáról
Az 1. perem kioldása (szükség esetén)
Ha a felső perem le van kopva, leválasztásához inkább
a peremlenyomót érdemes használni (H ábra, 4. sz.),
mint a szokványos gumilenyomót.
Az alábbiak szerint járjon el:
• Húzza kifelé a gombot (G ábra, 8. sz.), hogy a görgő
(G ábra, 9. sz.) a tengelyén szabadon mozoghasson.
Megjegyzés: az ACAP2003 géppel végzett minden
más művelet közben ezt a gombot (G ábra, 8. sz.)
benyomva kell tartani, hogy a görgő (G ábra, 9. sz.) ne mozoghasson.

G ábra
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• Mozgassa a kart (H ábra, 1. sz.) működési helyzetébe és állítsa a vezetőidomot (H ábra, 11. sz.) úgy,
hogy a görgő (H ábra, 4. sz.) a keréktárcsa
peremének szélénél legyen.
• Indítsa a vezérlőkart (H ábra, 3. sz.) lefelé úgy,
hogy a peremnyomó (H ábra, 4. sz.) az abroncsra
rányomódjon. Kezdje a forgóasztalt az óramutató
járásának irányában forgatni.
• A forgatókar (H ábra, 1. sz.) a gumiabronccsal
együtt forog, amíg az le nem áll. Ekkor a görgő
(G ábra, 9. sz.) elkezdi a gumiabroncs felső
peremének leválasztását.

H ábra

Megjegyzés: Miután a gumiperem a keréktárcsa
közepébe van nyomva, ajánlatos a gumiperemet és a keréktárcsát a szétszerelés
megkönnyítése érdekében megkenni.
• Miután ezzel a lépéssel végzett, emelje fel a peremlenyomót, tolja félre az ACAP2003 gépet a forgóasztal
mellé, és kezdje el a szétszerelést.

J ábra

Az 2. perem kioldása (szükség esetén)
Ha a második perem kopott, a tárcsával
(C ábra, 6. sz.) oldja ki.

1. PEREM LESZERELÉSE
Állítsa be a gép fejét (I ábra, 7. sz.)
VIGYÁZAT!
A gumiszerelő gép karját csak akkor lehet
működtetni, miután az ACAP2003 gépet
félretolta álló helyzetébe.
Ha a gumiabroncs fala nagyon kemény, az megnehezíti
a szerelőadapter helyes elhelyezését a keréktárcsa
peremén, ilyenkor az alábbiak szerint járjon el:
• Mozgassa a kart (I ábra, 1. sz.) működési állásba:
• Nyomja a peremnyomót (I ábra, 4. sz.) az
abroncshoz és szorosan a szerelőadapterhez.
• A vezérlőkar segítségével (I ábra, 3. sz.) nyomja
lefelé az abroncsot, hogy elég hely legyen
a szerelőadapter helyes elhelyezéséhez és
a szerelőrudak beillesztéséhez.

• Rögzítse a szerelőadaptert, illessze be
a szerelőrudat, és emelje az ACAP2003 gép
karját.
• A vezérlőkarral (J ábra, 3. sz.) emelje
a forgatókart (J ábra, 1. sz.) és forgatással
tolja a peremnyomót (J ábra, 4. sz.)
a középső tárcsavájatba.
• A vezérlőkarral (J ábra, 3. sz.) engedje le
a forgatókart, és nyomja az abroncsot úgy, hogy
a keréktárcsa a tárcsa középső vájatába tolódjon
(ld. a J ábrát). Ezzel eléri, hogy a gumi pereme
nem túl feszes és könnyen a szerelőadapterhez
tolható.
• A rudakkal (J ábra, 2. sz.) tolja át
a keréktárcsát a szerelőadapter széle felett.
• Emelje fel az ACAP2003 gép forgatókarját és
fordítsa oldalra, hogy elég helye legyen, majd
addig forgassa a forgóasztalt, amíg az első
perem ki nem szabadul.

I ábra

Az alábbiak szerint járjon el:
• Mozgassa a forgatókart (C ábra, 1. sz.) álló
helyzetébe:
• Helyezze a tárcsát (C ábra, 6. sz.) az abroncs
alá, amelyik a keréktárcsa széléhez
a legközelebb van.
• Illessze be a gumiszerelő gép szerelőrúdját
(K ábra, 2. sz.) a forgatókar tárcsáján a saját
nyílásába (ld. a K ábrát), majd a tárcsát nyomja
a gumiabroncshoz.
• Forgassa a forgóasztalt az óramutató
járásának irányában, közben a vezérlőkarral
(C ábra, 3. sz.) addig emelje a tárcsát, amíg
a gumiperem ki nem szabadul.

K ábra

VIGYÁZAT!
A peremnyomó használata közben sérülésveszély áll fenn: a keze beszorulhat a szerszám és
a keréktárcsa közé.
Legyen óvatos, és tartsa kezét a keréktárcsától biztonságos távolságra.
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