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Huom! Käytä ainoastaan Agripon omia kontteja tässä laitteessa. 
Korjatuissa Agripo-konteissa tulee olla käytetty ainoastaan 
alkuperäisiä tehdasosia. Tehdastakuu ei koske väärien tai 
virheellisesti korjattujen konttien aiheuttamia vaurioita laitteelle 
eikä näistä aiheutuvia mahdollisia vaaratilanteita.

Pöytätason alle tulee olla asetettu roskalaatikko, joka lähetettäessä 
on kiinnitetty lähetyslavaan ruuvein: irrottakaa tämä lähetyslavasta 
ja työntäkää roskis tason alle paikoilleen ennen käyttöä.
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Johdanto

Tämä dokumentaatio on tarkoitettu antamaan käyttäjälle laitteen käsittelyä, 
 turvallisuutta ja ylläpitoa koskevia tietoja.

On tärkeää, että tiedot toimitetaan laitteen käytöstä ja ylläpidosta vastaavalle 
 käyttäjälle tai näistä vastaaville käyttäjille.

Intrx AB antaa lisätietoja ja avustaa ongelmien ratkaisussa.

Valmistaja:
Interior Experts Sweden AB
Järsjögatan 9
SE - 692 35 Kumla
Puh: +46-19-578080
sähköposti: info@Intrx.com
Verkkosivusto: www.Intrx.com
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Asennus/Käyttöönotto

1. Poista pakkausmateriaali.
2. Nosta rullapöytä pakkauksesta.
3. Nosta  automaatti lavalta.
4. Automaatin nostaminen haarukkanostimella edellyttää, että hissilaatikko 

on nostettu n. 100 mm, jotta haarukkanostin voidaan ajaa sen alle.
5. Asennuksen yhteydessä Large / Small -automaatti on asetettava kiinteää 

ja suoraa seinää tms. vastaan niin, että siirtymiltä vältytään lavan tai rulla-
kon sisään- ja ulosajon yhteydessä.

6. Aseta kumiraksit oikealle ja vasemmalle  puolelle.
7. Asenna lavatuet tai rullatuet hissilavan vasemmalle ja oikealle puolelle.
8. Aseta puhdistusjätelaatikko  takaapäin  rullapöydän alle.
9. Maadoitettu pistoke on sijoitettu ylös vasemmalle, kaapelin pituus n. 1,20 

m.
10. Maadoitettu pistorasia 220/230 V virtakytkimellä ja 10 A sulakkeella. Suo-

sitellaan sijoitettavaksi noin 2100 mm lattiapinnan yläpuolelle.
11. Väännä kytkin tilaan 1 ajaaksesi hissi pohjatilaan.
12. Aja lava tai rullaa kontti sisään (konttia rullattaessa älä käytä haarukkanos-

tinta)
13. Väännä kytkin tilaan 2 ajaaksesi hissi ylätilaan.
14. Aseta rullapöytä  automaatin eteen ja lukitse kumiraksien avulla paikal-

leen.
15. Avaa luukku tai leikkaa oktabiinin pohjaosa auki n. 140 mm korkeudessa.
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Lavatuet

Lavan käytön yhteydessä

Rullatuet

Rullakon käytön yhteydessä
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Turvaohjeet

Automaatti on rakennettu ja valmistettu voimassa olevien turvamääräysten 
eli CE-direktiivien mukaisesti.

• Automaatti on asetettava ja asennettava sivulla 5 annettujen ohjeiden 
mukaisesti.

• Onnettomuuksien välttämiseksi, on käyttäjän konttia sisään tai ulos ajet-
taessa aina valvottava laitetta ja varmistettava että sen lähettyvillä ei ole 
asiattomia henkilöitä.

• Käyttäjän on laitetta ohjatessaan käytettävä suojajalkineita.
• Rullakkoa käytettäessä, kontti on aina rullattava automaattiin sen omien 

pyörien varassa. Älä käytä haarukkanostinta.
• Varmista ennen käyttöä, että kontti on ajettu hissilaatikkoon kokonaan.
• Onnettomuuksien välttämiseksi on pistoke vedettävä ulos ylläpidon ja 

korjauksen yhteydessä. Laite on aina asetettava virrattomaan tilaan.
• Varo  puristusvaaraa laitteen sisällä työskenneltäessä.
• Turvallisen ja helposti huollettavan juuresosaston ylläpitämiseksi on laitet-

ta ympäröivä ja sen alla oleva lattia pidettävä puhtaana.
• Käytä liinaa pölyjen puhdistamiseen laitteesta. (älä käytä vettä tai korkea-

painepesuria).
• Laite on ainoastaan tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, kuivassa tilassa.
• Aja haarukkanostin automaatin keskelle niin, ettet vahingoita sähkömoot-

toria.
• Hätätilanteessa: paina hätäpysäytyspainiketta.
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Ohjaaminen

1. Noston ja laskun käynnistys 
Väännä vasemmalle (1) laskeaksesi alas ja oikealle (2) ajaaksesi ylös.

2. Palautuspainike 
Alkutilaan palauttaminen moottorin ylikuormittuessa.

3. Hätäpysäytyspainike 
Paina pysäytyspainiketta ja väännä palautusta varten myötäpäivään.

Automaatti pysähtyy ennalta määriteltyyn tilaan, ylös tai alas.
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Hoito ja ylläpito

Mahdollisen seisokin aikana suoritettavat toimenpiteet
1. Varmista, että verkkokaapeli on kytketty.
2. Varmista, että hätäpysäytyspainiketta ei ole aktivoitu (painettu). Väännä 

 painiketta vapauttaaksesi sen.
3. Paina palautuspainiketta (n. 20–30 s.). Päästä irti ja yritä käynnistää laite 

uudelleen.
4. Muut seisokit: Jos hissilaatikko on ylittänyt tai alittanut ylä- tai alarajan 

ja  juuttunut, katso kuvista, miten kytkimiä tarkistetaan. Käynnistä kone 
uudelleen.

Kalusteiden kokoaminen hissin yhteydessä

Mikään takuu ei ole voimassa muille kuin Intrxin suunnittelemille tai toteut-
tamille kalustekokonaisuuksille. Käytä turvallisuuden parantamiseksi vain 
tarkoitukseen suunniteltuja oktabiineja ja  rullakkoja.

• Oktabiinin mitat = 800 x 600 x 800
• Large-rullakon mitat = 800 x 600 x 1032
• Small-rullakon mitat = 400 x 600 x 1063

Mekaaninen lukitus

Laite on lukittu mekaanisesti (mechanically locked), kun se on virrattomassa 
tilassa ja pistoke on vedetty irti.
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Hätäpysähdyspainike:
varmista,  että painike  ei ole alas painettu

Palautuspainike:
painetaan n. 20 s. pysäytyksen yhteydessä

2 katkaisijaa > löytyvät vasem-
malta, sekä ylhäältä että alhaalta. 
Oltava neutraalissa tilassa

Vianetsinnän yhteydessä: jos katkaisi-
ja on virhetilassa > paina, kunnes kat-
kaisija on jälleen neutraalissa tilassa.
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Sähkökaavio
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Declaration of conformity 

(Vaatimustenmukaisuusvakuutus)

This product Large 250 KG / Small 100 KG is designed and manufactured in 
accordance with current safety regulations, according to the CE directives.
Machinery Directive 2006/42 / EC, Annex II, 1A
AFS 2008:3, Annex IIA
EG 1935/2004 materials and articles intended to come into contact with food
Manufactured in accordance to LVD (Low Voltage directive) 2006/95/EG

Harmonized standards (applicable parts):
SS-EN ISO 12100-2010
SS-EN 60204-1
SS-EN ISO 13854:2017
SS-EN ISO 13857:2019

Max lift capacity:  250 KG
Voltage:   220-230 V
Fuse:    10A
Current type:  Single phase AC
Frequency:   50Hz
Protection class:  IP 45
Operating temp:  10-40 degrees celcius

Service intervals:  Every 2 year
Warranty Period: 2 Years

Manufacturer:  Interior Experts Sweden AB
   Järsjögatan 9 
   692 35 Kumla

Kumla 2021-02-02
Fredric Jansson
CEO
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