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1. Ρύζκηζε πάγθωλ(ηξαπεδηώλ) θαη 
Δηαλνκέα 
 

1. Πρην από ηεν προζαρμογή ηου ηραπεδηού θαη 
ηου δηανομέα βεβαηωζείηε όηη:  

 Η ζπζθεπή είλαη ζηελ πξίδα 

 Σν θνπκπί έθηαθηεο αλάγθεο είλαη 
απελεξγνπνηεκέλν ( αλ όρη πεξηζηξέθω απαιά ην 
θόθθηλν θνπκπί όπωο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 12) 
(nr12) 

Γπξίζηε ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε ζηε ζέζε 1. (nr11)  
 

 Γπξίζηε ηνπο δηαθόπηεο ζην ειάρηζην  (nr8,9,10)  
(„min” - „max”) όπωο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1. 

 Σνπνζεηείζηε ζην πξώην ηξαπέδη ηα βάδα πνπ είλαη 
λα γεκίζεηε όπωο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 3 (pic.3). 

 
 
 
 

 
2. Guideways adjustment: 
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Ρπζκίζηε ηνπο νδεγνύο ραιαξώλνληαο ηηο βίδεο 
ζύζθημεο  

 

 

 Σνπνζεηήζηε ηνλ νδεγό , αλάινγα κε ην κέγεζνο 
ηνπ βάδνπ πξνζαξκόδνληαο ηνλ απαηηνύκελν ηύπν 
ηνπ βάδνπ. 

 Σνπνζεηήζηε ηνπο νδεγνύο, ζην ηξαπέδη πνπ 
πεξηζηξέθεηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ην έλα βάδν   
λα πεξλάεη εύθνια αθήλνληαο ιίγν επηπιένλ ρώξν  

 Όηαλ ξπζκίζεηε ηνπο νδεγνύο θαηά κήθνο ηνπ 
δηαλνκέα αθήζηε επίζεο εμηξα ρώξν. Εάλ νη νδεγνί 
είλαη πνιύ ζθηρηά ξπζκηζκέλνη ζα ππάξμεη 
πξόβιεκα ζηελ νκαιή θίλεζε ηωλ βάδωλ πνπ 
γεκίδνπλ. 
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Regulacja prowadnicy nr1. 

Guide-way adjustment nr2. 

Guide-way adjustment nr3. 

Regulacja prowadnicy nr4. Guide-way adjustment nr5. 
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Pic.9 

Jars' arrangement 

Controllers nr 8, 9, 10 

pic.2 EMERGENCY button nr12 

Guide-way adjustment nr4. 
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Μόιηο νη νδεγνί έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζωζηά ειέγμεηε ηελ 
απόδνζε ηόζν ηνπ ηξαπεδηνύ όζν θαη ηνπ δηαλνκέα. Αλ ηα 
βάδα κεηαθέξνληαη νκαιά, ξπζκίζηε ην δηαθόπηε νξίνπ 
πνπ ζηακαηά ηα βάδα αθξηβώο θάηω από ην αθξνθύζην 
δηαλνκήο.  
 
Ειέγμηε ην δηαθόπηε νξίνπ, όηαλ ην ηξαπέδη θαη ν 
κεηαθνξέαο είλαη ελεξγνπνηεκέλα. Κάζε βάδν πνπ 
κεηαθέξεηαη πξέπεη ζηηγκηαία λα ζηακαηήζεη ζηε δώλε 
γεκίζκαηνο.  
 

 

Guide-way adjustment nr6  
and guide-way nr7 accordingly 
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Limit switch adjustment 


