INSTRUKCJA OBSŁUGI

HG SKINNING LIGHT EL
Elektryczny słup do skórowania HG

TYP 2012-2017

Telefon serwisowy 24/h (+48) 91 885 26 77

1. Spis treści.
1. Spis treści..........................................................................................2
2. Wprowadzenie...................................................................................3
2.1 Gwarancja. ................................................................................3
3. Ostrzeżenia. ......................................................................................4
3.1 Znaki ostrzegawcze. ..................................................................5
4. Zasada działania. ..............................................................................6
5. Podłączanie Elektrycznego słupa do skórowania HG .......................7
5.1 Podłączanie źródła prądu. .........................................................7
5.2 Podłączanie źródła powietrza....................................................8
5.3 Przemieszczanie urządzenia.....................................................8
6. Instrukcje użytkowania. .....................................................................9
7. Konserwacja. .............................................................................11
7.1 Czyszczenie. ...........................................................................11
8. Dane techniczne..............................................................................12
9. Deklaracja zgodności UE. ...............................................................13

IMPROVING YOUR FUR BUSINESS

2

Telefon serwisowy 24/h (+48) 91 885 26 77

2. Wprowadzenie.
Elektryczny słup do skórowania HG służy do skórowania norek na
wszystkich etapach skórowania.
Elektryczny słup do skórowania HG zaprojektowano celem stworzenia
prostego i przyjaznego użytkownikowi produktu, spełniającego
jednocześnie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.1 Gwarancja.
Elektryczny słup do skórowania HG jest objęte jednoroczną
gwarancją.
Uszkodzone części podlegają wymianie pod warunkiem, że
uszkodzenie spowodowane jest wadą fabryczną. Uszkodzeń
powstałych podczas transportu gwarancja nie obejmuje.
W przypadku nieodpowiedniego użytkowania Elektrycznego słupa do
skórowania HG, gwarancja nie obowiązuje, a więc nie obejmuje ani
urządzenia, ani zniszczonych skór.
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3. Ostrzeżenia.
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, uważnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Urządzenie służy wyłącznie do skórowania norek zgodnie z instrukcją.
Operator musi zostać zaznajomiony z instrukcjami obsługi urządzenia.
Podczas skórowania norek, zawsze zwracaj szczególną uwagę na
określone odpowiednimi przepisami środki ostrożności.
Osoby pracujące z urządzeniem muszą uważać na długie włosy i
luźne ubrania; mogą one zostać wciągnięte przez ruchome części
urządzenia. Nie należy dotykać palcami ani przykładać jakichkolwiek
przedmiotów do ruchomych części urządzenia.
Nieodpowiednie użytkowanie bądź ignorowanie zaleceń dot.
bezpieczeństwa, może powodować uszkodzenia ciała, bądź
zniszczenie urządzenia.
Zachowaj szczególną ostrożność na:
Wystające ostre elementy tj. gwoździe
Istnieje ryzyko zmiażdżenia palców przez uchwyt przytrzymujący skórę
Istnieje ryzyko zranienia rąk i dłoni przez ramię.
Ze względu na wagę urządzenia, regulacja wysokości musi być
przeprowadzana przez 2 osoby.
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3.1 Znaki ostrzegawcze.
NIEBEZPIECZEŃSTWO – WYSOKIE
NAPIĘCIE.
Skrzynka elektryczna urządzenia jest pod
wysokim napięciem. Z powodu zagrożenia,
skrzynka nie może być otwierana przez
nieuprawnionych do tego pracowników.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – ZGNIECENIE.
Nie dotykaj ruchomych części urządzenia palcami
ani częściami ubioru, ponieważ może to
spowodować uszkodzenia ciała.

WYMAGANE UŻYWANIE OCHRONNIKÓW
OCZU.
Podczas działania urządzenia należy używać
okularów ochronnych, ponieważ włosie, trociny i
inne elementy mogą być z niego wyrzucane.
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4. Zasada działania.

1. Wyłącznik bezpieczeństwa
2. Zacisk łap zamknięty / otwarty
3. Zacisk skóry zamknięty / dół
4. Zacisk skóry otwarty / góra
5. Regulacja nóg
6. Zwalnianie uchwytu ciała
7. Kontrola mocy zacisku łap
8. Regulacja wysokości zacisku łap
9. Regulacja przechyłu i wysokości.
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5. Podłączanie Elektrycznego słupa do skórowania HG
Przed korzystaniem z urządzenia do skórowania, należy odpowiednio
podłączyć je do źródła prądu i powietrza.

5.1 Podłączanie źródła prądu.
Elektryczny słup do skórowania HG wyposażony jest w gniazdo 16A
CEE (1) do którego należy podłączyć uziemione źródło prądu o mocy
400 V. Maksymalny pobór prądu przez działający silnik wynosi 5,90 A.
Aby sprawdzić lub zmienić kierunek obrotów zob. rozdział 6 „Instrukcje
użytkowania”.
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Uwaga: Urządzenie wyposażone jest w przekaźnik
bezpieczeństwa, zapobiegający niekontrolowanemu
uruchomieniu urządzenia po podłączeniu do prądu.
Przewody elektryczne należy zawsze umieszczać w sposób nie
przeszkadzający operatorowi oraz tak, aby nie zostały wciągnięte
w ruchome części urządzenia.
5.2 Podłączanie źródła powietrza.
Podłącz powietrze do modułu przyłączeniowego (2) za pomocą złączki
typu Cejn 320.
Powietrze podłączone do urządzenia musi być filtrowane i suszone.
Przy podłączaniu ciśnienie robocze musi wynosić dokładnie 7 bar.
W przypadku pracy ręcznej, sprawdź czy ciśnienie robocze nie
przekracza 1,5 bar (3).
Sprawdź działanie pedału otwierania/zamykania zacisku łap. (Zob.
rozdział 4, punkt 2).
5.3 Przemieszczanie urządzenia.
Przed przemieszczaniem Elektrycznego słupa do skórowania HG
należy odłączyć je od źródeł powietrza i prądu.
Podczas ustawiania urządzenia w nowej lokalizacji, powtórz powyższe
kroki.
Uwaga:
Nie unoś urządzenia za ramię ani obudowę. Waga urządzenia
wynosi 60 kg.
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6. Instrukcje użytkowania.
Po podłączeniu Elektrycznego słupa do skórowania HG (zob.
„Podłączanie Elektrycznego słupa do skórowania HG”), urządzenie
jest gotowe do pracy.
Upewnij się, że wyłącznik bezpieczeństwa jest częściowo aktywowany
przez zmianę pozycji czerwonego pokrętła o ¼ obrotu, zgodnie z
ruchem wskazówek zegara. Następnie uruchom urządzenie używając
pedałów nożnych. (Zob. rozdział 4, pkt. 2, 3 i 4).
W sytuacjach awaryjnych, wyłącznik bezpieczeństwa służy do
zatrzymania urządzenia. Po używaniu urządzenia, odłącz źródła prądu
i powietrza.
Korzystając z urządzenia zawsze sprawdzaj, czy w przypadku pracy
ręcznej, ciśnienie robocze wynosi maksymalnie 1,5 bar. Gwarantuje
to, że zacisk łap nie stanowi zagrożenia dla operatora.
W przypadku używania urządzenia bez zacisku łap, należy wykonać
luzowanie skóry wokół stawu biodrowego, tylnych łap i ogona.
Urządzenie wyposażone w zacisk łap działa doskonale po cięciu
tuszek za pomocą HG Combi Cut.
Tylne łapy umieszczone są w uchwycie łap, (lub zacisku łap, jeśli
urządzenie jest w nie wyposażone) brzuszkiem norki skierowanym do
urządzenia. Ogon i skóra wokół tylnych łap są ściągane w dół i
umieszczane w zacisku skóry. Aby zamknąć zacisk skóry, aktywuj
pedał (podczas tej operacji uważaj szczególnie na palce i trzymaj je z
dala od zacisku skóry).
Po osiągnięciu punktu, kiedy należy wyciągnąć przednie łapy, aktywuj
dźwignię zwalniającą ramię. Należy wykonać tę operację w trakcie
procesu skórowania, ponieważ pozwala to uniknąć rozerwania ciała na
części.
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Kontynuuj skórowanie do momentu dojścia do karku, zmniejsz moc za
pomocą pedału nożnego a skóra zostanie wycięta wokół uszu, nosa i
pyszczka.
Usuń ciało i skórę jednym wciśnięciem pedału „Zacisk skóry
otwarty/góra” a równocześnie urządzenie powróci automatycznie do
pozycji startowej.
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7. Konserwacja.
Elektryczny słup do skórowania HG zaprojektowano w oparciu o
najwyższej jakości materiały i wyposażono w łożyska nie wymagające
konserwacji, w celu zminimalizowania konieczności konserwacji
urządzenia przez operatora. Pomimo tego, urządzenie należy
utrzymywać w czystości, a części ruchome, które są częściami
zużywalnymi, należy sprawdzać i w razie potrzeby wymieniać.
7.1 Czyszczenie.
Przed rozpoczęciem czyszczenia, odłącz źródła prądu i sprężonego
powietrza.
Elektryczny słup do skórowania należy czyścić za pomocą powietrza
lub wody. Podczas czyszczenia urządzenia, należy unikać polewania
części elektrycznych strumieniem wody.
Urządzenie należy czyścić codziennie za pomocą powietrza i
cotygodniowo dokładnie, za pomocą wody, a następnie należy
naoliwić urządzenie cienką warstwą oleju.

Uwaga!
Dokonywanie nieautoryzowanych modyfikacji, ulepszeń i zmian w
Elektrycznym słupie do skórowania HG nie jest dozwolone ze
względów bezpieczeństwa. Producent ani dostawca nie
odpowiadają za zniszczenia wynikające z wyżej opisanych
działań. Ryzyko tego typu nadużyć istnieje jedynie po stronie
klienta.
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8. Dane techniczne.
Napięcie elektryczne

:

400 V

Moc silnika

:

1,5 kW

Podłączanie

:

16A CEE

Sprężone powietrze

:

7 bar

Dopływ powietrza

:

szybkozłączka Cejn 320

Wymiary Długość

:

890 mm

Szerokość

:

905 mm

Wysokość

:

2100 mm

Waga

:

60 kg.
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9. Deklaracja zgodności UE.
Hedensted Gruppen A/S
Vejlevej 15,
8722 Hedensted
Tel. (+45) 75 89 12 44
Fax (+45) 75 89 11 80
www.hedensted-gruppen.dk
- niniejszym zaświadcza, że:
Elektryczny słup do skórowania HG
HG SKINNING LIGHT EL
Numer produktu 206405
- zgodnie z postanowieniami:
Dyrektywy 2006/42/WE Maszyny
Dyrektywy 2006/95/WE Niskie Napięcie
- zastosowano również następujące ujednolicone normy.
DS/EN ISO 12100-1 :2005
DS/EN 60439-3
DS/EN ISO 13857 :2008
Hedensted d.20/09-2012
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