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SZANOWNY KLIENCIE, powietrzu. Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na 
wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.Przed przystąpieniem do użytkowania wciągarki 

elektrycznej linowej (dalej – „wciągarka” lub ź W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku 
wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem „urządzenie”) należy przeczytać niniejszą instrukcję i 
zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe przestrzegać następujących podstawowych środków bezpieczeń-
(RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażania prądem stwa w celu uniknięcia uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia, 
elektrycznym.ochrony przed porażeniem prądem, zranieniami, wybuchem i 

niebezpieczeństwem pożaru. ź Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub 
zwartych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki UWAGA! Tym symbolem oznakowane są ważne opisy, 
centralnego ogrzewania i chłodziarki. W przypadku dotknięcia informacje o niebezpiecznych warunkach, zagrożeniach lub 
części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 
prądem elektrycznym.Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i/lub ingerowanie w 

ź Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy konstrukcję urządzenia anuluje prawa gwarancyjne i zwalnia 
w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki.  Brak przeróbek producenta z odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z pracą 
we wtyczkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porażenia urządzenia - wyrządzone ludziom, zwierzętom, na mieniu lub samemu 
prądem elektrycznym.urządzeniu. 

ź Nie należy nadwerężać przewodów przyłączeniowych. Nigdy Prosimy zachować instrukcję i wskazówki, aby można było w każdym 
momencie do nich wrócić. W razie przekazania urządzenia innej osobie, nie należy używać przewodu przyłączeniowego do 
należy zaopatrzyć ją w instrukcję obsługi również. Nie ponosimy przenoszenia, ciągnięcia elektronarzędzia lub wyciągania 
odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia, które zaistniały w wyniku wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy 
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa. z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub 

ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody ZASTRZEŻENIE: Z powodu stałego udoskonalenia naszych produktów 
przyłączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, które nie są ujęte w 

poniższej Instrukcji. ź

OGÓLNE BEZPIECZEŃST WA DOTYCZĄCE 
PRACY Z ELEKTRONARZĘDZIAMI:
W podanych niżej ostrzeżeniach wyrażenie „elektro-

ź
narzędzie” oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (z przewodem 
za si lając ym) lub elektronarzędzie  za si lane z  akumulatora 
(bezprzewodowe).

UWAGA! W celu ograniczenia niebezpieczeństwa pożaru, porażenia 
elektrycznego, obrażeń ciała przy posługiwaniu się elektronarzędziami, 
należy przestrzegać wszelkich instrukcji bezpieczeństwa pracy, a w ź
szczególności:
ź W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre 

oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przyczynia się do 
wypadków.

ź Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w ź

których używa się elektronarzędzi. Rozproszenie uwagi może 
spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.

ź Nie należy używać elektronarzędzia w środowiskach 
wybuchowych, tworzonych przez łatwo palne ciecze, gazy 
lub pyły. Elektronarzędzie wytwarza iskry, które mogą zapalić pył lub ź

opary. 
ź Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub 

warunków wilgotnych. W przypadku przedostania się do 
elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym. ź

ź W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na wolnym 
powietrzu, przewody przyłączeniowe należy przedłużać 
przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym ź

  Jeżeli  przewód zasilając y nieodłączalny ulegnie 
uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy 

WSKAZÓWKI lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez 
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Należy być przewidującym, obserwować co się robi i 
zachowywać rozsądek podczas używania elektronarzędzia. 
Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym 
lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila 
nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować 
poważne osobiste obrażenia.
Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego 
ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy, 
ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych. Luźne ubrania, 
biżuteria lub długie włosy mogą zostać zaczepione przez części 
ruchome. 
Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze 
zakładać okulary ochronne. Używanie w odpowiednich 
warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska 
przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, 
zmniejszy osobiste obrażenia.
Należy unik ać niezamierzonego rozruchu. Przed 
przyłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, że 
wyłącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony. 
Przyłączenie elektronarzędzia do sieci zasilającej przy załączonym 
wyłączniku może być przyczyną wypadku.
Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć 
wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracającej się części 
elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.
Przy pracy należy utrzymywać pewną postawę ciała stojąc 
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na stabilnym podłożu. Umożliwi to lepszą kontrolę nad 
elektronarzędziem w sytuacjach nieprzewidywalnych.

SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY 
UŻYTKOWANIU WCIĄGAREK ELEKTRYCZNYCH:

ź Naprawę elektronarzędzia należy zlecać wyłącznie osobie 
wykwalifikowanej, wykorzystującej wyłącznie oryginalne 
części zamienne. Zapewni to, że użytkowanie elektronarzędzia 
będzie nadal bezpieczne.

związanych włosów.

opakowaniu oryginalnym, zabezpieczającym przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.

ź Nie należy elektronarzędzia przeciążać. Należy stosować 
elektronarzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej 
pracy. Właściwe elektronarzędzie umożliwi pracę lepszą i 

UWAGA! Wciągarkę może obsługiwać osoba dorosła, która bezpieczniejszą przy obciążeniu, na jakie zostało zaprojektowane.
dokładnie zapoznała się i zrozumiała treść instrukcji obsługi.

ź Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli łącznik go nie 
ź Zawsze kontrolować napięcie sieciowe, czy jest zgodne z załącza i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, którego nie można 

napięciem podanym na tabliczce znamionowej. W przypadku, załączać lub wyłączać łącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać 
gdy napięcie sieciowe nie jest odpowiednie, urządzenie może pracować naprawione.
błędnie i może dojść do zranienia użytkowników. 

ź N a l e ż y  o d ł ą c z a ć  w t y c z k ę  z e  ź r ó d ł a  z a s i l a n i a  
źPrzewody zasilające muszą być uziemione. W przypadku 

elektronarzędzia i/lub odłączyć akumulator przed stosowania przedłużaczy konieczne jest stosowanie się do 
wykonaniem każdej nastawy, wymiany części lub następujących zasad: do 20 m – przekrój żyły 1,6 mm², do 50m – 
magazynowaniem. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa przekrój żyły 2,5 mm².
redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.

źNie wolno używać wciągarki w niskich temperaturach ani w 
ź Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza środowisku agresywnym chemicznie. Korzystanie z wciągarki w 

zasięgiem dzieci i nie należy pozwalać osobom nie czasie opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze również jest 
zaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą zabronione.
instrukcją na używanie elektronarzędzia. Elektronarzędzia są 

źNie użytkować urządzenia do celów, do których nie zostało 
niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników. przeznaczone. Nigdy nie podnosić za pomocą wyciągarki osób. 

ź Elektronarzędzia należy konserwować. Należy sprawdzać źNie wolno przekraczać dopuszczalnego obciążenia podanego  
współosiowość lub zakleszczenie się części ruchomych, w parametrach technicznych oraz na tabliczce znamionowej 
pęknięcia części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć urządzenia. Nigdy nie próbować podnosić ciężarów zablokowanych 
wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeżeli stwierdzi się lub przymocowanych. 
uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem ź  Przed każdym uruchomieniem urządzenia sprawdzić 
naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób dokładnie stan wciągarki zwracając szczególną uwagę na 
konserwacji elektronarzędzia. linę. Wszelkie uszkodzenia lub odkształcenia liny wymagają jej 

ź Elektronarzędzie, wyposażenie, narzędzia robocze itp. wymiany. 
należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod źKażdorazowo i starannie kontrolować zamocowanie pod-
uwagę warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania. Używanie noszonego ładunku. Ładunek musi być bezpiecznie i solidnie 
elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może zamocowany do haka. Niedopuszczalne jest opasywanie liną 
spowodować niebezpieczne sytuacje. roboczą przedmiotów, które mają być podnoszone. Do 

ź W niskich temperaturach, lub po dłuższym okresie nie wiązania ładunków należy używać wyłącznie sprawdzonych środków 
użytkowania, zalecane jest włączenie elektronarzędzia bez wiążących o odpowiedniej nośności.
obciążenia na okres kilku minut w celu właściwego 
rozprowadzenia smaru w mechanizmie napędu. 

ź Należy na bieżąco kontrolować stan techniczny elektro-
narzędzia. Nie wolno używać elektronarzędzia uszkodzo-
nego. 

ź Do czyszczenia elektronarzędzi stosować miękką, wilgotną 
(nie mokra) szmatkę i mydło. Nie stosować benzyny, 
rozpuszczalników i innych środków mogących uszkodzić 
urządzenie.

ź Elektronarzędzie należy przechowywać/ transportować po 
upewnieniu się, że wszystkie jego elementy ruchome są 
zablokowane i zabezpieczone przed odblokowaniem za 
pomocą oryginalnych elementów do tego przeznaczonych.

ź Elektronarzędzia powinny być przechowywane w miejscu 
suchym, zabezpieczone przed kurzem i wnikaniem wilgoci. 
Powinny być niedostępne dla dzieci. źObsługa nie powinna nosić luźnych ubrań oraz długich nie 

ź Transportowanie elektronarzędzia powinno odbywać się w 

OK
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ź

Kompletacja
ź ź   - 1 szt.

ź Hak dodatkowy z bloczkiem  - 1 szt.
ź Uchwyty mocujące 
ź   Śruby mocujące do uchwytów - 4 szt.  

ź

 
1. Uchwyty mocujące 
2.  Bęben na linę

ź 3. Dźwignia wyłącznika dolnego położenia liny
4. Dźwignia wyłącznika górnego położenia liny
5. Lina robocza
6. Pierścień wyłącznika

ź Silnik wciągarki nie jest wyposażony w wyłącznik 7. Hak dodatkowy z bloczkiem
przeciążeniowy. W przypadku problemów z podniesieniem ładunku 8. Hak główny
upewnić się czy nie jest przekroczone dopuszczalne obciążenie lub 9. Silnik
poczekać do ostygnięcia silnika. 10. Pilot sterujący

ź Nie wolno używać kilku wciągarek do podnoszenia jednego 11. Przycisk sterujący 
ciężaru. 12. Wyłącznik awaryjny

ź Lina robocza winna pracować w pozycji pionowej. Zabrania 13. Otwór do zawieszenia haka  
się przeciąganie ładunku na boki lub z boku. Unikać 

DANE  TECHNICZNE: kołysania się ciężaru. Obciążona lina nie może dotykać do 
jakichkolwiek ostrych powierzchni.

ź Zabrania się chwytanie haka, lin wciągarki czy zawiesi gołą 
ręką (ryzyko zranienia dłoni).

ź W celu uniknięcia przeciążenia mocowania liny, na bębnie 
muszą zawsze pozostawać przynajmniej trzy nawinięte 
zwoje liny.

ź Wszelką regulację, konserwację lub czynności obsługowe 
należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.

ź Naprawy i przeglądy zlecać tylko autoryzowanym 
warsztatom. Napraw powinien dokonywać jedynie autoryzowany 
serwis, w przeciwnym wypadku może powstać niebezpieczeństwo dla 
użytkownika. 

*  Cykl pracy S3 oznacza, że w czasie 10 minut urządzenie może pracować 
przez podany % tego czasu ( 2,5 lub 2 minuty w przypadkach j.w.).

PRZYGOTOWANIE DO PRACY:
 dostarczana jest w pudełku kartonowym. Po rozpakowaniu 

sprawdzić  ramę, linę, haki i elektryczny mechanizm kontroli pod kątem 
możliwych uszkodzeń w czasie transportu. 

Zabrania się przebywać pod podniesionym ciężarem. Wciągark
Wciągarka może być sterowana tylko z pozycji, w której operator nie 
jest narażony na żadne ryzyko związane ze spadającym ładunkiem. n
Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że nikt nie Wciągarka elektryczna linowa
znajduje się w strefie zagrożenia. Jeżeli operator opuszcza strefę 
pracy wciągarki z zawieszonym ładunkiem, obszar bezpośrednio pod  - 1 szt.
zawieszonym ładunkiem musi być chroniony przed dostępem osób 
niepowołanych. ź Instrukcja obsługi  - 1 szt.
Operator wciągarki musi mieć ciągły kontakt wzrokowy z ź Karta gwarancyjna  - 1 szt.
podnoszonym ładunkiem. Jeżeli operator wciągarki nie widzi n Elementy  urządzenia
podnoszonego lub opuszczanego ładunku, strefa robocza musi być 
zamknięta dla osób postronnych, a dodatkowa osoba, mająca dobrą 
widoczność strefy roboczej powinna przekazywać instrukcje 
operatorowi.
Przed rozpoczęciem używania urządzenia sprawdzić 
najpier w, czy wszystkie przełączniki funkcjonują 
prawidłowo. Upewnić się, że hak porusza się w tym samym kierunku, 
jaki jest pokazany na pilocie sterującym. 

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA:
Wciągarka elektryczna linowa została zaprojektowana do pionowego 
podnoszenia i opuszczania ładunków o wadze zadeklarowanej w danych 
technicznych i odpowiedniej danemu modelowi wciągarki. Podnoszenie 
przy pomocy tej wciągarki ludzi lub zwierząt jest ściśle zabronione.
Należy używać wyciągarki w temperaturze otoczenia miedzy 0 °C a 40 °C 
i wilgotności względnej poniżej 85%. 
UWAGA: ie przeznaczone jest do użytku domowego. Nie wolno 
wykorzystywać  do wykonywania prac wymagających 
zastosowania profesjonalnego urządzenia.

 
Wciągarka

Wciągarka

wyznaczonych przez producenta. i zasilane z sieci powinny być 
naprawiane tylko przez osoby uprawnione.

 

Numeracja elementów urządzenia odnosi się do przedstawienia 
graficznego umieszczonego na stronie 2  instrukcji obsługi (rys.A): 

Urządzen
wciągarki

Każde użycie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem podanym wyżej 
jest zabronione i powoduje utratę gwarancji oraz brak odpowiedzial-
ności producenta za powstałe w wyniku tego szkody.
Poprawne użytkowanie urządzenia dotyczy także konserwacji, 
składowania, transportu i napraw.

 może być naprawiana wyłącznie w punktach serwisowych 

MODEL                                                    TW2001      TW3001      TW4001

Napięcie znamionowe                            230 V              230 V            230 V

Częstotliwość znamionowa                  50 Hz              50 Hz            50 Hz

Moc znamionowa                                   450 W            550 W           750 W

Prąd znamionowy                                      2 A                2,4 A             3,3 A

Klasa izolacji                                                  B                      B                    B
Waga                                                            10 kg             11 kg             16 kg

Poziom mocy akustycznej (LwA)      80 dB(A)       84 dB(A)       80 dB(A)

Cykl pracy*                                  S3    25%-10min     

Wysokość 
podnoszenia                     

Prędkość 
podnoszenia                       

Średnica liny                                             3 mm            3 mm            3,8 mm
2 2 2Klasa wytrzymałości liny                1870 N/mm  1870 N/mm  1770 N/mm

Stopień ochrony                                       IP54                IP54               IP54

Dopuszczalne      
obciążenie         lina podwójna

lina pojedyncza 100 kg 150 kg 200 kg
200 kg 300 kg 400 kg

25%-10min20%-10min

lina podwójna

lina pojedyncza 

lina podwójna
lina pojedyncza 

12 m

6 m

8 m/min

12 m

6 m

12 m

6 m

4 m/min
8 m/min
4 m/min

8 m/min
4 m/min
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n  Montaż urządzenia rezultacie powróci on do pozycji normalnej i wciągarka ponownie 
będzie gotowa do pracy.Wciągarka wyposażona jest w 2 uchwyty mocujące (1) i 4 śruby, za 

pomocą których musi być zamocowana na wypoziomowanej nośnej Użytkownik powinien podnosić ciężar z podłoża z możliwie najmniej-
belce czterokątnej. Wymiary belki muszą się zgadzać z wielkością szą prędkością. Lina robocza powinna być napięta przy podnoszeniu 
uchwytów mocujących (1), oraz musi ona wytrzymywać ciężar co ciężaru i nie powinna odbiegać od pionu więcej niż około 5°.
najmniej 2 razy większy niż podnoszony przez wciągarkę.  Zalecamy ź Silnik (9) wyciągarki wyposażony  jest w  termo-wyłącznik. Podczas 
kontakt ze specjalistą. użytkowania wyciągarki może dojść do zatrzymania silnika, lecz 

UWAGA! Wytrzymałość elementu konstrukcyjnego (belki włączy się on automatycznie po ochłodzeniu. 
nośnej), do którego ma być zamocowana wyciągarka winna ź Wyciągarka elektryczna nie jest wyposażona w ogranicznik ciężaru 
być obliczona przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach do znamionowego. Dlatego, proszę nie podnosić powtórnie ciężaru po 
jej określenia. wyłączeniu przez termo-wyłącznik. Ciężar przekracza w takim 

Uchwyty mocujące (1) należy nałożyć od góry na belkę nośną i śrubami przypadku obciążenie znamionowe wciągarki i może to spowodować 
mocno przykręcić do korpusu wciągarki tak, aby niemożliwe było ryzyko uszkodzenia urządzenia oraz wypadku.
przesunięcie wciągarki wzdłuż belki. ź Podczas opuszczania ładunku, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że lina 

robocza może rozwinąć się jeszcze na kilka centymetrów zanim się n  Montaż dodatkowego haka
zatrzyma. Dlatego urządzenie musi być zatrzymane w odpowiedniej Wyciągarka wyposażona jest w dodatkowy hak z bloczkiem (7), przy 
chwili.prawidłowym zastosowaniu którego może podnieść podwójny ciężar. 

ź Dźwignia wyłącznika górnego położenia liny (4): Jeśli zostanie Do podnoszenia maksymalnego ciężaru hak główny (8) musi być 
osiągnięta maksymalna wysokość podnoszenia pierścień wyłącznika zaczepiony w otworze mocującym (13) (rys. A, str.2), a hak dodatkowy 
(6) dociska w górę dźwignię (4). Dzięki temu uruchamiany zostaje (7) należy zamontować na linie zgodnie z rys. A1. 
wyłącznik krańcowy, a ciężar nie może być dalej podnoszony. W ten sposób dzięki podwójnej linie stalowej wciągarka może być 

ź Dźwignia wyłącznika dolnego położenia liny (3): Jeśli ciężar obciążona podwójnym ciężarem (patrz rys. B).
osiągnie najniższą możliwą pozycję, to uruchamia się wyłącznik UWAGA! Należy przestrzegać maksymalnego obciążenia 
krańcowy, który uniemożliwia dalsze opuszczanie ciężaru. Wyłącznik dopuszczalnego wskazanego na tabliczce znamionowej 
ten chroni także przed używaniem liny w złym kierunku (hak porusza urządzenia. 
się przeciwnie do kierunku pokazanego na pilocie sterującym). 

OBSŁUGA: UWAGA! Nie używać dźwignie (3/4) jako normalnego 
Wskazówki do obsługi  wyłącznika. Służą one wyłącznie do zatrzymywania 

ź Przed pierwszym użyciem usunąć taśmę klejąca z bębna (2) i urządzenia w razie nagłych wypadków. 
skontrolować prawidłowość nawinięcia liny roboczej (5) na bęben. 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:Lina winna być nawinięta na bęben zwój obok zwoju, ze skokiem 
UWAGA! Przed przystąpieniem do wykonywania prac odpowiadającym średnicy liny. Każde inne ułożenie (nawinięcie) liny 
związanych z czyszczeniem i konserwacją sprawdź zawsze, tzn. zbyt luźne lub na krzyż, jest niedozwolone (parz rys.C). 
czy urządzenie nie jest podłączone do zasilania.ź Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że dane na 

tabliczce znamionowej urządzenia są zgodne z danymi zasilania. n Czyszczenie
ź Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie sprawdzić stan ź Urządzenia zabezpieczające i obudowa silnika powinny być w miarę 

techniczny wciągarki ze szczególnym uwzględnieniem liny roboczej możliwości zawsze wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Urządzenie 
(5). Kształt przekroju poprzecznego liny musi być kolisty i nie mogą wycierać czystą ściereczką lub przedmuchać sprężonym powietrzem 
występować zgniecenia oraz wystające włókna (patrz rys. D). o niskim ciśnieniu.  
Wszelkie uszkodzenia lub odkształcenia liny wymagają jej wymiany. ź W regularnych odstępach czasu czyść urządzenie wilgotną ściereczką 

ź Upewnić się, czy ładunek jest odpowiednio zawieszony na haku z niewielką ilością mydła. Nie stosuj żadnych środków czyszczących 
głównym (8) lub przy użyciu podwójnej liny na haku dodatkowym ani rozpuszczalników. Może to uszkodzić elementy plastikowe 
(7) i utrzymywać bezpieczną odległość od ciężaru i liny stalowej (5). wciągarki. Dopilnuj, aby żadne ciecze nie dostały się do wnętrza 

urządzenia.n Użycie 
n Konserwacjaź Urządzenie obsługiwane jest za pomocą pilota sterującego (10). 
ź Po wykonaniu 100 cykli roboczych zawsze należy dokonać Wciskając przycisk sterujący (11) sterujemy pracą wciągarki w 

pożądanym kierunku (góra/dół). generalnego przeglądu urządzenia (jeden cykl roboczy odpowiada 
jednej operacji podnoszenia i opuszczania ładunku):UWAGA! Nie przełączać sterowania bezpośrednio z pozycji 

opuszczanie na podnoszenie, ale zawsze najpierw a) Sprawdzić, czy wyłącznik silnika oraz przycisk ruchu wciągarki w 
zatrzymać urządzenie, dopiero później można pracować w górę /dół działają prawidłowo.
kierunku przeciwnym. b) Sprawdzić, czy wyłącznik krańcowy wciągarki funkcjonuje  

ź Po naciśnięciu wyłącznika awaryjnego (12) wciągarka zostanie prawidłowo. Kontrola odbywa się bez ładunku w następujący 
wyłączona oraz zabezpieczona na wypadek kolejnego załączenia. sposób: jeśli lina robocza osiągnie maksymalną wysokość, to 
Aby urządzenie można było ponownie załączyć, przycisk dźwignia (4) uruchamia automatyczny mechanizm zatrzymy-
bezpieczeństwa (12) należy przekręcić w kierunku strzałki, w wania. W tym momencie silnik musi się zatrzymać. Jeśli lina 

n
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robocza jest maksymalnie rozwinięta, uruchamia się dźwignia 
wyłącznika dolnego położenia liny (3). W tym momencie silnik musi 
się  zatrzymać. 

c) Sprawdzić, czy śruby mocujące uchwyty (1) są prawidłowo 
dokręcone.

d) Sprawdzić stan przewodu zasilającego oraz kabla pilota 
sterującego.

ź Co 200 cykli lina stalowa i rolka prowadząca bloczka haka 
dodatkowego muszą być smarowane smarem litowym. 

ź Co 300 cykli należy kontrolować zgodnie z rys. D cała lina roboczą, czy 
jest w dobrym stanie. Gdy jest ona uszkodzona musi zostać 
zastąpiona liną stalową o takich samych danych technicznych. 

ź Co 1000 cykli roboczych sprawdzaj stan techniczny haków 
podnoszących, pierścienia wyłącznika (6) oraz mocowanie liny.

ź Żywotność wciągarki wynosi ok. 8000 cykli (z wyłączeniem 
elementów ścierających się). Po wykonaniu przez wciągarkę 8000 
cykli roboczych, wszystkie elementy mechaniczne muszą zostać 
skontrolowane i wymienione przez wykwalifikowany personel. 

 TRANSPORT:

PRZECHOWYWANIE :

mechanicznych oraz wpływ czynników atmosferycznych. 

Urządzenie należy transportować i składować w opakowaniu 
chroniącym przed wilgocią, wnikaniem pyłu i uszkodzeniami 
mechanicznymi.

PRODUCENT: 
PROFIX Sp. z o.o., 
ul.Marywilska 34, 
03-228 Warszawa

OCHRONA ŚRODOWISKA:
UWAGA: Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania 
zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem 
karą grzywny). Składniki niebezpieczne znajdujące się w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie 
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. 

Gospodarstwo domowe powinno przyczyniać się do odzysku i 
ponownego użycia(recyklingu) zużytego sprzętu. W Polsce i w Europie 
tworzony jest lub już istnieje system zbierania zużytego sprzętu, w 

Urządzenie należy przechowywać w miejscu, niedostępnym dla dzieci, ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają 
utrzymywać w stanie czystości, chronić przed wilgocią i zapyleniem. obowiązek przyjmować zużyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki 
Warunki przechowywania powinny wykluczać możliwość uszkodzeń ww. sprzętu.

Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo 
zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadamiania. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowe i mogą 
się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia.

POTENCJALNE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIE:

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Lina nawija się nieprawidłowo.

Źle wypoziomowana wciągarka.
Wypoziomuj wciągarkę, odwiń linę i nawiń ją 
ponownie we właściwy sposób.

Niedostatecznie naprężona lina.

Lina jest zdeformowana, zgnieciona, zaplątana lub 
postrzępiona.

Lina musi być naprężona, odwiń linę i nawiń ją 
ponownie we właściwy sposób.

Wymień linę na nową.

Wciągarka nie podnosi ładunku lub działa z
wyraźnym oporem.

Można opuszczać ładunek, ale nie da się go 
podnieść.

Nadmierny hałas.

Zbyt duże obciążenie.

Niedostateczny przekrój przewodów w przedłużaczu.
Awaria pilota.

Zbyt niskie napięcie zasilania.

Sprawdź, czy masa ładunku nie przekracza 
udźwigu wciągarki.
Sprawdź, czy napięcie i częstotliwość prądu zasi-
lającego są zgodne z parametrami urządzenia.

Zastosuj kabel z żyłami o odpowiednim przekroju.

Awaria hamulca wciągarki.
Skontaktuj się z serwisem technicznym.
Skontaktuj się z serwisem technicznym.

Uszkodzony wyłącznik krańcowy.

Zablokowana dźwignia wyłącznika krańcowego.

Zbyt duże obciążenie.

Zbyt niskie napięcie zasilania.

Niedostateczny przekrój przewodów w przedłużaczu.

Skontaktuj się z serwisem technicznym.
Odblokuj dźwignię lub wymień ją, jeżeli jest 
uszkodzona lub wygięta.

Sprawdź, czy masa ładunku nie przekracza 
udźwigu wciągarki.

Sprawdź, czy napięcie i częstotliwość prądu zasi-
lającego są zgodne z parametrami urządzenia.
Zastosuj kabel z żyłami o odpowiednim przekroju.

UWAGA: Jeżeli problem nie ustąpi po zastosowaniu się do powyższych wskazówek lub przyczyna jest inna od opisanej w tabeli, należy skontaktować się 
z serwisem technicznym. Adres i numer telefonu serwisu naprawczego podane są w karcie gwarancyjnej.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

PRODUCENT: PROFIX Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa

 

Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:

 

Mariusz Rotuski, Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów

Niniejszym potwierdzamy, że produkt(y): 

 

WYCIĄGARKA LINOWA,

 

marka(i)

 

TRYTON

  

230

 

V;  50 Hz;  450

 

W; 

 

100/200 kg;  

 

kod(y) PROFIX: TW2001

 

typ:

 

PA200D

 

230 V; 

 

50 Hz; 

 

550 W;  150/300 kg;  

 

kod(y) PROFIX: TW3001

 

typ:

 

PA300D

 

230 V;  50 Hz;  750 W;  244/400 kg;   kod(y) PROFIX: TW4001

 

typ:

 

PA400D

 

spełnia(ją)

 

wymagania określone w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady:
-

  

2006/42/EC (MAD) z dnia 17 maja 2006 r w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. 
UE L 157 z 09.06.2006, str. 24 z późn. zm.)

 

-

  

2004/108/EC (EMC); (Dz.U. L 390 z 31.12.2004 z późn. zm.)

 

oraz

 

został(y)

 

wyprodukowany(e)

 

zgodnie z normą(ami):

 

 

EN 60204-32:2008 EN 14492-2:2006+A1:2009

 

EN 55014-1:2006+A1:2009 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
EN 61000-3-3:2008

 
 

 

Z upoważnienia Zarządu

 
 
 

Mariusz Rotuski

 

Specjalista ds. Certyfikacji i Zapewnienia Jakości
 

e-mail: mrotuski@profix.com.pl
 

 


