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K tomuto dokumentu

1.1

Platnost

1

K tomuto dokumentu

1.1

Platnost
Tento dokument platí pro:

1.2

Příslušenství:

B192 – Ovládací box s pracovním LED světlometem a kontrolou
výklopné zádě

Typ stroje:

TX 460
TX 560

TX 460 D
TX 560 D

Doobjednání
Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem
dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online
stáhnout z Mediathek KRONE http://www.mediathek.krone.de//.

1.3

Další platné dokumenty
Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné
dokumenty.
•
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Provozní návod příslušného stroje
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Bezpečnost
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Význam doplňku k provoznímu návodu

2.1

Bezpečnost
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů
Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům
osob.
 Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny
uvedené v provozním návodu.

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů
Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy
uvedené v provozním návodu.

INFORMACE
Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole Bezpečnost,
„Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.

2.1

Význam doplňku k provoznímu návodu
Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a
obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.
Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního
návodu a řiďte se jí, viz strana 4.
 Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a
řiďte se jimi, viz strana 4.
 Doplněk provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
 Doplněk provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.
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Uvedení do provozu

3.1

Připojení ovládacího boxu KRONE

3

Uvedení do provozu
VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu
Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
 Dbejte výstražných poknů v příslušné kapitole provozního návodu.

VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění nebo poškození stroje způsobené nesprávně připojenými,
zaměněnými nebo neodborně uloženými připojovacími vedeními
Jsou-li připojovací vedení stroje neodborně uložena nebo nesprávně připojena k traktoru,
mohou se utrhnout nebo poškodit. Může tak dojít k vážným nehodám. V případě zaměněných
připojovacích vedení se mohou neúmyslně provádět funkce, které mohou mít za následek
vážné nehody.
 Připojte správně hadice a kabely a zajistěte je.
 Hadice, kabely a lana uložte tak, aby se neodíraly, nenapínaly, neuskříply nebo nepřišly
do kontaktu s jinými součástmi stroje (např. pneumatikami traktoru).
 Hadice a kabely napojte a připojte do určených přípojek podle popisu v provozním
návodu.

3.1

Připojení ovládacího boxu KRONE
UPOZORNĚNÍ
Zkrat způsobený nečistotami a vlhkostí v konektorovém spojení
Následkem zkratu může dojít k poškození stroje.
 Dbejte na to, aby byly konektory a zásuvky čisté a suché.
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Uvedení do provozu

3

Připojení ovládacího boxu KRONE

3.1

2

3

1

2

4

3

LW000-422

ü Stroj je zastavený a zajištěný, viz kapitola Bezpečnost, "Zastavení a zajištění stroje", v
provozním návodu stroje.

Připojení ovládacího boxu k traktoru
 Spojte 2pólový konektor (2) k 2pólové zásuvce (1) na traktoru.

Připojení ovládacího boxu ke stroji
 Spojte 6pólový konektor (3) s 6pólovou zásuvkou (4) stroje.
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Ovládací box KRONE

4.1

Přehled

4

Ovládací box KRONE
UPOZORNĚNÍ
Voda vniklá do obslužné jednotky by způsobila funkční poruchy. Potom by nebylo
možné stroj bezpečně ovládat.
 Chraňte obslužnou jednotku před vodou.
 Pokud není stroj delší dobu (jako například v zimě) používán, uschovejte terminál na
suchém místě.
 Při montáži a opravách, zejména při svařování na stroji, přerušte přívod napětí k obslužné
jednotce.
Ovládací box je pro stroje bez ovládání. S ovládacím boxem se pomocí klopného spínače
zapínají a vypínají pracovní LED světlomety. Kontrolky LED zobrazují stav ovládacího boxu,
pracovních LED světlometů a výklopné zádi.

4.1

Přehled
3

2

1

LW000-423

Klopný spínač
Pol.

Poloha klopného spínače

1

Vysvětlení
Vypnutí ovládacího boxu

(dole)

(uprostřed)

(nahoře)

Zapnutí ovládacího boxu (aktivní kontrola
výklopné zádě)
Zapnutí ovládacího boxu (aktivní kontrola
výklopné zádě, zapnutý pracovní světlomet)

Stavové kontrolky LED

8

Pol.

Stav

Vysvětlení

2

Stavová LED nesvítí.

Ovládací box je vypnutý.
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Zapnutí/vypnutí ovládacího boxu

4.2

Pol.

Stav

Vysvětlení

2

Stavová LED svítí červeně.

Ovládací box je zapnutý. (aktivní kontrola
výklopné zádě)

Stavová LED svítí žlutě.

Ovládací box je zapnutý. (aktivní kontrola
výklopné zádě, zapnutý pracovní světlomet)

Stavová LED nesvítí.

Výklopná záď je zavřená.

Stavová LED svítí červeně.

Výklopná záď je nezajištěná/otevřená.

Stavová LED svítí žlutě.

Výklopná záď je zcela otevřená.

3

4.2

Ovládací box KRONE

Zapnutí/vypnutí ovládacího boxu
2

1

LW000-424

Zapnutí
 Přepněte klopný spínač (1) z polohy

do polohy

.

Æ Stavová LED (2) svítí červeně. Ovládací box je zapnutý. Kontrola výklopné zádě je
aktivovaná.

Vypnutí
 Přepněte klopný spínač (1) z polohy

do polohy

.

Æ Stavová LED (2) zhasne. Ovládací box je vypnutý. Kontrola výklopné zádě je deaktivovaná.

4.3

Zapnutí/vypnutí pracovních LED světlometů
2

1

LW000-424
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Ovládací box KRONE

4.4

Stavová LED výklopné zádi

Zapnutí
ü Ovládací box je zapnutý, viz strana 9.
 Přepněte klopný spínač (1) z polohy

do polohy

.

Æ Stavová LED (2) svítí žlutě. Pracovní LED světlomety jsou zapnuté.

Vypnutí
ü Ovládací box je zapnutý, viz strana 9.
 Přepněte klopný spínač (1) z polohy

do polohy

.

Æ Stavová LED (2) svítí červeně. Pracovní LED světlomety jsou vypnuté.

4.4

Stavová LED výklopné zádi
1

LW000-425

Otevření výklopné zádi
 Otevřete výklopnou záď přes hydrauliku traktoru, viz provozní návod ke stroji.
Æ Stavová LED (1) svítí červeně. Výklopná záď je nezajištěná/otevřená.
Æ Stavová LED (1) svítí žlutě. Výklopná záď je zcela otevřená.

Zavření výklopné zádě
 Zavřete výklopnou záď přes hydrauliku traktoru, viz provozní návod ke stroji.
Æ Stavová LED (1) svítí červeně. Výklopná záď je nezajištěná/otevřená.
Æ Stavová LED (1) zhasne. Výklopná záď je zavřená.
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