
VALMISTELEVAT TOIMENPITEET:

- Nouda varovaisuutta Pony-kone siirrossa.

- Aseta Pony-kone tukevalle alustalle.

- Avaa villa-altaan kansi.

- Kytke kaukosäätimen johto puhalluslaitteen ohjauspaneeliin.

- Aseta katkaisijat aloitusasentoon:

- HÄTÄ/SEIS-katkaisija: pois päältä

- kaukosäädin: ”0”

- kaukosäätimen valinta: ”1” ( ohjaintaulussa )

- valmiustila ”0”
2

- Kytke virtajohto (Ø 2,5 mm ) 16A 240V:n pistokkeeseen.

- Siirrä Termex-säkit koneen lähettyville.

- Säkit on helppo avata esim. mattopuukolla.

- Vedä puhallusletku, kaukosäädin sekä työvalaisin asennuskohteeseen.

- Säädä puhaltimen teho n. 75%:iin.

- Varo liikkuvia osia.

KÄYTTÖ YLÄPOHJAKOHTEISSA:

- Käännä ”valmiustila”-katkaisija asentoon: ”1”

- Kun tyhjennät villasäkin villa-altaaseen, huomioi, että eriste pääsee kulkeutumaa 

  puhalluslaitteen pohjalla olevaan lokerosyöttimeen turvatankojen välistä. Hienonnan

  paakkuista eristettä tarvittaessa käsin turvatankojen yläpuolella. Huom. käsiä EI saa

  työntää turvatankojen alapuolelle missään olosuhteissa laitteen ollessa kytkettynä

  verkkovirtaan.

- Käytä yläpohjassa kevyttä P2-luokan hengityssuojainta.

- Aloita eristeen puhallus asennuskohteen perimmäisestä nurkasta.

- Huolehdi riittävästä valaistuksesta.

- Väännä kaukosäätimen katkaisija asentoon: ”2”.

- Liiku yläpohjassa kulkusiltoja ja/tai kattotuoleja pitkin. Noudata varovaisuutta.

- Pony-koneen käyttäjä huolehtii materiaalin jatkuvasta syötöstä villa-altaaseen.

- Materiaalimenekki on  2,0 – 2,5 säkkiä kuutiometrille eristysvahvuudesta riippuen.

HUOMIO ALA- JA VÄLIPOHJISSA:

- Puhalla reuna-alueet n. 40% ylipaksuuteen ja painele eriste rungon tasalle.
- Materiaalimenekki noin 2,5-3,0 säkkiä kuutiometrille eristysvahvuudesta riippuen.
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HUOMIO ONTELO-ASENNUKSISSA:

- Ohjaa letku n. 20 cm päähän ontelon pohjalta.

- Säädä puhaltimen teho 100%:iin.

- Käynnistä Pony-kone ja anna täyttyvän ontelon vastapaineen nostaa letkua.

- Kun ontelo täyttyy, sammuta Pony-kone.

- Tiivistä ontelon yläosaa käsin ja puhalla ontelon yläreuna tarvittaessa uudelleen.

- Materiaalimenekki n. 3,5 säkkiä kuutiolle.

SÄÄTÄMINEN JA ONGELMATILANTEET:

- Jos eriste pölyää liikaa, vähennä puhallustehoa.

- Materiaalin syöttöpellin asetusta muuttamalla voidaan säätää asennusnopeutta.

- Jos letku tukkeutuu, käännä kaukosäädin asentoon ”1” . Ravistele letkua kunnes

  se on puhdas.

- Sähkömoottoreiden lämmettyä liikaa saattaa lämpörele laueta. Odota hetki, että

  moottorit ovat jäähtyneet ennen kuin käännä Pony-koneen uudestaan päälle.

- Jos villa-altaaseen joutuu vieraita esineitä, sammuta Pony-kone välittömästi, kytke

  se irti verkkovirrasta ja tyhjennä villa-allas.

- Lämpöreleet sijaitsevat ohjauspaneelin (läpinäkyvän) kannen alla keskellä.

- Moottorien käsikäytön katkaisimet ovat ohjauspaneelin kannen alla vasemmalla.

- Vikavirtasuoja on ohjauspaneelin kannen alla reunassa.

- Pony-konetta voi käyttää myös ilman kauko-ohjainta. Tässä tapauksessa käännä

  kaukosäätimen valinta kohtaan : ”0”. Paikallisohjauksella Pony-konetta ohjataan

  paneelin vasemmassa alakulmassa olevalla kytkimellä.

LOPETETTUASI PUHALLA PONY-KONE TYHJÄKSI JA SULJE

VILLA-ALTAAN KANSI

SAMMUTA PONY-KONE KÄÄNTÄMÄLLÄ KAUKOSÄÄDIN ASENTOON:

”0” JA VALMIUSTILAKATKAISIJA ASENTOON: ”0” 

ÄLÄ KÄYTÄ HÄTÄ/SEIS-KYTKINTÄ TARPEETTOMASTI

TERMEX PONY PUHALLUSKONEEN

KÄYTTÖOHJE
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