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Palun lugege enne seadme kasutamist hoolikalt käesolevat 

kasutusjuhendit ning hoidke see hilisemaks lugemiseks alles.  
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1. Turvalisus  

1.1 OHUTUSEESKIRJAD 

1.1.1.ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD 

Ärge kasutage seadet enne, kui te olete kõik käesolevas 

kasutusjuhendis olevad juhised, eeskirjad jne läbi lugenud ning 

nendest aru saanud. Juhistest mitte kinni pidamine võib põhjustada 

tuleõnnetust, elektrilööki või kehalisi vigastusi. Hoidke 

kasutusjuhend alles ning konsulteerige seda seadme turvaliseks kasutamiseks.  

1. ÕPPIGE OMA SEADET TUNDMA. 

Teie enda turvalisuse huvides lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Uurige seadme kasutusvõimalusi ja 

piiranguid ning sellega seotud võimalikke ohtusid.  

2. HOIDKE TÖÖPIIRKOND PUHAS. 

Korratus tööpiirkonnas ja töölaual põhjustab õnnetusi.  

3. ÄRGE KASUTAGE SEADEK OHTLIKES TINGIMUSTES. 

Ärge kasutage elektriseadmeid niisketes või märgades paikades ning ärge jätke neid vihma kätte. 

Tööpiirkond peab olema hästi valgustatud.  

4. HOIDKE VASTAVA ETTEVALMISTUSETA INIMESED SEADMEST EEMAL.  

Kõik külastajad tuleb hoida tööpiirkonnast ohutus kauguses.  

5. KASUTAGE SOBIVAID TÖÖRIISTU, ÄRGE KASUTAGE SEADME JUURES JÕUDU.  

Kasutades ettenähtud kiirust, on töötab seade paremini ning turvalisemalt.  

6. KANDKE SOBIVAT KAITSEVARUSTUST. 

Vältige avaraid rõivaid, kindaid, lipse, sõrmuseid, käevõrusid või muid ehteid, mis võiksid jääda seadme 

liikuvate osade vahele. Soovitatav on kasutada mittelibisevaid jalanõusid. Pikkade juuste kaitsmiseks 

kasutage kaitsemütsi.  

7. MASINA SEADED  

  Enne painutuspingi käivitamist tuleb see asetada siledale ja stabiilsele pinnale.  
   Seadme värisemine võib põhjustada ebatäpsusi töö tulemustes. Õnnetuste vältimiseks 

veenduge enne töö alustamist, et masin ei värise.  
8. Seade on välja lülitatud, puhastage seade  

Hoidke seade puhas ja turvaline. Peale töö lõppu puhastage seade ja pühkige selle ajamilt ning korpuselt 

tolm ja metallijäätmed.  

9 KASUTAGE SOOVITATUD LISASEADMEID.  

Uurige kasutusjuhendist, millised on soovitatavad lisaseadmed.  

 

1. Vältige vigastusi 
 Oht     

Ärge pange kätt või pead turvaväravast sisse, et end mitte vigastada.  
Ärge puudutage nuppu niiskete kätega, et mitte saada elektrilööki.  
Seadme üles seadmise, testimise ja inspektsiooni ning hooldusega võib tegeleda üksnes 

vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.  

2. Transport ja installeerimine 
Tähelepanu  
Palun kasutage seadme transportimisel vastavaid tõstmis- ja allalaskmisseadmeid, et vältida 

seadme viga saamist ja õnnetusi.   
Järgige kasutusjuhendit, et seadet installeerida.   
Kontrollige kerimis-lõikepingi installeerimiskohta ja -asendit.  
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Veenduge, et seade ei saa transportimisel viga ega lööke.   
Ärge tõstke ega riputage mootorit transpordi ajal üles, sest see kahjustab mootorit.   
Ärge testige masinat, kui mõni elektriline element on puudu või katki.  

3. Liini seadistamine 
 Oht   
Ärge ühendage toiteallikat roomekaitse nupu väljundisse.  
Liini seadistades või kontrollides ühendage palun seade vooluvõrgust lahti.  
Liini seadistamine pärast installeerilmist võib põhjustada õnnetuse.   
Ärge suruge ega pigistage kaableid ning ärge kahjustage ega rikkuge seda. Elektrilöögi oht.  

4. Testimine 
Tähelepanu  
Kontrollige kogu masinat ning veenduge, et seadme käivitamine ei kahjusta varustust. 

Kohandage kolmefaasilised relatiivid mõõtemahuti ja iga mootori vahel veendumaks, et 
iga mootori pöördepunkt on õige.  

5. Kasutamine 

Tähelepanu  
Ärge puudutage varajase testimise perioodis painutusmasina liikuvaid osi käega, et vältida 

viga saamist.  
Ärge muutke seadet mistahes viisil, kui teil puudub selleks BS spetsialisti abi. Ilma selleta ei 

vastuta BS tulemuste eest.  
6. Tähelepanu muudele aspektidele 

Tähelepanu 

Kui seadet ei ole kaua aega kasutatud, on tarvis seade põhjalikult üle vaadata ning teha 
testimine.  

Seadet ei ole lubatud kasutada ega hooldada, kui selleks ettenähtud operaator on joobes 
või väsinud.  

Palun kasutage BS-st soetatud varuosi. BS ei saa garanteerida seadme töökorras püsimist, 
kui klient kahjustab masinat teistelt ettevõtetelt ostetud varuosade kasutamisega.  

·  
 

1.2. Ohumärgistus:  
Käesoleval seadmel on alltoodud ohusümbolid, et tagada selle õige ning turvaline kasutamine.  

Neid sümboleid on seadmel kasutatud selleks, et tuua välja kohad või olukorrad, kus seadet 

kasutavatel isikutel on oht sada viga.  

Ärge eemaldage seadmelt ohusümboleid.  

Turvalisusel on käesolevas käsiraamatus kaks mõõdet: Oht ja Tähelepanu.  

Ohtlik—tähendab ohtu vale kasutamise puhul ning võib põhjustada surma ja tõsiseid kehalisi 

vigastusi.   

 Tähelepanu—tähendab ohtu vale kasutamise puhul ning võib põhjustada keskmise 
tõsidusega või vähest viga. Ohumärgistus aitab kasutajal mõista, milline võib olla tagajärg, kui 

jätta hoiatused tähelepanuta ning õpetab ohust hoiduma.    

   

2. Spetsifikatsioon  

Mudel  RB-25 
Pinge  220V 
Võimsus koormata 1600W(14A) 
Ülekoormus  2700W(15A) 
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Kogukaal 109KG 
Netokaal 91KG 
Maks. painutus 25mm 
Min. painutus 4mm 
Painutuskiirus （180°） 7～9sek 
Seadme mõõtmed  450×500×440mm 
Kasti mõõtmed  500×555×505mm 

 

3.3. Keskkond: 
Palun kasutage seadet järgmistes tingimustes.  

4. Kasutamine 
4.1 Kasutamise tingimused  

Kui seade on paigaldatud, võib operaator asuda seadet kasutama, seistes juhtpaneelist 

umbes 0,5 meetri kaugsel. 

Tähelepanu  

 Ärge katsuge liikuvaid osi käega, kui seade töötab. Õnnetuse oht.  

 Peale koguse muutmist pidage meeles mutter kinni keerata.  

 Kui seadme töös on midagi ebatavalist, tuleb seade seisata.  

Kui konteiner on suur, ei tohi söötesuue olla liiga väike, et kaitsta söötesuuet vigastuste eest, 

kui söötesurve on liiga suur.  

 

4.2 Hädaseiskamisnupp 
Seadmel on hädaseiskamisnupp, mida vajutades peatub masin täielikult. Kui seadme 

töötades juhtub midagi ootamatut, vajutage palun seda nuppu.  

4.3 Võimsus  

Ainult 220V ühefaasiline toide.  

Kasutage üksnes 3.5 ~ 5.5sq(CV) kaablit. Kaabel ei tohiks olla pikem kui 30-40m, et tagada 

painutuspingi normaalne töö.  

   Ärge asetage painutuspinki märjale pinnale.  

 

   ※Teadmiseks--- Kui kasutate pikemat kaablit ning toiteallikas on painutuspingist kaugel eemal, 

kasutage standardset pikendusjuhet, millel on vastav diameeter ja mahtuvustakistus. Liiga 

pikk pikendusjuhe võib põhjustada voolu puudujääki ning üleliigset pinget ja kaabli 

isolatsioonikiht võib muutuda kuumaks ja nõrgemaks ning põhjustada seeläbi põlengu. Lisaks 

sellele võib vale pikkusega kaabli kasutamine põhjustada painutuspingi väljundenergia 

vähenemist ning vooluahelast väljalülitumist. Palun kasutage vooluallika juures standardset 

pikendusjuhet. Väiksem vahemaa vooluallika ja painutuspingi vahel ei tähenda, et masin 

Keskkond 

Temperatuur -10℃～45℃（ei jäätu） 
Niiskus Alla 90%RH (ei jääta kastet) 

Säilitamistemperatuur -20℃～＋65℃ 
Keskkond Ruumis (mittekorrodeeruv gaas, põlev gaas, õliudu jne) 

Kõrgus ülalpool 
merepiiri Alla 1000m 
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töötaks paremini. Palun pidage kinni järgnevas tabelis toodud standardse juhtme mõõtudest.  

 

 
(Juhe) Max. pikkus Juhtme suurus 

15m 2.0sq  X  3C 
25m 3.5sq  X  3C 
40m 5.5sq  X  3C 

 
4.4 Juhtpaneel  

1. kaudne lamp : ühendage vooluvõrku, kaudne lamp läheb tööle  

1 signaallamp: ühendades vooluvõrku peaks lamp minema põlema. 

2 käsilüliti: kui jalglüliti ei juhi masina tööd, asendage jalglüliti 1 voolulambi juures oleva 

käsilülitiga 

3 jalglüliti 1: vajutage jalglülitit 1, et viia läbi nurk 1 protsess.  

4 jalglüliti 2: vajutage jalglülitit 2, et viia läbi nurk 2 protsess.  

5 hädaseiskamislüliti: kui masin töötab ning esinevad probleemid, vajutage nuppu ja seadme 

töö peatub.  

6. nurk 1: muutke painutusnurka ( vastab jalglülitile 1) 

7 nurk 2: muutke painutusnurka ( vastab jalglülitile 2) 

 

4.4 Tööprotsess 
 ① Ühendage juhe 220V vooluvõrku ning kui indikaatortuli läheb põlema, on painutuspink töötamiseks 

valmis. 

   ② Fikseeritud pingutusrulli, töötava pingutusrulli ja sarrusmetalli vahele jääv vahemaa tuleb reguleerida 

vastavalt sarrusmetalli spetsifikatsioonile.  

   ③ Pedaallüliti ühendamine punktidega 1 ja 2 muudab painutuspingi töö lihtsamaks.  

Protsess- seadke nurk vastavalt punkt 1-le ning alustage tööd START-nupule või punkt 1 pedaallülitile 

vajutamisega, et protsessi juhtida.  

 Protsess- seadke nurk vastavalt punkt 2-le, juhtige painutuspinki pedaallülitiga.  Punkt 1 peab olema 

suurem kui punkt 2 oma. Nurga hoob peaks olema fikseeritud, et see ei tuleks lahti.  

④ Fikseerige nurga hoob pärast vastavalt parema ja vasaku nurga reguleerimist.  

   ⑤ Operaator peaks töötama väljaspool sarrusmetalli painutamise suunda.  

   ⑥ Vajutades startlülitit või pedaallülitit, painutatakse sarrusmetall etteantud nurga alla. 

   ⑦ Kui seadme töös ilmnevad anomaaliad, peatage palun seadme töö.  

   ⑧ Kui kasutate sarrusmetalli painutamiseks punkt 2-e, seadke punkt 1-e nurga reguleerimishoob punkt 2-e 

hoova alla, et saada punkt 2-e nurk. Muul juhul kontrollige punkt 1-e positsiooni. Veenduge, et kasutate 

punkt 2-e, kui painutusnurk on väike ning kasutage punkt 1-e, kui nurk on suur.  

 ⑨ Kui operaatoril ei õnnestu juhtida painutuspinki pedaallülitiga, kontrollige palun käsilüliti testrit 

vooluindikaatorlambi kõrval, et otsustada, kas pedaallüliti on vigane.  

 

Tähelepanu: 

1 Spetsiaalset lülitit kasutades läheb töötav pingutusrull oma asendisse tagasi.  

② Kui kasutate punkt 2-e, peab punkt 1-e nurk olema suurem kui punkt 2-el. 
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Erinevate rullide sobitamine: 

Sarrusmetalli 
spetsifikatsioon 

Fikseeritud pingutusrull Spiraalne pingutusrull 
Üheaegne 

painutusvõimsus 
   

HD22 või 25  Ø78 Ø93 1 tk 
HD19 või 16 Ø50 Ø135 1 või 2 tk 
HD13 või 10 Ø33 Ø165 4 või 5 tk 
    

 

Tähelepanu: selleks, et seade töötaks täpselt, kasutage punkti 1, kui painutusnurk on suur (90°) ning punkti 

2, kui painutusnurk on väike (135) 

4.Märkus :  

① kohustuslik on järgida seadme kasutamisel töötlemisvõimsust. Selle ületamisel võib protsess 

ebaõnnestuda.  

②Tähelepanu tuleb pöörata painutatavast sarrusmetallist kinni võtmisele, et sõrmed ei saaks viga.  

 ③ Kuna sarrusmetalli tugevus on erinev, tuleb erilist tähelepanu pöörata mõranemisele, mis võib põhjustada 

vigasaamist.  

④ Ärge kasutage seadet enne, kui te olete kindel, et ühtegi inimest ega objekti ei ole sarrusmetalli 

painutamise raadiuses.  

⑤ Toode on elektriseade. Vältimaks vihma või lekkeveega niiskumist, tuleb seade pärast kasutamist katta 

veekindla kilega.  

 

4.5 Liigutamine  
1. Liigutage painutuspingi, kui olete veendunud, et hoova fikseerimispolt on kõvasti kinni.  

2. Kui kasutate punkt 2-e, peab punkt 2-e nurk olema kas sama või maksimaalselt 5 kraadi suurem kui punkt 

1-el, et tagada seadme normaalne ja turvaline töö.  

3. Veenduge, et seadme transpordil või liigutamisel oleks statsionaarne polt fikseeritud.  

Ketid tuleb panna turvaklambrite vahele, et vältida seadme värisemist transpordi ajal. Kui seadet liigutatakse 

nelja fikseerimishoova abil, ei või 4 polti olla lahti ega kahjustunud. Seadet liigutades hoidke korraga 4 

hoovast.  

5. Hooldus   

5.1 Kontrollige ja vahetage 

 ①Vahetage süsihari – Vool tuleb välja lülitada. Kui masin lõpetab protsessi keskel töö, kontrollige 

süsiharja kulumisaastet. Süsihari, mida seade kasutab, on tarbekaup. Kui süsihari on kulunud üle 

kulumispiiri, võib seade lõpetada töö. Seejärel lülitage masin välja ning uuesti tööle. Kui seade lülitub 

pärast lühiajalist töötamist uuesti automaatselt välja, on tõenäoliselt tarvis vahetada süsihari. Kasutage 

masinat pärast süsiharja vahetamist, sest jätkuv kasutamine kiirendab kommutaatori kulumist, mis 

põhjustab rootorimähise kahjustumist.  

 

②Vahetamisõpetus:  

Avage kruvikeerajaga ülemine harjakaas nii, et süsiharja oleks võimalik masinast välja võtta.  

Palun kasutage seadmega kaasas olnud harja, et puhastada enne vahetamist ja kasutamist sisemine 

keskmine telg ja fikseeritud spiraalne rull.  

 

5.2. Õlitamine： 

5.2.1. Tsükkel：
：：

： 
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Personal peaks regulaarselt seadet õlitama ning seda ka ajal, mil seadet ei kasutata.  

Õlitage seadet iga nädal. 

  

5.2.2. Õli  

Seadme õlitamiseks sobib liitiumõli. Ärge kasutage samaaegselt erinevaid õlisid. Valige 

üks, sest see pikendab seadme eluiga.  

 

5.2.3. Õlimahuti avause puhastamine 

Enne õli valamist tuleb õlimahuti avaus puhtaks teha ning ülejääk ära pühkida. 

5.3 Kontrollige ja hooldage 

Kontrollige kõiki polte ja mutreid, et need oleksid kõvasti kinni.  

Niiskel aastaajal või vihmase ilmaga tuleb kuivamiseks avada vihmakindel ventiil. Kui spiraalset 

pingutusrulli keerates tekib tugev elektrilöök, keerake see kõvasti kinni pärast kinnitamata poldi väga 

aeglaseks reguleerimist.  

 

Paneelil olev põlev indikaatorlamp tähendab, et masin on töövalmis.     

Kui indikaatorlamp ei lähe põlema, kontrollige kaablit ja toiteallikat.   

  

Indikaatorlamp paneelil näitab, kui ei ole võimalik seadet tööle panna ka START lülitit vajutades. Palun 

kontrollige süsiharja kulumisastet.  

Muude küsimuste puhul konsulteerige vastavat haru ja müügijärgse teeninduse keskusega.  

 

 

6. Elektriohutus 

6.1. Elektrisüsteemiga seotud turvalisusreeglid 

1. Ainult selline personal, kellel on vastav kvalifikatsioon ja teadmised, võivad parandada 

elektriseadmeid.  

2. Ärge muutke ega tehke möödaviike kaitseühendustest.  

3. Enne seadme käivitamist lugege kõiki hoiatusmärgiseid.  

4. Probleemide korral veenduge, et seade on vooluvõrgust lahti ühendatud ning pealüliti on 

lukustatud.  

5. Niisketes tingimustes olge eriti tähelepanelik, et kaitseksite end elektrilöögi eest.  

6. Enne mistahes seadme tööle lülitamist tuleb olla täiesti veendunud, et kõik inimesed on 

eemale läinud.  

7. Ärge avage elektrilist juhtimispaneeli, kui just ei ole tarvis elektriseadet kontrollida.  

8. Ärge muutke vooluringi, kui tootja ei ole seda lubanud.  
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9. Elektrilisi komponente vahetades veenduge, et need vastavad tootja spetsifikatsioonidele, 

sh värvikodeering.  

10. Ärge kandke metallprille, metallist kaelakeed või kette, kui töötate mistahes 

elektriseadmega.  

Ärge kandke elektriseadet kasutades ka sõrmuseid, kella ega käevõru.  

  


