
Kakovost zraka v zaprtih prostorih

Težave pri vrtenju krtače preko pedalk

1) Z voltmetrom preverite, če prihaja dovolj el. toka v stroj, nato preverite 
električni kabel naprave (da se ni prekinil v vtiču itd.). Več kot 30% 
okvar je posledica prekinjenega električnega kabla ALI napačne 
napetosti ALI manjkajoče ozemljitve omrežja (v prostoru) = to nima nič 
z dejanskim motorjem naprave itd.

2) Odklopite črno zračno cev (fotografija 1) in odstranite umazanijo, nato 
pa jo trdno potisnite nazaj v izvirni položaj; preverite preostanek zračne 
cevi, da se ne zvija do nadzorne škatle: ok. 30% okvar je posledica 
nepravilne priključitve cevi na pedala ALI pretrganega gumijastega 
mehurja/vreče v pedalu.

3) Ponovno odklopite in vstavite glavi v različni luknji: tako lahko 
ugotovite, če je drugi pedal okvarjen (krtača se vrti v drugo smer ali pa 
ne), ali če je preluknjana črna dvojna zračna cev: ko naročate nov 
pedal H1025 pnevmatski nadzorni pedal (za SC20, SC25 in 
Hydmaster), se zamenja tudi celotna zračna cev (celotna dolžina do 
glavne nadzorne škatle).

4) Preverite priključek zračne cevi in zračne cevi pnevmatskega spojnika 
v nadzorni škatli: 10% okvar se nahaja tu (preluknjana, zvita ali 
odklopljena zračna cev). Če je starejši od 5 let je potrebno zamenjati 
tudi H1026 pnevmatski - električni spojnik (SC20, SC25, Hy40)
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5) Preverite signal pretvornika frekvence (številke/znaki na zaslonu), ko: 
a) vklopite napravo,
b) potisnete obe pedali posamezno in aktivirajte vsakega po 2 minuti 

(kakšne so kode na zaslonu za vsako spremembo?)
c) ponovite B in istočasno spreminjajte hitrost vrtenja (kakšne so kode 

na zaslonu za vsako spremembo?)

Nato preverite kode za odpravljanje napak v navodilih za uporabo 
regulatorja frekvenc (najverjetneje električno…), če pa sami ne morete 
določiti težave:  
- pošljite nam vse zgornje informacije
- serijska številka LIFA celotne enote na CE plošči
- vsaj 3 fotografije naprave (1 za celotno napravo, 1 bližnji posnetek 

območja okvare, 1 bližnji posnetek težave)

Po prejemu vseh zgornjih informacij, vam bomo v 24 urah posredovali 
nadaljnja navodila.  

NIKOLI NE POŠILJAJTE NAPRAVE NAM ALI PROSITE STRANKO, DA 
TO STORITE, DOKLER TEGA NE ODOBRIMO. V 30-ih letih našega 
delovanja smo ugotovili, da je zgolj 1 okvarjeno napravo od 1000 bolje 
(ceneje in/ali hitreje) poslati nam kot pa popraviti na licu mesta.  
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