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1.

Allmänt

1.1

EU Försäkran om överensstämmelse

Direktiv 98/37/EG
Tillverkare:
Lahdentie 9

Ylistaron Terästakomo Oy
FIN-61400 YLISTARO
Finland

Produkt:
Modell:

PALAX Power vedprocessor med transportör
Palax Power 100 S

Maskinen fyller de krav som maskindirektivet 98/37/EG och dess förändringar förutsätter samt de
nationella förordningarna genom vilka direktivet träder i kraft samt försäkrar därtill att följande
harmoniserade standarder har tillämpats under tillverkningen:
Drivkraft:

Traktorns kraftuttag, elmotor eller förbränningsmotor.

Modellbeteckningar:

TR
SM

Traktordriven med egen hydraulik
Elmotordriven

Följande standarder och anvisningar har tillämpats vid tillverkning av maskinen
SFS-EN 1870-3

Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Cirkelsågar - Del 3
Nedåtsågande kapsågar samt kap- och bordscirkelsågar.

SFS-EN 609-1

Lantbruks- och skogsmaskiner Säkerhetskrav för vedklyvare.
Del 1: Kilklyvare
Maskinernas elutrustning.
Maskinsäkerhet, grundläggande begrepp, allmänna
konstruktionsprinciper.
Säkerhetsskyltar och riskbilder
Hydraulik

SFS-EN 60204-1
SFS-EN 292-2+A1
SFS-ISO 11684
EN 982
Anmält organ:

Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik DPLF
Bundesverband der landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften e.V.
Weisenstrase 70/72
34131 Kassel

Ylistaron Terästakomo Oy

Jaakko Viitamäki
Verkställande direktör
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1.2

Maskinens bruksändamål

Denna vedprocessor med transportör är avsedd för produktion av ved av runda träd.
Användning av maskinen för något annat ändamål är förbjuden.
Trädets max. mått:
Kapeffekt, trädets största diameter är ca 40 cm.
Den största ämneslängd för trädet är 4...6 m beroende på matarbordet.

1.3

Markeringar på maskinen

Informationsdekaler
Informationsdekaler för manöverspakarna, för kapning och klyvning, maskinen rotationsriktning,
varvtalsområde, rekommendationer för användning av ögon- och hörselskydd.
Varningsdekaler
Varningsdekal för kapklingan, gul-svartrandig varningsdekal för klämrisk vid transportörens övre
ända.

1.4

Typskyltar

Tillverkarens namn och adress.
Maskinens typbeteckning.
Maskinens vikt 1850kg.
Kapklingas diameter 1 000 mm, hål 40 mm.
Max rotationshastighet 1000 r/min
Hydraulik, max 200 bar
Serienummer och tillverkningsår.
Maskinskylten sitter baktill på klingans kåpa.

1.5

Typskyltar för eldrift

trefasmotor
Spänning 230/380 V eller 380/600 V, kan variera från land till land.
Effekt 15 kW.

5

1.6

Säkerhetsanvisningar

Använd alltid ögon- och hörselskydd.
Använd inte lösa eller hängande kläder.
Håll arbetsplatsen fri från överloppssaker.
Använd inte maskinen inomhus, fara för dammbildning.
Använd maskinen endast då belysningen är tillräcklig.
Se till att det inte finns obehöriga personer inom arbetsområdet. Maskinen är avsedd att användas av
endast en person.
Maskinen är endast avsedd för produktion av brännved.
Under kapningen se till att trädet alltid stöder mot kapbordets stödrulle och dragrulle vid
kapningspunkten, roteringsfara!
Var speciellt försiktig då du kapar kvistiga eller krokiga träd, eftersom trädet som följd av felaktig
kapning kan snurra runt och vrida klingan så pass kraftigt att klingan kan spricka eller t.o.m.
splittras itu.
Oförsiktig kapning kan förorsaka ett allvarligt faromoment.
Stanna alltid maskinen före service.
Kontrollera alltid att elledningar är oskadade.
Lyft alltid förlängningsbordet till sin översta position och lås det för transporteringen.
Avlägsna aldrig några skyddsanordningar från maskinen. Kom ihåg att du är själv ansvarig för
eventuell olycka om skyddsanordningar har avlägsnats från maskinen.
Ställ alltid maskinen och transportören till arbetspositionen för starten.

1.7

Buller och vibration

A - betonad ljudtrycksnivå vid arbetsplatsen är 87,5 dB (A) och ljudeffektnivån är 102,0 dB (A).
Vibrationsvärdena överstiger inte värdet 2,5 m/s2.

1.8

Användarens ansvar

Maskinen är avsedd endast för produktion av brännved.
Maskinens alla säkerhetsanordningar är nödvändiga för att tillräcklig säkerhet skall kunna
garanteras.
PALAX är en mycket säker maskin om de föreskrivna instruktionerna följs vid användningen,
maskinen servas regelbundet och arbete utförs utan att fjäska.
Maskinens användare är ansvarig för att skyddsanordningarna är i klanderfritt skick och att
maskinen är tillbörligt servad.
Användaren är ansvarig för att utomstående inte utsätts för fara.
Maskinens konstruktion får inte ändras.
Kom ihåg att användaren själv är ansvarig för eventuell olycka om skyddsanordningar har
avlägsnats från maskinen.

1.9

Driftsförhållanden

Använd inte maskinen inomhus, fara för dammbildning.
Använd maskinen endast då belysningen är tillräcklig.
Se till att det inte finns barn eller obehöriga personer inom arbetsområdet.
Det lönar sig att skaffa eller framställa ett lämpligt stativ för långved, som skall bearbetas, så att
träden färdigt blir i nivå med vedprocessorns matarbord. Så här undviker du onödig lyftning och
arbetet avancerar snabbare.
Ställ alltid maskinen rakt och på så jämnt underlag som möjligt.
Lämpligt temperaturområde för arbetet är ca -20–+30 grader C. För övrigt sätter
väderleksförhållandena inga begränsningar.
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1.10 Maskinernas vikt utan förpackning
Vedtransportören ingår i vikten
Maskin
Palax Power 100 S

Typ
SM

Produkt nr
100xxxxxx

Vikt/kg.
1850

Serienr

1.11 Garantivillkor
Garantitiden är 12 månader räknad från maskinens försäljningsdag.
Under garantin ersätts
Den skadade delen som har gått sönder under normal användning p.g.a. material- eller
tillverkningsfel.
Måttliga reparationskostnader av felet enligt avtal mellan försäljaren eller köparen och tillverkaren.
Utbytesdelen.
Under garantin ersätts inte
Skador som är förorsakade av normalt slitage, missbruk eller försummelse av servicen.
Kapklinga, kilremmar och oljor.
Fel som är följd av sådana förändringar i maskinen som köparen har utfört eller låtit någon annan
utföra efter vilka maskinen inte kan anses motsvara den ursprungliga maskinen.
Eventuella övriga kostnader eller ekonomiska krav som är en följd av de ovannämnda åtgärderna.
Resokostnader förorsakade av reparationer under garantin.
Garantin för delar som har bytts ut under garantitiden upphör samtidigt med maskinens garantitid.
I garantiärenden kontakta alltid försäljaren.
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2.0

Emottagning och montering av maskinen

2.1

Lyftning av maskinen

Bild 1
Maskinen kan lyftas med truck från båda sidor. Det finns styrskenor på underredet för truckgafflar.
Det finns också en lyftögla vid maskinramens övre del för lyftning av maskinen.

2.2

Maskinens leveransutförande och uppackning

Maskinen levereras nästan färdig med transportören påmonterad.
Förlängningsbordet för matartransportören och vedtransportören i transportläge.
Vinkelväxeln är försedd med transmissionsolja.

2.3

Emottagningskontroll

Kontrollera leveransen omedelbart.
Om produkten har tecken av transportskador, anteckna dem på fraktsedeln och kontakta
transportfirman samt försäljaren.
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2.4

Maskinens huvuddelar

Bild 2
1. Inmatningstransportör och förlängningsbord
2. Hydrauluttag för stockbord
3. Manöverspakar för inställning av maskinen
4. Manöverspak, utlösning av klyvcylindern
5. Manöverspak, hydraulisk kontroll av kapklingan och inmatningstransportören samt automatisk
start av klyvcylindern
6. Skala för Palax Optimi-systemet
7. Lyftvinsch för transportören

Bild 3
8. Vedhållare
9. Kaplängdbegränsare
10. Stöt
11. Klyvränna
12. Klyvbett
13. Galler
14. Fallplåt
9

Bild 4
15. Manövrering av stockbord
16. Fallplåt
17. Inställning av kaplängden
18. Höjdinställning av klyvbettet
19. Avlastning av vedhållaren
20. Tvångsstyrning av klyvcylindern
21. Multifuntionsspak - Manövrering av maskinens huvudfunktioner
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2.5

Uppsättning av maskinen för användning och transportering

2.6

Förlängningsbord

Dra i låsanordningens handtag, sväng förlängningsbordet (bild 5) till arbetspositionen och sätt
stödfoten i sitt spår.

Bild 5

2.7

Reglering av längdbegränsaren

Bild 6
Power 100S är försedd med särskild Palax Optimi-kaplängdsreglering, i vilken klyvcylinderns
slaglängd bestäms enligt den verkliga kaplängden.
Kaplängden regleras hydrauliskt med reglerspaken i mitten på manöverspaksystemet med hjälp av
skalan på högra kanten av maskinens huvudram (bild 5).
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2.8

Uppsättning av transportören i arbetsposition

Bild 7
Dra ned transportören till vinschvajrarnas och noshjulets stöd. Avlägsna transportörkedjans hållare
från transportörens undersida.

Bild 8
Sänk ned transportören med vinschen och lås den rak med hjälp av saxsprintar. Ställ in lämplig spel
för sprinten med låstapparna. Rekommenderad spel är ca 0,5 – 1mm.
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Bild 9
Reglera transportören till lämplig arbetshöjd.
VARNING!
Se till att det inte finns några personer under transportören då du reglerar dess höjd.
Håll alltid fast i vinschens handtag då du reglerar transportörens höjd.

2.9

Att sätta transportören i transportläge

Sänk ned transportören med vinschen så att noshjulet träffar marken.
Sätt transportörkedjans hållare på plats.
Avlägsna transportörens låssprintar.
Lyft upp transportören mot transportörens stöd.
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3.0

Beskrivning av vedmaskinens funktion

3.1

Eldrift, start och nödstopp

Motoreffekten är 15 kW och varvtalet är 1500 r/min.
Maskinen är försedd med en startanordning med nödstopp.
Alla elinstallationer är färdigmonterade.
I 380 V systemet är säkringen 35 A trög.
Skarvsladdens behövliga diameter är 6 mm2.
Kontrollera rotationsriktningen då maskinen tas i bruk. Om klingan roterar i fel riktning, byt till
exempel två fasledningar i stickproppen. Om du inte är säker hur detta görs, skall du anlita en
yrkesman.
Maskinen är försedd med en automatisk stjärn-triangel-start.
Nödstopp av en eldriven maskin
Du aktiverar nödstoppet genom att trycka ned nödstoppbrytaren i nedersta läge.
Du frigör tryckknappen genom att lyfta upp den.
OBS!
Om en eldriven maskin används i köld under -15 grader löner det att använda lättflytande
hydraulolja t.ex. ISO VG 22 S multigradeolja eller syntetisk hydraulolja eftersom en eldriven
maskin når fulla varv genast.

4.0

Manövrering av maskinen

Kapningen, start av klyvningen samt inmatningstransportörens rörelse manövreras hydrauliskt med
en enda spak.
Då manöverspaken är i neutralt läge är klyvcylindern och inmatningstransportörens motor utan
tryck.
Att köra inmatningstransportören framåt
Tryck spaken uppåt och till höger, då matar transportören stocken framåt.
Att backa inmatningstransportören
Tryck spaken uppåt och till vänster, då drar transportören stocken bakåt.
Kapning av ved
Dra spaken ned, då utför sågklingan en kaprörelse och kapar av veden.
Tryck spaken uppåt, då reser kapklingan sig.
Klyvningen startar automatiskt då klingan reser sig.

4.1

Användning av vedmaskinen, kapning av ved

Maskinen är avsedd för att användas av endast en person.
Lämna inte maskinen, som är enkel att starta, utan övervakning.

4.2

Manövrering av sågklingan, före kapningen

Rengör en ny klinga från eventuellt skyddsfett, eftersom en smord klinga lätt samlar kåda och
klingan blir het. Då tappar den sin materialspänning och ändar form.
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4.3

Under kapningen

Var försiktig, håll alltid händerna långt från klingan.
Stanna aldrig klingan genom att trycka den mot trädet.
Se under kapningen till att trädet alltid stöder mot kapbordets stödrulle och dragrulle vid
kapningspunkten.

4.4

Att placera stocken på bordet.

Sätt stocken på bordet så att den alltid stöder mot väggen bakom transportören. Annars kan stocken
röra sig under kapningen.
Kapa inte ytterst krokiga träd.
VARNING!
Krokiga träd kan pga. kapningskraften vända sig på bordet och vrida klingan så kraftigt att den
splittras.

4.5

Kapning av ved

Dra i hydraulventilens manöverspak nedåt för att sänka sågklingan och kapa av veden.
Var extra försiktig då du kapar kvistiga eller krokiga stockar.

4.6

Kapning av den sista vedkubben

Bild 10
Följ alltid med den återstående stockens längd. Om du tänker kapa t.ex. 30 cm långa bitar, bör du
kapa ett utjämningsstycke senast då den återstående vedlängden är 2 gånger kaplängden (i detta
exempel 2 x 30 cm). Så här försäkrar du dig om att den sista biten inte är för kort, eftersom
vedhållaren (bild 3) inte kan hindra stocken från att svänga mot klingan. Om stocken svänger mot
klingan kan det bryta sönder klingan.
15

4.7

Matning av den sista kubben till klyvning

Kapa den sista biten förbi bettet på fallplåten (bild 3) och fäll därifrån kubben vidare till klyvrännan
för klyvning (bild 4, spak 16). Då startar du klyvningen manuellt (bild 4, spak 20) efter att först ha
kontrollerat att kubben har fallit i rätt läge. Det finns en skala ovanför inmatningstransportören för
att underlätta kapning av utjämningbiten.

4.8

Störningar vid kapning och åtgärder

Krokiga träd
Kapa ett krokigt träd på det böjda stället.
Se till att trädet stöder mot stödrullen då du kapar krokiga träd.
Stora stockar
Om kapljudet är mjukt är klingans hastighet och varvtal rätta.
Om kapljudet är starkt och skrällande är förskjutning av klingan in trädet för snabb och spånrännan
täpps till. Kontrollera varvtalet och klingans vasshet.
Om stocken kärvar på klingan p.g.a. felaktig sågning, stanna maskinen omedelbart.
Kontrollera den fastnade klingan innan du fortsätter sågningen; se till att inga sågtänder har tecken
på brott vid roten.
Det är förbjudet att såga med en skadad klinga.

5.0

Användning av vedmaskinen, klyvning av veden

5.1

Klyvcylinder

Maskinen kan förses med en klyvcylinder antingen på 9 ton eller på 16 ton.

5.2

Klyvbett

Standardbett
Ett 2/6-bett för klyvning av ved i två eller sex delar.
Tillvalsbett
Ett rakt bett för klyvning i två delar och, om bettet sänks ned, uteblir klyvningen helt.
Ett 2/8-bett för klyvning av ved i två eller åtta delar. Kräver vanligen en cylinder på 9 ton
Ett 2/12-bett för klyvning av ved i två eller tolv delar. Kräver vanligen en cylinder på 16 ton

5.3

Höjdreglering av klyvbettet

Maskinen är försedd med en hydraulisk höjdreglering av klyvbettet.
Bettet kan regleras uppåt och nedåt under arbetet.
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5.4

Störningar under klyvningen och eliminering av dem

Om stocken har fastnat:
Om stocken eller kvistar är stora, kan det hända att klyvcylinderns kraft är otillräcklig
Om trädet fastnar i bettet dra in cylindern med handmanövreringen.
Lyft klyvbettet uppåt och försök klyva på nytt med handmanövreringen, det hjälper ofta då vedens
läge ändras.
Om veden inte alls klyvs, öppna skyddet och slå loss den fastnade kubben med en annan vedkubbe.
Om stocken har en stor kvist är det skäl att vända den så att stocken matas med roten först och att
kvisten klyvs. På detta sätt krävs mindre kraft för klyvningen.
Om kubben har fallit i klyvrännan i fel position:
Om kubben av någon anledning hamnar i ett upprätt läge efter kapningen, är det möjligt att hindra
klyvningen genom att trycka tvångsstyrningsspaken för klyvning (bild 4, spak 20) framåt. Då reser
sig kapklingan normalt men klyvningen startar inte.
Om detta har hänt ska du räta ut kubbens läge och starta klyvningen manuellt genom att dra i
tvångsstyrningsspaken för klyvningen bakåt.

5.5

Ny klyvning av klabbar på ett tryggt sätt

Då du vill ha små klabbar och stocken är stor, kan klabbar som redan har kluvits ännu vara alltför
stora.
Nedan beskrivs en trygg metod att göra klabbarna mindre.
Öppna skyddet.
Placera klabbarna i klyvrännan, t.ex. två på varandra. Slå klabbarna lätt så att de sitter fast på
klyvbettets egg.
Stäng skyddet.
Starta klyvningen med tvångstyrningsspaken.
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6.0

Underhåll av maskinen

OBS!
Stanna alltid maskinen före utförande av serviceåtgärder.

6.1

Lösgörning av kapklinga

Bild 11
Avlägsna skyddskåpans fästskruvar, en nyckel på 13 mm.
Sväng den stora skyddskåpan bakåt
Skruva av klingans fästmutter med den specialnyckel som levereras med maskinen. Högerhänt
gänga, nyckel på 36 mm.
Rengör klingans flänsytor omsorgsfullt innan du monterar klingan åter på plats.
18

6.2

Vässning av klingan, hårdmetallklinga

Det är möjligt att vässa hårdmetallklingan lätt med en diamantfil.
En hårdmetallklingas vässningsintervall kan vara flera hundra löskubikmetrar, t.o.m. 500.. 1000
kubikmeter beroende på stockarnas renhet.
Det bästa vässningsresultatet och den bästa hållbarheten för klingan uppnås genom att använda en
regelrätt vässningsmaskin med diamantskiva.

6.3

Spänning av klingan, hårdmetallklinga

I en hårdmetallklinga förekommer det vanligtvis inga spänningsfel men i synnerhet om man kapar
med en slö klinga blir klingan mycket varm och då kan spänningsfel förekomma.
Anlita en yrkesman för spänning av en hårdmetallklinga.

6.4

Åtstramning av kilremmar, vinkelväxel/mittaxel

Palax Power 100S är försedd med automatiska remspännare.

6.5

Åtstramning av kilremmar, mittaxel/klingans axel

Palax Power 100S är försedd med automatiska remspännare.

6.6

Utbyte av kilremmar, vinkelväxel/mittaxel, bild

Avlägsna den bakre skyddsplåten från maskinen
Lösgör oljepumpens fästfläns, 4 st. M10 skruvar, en nyckel på 17 mm.
Lossa remmarna genom att vrida spännaren längre bort.
Ta bort de gamla remmarna och montera de nya på plats.
Frigör spännaren. Då spänns remmarna automatiskt till rätt spänning.
Montera den bakre skyddsplåten på plats.

6.7

Utbyte av kilremmar, mittaxel/klingans axel

Skruva av skyddskåpans fästskruvar, en nyckel på 13 mm.
Sväng den stora skyddskåpan bakåt
Avlägsna kapklingan. Skruva av klingans fästmutter med den specialnyckel som levereras med
maskinen, högerhänt gänga, en nyckel på 36 mm.
Lossa på remspännaren.
Byt ut remmarna.
Rengör klingans flänsytor omsorgsfullt innan du monterar klingan åter på plats.
Före återmontering av klingan försäkra dig om att den tapp som hindrar klingans rotation är på
plats.
Montera skyddskåpan.
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6.8

Spänning av transportörbandet

Bild 12
Det finns spänningsskruvar för spänning av bandet i ändan av inmatningstransportörens
förlängning.
Se till att bandet går i rullens mitt då du spänner bandet.

6.9

Byte av transportörbandet

Bild 13
Sväng inmatningstransportörens förlängningsbord till transportläge. Lösgör förhöjningsbiten från
den vänstra ändan vid transportörens nedre kant. Lösgör vedhållarens nedre lagerbock för att kunna
svänga vedhållaren åt sidan. Avvikande från bilden kan hydraulmotorn och dragrullen under denna
serviceåtgärd vara på plats.
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6.10 Oljebyte i vinkelväxeln
Öppna oljepåfyllningspluggen och avlägsna den gamla oljan t.ex. med sugtömning.
Fyll på ny olja ca 0,5 l.

6.11 Byte av hydraulolja
Hydrauloljans normala mängd är 160 liter.
Oljetyp ISO VG 32, t.ex. Univis 32, SHELL Tellus 32, NESTE HYDRAULI 32 eller motsvarande.
För kontinuerligt arbete under varma förhållanden ISO VG 46
En lämplig olja för elmotordrift under kalla förhållanden är ISO VG 22 S multigradeolja eller en
syntetisk hydraulolja eftersom vid kallstart en eldriven maskin strax startar på fulla varv.
Följ speciell renlighet vid oljebyte eftersom maskinens klanderfria funktion beror på oljans renhet.

6.12 Smörjning av maskinen
Smörjningsintervall ca 50 timmar och alltid i slutet av arbetssäsongen då maskinen blir stående för
en längre tid. Då blir lagren fyllda med nytt fett som skyddar dem effektivt mot fukt och korrosion.
Kullager vid transportören övre ända, på inmatningstransportören och manöverspakarnas ledlager
på klingans manöverspakar 200 timmar och alltid i slutet av arbetssäsongen då maskinen blir
stående för en längre tid. Då blir lagren fyllda med nytt fett som skyddar dem effektivt mot fukt och
korrosion.
Leder på längdbegränsaren, matarbordets stödrulle och hjälpbordet en gång i veckan med fett.
Hydraulventilernas spärrändar och ledändar en gång om året. Då du öppnar spärrändan, öppna
endast skyddskåpan. Rör inte på sliden medan skyddskåpan är demonterad för kulorna inne i
låsholken kan falla och tappas bort. Spreja rikligt med tunn smörjolja av CRC-typ på spärrändan
och montera skyddskåpan.
Använd samma fett för ledändan som för kullager.

6.13 Spänning av transportörkedjan, bild
Transportören är försedd med hydraulmotordrift och automatisk spänning av kedjan
OBS!
Då du sätter transportören till arbetsposition se till att kedja går i spännrullens mitt vid den nedre
ändan.

6.14 Rengöring av transportören
Håll transportören ren för att säkerställa problemfri drift.
Det är speciellt viktigt att rengöra transportören på vintern och alltid vid slutet av användningen.
Transportören kan också tvättas med en högtryckstvätt.

6.15 Tvättning av maskinen
Tvätta maskinen då och då med högtryckstvätt. Speciellt viktigt är detta innan maskinen lämnas
oanvänd en längre tid. Smörj in maskinen efter tvätt.
Obs. Rikta inte vattenstrålen mot elanordningar eller lager.

6.16 Förvaring av maskinen
Maskinen är avsedd för utebruk, men om den står oanvänd en längre tid, är det skäl att placera den
under tak för att undvika onödig korrosion och funktionsstörningar.
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7.0

Servicetabell

Objekt

Åtgärd

Vinkelväxel

Kontroll
1 byte
2 byte
Kontroll
1 byte
2 byte
Kontroll
1 byte
2 byte
Smörjning

Hydraulolja
Oljefilter
Alla kullager

Dagligen

Intervall
timmar
100
500
1000
X
500
1000

Medel/redskap
SAE 80 0,5 l Sugtömning
Hydraulolja (x)
ISO VGA 32
FIO 60/ 3

500
1000
50

KullagerVaselin
Smörjolja

Alla spakar
Smörjning
X
Maskin
Rengöring
X
x) För kontinuerligt arbete under varma förhållanden ISO VG 46
Elmotordrift under kalla förhållanden, temperatur under –15 C, ISO VG 22 S multigradeolja

8.0

Funktionsstörningar och åtgärder

Störning
Klingans varvtal sjunker under
kapningen
Kapklingan börjar kasta om en
kort kapning
Klingan visslar
Klingan roterar i fel riktning
Elmotorn stannar lätt

Ohjekirja Palax Power 100 S SE

Orsak
1. Klingan slö

Åtgärd
1. Vässa klingan

1. Klingan är slö och blir varm,
ett spänningsfel förorsakas
1. Varvtalet för högt, max 1000
2. En spricka i klingan
Elmotorns fasföljd fel

1. Vässa klingan och kontrollera
spänningen
1. Varvtalet bör minskas
2. Användning förbjuden
Byt två fasledningar med
varandra
1. Vässa klingan
2. Ställ in termoreläet

1. Klingan slö
2. Termoreläets inställning fel
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