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OHJEKIRJA

KÄYTTÖOHJE

HUOLTOOHJE



YLÖS ALAS

1 Aloita TÄSTÄ2 Lopeta TÄSTÄ

1 Kytke pääkytkin päälle

2 ULOS AJO - Paina ULOS nappi kunnes hissi pysähtyy
ulkoasennossa.

Nyt vasta voit käyttää YLÖS tai ALAS toiminnot

3 YLÖS AJO - Paina YLÖS nappi kunnes hissi pysähtyy
yläasentoon. Tässä asennossa on helpompi avata nostolavat

4 ALAS AJO - Paina ALAS nappi ja pidä alhaalla kunnes hissi
pysähtyy maassa

5 SISÄÄN AJO - Paina SISÄÄN nappia ja hissi ajaa itsensä sisään
suoraan yläasennosta tai alaasennosta. Älä käytä ylös- tai alas-
nappia kun haluat ajaa hissiä sisään, vaan käytä AINA SISÄÄN
nappia kun lopetat nostot ja haluat hissin takaisin koteloon

6 Kytke pääkytkin pois päältä (Aina pois auton ajon aikana)

ULOSSISÄÄN

YLÖS - A B - ALAS

Langaton ohjaus

D - ULOSSISÄÄN - C

Langallinen ohjaus

(Lisävaruste)



Toimintaselostus

Joka toiminnoille, tuloille sekä lähdöille, on oma merkkilamppu, eli LEDI. Tämän
avulla voit tarvittaessa seurata hissin kaikki toiminnot

1. Kaikki napit on painettava niin kauan kunnes hissi pysähtyy itse
ääriasennossaan

2. ULOS Nappi (LED 18) - Hissiä ajetaan täysin ulos kunnes ulkoanturi (LED 11)
sammuttaa ajon ulkoasennossa.

3. Ulkoasennossa (Kun LED 11 palaa) voi nyt avata hissilavat.

4. Vedä myös viimeinen nostolava täysin ulkoasentoon.

5. Muista kääntää turvapelti pystyasentoon ennen ajoa.

6. YLÖS- ALAS- Nappi - Ulkoasennossa voidaan nyt ajaa joko ylös- tai alaspäin
painamalla YLÖS- tai ALAS- nappia

7. Joss hissiä ei nyt voida ajaa ylös tai alas niin silloin se ei vielä ole täysin
ulkoasennossa. Silloin ulkoasentolamppu LED 11 ei palaa. Ajaa silloin hissiä
vielä ULOS napilla kunnes LED 11 syttyy

Kun ajetaan ylöspäin hissi pysähtyy säädettyyn lattiatasoon.

(Lattiatason säätö on säädettävä OIKEAANTURIN vastakappaleella, katso
LATTIATASON SÄÄTÖOHJE)

Käytön jälkeen on hyvä ajaa hissiä täysin yläasentoon missä on kätevämpi sulkea
hissilavat. Yläasennosta on helppo ajaa hissiä sisään painamalla ainoastaan
SISÄÄN nappia. Hissi laskee silloin automaattisesti ensin keskiasentoon mistä se
heti alkaa ajamaan sisään. Alaasennossa tämäkin toiminto saadaan painamalla
SISÄÄN nappia.

TILAPÄINEN ns ”VIRHETILANNE”:

Järjestelmä toimii siten että hissi on AINA ajettava reilusti keskiasennon yläpuolelle tai keskiasennon
alapuolelle ennenkuin voidaan aloittaa noston tai laskun.

Virhetilanne saattaa syntyä esim silloin, jos ensin ajat hissin ulos, ja ajat keskiasennosta ylöspäin vain
muutama sentin eikä ylös saakka tai maahan asti, silloin vasen tai oikea anturia ei ole vielä kuitannut
kunnolla, eli anturit eivät ole saanut käskyn että hissi on ”ollut” yläasennossa tai ”ollut” alaasennossa,
silloin saattaa tulla tilapäinen ”virhetilanne” ettei hissi enää lähde alas- tai ylös.

Siinä tapauksessa saat sen virhetilanteen korjattu helposti painamalla ylös- tai alas- nappia kunnes hissi
menee täysin ylös- tai täysin ala- asentoon että muistipiirit resetoivat ja hissi alkaa taas toimia
normaalisti. Tämä ei ole vika, vaan se johtuu siitä ettei muistipiirit (vasen / oikea anturit) eivät saanut
kuittauksen. Muissa virhetilanteissa, katso sivulla ”VIANETSINTÄ”.



LED sisääntulot

Järjestelmä sisältää 5 kpl induktiivisiä anturia joiden signaalit (+12V jännite)
menevät suoraan ohjauskortin tuloportille missä on merkkilamput joka tuloille
sekä lähdöille. Tarkempi selitys, katso sähkökaava

Hissikotelon sisällä ovat: SISÄLLÄANTURI - ULKONAANTURI - LATTIATASO
ANTURI (OIKEAANTURI) - VASENANTURI sekä KESKELLÄANTURI.

INDUKTIIVISEN ANTURIEN TOIMINTA

Kun hissi on kotelon sisällä vain SISÄANTURI on päällä.

Logiikkakortissa palaa ainoastaan TULO 12 Ledi

Kun hissi on tullut ulos kotelosta ulkoasentoon mutta vielä keskiasennossa niin
ULKONA ANTURI sekä KESKELLÄ ANTURI on päällä.

Logiikkakortissa palaa ledi TULO 11 sekä TULO 13 Ledi

Kun hissi on alaasennossa (maassa) niin OIKEA ANTURI sekä ULKOANTURI on
päällä.

Logiikkakortissa palaa ledi TULO 10 sekä TULO 11 Ledi

Kun hissi on yläasennossa, mutta ei vielä tullut lattiatasoon, silloin VASEN ANTURI
sekä ULKONA ANTURI on päällä.

Logiikkakortissa palaa ledi TULO 10 sekä TULO 11 Ledi

Kun hissi on yläasennossa sekä lattiatasossa silloin VASEN ANTURI, ULKONA
ANTURI sekä LATTIATASO ANTURI (OIKEAANTURI) on päällä.

Logiikkakortissa palaa ledi TULO 10, TULO 11 sekä TULO 9 Ledi



Vianetsintä 1

Joka kortin tulolle sekä lähdöille on oma merkkilamppu, sis ledi.

Lyhyesti: jos anturi on aktivoitu/päällä, (metallia max 2 mm etäisyydellä
anturista) niin anturissa oleva ledi palaa sekä myös vastaavasti
logiikkakortin tuloportissa oleva ledi palaa.

Auton alla olevassa hissikotelossa / liikkuvassa hissikelkassa on 5 kpl
anturia. SISÄLLÄ ANTURI - ULKONA ANTURI - OIKEA ANTURI (lattiataso
anturi) - VASEN ANTURI sekä KESKELLÄ ANTURI.

Niitten signaalit, 5 kpl +12V jännitteet lähtevät yhden 7 napaisen
”pitkäkaapelin” kautta ohjauskortille joka on auton sisällä
hydrauliikkamoottorin vieressä. Tämä jännite on helposti mitattava
volttimittarilla mihin asti jännite lähtee. Jos logiikkakortissa palaa ledi, se
tarkoittaa että anturin edessä on metallia ja se on silloin ”päällä” ja
päästää +12V jännitteen läpi anturista korttiin saakka. Katso
sähkökytkentäkaava.

Sama koskee lähdöille. Kun lähdön ledi palaa, silloin signaali (+12V
jännite) vetää magneettikelan joka avaa hydrauliikkaventtiili. Nostoon,
laskuun, ulos sekä sisä ajoon, jokaiselle toiminnoille on oma lähtö ja oma
magneettiventtiili. Hydrauliikkacylinteri hoitaa nostot ja
hammastankomoottori (geromotor) ajaa hissin ulos tai sisään. Lähtö 5
lähtee tehoreleelle joka käynnistää hydrauliikan pumppumoottoria.

Jos esim vika on sellainen että hissi ei liiku mihinkään jossain vaiheessa
vaikka painat jonkun napin ohjauskahvassa, seuraa silloin niitä ledejä ja
tarkista mikä toiminto (ledi) nyt pitäisi TULLA päälle tai ei.

Seuraamalla näitä ledejä logiikkakortissa voit helposti saada selville mikä
toiminto jää pois, jos esim pitkäkaapeli hissikotelosta logiikkakortille on
poikki tai jos joku anturi on päällä tai pois päältä jostain syystä.

Ennenkuin hissi voi ajaa ylös tai alas ulkoasennossa niin ULKONA-ANTURI
on AINA oltava päällä. Silloin logiikkakortissa ledi nr TULO 11 on oltava
päällä.

Jos esim joku anturi palaa mutta sen signaali (+12V) ei ole mennyt
logiikkakorttiin asti ja logiikkakortissa ledi ei palaa, silloin pitkäkaapeli
saattaa olla poikki. Sen voi mitata voltti- tai vastusmittarilla mutta joudut
liikkumaan sitä yhtäaikaa että vikaa esintyy selvästi.

Jos esim anturiin laitetaan ruuvimeisseli eteen ja anturin oma ledi ei syty,
silloin anturi saattaa olla rikki tai sitten johto poikki joka antaa jännitteen
anturille. Katso myös sulakkeet kortissa sekä syöttö korttiin akusta



Vianetsintä 2

VIKATILANTEITA

1. Hissi ei lähde ulos (Katso ohjauskortissa jos LED lamput syttyvät)

2. Pidä ULOS nappia (RIGHT) painettuna ja tarkista onko keskianturin
tulo 13 päällä, LED-13? Tulo 13 (keskianturi) tulee päälle hetken
kuluttua (n 2-3s) kun painetaan ULOS nappia jonka jälkeen LÄHTÖ 4
(LED 4) syttyy ja hissi pitäisi ajaa ulos. Ehdot ovat että alussa
SISÄLLÄ ANTURI (LED 12) on oltava hetken päällä ja sen jälkeen
keskianturi tulo 13 (LED 13) on oltava päällä koko ulosajon aikana.
Seuraa myös muut tuloledit ettei joku anturi on päällä/pois vaikka ei
pitäisi tai pitäisi olla.

3. Hissi ei lähde sisään: VIKA 1 - Pidä SISÄÄN nappia (LEFT) painettuna.
(Palaako nyt LED 19?) Hissi ei lähde sisään napilla painettuna
ENNENKUIN hissi on tullut KESKIASENTOON (LED 13 pitää palaa)
ensin ja KESKIANTURI tulo 13 on syttynyt. Tarkista KESKIANTURIA.
(Laita ruuvimejseli keskianturin eteen ja tarkista jos tulo 13 eli LED 13
syttyy?) Kun hissi on keskiasennossa niin kortin tulo 13 ledi pitää
palaa. Jos ei palaa kun hissi on keskiasennossa, silloi hissi ei ole ihan
keskiasennossa, tai anturi voi olla rikki, tai sitten myös anturien
pitkäkaapeli on rikki?

4. Hissi ei lähde sisään: VIKA 2 - Saattaa johtua myös ns
käyttövirheestä: Jos niin on, aja silloin hissi alas- tai ylös napeilla
kunnes hissi pysähtyy ja yritä ajaa uudestaan SISÄÄN napilla. Ehdot
Ylös- Alas- ajoon ovat että ULKONAANTURI (LED 11) on oltava päällä
ja ajamalla ylös- tai alas riittävän paljon sillä tavalla ne muistipiirit
resetoivat kunnolla. Jos käyttövirheen takia muistipiirit ovat mennyt
sekaisin hissi ei lähde sisään ENNENKUIN muistipiirit ovat resetoinut.
(Katso myös ”tilapäinen vikatilanne” toimintaselostuksessa).

5. Hissi ei lähde alas tai ylös. Vika saattaa olla että ulkoanturi (LED 11)
ei ole vielä tullut päälle vaikka hissi on ulkoasennossa. Kortin tulo 11
ledi pitää palaa. Jos ei palaa, hissi ei ole ulkoasennossa. Ulkoanturi
pitää silloin säätää ULOSPÄIN 2-3 mm.

6. Pidä ALAS tai YLÖS nappia painettuna ja seuraa tuloledit kortissa
mitkä ledit ovat nyt päällä. Ehdot ovat että ULKONAANTURIN tulo 11
(LED 11)  on oltava päällä.  Katso myös kohta 5 missä sama tilanne
saattaa koskea tämänkin toiminto.



Vianetsintä 3

ANTURIEN TARKISTUS

Jotta voit tarkistaa kaikki anturit kunnolla, hissi on oltava ulkoasennossa!

Jos hissi on jäänyt sisään eikä sitä saa ulos nappia painamalla, voit vetää
hissin ulos käsin että ulkoasennossa voit tarkistaa kaikki anturien ja
kaapelin kunto. Katso käsikäytön ULOS ventiili - HYDRAULIIKKA sivulla.

NÄIN TARKISTAT ANTURIEN KUNTO:

Ulkoasennossa on helppo tarkistaa kaikki anturit paitsi SISÄLLÄ-anturi.

OIKEAANTURI - Tulo 9 - Aseta ruuvimeisseli anturin eteen.

Syttyykö anturissa oleva oma ledi?

Syttyykö ohjauskortissa oikeaanturin ledi tulo 9?

Mihin jännite jää?

Syttyykö anturi mutta ei tulo 9 ledi?

Vika saattaa olla pitkässäkaapelissa?

Anturin ledi ei syty eikä tulo 9 ledi, anturi voi olla rikki?

Onko kokonaan jännite pois?

Tarkista ohjauskortin sulakkeet sekä pääsulake korttiin!

Tarkista muut anturit samalla tavalla.

OIKEAANTURI -   Ohjauskortin Tulo 9 led

VASENANTURI -   Ohjauskortin Tulo 10 led

ULKONAANTURI -  Ohjauskortin Tulo 11 led

SISÄLLÄANTURI -  Ohjauskortin Tulo 12 led

KESKIANTURI -   Ohjauskortin Tulo 13 led





OIKEA ANTURI (Led 9)
(LATTIATASOANTURI)

Anturi tulee olla n 3-5 mm saksen
reunan yläpuolella kun nostolava
on vaakatasossa (keskiasennossa
= sisälleajoasennossa)

Anturin tunnistusetäisyys saa olla
max n 2 mm

Oikeaanturi säätää myös
nostolavan
lattiakorkeus

VASEN ANTURI (Led 10)

Anturi tulee olla n 3-5 mm saksen
reunan alapuolella kun nostolava
on vaakatasossa (keskiasennossa
= sisälleajoasennossa)

Anturin tunnistusetäisyys saa olla
max n 2 mm

LATTIATASON SÄÄTÖOHJE
(OIKEA ANTURI)

Oikeaanturin lattiasäätöpalalla
säädetään että saadaan haluttu

lattiataso hissin nostolavalle.

Lattiasäätöpala

Anturisäädöt



KESKIANTURI (Led 13)

Saksen pultti aktivoi anturia. Etäisyys
n 2mm

KESKIANTURI (Led 13)

Keskianturi säädetään jotta se aktivoituu
kun nostolava on saksipultin edessä

(keskiasennossa = sisälleajoasennossa)

ULKONA & SISÄLLÄ ANTURIT

Ulkonaanturia on säädettävä sillä tavalla että anturi aktivoituu ENNEN kuin hissi pysähtyy
mekaanisesti ulkoasennossa.

Ulkoanturi on AINA oltava päällä jotta hissi voi nostaa ylös tai laskea alas.

Jotta nosto / lasku toimii, tarkista että TULO 11 ledi palaa kortissa

Sisälläanturi TULO 12 ilmoittaa että hissi on kotelon sisällä ja hissikelkka saa laskea alas
säilytystilaan

SISÄLLÄANTURI

Hissikotelon sisällä
ULKONAANTURI

(Led 12) (Led 11)



Anturien kaapeli (pitkäkaapeli)

Ohjauskortin (auton sisällä) ja hissikotelon välillä (auton lattian alle) on
pitkä ohjauskaapeli.

Kaapelin pituus n 3,5 m (ROBO CF77 ChainFlex 7X0,5m2)

Tämä antaa signaalit antureista ohjauskortille.

Kaapelissa menee plussaa +12VDC, miinus sekä 5 kpl ohjausjännite
viidestä anturista.

Kapelin johdot on numeroitu seuraavasti:

1. Johtimen numero 1: Plussa +12VDC

2. Johtimen numero 2: Oikea anturi. Ohjauskortti Tulo IN 9

3. Johtimen numero 3: Vasen anturi. Ohjauskortti Tulo IN 10

4. Johtimen numero 4: Ulkona anturi. Ohjauskortti Tulo IN 11

5. Johtimen numero 5: Sisällä anturi. Ohjauskortti Tulo IN 12

6. Johtimen numero 6: Keskellä anturi. Ohjauskortti Tulo IN 13

-    Keltavihreä maajohto. Anturien yhteinen miinus

MUISTIINPANOJA:
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Hissikelkan
liukupinnat
sekä liikkuvat
osat on
rasvattava
säännöllisesti

Ruiskuta
liukupinnat PTFE
Teflon Spray

Vedenkestävä rasva

Hissikelkka on hyvä pestää säännöllisesti vedellä että
kurat ja liat saa pois liukupinnoista sekä laakerien
liukukiskoista

YLLÄPITOHUOLTO

Ruiskuta
liukupinnat PTFE

Teflon Spray

Öljyt hydrauliikkakojeistossa on vaihdettava 6kk jälkeen



HISSIN MALLI: KenLift AM-W5

SARJANUMERO:

KÄYTTÖÖNOTTOPÄIVÄ:

ÖLJYNVAIHTO 1: (ensimmäinen vaihto 6kk jälken)

ÖLJYNVAIHTO 2: (kerran vuodessa)

www.kenlift.fi

www.tradeshop.fiValmistaja: Oy Wärns Metall Ab

Gunnilsintie 7

68820 Ähtävä

Finland

info@kenlift.fi www.warnsmetall.fi

Puh: +358 44 723 3800

MYYNTI  - ASENNUS  -  HUOLTO

TEKSTARILLA huoltotuki nopeasti:

Tekstaa numeroon: 044 723 3800


