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KURULUM VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER  

Makinanızın motorunu ve ara kablosunu mutlaka usta bir elektrikçiye bağlatınız. 

Makinanızın motorunu mutlaka elektrik panosuna ve otomatik termik şaltere bağlatınız. 

Makinanızın motorunun yanmaması için elektrik panosu ve otomatik termik şalter olmayan yerlerde 
makinanızı kesinlikle çalıştırmayınız, aksi taktirde makinanızın motoru kısmen ya da tamamen yanar. 
Motor arızası garantiye tabi olmadığından ancak ücret mukabili ve motor sarımı yapılır. 

Makinanızı kesinlikle topraklı prizde çalıştırınız. 
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MAKİNANIZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE, MOTORUN DÖNÜŞ YÖNÜNÜ 
MUTLAKA KONTROL EDİNİZ 

Makinanın çalıştırma kolunu ileri doğru ittiğiniz zaman makine aşağı doğru çalışıyorsa dönüş yönü 
doğru demektir, diğer yöne çalışıyorsa motorun dönüş yönü terstir. Kablo uçlarının yerlerini değiştirip 
ondan sonra makinanızı çalıştırınız. ( Lütfen bu işlemi elektrikçinize yaptırınız ve sadece kablo 
uçlarının fazla hatlarını değiştiriniz. Toprak hattının (iki renkli olan hat) yerinin kesinlikle 
değiştirmeyiniz. 

HATALI KULLANIMLAR 

Hatalı ve izinsiz kullanım ile cihazın kalifiye olmayan ve teknik şartnameyi okumayan kişiler 
tarafından kullanılması sonucu kullanan kişinin sağlığı ve makine ile diğer malzemelerde hasar 
meydana gelebilir. 

Arızalar : 

Fonksiyon arızalarında makine derhal kapatılmalı ve emniyete alınmalıdır. 

Emniyet tehlikesi olan arızalar derhal giderilmelidir. 

Hasarlı ya da arızalı yapı parçalarının değiştirilmesini sağlayın. 

Yedek Parçalar ve Aksesuarlar : 

Sadece Çonaylar marka yedek parçaları ve aksesuarları kullanılması gereklidir, aksi taktirde garanti 
kapsamı kapsamına girmez. 

Sorumluluk Reddi :  

Çonaylar İnşaat Makine San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. Aşağıdaki durumlarda her türlü şahsi ve mal 
zararlarını kabul etmez; 

 Yapısal değişimler 
 Amacına uygun olmayan kullanım 
 Yanlış ve hatalı kullanım 
 Çonaylar marka yenek parça ve aksesuarların kullanılmaması 

KULLANICI YETKİNLİĞİ 

 Makinayı sadece ilgili konuda eğitim almış ve kalifiye elemanlar çalıştırıp kullanabilir. 
 Ayrıca aşağıdaki koşulların da yerine getirilmesi gerekir :  
 Kalifiye eleman kullanmalıdır. 
 Mesleki yeterlilik , iş güvenliği sertifikası ve ustalık belgeleri olan elemanlar makineyi 

çalıştırabilir. 
 Teknik şartnameye ve kullanım kılavuzuna hakim olmalıdır. 
 Gerekli emniyet donanımlarını kullanmalıdır. 
 Daha önce makineyi kullanma tecrübesi olan kalifiye elemanların çalıştırması tercih sebebidir. 
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE İŞ ELBİSESİ 

İş Elbisesi : 

Giysiler ne çok bol ne de çalışmayı önleyecek kadar dar olmalıdır. Açık saçlı, bol elbise giymiş ya da 
yüzük dahil takı takan kişiler bu cihazı kullanamaz. Hareket eden cihaz parçalarına takılma ve içeri 
çekilme sonucu yaralanma tehlikesi vardır. 

Kişisel Koruyucu Donanım :  

Yaralanmaları ve sağlık tehlikelerini önlemek amacıyla kişisel koruyucu donanımlarınızı kullanınız. 

 İş güvenliği ayakkabısı veya botu 
 Standartlara uygun iş eldivenleri 
 Standartlara uygun iş elbiseleri 
 Baret  

MUHTEMEL ARIZALARDA YAPILMASI GEREKENLER 

Makinanızın motorunda gerilimin alçalıp – düşmesi, faz eksilmesi, faz gidip-gelmesi gibi durumlarda 
çalışır, ancak kapasitenin altında yük çeker ya da hiç yük çekmez. Bir süre sonra motorda yanma 
görülebilir. Bu sebepten ötürü  lütfen motoru şaltere bağlayınız. Monofaze (220 volt) makinalarda 
çalışma voltajı kesinlikle 220 volt olmalıdır, aksi taktirde makina çalışır ancak yük çekmez. 

MAKİNA KULLANIMI 

Makinanızın monofaze (ev cereyanı) ise 200 volt trifaze (sanayi cereyanı) ise 380 volt cereyan ile 
çalışır. Daha düşük ya da daha yüksek gerilimlerde asansörünüzü kesinlikle çalıştırmayınız, aksi 
taktirde makinanızın motoru yanabilir. Motor yanması garanti kapsamına kesinlikle girmez. 

Makinanızın monofaze (ev cereyanı) ise elektrik kablo kalınlığı 3x2,5 TTR kablo, trifaze (sanayi 
cereyanı) ise 4x2,5 TTR kablo olmalıdır. Elektrik kablosu kesinlikle TTR kablo olmalıdır. Mesafeniz 
uzun ise elektrikçinize danışıp gerekirse daha kalın kablo kullanınız. Kullandığınız kabloların TSE 
belgeli olmasına özellikle dikkat ediniz. Piyasa malı kalitesiz kabloları kesinlikle kullanmayınız, aksi 
taktirde makinanızın motoru yanabilir. 

Makinanız çalışırken kancası ya da kovası yere değdiği zaman mutlaka durdurunuz, aksi taktirde 
makinanızın halatı atar. 

Makinanızın motoru yağışlı havalarda yanabilir. Bu nedenle mecbur olmadıkça asansörünüzü yağışlı 
havalarda çalıştırmayınız, eğer çalıştırmanız gerekiyorsa motorun arkası açık kalmak kaydıyla geniş 
bir kutu ile kapatınız, işinizi bitirip makinanın çalışmasını durdurduktan sonra hava yağışlı olsun veya 
olmasın şalterin üzerini kalın bir torba ile su geçirmeyecek şekilde sıkıca bağlayınız tekrar çalışmaya 
başlayacağınız zaman torbayı çıkarıp çalıştırınız. 

Makinanızın elektrik bağlantısını yaparken kesinlikle kaçak elektrik kullanmayınız. Bu davranışınız 
hem kendi sağlığınıza hem de ülkemize zarar getirir. 
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MAKİNA BAKIMI 

Asansörlerimizin maksimum kaldırma kapasitesi aşağıdaki gibidir. Lütfen kapasite fazlası yük 
yüklemeyiniz, aksi taktirde asansörünüzün motoru yanabilir veya dişlileri kırılabilir. 

1.5 KW = 2HP MONOFAZE…………………………………………………………………………………..150 KG 

1.5 KW = 2HP TRİFAZE………………………………………………………………………………………..250 KG 

3 KW = 4 HP TRİFAZE………………………………………………………………………………………….500 KG 

4 KW = 5.5 HP TRİFAZE……………………………………………………………………………………….750 KG 

Makinanızın kusursuz ve daimi çalışması için düzenli bakım çalışmalarının Çonaylar’ da yaptırılması 
gerekir. Bakımın ihmal edilmesi cihazda tehlike ve sorunlar oluşturabilir. 

 Öngörülen bakım aralıklarına mutlaka uyulmalıdır. 
 Bakımı ve onarımı gerekli olan makine kullanılmalıdır. 
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4 HP. MANYETİK FRENLİ ŞANZIMANLI TRİFAZE VİNÇ  

KALDIRMA KAPASİTESİ        500 KG 

MOTOR GÜCÜ            4 HP 

ÇELİK HALAT UZUNLUĞU         25 M 

ÇELİK HALAT ÇAPI             8 MM 

KALDIRMA HIZI                     38 M/DK. 

AĞIRLIK (KOVASIZ)         90 KG 

ELEKTRİKSEL DEĞERLER          3 KW. 2800 D/D 400 VOLT 

                    3-N PE 50 Hz. – 60 Hz. 

2 HP. MANYETİK FRENLİ ŞANZIMANLI TRİFAZE VİNÇ (380 VOLT) 

KALDIRMA KAPASİTESİ        250 KG 

MOTOR GÜCÜ            2 HP 

ÇELİK HALAT UZUNLUĞU         25 M 

ÇELİK HALAT ÇAPI             8 MM 

KALDIRMA HIZI                     38 M/DK. 

AĞIRLIK (KOVASIZ)         90 KG 

ELEKTRİKSEL DEĞERLER       1,5 KW. 1400 D/D 380 VOLT 

                    3-N PE 50 Hz. – 60 Hz. 

2 HP. MANYETİK FRENLİ ŞANZIMANLI MONOFAZE VİNÇ (220 VOLT) 

KALDIRMA KAPASİTESİ        150 KG 

MOTOR GÜCÜ            2 HP 

ÇELİK HALAT UZUNLUĞU         25 M 

ÇELİK HALAT ÇAPI             8 MM 

KALDIRMA HIZI                     38 M/DK. 

AĞIRLIK (KOVASIZ)         90 KG 

ELEKTRİKSEL DEĞERLER                    1,5 KW. 1400 D/D 220 VOLT 

                    3-N PE 50 Hz. – 60 Hz 


