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''Το συρτάρι δεν ανοίγει.'' Πιέζοντας οπουδήποτε 
στη μετώπη.

Πολύ στενή διάσταση κενού 
μετώπης.

Αυξήστε την διάσταση του 
κενού μετώπης

"Γο συρτάρι δεν ανοίγει.Το PTO 
στην πιεσμένη πλευρά ανοίγει, 
ενώ στην παθητική οχι.

Πιέζοντας τη μία πλευρά 
της μετώπης. Δεν έχει μπάρα συγχρινισμού

Τοποθετήστε μια μπάρα 
συγχρονισμού

"Το συρτάρι δεν ανοίγει. Το  
PTO στην παθητκή πλευρά 
ανοίγει , ενώ στην ενεργή όχι.

Πιέζοντας τη μία πλευρά 
της μετώπης.

Πολύ στενή απόσταση κενού 
μετώπης.

Αυξήστε την διάσταση του 
κενού μετώπης

"Το συρτάρι δεν ανοίγει. 
Ανοίγει μόνο όταν 
πιέζω την μια πλευρά"

Πιέζοντας στη μία πλευρά 
της μετώπης.

Οι ρυθμιστές βάθους 
είναι ρυθμισμένοι 
άνισα/ το συρτάρι 
κολλάει

"Ξεβιδώστε το ρυθμιστή 
βάθους σε αυτήν την πλευρά ή 
μεταφέρτε τον από την άλλη 
πλευρά. Ανάλογα με το 
σύστημα:  Διόρθωση κακής 
προσαρμογής πλευρικού 
συρταριού στο ντουλάπι  (Actro 
5D ρύθμιση ακτινών) ."

''Αυτό μπορεί να 
αναγνωριστεί από τη μία 
πλευρά της μετώπης που 
ανταποκρίνεται ''πιο ήπια''.

Η απόσταση είναι πολύ 
μεγάλη, όταν το συρτάρι 
είναι κλειστό"

"Ένας δυνατός ήχος 
ενεργοποίησης  ,μπορεί να ακουστεί 
από τη μία πλευρά  PTO. Tο συρτάρι 
δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στο 
πλάι παράγοντας εναν ήχο 
κλικαρίσματος/ενεργοποίησης

Πιέζοντας τη μία πλευρά 
της μετώπης.

Οι ρυθμιστές βάθους 
είναι ρυθμισμένοι 
άνισα ή το συρτάρι 
κολλάει

"Ξεβιδώστε τον ρυθμιστή 
βάθους σε αυτήν την  πλευρά 
ή μεταφέρτε το στην άλλη 
πλευρά. Ανάλογα με το 
σύστημα:  Διόρθωση 
ευθυγράμμισης συρταριού.  "

''Το συρτάρι δεν έχει ανοίξει 
αρκετά.''

Ανοίγοντας το συρτάρι Λάθος σύνδεση PTO , που 
εγκαταστάθηκε με βάση το  
SELF CLOSING. 

Εγκατάσταση της μονάδας 
PTO, προσαρμοσμένη στο 
βάρος του συρταριού.

"Το συρτάρι ανοίγει αμέσως  
και δεν παραμένει κλειστό. 
Το συρτάρι παραμένει 
κλειστό τη δεύτερη φορά 
που το πιέζω προς τα μέσα.''

Το συρτάρι τοποθετείται 
στους οδηγούς για πρώτη 
φορά και πιέζεται προς τα 
μέσα μέχρι να κλείσει.

"Η διαφάνεια συγχρονισμού 
μετακινήθηκε σε θέση 
ενεργοποίησης όταν 
τοποθετήθηκε η μπάρα 
συγχρονισμού. Όταν 
ενεργοποιήθηκε σε μια πλευρά ή 
άνισα , η μπάρα συγχρονισμού 
πάντα κρατάει  τη διαφάνεια 
συγχρονισμού σε μία θέση 
εκκίνησης .

"Και οι δυο πλευρές ,πρέπει να 
έχουν την ίδια πίεση 
ταυτόχρονα και όσο πιο 
συγχρονισμένα γίνεται με τη 
μπάρα συγχρονισμού.  .

Τοποθετήστε και κλείστε το 
συρτάρι"

Αυτό δεν είναι ελάττωμα.

''Το συρτάρι ξανάβγαίνει από 
τη ντουλάπα μετά από κάθε 
προσπάθεια να το κλείσω.''

Το συρτάρι τοποθετείται 
στους οδηγούς για πρώτη 
φορά και πιέζεται προς τα 
μέσα μέχρι να κλείσει.

Η μπάρα συγχρονισμού 
είναι μπλοκαρισμένη / 
πολύ μεγάλη.

"Ελέγξτε εάν η μπάρα 
συγχρονισμού, κινείται 
εύκολα.

Mικρύνετε τη μπάρα 
συγχρονισμού."

"Η μπάρα συγχρονισμού, 
πρέπει να κινείται εύκολα 
μέσα στο σύστημα PTO. 
Πρέπει να μπορεί  να 
περιστραφεί ( 20°) και να  
μετακινηθεί στο πλάι (1-2 
mmΤο PTO ενεργοποιείται σε μια 

πλευρά και το συρτάρι μένει ανοιχτο 
σε μικρή απόσταση. Tο ίδιο λάθος 
μοτίβο επαναλαμβάνεται   όταν το 
κουτί του συρταριού τραβιέται προς 
τα έξω και κλείνει ξανά. 

Το συρτάρι τοποθετείται 
στους οδηγούς για πρώτη 
φορά και πιέζεται προς τα 
μέσα μέχρι να κλείσει.

"Tα PTO μεταφέρθηκαν στην 
θέση εκκίνησης τοποθετώντας 
την μπάρα συγχρονισμού.

Οι ρυθμιστές βάθους 
ρυθμίστηκαν διαφορετικά.

Το συρτάρι πρέπει να 
σπρωχτεί προς τα μέσα , 
αμέσως μετά το ''λάθος''. 

''Μια μπάρα βγαίνει αμέσως 
προς τα έξω και δεν μπορεί να 
ξαναμπεί και να κλειδωθεί μέσα,''

Κάτω απο τη βάση των 
οδηγών: Εισάγοντας τη 
μπάρα συγχρονισμού

Η μπάρα συγχρονισμού είναι 
διαστρεβλωμένη, οι ενεργοποιητές 
δεν είναι παράλληλοι ο ένας στον 
άλλον.

Δοκιμάστε μια καινούργια 
μπάρα συγχρονισμού.

Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Push to open Silent (PTO) 2.0

Αφαιρώντας το συρτάρι για μια 
κοντινότερη ανάλυση.

Αποστάτης Ρυθμιστής βάθους

Αυτό μπορεί να αναγνωριστεί 
από τη μία πλευρά της μετώπης 
που ανταποκρίνεται ''πιο ήπια''.
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Το κουτί ενεργοποιείται από τη 
μία πλευρά και δεν μπορεί να 
κλείσει και στις δύο πλευρές.

Σύστημα Συρταριών: 
τοποθετώντας το συρτάρι 
στο σύστημα του οδηγού.

Η μπάρα συγχρονισμού είναι 
διαστρεβλωμένη, οι ενεργοποιητές 
δεν είναι παράλληλοι ο ένας στον 
άλλον.

Δοκιμάστε μια καινούργια 
μπάρα συγχρονισμού

''Το συρτάρι είναι ανοιχτό''
Το συρτάρι τοποθετείται για 
πρώτη φορά στους οδηγούς και 
το σπρώχνεις μέχρι να κλείσει.

Το συρτάρι δεν είναι 
καλά τοποθετημένο

Tοποθετήστε σωστά το 
συρτάρι 

Τα PTO δεν μπορούν 
να τοποθετηθούν στους 
οδηγούς.

Εγκατάσταση
''Η επιλεγμένη ρύθμιση του 
PTO δεν ταιριάζει με την 
κατηγορία φορτίου του οδηγού 

Επιλέξτε το σωστό PTO Silent 
σύστημα

Το συρτάρι κλείνει μόνο με 
ένα δυνατό σπρώξιμο  ή με 
πολλή δύναμη.

Κλείνοντας το συρτάρι

Λάθος φορτίο οδηγού PTO / 
επιλεγμένος οδηγός για  
συγκεκριμένο μέγεθος/βάρος 
συρταριού

Επιλέξτε το σωστό PTO Silent 
σύστημα

Το συρτάρι δεν ανοίγει 
Χρήση με κάδους 
απορριμμάτων.

"Μια ψηλή μετώπη (σύστημα 
κάδου απορριμάτων)  είναι η  
αιτία: το σημείο πίεσης είναι πάνω 
από τη ζώνη ενεργοποίησης.

"

Αυξήστε την διάσταση κενού 
της μετώπης

''Το κουτί δεν κλείνει σωστά όταν 
το πιέζω μέσα. Ο προφυλακτήρας 
επανενεργοποίησης δεν 
λειτουργεί."

Κλείνοντας το συρτάρι
Η μπάρα συγχρονισμού 
είναι λίγο μεγαλύτερη και 
όχι κομμένη στο ορισμένο 
μέγεθος.

Μικρύνετε τη μπάρα
 συγχρονισμού

''Το συρτάρι ξαναβγαίνει από 
το ντουλάπι μετά απο κάθε 
προσπάθεια να το κλείσω''

Ανοίγοντας / Κλείνοντας 
το συρτάρι

''Οι αντάπτορες της μπάρας 
συγχρονισμού δεν έχουν κοπεί 
παράλληλα ο ένας στον άλλον.
Η διάσταση κενού της 
μετώπης δεν έχει ρυθμιστεί σε 
συγχρονισμό.''
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