GEBRUIKER HANDLEIDING
Voor installatie SLIDE OUT
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WAARSCHUWING !
LEES VOOR DE INSTALLATIE DEZE HANDLEIDING GOED DOOR

Deze Slide Out handleiding is een aanvulling op de
handleiding om een slide out te bedienen.

DIT KAN NIET GEĪNTERPRETEERD WORDEN ALS EEN GARANTIEVERKLARING
HPC-HYDRAULICS streeft naar een zo hoog mogelijke tevredenheid bij zijn klanten.
Daarom, als u een defect of probleem heeft handel dan als het volgt:
1e: Waar schuw de dealer die bij u het systeem gemonteer d heeft, deze is
volledig op de hoogte van het systeem en kan u het beste helpen met het zo
snel mogelijk oplossen van uw problemen.
2e: Als de dealer geen kans ziet om het probleem op te lossen stelt u zich dan
in verbinding met HPC-HYDRAULICS
Edisonstraat 18-20 7575 AT Oldenzaal.
Tel. +31 (0)541 531303
3e: HPC Hydraulics bepaalt in alle gevallen of de garantie ook inderdaad een
garantie geval is.
Geef uw naam op en een beschrijving wat voor systeem u heeft, wanneer het
gekocht is, door wie het systeem geïnstalleerd is en welk probleem u heeft.
Geef ook op wanneer en waar u te
bereiken bent.
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Wanneer er een slide is geactiveerd zal in het
beginscherm de knop opties oplichten.

Als U op optie gedrukt hebt , verschijnt het
volgende scherm , in het geval van 1 slide
zal U alleen de slide zien die blauw opgelicht
is.

Wanneer U nu drukt op de slide die
geactiveerd is ziet u volgend scherm waar u
de slide in en uit kunt sturen. Groen is in en
rood is de slide volledig uit.

Als er een air seal ingebouwd is dan ziet u in de
rechterbovenhoek een groen rondje of een
rood rondje.
Bij een groen rondje is de air seal vacuüm en
kunt u de slide bedienen , de air seal gaat
automatisch vacuüm zuigen als u de slide gaat
bedienen.
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Wanneer de slide achteraf en niet door HPC Hydraulics wordt aangesloten moet u
Deze ook aansluiten op de module. HPC Hydraulics levert dan de extra ventielen voor deze
slide.
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