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1 Inledning

1.1 Syfte och Användningsområde
Linspel för armatur(omnämns Linspel i denna bruksanvisning) är framtagen för att 
snabbt, smidigt och säkert kunna frigöra ytan en fast garderobsinstallation upptar för 
att disponera ytan på annat sätt. Linspelet får inte användas för att hissa någon form 
av last. Linspelet skall uteslutande användas som klädhängningsställning när denna 
befinner sig i sitt nedersta läge.

Linspelet är konstruerat och tillverkat av We-Make AB i Sverige.

1.2 Skyltar
      1.      2.

Beskrivning av skyltar

1. Varning! Läs bruksanvisning före användning. Skylten sitter på Kontrollpanelen.

2. Allmän information, maxlast 100kg, förbjudet att hänga i hissen, korrekt  
    upphängning av kläder. Skylten sitter på varje enhets långsidor.



2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsföreskrifter
Linspelen får endast manövreras av personer införstådda i säkerhetsföreskrifterna. 
We-Make rekommenderar starkt att utse några få personer ansvariga för 
manövrering av Linspelen. 

Linspelen får under inga omständigheter ändras, tillbyggas eller omkonstrueras utan
samråd med We-Make AB. Vid överträdelse upphör garantin att gälla.
Linspelen har 1 års garanti och omfattar produkten/installationen i sin helhet, dock 
inte strömförsörjning fram till Manöverskåp.
Garantin upphör att gälla om utrustningen handhavas på ej tillbörligt sätt. 
Korrekt handhavande är beskrivet i denna bruksanvisning.

Utför “Tillsyn” innan manövrering av Linspelen. (Se “5.2 Tillsyn”)
Säkerställ att det inte finns någon person under Linspelen och att hela installationen 
hålls under uppsikt vid manövrering. 

2.2 Behörig person
En behörig person har:

 - Läst och förstått Bruksanvisningen
 
 - Har utsetts som behörig att manövrera Linspelen



3 Allmänna översikter

3.1
Maskinmärkningsskylten sitter på kontrollpanelen och får inte övertäckas, tas bort 
eller ändras.

3.2 Kontrollpanel

1. Huvudströmbrytare

2. Till/Från-vred

3. Knappar för val av enhet

4. Upp/Ned

5. Återställning av val (Reset)

6. Frånkoppling Slakvakt

7. Nödstopp



3.3 Slakvakt
Linspelen är utrustade med slakvakter. Slakvakterna känner ifall vajrarna slackar, 
vilket kan ske om ett linspel landar på ett föremål eller om en vajer hoppat ur ett 
linhjul och kärvar.

Om en vajer slackar indikeras detta på Kontrollpanelen 
med ett rött sken på motsvarande enhet. (Se bild t.h.) 
Om detta inträffar. Undersök vad felkällan är, rätta till 
felet och återställ felindikationen genom att starta om 
systemet. Utför “Tillsyn” innan linspelet sätts i bruk. 
(Se “5.2 Tillsyn”)

 OBS! Utför alltid “Tillsyn” ifall en slakvakt har löst ut! 
           Ej utförd “Tillsyn” kan innebära risk för skada 
           på person eller egendom.   

4 Användning

4.1 Start, Till/Från och Nödstopp
För att starta Linspelet:

 - Vrid på huvudströmmen(Kontrollera att Nödstoppen inte är intryckt genom att  
   vrida på den.)

 - Vrid Till/Från-vredet åt vänster

 - Vänta 6 sekunder innan systemet har startat

Tryck in Nödstoppen ifall något oväntat fel eller rörelse skulle inträffa. Nödstoppen 
stoppar alla enheter på en gång.
 
4.2 Val av enheter
Välj de linspel du vill manövrera genom att trycka på motsvarande knapp på Kon-
trollpanelen. Vald enhet indikeras med grönt sken. Önskar du manövrera alla 
enheter samtidigt, tryck på “Alla”. För att avmarkera enheter, tryck på “Reset”.
(Se 3.2 Kontrollpanel”)



4.3 Manövrering
Utför “Tillsyn” innan manövrering av Linspelet. (Se “5.2 Tillsyn”)
Säkerställ att det inte finns någon person under Linspelet och att hela installationen 
hålls under uppsikt vid manövrering. 

För att hissa eller fira valda enheter, tryck på “Upp” respektive “Ner”.
Av säkerhetsskäl måste knappen hållas intryckt, detta för att operatören skall hålla 
uppsikt över manövreringen.

5 Underhåll och tillsyn

5.1 Underhåll
Linspelet är underhållsfritt, men bör hållas rent. Dammsug eller dammtorka 
klädhängställningen med fuktig trasa.

5.2 Tillsyn

 OBS! Utför “Tillsyn” innan varje användning!

Kontrollera:
 - att vajrar löper i linhjulen
 - att vajrar, linhjul och ställningar inte har några skador
 - att varje vajer lindas samlat på lintrumman
 - att det inte ligger väskor eller andra saker på hyllorna
 - att det inte hänger kläder i galgar

 
6.Teknisk specifikation

Tillverkare We-Make AB
Modell Linspel för armatur

Strömförsörjning och 
motorer

3 fas/400V/50Hz, 
12x450W/50Hz

Bromsvakt JA
Slakvakt JA
CE-märkt JA

Tillverkningsår 2020
Tillverkningsland Sverige



EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

i enlighet med
Maskindirektivet, 2006/42/EG, bilaga 2A

We-Make AB
Lärlingsgatan 29B, 904 22, Umeå

försäkrar härmed att följande produkt är i överensstämmelse med
med bestämmelser i Maskindirektiv 2006/42/EG och 

AFS 2009:5:

Linspel för armatur
Serienummer: 1065

Tillämpade standarder:
SS-EN ISO 12100:2010

We-Make AB ansvarar för att sammanställa den tekniska dokumentationen 
samt redovisa denna ifall rättmätig myndighet detta kräver. 

Sammanställare av dokumentation: 
Linus Löfmark, We-Make AB

Umeå, 2020-08-14

Anders Körning, VD
We-Make AB



8. Serviceanteckningar




