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1930ED 2632ED 2646ED

HØJDER

Arbejdshøjde 7,80 m 10,00 m 10,00 m

Platformens højde 5,80 m 8,00 m 8,00 m

Stuvet:

Med Rækværk op 2,16 m 2,29 m 2,25 m

Med sammenklappet rækværk 1,79 m 1,80 m 1,69 m

Platformens dæk 1,03 m 1,17 m 1,04 m

Rækværk 1,10 m 1,10 m 1,10 m

Fodbrættets højde 0,15 m 0,15 m 0,15 m

MÅL

Længde

Stuvet 1,82 m 2,45 m 2,46 m

Ved afmonteret trappetrin 1,66 m 2,26 m 2,32 m

Brede 0,76 m 0,80 m 1,17 m

Frihøjde 5 cm 10 cm 10 cm

Platformens længde

Udvidet 2,55 m 3,24 m 3,32 m

Ikke udvidet 1,64 m 2,25 m 2,31 m

Platformens brede 0,74 m 0,80 m 1,15 m

YDEEVNE - GENERELLE SPECIFIKATIONER

Platformens belastningskapacitet 230 kg 230 kg 450 kg

Belastningskapacitet af dæksudvidelse 120 kg 120 kg 120 kg

Udvendig drejningsradius 1,56 m 1,74 m 2,00 m

Strømforsyning Batterier 24V/ 224 Ah

Fremdriftssystem Direkt elektrisk fremdrift

Hastighed

Stuvet
4,02 km/h
0,70 km/hHævet

Hjulstørrelse
14 x 4,5 tommer (35,56 x  11,43 CM)

16 x 5 tommer (40,64 
x  12,7 CM)

Stigeevne 30 % 25 %

Bramser Flere skiver

Vægt 1490 kg 2000 kg 2535 kg

Maks. tilladt kørselshøjde 5,80 m 8,00 m 8,00 m

Maks. tilladt vindstyrke 0 m/s 0 m/s 12,5 m/s

I. SPECIFIKATIONER

Specifikation-

3346ED 4046ED 4646ED

HØJDER

Arbejdshøjde 12,00 m 13,90 m 15,90 m

Platformens højde 10,00 m 11,89 m 13,90 m

Stuvet:

Med Rækværk op 2,44 m 2,55 m 2,69 m

Med sammenklappet rækværk 1,76 m 1,88 m 2,00 m

Platformens dæk 1,31 m 1,34 m 1,60 m

Rækværk 1,10 m 1,10 m 1,10 m

Fodbrættets højde 0,17 m 0,17 m 0,17 m

MÅL

Længde

Stuvet 2,46 m 2,46 m 2,46 m

Ved afmonteret trappetrin 2,32 m 2,32 m 2,32 m

Brede 1,17 m 1,17 m 1,17 m

Frihøjde  10 cm 10 cm 10 cm

Platformens længde

Udvidet 3,32 m 3,32 m 3,32 m

Ikke udvidet 2,31 m 2,31 m 2,31 m

Platformens brede 1,15 m 1,15 m 1,15 m

YDEEVNE - GENERELLE SPECIFIKATIONER

Platformens belastningskapacitet 350 kg 350 kg 230 kg

Belastningskapacitet af dæksudvidelse 120 kg 120 kg 120 kg

Udvendig drejningsradius 2,00 m 2,00 m 2,00 m

Strømforsyning Direkt elektrisk fremdrift

Fremdriftssystem 24v, 225 Ah batterier

Hastighed

Stuvet 3,8 km/h 3,8 km/h 3,4 km/h

Hævet 0,7 km/h

Hjulstørrelse 16 x 5 tommer (40,64 x  12,7 CM)

Stigeevne 25 %

Bramser Flere skiver

Vægt 2950 kg 3225 kg 3400 kg

Maks. tilladt kørselshøjde 10,00 m 11,89 m 10,00 m

Maks. tilladt vindstyrke 12,5 m/s 0 m/s 0m/s

II. SPECIFIKATIONER
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Indledning

1. INDLEDNING

Formålet ved denne Betjeningsvejledning er at give dig, ejeren eller brugeren, alle de nødvendige instrukser og 
driftsforskrifter til en sikker betjening af din GMG Aerial Work Platform ved placering af mandskab med nødvendige 
værktøjer og materialer på arbejdspladser over hovedhøjde.

Denne Betjeningsvejledning skal læses og forstås, inden du tager din 
GMG Areal Work Platform i brug. Brugeren/maskinopretøren skulle ikke 
tage  ansvar for betjening, før han/hun læst og forstod  Betjeningsvejlod-
ningen samt har prøvet at betjene GMG Aereal Work Platform under opsyn 
af en uautoriseret, uddannet og kvalificeret maskinoperatør. 

Det er vigtigt, at maskinoperatøren ikke er på arbejdspladsen alene under 
liftplatformens drift.

Modificering af denne maskines original design og specifikationer uden 
skriftlig tilladelse fra GMG er strengt forbudt. En modifikation kan gå ud 
over maskinens sikkerhed  og forårsage en alvorlig skade eller død af 
maskinoperatør(er)  .

Global Machinery Group

Din GMG Aerial Work Platform blev udviklet, bygget og testet til at yde en sikker, 
pålidelig service. Det er kun uddannede og kvalificerede personale, som skulle være 
tillad at bruge eller vedligeholde maskinen.

GMG har som producent ikke kontrol over maskinens brug og drift. Det er ejeren, bru-
geren on maskinoperatøren, som er ansvarlige for sikkerheden ved maskinens drift. 

Ved spørgsmål om brug og/eller drift kontakt:

Global Machinery Group, Inc.

Kontor i USA

Global Machinery Group, Inc.

 3428 Bullock Lane

 San Luis Obispo, CA 93401 

USA

 Tel.: +1.805.303.2066

 www.goGMG.com

Europæisk kontor:

GMG Europe

Leemidden 21

2678ME  DE LIER

Holland

Tel.: +31 85 0645383
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Sikkerhed

2. SIKKERHED

Du skal IKKE  tage denne maskine i brug før du har læst og forstået denne Betjeningsvejledning, efterset  
arbejdspladsen, udført før-starts tjek og regelmæssig vedligeholdelse samt udført alle test beskrevet i  
Brugervejledningen.

Fejl i læsning, forståelse og anvendelse af sikkerhedsregler, advarsler og forskrifter kan medføre en alvorlig skade  
eller død. Mht. din sikkerhed og sikkerhed af dem omkring dig skal du betjene din maskine som angivet i denne 
Betjeningsvejledning.

GMG udvikler liftplatforme til en sikker og pålidelig placering af mandskab sammen med nødvendige værktøjer og 
materialer på arbejdspladser over hovedhøjde. Maskinens ejer/bruger/maskinoperatør skulle ikke tage ansvar for dens 
drift uden grundig oplæring.

SIKKERHEDSSYMBOLER

GMG-vejledninger anvender symboler og farver, som hjælper med at genkende vigtig sikkerheds- drifts- og vedlige-
holdelsesforskrifter:

RØD - betyder en nært forestående farlig situation, som vil forårsage død  
eller en alvorlig skade, hvis ikke undgået.

ORANGE - betyder potentiel farlig situation, som kan forårsage død eller en 
alvorlig skade, hvis ikke undgået.

GUL med en advarselsmærkning - betyder potentiel farlig situation, som kan 
forårsage en mindre eller moderat skade, hvis ikke undgået.
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2.2  FALDSIKRING

Maskinoperatører skal overholde arbejdsgiverens, arbejdspladsens og  
myndighedernes regler vedrørende brug af personligt sikkerhedsudstyr.

Brug det personligt faldsikringsudstyr (PFPE) mens du arbejder med maskinen, hvis 
dette kræves af arbejdsgiveren eller arbejdspladsen.

Alt PFPE-udstyr skal opfylde myndighedernes gældende bestemmelser og skal 
efterses og bruges jf. producenternes forskrifter.

Faldsikringsudstyr skal være fastgjort til et bestemt forankringspunkt ordentlig under 
kørsel eller arbejde med maskinen.

2.3  FARE FOR ELEKTRISK STØD

FARE FOR ELEKRISK STØD! DENNE MASKINE ER IKKE  
ELEKTROISOLERET!
Kontakt med, eller utilstrækkelig afstand fra enhver elektrisk leder vil  
medføre DØD ELLER EN ALVORLIG SKADE.

Du skal holde AFSTAND PÅ MINDST 3,05 m mellem enhver del af maskine 
eller dens læs og enhver elektrisk ledning eller apparat med spænding på 
over 300 Volt og op til 50.000 Volt. Afstanden øges med 30,5 cm for hver 
yderligere 30.000 Volt.

Overhold den Minimale Sikkerhedsafstand.

Denne maskine er ikke elektroisoleret og yder ingen beskyttelse ved kontakt eller 
utilstrækkelig afstand fra elektrisk strøm.

Overhold sikkerhedsafstand fra de elektriske ledninger og apparater jf. myndighedernes 
gældende bestemmelser og følgende tabel:

Sikre plads til maskinens bevægelse, svajende og hængende el-ledninger og vær opmærksom på en stærk vind og 
vindstød.

Hold dig væk fra maskinen, hvis den kommer i kontakt med el-ledninger med spænding. Mandskab på orden eller på 
platformen må ikke røre ved, eller arbejde med maskinen indtil strømmen i ledninger ikke er afbrudt.

Brug ikke maskinen som jordforbindelse ved svejsning.

13302

13303

Den minimale sikkerhedsafstand fra ledere med spænding

13301

Spænding

0 til 300 Volt Undgå kontakt

Over 300V og op til 50kV 3,10 m

Over 50kV og op til 200kV 4,60 m

Over 200kV og op til 350 kV 6,10 m

Over 350kV og op til 500kV 7,60 m

Over 500kV og op til 750 kV 10,7 m

Over 750kV og op til 1000kV 13,7 m

2.4  FARE FOR AT VÆLTE

Overskrid IKKE  platformens maksimal arbejdsbelastning. Vægt af ekstraudstyr 
og tilbehør vil nedbringe platformens arbejdsbelastningskapacitet og skal  
indregnes platformens total belastning jf. ekstraudstyrets mærkater.

Hæv IKKE  platformen, mens maskinen står på en blød og / eller skrå overflade.

Brug IKKE  hældningsalarmen som overfladens niveaumåler. 
STOP hvis hældningsalarmen lyder og rødt lys lyser mens platformen er 
hævet. Vær yderst forsigtig ved sænkning af platformen. Flyt maskine på en plan 
overflade.

Kørsel: Kør IKKE maskinen på en hældning, som overstiger den maksimal  
opad- eller nedadgående hældning. Den tillad hældning angives ved stuvet 
maskine.

Kørsel i stuvet tilstand: vær særlig opmærksom på og sænk farten ved kørsel 
over ujævnt terræn, andre genstande, ustabil eller glat overflade, samt nær huler 
eller skråninger.

Kørsel med hævet platform:  Kør IKKE  på, eller nær af ujævne terræn, ustabile 
overflader, kantsten, skråninger eller andre farlige steder.

  Skub eller træk IKKE  mod objekter uden om platformen. 
  Skub IKKE  maskinen eller andre objekter ved platformen. 
  UNDGÅ  kontakt mellem tilstødende konstruktioner og  
  platformen. 
      

Brug IKKE  platformens kontrolelementer til at frigøre platformen, hvis den blev 
fanget, hænger fast eller blev dens bevægelse forhindret på anden måde af en 
tilstødende konstruktion. Ved maskiner til udendørs brug, hæv IKKE platformen, 
når vindstyrken overstiger 12,5 m/s. Overstiger vindstyrken 12,5 m/s mens plat-
formen er hævet, sænk platformen forsigtig og afbrud arbejde. 
Udvid IKKE platformens overflade (f.eks. ved overdækning af rækværk med  
presenning eller krydsfiner). En udvidet overflade, udsat for vind, nedsætter 
maskinens stabilitet.
Fastgør IKKE  overhængende laster til maskinen ej heller brug den som en kran. 
Du skal IKKE  placere last udenfor platformens område.
Transporter ALDRIG  værktøjer eller materialer, medmindre disse er ordentlig 
fastgjort. Fastgør alt værktøj og løse materialer.
Modificer eller deaktiver ALDRIG  enhver af maskinens komponenter. 
Udskift ALDRIG  enhver af maskinens deler med elementer af anden vægt eller 
specifikationer.
Modificer eller ændre ALDRIG  arbejdsplatformen uden GMGs skriftlig  
tilladelse.
Placer ALDRIG  en stige eller stillads i platformen eller mod enhver del af 
maskine.
Brug ALDRIG  maskinen på bevægende eller mobil overflade, eller på et køretøj.
Sikre dig, at alle dæk er i go stand og alle hjulmøtrikker er spændt ordentlig.
Brug IKKE  maskinen med åbne chassis-bakker.
Modificer eller ændre ALDRIG  sikkerhedsafbrydere eller maskinens kompo-
nenter, som på nogen måde påvirker sikkerheden og stabilitet.
Udskift IKKE   deler, afgørende for maskinens stabilitet, med deler af anden 
vægt og specifikationer. Modificer eller ændre  IKKE  denne maskine uden  
producentens forudgående, skriftlig godkendelse.
Brug IKKE  batterier, som vejer mindre end originalt udstyr. Hvert batteri skal 
veje 25 kilo. Batterier tilsammen skal veje mindst 50 kilo.

Maks. tillad sideværts belastning.

200 Newton pr person

13304

13306

13305

13307

13308

MÅ IKKE OVERLÆSSES

KØR IKKE PÅ UJÆVN 
ELLER USTABIL OVERFLADE

SKUB ELLER TRÆK IKKE 
MOD OBJEKTER UDEN 
OM PLATFORMEN

HÆV IKKE VED 
BLÆSENDE VIND

BRUG IKKE SOM EN KRAN

Sikkerhed
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2.5  FARE FOR AT FALDE

Du skal IKKE  side, stå eller kravle på platformens rækværk. Stå hele tiden fast på plat-
formens dæk.

Forlad IKKE  platformen mens hævet. Hold platformens dæk fri for affald og brokker.

Fastgør IKKE  faldsikringsbånd til tilstødende konstruktioner. 

Sikre dig, at alle låger er lukkede og sikrede før du påbegynder at arbejde med maskinen.
Maskinoperatører skal overholde arbejdsgiverens, arbejdspladsens og myndighedernes 
regler 
vedrørende brug af personligt sikkerhedsudstyr.

Tjek for udstyr, materialer eller andre hindringer inden maskinen sættes i gang.

Tjek for hindringer over hovedhøjde inden maskinen sættes i gang.

Tjek for risici for fastklemning ved at holde fast i platformens rækværk, inden maskinen 
sættes i gang.

Vær opmærksom på begrænset udsigt og de blinde vinkler ved kørsel og drift.

Vær opmærksom på position(er) af platformens udvidelser ved maskinens bevægelser.

Sænk farten ved kørsel på skråninger, ved kørsel nær på personale og 
forhindringer, ved våd, glat eller på anden måde begrænsende overflade.

Brug IKKE  maskinen inden for enhver krans arbejdsområde, medmindre kranens kon-
trolelementer er låst og/eller der er truffet alle sikkerhedsforanstaltninger for at undgå en 
evt. kollision.

Stunt-kørsel og barneleg er FORBUDT.

Hold øje med mandskab og forhindringer under platformen ved sænkning.
Hold hænder og lemmer væk fra saksene.

Brug din sund fornuft og planlægning ved maskinens fjernbetjening fra jorden. Oprethold 
sikkerhedsafstande mellem maskinoperatøren, maskinen og faste genstande.

2.6  FARE FOR SAMMENSTØD

13309

13310

KRAVLE IKKE PÅ 
RÆKVÆRKET

FORLAD IKKE  
PLATFORMEN MENS 
HÆVET

13311

13312

13313

2.7  YDERLIGERE FAREMOMENTER

2.7.1  FARE FOR EKSPLOSION OG BRAND

Brug IKKE  maskinen på farlige steder, eller på steder med brand- eller sprængfarlige gasser eller partikler.

2.7.2  FARER VED DEFEKT MASKINE

Gennemfør en grundig førstartstjek af maskinen og afprøv alle funktioner før hver vagtskifte, for at tjekke for  
skade, funktionsfejl og uautoriseret modifikation. Marker og tage det beskadiget, defekt eller modificeret maskine ud af 
drift. Brug  IKKE  beskadiget, defekt eller modificeret maskine.

Maskinoperatøren skal gennemføre en rutinevedligeholdelse før hvert vagtskifte. Den regelmæssig vedligeholdelse 
skal udføres af en kvalificeret tekniker iflg. udarbejdet plan. Enhver maskine med manglende regelmæssig, planlagt 
vedligeholdelse skal markeres og tages ud af drift.

Tjek efter, om alle sikkerheds- og instruktionsmærkater er på plads og ubeskadiget.
Tjek efter, om alle betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledninger er på plads i vejledningers opbevaringskasse på  
platformen. Alle vejledninger skal være fuldendte, ubeskadigede og læsbare.

2.7.3  FARE FOR PERSONSKADE

Brug IKKE  maskinen, der siver hydraulikvæske eller luft ud. Hydraulikvæske eller luft under højt tryk kan  trænge 
gennem og/eller forbrænde huden. 

Alle skabe og låg skal være lukkede og sikrede under drift. Enhver ukorrekt kontakt med dækkede komponenter vil 
medføre en alvorlig skade. Det er kun den uddannede vedligeholdelsespersonale, der skal have adgang til dækkede 
komponenter. Maskinoperatøren skal kun komme i kontakt med disse komponenter ved førstartstjek.

2.7.4  SIKKERHED VED ET SVEJSNINGSANLÆG PÅ PLATFORMEN (HVIS FORSYNET MED ET)

Læs, forstår og overhold alle advarsler og instrukser gældende for svejsningsanlægget. 

Tilslut IKKE  svejsnings ledninger eller kabler svejsningsanlægget, medmindre anlægget er slukket på platformen.
Tag IKKE  i brug, medmindre svejsningskabler er ordentlig tilsluttede.
Tilslut IKKE  jordforbindelsesledningen platformen.

2.7.5  SIKKERHED VED HÅNDTERING AF BATTERI

Forbrændingsfare

Batterier indeholder syre. Brug altid sikkerhedsbeklædning og sikkerhedsbriller ved håndtering af batterier. Undgå 
spild af batteri-syre. Neutraliser evt. spildt syre med bagepulver og vand.

Eksplosionsfare

Fare for elektrisk stød

Undgå kontakt med elektriske klemmer og forbindelser.

Hold gnister, flamme og antændt tobak væk fra batterierne. Batterierne udvikler sprængfarlige gasser.  
Lad batteribakker åbne ved opladning for at undgå en gas-opbygning.

Sikkerhed
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3.  KONTROLELEMENTER & KOMPONENTER

3.1  KOMPONENTERNES PLACERING

Kontrolelementer & Komponenter

Platformens

Dækkets udvidelse

Vedligeholdelseslås
 

Løftecylinderen

Chassis

Undervognens 
kontrolelementer

 

Tænd-Sluk knappen / 
Nederst Nødstop

Fastsurrings- / 
Løftningspunkter

Opladning-
spunkt 
 
2632ED, 
3346ED, 
4046ED, 
4646ED

Batterioplader

Vejledningernes 
 Opbevaringskasse

Platformens
Kontrolel-

ementer
Rækværk

Indgang

Nødsænkning

Vedligehold-
elseslås

Gaffelindføring-
såbninger

Gaffelindføringsåbninger

Opladningspunkt 
 1930ED
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3.2.A  PLATFORMENS KONTROLPANEL (TYPE A)

Vær opmærksom på både maskinens position og omgivelser, inden   
aktivering af enhver af betjeningsfunktioner.

       Kontrolelement Beskrivelse

1 Aktiveringsknap Tryk for at aktivere en KØRSEL-, STYRING- og HÆVNING-funktion 
ved kontrolgrebet.

2 Styringsknap Tryk og hold trykknapafbryderen med din tommelfinger for at styre til 
Venstre eller Højre.

3 Kontrolgreb Ved KØRSEL - En proportionel styring af  Fremad- og Bagudgående 
kørsel.
Ved HÆVNING - En proportionel styring af Hævning og Sænkning.

4 Hævning/Kørsel Skifteknap Skift denne knap til en OP-position for Hævning.
Skift denne knap til en NED-position for Kørsel.

5 Hastighedens Skifteknap Ved knappen i OP-positionen (Kanin-symbolet) er der valgt Kørsel i høj 
hastighed.
Ved knappen i NED-positionen (Skilpade-symbolet) er der valgt Kørsel 
i lav hastighed.

6 Knap til Signalhorn Tryk for advarselshorn.

7 Nødstop Tryk på NØDSTOP knappen når som helst, for at standse alle  
maskinens 
funktioner. Drej knappen med uret for at nulstille.

21 3

7

4 5

6

3.2.B  PLATFORMENS KONTROLPANEL (TYPE B)

Vær opmærksom på både maskinens position og omgivelser, inden   
aktivering af enhver af betjeningsfunktioner.

       Kontrolelement Beskrivelse

1 Aktiveringsknap Tryk for at aktivere en KØRSEL-, STYRING- og HÆVNING-funktion 
ved kontrolgrebet.

2 Styringsknap / tommelfinger-
trykafbryder

Tryk og hold trykknapafbryderen med din tommelfinger for at styre til 
Venstre eller Højre.

3 Kontrolgreb Ved KØRSEL - En proportionel styring af  Fremad- og Bagudgående 
kørsel.
Ved HÆVNING - En proportionel styring af Hævning og Sænkning.

4 Nødstop Tryk på NØDSTOP knappen når som helst, for at standse alle maskin-
ens funktioner. Drej knappen med uret for at nulstille.

5 Hævningsknap Tryk på knappen for at vælge en hævnings- / sænkningsfunktion.

6 Knap til Signalhorn Tryk for advarselshorn.

7 Hastighedens Skifteknap Ved lyset TÆNDT er der valgt Kørsel i lav hastighed.
Ved lyset SLUKKET er der valgt Kørsel i høj hastighed.

8 Kørselsknap Tryk på denne knap for at vælge en Kørselsfunktion.

9 Display Viser batteriopladningsstatus og fejlkoder, hvis nødvendig.

1 2 3
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Kontrolelementer & Komponenter
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Vær opmærksom på både maskinens position og omgivelser, inden  
aktivering af enhver betjeningsfunktion.

3.3  UNDERVOGNENS KONTROLELEMENTER

           Kontrolelement Beskrivelse

1 Nødstop Tryk på NØDSTOP knappen når som helst, for at standse alle 
maskinens funktioner.
Drej knappen med uret for at nulstille.

2 Skifteknap for Platformens 
Hævning/Sænkning

Med Nøgleafbryderen i UNDERVOGNEN-position, flyt denne 
vælgerknap enten op for at hæve eller ned for at sænke platformen.

3 Nøgle-kontakt PLATFORM - Vælg for at bruge styrepanel på  platformen.
UNDERVOGN - Vælg for at bruge undervognens styrepanel.
OFF - Vælg for at slukke for betjening ved begge styrepaneller.

4 Batteriindikator Viser batteriets opladningsstatus

5 Parkeringsbremse-kontakt Pres og hold Parkeringsbremse-kontakten OP for at udløse brem-
ser. Slip Parkeringsbremse-kontakten efter brug. Brug IKKE  Park-
eringsbremse-kontakten, når platformen er hævet eller når maski-
nen er på en hældning, eller mens der er nogen på platformen.

1 2 3

5

HOURS

4

3.2.C  PLATFORMENS KONTROLPANEL (TYPE C)

Kontrolelementer & Komponenter

Vær opmærksom på både maskinens position og omgivelser, inden   
aktivering af enhver af betjeningsfunktioner.

       Kontrolelement Beskrivelse

1 Aktiveringsknap Tryk for at aktivere en KØRSEL-, STYRING- og HÆVNING-funktion 
ved kontrolgrebet.

2 Nødstop Tryk på NØDSTOP knappen når som helst, for at standse alle maskin-
ens funktioner. Drej knappen med uret for at nulstille.

3 Kontrolgreb Ved KØRSEL - En proportionel styring af  Fremad- og Bagudgående 
kørsel.
Ved HÆVNING - En proportionel styring af Hævning og Sænkning.
Ved DÆK - En proportionel styring af dækkets bevægelser - træk ind / 
udvid

4 Kørselsknap Tryk på denne knap for at vælge en Kørselsfunktion.

5 Hævningsknap Tryk på knappen for at vælge en hævnings- / sænkningsfunktion.

6 Knap til Signalhorn Tryk for advarselshorn.

7 Hastighedens Skifteknap Ved lyset TÆNDT er der valgt Kørsel i lav hastighed.
Ved lyset SLUKKET er der valgt Kørsel i høj hastighed.

8 Display Viser batteriopladningsstatus og fejlkoder, hvis nødvendig.

13

2

5

6

4

7

8
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4.  INSPEKTION AF ARBEJDSPLADS

Du skal IKKE  tage denne maskine i brug før du har læst og forstået denne Betjeningsvejledning, efterset arbejdsp-
ladsen,  udført før-starts tjek og regelmæssig vedligeholdelse samt udført alle test beskrevet i 
et Betjeningsvejledning-afsnit.

Tjek arbejdspladsen og vurder, om den passer til maskinens sikker brug. Du skal gøre det før, maskinen flyttes på 
arbejdspladsen. 

Sikre dig, at liften er den rigtig maskine til opgave.

Vær opmærksom på arbejdspladsens forhold og hold løbende øje med farer under arbejde med  maskinen.

4.1  INSPEKTION AF ARBEJDSPLADS

Før du påbegynder arbejde med maskinen, tjek arbejdspladsen for alle mulige farer, inklusiv,  men ikke begrænset til: 

  • Skråninger eller huller, herunder dem, overdækket med vand, is, mudder m.m.
  • Skrå, ustabil eller glat overflade
  • Bumper, hindringer og affald på overflade 
  • Hindringer og elektriske ledninger over hovedhøjde
  • Andre objekter eller udstyr
  • Farlige lokationer og luftforurening
  • Uegnet overflade og støtte til at modstå alle belastninger ydet af maskinen
  • Vind- og vejrforhold
  • Tilstedeværelse af uvedkommende personale
  • Andre mulige usikre forhold

Inspektion af arbejdsplads
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5.  BETJENINGSVEJLEDNING OG FUNKTIONSTEST

Du skal IKKE  tage denne maskine i brug før du har læst og forstået denne Betjeningsvejledning, efterset arbejdsp-
ladsen,  udført før-starts tjek og regelmæssig vedligeholdelse samt udført alle test iflg.  Betjeningsvejledning.

Dette afsnit indeholder instrukser og test for alle maskinens funktioner. Overhold alle sikkerhedsregler og  forskrifter. 
Maskinoperatøren skal gennemføre inspektion og Funktionstest af maskine før hvert vagtskifte, for at tjekke, at alle 
maskinens systemer fungerer ordentlig.

Test maskinen på en fast overflade uden affald, skråningen, huller eller hindringer over hovedhøjde. Gennemfør alle 
trin, som er beskrevet i dette afsnit.

Maskinen skal kun betjenes af uddannede og autoriserede personer. Hvis maskinen betjenes af flere medarbejdere, 
er det alle, som skal være uddannede og autoriserede til dens brug. Nye maskinoperatører skal gennemføre førstarts- 
og funktionstest 
før de påbegynder arbejde med maskinen.

Maskinoperatører skal overholde arbejdsgiverens, arbejdspladsens og myndighedernes regler vedrørende  
brug af personligt sikkerhedsudstyr.

Brug IKKE  en defekt maskine. Hvis enhver af funktioner ikke fungerer som foreskrevet, marker maskinen og fjern 
den for service hos en uddannet reparatør.

5.1  FØRSTART

• Gennemfør  førstartstjek .
• Tjek NØDSTOP på både undervognens og platformens kontrolpanel, drej med uret for at nulstille.

5.1.1  FUNKTIONSTEST

5.1.2  VED UNDERVOGNENS KONTROLPANEL

5.1.3  TEST NØDSTOP

Betjeningsvejledning og Funktionstest

1. Gennemfør test på et område med stærk og jævn overflade uden forhindringer.

2. Sikre dig, at batteripakken er tilsluttet.

3. Drej NØDSTOP-knappen med uret for at indstille den til ON-position.

4. Indstil NØGLE-kontakten på undervognens kontrolpanel til LOWER-kontrolpanel

5. Tryk NØDSTOP-knappen for at indstille den til OFF-position.

6. Med NØDSTOP-knappen trykket ind er alle funktionen deaktiverede - det blinkende  
advarselslys skulle ikke lyse. 

7. Drej NØDSTOP-knappen med uret for at indstille den til ON-position.

8. Med NØDSTOP-knappen indstillet i ON er alle funtioner aktiverede - advarselslyset skal 
blinke.
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5.1.4  TEST OP/NED FUNKTIONER

Tjek område over og omkring maskine for hindringer og elektriske 
ledninger før maskinen tages i brug.

Summeren med forskellige lydfrekvenser er styret af det centrale system. En sænkningsalarm bipper 80 gange i 
minutten. En alarm, som udløses ved maskinens hældning, bipper 200 gange i minutten.

5.1.5  TEST NØDSÆNKNING

5.1.6 PÅ PLATFORMENS KONTROLPANEL

5.1.7  AFPRØVNING AF NØDSTOP

5.1.8  TEST SIGNALHORNET

Knob

Machine Rear View

13318

9. Indstil NØGLE-kontakten på undervognens kontrolpanel til en OFF eller PLATFORM posi-
tion.

10. Tryk knappen til platformens HÆVNING/SÆNKNING på undervognens Kontrolpanel. Ingen 
af funktioner skulle virke.

11. Indstil NØGLE-kontakten til undervognens kontrolpanel-position.

12. Pres og hold PLATFORM UP - Knappen op på undervognens kontrolpanel.
Platformen skulle hæves.

13.  Pres og hold PLATFORM DOWN - Knappen ned.
Platformen skulle sænke hele vejen ned. Sænkningsalarmen skal bippe ved sænkning.

14. Aktiver UP-funktionen og hæv platformen i ca 60 cm.

15. Træk på EMERGENCY LOWERING (NØDSÆNKNING).
Platformen skulle sænke. Sænkningsalarmen vil ikke bippe.

16. Indstil NØGLE-kontakten til platformens kontrolpanel-position.

17. Tryk platformens NØDSTOP-knap til OFF-position.
Ingen af funktioner skulle virke. 

18. Træk eller drej NØDSTOP-knappen med uret til en ON-position.
En LED lys-indikator skal skal tændes.

19. Tryk HORN-knappen.
Hornet skal lyde.

5.2.A TEST FUNKTIONSAKTIVERING OG OP/NED FUNKTIONER

Tjek område over og omkring maskine for hindringer og elektriske 
ledninger før maskinen tages i brug.

Betjeningsvejledning og Funktionstest

20.  Skift denne knap til en OP-position for Hævning.

21. Flyt KONTROLGREBET langsomt frem og efterfølgende tilbage - uden at trykke på kontrol-
grebets Aktiveringsknap.
Ingen af funktioner skulle virke. 

22. Tryk og hold på kontrolgrebets AKTIVERINGSKNAP.

23.  Flyt KONTROLGREBET langsomt tilbage. 
Platformen skulle hæve sig. Funktionen skal stoppe, når kontrolgrebet slippes fri igen.

24.  Tryk og hold kontrolgrebets AKTIVERINGSKNAP ned. Flyt KONTROLGREBET langsomt 
frem.
Platformen skulle sænke. Sænkningsalarmen skal bippe ved sænkning.

Kontrolgrebet fremmed Kontrolgrebet tilbage

5.2.B TEST FUNKTIONSAKTIVERING OG OP/NED FUNKTIONER

20.  Aktiver Hævningsfunktionen ved tryk på HÆVNINGSFUNKTION-KNAPPEN.
Ved tryk - en LED placeret midt i knappen tændes.

21. Flyt KONTROLGREBET langsomt frem og efterfølgende tilbage - uden at trykke på  
kontrolgrebets Aktiveringsknap.
Ingen af funktioner skulle virke. 

22. Tryk og hold på kontrolgrebets AKTIVERINGSKNAP.

23.  Flyt KONTROLGREBET langsomt tilbage. 
Platformen skulle hæve sig. Funktionen skal stoppe, når kontrolgrebet slippes fri igen.

24.  Tryk og hold kontrolgrebets AKTIVERINGSKNAP ned. Flyt KONTROLGREBET langsomt 
frem.
Platformen skulle sænke. Sænkningsalarmen skal bippe ved sænkning.

5.2.C TEST FUNKTIONSAKTIVERING OG OP/NED FUNKTIONER

20.  Aktiver Hævningsfunktionen ved tryk på HÆVNINGSFUNKTION-KNAPPEN.
Ved tryk - en LED placeret i denne knap tændes.

21. Flyt KONTROLGREBET langsomt frem og efterfølgende tilbage - uden at trykke på  
kontrolgrebets Aktiveringsknap.
Ingen af funktioner skulle virke. 

22. Tryk og hold på kontrolgrebets AKTIVERINGSKNAP.

23.  Flyt KONTROLGREBET langsomt tilbage. 
Platformen skulle hæve sig. Funktionen skal stoppe, når kontrolgrebet slippes fri igen.

24.  Tryk og hold kontrolgrebets AKTIVERINGSKNAP ned. Flyt KONTROLGREBET langsomt 
frem.
Platformen skulle sænke. Sænkningsalarmen skal bippe ved sænkning.
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5.3.B GENNEMFØR STYRINGSTEST

25. Aktiver Kørselsfunktioner ved tryk på KØRSELSFUNKTION-KNAPPEN. Ved tryk - en LED, 
placeret midt i knappen tændes.

26. Tryk og hold på kontrolgrebets AKTIVERINGSKNAP.

27. Tryk en TOMMELFINGER-TRYKAFBRYDER på toppen af kontrolgrebet ind, ved kontrolgre-
bet presset i retning af den grøn venstre pil på kontrolpanelet. De styrende hjul skal dreje i 
retning, som den grøn venstre pil på kontrolpanelet peger i.

28. Tryk en TOMMELFINGER-TRYKAFBRYDER ind ved kontrolgrebet presset i retning af den 
gul højre pil på kontrolpanelet. De styrende hjul skal dreje i retning, som den gul højre pil på 
kontrolpanelet peger i.

5.4 TEST KØRSEL OG BREMSNING

29. Tryk og hold kontrolgrebets AKTIVERINGSKNAP ned.

30. Flyt KONTROLGREBET langsomt frem/nedad indtil maskinen kommer i bevægelse, og stil 
efterfølgende kontrolgrebet tilbage til center-position igen.
Maskinen skal komme i fremmedrettet bevægelse, i retning af styrende hjul, efterfulgt af 
hård opbremsning.

31. Tryk og hold kontrolgrebets AKTIVERINGSKNAP ned.

32. Flyt KONTROLGREBET langsomt tilbage/opad indtil maskinen kommer i bevægelse, og stil 
efterfølgende kontrolgrebet tilbage til center-position igen.
Maskinen skal komme i bagudrettet bevægelse, i retning af platformens indgang, efterfulgt 
af hård opbremsning.

Bemærk:  Bremserne skal kunne holde maskinen på enhver hældning, som den kan bes-
tige.

5.3.A GENNEMFØR STYRINGSTEST

25. Skift denne knap til en NED-position for Kørsel.

26. Tryk og hold på kontrolgrebets AKTIVERINGSKNAP.

27. Tryk en TOMMELFINGER-TRYKAFBRYDER ind ved kontrolgrebet presset i retning af den 
grøn venstre pil på kontrolpanelet. De styrende hjul skal dreje i retning, som den grøn vens-
tre pil på kontrolpanelet peger i.

28. Tryk en TOMMELFINGER-TRYKAFBRYDER ind ved kontrolgrebet presset i retning af den 
gul højre pil på kontrolpanelet. De styrende hjul skal dreje i retning, som den gul højre pil på 
kontrolpanelet peger i.

5.3.C GENNEMFØR STYRINGSTEST

25. Aktiver Kørselsfunktioner ved tryk på KØRSELSFUNKTION-KNAPPEN. Ved tryk - en LED, 
placeret i knappen tændes.

26. Tryk og hold på kontrolgrebets AKTIVERINGSKNAP.

27. Tryk en TOMMELFINGER-TRYKAFBRYDER på toppen af kontrolgrebet ind, ved kontrolgre-
bet presset i retning af den grøn venstre pil på kontrolpanelet. De styrende hjul skal dreje i 
retning, som den grøn venstre pil på kontrolpanelet peger i.

28. Tryk en TOMMELFINGER-TRYKAFBRYDER ind ved kontrolgrebet presset i retning af den 
gul højre pil på kontrolpanelet. De styrende hjul skal dreje i retning, som den gul højre pil på 
kontrolpanelet peger i.

5.5.A TEST HASTIGHEDSBEGRÆNSNING

33. Skift denne knap til en OP-position for Hævning.

34. Tryk på AKTIVERINGSKNAP. Hæv platformen ca. 2 m fra grunden.

35. Skift denne knap til en NED-position for Kørsel.

36. Tryk og hold på kontrolgrebets AKTIVERINGSKNAP.

37. Flyt KONTROLGREBET langsomt til en fuldfarts kørsel-position.
Den højeste opnåelig hastighed med en hævet platform skulle ikke overstige 30,5 cm/s.

• Hvis hastigheden af en maskine med hævet platform overstiger 30.5 cm/s, skal den straks 
markeres og tages ud af drift.

5.5.B TEST HASTIGHEDSBEGRÆNSNING

33. Aktiver Hævningsfunktionen ved tryk på HÆVNINGSFUNKTION-KNAPPEN.

34. Tryk på AKTIVERINGSKNAP. Hæv platformen ca. 2 m fra grunden.

35. Aktiver Kørselsfunktionen ved tryk på KØRSELSFUNKTION-KNAPPEN.

36. Tryk og hold på kontrolgrebets AKTIVERINGSKNAP.

37. Flyt KONTROLGREBET langsomt til en fuldfarts kørsel-position.
Den højeste opnåelig hastighed med en hævet platform skulle ikke overstige 30,5 cm/s.

• Hvis hastigheden af en maskine med hævet platform overstiger 30.5 cm/s, skal den straks 
markeres og tages ud af drift.

5.5.C TEST HASTIGHEDSBEGRÆNSNING

33. Aktiver Hævningsfunktionen ved tryk på HÆVNINGSFUNKTION-KNAPPEN.

34. Tryk på AKTIVERINGSKNAP. Hæv platformen ca. 2 m fra grunden.

35. Aktiver Kørselsfunktionen ved tryk på KØRSELSFUNKTION-KNAPPEN.

36. Tryk og hold på kontrolgrebets AKTIVERINGSKNAP.

37. Flyt KONTROLGREBET langsomt til en fuldfarts kørsel-position.
Den højeste opnåelig hastighed med en hævet platform skulle ikke overstige 30,5 cm/s.

• Hvis hastigheden af en maskine med hævet platform overstiger 30.5 cm/s, skal den straks 
markeres og tages ud af drift.

Betjeningsvejledning og Funktionstest



GMG 1930ED - 4646ED
Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning - 1930----4646ED 
Oktober 2019 

Side 29 af 52

6.  BETJENINGSVEJLEDNING

6.1  NØDSTOP

• Tryk NØDSTOP-knappen ind til en OFF-position på undervognens eller platformens kontrolpanel for 
at stoppe alle  maskinens fuktioner.

• Hvis nogle af funktioner virker med enhver af NØDSTOP-knapper trykket ind, skal NØDSTOP  
funktionen repareres, før maskinen tages i brug.

Nødsænkningssystem bruges til at sænke platformen i tilfælde af strømsvigt.
• Træk i Nødsænkningshåndtaget til at sænke platformen.

6.2  NØDSÆNKNING

Hvis betjeningssystemet fejler mens platformen er hævet, brug  
nødsænknings procedure til at sænke platformen sikkert.

Du skal ikke kravle ned af saksedelene eller forlade platformen.

Tjek område over og omkring maskine for hindringer og elektriske 
ledninger før maskinen tages i brug.

Betjeningsvejledning 
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6.3  BETJENING FRA UNDERVOGNENS KONTROLPANEL

Kørsels- og styringsfunktioner er ikke tilgængelige via UNDERVOGNENS KONTROLPANEL.

6.4 BETJENING FRA PLATFORMENS KONTROLPANEL

6.4.1.A AT INDSTILLE PLATFORMENS POSITION

Tjek område over og omkring maskine for hindringer og elektriske ledninger, 
før maskinen tages i brug.

Tjek område over og omkring maskine for hindringer og elektriske 
ledninger før maskinen tages i brug.

1. Indstil NØGLE-kontakten til UNDERVOGNENS  KONTROLPANEL-position.

2. Indstil NØDSTOP-knappen ind til en ON-position på både undervognens og platformens 
kontrolpanel.

3. Sikre dig, at batteripakken er forbundet, før maskinen tages i brug.

4. Indstil OP/NED KONTAKTEN jf. markeringer på kontrolpanelet.

1. Indstil NØGLE-kontakten til PLATFORMENS  KONTROLPANEL-position.

2. Indstil NØDSTOP-knappen ind til en ON-position på både undervognens og platformens 
kontrolpanel.

3. Sikre dig, at batteripakken er forbundet, før maskinen tages i brug.

1.  Skift denne knap til en OP-position for Hævning.

2. Tryk og hold KONTROLGREBETS AKTIVERINGSKNAP ned.

3. Træk i KONTROLGREBET frem/tilbage til at hæve platformen.

4. Træk i KONTROLGREBET frem/tilbage til at sænke platformen.

6.4.1.B AT INDSTILLE PLATFORMENS POSITION

1. Aktiver Hævningsfunktionen ved tryk på HÆVNINGSFUNKTION-KNAPPEN.

2. Tryk og hold KONTROLGREBETS AKTIVERINGSKNAP ned.

3. Træk i KONTROLGREBET frem/tilbage til at hæve platformen.

4. Træk i KONTROLGREBET frem/tilbage til at sænke platformen.

Betjeningsvejledning 

6.4.2.A AT STYRE

1.  Skift denne knap til en NED-position for Kørsel.

2. Tryk og hold KONTROLGREBETS AKTIVERINGSKNAP ned.

3. Drej de styrende hjul med en TOMMELFINGER-TRYKAFBRYDER, placeret på toppen af 
KONTROLGREBET.

1. Aktiver Kørselsfunktionen ved tryk på KØRSELSFUNKTION-KNAPPEN.

2. Tryk og hold KONTROLGREBETS AKTIVERINGSKNAP ned.

3. Drej de styrende hjul med en TOMMELFINGER-TRYKAFBRYDER, placeret på toppen af 
KONTROLGREBET.

6.4.2.B AT STYRE

6.4.1.C AT INDSTILLE PLATFORMENS POSITION

1. Aktiver Hævningsfunktionen ved tryk på HÆVNINGSFUNKTION-KNAPPEN.

2. Tryk og hold KONTROLGREBETS AKTIVERINGSKNAP ned.

3. Træk i KONTROLGREBET frem/tilbage til at hæve platformen.

4. Træk i KONTROLGREBET frem/tilbage til at sænke platformen.

1. Aktiver Kørselsfunktionen ved tryk på KØRSELSFUNKTION-KNAPPEN.

2. Tryk og hold KONTROLGREBETS AKTIVERINGSKNAP ned.

3. Drej de styrende hjul med en TOMMELFINGER-TRYKAFBRYDER, placeret på toppen af 
KONTROLGREBET.

6.4.2.C AT STYRE
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6.4.3.B  AT KØRE

Maskinens kørselshastighed er begrænset, mens platformen er hævet.

Batteriets tilstand vil påvirke maskinens ydeevne. Maskinens kørsels- samt  
funktionshastighed falder, når batteriniveauets indikator blinker.

1. Aktiver Kørselsfunktionen ved tryk på KØRSELSFUNKTION-KNAPPEN.

2. Tryk og hold KONTROLGREBETS AKTIVERINGSKNAP ned.

• At forøge farten: Flyt kontrolgrebet langsomt fra midt-positionen.

• Tryk KONTROLGREBET frem til at bevæge sig fremad. Træk i kontrolgrebet tilbage til at 
bevæge sig baglæns.

• At sænke farten: Flyt kontrolgrebet langsomt mod midt-positionen.

• At standse: Flyt kontrolgrebet tilbage til dets midt-position eller slip  
AKTIVERINGSKNAPPEN. Brug de farve-markerede retningspile på platformens  
kontrolpanel til at bestemme den retning, maskinen kommer til at bevæge sig i.

6.4.3.C  AT KØRE

Maskinens kørselshastighed er begrænset, mens platformen er hævet.

Batteriets tilstand vil påvirke maskinens ydeevne. Maskinens kørsels- samt  
funktionshastighed falder, når batteriniveauets indikator blinker.

1. Aktiver Kørselsfunktionen ved tryk på KØRSELSFUNKTION-KNAPPEN.

2. Tryk og hold KONTROLGREBETS AKTIVERINGSKNAP ned.

• At forøge farten: Flyt kontrolgrebet langsomt fra midt-positionen.

• Tryk KONTROLGREBET frem til at bevæge sig fremad. Træk i kontrolgrebet tilbage til at 
bevæge sig baglæns.

• At sænke farten: Flyt kontrolgrebet langsomt mod midt-positionen.

• At standse: Flyt kontrolgrebet tilbage til dets midt-position eller slip  
AKTIVERINGSKNAPPEN. Brug de farve-markerede retningspile på platformens  
kontrolpanel til at bestemme den retning, maskinen kommer til at bevæge sig i.

6.4.3.A  AT KØRE

Maskinens kørselshastighed er begrænset, mens platformen er hævet.

Batteriets tilstand vil påvirke maskinens ydeevne. Maskinens kørsels- samt funktionshastighed falder, 
når batteriniveauets indikator blinker.

1.  Skift denne knap til en NED-position for Kørsel.

2. Tryk og hold KONTROLGREBETS AKTIVERINGSKNAP ned.

• At forøge farten: Flyt kontrolgrebet langsomt fra midt-positionen.

• Tryk KONTROLGREBET frem til at bevæge sig fremad. Træk i kontrolgrebet tilbage til at 
bevæge sig baglæns.

• At sænke farten: Flyt kontrolgrebet langsomt mod midt-positionen.

• At standse: Flyt kontrolgrebet tilbage til dets midt-position eller slip  
AKTIVERINGSKNAPPEN. Brug de farve-markerede retningspile på platformens kontrol-
panel til at bestemme den retning, maskinen kommer til at bevæge sig i.

6.4.4.A AT SÆNKE FARTEN

Kørsel kan styres i to forskellige hastighedsregimer. 
Ved Hastighedsknappen i en NED-position, indstillet til Skildpadde-ikonen, er et lavhastighedsregime 
aktiveret.
Ved Hastighedsknappen i en OP-position, indstillet til Kanin-ikonen, er et højhastighedsregime  
aktiveret.

6.4.4.B AT SÆNKE FARTEN

Kørsel kan styres i to forskellige hastighedsregimer. 
Når Hastighedsknappen (skildpadde-ikonen) er trykket og LED-lys er tændt, lavhastighedsregime er  
aktiveret.
Når Hastighedsknappen (skildpadde-ikonen) ikke er trykket og LED-lys ikke er tændt,  
højhastighedsregime er aktiveret.

6.4.4.C AT SÆNKE FARTEN

Kørsel kan styres i to forskellige hastighedsregimer. 
Når Hastighedsknappen (skildpadde-ikonen) er trykket og LED-lys er tændt, lavhastighedsregime er 
aktiveret.
Når Hastighedsknappen (skildpadde-ikonen) ikke er trykket og LED-lys ikke er tændt,  
højhastighedsregime er aktiveret.

Betjeningsvejledning 
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6.5.2.B OVERBELASTNINGSINDIKATION 

6.5.1.B HÆLDNINGSAFLÆSNING

Hvis enhver DIAGNOSTISK-DISPLAY viser besked LL, de interne hældningssensorer registrerer en 
HÆLDNING-tilstand.  

Alle bevægelser undtagen platformens nedsænkning blev deaktiverede. 

Sænk platformen med det samme, når LL besked vises. Placer maskinen på en jævn overflade.

6.5.1.A HÆLDNINGSAFLÆSNING

Hvis den rød lampe lyser (til venstre), de interne hældningssensorer registrerer en  
HÆLDNING-tilstand.  

Alle bevægelser undtagen platformens nedsænkning blev deaktiverede. 

Sænk platformen med det samme, når lyset tændes. Placer maskinen på en jævn overflade. 

6.5.2.A OVERBELASTNINGSINDIKATION

Hvis den rød lampe lyser (til højre), platformen er overbelastede. Ingen af funktioner vil virke.  
En alarm vil lyde.

1. Tryk NØDSTOP-knappen til en OFF-position

2. Fjern vægt fra platformen.

3. Træk NØDSTOP-knappen til en ON-position

Forkant af den øverste kontrolboks - type A

Hvis enhver DIAGNOSTISK-DISPLAY viser besked OL, platformen er overbelastede. Ingen af funk-
tioner vil virke. En alarm vil lyde.

1. Tryk NØDSTOP-knappen til en OFF-position

2. Fjern vægt fra platformen.

3. Træk NØDSTOP-knappen til en ON-position

6.6   KØRSEL PÅ HÆLDNINGER

Afgør maskinens stignings- samt sidehældningsrate og fastslå en hældningsgrad. 

Maks. fremmed- / baglænsrettet stigning, stuvet tilstand 25%. 
Maks. sidehældningsrate, stuvet tilstand 5°. 

Bemærk:  En Hældningsrate påvirkes af overflades forhold og tilstrækkelig trækkraft. 

Indstil Hastighedsknappen i en NED-position (Skildpadde) til at aktivere et lavhastighedsregime.

Kør IKKE maskinen over hældninger mens platformen er hævet. 
Maskinen skal være i fuld stuvet tilstand før den skal køre over en hældning. 

6.5.2.C OVERBELASTNINGSINDIKATION 

6.5.1.C HÆLDNINGSAFLÆSNING

Hvis de DIAGNOSTISKE-DISPLAYS viser besked TLT, de interne hældningssensorer registrerer en 
HÆLDNING-tilstand.  

Alle bevægelser undtagen platformens nedsænkning blev deaktiverede. 

Sænk platformen med det samme, når TLT besked vises. Placer maskinen på en jævn overflade.

Hvis enhver DIAGNOSTISK-DISPLAY viser besked OL, platformen er overbelastede. Ingen af  
funktioner vil virke. En alarm vil lyde.

1. Tryk NØDSTOP-knappen til en OFF-position

2. Fjern vægt fra platformen.

3. Træk NØDSTOP-knappen til en ON-position

DISPLAY

Mens ingen af ovenstående gør sig gældende, viser displayet batteriernes status. 100 betyder fuld 
opladet batterier / 0 (nul) flade batterier.

6.5.3.C BATTERISTATUS (KUN VED KONTROLBOKS AF TYPE C)

Betjeningsvejledning 
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1  Press Platformens Pedal-Lås på udvidelsesdækket. 

2  Skub rækværket på platformens udvidelse til at udvide platformen 
i den ønskede position.

Stå ikke  på platformens udvidelse mens den bliver skubbet ud eller  
trækket ind.

6.8  NEDLUKNINGSPROCEDURE

•  Når arbejdet med maskinen er færdigt, indstil platformen i en stuvet position. 

•  Parker maskinen på en jævn overflade. 

• Drej Nøgle-Kontakten til en OFF-position og fjern nøglen til at forhindre uautoriseret brug. Forlad platformen forsigtig 
ved uafbrudt brug af tre-punkts (3) afstigningsgreb. 

•  Tryk ind og indstil den røde, Hoved-Strømforsyning/Sænkning NØDSTOP-knap til en OFF-position, når du farlader  
  maskinen ved fyraften. 

•  Oplad batterier.

Platform Lock Pin 
Foot Pedal

VED UDVIDET PLATFORM, TJEK FOR FRIGANG 
UNDER DÆKKET FØR PLATFORMENS SÆNKNING.

6.7 AT FORLÆNGE PLATFORMEN OG TRÆKKE UDVIDELSEN TILBAGE 8.  OPLADNING AF BATTERI 

VIGTIGT  - Sørg for at frakoble opladeren fra stikkontakten, før du prøver at betjene enheden. 
Opladeren viser status for opladningscyklussen.

Opladerens overflade kan blive varmt mens oplader. Kontakten med  hud eller 

omgivende materialer skal derfor forhindres. 

For at mindske risikoen for et elektrisk stød skal du kun tilslutte til en korrekt 
jordet enfaset (3 lednings) stikkontakt. 

Brug ikke en ekstern oplader eller boosterbatteri. 

Oplad batteriet i et godt ventileret område.

Brug korrekt AC-indgangsspænding til opladning som angivet på maskinen. 
Brug kun GMG-godkendte batterier og opladere.

Opladning af Batteri

 ,DE-6433 ,DE-2362DE-0391
4046-ED, 4646-ED

Battery Charge
Location

Battery Charge
Location
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9.   VEDLIGEHOLDELSE

Du skal IKKE tage denne maskine i brug før du har læst og forstået denne manual, har været i brug på  
arbejdspladsen Arbejdspladsinspektion, inspektion før start og rutinemæssig vedligeholdelse og har  
afsluttet hele testen operationer beskrevet i afsnittet Betjeningsvejledning. 

Operatøren skal foretage en før-start-inspektion af maskinen og teste alle funktioner inden hvert vagtskift for at kon-
trollere for skader, funktionsfejl og uautoriseret ændring. Inspektionen er designet til at finde ud af, om noget tilsyn-
eladende er galt med en maskine, før operatøren udfører funktions-testene. 
Tag og fjern en beskadiget, funktionsdygtig eller modificeret maskine fra service. 

Brug IKKE en beskadiget, funktionsdygtig eller modificeret maskine. 

Brug inspektionen før start til at bestemme, hvilken rutinemæssig vedligeholdelse der kræves. 

Operatøren må kun udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesemner der er specificeret i denne manual.

VIGTIGT 1 - Tjeklister for planlagt vedligeholdelseskontrol er inkluderet i denne manual. kvalificerede  
serviceteknikere. Kun kvalificerede serviceteknikere må udføre reparationer på maskinen. Når reparationerne er 
afsluttet, skal operatøren udføre en før-start-inspektion, inden han fortsætter med funktionsprøven.

Hydraulisk væske under tryk kan trænge igennem og brænde huden,  
beskadige øjne og kan forårsage alvorlig personskade, blindhed og død.  
Reparer lækager øjeblikkeligt. Væskelækager under tryk er muligvis ikke 
altid synlige. Kontroller, om der er lækager med pinhuller med et stykke pap, 
ikke din hånd.

Udfør ALDRIG arbejde eller inspektion på maskinen med platformen  hævet 
uden først at blokere sakseenheden med vedligeholdelseslåsen. 

Udfør planlagt vedligeholdelse med anbefalede intervaller. Undladelse af  
udfør planlagt vedligeholdelse med anbefalede intervaller kan resultere i en 
defekt eller funktionsdygtig maskine og kan føre til personskade eller død. 
Hold vedligeholdelsesregistre aktuelle og nøjagtige. Rapporter omgående 
enhver skade, mangel, uautoriseret ændring eller funktionsfejl til din vejled-
er. Enhver fejl skal repareres, inden den fortsættes. 

Brug IKKE en beskadiget, defekt eller modificeret maskine. 

Lad aldrig hydrauliske komponenter eller slanger være åbne. Tilslut alle 
slanger og montering straks efter demontering for at beskytte systemet  
udefra  forurening (inklusive regn). Åbn aldrig et hydraulisk system, når der 
er forurenende stoffer i luften. Rengør altid det omkringliggende område før  
åbning af hydrauliske systemer. Brug kun anbefalede smøremidler. Upas-
sende  smøremidler eller uforenelige smøremidler kan forårsage lige så store 
skader som ingen  smøring. Vær opmærksom på provisoriske “rettelser”, 
der kan bringe sikkerheden i fare og føre til en mere omkostningsrig  
reparation. Inspektion og vedligeholdelse skal ske udført af kvalificeret per-
sonale kendt med udstyret.

Vedligeholdelseslås



GMG 1930ED - 4646ED
Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning - 1930----4646ED 
Oktober 2019 

Side 41 af 52

9.1  RUTINEVEDLIGEHOLDELSE

VIGTIGT  - Operatøren må kun udføre vedligeholdelseselementer i kontrollisten før start. 
Hyppig og årlig vedligeholdelse skal udføres af kvalificerede serviceteknikere.

Udfør rutinemæssig vedligeholdelse som identificeret  i kontrolchecklisten  1 før start.

9.3  PERIODISK OG ÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE

Hyppige inspektionschecklister og årlige inspektionsrapporter skal udfyldes af kvalificerede serviceteknikere, der er 
uddannet og autoriseret til at udføre vedligeholdelse på denne maskine, og skal udføres i overensstemmelse med 
procedurerne beskrevet i servicemanualen. Tjeklister for planlagt vedligeholdelsesinspektion er inkluderet i denne 
vejledning til brug af kvalificerede serviceteknikere. 

Maskiner, der har været ude af drift i mere end tre måneder, skal have tjeklisterne for hyppig inspektion afsluttet, før 
de vender tilbage til service.

VIGTIGT  -  Ud over hyppige inspektionschecklister og årlige eftersyn skal 30-dages service udføres efter de 
første 30 dage eller 40 timers første service. 
Se Service & Parts Manual for specifikke instruktioner.

Udfør ALDRIG arbejde eller inspektion på maskinen med platformen hævet  
uden først at blokere sakseenheden med vedligeholdelseslåsen.

9.2  FØR-STARTS TJEK

9.4 SMØRING

Operatøren må kun udføre rutinemæssig vedligeholdelse. Smøring, der er angivet som planlagt vedligeholdelse, skal 
udføres af en kvalificeret servicetekniker.

NEJ VARE SPECIFIKATIONER HYPPIGHED

1 Hydraulisk 
Reservoir

Mobile Fluid DTE 10, DTE 13M eller 
AW32. 

Udskift ikke andre væsker, da der kan 
være pumpeskader. 

Fyld til midten af 
målepind med platform i stuvet position.

Rutinevedligeholdelse 
Kontroller niveau planlagt dagligt 

Vedligeholdelsesændring
årligt eller hver 600 timer, 
alt efter hvad der sker først.

2 Hydraulisk låg 
Luftfilter
Hydraulisk filter

Luftfilter 
(placeret inde i påfyldningslåg)

Hydraulisk filterbeholder

Planlagt vedligeholdelse 
Normale forhold Skift hver sjette 
måned eller 300 timer, afhængigt af 
hvad der først opstår alvorlige forhold
- meget støvede, usædvanligt varme 
eller usædvanligt kolde forhold Skift 
hver tredje måned eller 150 timer, alt 
efter hvad der sker først

9.4.1 SMØRING

13327

FULL

ADD

Vedligeholdelseslås
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9.5  VEDLIGEHOLDELSESLÅS

1  Løft platformen ca. 2,2 m fra jorden. 

2  Drej vedligeholdelseslåsen (e) og lad den / dem hænge lige ned. 

3  Sænk platformen, indtil vedligeholdelseslåsen (e) hviler sikkert på linket. 

 Hold fri af vedligeholdelseslåsen, når du sænker platformen. 

 Opbevar vedligeholdelseslåse ved at hæve platformen let og dreje dem til stuet position.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE! 
Udfør ALDRIG arbejde eller inspektion på maskinen med platformen hævet   
uden først at blokere sakseenheden med vedligeholdelseslåsen. På maskiner 
udstyret med to vedligeholdelseslåse skal Både være indstillet til at arbejde 
sikkert på eller inspicere maskinen. Både vedligeholdelseslåse skal opbev-
ares inden platformen sænkes. 

 Forsøg IKKE at sænke platformen med en vedligeholdelseslås på plads.
Brug IKKE vedligeholdelseslåse, medmindre platformen er tom for værktøjer 
og materiale.

DE-6464 & DE-6404 ,DE-6433DE-2362 & DE-0391
The 3346-ED, 4046-ED and 4646-ED
machines have two Maintenance Locks,
located at the machine rear and front.   

The1930-ED and 2632-ED 
have one Maintenance Lock,
located at the machine rear. 

Maintenance
Lock

Maintenance
Locks

10.  EFTERSYN

Operatøren foretager en før-start-inspektion af maskinen inden hvert arbejdsskifte.  Brug IKKE en beskadiget eller 
funktionsdygtig maskine.

 Initial    Beskrivelse

Kontroller følgende komponenter eller områder for skader, forkert installeret eller 
manglende dele og uautoriserede ændringer:

Kontroller hele maskinen for:

Sørg for, at brugervejledningen er komplet, læsbar og på lageret 
container placeret i platformen.

Sørg for, at alle mærkater er læselige og på plads.

Kontroller for hydraulikolielækager.
.Kontroller, om der er lækager i batterivæske.

Elektriske komponenter, ledninger og elektriske kabler

Batteritilslutninger 

Elektriske komponenter, ledninger og elektriske kabler

Batteripakke og tilslutninger

Drev motorer

Skubblokke / slidpuder

Dæk og hjul

Dæk og hjul

Begrænsningskontakter, alarm og fyr

Nødder, bolte og andre fastgørelseselementer

Platformens indgangsport

Beacons og alarmer

Vedligeholdelseslås

Udvidelse af platformen

Saksestifter og fastgørelsesmidler

Betjeningshåndtag til platformen

Bremsefrigørelseskomponenter

Gryphullsskærme

 Revner i svejsninger eller konstruktionsdele

 Huller eller skader på maskinen

Sørg for, at alle strukturelle og andre kritiske komponenter er til stede, og at alle 
tilhørende fastgørelseselementer og stifter er på plads og strammes korrekt

Sørg for, at beskyttelsesskinnerne er korrekt installeret og sikret, og at alle stifter 
og boltene er ordentligt fastgjort.

Sørg for, at chassisbakkerne er lukket og låst og 
batterierne er tilsluttet korrekt.

Udfør ALDRIG arbejde eller inspektion på maskinen med platformen hævet 
uden først at blokere sakseenheden med vedligeholdelseslåsen. 

Eftersyn

10.1 FØR-STARTS TJEK
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10.2  TJEKLISTE TIL ET PERIODISK EFTERSYN

Hyppig vedligeholdelsesinspektion skal kun udføres af kvalificerede serviceteknikere. 
Fotokopiér denne side til genbrug. Hold inspektionsjournaler ajour. 
Registrer og rapporter alle uoverensstemmelser til din vejleder. 
Se Service & Parts Manual for specifikke instruktioner.

 Modelnummer             Serienummer                      Timemåleraflæsning

Initial   Beskrivelse

Yderligere vedligeholdelseskrav til svære forhold

Hvis maskinen bruges under meget støvede, usædvanligt varme eller usædvanligt kolde forhold, skal du udskifte 
hydraulikkappe-åndedrætsfilteret og det hydrauliske filter (udskift under normale forhold hver 6. måned eller 300 

time, alt efter hvad der kommer først).

Udfør alle kontroller, der er anført under Inspektion før start.

Smør styreenheden.

Kontroller tilstanden af   hydraulisk væske i reservoiret. Olie skal være en klar 
og ravfarvet. 

Batterier

El-ledninger

Dæk og hjul

NØDSTOP

Nøgle-kontakt

Horn (hvis udstyret)

Kør bremser

Kørehastighed - stuvet

Kørehastighed - hævet

Kørehastighed - langsom

Tankudluftningssystem

Låsekomponenter

Test grænseomskiftere Down & Pothole

Test Up-grænsekontakter

Denne tjekliste skal bruges med 3-måneders intervaller eller hver 150 timers 
maskine brug, alt efter hvad der først opstår. Undladelse af at gøre dette kan 

resultere i død eller alvorlig personskade.

10.3  ÅRLIG EFTERSYNSRAPPORT

Key: "Y" Yes/Acceptable
"N" No/Unacceptable
"R" Repaired
"U" Unnecessary/Not Applicable

Comments:

Signature/Mechanic:
Signature/Owner-User:

Date:
Date:

• Check each item listed below.

• If an item is found to be "Unacceptable" make the necessary repairs and check the 
"Repaired" box.

• When all items are "Acceptable", the unit is ready for service.

Dealer
Street
City/State/Zip
Phone Number
Contact

Date
Serial Number
Model Number
Date Of Last Inspection
Date Placed In Service

Global Machinery Group, Inc.
3428 Bullock Lane, San Luis Obispo, CA 93401 USA
800-301-0499 • 805-303-2066 • Fax: 805-293-6211

Customer
Street
City/State/Zip
Phone Number
Contact

URNYURNYURNY
Decals:

Proper Placement/Quantity
Legibility
Correct Capacity Noted

Rails:
All Rail Fasteners Secure
Entry Gate Closes Properly
Manual/Safety Data In Box

Extending Platform:
Slides Freely
Latches In Stowed Position
Latches In Extended Position
Cable Secure

Platform:
Platform Bolts Tight
Platform Structure

Wire Harnesses:
Mounted Correctly
Physical Appearance
110/220V Outlet Safe/Working

Elevating Assembly:
Beam Structures
Welds
Retaining Rings
Cylinder Pins Secure
Scissor Slide Blocks*

Maintenance Lock:
Secure
Operational

Base:
Cover Panels Secure
Base Fasteners Tight
Bolts Tight

Axle/Wheel Assemblies:
Wheel Mounting Secure
Steering Cylinder Pins Secure
Check/Lube Steering Yokes

Component Area:
Valve Manifold(s) Secure
Hoses Tight/No Leaks
D/C Mtr(s) Secure/Operational
Contactors Secure
Pump Secure

Batteries:
Secure
Fully Charged

Battery Charger:
Secure
Operational

Breaks All Circuits

Operation:
Wires Tight
Switches Secure
All Functions Operational

Emergency Down:
Operational

Slow Speed Limit Switch:
Set Properly

Pothole Bars:  
Operate Smoothly
Lock In Place
Limit Switches Adjusted

Pressures & Hydraulics:
Oil Level Correct/Chg
Steering Pressure Set
Lift Pressure Set
Replace Breather Cap
Replace Hydraulic Filter
Inspect Hydraulic Oil; 

*See Service & Parts Manual for instructions

Annual Inspection Report

Emergency Stop:

Replace If Needed

13328

• Use proper Operator’s, Service and Parts manual for specificinformation and settings

Eftersyn
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11.  INSTRUKSER VED TRANSPORT OG LØFTNING

11.1  SIKKERHEDSANVISNING

11.2  FRIHJULSINDSTILLING VED SLÆBNING ELLER TRÆKNING

Før du trækker eller vinsjer maskinen, er det nødvendigt at løsne bremserne. Nulstil bremserne efter 
bugsering eller spil.   

Frakobl bremser inden bugsering eller spil 

Nulstilling af bremser 
Drej nøglekontakten til OFF-position for at nulstille bremsen.

Dette afsnit tilvejebringes som reference og erstatter ikke noget   
regering eller virksomheds politik vedrørende læsning, transport eller løft af 
GMG-maskiner. Lastbilchauffører er ansvarlige for lastning og sikring  
maskiner, og bør være uddannet og autoriseret til at betjene GMG maskineri. 
Drivere er også ansvarlige for at vælge det korrekte og passende trailer i  
henhold til regeringsbestemmelser og virksomhedspolitik. 
Drivere skal sikre, at køretøjet og kæderne er stærke nok til at holde maskin-
ens vægt (se serienummerpladen for maskinens vægt). 

Under lastning og losning skal transportkøretøjet parkeres på et plant  
underlag og sikres for at forhindre rullning.

RUNAWAY-FARE! Efter frigørelse af bremserne er der intet, der forhindrer 
maskinens kørsel. Maskinen ruller frit på skråninger. Fastgør altid hjulene før  
manuelt frigør bremserne.

Instrukser ved Transport og Løftning

1 Fastgør hjulene. 

2 Drej nøglekontakten til den nederste position på panelet Nedre kontrol. 

3 Indstil NØDSTOP-knappen til en ON-position på både undervognens og platformens kontrol-
panel.

4 Tryk på EMERGENCY STOP på panelet J 

5 Løft det røde dæksel op til bremseudløserkontakten, og flyt bremseudløserkontakten til  
UP-position og hold den nede. 
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11.2.1 KØRSEL ELLER TRÆKNING PÅ ELLER FRA ET TRANSPORTKØRETØJ

Før du ilægger eller tømmer maskinen, skal du kontrollere, at: 
 • Dækkets forlængelse, kontrol og komponentbakker er sikre. 
 Platformen er helt sænket. 
 Alle løse genstande er blevet fjernet. 
 Før du kører eller vinsjer maskinen: 
 Fastgør maskinen til en spil. 
 Remove all machine tie downs. Remove wheel chocks. 

Kørsel  
 •Drej basetastkontakten til PLATFORM. Kontroller, at NØDSTOP er nulstillet ved at dreje det med uret. 
 Gå ind på platformen, og nulstil platformen EMERGENCY STOP. 
 •Testplatformens kontrolfunktioner. 
 • Vælg langsom kørehastighedstilstand. Kør forsigtigt maskinen ud af transportkøretøjet med spillet monteret. 
Bemærk: Bremserne frigøres automatisk til kørsel og gælder automatisk, når maskinen stopper. 

Brug af spil  
 •Brug spillet forsigtigt for at sænke maskinen ned ad rampen. 
 • Fastgør hjulene og sæt bremserne i indgreb. 

Løft maskinen med en gaffeltruck 
 •Fastgør gaffeltrucksene på linje med gaffelindføringsåbningerne. 
 • Kør fremad i fuld udstrækning af gaflerne. 
 Løft maskinen 15 cm, og vip derefter gaflerne lidt tilbage for at holde maskinen sikker. 
 • Sørg for, at maskinen er i niveau, når du sænker gaflerne.

11.2.2 FASTGØRELSE TIL LASTBIL ELLER TRAILER TIL TRANSPORT

 •Drej nøglekontakten til OFF og fjern nøglen inden transport. 
 •Undersøg hele maskinen for løse eller usikrede genstande. 
 •Fastgør hjulene 
 Brug fastgørelsespunkterne på chassiset til forankring ned til transportoverfladen. 
 Brug kæder eller stropper med rigelig belastningskapacitet. 
 Brug mindst fire (4) kæder eller stropper. 
 Juster riggen for at forhindre beskadigelse af kæderne og maskinen.

Fastgør altid maskinen til en vinsj, når du læsser eller aflæser fra en lastbil 
eller trailer ved kørsel. Læs og forstå alle sikkerheds-, kontrol- og betjening-
soplysninger, der findes på maskinen og i denne vejledning, før du betjener 
maskinen.
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11.3 LØFTNINGSINSTRUKSER

•  Sænk platformen helt ned. Sørg for, at dækforlængelsen er trukket tilbage, og at kontrollerne og komponentbakkene 
er lukket og sikkert. Fjern alle løse genstande fra maskinen. 

•  Bestem maskinens tyngdepunkt. 

•  Fastgør kun rigning til de udpegede løftepunkter. 

•  Juster rigningen for at forhindre beskadigelse af maskinen og for at holde maskinen i niveau.

Kun kvalificerede riggere skal rigge og løfte maskinen. Sørg for, at kranen, 
lasteoverflader, sprederstænger, kabler, kæder og stropper har tilstrækkelig 
kapacitet til at modstå maskinens vægt. Se seriepladen for maskinens vægt.

Instrukser ved Transport og Løftning
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