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I.

SPECIFIKATIONER

II.

1930ED

2632ED

SPECIFIKATIONER

2646ED

HÖJD

3346ED

4046ED

4646ED

Arbetshöjd

12,00 m

13,90 m

15,90 m

Plattformshöjd

10,00 m

11,89 m

13,90 m

HÖJD

Arbetshöjd

7,80 m

10,00 m

10,00 m

Plattformshöjd

5,80 m

8,00 m

8,00 m

Nedsänkt:

Nedsänkt:

Skyddsräcken up

2,16 m

2,29 m

2,25 m

Skyddsräcken up

2,44 m

2,55 m

2,69 m

Skyddsräcken vikta

1,79 m

1,80 m

1,69 m

Skyddsräcken vikta

1,76 m

1,88 m

2,00 m

Platformsgolv

1,03 m

1,17 m

1,04 m

Platformsgolv

1,31 m

1,34 m

1,60 m

Skyddsräcke

1,10 m

1,10 m

1,10 m

Skyddsräcke

1,10 m

1,10 m

1,10 m

Fotskyddshöjd

0,15 m

0,15 m

0,15 m

Fotskyddshöjd

0,17 m

0,17 m

0,17 m

DIMENSIONER

DIMENSIONER

Längd

Längd

Nedsänkt

1,82 m

Med steg borttaget
Bredd
Frigångshöjd

2,45 m

2,46 m

Nedsänkt

2,46 m

2,46 m

2,46 m

Med steg borttaget

2,32 m

2,32 m

2,32 m

1,17 m

1,17 m

1,17 m

10 cm

10 cm

10 cm

1,66 m

2,26 m

2,32 m

0,76 m

0,80 m

1,17 m

5 cm

10 cm

10 cm

Plattformslängd

Bredd
Frigångshöjd
Plattformslängd

Förlängd

2,55 m

3,24 m

3,32 m

Förlängd

3,32 m

3,32 m

3,32 m

Indragen

1,64 m

2,25 m

2,31 m

Indragen

2,31 m

2,31 m

2,31 m

1,15 m

1,15 m

1,15 m

Plattformsbredd

0,74 m

0,80 m

1,15 m

PRESTANDA - GENERELLA SPECIFIKATIONER

Plattformsbredd

PRESTANDA - GENERELLA SPECIFIKATIONER

Liftkapacitet på plattformen

230 kg

230 kg

450 kg

Liftkapacitet på plattformen

350 kg

350 kg

230 kg

Förlängningskapacitet på däcket

120 kg

120 kg

120 kg

Förlängningskapacitet på däcket

120 kg

120 kg

120 kg

Svängradie - utomhus

1,56 m

1,74 m

2,00 m

Svängradie - utomhus

2,00 m

2,00 m

2,00 m

Kraftkälla

Batterier 24V/ 224 Ah

Kraftkälla

Direktelektrisk drivning

Körsystem

Direktelektrisk drivning

Körsystem

24v, 225 Ah batterier

Körhastighet

Körhastighet

Nedsänkt

Nedsänkt

4,02 km/h
0,70 km/h

Upphöjd
Hjuldimensioner
Stigningsförmåga

14 x 4,5 tum

16 x 5 tum

30 %

Tyngd

1490 kg

Max tillåten körhöjd
Max. tillåten vindhastighet
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5,80 m
0 m/s

2000 kg
8,00 m
0 m/s

2535 kg
8,00 m
12,5 m/s

3,4 km/h

0,7 km/h

Hjuldimensioner

16 x 5 tum
25 %

Bromsar

Fler-skivig

3,8 km/h

Upphöjd

Stigningsförmåga

25 %

Bromsar

3,8 km/h

Fler-skivig

Tyngd

2950 kg

3225 kg

3400 kg

Max tillåten körhöjd

10,00 m

11,89 m

10,00 m

Max. tillåten vindhastighet

12,5 m/s

0 m/s

0m/s
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1.

INTRODUKTION

Denna bruksanvisning har utformats för att förse dig, ägaren, användaren eller operatören med instruktionerna och
driftsförfaranden som är nödvändiga för att korrekt och säkert hantera din GMG Aerial Work Platform för att positionera personal, tillsammans med deras nödvändiga verktyg och material, till överliggande arbetsplatser.

Operatörshandboken måste läsas och förstås innan du kör din GMG Aerial
Work Platform. Användaren/operatören bör inte acceptera
driftsansvar
förrän han/hon har läst och förstår användarhandboken samt att ha drivit
GMG Aerial Work Platform under övervakning av obehöriga, utbildade och
kvalificerade operatörer.
Det är viktigt att operatören av saxliften inte är ensam på arbetsplatsen
under drift.
Modifikationer av denna maskin från den ursprungliga konstruktionen och
specifikationerna utan skriftligt tillstånd från GMG är strängt förbjudna. En
ändring kan äventyra säkerheten hos maskinen och utsätta operatören/
operatörerna för allvarliga skador eller dödsfall.

Global Machinery Group, Inc.

Din GMG Aerial Work Platform har utformats, byggts och testats för att ge en säker
och pålitlig service. Endast behörig, utbildad och kvalificerad personal får använda
eller betjäna maskinen.
GMG, som tillverkare, har ingen direkt kontroll över maskinapplikation och drift.
Korrekta säkerhetsmetoder är ansvariga hos ägaren, användaren och operatören.
Om det finns en fråga om ansökan och/eller driftkontakt:

Global Machinery Group
USA Kontor:

Europakontor:

Global Machinery Group, Inc.
3428 Bullock Lane
San Luis Obispo, CA 93401
USA
Telefon: +1.805.303.2066

GMG Europe
Leemidden 21
2678ME DE LIER
The NETHERLANDS
Telefon: + 31 174 52 59 90

www.goGMG.com
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2.

SÄKERHET

Använd INTE denna maskin förrän du har läst och förstått den här handboken, utfört inspektionen på arbetsplatsen,
kontroll av för-start och rutinunderhåll, och har slutfört alla testoperationer som beskrivits i avsnittet
Användarinstruktioner.
Vid misslyckande av att läsa, förstå och följa alla säkerhetsregler, varningar och instruktioner kan leda till allvarlig
skada eller dödsfall. För din säkerhet och säkerheten för dem runt dig, måste du använda din maskin enligt
instruktionerna i denna bruksanvisning.
GMG designar saxliftar för att på ett säkert och tillförlitligt sätt placera personal, tillsammans med deras nödvändiga
verktyg och material, på överordnade arbetsplatser. Maskinens ägare/användare/operatör bör inte ta ansvar för
maskinens funktion om den inte är korrekt utbildad.

2.1 VARNINGSSYMBOLER
GMG manualer använder symboler och färger för att hjälpa dig att identifiera viktig information om säkerhet, drift och
underhåll:

RÖD - Indikerar en överhängande farlig situation som, om den inte undviks,
kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.
ORANGE - Indikerar en potentiellt farlig situation som, om det inte undviks,
kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.
GUL med varningssymbol - Indikerar en potentiellt farlig situation som, om
den inte undviks, kan leda till mindre eller måttlig skada.
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2.2

FALLSKYDD

2.4
Operatörer måste överensstämma med arbetsgivare, arbetsplats och myndighetsregler om användning av personlig skyddsutrustning.

Överstig INTE den maximala plattformens kapacitet. Vikten från alternativ och
tillbehör kommer att minska den nominella plattformens kapacitet och måste
beaktas i den totala plattformen. Se dekalerna om alternativen.

Om din arbetsgivare eller arbetsplats kräver det, använd personlig fallskyddsutrustning
(PFPE) när du använder maskinen.

Höj INTE plattformen när maskinen är på en yta som är mjuk
och/eller på en sluttning.

All PFPE måste överensstämma med gällande regler och måste
inspekteras och användas enligt PFPE-tillverkarens instruktioner.

Använd INTE på tipplarmet som en en nivåindikator.
STANNA om tipplarmet låter och det röda ljuset lyser när plattformen är
höjd Var försiktig med att sänka plattformen. Flytta maskinen till en jämn yta.

13301

13304

Fallskydd måste vara ordentligt fastsatt vid en angiven förankringspunkt vid körning
eller användning av maskinen. Fäst bara ett fallskydd på varje förankringspunkt.

2.3

RISK FÖR ATT TIPPA ÖVER

ÖVERLASTA INTE

Körning: Kör INTE maskinen i en sluttning som överstiger
den maximala lutningen för uppförsbacke eller nedförsbacke. Lutningsbegränsning gäller för maskiner i nedsänkt position.

RISK FÖR ELSTÖT
RISK FÖR ELSTÖT! DENNA MASKIN ÄR INTE ISOLERAD!

Körning i nedsänkt läge: Var försiktig och minska hastigheten vid körning över
ojämn terräng, skräp, instabila eller hala ytor och nära hål eller branta sluttningar.

DÖD ELLER ALLVARLIG SKADA kommer att härröra från kontakt med eller otillräcklig aktsamhet från någon elektriskt laddad ledare.

Körning med plattformen förhöjd: Kör INTE på eller nära ojämn terräng, instabila
ytor, kanter, branta sluttningar eller andra farliga förhållanden.

Du måste upprätthålla ett avstånd på minst 3,05 m från vilken del av
maskinen som helst, eller dess belastning, och vilken elektrisk ledning
eller apparat som helst över 300 Volt upp till 50 000 volt. 30,5 cm extra avstånd krävs för varje ytterligare 30 000 volt.

13305

KÖR INTE PÅ OREGELBUNDEN
ELLER OSTABIL YTA

Maximal tillåten sidokraft

Observera avståndet för minsta säker närmande till maskinen.

200 Newton per person

Denna maskin är inte elektriskt isolerad och kommer inte att ge skydd mot kontakt med
eller närhet till elektrisk ström.
13306

Håll säker avstånd från elkablar och apparater i enlighet med gällande myndighetsregler
och följande tabell:

PUTTA ELLER DRA INTE
OBJEKT UTANFÖR
PLATTFORMEN

Minsta säkra avstånd från spänningsledare
13302

Spänning
0 till 300 Volt

13303

Undvik kontakt

Över 300V till 50kV

3,10 m

Över 50V till 200kV

4,60 m

Över 200kV till 350kV

6,10 m

Över 350kV till 500kV

7,60 m

Över 500kV till 750kV

10,7 m

Över 750kV till 1000kV

13,7 m

13307

FÖRHÖJ INTE UNDER
BLÅSIGA FÖRHÅLLANDEN

Tillåt för plattformsrörelse, dinglande av elektrisk ledning och var försiktig med starka och kraftiga vindar.
Håll dig borta från maskinen om den kommer i kontakt med kraftuttag. Personalen på marken eller i plattformen får
inte röra eller använda maskinen tills strömsledningarna är avstängda.
Använd inte maskinen som grund för svetsning.
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Tryck INTE eller dra åt något objekt utanför plattformen.
Putta INTE maskinen eller andra föremål med plattformen.
Nudda INTE intilliggande strukturer med plattformen.

13308

ANVÄND INTE SOM EN KRAN

Använd INTE plattformen för att frigöra en plattform som är fast eller på annat
sätt förhindrad från normal rörelse av en angränsande struktur. För utrustade
maskiner, höj INTE plattformen när vindhastigheten överstiger 12,5 m/s. Om
vindhastigheten överstiger 12,5 m/s när plattformen är förhöjd, sänk försiktigt
plattformen och sluta driften.
Öka INTE plattformens yta (dvs täcka skenorna med presenning eller plywood).
Ökad yta som utsätts för vind kommer att minska maskinens stabilitet.
Fäst INTE överhängande laster eller använda maskinen som en kran.
Lägg INTE laster utanför plattformen.
Transportera ALDRIG verktyg och material om de inte är ordentligt säkrade.
Säkra alla verktyg och lös material.
Ändra eller inaktivera ALDRIGnågon maskinkomponent.
Byt ALDRIG någon del av maskinen med föremål med olika vikt eller
specifikationer.
Modifiera eller ändra ALDRIG arbetsplattformen utan skriftligt tillstånd från
GNG.
Placera ALDRIG stegar eller byggnadsställningar i plattformen eller mot någon
del av maskinen.
Använd ALDRIG maskinen på en rörande eller rörlig yta eller ett fordon.
Se till att alla däck är i gott skick och skruvmuttrarna är ordentligt fastskruvade.
Använd INTE maskinen när chassibackarna är öppna.
Ändra INTE eller inaktivera gränsvärdesomkopplarna eller maskinkomponenter
som på något sätt påverkar säkerhet och stabilitet.
Byt INTE saker som är kritiska för maskinens stabilitet med föremål av olika vikt
eller specifikation. Modifiera eller ändra INTE maskinen utan skriftligt tillstånd från
tillverkaren.
Använd INTE batterier som väger mindre än originalutrustningen. Varje batteri
måste väga 25 kg. Batterierna måste väga minst 50 kg.
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2.5

FALLRISK

2.7
Sitt INTE, stå eller klättra på plattformens skyddsräcke. Håll alltid en fast fot på
plattformsgolvet hela tiden.
Lämna INTE plattformen när den är förhöjd. Håll plattformens golv fritt från skräp.
Fäst INTE ett fallskydd till en angränsande struktur.

13309

KLÄTTRA INTE PÅ RÄCKENA

Se till att alla portar är ordentligt stängda och säkrade innan du använder maskinen.
Operatörer måste följa arbetsgivarens och arbetsplatsens regler och myndighetsregler om
användning av personlig skyddsutrustning.

ANDRA SÄKERHETSRISKER

2.7.1 EXPLOSIONS- OCH BRANDRISKER
Använd INTE maskinen på farliga platser eller platser där eventuellt brandfarliga eller explosiva gaser eller partiklar
kan vara närvarande.

2.7.2 RISK FÖR SKADAD MASKIN
Utför en noggrann inspektion av maskinen innan start och testa alla funktioner före varje arbetsskift för att kontrollera
om det uppstår skador, fel och obehörig modifiering. Tag och ta bort en skadad, trasig eller modifierad maskin från
service. Använd INTE en skadad, trasig eller modifierad maskin.
Rutinunderhåll måste utföras av operatören före varje arbetsskift. Planerat underhåll måste utföras av en kvalificerad
servicetekniker med schemalagda intervall. Tagga och ta bort från varje maskin från service som inte har fått ett planerat förebyggande underhåll utfört.
Kontrollera att alla säkerhets- och instruktionsdekaler är på plats och oskadade.
Kontrollera att operatörens, säkerhets- och ansvarshandböckerna finns i förvaringsbehållaren som finns på
plattformen. Alla manualer måste vara fullständiga, oskadade och läsbara.

13310

LÄMNA INTE PLATTFORMEN MEDAN DEN ÄR
FÖRHÖJD

2.7.3 RISK FÖR PERSONSKADOR
Använd INTE maskinen när det finns ett läckage på hydraulisk vätska eller luft. Hydraulisk vätska eller luft under tryck
kan tränga igenom och/eller bränna huden.

2.6

RISK FÖR KOLLISION
Kontrollera efter utrustning, material eller andra hinder innan du flyttar.
Kontrollera efter överhängen före flyttningen.
Kontrollera efter krossningsrisker är förknippade med plattformsräckena innan de flyttas.

13311

Var försiktig med begränsad synvinkel och blinda vinklar vid körning eller drift.
Var medveten om utökade plattformspositioner när du flyttar maskinen.
Minska körhastigheten när du flyttar maskinen på backar, nära personal och
hinder, eller när ytan är våt, hal eller på annat sätt begränsande.

13312

Använd INTE på vägen till någon kran såvida inte kranens kontroller har låsts och / eller
försiktighetsåtgärder har vidtagits för att förhindra eventuell kollision.

Alla maskinutrymmen måste vara stängda och säkra under maskinens drift. Felaktig kontakt med komponenter under
något skydd kommer att orsaka allvarlig skada. Endast utbildad underhållspersonal ska få tillgång till maskinutrymmen. Operatören bör endast få tillgång till ett maskinutrymme vid inspektion av för-start.

2.7.4 SVETSLEDNING TILL PLATTFORMSÄKERHET (OM UTRUSTAD)
Läs, förstå och följ alla varningar och instruktioner som medföljer svetsaggregatet.
Anslut INTE svetsledningar eller kablar om inte svetsaggregatet är avstängt på plattformskontrollerna.
Använd INTE om inte svetskablarna är ordentligt anslutna.
Anslut INTE jordledaren till plattformen.

2.7.5 BATTERISÄKERHET
Brännrisker
Batterier innehåller syra. Använd alltid skyddskläder och ögonskydd när du arbetar med batterier. Undvik att spilla
eller komma i kontakt med batterisyra. Neutralisera batterisyror med bakpulver och vatten.

Stuntkörning och lek är FÖRBJUDET.
Titta på personalen och hindren under plattformen när du sänker plattformen.
Håll händer och lämmar borta från saxen.
13313

Använd sunt förnuft och planering när du använder maskinen med styrenheten från
marken. Håll säker avstånd mellan operatören, maskinen och fasta föremål.

Explosionsrisker
Håll gnistor, lågor och tänd tobak bort från batterierna. Batterier avger explosiv gas. Låt batterifacket vara öppet under
laddning för att undvika gasuppbyggnad.

Risker för elstöter
Undvik kontakt med eluttag.
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3.

KONTROLLER OCH KOMPONENTER

3.1

KOMPONENTPLATSER

Manuallåda

Plattform
Kontroller

Skyddsräcken

Plattform

Däckförlängning

Ingångsport
Underhåll
lås
Underhållslås
Lift-cylinder

Gaffeltruckficka

Chassi

Nödsänkning
Nedre kontrollstation

Sätt på / nödsänk
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Laddning
plats 1930ED
Fastbindings /
Lift punkter

Laddning
Plats
2632ED,
3346ED,
4046ED,
4646ED

Batterladdare

Gaffeltruckficka
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3.2.A

PLATTFORMSKONTROLLER (TYP A)
4

1

2

3.2.B

PLATTFORMSKONTROLLER (TYP B)

5

5

3
1

2

6

7

3
8

9

6

7

4

Var medveten om maskinens position och omgivning innan du aktiverar
någon kontrollfunktion.

Kontroll

Beskrivning

1

Funktionsomkopplare

Tryck för att aktivera KÖR, STYR och LYFT-funktionerna från Kontrollspaken.

2

Styr-brytare

3

Var medveten om maskinens position och omgivning innan du aktiverar
någon kontrollfunktion.

Kontroll

Beskrivning

1

Funktionsomkopplare

Tryck för att aktivera KÖR, STYR och LYFT-funktionerna från Kontrollspaken.

Använd tummen för att trycka och hålla väljarknappen intryckt åt vänster eller höger.

2

Styrbrytare / joystick

Använd tummen för att trycka och hålla väljarknappen intryckt åt vänster eller höger.

Kontrollspak

KÖR - Kontrollerar körning framåt och bakåt proportionellt.
LYFT - Kontrollerar lyft- och sänkningsfunktionerna proportionellt.

3

Kontrollspak

KÖR - Kontrollerar körning framåt och bakåt proportionellt.
LYFT - Kontrollerar lyft- och sänkningsfunktionerna proportionellt.

4

Lyft- / Driftval

Sätt brytaren till UPP-positionen för Lyftfunktioner.
Sätt brytaren till NED-positionen för Drivfunktioner.

4

Nödstopp

Tryck på NÖDSTOPP när som helst för att stoppa alla maskinfunktioner. Vrid brytaren medurs för att återställa.

5

Välj körhastighet

Brytaren i UPP-positionen (Kaninsymbol) indikerar att Höghastighetsdrift är valt.
Brytaren i NED-positionen (Sköldpaddasymbolen) indikerar att
Låghastighets-drift är valt.

5

Välj lyftfunktioner

Tryck på knappen för att aktivera lyftfunktionen.

6

Tutknapp

Tryck för att använda varningstutan.

7

Välj körhastighet

Ljus PÅ indikerar att låg hastighetsdrift är vald.
Ljus AV indikerar att hög hastighetsdrift är vald.

8

Välj drift

Tryck på knappen för att aktivera Driftfunktionen.

9

Diagnostisk display

Indikerar batteriladdningsstatus och visar diagnoskoder vid behov.

6

Tutknapp

Tryck för att använda varningstutan.

7

Nödstopp

Tryck på NÖDSTOPP när som helst för att stoppa alla maskin
funktioner. Vrid brytaren medurs för att återställa.
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3.2.C

PLATTFORMSKONTROLLER (TYP C)
3

1

3.3
4

8

NEDRE KONTROLLER
1

5

2

3

HOURS

6

7

4

5

2

Var medveten om maskinens position och omgivning innan du aktiverar
någon kontrollfunktion.

Kontroll

Beskrivning

1

Funktionsomkopplare

Tryck för att aktivera KÖR, STYR och LYFT-funktionerna från Kontrollspaken.

2

Nödstopp

3

Var medveten om maskinens position och omgivning innan du aktiverar
någon kontrollfunktion.

Kontroll

Beskrivning

1

Nödstopp

Tryck på NÖDSTOPP när som helst för att stoppa alla maskinfunktioner. Vrid brytaren medurs för att återställa.

Tryck på NÖDSTOPP när som helst för att stoppa alla maskinfunktioner.
Vrid brytaren medurs för att återställa.

2

Plattform Höj/Sänk Brytare

Kontrollspak

KÖR - Kontrollerar körning framåt och bakåt proportionellt.
LYFT - Kontrollerar lyft- och sänkningsfunktionerna proportionellt.
DÄCK - Styr däckrörelsen - förläng/fäll in proportionellt.

Med nyckelbrytaren i det LÄGRE läget flyttar du den här brytaren
upp för att lyfta plattformen eller ner för att sänka plattformen

3

Nyckelbrytare

4

Välj drift

Tryck på knappen för att aktivera Driftfunktionen.

PLATTFORM - Välj för att styra från PLATTFORM-kontrollpanelen.
LÄGRE - Välj för att manövrera från den lägre kontrollpanelen.
AV - Välj för att stoppa driften från endera kontrollpanel.

4

Batteriindikator

Indikerar batteriladdningens tillstånd

5

Välj lyftfunktioner

Tryck på knappen för att aktivera lyftfunktionen.

5

Brytare för bromsutlösning

6

Tutknapp

Tryck för att använda varningstutan.

7

Välj körhastighet

Ljus PÅ indikerar att långsam hastighetsdrift är vald.
Ljus AV indikerar att hög hastighetsdrift är vald.

Använd bromsutlösaren UPP och håll den för att lossa bromsarna.
Släpp brytaren för bromsutlösning efter användning. Använd INTE
brytaren för bromsutlösning, om maskinen är förhöjd eller ligger på
en sluttande yta eller om det finns en operatör på plattformen.

8

Diagnostisk display

Indikerar batteriladdningsstatus och visar diagnoskoder vid behov.
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4.

INSPEKTION AV ARBETSPLATS

Använd INTE denna maskin förrän du har läst och förstått den här handboken, utfört inspektionen på arbetsplatsen,
förstartkontroll och rutinunderhåll, och har slutfört alla testoperationer som beskriv i avsnittet om
användarinstruktioner.
Kontrollera arbetsplatsen och avgör om arbetsplatsen är lämplig för säker maskinoperation. Gör detta innan du flyttar
maskinen till arbetsplatsen.
Var noga med att saxliften är rätt maskin för jobbet.
Var medveten om arbetsplatsförhållandena och fortsätt att titta på risker när du använder maskinen.

4.1

INSPEKTION AV ARBETSPLATS

Innan du använder maskinen ska du kontrollera arbetsplatsen för alla möjliga faror, inklusive men inte begränsat till:
• Branta sluttningar eller hål, inklusive de som döljs av vatten, is, lera osv.
• Lutande, instabila eller hala ytor
• Gupp, obstruktioner och skräp
• Överliggande hinder och elektriska ledare
• Övriga föremål eller utrustning
• Farliga platser och atmosfärer
• Otillräcklig yta och stöd för att klara alla belastningskrafter som maskinen ålägger
• Vind- och väderförhållanden
• Förekomsten av obehörig personal
• Andra möjliga osäkra förhållanden
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5.

BRUKSANVISNING & FUNKTIONSTESTER

Använd INTE denna maskin tills du har läst och förstått den här handboken, utfört inspektionen av arbetsplatsen,
förstartkontroll och rutinunderhåll, och har slutfört alla testoperationer som beskrivs i avsnittet Användarinstruktioner.
Det här avsnittet innehåller instruktioner och test för varje funktion av maskinens drift. Följ alla säkerhetsregler och
intruktioner. Operatören måste genomföra inspektioner och ett funktionstest av maskinen före varje arbetsskift för att
kontrollera att alla maskinsystem fungerar korrekt.
Testa maskinen på en fast plan yta med inga skräp, avstängningar, gropar eller överliggande hinder. Utför varje steg
som beskrivs i det här avsnittet.
Denna maskin får endast användas av utbildad och behörig personal. Om flera operatörer använder den här maskinen måste alla vara utbildade, kvalificerade och behöriga att använda den. Nya operatörer måste utföra ett test för
inspektion av för-start och funktion innan användning av maskinen.
Operatörer måste följa alla arbets- och arbetsplatsregler och myndighetsregler om användning av personlig
skyddsutrustning.
Använd INTE en maskin som inte fungerar. Om någon funktion inte fungerar enligt beskrivningen, tagga maskinen
och ta bort den för reparation av en kvalificerad servicetekniker.

5.1

FÖR-START
• Utför förstartsinspektion.
• Kontrollera att NÖDSTOPP vid både nedre och plattformskontrollerna kan vridas medurs för att
återställa.

5.1.1 FUNKTIONSTEST
1.

Välj ett testområde som är fast, jämn och fri från obstruktion.

2.

Kontrollera att batteriet är anslutet.

5.1.2 VID DE NEDRE KONTROLLERNA
3.

Vrid NÖDSTOPPEN medsols för att ställa den i läge PÅ.

4.

Ställ nyckeln på de nedre kontrollerna vid LÄGRE-kontroller

5.1.3 TESTA NÖDSTOPP
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5.

Tryck på NÖDSTOPPEN för att ställa den i läge AV.

6.

När NÖDSTOPP trycks in, är alla funktioner avstängda - blinkande lampa ska inte tändas.

7.

Vrid NÖDSTOPPEN medsols för att ställa den i läge PÅ.

8.

När NÖDSTOPP är inställd på PÅ - alla funktioner är aktiverade - blinkande ljus ska blinka.
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5.1.4 TESTA UPP- / NED-FUNKTIONER

TESTA FUNKTIONSAKTIVERING OCH UPP-/NED-FUNKTIONER

Kontrollera området ovan och runt maskinen för hinder och elledningar innan du använder maskinen.
En summer med olika ljudfrekvens styrs av det centrala systemet. Nedstigningslarmet låter vid 80 pip per minut.
Larmet som sätts av när maskinen inte är stabiliserad lyder vid 200 pip per minut.
9.

Vid nedre kontroller vrider du nyckeln till läge AV eller PLATTFORM.

10.

Vid nedre kontroller trycker du på knappen för HÖJA / SÄNKA plattformen. Ingen funktion
bör fungera.

11.

Vrid nyckeln till lägre kontrollläge.

12.

Vid den Nedre kontrollstationen trycker du upp och håller PLATTFORM UPP BRYTAREN.
Plattformen bör höjas.

13.

Tryck ner och håll PLATTFORM NER BRYTAREN.
Plattformen bör sänkas till slutet. Nedstigningslarmet ska låta medan plattformen sänks.

5.1.5 TESTA NÖDSÄNKNINGEN
Machine Rear View

14.

Aktivera UPP-funktionen och höj plattformen ca 60 cm.

15.

Dra NÖDSÄNKNINGEN.
Plattformen bör sänkas. Nedsänkningslarmet kommer inte att höras.

Kontrollera området ovan och runt maskinen för hinder och elledningar innan du använder maskinen.
Kontrollspak framåt

20.

Sätt brytaren till UPP-positionen för Lyftfunktioner.

21.

Långsamt flytta KONTROLLSPAKEN framåt och följande bakåt - håll inte in funktionsomkopplaren på kontrollspaken.
Inga funktioner bör fungera.

22.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

23.

Flytta långsamt KONTROLLSPAKEN bakåt.
Plattformen bör höjas. Att frigöra kontrollspaken bör stoppa funktionen.

24.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN. Tryck långsamt kontrollspaken framåt.
Plattformen bör sänkas. Nedstigningslarmet ska låta medan plattformen sänks.

5.2.B TESTA FUNKTIONSAKTIVERING OCH UPP-/NED-FUNKTIONER
20.

Aktivera lyftfunktionerna genom att trycka på LYFT-Funktionsknappen.
När den trycks in lyser LED-lampan i den här knappen.

21.

Långsamt flytta KONTROLLSPAKEN framåt och följande bakåt - håll inte in funktionsomkopplaren på kontrollspaken.
Inga funktioner bör fungera.

22.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

23.

Flytta långsamt KONTROLLSPAKEN bakåt.
Plattformen bör höjas. Att frigöra kontrollspaken bör stoppa funktionen.

24.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN. Tryck långsamt kontrollspaken framåt.
Plattformen bör sänkas. Nedstigningslarmet ska låta medan plattformen sänks.

Knob

13318

5.1.6 PÅ PLATTFORMSKONTROLLERNA
16.

Vrid nyckeln till Plattformskontroll.

5.1.7 TESTA NÖDSTOPP
17.

Tryck in plattformens NÖDSTOPP-knappen till läge av.
Inga funktioner bör fungera.

18.

Dra eller vrid NÖDSTOPP-knappen medsols till på-läge.
LED-lampan ska lysa.

5.1.8 TESTA TUTAN
19.

Tryck på TUT-knappen.
Tutan borde höras.
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Kontrollspak bakåt

5.2.C TESTA FUNKTIONSAKTIVERING OCH UPP-/NED-FUNKTIONER
20.

Aktivera lyftfunktionerna genom att trycka på LYFT-Funktionsknappen.
När den trycks in lyser LED-lampan i den här knappen.

21.

Långsamt flytta KONTROLLSPAKEN framåt och följande bakåt - håll inte in funktionsomkopplaren på kontrollspaken.
Inga funktioner bör fungera.

22.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

23.

Flytta långsamt KONTROLLSPAKEN bakåt.
Plattformen bör höjas. Att frigöra kontrollspaken bör stoppa funktionen.

24.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN. Tryck långsamt kontrollspaken framåt.
Plattformen bör sänkas. Nedstigningslarmet ska låta medan plattformen sänks.
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TESTA STYRNINGEN

5.5.A TESTA BEGRÄNSAD KÖRHASTIGHET

25.

Sätt brytaren till NED-positionen för Drivfunktioner.

26.
27.

28.

33.

Sätt brytaren till UPP-positionen för Lyftfunktioner.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

34.

Tryck på FUNKTIONSOMKOPPLAREN. Höj plattformen ca 2 m från marken.

Tryck in Joysticks-brytaren ovanpå kontrollhandtaget i den riktning som identifierats av den
gröna vänstra pilen på kontrollpanelen. Styrhjulen ska vrida sig i den riktning som den gröna
vänstra pilen pekar på kontrollpanelen.

35.

Sätt brytaren till NED-positionen för Drivfunktioner.

36.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

37.

Flytta KONTROLLSPAKEN långsamt till full körläge.
Den maximala körhastigheten som uppnås med plattformen ska inte överstiga 30,5 cm/s.

•

Om körhastigheten med plattformen förhöjs överstiger 30,5 cm/s, märk och plocka bort
maskinen omedelbart från service.

Tryck in Joysticks-brytaren i den riktning som identifieras av den gula högerpil på kontrollpanelen. Styrhjulen ska vrida sig i den riktning som den gula högerpil pekar på kontrollpanelen.

5.3.B TESTA STYRNINGEN
25.

Aktivera drivningsfunktionerna genom att trycka på DRIVFUNKTION-knappen. När den
tryckts in lyser LED-lampan i mitten i den här knappen.

26.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

27.

Tryck in Joysticks-brytaren ovanpå kontrollhandtaget i den riktning som identifierats av den
gröna vänstra pilen på kontrollpanelen. Styrhjulen ska vrida sig i den riktning som den gröna
vänstra pilen pekar på kontrollpanelen.

28.

Tryck in Joysticks-brytaren i den riktning som identifieras av den gula högerpil på kontrollpanelen. Styrhjulen ska vrida sig i den riktning som den gula högerpil pekar på kontrollpanelen.

5.3.C TESTA STYRNINGEN
25.

Aktivera drivningsfunktionerna genom att trycka på DRIVFUNKTION-knappen. När den
tryckts in lyser LED-lampan i den här knappen.

26.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

27.

Tryck in Joysticks-brytaren ovanpå kontrollhandtaget i den riktning som identifierats av den
gröna vänstra pilen på kontrollpanelen. Styrhjulen ska vrida sig i den riktning som den gröna
vänstra pilen pekar på kontrollpanelen.

28.

Tryck in Joysticks-brytaren i den riktning som identifieras av den gula högerpil på kontrollpanelen. Styrhjulen ska vrida sig i den riktning som den gula högerpil pekar på kontrollpanelen.

5.4 PROVKÖRNING OCH BROMSNING
29.

Tryck och håll ned funktionsomkopplaren på kontrollspaken.

30.

Flytta långsamt kontrollspaken framåt / neråt tills maskinen börjar röra sig och sätt sedan
spaken till mittläget.
Maskinen ska gå framåt, i riktning mot rattarna och sedan komma till ett snabbt stopp.

31.

Tryck och håll ned funktionsomkopplaren på kontrollspaken.

32.

Flytta långsamt kontrollspaken bakåt / uppåt tills maskinen börjar röra sig och sätt sedan
spaken till mittläget.
Maskinen ska röra sig bakåt, i riktning mot plattformens ingång, och komma till ett snabbt
stopp.

5.5.B TESTA BEGRÄNSAD KÖRHASTIGHET
33.

Aktivera lyftfunktionerna genom att trycka på LYFT-Funktionsknappen.

34.

Tryck på FUNKTIONSOMKOPPLAREN. Höj plattformen ca 2 m från marken.

35.

Aktivera drivningsfunktionerna genom att trycka på DRIFT-Funktionsknappen.

36.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

37.

Flytta KONTROLLSPAKEN långsamt till full körläge.
Den maximala körhastigheten som uppnås med plattformen ska inte överstiga 30,5 cm/s.

•

Om körhastigheten med plattformen förhöjs överstiger 30,5 cm/s, märk och plocka bort
maskinen omedelbart från service.

5.5.C TESTA BEGRÄNSAD KÖRHASTIGHET
33.

Aktivera lyftfunktionerna genom att trycka på LYFT-Funktionsknappen.

34.

Tryck på FUNKTIONSOMKOPPLAREN. Höj plattformen ca 2 m från marken.

35.

Aktivera drivningsfunktionerna genom att trycka på DRIFT-Funktionsknappen.

36.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

37.

Flytta KONTROLLSPAKEN långsamt till full körläge.
Den maximala körhastigheten som uppnås med plattformen ska inte överstiga 30,5 cm/s.

•

Om körhastigheten med plattformen förhöjs överstiger 30,5 cm/s, märk och plocka bort
maskinen omedelbart från service.

Notera: Bromsarna måste kunna hålla maskinen på vilken lutning som den kan klättra.
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6.

BRUKSANVISNING
Kontrollera området ovan och runt maskinen för hinder och elledningar innan du använder maskinen.

6.1

NÖDSTOPP
• Tryck in NÖDSTOPPEN till AV-läget vid de nedre kontrollerna eller plattformen för att stoppa alla
maskinens funktioner.
• Om någon funktion fungerar när antingen NÖDSTOPP trycks in, reparera NÖDSTOPP-funktionen
innan du använder maskinen.

6.2

NÖDSÄNKNING
Om styrsystemet misslyckas när plattformen är förhöjd, använd nödsänkningsproceduren för att sänka plattformen på ett säkert sätt.
Klättra inte ner från saxställningen eller lämna plattformen.

Nödsänkningssystemet används för att sänka plattformen vid strömavbrott.
• Dra ner nödsänkningsspaken för att sänka plattformen.
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6.3

ANVÄNDNING FRÅN NEDRE KONTROLLER
Kontrollera området ovan och runt maskinen för hinder och elledningar innan du använder maskinen.
Driv- och styrningsfunktionerna är inte tillgängliga från de LÄGRE KONTROLLERNA.
1.

Vrid nyckeln till LÄGRE KONTROLLLÄGE.

2.

Ställ in NÖDSTOPPEN till läge-PÅ på både de nedre och plattformskontrollerna.

3.

Var noga med att batteriet är anslutet innan du använder maskinen.

6.4.1.C ATT POSITIONERA PLATTFORMEN
1.

Aktivera lyftfunktionerna genom att trycka på LYFT-Funktionsknappen.

2.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

3.

Dra KONTROLLSPAKEN framåt / bakåt för att höja plattformen.

4.

Dra KONTROLLSPAKEN framåt / bakåt för att sänka plattformen.

6.4.2.A TILL STYRNING

4.

6.4

Flytta UPP-/ NED-BRYTAREN enligt markeringar på kontrollpanelen.

ANVÄNDNING FRÅN PLATTFORMSKONTROLLER
Kontrollera området ovan och runt maskinen för hinder och elledningar innan du använder maskinen.
1.

Vrid nyckeln till Plattformskontroll.

2.

Ställ in NÖDSTOPPEN till läge-PÅ på både de nedre och plattformskontrollerna.

3.

Var noga med att batteriet är anslutet innan du använder maskinen.

6.4.1.A ATT POSITIONERA PLATTFORMEN
1.

Sätt brytaren till UPP-positionen för Lyftfunktioner.

2.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

3.

Dra KONTROLLSPAKEN framåt / bakåt för att höja plattformen.

4.

Dra KONTROLLSPAKEN framåt / bakåt för att sänka plattformen.

1.

Sätt brytaren till NED-positionen för Drivfunktioner.

2.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

3.

Vrid styrhjulen med Joystick-brytaren som finns på toppen av kontrollreglaget.

6.4.2.B TILL STYRNING
1.

Aktivera drivningsfunktionerna genom att trycka på DRIFT-Funktionsknappen.

2.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

3.

Vrid styrhjulen med Joystick-brytaren som finns på toppen av kontrollreglaget.

6.4.2.C TILL STYRNING
1.

Aktivera drivningsfunktionerna genom att trycka på DRIFT-Funktionsknappen.

2.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

3.

Vrid styrhjulen med Joystick-brytaren som finns på toppen av kontrollreglaget.

6.4.1.B ATT POSITIONERA PLATTFORMEN
1.

Aktivera lyftfunktionerna genom att trycka på LYFT-Funktionsknappen.

2.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

3.

Dra KONTROLLSPAKEN framåt / bakåt för att höja plattformen.

4.

Dra KONTROLLSPAKEN framåt / bakåt för att sänka plattformen.
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6.4.3.A

FÖR ATT KÖRA
1.

Sätt brytaren till NED-positionen för Drivfunktioner.

2.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

•

Öka hastighet: Flytta långsamt KONTROLLSPAKEN från centrum.

•

Dra KONTROLLSPAKEN framåt för att åka framåt. Dra KONTROLLSPAKEN bakåt för att
flytta bakåt.

•

Sänk hastighet: Flytta långsamt KONTROLLSPAKEN till centrum.

•

Stanna: Återställ kontrollspaken för att centrera eller släppa FUNKTIONSOMKOPPLAREN.
Använd de färgkodade riktpilarna på plattformskontrollerna för att identifiera den riktning
maskinen ska köra.

Maskinens körhastighet är begränsad när plattformen är upphöjd.
Batteriets tillstånd påverkar maskinens prestanda. Maskinens varvtal och
funktionshastigheten sjunker när batterinivåindikatorn blinkar.

6.4.3.B

6.4.4.A FÖR ATT SÄNKA KÖRHASTIGHETEN
Driftsreglagen kan användas i två olika körhastighetslägen.
Läget för långsam körning är aktiverat när körhastighetsomkopplaren är i läget NED och satt mot
Sköldpaddeikonen.
Läget för snabb körhastiget är aktiverat när körhastighetsomkopplaren är i UPP-positionen and satt
mot Kaninikonen.

6.4.4.B FÖR ATT SÄNKA KÖRHASTIGHETEN
Driftsreglagen kan användas i två olika körhastighetslägen.
När knappen Välja Körhastighet (sköldpaddeikon) trycks in och LED-lampan är på, är långsamt körläge
aktiverat.
När knappen Välja Körhastighet (sköldpaddeikon) inte är intryckt och LED-lampan inte är på, är snabbt
körläge aktivt.

FÖR ATT KÖRA
1.

Aktivera drivningsfunktionerna genom att trycka på DRIFT-Funktionsknappen.

2.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

•

Öka hastighet: Flytta långsamt KONTROLLSPAKEN från centrum.

•

Dra KONTROLLSPAKEN framåt för att åka framåt. Dra KONTROLLSPAKEN bakåt för att
flytta bakåt.

•

Sänk hastighet: Flytta långsamt KONTROLLSPAKEN till centrum.

•

Stanna: Återställ kontrollspaken för att centrera eller släppa FUNKTIONSOMKOPPLAREN.
Använd de färgkodade riktpilarna på plattformskontrollerna för att identifiera den riktning
maskinen ska köra.

6.4.4.C FÖR ATT SÄNKA KÖRHASTIGHETEN
Driftsreglagen kan användas i två olika körhastighetslägen.
När knappen Välja Körhastighet (sköldpadda på ikon) trycks in och LED-lampan är på, är långsamt
körläge aktivt.
När knappen Välja Körhastighet (sköldpaddeikon) inte är intryckt och LED-lampan inte är på, är snabbt
körläge aktivt.

Maskinens körhastighet är begränsad när plattformen är upphöjd.
Batteriets tillstånd påverkar maskinens prestanda. Maskinens varvtal och
funktionshastigheten sjunker när batterinivåindikatorn blinkar.

6.4.3.C

FÖR ATT KÖRA
1.

Aktivera drivningsfunktionerna genom att trycka på DRIFT-Funktionsknappen.

2.

Tryck och håll ned FUNKTIONSOMKOPPLAREN på kontrollspaken.

•

Öka hastighet: Flytta långsamt KONTROLLSPAKEN från centrum.

•

Dra KONTROLLSPAKEN framåt för att åka framåt. Dra KONTROLLSPAKEN bakåt för att
flytta bakåt.

•

Sänk hastighet: Flytta långsamt KONTROLLSPAKEN till centrum.

•

Stanna: Återställ kontrollspaken för att centrera eller släppa FUNKTIONSOMKOPPLAREN.
Använd de färgkodade riktpilarna på plattformskontrollerna för att identifiera den riktning
maskinen ska köra.

Maskinens körhastighet är begränsad när plattformen är upphöjd.
Batteriets tillstånd påverkar maskinens prestanda. Maskinens varvtal och
funktionshastigheten sjunker när batterinivåindikatorn blinkar.
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6.5.1.A AVLÄSNING AV LUTNING

6.5.1.C AVLÄSNING AV LUTNING
Om någon av de DIAGNOSTISKA BILDSKÄRMARNA har meddelandet TLT, upptäcker de inre lutsensorerna en LUTNING.

Övre framsidan kontrollbox - typ A

Ytterligare rörelser är avstängda, med undantag för att sänka plattformen.
Sänk plattformen direkt när TLT-meddelandet ges. Positionera maskinen på fast plan mark.

6.5.2.C ÖVERBELASTNINGSINDIKERING
Om någon av de DIAGNOSTISKA BILDSKÄRMARNA har meddelandet OL, är plattformen överbelastad. Inga funktioner kommer fungera. Ett larm hörs.

Om den röda lampan lyser upp (vänster), upptäcker de inre lutningssensorerna en lutning.
Ytterligare rörelser är avstängda, med undantag för att sänka plattformen.
Sänk plattformen direkt när lampan tänds. Positionera maskinen på fast plan mark.

6.5.2.A ÖVERBELASTNINGSINDIKERING

Tryck in NÖDSTOPPET för att ställa den i AV-positionen.

2.

Ta bort vikt från plattformen.

3.

Dra ut NÖDSTOPPET för att ställa den i PÅ-positionen.

Tryck in NÖDSTOPPET för att ställa den i AV-positionen.

2.

Ta bort vikt från plattformen.

3.

Dra ut NÖDSTOPPET för att ställa den i PÅ-positionen.

6.5.3.C BATTERISTATUS (BARA PÅ TYPE C KONTROLLBOX)
När inget av ovanstående är tillämpat visar displayen statusen för batterierna. Där 100 är en full laddning / 0 (noll) tomma batterier.

Om den röda lampan lyser upp (höger), är plattformen överbelastad. Ingen funktion kommer att
fungera. Ett larm hörs.
1.

1.

BILDSKÄRM

6.5.1.B AVLÄSNING AV LUTNING
Om någon av de DIAGNOSTISKA BILDSKÄRMARNA har meddelandet LL, upptäcker de inre lutsensorerna en LUTNING.
Ytterligare rörelser är avstängda, med undantag för att sänka plattformen.

6.6

KÖRNING PÅ EN SLUTTNING

Sänk plattformen direkt när LL-meddelandet ges. Positionera maskinen på fast plan mark.

6.5.2.B ÖVERBELASTNINGSINDIKERING
Om någon av de DIAGNOSTISKA BILDSKÄRMARNA har meddelandet OL, är plattformen överbelastad. Inga funktioner kommer fungera. Ett larm hörs.
1.

Tryck in NÖDSTOPPET för att ställa den i AV-positionen.

2.

Ta bort vikt från plattformen.

3.

Dra ut NÖDSTOPPET för att ställa den i PÅ-positionen.

Kör INTE maskinen på en sluttning med plattformen förhöjd.
Plattformen måste vara i fullt nedfälld position innan du kör på en sluttning.
Bestäm höjden och sidolutningssvärdena för maskinen och bestämm lutningsgraden.
Maximal fram- / bakåtlutning, nedfällt läge 25%.
Maximal sidolutning, nedfällt läge 5 °.
Notera: Lutningsvärden beror på markförhållanden och dragkraft.
Ställ körhastighetsomkopplaren till läget NED (sköldpadda) för att aktivera läget för långsam körning.
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8.

6.7 FÖR ATT FÖRLÄNGA OCH DRA IN DÄCKET

BATTERILADDNING
Laddarens yta kan bli varm medan den används. Kontakt med huden eller

1 Tryck på plattformspärrens fotpedal på förlängningsdäcket.
2 Skjut plattformens förlängningsskydd för att förlänga plattformen
till önskat läge.

Platform Lock Pin
Foot Pedal

omgivande material bör undvikas.
För att minska risken för elektriska stötar, anslut endast till en korrekt jordad
enfasig (3-tråds) uttag.

Stå inte på plattformsförlängningen när du förlänger eller drar tillbaka den.

Använd inte en extern laddare eller ett boosterbatteri.
Ladda batteriet i ett välventilerat område.

OM UTRULLNINGSDÄCKET FÖRLÄNGS KONTROLLERAR DU ATT DET ÄR
KLART UNDER DÄCKOMRÅDET INNAN DU SÄNKER PLATTFORMEN.

6.8

Använd korrekt AC-ingångsspänning för laddning enligt anvisningarna på
maskinen.
Använd endast GMG-godkända batterier och laddare.

AVSTÄNGNINGSPROCEDUR

• När du är färdig med maskinen, placera plattformen i nedfälld position.
• Parkera maskinen på en jämn yta.

VIKTIGT - Var noga med att koppla ur laddaren från uttaget innan du försöker använda enheten.
Laddaren anger status för laddningscykeln.

•Vrid nyckeln till AV och ta bort nyckeln för att förhindra obehörig användning. Lämna försiktigt plattformen med en
konstant tre (3) punkt avstigning / grepp.
• Tryck in den Röda Huvudströmbrytaren / sänk Nödstoppbrytaren till AV-läget när du lämnar m askinen vid
arbetsdagens slut.

1930-ED

2632-ED, 3346-ED,
4046-ED, 4646-ED

• Ladda batterierna.

Battery Charge
Location
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9.

UNDERHÅLL

Använd INTE denna maskin tills du har läst och förstått den här handboken, har utfört inspektion på arbetsplatsen, För-start inspektion och rutinunderhåll, och har slutfört alla testoperationer som beskrivs i
avsnittet om driftsanvisningar.
Operatören måste genomföra en Förstartskontroll av maskinen och testa alla funktioner före varje arbetsskift för att
kontrollera om det uppstår skador, fel och obehörig modifiering. Inspektionen är utformad för att upptäcka om något
är uppenbart fel på en maskin innan operatören utför funktionstesterna.
Tagga och ta bort en skadad, trasig eller modifierad maskin från service.
Använd INTE en skadad, funktionsfel eller modifierad maskin.
Använd För-start inspektionen för att bestämma vilket rutinunderhåll som krävs.
Operatören får endast utföra de rutinunderhållsdetaljer som anges i denna bruksanvisning.

VIKTIGT - Planerade checklistor för underhållsinspektion ingår i denna bruksanvisning endast för behöriga

servicetekniker. Endast kvalificerade servicetekniker kan utföra reparationer till maskinen. Efter att reparationerna är
slutförda måste operatören utföra en förstartskontroll innan du fortsätter till funktionstestet.

Hydraulisk vätska under tryck kan penetrera och bränna huden, skada ögonen och kan orsaka allvarlig skada, blindhet och död. Reparera läckor
direkt. Vätskeläckage under tryck kan inte alltid vara synligt. Kontrollera om
knapphål läcker med en bit kartong, inte din hand.
Utför aldrig arbete eller inspektion på maskinen med plattformen förhöjd
utan att först stoppa saxaggregatet med underhållslåset.
Utför schemalagt underhåll med rekommenderade intervaller. Misslyckande
med att utföra planerat underhåll med rekommenderade intervaller kan
resultera i en defekt eller felaktig maskin och kan leda till skada eller död hos
operatören. Håll underhållsposter aktuella och korrekta.
Rapportera omedelbart eventuella skador, fel, obehörig modifiering eller
funktionsfel hos din handledare. Eventuell defekt måste repareras före
fortsatt användning.
Använd INTE en skadad, modifierad eller trasig maskin.
Lämna aldrig hydraulkomponenter eller slangar öppna. Anslut alla slangar
och montering omedelbart efter demontering för att skydda systemet mot
yttre föroreningar (inklusive regn). Öppna aldrig ett hydrauliskt system när
det finns föroreningar i luften. Rengör alltid omgivningen innan du öppnar
hydrauliska system. Använd endast rekommenderade smörjmedel. Felaktiga
Felaktiga smörjmedel eller inkompatibla smörjmedel kan orsaka så mycket
skada som ingen Titta på provisoriska "fixar" som kan äventyra säkerheten
och leda till dyrare reparation. Inspektion och underhåll bör utföras
av kvalificerad personal som är bekant med utrustningen.
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9.1

RUTINUNDERHÅLL
Utför ALDRIG arbete eller inspektion på maskinen med plattformen förhöjd
utan att först stoppa saxaggregatet med underhållslåset.

9.4 SMÖRJNING
Operatören får endast utföra rutinunderhåll. Smörjning som anges som Schemalagd underhåll måste utföras av en
kvalificerad servicetekniker.

VIKTIGT - Operatören får bara utföra underhållsdetaljer i kontrolllistan för För-start inspektion.
Frekvent och årligt underhåll måste utföras av kvalificerade servicetekniker.

9.2

FULL

KONTROLL AV FÖR-START

ADD

Utför rutinunderhåll som identifierats i kontrolllistan för För-start inspektion.

13327
9.3

FREKVENT OCH ÅRLIGT UNDERHÅLL

Frekventa inspektionschecklistor och årliga inspektionsrapporter måste utföras av kvalificerade servicetekniker som
är utbildade och behöriga att utföra underhåll på denna maskin och måste ske i enlighet med de procedurer som
beskrivs i servicehandboken. Rutiner för underhållsinspektion ingår i denna bruksanvisning för användning av kvalificerade servicetekniker.
Maskiner som har varit ute av drift i mer än tre månader måste ha Frekventa Inspektionschecklistor genomförda innan
de får återgå till service.

9.4.1 SMÖRJNING
NR

SAK

SPECIFIKATION

FREKVENS

1

Hydraulisk
Reservoar

Mobilvätska DTE 10, DTE 13M eller
AW32.

Rutinunderhåll
Kontrollera nivån planerat dagligen

Byt inte ut andra vätskor eftersom pump- Underhållsbyte
skador kan uppstå.
årligen eller var 600:e timme,
vilket som än händer först.
Fyll till mitten av
oljestickan med plattform i nedfälld position.

VIKTIGT - Förutom de regelbundna inspektionschecklistorna och årlig inspektion måste 30-dagars service utföras
efter de första 30 dagarna eller 40 timmars första service.
Se service- och komponenthandboken för specifika instruktioner.

2

Hydraulisk lock
Andningsfilter
Hydrauliskt filter

Andningsfilter
(placerad inuti fyllnadslock)
Hydraulisk filterdosa
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9.5

UNDERHÅLLSLÅS

10. INSPEKTIONER

DÖD ELLER ALLVARLIGA SKADOR!
Utför ALDRIG arbete eller inspektion på maskinen med plattformen förhöjd
utan att först sätta saxställningen fast med underhållslåset. På maskiner som
är utrustade med två underhållslås, måste båda ställas in för att på ett säkert
sätt arbeta med eller inspektera maskinen. Båda underhållslåsen måste tas
bort innan du sänker plattformen.
Försök INTE sänka plattformen med ett underhållslås på plats.
Anslut INTE underhållslåsen om plattformen inte är tom på verktyg och
material.

10.1 KONTROLL AV FÖR-START
Operatören måste göra en för-startskontroll av maskinen före varje arbetsskift. Använd INTE en skadad eller felaktig
maskin.
Initiell Beskrivning
Var noga med att bruksanvisningen är klar, läsbar och i förvaringsbehållaren på plattformen.
Var säker på att alla dekaler är läsbara och på plats.
Kontrollera efter hydrauliska oljeläckage.
Kontrollera efter batteriläckage.

1 Höj plattformen ca 2.2 m från marken

Kontrollera följande komponenter eller områden för skador, felaktigt installerade eller
saknade delar och obehöriga ändringar:

2 Vrid underhållslåsen och låt de hänga rakt ner.

Elektriska komponenter, ledningar och elkablar

3 Sänk plattformen tills underhållslåset vilar säkert på länken.

Batterianslutningar

Ta bort underhållslåset när du sänker plattformen.

Elektriska komponenter, ledningar och elkablar

Lossa underhållslåsen genom att höja plattformen något och rotera dem till upplagd position.

Batteri och anslutningar
Drivmotorer

1930-ED & 2632-ED

3346-ED, 4046-ED & 4646-ED

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

The 3346-ED, 4046-ED and 4646-ED
machines have two Maintenance Locks,
located at the machine rear and front.

Skjutblock / slitskydd
Däck och hjul
Jordrem
Gränssnittsbrytare, larm och strålkastare
Muttrar, bultar och andra fästningar
Plattformsporten
Strålkastare och larm
Underhållslås
Plattformsförlängning
Saxspinnar och behållande fätningar
Plattformskontrollspak

Maintenance
Lock

Bromsutlösningskomponenter
Maintenance
Locks

Gropvakter

Kontrollera hela maskinen efter:
Sprickor i svetsar eller konstruktionsdelar
Bucklor eller maskinskador
Var säker på att alla strukturella och andra kritiska komponenter är närvarande och
alla tillhörande fästanordningar och stift är på plats och ordentligt åtspända
Var noga med att skyddsräckena är ordentligt monterade och säkrade och att alla stift
och bultar är ordentligt fastsatta.
Kontrollera att chassifacken är stängda och låsta och
batterierna är ordentligt anslutna.

Utför ALDRIG arbete eller inspektion på maskinen med plattformen förhöjd
utan att först stoppa saxaggregatet med underhållslåset.
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10.2 CHECKLISTA FÖR FREKVENT INSPEKTION

10.3 ÅRLIG INSPEKTIONSRAPPORT

Denna checklista ska användas med 3 månaders intervaller eller var 150: e
maskinsanvändning, beroende på vilket som inträffar först. Misslyckande med

Annual Inspection Report

att göra det kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.
Frekventa underhållsinspektioner bör endast utföras av kvalificerade servicetekniker.
Kopiera den här sidan för återanvändning. Håll kontrollinspektionerna aktuella.
Spela in och rapportera alla händelser till din handledare.
Se service- och komponenthandboken för specifika instruktioner.

Modellnummer

Initiell

Serienummer

Timmavläsning

Beskrivning

Global Machinery Group, Inc.
3428 Bullock Lane, San Luis Obispo, CA 93401 USA
800-301-0499 • 805-303-2066 • Fax: 805-293-6211
Dealer
Street
City/State/Zip
Phone Number
Contact

Customer
Street
City/State/Zip
Phone Number
Contact

• Check each item listed below.
Key: "Y" Yes/Acceptable
• Use proper Operator’s, Service and Parts manual for specificinformation and settings
"N" No/Unacceptable
• If an item is found to be "Unacceptable" make the necessary repairs and check the
"Repaired" box.
"R" Repaired
• When all items are "Acceptable", the unit is ready for service.

"U" Unnecessary/Not Applicable

Y N R U
Utför alla kontroller som anges på För-start inspektionen.
Smörj styroket.
Kontrollera tillståndet av hydraulvätska i behållaren. Oljan ska vara klar
och gulfärgad.
Batterier
Elektrisk ledning
Däck och hjul
NÖDSTOPP
Nyckelbrytare
Tuta (om utrustad)

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

Körbromsar
Körhastighet - nedfälld
Körhastighet - upphöjd
Körhastighet - långsam
Tankventilationssystem
Spärrkomponenter
Testa ned- & grop-gränssnittsbrytare

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

Wire Harnesses:
Mounted Correctly
Physical Appearance
110/220V Outlet Safe/Working
Elevating Assembly:
Beam Structures
Welds
Retaining Rings
Cylinder Pins Secure
Scissor Slide Blocks*

Base:
Cover Panels Secure
Base Fasteners Tight
Bolts Tight

Y N R U

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
Emergency Stop:
Breaks All Circuits
Maintenance Lock:
Secure
Operational

Y N R U

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;
Replace If Needed

Testa upp-gränssnittsbrytare
Ytterligare underhållskrav vid svåra förhållanden
Om maskinen används i mycket dammiga, exceptionellt varma eller exceptionellt kalla förhållanden, byt ut luftfilteret och det hydrauliska filtret (under normala förhållanden byt ut varje 6 månader eller 300 timmar, beroende på

*See Service & Parts Manual for instructions
Comments:

vilket som kommer först).
13328
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11. TRANSPORT- OCH LYFTANVISNINGAR
11.1 SÄKERHETSINFORMATION
Det här avsnittet tillhandahålls som referens och ersätter inte någon
regering eller företagspolicy avseende lastning, transport eller lyft av GMGmaskiner. Lastbilschaufförer ansvarar för lastning och säkring av
maskiner, och bör vara välutbildade och behöriga att använda GMG-maskiner.
örare är också ansvariga för att välja rätt och lämplig släpvagn enligt
myndighetsregler och företagspolicy. Föraren måste se till att fordonet och
kedjan är tillräckligt starka för att hålla maskinens vikt (se serienummerplattan
för maskinvikt).
Vid lastning och avlämning måste transportfordonet parkeras på en jämn yta
och säkrad för att förhindra rullning.

11.2 KONFIGURATION AV FRI-HJUL VID VINSCHNING ELLER BOGSERING
RISK FÖR FARA! Efter att bromsarna släppts finns inget för att stoppa
maskinen. Maskinen rullar fritt i backarna. Kila alltid fast hjulen innan du
manuellt släpper bromsarna.
Innan du drar eller vinschar maskinen måste bromsarna lossas. Återställ bromsarna efter släp eller
vinsch.
Koppla ur bromsar före bogsering eller vinschning

1
2
3
4
5

Kila fast hjulen.
På den Nedre kontrollpanelen vrider du nyckeln till det Lägre läget.
På plattformen ställer du in NÖDSTOPPEN medurs till läget PÅ
Tryck på NÖDSTOPPEN på grundkontrollpanelen.
Lyft upp det röda locket till bromsutlösaren och skjut bromsavlastaren till UP-läge och håll
den nertryckt.

Återställning av bromsar
Vrid nyckeln till Av-läget för att återställa bromsen.
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11.3 LYFTINSTRUKTIONER

11.2.1 KÖRNING ELLER VINSCHNING PÅ ELLER AV ETT TRANSPORTFORDON
Fäst alltid maskinen på en vinsch vid lastning eller lossning från lastbil eller
släpvagn vid körning. Läs och förstå all säkerhet, kontroll och driftsinformation som finns på maskinen och i denna bruksanvisning innan du använder
maskinen.
Innan du lastar eller avlastar maskinen ska du kontrollera att:
• Däckförlängningen, kontrollerna och komponentbrickorna är säkra.
• Plattformen är helt sänkt.
• Alla lösa föremål har tagits bort.
Innan du kör eller vinschar maskinen:
• Fäst maskinen till en vinsch.
• Ta bort alla maskinbindningar. Ta bort hjulkilarna.

Endast kvalificerade riggare ska rikta och lyfta maskinen. Se till att kranen,
lastytorna, spridarstängerna, kablarna, kedjorna och banden har tillräcklig
kapacitet för att motstå maskinens vikt. Se serienummer för maskinens vikt.

• Sänk plattformen helt ner. Kontrollera att däckförlängningen är indragen och kontrollerna och komponentbrickorna är
stängda och säkrade. Ta bort alla lösa föremål från maskinen.
• Bestäm maskinens tyngdpunkt.
• Fäst rigg till endast angivna lyftpunkter.

Körning
•Vrid basnyckeln till PLATTFORM. Kontrollera att NÖDSTOPP återställs genom att vrida den medsols.
• Gå på plattformen och återställ plattformens NÖDSTOPP.
• Testa plattformens kontrollfunktioner.
• Välj långsam-hastighetsläget. Kör försiktigt av maskinen från transportfordonet med den fastsatta vinschen.
Obs! Bromsarna släpps automatiskt för körning och kommer automatiskt att sättas igång när maskinen stannar.

• Justera riggen för att förhindra skador på maskinen och för att hålla maskinen stabil.

Vinschning
• Använd försiktigt vinschen för att sänka maskinen nerför rampen.
• Kila fast hjulen och koppla in bromsarna.
Lyfta maskinen med en gaffeltruck
• Placera gafflarna i linje med gaffeltruckens ficka.
• Kör fram till gaffelns fulla utsträckning.
• Lyft maskinen 15 cm och luta sedan gafflarna något bakåt för att hålla maskinen säker.
• Se till att maskinen är jämn när du sänker gafflarna.

11.2.2 SÄKRA TILL LASTBIL ELLER TRAILER VID TRANSPORT
• Vrid nyckeln till AV och ta bort nyckeln före transport.
• Kontrollera hela maskinen för lösa eller osäkra föremål.
• Kila fast hjulen
• Använd fästpunkterna på chassit för att förankra ner till transportytan.
• Använd kedjor eller band med tillräcklig lastkapacitet.
• Använd minst fyra (4) kedjor eller band.
• Justera riggen för att förhindra skador på kedjorna och maskinen.
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