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INTRODUKSJON ESITTELY

Hyvät  Asiakkaat,
PlatformBaset  kiittää Teitä  valintanne  johdosta

Uudet laitteenne ovat tulos innovatiivisesta
tutkimuksesta ja laadusta. Se on suunniteltu
täyttämään vaatimukset toiminnasta, luotettavuudesta,
mukavuudesta ja pitkästä eliniästä, tyylikäs ja
erinomainen suoritustekniikka.

Kun koneenne tarvitsee huoltoa,  käyttäkää
ainoastaan meidän toimittamia varaosia
luotettavuuden ja soveltuvuuden takaamiseen.

Kjære Kunde,
PlatformBasket takker deg for ditt valg

Denne maskinen er et resultat av nyskapende
forskning og  kvalitet. Den er bygget for å være
funksjonelt, sikkert, komfortabelt og med lang levetid,
med stil og best mulig teknisk utførelse.

Ved vedlikehold av maskinen må man kun bruke
reservedeler som leveres av oss for å garantere
pålitelighet og egnethet.
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HENSIKT MED VEILEDNINGEN

Hensikten med denne veiledningen er å gi
brukerne nødvendig kunnskap når det gjelder utføring
av prosedyrer som gjelder riktig funksjon av maskinen.
All informasjon i denne veiledningen må LESES og
ASSIMILERES før man prøver å sette maskinen i drift.

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN er
det viktigste instrumentet. La den være i maskinen.
Husk at INTET UTSTYR ER SIKKERT dersom
operatøren ikke følger sikkerhetsforeskriftene.

På grunn av at produsent ikke kontrollerer direkte
funksjon og bruk av maskinen, er riktige
sikkerhetsprosedyrer overlatt bruker og brukers
personale.

Alle instruksjoner som finnes i denne veiledningen,
er basert på bruk av maskinen når den fungerer på
RIKTIG måte. Det vil si uten ombygninger og/eller
forandringer av den originale modellen. Enhver form
for ombygging og/eller forandring er STRENGT
FORBUDT dersom man ikke har fått godkjenning fra
PlatformBasket.

Dette  "SIKKERHETSSYMBOLET" brukes for å
tiltrekke oppmerksomheten mot potensielle farer
som kan føre til skader eller død dersom de ikke
overholdes. Personalets sikkerhet og egnet bruk
av maskinen må være det viktigste. Skilt som
FARE, VÆR OPPMERKSOM, VARSEL, VIKTIG, etc.
finnes i hver del av denne veiledningen for å
understreke fareområder. De defineres som
følgende:

FARE
Indikerer en imminent faresituasjon som vil føre til
alvorlige skader eller død dersom de ikke unngåes.

VÆR OPPMERKSOM
Indikerer en potensiell faresituasjon som kan føre til
mindre eller middels skader dersom de ikke unngåes.
Dette skiltet kan også brukes som varsel mot farlig
bruk.

VARSEL
VARSEL  eller INSTRUKSJONER indikerer en
nødvendig prosedyre for sikker funksjonsmåte og
dersom de ikke følges kan de føre til feil funksjon eller
en skade på maskinen.

KÄSIKIRJAN T ARKOITUS

Tämän käyttökirjan tarkoituksena on toimittaa
käyttäjille olennaisia  tietoja menettelytavoista jotka
ovat tarpeellisia laitteen tarkoituksenmukaiseen
käyttöön

ja laitteelle määrätyille tavoitteille.Kaikkit tiedot jotka
tämä kasikirja sisältää, täytyy LUKEA ja KÄSITTÄÄ
ennen minkäänlaisen laitteen tominnan kokeilua.

KÄSIKIRJA on kaikkein tärkein instrumentti.  Säilytä
se koneessa. Muista  että MIKÄÄN LAITE EI OLE
TURVALLINEN jos sen käyttäjä ei noudata
turvallisuusmääräyksiä.

Koska tuottajalla ei ole suoranaista kotntrollia
koneen toiminnasta tai sen soveltamisesta,
tarkoituksenmukaiset turvallisuus toimenpiteet ovat
käyttäjän ja henkilökunnan vastuulla

Kaikki ohjeet tässä käyttökirjassa pohjautuvat
koneen käyttöön kun kone toimii OIKEIN.

Ilman muutoksia ja/tai muuntamisia alkuperäiseen
malliin. Mikä tahansa koneen muutos ja/tai
muuntaminen on EHDOTTOMASTI KIELLETTY, ilman
PlatformBasketin hyväksymistä.

Tätä "TURVALLISUUSMERKKIä" käytetään herät-
tämään huomiota mahdollisista vaaroista ja jos
niitä aliarvioidaan, ne voivat aiheuttaa vammoja
tai kuoleman. Henkilöstön turvallisuus ja laitteen
oikea käyttö täytyvät olla tärkein huoli.  VAARA, VAR-
OITUS, VAROVAISUUTTA, TÄRKEÄÄ, jne merkit
ovat sisällytetty tämän käsikirjan jokaiseen os-
aan osoittamaan vaaralliset alueet  Ne määritel-
lään seuraavasti:

VAARA
Osoittaa välitöntä vaaratilannetta mikä voi aiheuttaa
vakavia vammoja tai kuoleman jos sitä ei vältetä.

HUOMIO
Osoittaa mahdollista vaaratilannetta joka voi aiheuttaa
vähäisiä tai keskivertaisia vammoja jos sitä ei
noudateta. Tätä merkkiä voidaan käyttää myös
osoittamaan vaarallista käytäntöä.

VAROITUS
VAROITUS tai OHJEITA osoitt aa menettelyt avan joka
on välttämätön että kone voi toimia turvallisesti ja jos
sitä ei seurata se voi aiheuttaa huonosti toimivuutta tai
vahinkoa koneelle.
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INDEKS

SEKSJON

B 
BESKRIVELSE OG BRUK AV MASKINEN

B01
TEKNISK INFORMASJON

B02
GENERELL BESKRIVELSE

B03
SIKKERHETSANORDNINGER

B04
KONTROLLPANEL PÅ BAKKEN

B05
KONTROLLPANEL ELEKTROPUMPE

B06
KONTROLLER FOR BEVEGELSE/ STABILITET

B07
KONTROLLSPAKER PÅ BAKKEN FOR LUFTDEL

B08
KONTROLLPANEL I KURV

B09
KONTROLLSPAKER I KURV

B10
ANDRE ANORDNINGER

B11
TRANSPORT

B12
OPPSTART/ STANS

B13
BRUK AV MASKINEN

B14
NØDMANØVRER

INDEKSI

OSA

B 
KONEEN KUVAUS JA SEN KÄYTTÖ

B01
TEKNILLISIÄ TIETOJA

B02
YLEINEN KUVAUS

B03
TURVALLISUUS LAITTEET

B04
MAAKONTROLLIPANEELI

B05
SÄHKÖPUMPUN KONTROLLIPANEELI

B06
SIIRRON/STABILAATION OHJAUSLAITTEET

B07
MAAKONTROLLIVIVUT  (ILMAOSILLE)

B08
KORIN KONTROLLIPANEELI

B09
KORIN KONTROLLIVIVUT

B10
MUITA LAITTEITA
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KULJETUS
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KÄYNNISTYS/SAMMUTUS
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KONEEN KÄYTTO
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HÄTÄTILANTEEN TOIMENPITEET
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INDEKS
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C01
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C04
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C05
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C06
TILSTRAMMING AV SKRUER

C07
FYLLING

C08
KONTROLL OLJENIVÅ/ETTERFYLLE/ERSTATNING

OLJE REDUKSJONSGIR BELTER

C10
KONTROLL NIVÅ HYDRAULIKKOLJE

C11
SLITASJE GLIDESTYKKER

INDEKSI

OSA

C 
HUOLTO

C01
JOHDANTO

C02
TURVALLISUUDEN HUOLTO

C03
HUOLTO-OHJELMA

C04
RASVAUS/VOITELU

C05
VOITELUTAULUKKO

C06
RUUVIEN KIRISTYS

C07
VARUSTEITA

C08
ÖLJYN TASON TARKASTUS / TÄYSI / TELOJEN

ÖLJYNVAIHTO

C10
HYDRAULISEN ÖLJYN TASON TARKASTUS

C11
LIUKUMIEN KULUMINEN



0041875_004

INDEKS

SEKSJON

D 
REGISTER AND KONTROLLKUPONGER

D01
REGISTER FOR VEDLIKEHOLD OG EIERSKIFTE

D02
REGISTER OVER EIERSKIFTE

D03
REGISTER FOR VEDLIKEHOLD
JOURNAL OVER ERSTATNING AV MASKINENS DELER

D04
VEDLIKEHOLDSJOURNAL

INDEKSI

OSA

D 
REKISTERI JA KUPONGIT

D01
HUOLTOREKISTERI
JA OMISTAJANVAIHTO

D02
OMISTAJANVAIHTOREKISTERI

D03
HUOLTOREKISTERI
KONEEN OSIEN VAIHDOSTA

D04
HUOLTOREKISTERI KORTIT
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INNHOLD
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E 
INTEGRASJON FOR RADIO /

KABELSTYRT VERSJON

E00
MERKING PÅ MASKINEN

E01
GENERELL BESKRIVELSE

E02
FLYTTE- / STABILISERINGSKOMMANDOER

E03
NØDMANØVRE

INDEKSI

OOOOOSSSSSAAAAA

E 
INTEGROINTI RADIO VERSIOLLE /

OHJAUSKAAPELI

E00
KONEESEEN SOVELLETTAVAT MERKIT

E01
YLEISKUVAUS

E02
SIIRRON / STABILOINNIN KOMENNOT

E03
KÄSITTELY HÄTÄTILANTEESSA
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KONSULTASJON

 ADVARSEL
Du må lese og forstå manualen før du bruker
maskinen.

Kapittelet E gjelder KUN for den RADIO/KABEL-styrte
versjonen.

INTRODUKSJON TIL MANUALEN
KÄSIKIRJAN JOHDANTO

A SIKKERHETSINSTRUKSJONER OG -REGLER
TURVALLISUUSOHJEET JA MÄÄRÄYKSET

B BRUKERMANUAL
KÄSIKIRJA

C VEDLIKEHOLD
HUOLTO

D OGG OG KONTROLLKUPONGER
PÄIVÄKIRJA JA KONTROLLIKUPONGIT

INTEGRASJON FOR RADIO-/KABELSTYRTE VERSJON (VALGFRI)
INTEGROINTI RADIO/KAAPELIOHJATTUUN
VERSIOON (VALINNAINEN)

1575_005

KONSULTOINTI

 VAROITUS
Käsikirja täytyy lukea ja ymmärtää ennen koneen
käyttöä.

Luku E viittaa AINOASTAAN radio/kauko-ohjattuun
versioon.

Käsikirja on jaettu 6 osaanManualen er delt inn i 6 deler
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INTRODUKSJON

Med denne veiledningen ønsker PlatformBasket å gi
operatørene indikasjoner og informasjon som trengs for
riktig bruk og normalt vedlikehold for å garantere best mulig
funksjon og lengst mulig levetid av produktet.

Produktet forlater vår fabrikk etter at alle de elektriske og
mekaniske komponenten er kontrollerte og med tanken
full av hydraulikkolje.

JOHDATUS

Tämän käsikirjan avulla PlatformBasket haluaa antaa
käyttäjille tarpeellisia ohjeita ja tietoja koneen oikeaan
käyttöön ja sen normaali huolto, jotta voidaan taata paras
toiminnallisuus seka tuotteen pitkä elinikä.

Laitteisto lähtee tehtaaltamme sähköisten ja
mekaanisten osien tarkastuksen jälkeen, ja täyden
hydraulisen öljytankin kanssa.
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IDENTIFIKASJON AV MASKINEN

Maskinens identifikasjonsskilt er festet på en av
maskinens sider.

Følgende spesifikasjoner er stemplet på skiltet:

1. Modell
2. Serienummer
3. Byggeår

og annen teknisk informasjon som gjelder maskinen.

VARSEL
For ordrer i garantitiden eller for reservedeler, indiker
modellnummer (1) og serienummer (2).

KONEEN TUNNISTAMINEN

Koneen tunnistamislevy on kiinnitetty koneen yhteen
kylkeen.

Levyssä ovat painettuna seuraavat ominaisuudet:

1. Malli
2. Matrikkelinumero
3. Valmistusvuosi

ja muita koneeseen liittyviä teknisiä tietoja.

HUOMIO
Takuu tai vaihto-osiin liittyviin kysymyksiin, ilmoittakaa
mallinumero (1) ja matrikkelinumero (2).
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GENERELLE
SIKKERHETSFORESKRIFTER

De fleste av ulykkene som skjer på arbeidsplassen
er på grunn av skjødesløshet når det gjelder vedlikehold
eller bruk av maskinen.

Det er derfor nødvendig å lese denne veiledningen
slik at man er i grad til å arbeide med maksimal sikkerhet
og opprettholde maskinens effektivitet.

Hold en avstand på minst 5 m fra ledninger med
elektrisk spenning.

Hold en avstand på minst 2 m fra områder med
store nivåforskjeller (grøfter, ujevn grunn, etc.…)

Kontroller at det er nok drivstoff slik at man unngår
at maskinen stanser.

Bruk en vernehjelm og sikkerhetsbelte som er
festet til den spesielle kroken i kurven.

Håndtak og stigbrett må holdes fri for søle, olje,
fett og annet.

Det er forbudt å laste plattformen når den er i
høyden.

Det er forbudt å bruke plattformen for løfting av
last.

Det er forbudt med overlast, sideheving, støt,
bryske og plutselige bevegelser av kurven.

Maskinen kan kun brukes på stødig grunn slik at
alle de fire støttebeinaene kan settes på grunnen.

Det er forbudt å bruke maskinen dersom
støttebeinaene er åpne og dersom de ikke er
plassert riktig på grunnen.

Før hver arbeidsseksjon kontroller de passive og
aktive sikkerhetstiltak.

Maskinen kan kun brukes når den er i god
driftstilstand.

Operatøren som er i kurven må hjelpes av en riktig
opplært person på bakken.

Det er forbudt å gå opp eller ned fra maskinen når
denne styres fra bakken.

Det er forbudt å fjerne beskyttelsesdeksler og/
eller kasser, med unntak for vedlikehold.

YLEISIÄ
TURVALLISUUSOHJEIT A

Suurin osa työaikana tapahtuvista onnettomuuksista
johtuvat koneen huolimattomasta käytösta tai sen
huollosta.

Sen vuoksi on tärkeää lukea tämä käsikirja jotta
konetta voidaan käyttää mahdollisimman turvallisesti ja
että kone on aina hyvässä kunnossa.

Pitäkää yli 5 m välimatka sähköjohdoista jotka
ovat jännitteessä.

Pitäkää vähintään 2 m välimatka alueista joissa
on suuria korkeuseroja (kaivot, jyrkät maaperät,
jne…).

Varmistakaa että polttoainetta on tarpeeksi
koneen väkinäisen pysäyttämisen estämiseksi.

Käyttäkää turvakypärää ja turvavyötä joka kiin-
nitetään siihen tarkoitettuun korin koukkuun.

Kahvat, polkimet ja portaat ovat pidettävä aina
puhtaina liejusta, öljyistä, rasvoista ja muista
aineista.

On kiellettyä kuormittaa lavaa kun se on ylhäällä.

On kiellettyä käyttää lavaa kuorman nostamiseen.

Korin ylipainotus, trasversaalinen kuormitus,
törmäykset,  äkilliset ja yhtäkkiset liikkeet ovat kiel-
lettyjä.

Konetta voidaan käyttää ainoastaan lujalla
maaperällä jotta kaikki neljä stabilaattoria ovat
maassa.

Konetta ei tule koskaan käyttää ilman stabilaatto-
rien oikeaa aukaisua ja maahanasettamista.

Ennen jokaista työvuoroa tarkastakaa passiiviset
ja aktiiviset turvatoimenpiteet.

Konetta voidaan käyttää ainoastaan ja yksi-
nomaan silloin kun se on täydellisesti huolletussa
kunnossa.

Korin käyttäjää tulee avustaa koulutettu henkilö
maassa.

On kiellettyä nousta tai laskeutua koneesta kun
sitä ohjataan maasta.

On kiellettyä poistaa, lukuunottamatta huoltoon li-
ittyvissä asioissa, suojaavia konepelteäa ja/tai ko-
teloita.

.
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GENERELLE
SIKKERHETSFORESKRIFTER

Aldri åpne motorrommet uten å først fjerne
strømmen fra kontrollpanelet på bakken.

I området under kurvens arbeidsområde må det
ikke være noen hinder eller farer for senking av
kurven.

Forsikre seg om at ingen stopper i området under
plattformens arbeidsområde.

Det er forbudt å forlate maskinen i andre tilstander
enn hvileposisjon og uten at man har fjernet
nøklene fra kontrollpanelet.

Det er forbudt å bruke maskinen i lyn og tordenvær
eller når det ser ut som om det kan bli tordenvær.

Før man går opp i kurven, kontroller at den er
horisontal og om nødvendig reguler den ved bruk
av de spesielle kommandoene.

Det er forbudt å bruke maskinen når vindstyrken
overstiger 12 m/s.

Det er farlig å bevege seg over en skråning eller
grunn som kan gi etter.

I tilstand med dårlig sikt er det forbudt å bruke
maskinen siden den ikke er utstyrt med egen
belysning.

Det er forbudt å kjøre maskinen på offentlige veier.
Maskinen er ikke autorisert for dette.

Det er forbudt å bruke maskinen dersom den er
inklinert mer enn 1° fra  horisontal.

Man må ikke stå under støttebeina når disse er i
bevegelse.

En operatør må ikke ta på seg driftsansvar før han
har fått riktig opplæring av autorisert og kompetent
personale.

Før man starter drift av maskinen, kontroller
arbeidsområdet for elektriske luftledninger, andre
maskiner som kraner, maskiner som fungerer på veien
eller spor og bygningsutstyr.

YLEISIÄ
TURVALLISUUSOHJEIT A

Älkää koskaan aukaisko moottoritilaa ennenkuin
olette katkaisseet virran maassa olevasta kon-
trollipaneelista

Korin työalueen alla ei saa olla mitään mikä voi
aiheuttaa esteitä tai vaaraa korin alaslaskemis-
vaiheessa.

Varmistakaa ja mahdollsiesti estäkää että kukaan
ei voi pysähtyä kuormalavan alla olevaan tilaan.

Koneen jättämistä muuhun kuin lepoasemaan
ja ennen avaimien poisottamista kontrolli-
paneelista, on ehdottomasti kielletty.

Konetta ei saa kayttaa salamoinnin aikana tai
saatilan aikana joka suosii  salamien muodos-
tumista.

Ennen koriin nousemista varmistakaa etta se on
vaakatasossa ja mahdollisesti saatakaa sita sii-
hen tarkoitetuilla saatolaitteilla.

IKonetta ei saa käyttää kun tuulen voimakkuus
ylittää 12 m/s.

Konetta on vaarallista siirtää viettävässä tai upot-
tavassa maastossa.

Huonon näkyvyyden aikana koneen käyttö on kiel-
letty koska sitä ei ole varustettu omilla valaisimil-
la

Koneen kuljetus on kiellettyä liikennöidyillä teillä.
Konetta ei ole hyväksytty tällaiseen käyttöön.

Koneen käyttö on kiellettyä yli 1° maaperän kalte-
vuudessa tasavaakatilaan verrattuna

Pysähtyminen stabilaattorien alapuolelle ei ole
sallittua kun ne ovat liikkeessä.

Käyttäjän ei tule hyväksyä vastuuta koneiston käytöstä
jos häntä ei ole koulutettu asianmukaisesti pätevän ja
hyväksytyn henkilöston avulla.

Ennen käytön aloittamista tarkistakaa ett ä työalueella
ei ole irrallisia sähkölinjoja, muita koneita kuten
nostureita, koneita jotka toimivat tiellä ja kiskoilla ja
rakennuslaitteita
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GENERELLE
SIKKERHETSFORESKRIFTER

Før man starter arbeidet må operatør og ansvarlig ta
forhåndsregler for å unngå faresituasjoner.

Bruk ikke maskinen uten først ha utført
vedlikeholdsoperasjonene i henhold til spesifikasjonene
og utløpsdatoene indikert av konstruktør.

 Forsikre seg om at daglig inspeksjon og
funksjonskontroll er utført før man bruker maskinen.

Kontroller at det er nok plass over, ved siden og under
plattformen når man hever, senker, roterer bommen eller
når man bruker teleskopfunksjonen.

Forsikre seg om at operatørene på andre maskiner i
luften eller som befinner seg på bakken er
oppmerksomme på luftplattformen. Fjern strømmen fra
kraner. Om nødvendig sett ut hinder på bakken.

Ikke skyv eller trekk maskinen eller annet ved bruk av
bommens teleskopiske mekanisme.

Ikke sett komponenter på kurvens rekkverk foruten
godkjenning fra PlatformBasket.

Bruk aldri bommen til annet enn flytting av personale,
deres utstyr og redskaper til arbeidsposisjon.

Man må aldri overstige plattformens nominelle
kapasitet.Referer til belastningsdiagrammene som
finnes i denne veiledningen. Plasser lasten jevnt i
kurvens bunn.

Arbeid aldri med en maskin i dårlig driftstilstand.
Skulle det oppstå en feil, stans maskinen, plasser et

GODT SYNBART skilt og meld fra til kompetent personale.

Ikke fjern, forandre eller deaktivere pedalkontrollen
ved å sperre den eller ved bruk av andre midler.

Det er ikke lov å utføre plutselige eller akrobatiske
bevegelser når man er i kurven

YLEISIÄ
TURVALLISUUSOHJEIT A

Ennen työn aloittamista käyttäjän ja vastuuhenkilön
tulee tehdä varotoimenpiteitä jotta voitaisiin välttää
tunnettuja vaaroja

Konetta ei tule käyttää jos huoltotoimenpiteitä ei ole
suoritettu erityisten määräyksien mukaisesti ja
valmistajan osoittamiin määräaikoihin mennessä.

Varmistakaa että päivittäiset valvonnat ja tarkastukset
ovat tehty ennenkuin kone laitetaan käyttöön.

Tarkistakaa että on tarpeeksi tilaa kuormalavan
yläpuolella, sivussa ja alapuolella nostamisessa,
laskemisessa, puomin pyöriessä tai teleskooppia
käytettäessä.

ATarkastakaa että muiden ilma- tai maastokoneiden
käyttäjät  ovat tietoisia ilmalaiturin läsnäolosta. Irroittakaa
sähkö ilmanostureista. Jos tarpeellista, laittakaa esteitä
maaperään.

Älkää työntäkö tai vetäkö konetta tai muita laitteita
käyttämällä puomin teleskooppia.

Älkää laittako osia korin kaiteille ilman
PlatformBasketin hyväksymistä.

Älkää käyttäkö puomia muuhun kuin työntekijöiden,
työkalujen ja  laitteidien siirtämiseen työasemaan.

Älkää koskaan ylittäkö kuormalavan nimellistä
kapasiteettia.  Konsultoikaa työdiagrammoja jotka
löytyvät tästä käsikirjasta. Laittaakaa kuormat sääntöjen
mukaisesti korin pohjalle.

Älkää käyttäkö koskaan konetta joka ei toimi hyvin.
Jos ilmenee vikaa, pysäyttäkääa kone, laittakaa

HYVIN NAKYVÄ merkki ja ilmoittakaa asianomaisille
henkilöille.

Älkää poistako, muuta tai sammuta kontrollipoljinta
pysäyttämällä sen tai muilla keinoin.

Yhtäkkisten tai akrobaattisten liikkeiden tekeminen
korissa on kielletty
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GENERELLE
SIKKERHETSFORESKRIFTER

Bruk aldri stiger, trinn eller lignende i kurven eller under
maskinen for å oppnå ekstra rekkevidde.

Når man beveger seg eller arbeider i kurven, må
begge føttene være godt plassert i bunnen av kurven.

Gå aldri på bommen for å nå frem til kurven eller for å
gå ut av denne.

Dersom bommen eller kurven er innviklet slik at en
eller flere av støttebeina er hevet fra bakken, må alle
personene som befinner seg i kurven fjernes fra denne
før man kan fortsette med frigjøring av maskinen.

Operatøren er ansvarlig for at personene på bakken
ikke bruker maskinens kontrollpanel og må advare dem
fra å arbeide, gå eller stå under bommen eller kurven.
Om nødvendig, sett opp sperrer.

Når maskinen skal flyttes, kontroller at det ikke finnes
personer, hull, grøfter, nivåforskjeller på bakken, hinder,
avfall og deksler som ligger over eventuelle hull eller
andre farer.

Ikke flytt maskinen på stigninger som overstiger de
som er indikert i de tekniske spesifikasjonene.

Flytting av maskinen må aldri utføres når bommen er
hevet.

For å unngå at maskinen velter, unngå å kjøre den på
myke eller ujevne overflater.

Forsikre seg om at bakkens tilstand er egnet for å
bære støttebeinas maksimale last og om nødvendig må
man forbedre støtteflaten.

Kjør ikke maskinen i nærheten av grøfter, lastekraner
eller andre nivåforskjeller.

Når man flytter maskinen kontroller at det ikke finnes
hinder rundt eller over maskinen når den er i bevegelse.

YLEISIÄ
TURVALLISUUSOHJEIT A

Älkää käyttäkö koskaan tikkaita, rappuja, tai
vastaavanlaisia välineitä korissa tai koneen alla
saadaksenne lisätoimintasäteen mitä tahansa
tarkoitusta varten.

Korissa liikuttaessa tai siinä työskennellessä,
molemmat jalat tulee pitää tukevasti korin pohjalla.

Älkää kävelkö koskaan puomilla jotta pääsette koriin
tai kun lähdette siitä.

Jos puomi tai kori ovat juuttuneet kiinni siten että yksi
tai useampi stabilaattorin polkimista on nostettu maasta,
kaikki työntekijät tulee poistaa korista ennen
valmistautumista koneen vapauttamiseen.

Käyttäjä on vastuussa estää koneen ohjaimien käytön
maassa olevalle henkilöstölle ja kieltää työskentelyn,
kävelyn tai pysähtymisen puomin tai korin alla.
Tarvittaessa laittakaa aitauksia maahan.

Kun  konetta siirretään, tarkastakaa että koneen tiellä
ei ole henkilöitä, kuoppia, kouruja, epätasaisuuksia,
esteitä, soraa ja päällysteitä jotka voivat kätkeä kuoppia
tai muita vaaroja.

Konetta ei tule siirtää jyrkänteissä jotka ylittävät
teknisten taulukkojen arvot.

Konetta ei tule siirtää puomin ollessa ylhäällä.

Koneen kaatumisen välttämiseksi sitä ei tule siirtää
sortuvalla tai epätasaisella pinnalla.

Varmistakaa että maaperän olosuhteet soveltuvat
kestämään stabilaattorien korkeimman kuorman ja jos
tarpeellista parantaa tukialustaa.

Konetta ei tule siirtää ojien, kuormalavojen tai
maaperän epätasaisuuksien lähellä.

Konetta siirrettäessä tarkastakaa että koneen
ympärillä tai yläpuolella ei ole esteitä sen liikkuessa.
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GENERELLE
SIKKERHETSFORESKRIFTER

Når sikten er dårlig, tilkall en assistent og bruk det
akustiske varselsignalet.

Når maskinen er i bevegelse, må alle personer som
ikke er i arbeid holde en avstand på minst 2 meter fra
maskinen.

YLEISIÄ
TURVALLISUUSOHJEIT A

Huonossa näkyvyydessä , kääntykää assistentin
puoleen ja käyttäkää akustista varoitusmerkkiä.

Kun kone ei ole liikkeessä, pitäkää kaikki henkilöt jotka
eivät kuulu työntekijöihin, vähintään 2 metrin päässä
koneesta.



KLARGJØRING OG
INSPEKSJON

GENERELL KLARGJØRING

Denne seksjonen gir personale som er ansvarlig for
klargjøring av maskinen en liste over det som må
kontrolleres før oppstart av maskinen. Det er viktig at
informasjonen i denne seksjonen leses og forstås før
man setter maskinen i funksjon. Forsikre seg om at alle
nødvendige inspeksjoner er utført og med positivt resultat
før man bruker maskinen. Disse prosedyrene har som
hensikt å forlenge maskinens brukstid og garantere dens
sikkerhet.

VIKTIG
Siden produsenten ikke kan utføre noen form for
direkte kontroll av inspeksjonene på arbeidssted og
når det gjelder vedlikeholdsarbeid, vill disse
aktivitetene falle inn under ansvaret til eier og operatør .

KLARGJØRING FØR BRUK

Før man tar i bruk en ny maskin er det nødvendig å
inspisere den nøye og se etter eventuelle skader som
den har pådratt seg under transport og deretter utføre
rutineinspeksjoner slik som indikert i seksjonen
"rutineinspeksjoner og inspeksjoner ved mottak av
maskin".

I løpet av oppstart og startinnstillinger, må maskinen
sjekkes nøye for lekkasjer av hydraulikkolje. Kontroller
at alle komponentene er sikret i posisjon.

 Operasjonene som forbereder maskinen til bruk er
ansvaret til leder.

Klargjøring krever alminnelig fornuft (for eksempel
teleskopbommen trekkes ut og føres inn uten problemer
og bremsene virker på rett måte) kombinert med en
serie visuelle inspeksjoner. De obligatoriske kravene
er listet i seksjonen "Daglige visuelle inspeksjoner".

Det er nødvendig å kontrollere at indikasjonene som
er beskrevet i seksjonene "Inspeksjon ved mottak",
"Rutineinspeksjoner" og "Daglig funksjonskontroll" er
utført.
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VALMISTAMINEN JA
TARKASTUS

YLEINEN VALMISTAMINEN

Tässä osassa selvitetään tarpeellisia ohjeita
vastuussa olevalle henkilökunnalle koneen
valmistamisesta ja sen käyttöönotosta ja siihen
tarvittavista tiedoista ja   tarkastuksista jotka on tehtävä
ennen koneen käyttöä. On tärkeää että tässä osassa
annetut tiedot luetaan ja ymmärretään ennen koneen
käyttöä. Varmistakaa että kaikki tarpeelliset tarkastukset
ovat tehty hyväksytysti ennen koneen käyttöä. Näillä
toimenpiteillä on tarkoituksena pidentää koneen elinikää
ja varmistaa sen turvallisuus.

TÄRKEÄÄ
Koska valmistajalla ei ole mahdollisuutta
minkäänlaisiin suoriin paikallisiin tarkastuksiin ja
huoltotoimenpiteisiin, nämä toimet ovat omistajan ja
käyttäjän erityisessä vastuussa.

KÄYTTÖÖN VALMISTAMINEN

Ennen uuden koneen käyttöä on tarpeellista tarkastaa
hyvin kaikki mahdolliset vauriot jotka ovat aiheutuneet
kuljetuksesta, ja sen jälkeen tehdä ajoittaisia
tarkastuksia kuten osoitettu "Ajoittaiset ja koneen
vastaanottamisen kontrollit"

Käynnistyksen ja alkutoimenpiteiden aikana, kone
tulee tarkastaa hyvin ettei siinä ilmene hydraulisten
nesteiden vuotoa.Tarkistakaa että kaikki osat ovat
varmasti paikoillaan.

Koneen käyttöön valmistamisen toimenpiteet ovat
johtavan henkilökunnan vastuussa. Valmistaminen kysyy
tervettä järkeä (esim. teleskooppipoimun pitäisi mennä
ulos ja vetäytyä sisään ilman vaikeuksia ja jarrujen pitää
toimia hyvin)  yhdistettynä optisiin tarkastuksiin. Pakolliset
vaatimukset löytyvät osassa "Päivittäinen optinen
tarkastus".

On välttämätöntä tarkastaa ohjeet jotka löytyvät osista
"Tarkastus toimituksen hetkellä","Ajoittainen tarkastus"
ja "Päivittäinen toimintakontrolli".
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KLARGJØRING OG
INSPEKSJON

RUTINEINSPEKSJONER OG INSPEKSJONER VED
MOTTAK AV MASKIN

NOTE
Un’ispezione annuale della macchina deve essere
eseguita non oltre i 13 mesi dalla precedente ispezio-
ne annuale.
L’ispezione deve essere eseguita da personale qualifi-
cato che abbia esperienza con i nostri prodotti.

Listen under fremstiller egnet inspeksjonsprosedyre
for å oppdage defekte, skadede eller feilinstallerte deler.
Listen indikerer komponentene som skal inspiseres og
tilstander som skal undersøkes.

Periodiske inspeksjoner utføres hver tredje måned
eller etter 150 timers drift, det som utgår først eller med
tettere intervaller der hvor miljøbetingelsene og hard
slitasje krever dette.

Denne listen kan også brukes for maskiner som er
plassert på lager eller for de som utsettes for barsk klima
og må følges nøye.

 Disse inspeksjonene må også utføres etter
vedlikehold av maskinen.

RAMME

1 - Kontroller at beltene ikke er slitte eller løse, at alle
komponentene og bolter er festet og i riktig posisjon.

2 - Kontroller at støttebeina er låst i posisjon, at de ikke
viser tegn på skade og at de hydrauliske ledningene
ikke viser tegn på lekkasje.

2 - Kontroller at sylinderne til støttebeina er låst i
posisjon, at de ikke viser tegn på skade  og at de
hydrauliske ledningene ikke viser tegn på lekkasje.

2 - Kontroller at mikrobryterne til støttebeina og at
trykkbryterne til sylinderne er i riktig plassert og festet.

2 - Kontroller at magnetventilene og de hydrauliske
ledningene ikke er skadet, lekker og at de er fester
i riktig posisjon. Kontroller den elektriske
spenningen og pass på at det ikke er tegn på rust i
de elektriske koblingene.

6 - Kontroller de drivende tannhjulene, elektrisk eller
hydraulisk motorer, bremser og eventuelle
hydrauliske ledningene for skader eller lekkasjer..

VALMISTAMINEN JA
TARKASTUS

AJOITTAISET JA TOIMITUKSEN HETKELLÄ
TAPAHTUVAT TARKASTUKSET

HUOMAUTUKSIA
Koneen vuositarkastus täytyy tehda viimeistään 13
kuukautta aikaisemman vuositarkastukse jälkeen.
Tarkastuksen tulee suorittaa koulutettu henkilökunta
jolla on tuntemusta tuotteistamme.

Seuraava luettelo hahmottelee järjestelmällisesti
tarkastustoimenpiteet jotka on tarkoitettu havaitsemaan
viallisia, vahingoittuneita tai väärin asennettuja osia.
Luettelo osoittaa tarkastettavat osat  ja tutkittavat
olosuhteet.

Ajoittaiset tarkastukset tulee suorittaa joka kolmas
kuukausi tai 150 käyttötunnin jälkeen, ensimmäisen
määräpäivän erääntyessä tai useampina jaksoina missä
ympäristöolosuhteet tai käytön kovuus ja frekvenssi
vaativat .

Tätä luetteloa voidaan käyttää myös koneille jotka ovat
laitettu varastoon tai koneille joita käytetään ankarassa
tia muuttuvassa ilmastossa ja sitä täytyy seurata tarkasti.

Nämä tarkastukset tulee tehdä myöos koneen
huollon suorittamisen jälkeen.

RUNKO

1 - Tarkastakaa että telaketjut eivät ole kuluneet tai
löystyneet, että kaikki osat  ja pultit ovat kiinnitetty
paikoilleen.

2 - Tarkistakaa että stabilaattorin jalakset  ovat
lukitusasemassa, eivät osoita vaurioitumisen
merkkejä ja että hydrauliset putket eivät vuoda.

3 - Tarkastakaa että stabilaattorin jalkimien sylinterit
ovat kiinnitetty paikoilleen, ettei ole näkyviä vahinkoja
ja että hydrauliset putket eivat osoita vuotoja.

4 - Tarkastakaa että stabilaattorien jalkaimien
mikrokatkaisimet ja sylinterien painekytkimet  ovat
kiinnitetty paikoilleen.

5 - Tarkastakaa että sähköventtiilit ja hydrauliset putket
eivät ole vaurioituneet, etteivät ne osoita vuotoja ja
että ne ovat kiinnitetty paikoilleen. Tarkistakaa
sähköjännitys ja ettei näy ruostumisen merkkejä
sähköliittymissä.

6 - Tarkastakaa  vaihteet,  sähkö- tai hydrauliset
moottorit, jarrut ja hydrauliset putket ettei niissä ole
vaurioita tai vuotoja.
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KLARGJØRING OG
INSPEKSJON

VALMISTAMINEN JA
TARKASTUS

7 - Kontroller av bakkekontrollene ikke har løse eller
manglende deler og at de er festet i rett posisjon.
Kontroller spenningen til de elektriske koblingene,
at det ikke er tegn på rust og at det ikke finnes blanke
tråder. Kontroller at bryterne fungerer på riktig vis.

8 - Kontroller oljenivået til de drivende tannhjulene (om
nødvendig ta kontakt med servicepersonalet for
assistanse).

NOTE
De drivende tannhjulene må være halvfulle av
smøreolje.

9 - Kontroller Batteriene (om de finnes) ved å forsikre seg
om at avtappingsventilene ikke lekker eller mangler,
at de elektriske koblingene er sikret og ikke rustet, at
elektrolyttnivået er riktig. Tilsett batteriet kun destillert
vann.

10 - Kontroller at tanken og de hydrauliske ledningene ikke
er skadet eller lekker og at påfyllingstappen er satt på
plass.

NOTE
Vi anbefaler at hydraulikkoljefilteret erstattes etter de
første 50 funksjonstimene og deretter hver 300 time,
foruten spesielle arbeidssituasjoner som krever oftere
bytte.

11 - Kontrollere alle de elektriske kablene om de har
skadede eller manglende deler.

12 - Kontroller motorpumpen og tilbehør, forsikre seg
om at de ikke er skadet, at de er uten løse eller
manglende deler og at de er riktig satt på plass.
Kontroller at de elektriske koblingene er riktig sikret,
at det ikke er rust eller skade på de elektriske
ledningene.

13 - Kontroller alle adgangsdører og forsikre seg om at
de ikke er skadet, at låser og hengsler fungerer riktig
og at de er sikkert festet.

14 - Kontroller at bensinledningene ikke er skadet, ikke
lekker og at de er sikkert festet.

7 - Tarkastakaa että maakontrollit eivat osoita
löysääntyneitä tai puuttuvia osia ja että ne ovat
kiinnitetty paikoilleen. Tarkastakaa sähköliittymien
jännite, Varmistakaa että ei löydy merkkejä
ruostumisesta tai paljaita johtoja. Varmistakaa että
kaikki katkaisimet toimivat hyvin.

8 - Tarkastakaa öljyn taso vaihteissa  (jos  tarpeellista
ottakaa yhteyttä huoltohenkilökuntaan).

HUOMIO
Vaihteet  tulee olla puolitäysiä voiteluainetta.

9 - Tarkastakaa paristot  (jos paikalla), varmistamalla
että poistoilmaventtiilit eivät ole löystyneet tai
puuttuvat, että sähköliitännät ovat suljettu ja eivät
näytä kuluneilta,että elektrolyyttitaso on oikea.
Lisätkää ainoastaan tislattua vettä paristoihin.

10 - Tarkastakaa että säiliö ja hydraulinen putkisto eivät
osoita vaurioita tai vuotoja ja että täyttötulppa on
kiinnitetty paikoilleen.

HUOMIO
Suosittelemme hydraulisen öljysuodattimen
vaihtoaensimmäisten 50 käyttötunnin jälkeen ja
jokaisen seuraavan 300 tunnin jälkeen, jos erityiset
työolosuhteet eivät vaadi useampia vaihtoja.

11 - Tarkastakaa kaikkien sähkökaapeleiden
vaurioituneet tai puuttuvat osat.

12 - Tarkastajaa moottoripumppu ja lisävarusteet,
varmistamalla ett siinä ei ole vaurioita, löystyneitä
tai puuttuvia osia ja että ne ovat kiinnitetty paikoilleen.
Tarkastakaa että sähkökaapelit ovat tiukasti
kiinnitetyt,että ne eivät osoita kulumisen merkkejä
ja sähköjohtojen suojauksen vioittuneisuutta.

13 - Tarkastakaa kaikki sisäänpääsyovet että ne eivät
ole vioittuneet ja että lukot ja saranat toimivat hyvin
ja ovat kiinnitetty paikoilleen.

14 - Tarkastakaa että polttoaineen putkistot eivät ole
vahingoittuneet tai vuotavia ja että ne ovat kiinnitetyt
paikoilleen.
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TÅRN

1 - Sjekk tårnet for skader, manglende eller løse deler
og at de er sikkert festet.

2 - Sjekk svingkrans for skade, slitasje, smøring og for
løse eller manglende bolter.

3 - Sjekk at magnetventilene og de hydrauliske
ledningene ikke er skadet eller viser tegn på lekkasje
og at de er sikkert festet. Kontroller spenningen og
at ikke er tegn på rust.

4 - Kontroller spenningen til de elektriske koblingene,
at det ikke er tegn på rust og at det ikke finnes blanke
tråder. Kontroller at bryterne fungerer på riktig vis.

5 - CSjekk at festeboltene til alle stiftene er sikkert festet
og ikke viser tegn på slitasje.

6 - Sjekk at de bevegelige delenes ledd er smurte.

7 - Sjekk at den hydrauliske manøverventilen og dens
rør ikke lekker eller er skadet.

BOMMER

1 - Kontroller at bommene, sylinderne og stifter er
sikkert festet og at de ikke er skadet eller at de er
deler som mangler.

2 -  Kontroller at sikkerhetsboltene til alle stiftene er
sikkert festet og ikke viser tegn på slitasje.

3 - Kontroller at de hydrauliske ledningene og de
elektriske ledningene er sikkert festet, at de ikke er
skadet eller viser tegn på slitasje.

4 - Kontroller alle bøssingene for slitasje eller skade.

5 - Kontroller at de bevegelige delenes ledd er smurte.

VALMISTAMINEN JA
TARKASTUS

TORNI

1 - Tarkastakaa että tornissa ei ole vaurioita, loystyneita
tai puuttuvia osia ja etta se on kiinnitetty paikoilleen.

2 - Tarkastakaa telaketju ettei siinä nay vaurioita,
kulumista, voitelua ja pulttien löystymistä tai
puuttumista.

3 - Tarkastakaa että sähköventtiilit ja hydrauliset putket
eivät ole vaurioituneet, etteivät ne osoita vuotoja ja
että ne ovat kiinnitetty paikoilleen. Tarkistakaa
sähköjännitys ja ettei näy ruostumsien merkkejä
sähköliittymissä

4 - Tarkastakaa sähköliittymien jännite, varmistakaa
ettei löydy merkkejä kulumisesta tai paljaista
johdoista. Varmistakaa että kaikki katkaisimet
toimivat hyvin.

5 - Tarkastakaa että kaikkien saranoiden kiinnityspultit
ovat kiinnitetty paikoilleen ja että ne eivät osoita
merkkejä kulumisesta.

6 - Tarkastakaa että kaikki liikkuvien osien
yhdistymiskohdat ovat voideltuja

7 - Tarkastakaa että hydraulisten säätimien jakaja ja
sen putket eivät vuoda tai ole vaurioituneita.

PUOMIT

1 - Tarkastakaa että puomit, sylinterit ja saranat ovat
kiinnitetyt paikoilleen ja ettei ilmene vaurioituneita
tai puuttuvia osia.

2 -  Tarkastakaa että kaikki kiinnityspultit kaikissa
saranoissa ovat kiinnitetty paikoilleen ja eivat osoita
kulumisen merkkejä.

3 - Tarkastakaa että hydrauliset putkistot ja
sähkökaapelit ovat kiinnitettyjä  paikoilleen ja ettei
niissä ole vauriotuneita tai puuttuvia osia.

4 - Tarkastakaa kaikki laakerit jotta niissä ei ilmene
kulumisen tai vaurioitumisen merkkejä.

5 - Tarkastakaa että kaikkien liikkuvien osien liitokset
ovat voideltuja.
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6 - Kontroller at glidestykkene ikke viser tegn på skade,
manglende deler og at de er sikkert festet.

7 - Kontroller at kjedene (om de finnes) på
glidestykkene ikke viser tegn på skade, om de
mangler deler og at de har riktig spenning

KURV

1 - Kontroller at kurven og kontrollpanelet er riktig
plassert, at de ikke er skadet og at de ikke mangler
eller har løse deler.

2 - Kontroller at bryterne og kontrollspakene er i
hvilestilling og at de går tilbake til hvilestilling når
man slipper dem, at de ikke er skadet og at de ikke
mangler eller har løse deler. Kontroller at de virker
på rett måte.

3 - Kontroller at bryterne, kontrollspakene og de
elektriske koblingene ikke er spenningsførende og
at de ikke viser tegn på rust.  Kontroller at kablene
ikke er defekte eller skadet.Forsikre seg om at
bryterne virker på riktig måte.

4 - Sjekk at den hydrauliske manøverventilen og dens rør
ikke lekker eller er skadet.

NOTE
Kontroller at F ARE, VARSEL  og INSTRUKSJON
skiltene som er festet til maskinen er på riktig plass
og at de er lesbare.

VALMISTAMINEN JA
TARKASTUS

6 - Tarkastakaa että kiskojalakset eivät osoita näkyviä
vaurioita tai puuttuvia osia ja että ne ovat kiinnitetyt
paikoilleen

7 - Tarkastakaa ettei liukuvien osien ketjuissa (jos niitä
on), ole nakyviä vaurioita tai puuttuvia osia ja että
niiden jännite on oikea.

KORI

1 - Tarkastakaa että kori ja ohjauspöytä ovat paikallaan
ja ettei siinä ole vaurioituneita, löystyneitä tai
puuttuvia osia.

2 - Tarkastakaa että katkaisimet ja vivut ovat pois päältä
ja että ne palautuvat poisasentoon kun ne
vapautetaan uudelleen ja ettei ilmene vaurioituneita,
löystyneitä tai puuttuvia osia. Varmistakaa niiden
virheetön toiminta.

3 -  Tarkistakaa että katkaisimet, vivut ja sähköliittymät
eivät ole jännitteessä ja ei ilmene korroosion
merkkejä. Tarkastakaa että kaapelit eivät ole
vaurioituneita ja ettei ilmene vikoja.  Varmistakaa
että kaikki katkaisimet toimivat virheettömästi.

4 - Tarkastakaa että hydraulisten säätimien jakaja ja
sen letkut eivät vuoda tai ettei ilmene vaurioita

HUOMIO
Tarkastakaa että kaikki merkit kuten V AARA,
VAROITUS, OHJEITA ovat kiinnitetty koneeseen ja että
ne ovat paikoillaan ja luettavissa.
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BOLT  OG SKRUE TILSTRAMMING

Tabellen over dreiemoment (se den tilhørende siden)
består av standard dreiemomentverdier, basert på
diameter og klasse (hardhet) til skruene; dette påviser
også dreiemoment med eller uten smøring i henhold til
det som er anbefalt av produsent.

 Denne tabellen er laget for å hjelpe bruker eller
operatør dersom det skulle bli nødvendig med en
øyeblikkelig justering i løpet av en inspeksjon eller
operasjon. Vedlikeholdspersonalet må holdes informert.

Ved bruk av tabellen over dreiemomenter kombinert
med indeks over punkter som skal strammes og som
vises i kapittelet "Vedlikehold" vil man forbedre

 sikkerheten og maskinens prestasjon.

 DAGLIGE VISUELLE INSPEKSJONER

Det er operatøren og brukerens ansvar å inspisere
daglig maskinen.

Operatørene og brukerne anbefales å inspisere
maskinen før bruk, dette gjelder også dersom maskinen
har blitt brukt av en annen operatør/bruker.

Denne daglige visuelle inspeksjonen er det beste
inspeksjonssystemet.

Disse kontrollene må utføres også etter vedlikehold
av maskinen.

I tillegg til daglig visuell inspeksjon, kontroller at
følgende operasjoner er inkludert som en del av den
daglige inspeksjonsprosedyren:

1 - Generell rengjøring
Kontroller at alle vektbærende overflater er fri for
oljesøl, drivstoff, leire og fremmedlegemer. Sjekke
generell rengjøring.

2 - Skilt
Hold alle informasjons- og funksjonsskilter rene og
synlig. For å beholde dem synlige anbefaler vi at
man beskytter dem når man sprayer maling eller
ved sandblåsing.

3 - Bruks- og vedlikeholdsveiledning
Forsikre seg om at en kopi av denne veiledningen
befinner seg i den spesielle beholderen.

4 - Maskinjournal
Forsikre seg om at alle noter taes vare på. Det er
enda bedre om man fører en maskinjournal, forsikre
seg om a den er oppdatert og at ingenting utelates,
det kan redusere maskinens sikkerhet.

VALMISTAMINEN JA
TARKASTUS

PULTTIEN JA RUUVIEN KIRISTÄMINEN

Kiristysmomentti taulukko (katsokaa erityiset sivut)
koostuu standardin mukaisista arvoista, perustuen
ruuvin diametriin ja luokkaan (kovuus), tämä asettaa
myös kiristämisen arvot kuivana ja voideltuna tehtaan
suosittelemien asetusten mukaan.

Tämä taulukko on tarkoitettu auttamaan asiakasta
tai käyttäjää jos ilmenee tilanne joka vaatii välitöntä
huomiota tarkastuksen tai käytön aikana ja jotta voidaan
tiedottaa asiasta huoltohenkilökunnalle.

Käyttämällä kiristysmomentti taulukkoa yhdessä
pisteiden kiristämisen indeksin kanssa kuten osoitettu
osassa joka on nimitetty "Huolto", se parantaa koneen
turvallisuutta ja suorituskykyä.

PÄIVITTÄINEN OPTINEN TARKASTUS

Koneen operaattorin ja käyttäjän tulee kontrolloida
kone jokaisena työpäivänä, ennen koneen käynnistystä

Jokaista operaattoria ja käyttäjää kehoitetaan
suorittamaan koneen tarkastus ennen käyttöä, vaikka
koneen olisi jo laittanut käyttöön toinen käyttäjä/
operaattori.

Tämä päivittäinen optinen tarkastus on paras
tarkastusjärjestelmä.

Nämä kontrollit tulee suorittaa myös koneen huollon
jälkeen.

Päivittäisen optisen tarkastuksen lisäksi, varmistakaa
että seuraavat toimenpiteet sisältyvät osana
jokapäiväiseen tarkastukseen:

1 - Yleinen puhdistus
Tarkastakaa että kaikki painoja kannattavat pinnat
ovat ilman öljyläikkiä, polttoaineita, hydraulista öljyä,
liejua ja vieraita esineitä. Varmistakaa yleisen
puhdistuksen tila.

2 - Nimikilvet
Pitäkää kaikki kilvet jotka sisältävät tiedotuksia ja
käyttöohjeita, puhtaina ja näkyvillä. Niiden
puhtaanapidossa on suositeltavaa suojata ne kun
ruiskutetaan maalia tai tehdään hiekkapuhallusta.

3 - Käsikirja ja huolto
Varmistakaa että kopio tästä käsikirjasta säilytetään

sille tarkoitetussa kotelossa.

4 - Koneen päiväkirja
Varmistakaa että tehdään muistiinpanoja tai jopa
päiväkirjaa koneen toiminnasta; varmistakaa että
se on päivitetty ja mitään ei ole jätetty
epätietoisuuten, koska tämä saattaisi huonontaa
koneen turvallisuutta.
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5 - Start hver dag med ladede batterier og/eller full
drivstofftank.

VÆR OPPMERKSOM
For å unngå personskader , sett ikke maskinen i
funksjon før alle skader er reparert. Bruk av en defekt
maskin utgjør et brudd på sikkerhetsbestemmelsene.
For å unngå personskader , forsikre seg om at den
elektriske strømtilførselen er frakoplet når man utfører
den daglige visuelle inspeksjonen.

NOTE
Kontroller både visuelt og manuelt at
sikkerhetsmikrobryterne er sikkert festet og at de
fungerer på riktig måte.

6 - Kontroller at bremsene virker korrekt når maskinen
beveger seg på en parti med helling som ikke er
brattere enn det som er spesifisert i tekniske data,
og stopp maskinen.

NOTE
Etter oljeskift på nye og overhalte maskiner og på alle
maskiner som har blitt skiftet hydraulikkolje på, utfør
alle bevegelser i minst to komplette sykluser og
kontroller deretter oljenivået i tanken.

7 - Forsikre seg om at deler som trenger smøring
vedlikeholdes. Referer til de spesielle sidene for
hvordan dette gjøres.

VALMISTAMINEN JA
TARKASTUS

5 - Aloittakaa jokainen työpäivä paristot ladattuina ja/
tai täynnä polttoainetta.

VAROITUS
Vaurioiden välttämiseksi, älkää käyttäkö konetta
ennenkuin kaikki viat ovat korjattu.   Viallisen koneen
käyttö aiheuttaa turvallisuussääntöjen rikkomista.
Vaurioiden välttämiseksi varmistakaa että
sähköliittymä on katkaistu päältä päivittäisen
tarkastuksen aikana.

HUOMIO
Tarkastakaa sekä optisesti että käsin
mikrokatkaisimien paikoilleenkiinnitys ja niiden oikea
toimivuus.

6 - Tarkastakaa että jarrut toimivat oikein kun kone
liikkuu kaltevassa maastossa joka ei ylitä teknisten
tietojen asteikkoa ja pysäyttäkää kone.

HUOMIO
Öljyn vaihdon jälkeen uusiin  ja vasta katsastettuihin
koneisiin  ja kaikkiin niihin joissa on vaihdettu
hydraulinen öljy, käynnistäkää kaikki liikkeet vähintään
kahden täyden kierroksen ajaksi  ja tarkastakaa
uudelleen öljy säiliössä

7 - Varmistakaa kaikkien osien huolto ja niiden voitelu.
Kääntykää erityisten sivujen puoleen
menettelytapojen seuraamiseksi.
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GENERELLINSPEKSJON

Start den visuelle inspeksjonen med nummer en på
listen under. Fortsett ved å kontrollere tilstanden til hver
komponent som indikert på listen til de daglige visuelle
inspeksjonene.

VÆR OPPMERKSOM
For å unngå personskader , sett ikke maskinen i
funksjon før alle skader er reparert. Bruk av en defekt
maskin utgjør et brudd på sikkerhetsbestemmelsene.
For å unngå personskader , forsikre seg om at den
elektriske strømtilførselen er frakoplet når man utfører
den daglige visuelle inspeksjonen.

NOTE
Ikke undervurder viktigheten av en inspeksjon av
rammens base. Kontrollere dette området ofte gjør at
man kan oppdage situasjoner som kan forårsake
alvorlige skader på maskinen.

1 - Kurvenhet  -  Ingen løse eller manglende deler;  ingen
synlig skade;  gaffelbolt og/eller dreietapp må være
sikkert festet: pedalbryteren må være i god
funksjonstilstand, ikke være modifisert, deaktivert
eller blokkert.

2 - Kontrollpanel i kurven - Bryterne og kontrollspakene
må være i fri og i rett posisjon; ingen løse eller
manglende deler;  ingen synlig skade; etiketter og
skilt må være synlige og hele; alle kontrollskilt må
være synlige.

3 - Nivelleringssylindere  -  Ingen synlige skader;
dreietappene må være sikkert festet; de fleksible
rørene må være uten synlige skader eller tegn på
lekkasje.

4 - Bommer / løftesylindere og forlengelsessylindere  -
Ingen synlig skade; dreietappene må være sikkert
festet; de fleksible rørene må være uten synlige
skader eller tegn på lekkasje

5 - Grensemikrobrytere - Mikrobryterne må være i god
driftsstand, ingen synlig skade.

6 - Brems, gir, drivmotor - Ingen synlig skade, ingen
tegn på lekkasje.

7 - Montering av belter  -  Tannhjul riktig plassert og
strammet; ingen løse eller manglende  mutrer eller
skruer; ingen synlig skade, spor i orden.

8 - Hydraulisk oljefilter - Filteret må være sikkert festet:
ingen synlig skade; ingen tegn på lekkasje.

VALMISTAMINEN JA
TARKASTUS

YLEINEN TARKASTUS

Aloittakaa optinen tarkastus numerosta alla
olevassa listassa.  Jatkakaa jokaisen osan tilan
tarkastusta joka on osoitettu päivittäisen optisen
tarkastuksen listassa.

VAROITUS
Vaurioiden välttämiseksi, älkää käyttäkö konetta
ennenkuin kaikki viat ovat korjattu.  Viallisen koneen
käyttö aiheuttaa turvallisuussääntöjen rikkomista.
Vaurioiden välttämiseksi varmistakaa että
sähköliittymä on katkaistu päältä päivittäisen
tarkastuksen aikana.

HUOMIO
Älkää aliarvioiko rungon perustan tarkastuksen
tärkeyttä. Tämän osan kontrolli auttaa usein löytämään
tiloja jotka voivat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle.

1 - Korin kokoonpano  -  Ei löystyneitä tai puuttuvia osia;
ei näkyvää vahinkoa;  kiinnitystapit ja/tai  liitokset
lukittu paikoilleen;  vaihdepolkimen tulee olla
hyvässä käyttökunnossa, ei muunnettu, deaktivoitu
tai lukittu.

2 - Korin ohjauspöytä - Katkaisimien ja ohjausvipujen
tulisi olla vapaa-asennossa ja paikoillaan; ei löysiä
tai puuttuvia osia; ei näkyvää vikaa;  kaikki etiketit ja
kilvet esillä,  ehjiä ja luettavia;  ohjausmerkit
luettavissa.

3 - Sylinterien tasapainotus  -  Ei näkyvää vikaa;
kiinnitystapit tulee lukita paikoilleen; joustavissa
letkuissa ei näy vikaa tai vuotamisen merkkejä.

4 - Puomit  /  Nosto-  ja jatkosylinterit  -
Ei näkyvää vikaa;  kiinnitystapit tulee lukita
paikoilleen; joustavissa letkuissa ei nay vikaa tai
vuotamisen merkkejä

5 - Mikrokatkaisimien rajoitin  -  Mikrokatkaisimet
toimivat hyvin;  ei näkyvää vikaa.

6 - Jarru, vaihteet, moottori - Ei näkyvää vikaa; ei
merkkejä vuodosta.

7 - Telaketjut  -  Hammastetut renkaat oikein kiinnitetty
paikoilleen; ei löystyneitä ja puuttuvia muttereita tai
pultteja; ei näkyviä vahinkoja; tela kunnossa.

8 - Hydraulisen öljyn suodatin  -  Suodatin kiinnitetty
oikein paikoilleen; ei näkyviä vahinkoja; ei merkkejä
vuodoista.
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VALMISTAMINEN JA
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9 - Konepellit - Konepellit tulee tarkastaa siten että ne
ovat kiinnitetty paikoilleen; ei löysiä taii puuttuneita
osia.

10 - Sähköohjatut kontrolliventtiilit - Ei löysiä tai puuttuvia
osia; ei merkkejä vuodoista;  ei sähkökaapeleita tai
joustavia letkuja ilman tukea;  ei vaurioituneita taii
rikkinäisiä kaapeleita.

11 - Polttoaineen syöttö - Täyttötapin tulee olla kiinnitetty
paikoilleen; säiliössä ei tule olla mitään näkyvää
merkkiä vauriosta ja ei merkkiä vuodosta; oikea taso.

12 - Maakontrollit - Katkaisimet toimivia; ei näkyviä
vaurioita; etiketit näkyvillä ja helposti luettavissa.

13 - Hydraulisen öljyn säiliö  -  Öljyn tason tulee olla
oikea (tarkastakaa öljyn taso kun se on kylmää,
komponentit eivat liiku ja kone on vapaa-
asennossa); Tapin tulee olla kinnitetty paikoilleen.

14 - Paristot - Elektrolyyttitaso on oikea; sähkökaapelit
ovat suljettu ilman näkyviä merkkejä vaurioista tai
kulumisesta.

15 -  Moottorin ilmasuodatin - Oikein kiinnitetty paikoilleen,
ei löysiä tai puuttuvia osia; ei näkyviä vaurioita;
puhdas ilmasuodatin.

16 - Moottoriöljy - Oikea mittatikun mukainen öljyn taso;
polttoainesäiliön tappi kiinnitetty paikoilleen. .

17 - Hydraulinen pumppu - Ei irrallisia tai puuttuvia osia;
ei merkkejä vuodosta

18 - Äänenvaimennin ja pakoputki - Oikein kiinnitetty
paikoilleen; ei merkkejä vuodosta.

19 - Tornin kääntyvä rengas - Ei nauloja, löysiä muttereita
tai ruuveja mitkä puuttuvat tai ei löydettävissä;  ei
näkyvää vahinkoa;  asianmukainen voitelu; ei
merkkejä laakerin ja rakenteen välillä olevasta
väljääntymisestä.

20 - Moottori ja vaihteisto -  Ei löysiä tai puuttuvia nauloja
tai muttereita;  ei näkyvää vahinkoa;  asianmukainen
voitelu.

21 - Korin pyörivät sylinterit (jos paikalla)  -  Ei näkyvia
vaurioita;  joustavat putket eivät vaurioituneita ja
ilman vuotoja.

9 - Deksel - Deksler må festes skikkelig; ingen løse
eller manglende deler.

10 - Kontroll magnetventiler - Ingen løse eller
manglende deler; ingen tegn på lekkasje; ingen
elektriske ledninger eller fleksible rør må være uten
støtte; ingen elektriske ledninger må være skadet
eller ødelagte.

11 - Tilførsel drivstoff - Drivstopptappen må være på
plass; ingen synlig skade på tanken og ingen tegn
på lekkasje: riktig nivå.

12 - Bakkekontroll - Bryterne må virke; ingen synlige
skader; etikettene må være på plass og lesbare.

13 - Tank hydraulikkolje -  Oljenivået må være korrekt
(kontroller oljenivået når oljen er kald, når
komponentene ikke er i bevegelse og maskinen er
i hvileposisjon). Tappen sikkert festet.

14 - Batterier - Riktig elektrolyttnivå; elektriske ledningene
er sikret og uten tegn på skader eller rust.

15 -  Luftfilter motor - Riktig satt på plass; ingen løse eller
manglende deler; ingen synlige skader; rent luftfilter.

16 - Motorolje - Riktig oljenivå på nivåpinnen; tappen for
påfylling av drivstoff må være sikkert satt på plass.

17 - Hydraulikkpumpe - Ingen løse eller manglende
deler; ingen tegn på lekkasje.

18 - Eksosrør og lyddemper - Riktig festet; ingen tegn
på lekkasje.

19 - Svingkrans tårn  - Ingen bolter, mutrer eller skruer
må være løse eller mangle; ingen synlige skader;
riktig smøring; ingen tegn på løsgjøring mellom
bøssing og strukturen.

20 - Rotasjonsmotor og gir - Ingen bolter, mutrer eller
skruer må være løse eller mangle; ingen synlige
skader; riktig smøring.

21 - Rotasjonssylindere kurv (dersom de finnes) - Ingen
synlige skader, ingen skade eller lekkasje på de
fleksible rørene.
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DAGLIGE DRIFTSKONTROLLER

Når man er ferdig med den visuelle inspeksjonen,
må man utføre en driftskontroll av alle systemene i et
område uten hinder i luften eller på bakken.

Først må man bruke kommandoene på bakken og
kontrollere alle funksjonene til disse kommandoene.
Deretter bruk kommandoene i kurven for å kontrollere
alle funksjonene som styres fra denne posisjonen.

VÆR OPPMERKSOM
 For å unngå alvorlige personskader , sett ikke maskinen
i funksjon dersom en av kommandoene som styrer den
ikke kommer i retur til hvilestilling eller i fristilling når den
slippes.

VÆR OPPMERKSOM
For å unngå kollisjoner og personskader dersom
maskinen ikke stopper når man slipper en kommando,
fjern foten fra pedalbryteren eller bruk
nødstoppsbryteren for å stanse maskinen.

NOTE
ALDRI flytt maskinen mens bommen er hevet fra
hvilestilling.

1 - Kontroller at uttrekksbegrenseren fungerer på rett
måte.  Løft og senk maskinens bommer. Kontroller
at funksjonen er riktig og uten hinder.

NOTE
Kontroller først kommandoene på bakken og deretter
kommandoene i kurven

2 - Hev, trekk ut, trekk tilbake og senk bommene.
Kontroller at funksjonen er riktig og uten hinder.

3 - Beveg teleskopbommen slik at den går fra
tilbaketrukket til uttrekt posisjon og omvendt. Gjør
det et par ganger med forskjellig vinkel og uttrekning.
Kontroller at teleskopfunksjonen er riktig og uten
hinder.

4 - Vri tårnet til venstre og deretter til høyre minimum
45°. Kontroller at bevegelsen skjer uten hinder .

VALMISTAMINEN JA
TARKASTUS

PÄIVITTÄISET TOIMIVUUSKONTROLLIT

Kun optinen tarkastus on toimitettu, on tärkeää tehdä
toimintakontrolli koko järjestelmästä alueessa jossa ei
ole maa- tai ilmaesteitä.

Käyttäkää ensin maakontrollia ja tarkastakaa kaikki
toiminnat jotka riippuvat näistä säätimistä.  Sen jälkeen
käyttäkää korin säätimiä kontrolloimalla kaikki toiminnat
jotka tehdään tästä asemasta.

VAROITUS
Vakavien vammojen välttämiseksi, älkää käyttäkö
konetta jos yksikään sen säätimistä jotka käynnistävät
koneen ei palaudu lähtöasemaan tai vapaa-asemaan
kun se päästetään.

VAROITUS
Törmäyksien ja haavoittumisten välttämiseksi, jos
kone ei pysähdy kun säädin otetaan pois päältä,
ottakaa jalka pois katkaisinjalkimesta tai käyttäkää
hälytysnappia koneen pysäyttämiseksi.

HUOMIO
Älkää siirtäkö KOSKAAN konetta kun puomi on
nostettu ylös vapaa-asennosta

1 - Tarkastakaa että toimintasäteen rajoitin toimii
säännöllisesti. Nostakaa ja laskekaa koneen
puomit. Tarkastakaa että toiminta on virheetöntä ja
ilman esteitä.

HUOMIO
Tehkää ensin maakontrollit ja sen jälkeen korin
säätimien kontrollit.

2 - Nostakaa, laajentakaa, vetäkää takaisin ja laskekaa
puomit. Tarkastakaa että toiminta on säännöllinen
ja ilman esteitä.

3 - Liikuttakaa teleskoopipuomia niin että se liikkuu
vetäytyneestä asennosta laajentuneeseen
asentoon ja päinvastoin muutamia kertoja eri
laajennuspituuksilla. Tarkastakaa että teleskooppi
toimii oikein ja ilman esteitä

4 - Kääntäkää tornia vasemmalle ja sitten oikealle
vähintään 45 astetta. Tarkastakaa että liike tapahtuu
ilman esteitä.
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5 - Kontroller at kurvens automatiske
nivelleringssystem fungerer på rett måte ved heving
og senking av bommen.

6 - Bakkekommandoer
Vri hovednøkkelbryteren til OFF -posisjon. Ingen
kommando må være funksjonell, ikke en gang
kommandoene i kurven.

VEDLIKEHOLD AV BATTERIENE

For å unngå personskader som forårsakes av
eksplosjoner, røyk ikke i nærheten av batteriene og ikke
før flammer eller gnister nær maskinen ved
vedlikeholdsarbeid.

VÆR OPPMERKSOM
Bruk alltid vernebriller ved vedlikeholdsarbeid av
batteriene.

1 - Batteriene trenger ikke vedlikehold med unntak av
tilfeldig rengjøring av polklemmene som beskrevet
under.

2 - Fjern ledningene fra batteriets polklemme, en etter
en og man starter med den negative polen.  Rengjør
ledningene med et nøytralt middel (for eksempel:
natriumbikarbonat og vann eller ammoniakk) og en
metallbørste. Bytt ut de elektriske ledningene eller
klemmeskruene om nødvendig.

3 - Rengjør batteripolene med en metallbørste og koble
deretter ledningene til polene. Smør med mineralsk
smøremiddel eller vaselin de delene som ikke er i
kontakt.

4 - Når alle ledningene og poler er gjort rene, forsikre
seg om at ledningene er riktig festet og at de ikke
presses. Lukk igjen batterilokket.

VEDLIKEHOLD AV MOTORPUMPE

Følg instruksene beskrevet i produsentens
veiledning.

VALMISTAMINEN JA
TARKASTUS

5 - Tarkastakaa  että korin automaattinen
tasausjärjestelma toimii virheettömästi puomin
nostamisessa ja laskemisessa.

6 - Maakontrollit
Kiertäkää pääkatkaisinavain OFF asentoon.
Minkään säätimen ei tule toimia,  ei edes korin
säätimien.

PARISTON HUOLTO

Jotta voidaan välttää vahinkoja jotka aiheutuvat
räjähdyksistä, älkää tupakoiko paristojen läheisyydessä
tai älkää tuoko avotulta tai kipinöitä huollon aikana.

VAROITUS
Käyttäkää aina suojalaseja paristojen huollon aikana

1 - Paristot eivät tarvitse huoltoa muuten kuin
tilapäisessä terminaalien puhdistuksessa kuten
selvitetty ohessa.

2 - Poistakaa kaapelit jokaisesta pariston terminaalista
yksi kerrallaan, aloittamallanegatiivisesta
terminaalista. Puhdistakaa kaapelit neutraalilla
liuoksella (esimerkiksi: bikarbonaattisooda ja vesi
tai ammoniakki) ja metalliharja. Vaihtakaa
sähkökaapelit tai terminaalien ruuvit jos tarpeellsta.

3 - Puhdistakaa pariston terminaalit metalliharjalla ja
sen jälkeen yhdistäkää uudelleen kaapelit
terminaaleihin. Voidelkaa mineraalirasvalla tai
vaseliinilla pinnat jotka eivät ole yhteydessä

4 - Kun kaikki kaapelit ja terminaalit ovat puhdistettu,
varmistakaa että kaapelit ovat kiinnitetyt
asianomaisesti ja etteivät ne ole puristuksessa.
Laittakaa kiinni pariston kotelon kansi.

MOOTTORIPUMPUN HUOLTO

Seuratkaa valmistajan käsikirjan ohjeita.
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SKILTER FESTET PÅ
MASKINEN

Maskinen er utstyrt med sikkerhetsskilt.
Type advarsel er beskrevet under.

Klemfare for hender og føtter.
Fare for elektrisk strøm.
Stå ikke innenfor maskinens driftssone.
Fare for fallende gjenstander.
Konsulter veiledningen.
Obligatorisk med sikkerhetsbelte.
Sikkerhetsforeskrifter.
Maks. vindhastighet.
Bruk en vernehjelm.

Etterfylling av olje

Håndpumpe.
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KONEESEEN KIINNITETYT
MERKIT

Kone on varustettu turvallisuusmerkeillä.
Varoitustyypit ovat selostettu alapuolella.

Vaara käsien ja jalkojen amputoituminen.
Sähköjännitevaara.
Älkää pysähtykö koneen toimintasäteellä.
Putoavien esineiden vaara.
Konsultoikaa käsikirjaa.
Turvavyöpakko.
Turvallisuussäännöt.
Max. tuulen nopeus.
Käyttäkää turvakypärää.

Öljyn täydennys.

Käsipumppu.
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SKILTER FESTET PÅ
MASKINEN

Kommandoer i kurv.

Bakkekommandoer  (Nødsituasjon)

Bakkekommandoer  (Forflytting og stabilisering).

KONEESEEN KIINNITETYT
MERKIT

Korin säätimet

Maasäätimet  (Hätätilanne)

Fare for varm overflate. Vaara kuuma pinta.

Maasäätimet  (siirto tai stabilointi).
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Klemfare for hender og føtter. Vaara käsien ja jalkojen leikkaaminen.

SKILTER FESTET PÅ
MASKINEN

KONEESEEN KIINNITETYT
MERKIT

Festepunkt. Kiinnityspiste.

Maks last på hvert enkelt støttebein. Yksittäisen stabilaattorin korkein paino.
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BETJENINGSPERSONALETS
KVALIFIKASJONER

Personalet som bruker eller setter maskinen i
funksjon, må være kvalifisert og inneha følgende
egenskaper:

FYSISK
Godt syn, hørsel, koordinasjon og evnen til å utføre

på en sikker måte de funksjoner som trengs for å bruke
maskinen.

MENTALT
Evnen til å forstå og applikere de bestemte standard,

forholdsregler og sikkerhets foreskrifter. Personalet må
være oppmerksom, være vurderingsdyktig når det gjelder
egen og andres sikkerhet; de må utføre arbeidet på riktig
og ansvarsfull måte.

FØLSOMHET
Personalet må være rolig og i stand til å tåle stress

og bruke vurderingsevnen når det gjelder sin fysiske og
mentale tilstand.

OPPLÆRING
Personalet må ha lest, studert og forstått denne

veiledningen, eventuelle vedlagte tegninger eller
diagrammer og indikasjons- og fareetikettene. De må
være spesialisert og kvalifisert når det gjelder bruk og
vedlikehold.

Personalet må ha et førerbevis (dersom dette er
obligatorisk i det landet brukeren befinner seg).
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KÄYTTÄJÄHENKILÖSTÖN
PÄTEVYYS

Henkilöstö joka käyttää tai käynnistää konetta täytyy
olla pätevä ja vastata seuraaviin vaatimuksiin:

FYYSISET
Hyvä näkö, kuulo, koordinointikyky ja kyky suorittaa

kaikki koneen käytölle tarvittavat toiminnat turvallisella
tavalla

HENKISET
Kyky ymmärtää ja soveltaa asetettuja

turvallisuussääntöjä, varotoimenpiteitä ja määräyksiä.
Henkilöstön tulee olla huolellisia, käyttää arvostelukykyä
omasta ja muiden turvallisuudesta, heidän tulee harkita
työn suorittamista oikein ja vastuunalaisesti.

TUNNEPERÄISET
Henkilöstön tulee olla rauhallinen ja kyvykäs

kestämään stressiä ja käyttää arvostelukykyä heidan
fyysisestä ja henkisestä tilasta

KOULUTUS
Henkilöstön tulee lukea, opiskella  ja ymmärtää tama

käsikirja, mukana olevat graafiset kuvat ja taulukot, kilvet
jotka osoittavat vaaraa ja sen tulee olla erikoistunut ja
koulutettu kaikissa koneeseen liittyvissä käyttö- ja
huoltoasioissa.

Henkilöstöllä tulee olla lupa (jos vaadittu käyttäjän
maan lainsäädännön mukaan).
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BRUKERS ANSVAR OG
MASKINENS KOMMANDOER

GENERELLE ANSVAR

Siden maskinens produsent ikke kan utføre direkte
kontroll av bruk og funksjon av maskinen, vil dette være
bruker og hans arbeidskollegaers ansvar.

OPPLÆRING AV PERSONALET

Løfteplattformen er en maskin som brukes av
personer. Det er viktig at funksjon og vedlikehold  av
maskinen kun utføres av autorisert personale som har
demonstrert at de forstår hvordan bruke og vedlikeholde
maskinen.

Det er viktig at personalet som er tildelt enheten og
ansvarlig for funksjon og vedlikehold av denne maskinen
følger et strengt opplæringsprogram og må gjennom en
prøveperiode for å bli kjent med maskinens funksjoner
før bruk.

Personer  som er påvirket av alkohol eller narkotika,
epileptiske personer, som har høydeskrekk eller tap av
bevegelsesevnen, må ikke bruke maskinen.

Opplæring av operatør
Opplæring av operatør er basert på følgende:

1 - Bruk og limitasjon av kommandoene i kurven, på
bakken og nødkommandoene.

2 - Kjennskap og forståelse av denne veiledningen og
kommandoskiltene, instruksjoner og varsel på
maskinen.

3 - Kjennskap til alle arbeidssikkerhetsreglene innført
av arbeidsgiver og gjeldene regelverk, inkludert
opplæring som gjelder vurdering og forebygging av
potensielle farer på arbeidsplassen, og med
spesielt hensyn til den spesielle jobben som skal
utføres.

4 - Riktig bruk av personalets obligatoriske
sikkerhetsutstyr, dette gjelder især bruk av
vernehjelmer og annet utstyr mot fallrisiko, med en
kabel festet til kurven hele tiden.

5 - Nødvendig kjennskap til maskinens mekaniske
funksjon slik at man er ii stand til å gjenkjenne reelle
og potensielle skader.
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KÄYTTÄJÄN V ASTUU JA
KONEEN HALLINT ALAITTEIST O

YLEISET VASTUUT

Koska koneen valmistaja ei voi käyttää mitään suoraa
kontrollia koneen sovellutuksesta ja sen käytöstä, nämä
tehtävät kuuluvat ainoastaan käyttäjän ja hänen
yhteistyötekijöiden vastuuseen

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

Nostolaituri on laite joka on tarkoitettu henkilöstön
käyttöön..Sen johdosta on olennaista että sen käyttö ja
huolto ovat luotettu ainoastaan valtuutetulle henkilöstölle
jotka ovat osoittaneet ymmärtävänsä koneen käytön ja
huollon

On tärkeää että kaikki yksikälle määrätty henkilöstö
ja tämän koneen käytön ja huollon vastuunalainen
seuraavat tarkkaa koulutusohjelmaa ja suorittavat
koeajan jotta voivat hankkia tuntemusta koneen
käyttöominaisuuksista ennen sen käyttöä.

Henkilöt jotka ovat alkoholin tai huumeiden
vaikutuksen alaisena ja henkilöt jotka kärsivät
epilepsiasta, huimauksesta tai liikuntakontrollin
menettämisestä, eivät saa käyttää konetta.

Käyttäjän koulutus g
Käyttäjän koulutus perustuu seuraavaan:

1 - Korin laitteiston käyttö ja rajoitukset, maakontrollien
ja hätätilanteen laitteisto.

2 - Tämän käsikirjan tunteminen ja ymmärtäminen ja
laitteiston kontrollimerkkien, ohjeiden ja koneeseen
kiinnitettyjen varoitusten ymmärtäminen..

3 - Kaikkien turvallisuussääntöjen tunteminen jotka
työnantaja ja voimassa oleva lainsäädäntö ovat
asettaneet, mukaanlukien koulutus, tunnistaminen
ja potentiaalisten vaarojen estäminen työalueella,
ottamalla huomioon erityisesti tehtävä työ.

4 - Kaikkien pakollisten henkilöstön
turvallisuusvarusteiden oikea käyttö, erityisesti
turvakypärän käyttö ja muiden varusteiden kaytto
kaatumista vastaan, koriin kiinnitettävällä köydellä
tarvittaessa.

5 - Koneen toimintamekanismin tuntemus on
tarpeellinen jotta voidaan tunnistaa välitön tai
potentiaalinen vika.
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BRUKERS ANSVAR OG
MASKINENS KOMMANDOER

6 - De sikreste måtene å starte maskinen i nærheten
av svevende hinder, annet bevegende utstyr og hvor
det finner hinder, fordypninger, hull, plutselige
senkninger etc. av støtteoverflaten.

7 -  De sikreste måtene for å unngå farer som gjelder
uisolerte elektriske ledere.

8 - Et hvilken som helst krav som gjelder en spesiell
bruk av maskinen.

Kontroll av opplæringen
Opplæringen må skje under oppsyn av en kvalifisert

operatør eller inspektør, i et åpent område uten hinder
inntil personalet som er under opplæring har utviklet evnen
til å kontrollere på en sikker måte løfteplattformen i
konsentrasjonsområder.

Operatørens ansvar
Operatøren må informeres om at han har ansvar og

autoritet til å stanse maskinen i tilfelle feil eller andre
situasjoner med redusert sikkerhet i forbindelse enten
med maskinen eller arbeidsplass og må henvende seg
til leder eller produktdistributør før han fortsetter.

NOTE
Ved levering av den første enheten og deretter på
etterspørsel fra bruker eller hans personale, vil
produsent eller distributør skaffe kvalifiserte personer
som kan ta seg av opplæring av operatørene.

KÄYTTÄJÄN V ASTUU JA
KONEEN HALLINT ALAITTEIST O

6 - Paras tapa käyttää konetta lähelläa riippuvia esteitä,
muita liikkeessä olevia laitteita ja esteitä, notkoja,
kuoppia, yhtäkkisiä alantoja, jne. tukipinnalla.

7 - Turvallsimmat tavat välttämään vaaroja joita avoimet
sähköjohtimet voivat aiheuttaa.

8 - Mikä tahansa erityinen vaatimus joka koskee
koneen sovellutusta.

Koulutuksen valvonta
Koulutuksen tulee tapahtua ammattimaisen käyttäjän

tai valvojan tarkkailussa, avoimella alueella, ilman
esteitä, kunnes koulutuksessa oleva henkilöstö on
kehittänyt taitavuutta käyttämään turvallisesti nostolaituria
ruuhkaisella alueella.

Käyttäjän vastuut
Käyttäjän tulee olla tietoinen että hänellä on vastuu ja

valtuudet pysäyttää kone sen rikkoutuessa tai muissa
huonoissa turvaolosuhteissa, jotka koskevat sekä
konetta että työaluetta ja kysyä ohjeita valvojalta tai
valmistajan edustajalta ennen työn jatkamista

HUOMIO
Ensimmäisen yksikön luovutuksen hetkellä ja jatkossa
käyttäjän tai hänen henkilökuntansa pyynnöstä,
valmistaja tai edustaja antavat koulutettuja henkilöitä
auttamaan henkilökunnan koulutuksessa.
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ARBEIDSSTILLING

Maskinen kan drives fra følgende posisjoner:

- i kurven for en person;
- på baksiden av det dreibare tårnet som nødstasjon;
- festet på beltevognens ramme for utføring av

forflyttings- og stabiliseringsoperasjoner.

NOTE
Som et alternativ kan man feste en fjernstyrt stasjon
på maskinen.Denne løsningen, levert ved forespørsel,
gjør det mulig å flytte og stabilisere plattformen fra et
fjernstyringspanel.
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OHJAUSPAIKAT

Konetta voidaan ohjata seuraavista asemista:

- korissa yhtä käyttäjää varten;
- pyörivän tornin takaosassa joka on tarkoitettu

hätätilanteen asemaksi;
- kiinnitetty alustan teloihin laiturin siirtämiseen ja

stabiloimiseen

HUOMIO
Vaihtoehtoisesti koneeseen voidaan  asentaa
radiokontrolli asema. Tämä ratkaisu toimitetaan
käyttäjän erityisesta pyynnöstä ja sallii koneen
siirtämisen ja stabilaation  etäisyydestä.
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OPERATØRENES ROLLE

ARBEIDSPOSISJON I KURVEN

• Utfør maskinens normale bevegelser.

VARSEL
Operatøren i kurven må ALL TID ha på seg et
sikkerhetsbelte og må hjelpes av en riktig opptrent
person på bakken.

ARBEIDSPLASS PÅ BAKKEN

• slå på og slå av maskinen ved start og slutt av
arbeidsseksjonen;

• kontroller instrumentene på kontrollpanelet under
arbeid;

• kontroller at ingen personer kommer innenfor
arbeidsområdet;

• Utfør manuelle manøvrer kun i nødstilfeller.

OPERATØRENES OPPGAVER

Når maskinen er i bruk, må det være minst 2
operatører tilstede.

En operatør må være plassert på bakken  og en
operatør i kurven .

1575_A09

KÄYTTÄJIEN ROOLI

TYÖASEMA KORISSA

Suorittakaa koneen normaalit liikkeet

VAROITUS
Korissa olevan työntekijän täytyy AINA käyttää
turvavyötä ja häntä tulee seurata maasta koulutetun
henkilön avulla.

MAAPERÄLLÄ OLEV A TYÖASEMA

• käynnistäkää ja sammuttakaa kone työvuoron alussa
ja lopussa;

• tarkastakaa koneen laitteisto kontrollipaneelista työn
aikana

• varmistakaa että työalueelle ei tule henkilöitä;

• Suorittakaa käsiohjaukset ainoastaan
vaaratilanteessa.

KÄYTTÄJIEN VEL VOLLISUUDET

Koneen käytön aikana on pakollista ainakin 2
käyttäjän läsnäolo.

Yksi käyttäjä tulee olla maaperällä ; yksi käyttäjä
korissa.
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SEKSJON  • OSA

B

BESKRIVELSE OG BRUK AV MASKINEN
KONEEN KUVAUS JA SEN KÄYTTÖ



B011875_B01

TEKNISKE DATA

SPIDER 1875
UTVENDIGE MÅL

TEKNISIÄ TIETOJA

SPIDER 1875
MITTASUHTEET

TEKNISKE DATA
Arbeidshøyde 18,0  m

Plattformhøyde 16,0  m
Maks. rekkevidde 8,3 m

Maks. last i kurv 200 kg

Kurvrotasjon -
Lengde jibb 1,35 m

Maksimal  lengde 4,92 m
Maksimal  bredde 1,2 m

Høyde i hvilestilling 2,14 m

Akselavstand -
Høyde fra bakken -

Dimensjoner kurv 1,2x0,65 m

Bevegelseshastighet 0-1,2 km/h
Utvendig svingradius 0 m

Tårnrotasjon 360°

Plattformrotasjon -
Motor 9 kW-D/11 kW-B

Kommandoer proporsjonal
Maksimal helling 50%

Dekk belte

Hydraulisk tank 25 l
Drivstofftank 5 l

Totalvekt 2150 kg

Hellingsmåler sì
Maksimal inklinasjon 1,5°

Strømkrets 12  V

Batteri 12Vx55Ah
Maks vindstyrke 45 km/h

TEKNISET OMINAISUUDET
Työkorkeus 18,0  m

Lattian korkeus 16,0  m
Sivupidentimen suurin pituus 8,3 m

Korin suurin kuorma 200 kg

Korin kierto -
Antennin pituus 1,35 m

Suurin pituus 4,92 m
Suurin leveys 1,2 m

Korkeus vapaa-asennossa 2,14 m

Akseli -
Korkeus maasta -

Korin mittasuhteet 1,2x0,65  m

Siirtonopeus 0-1,2 km/h
Ulkoisen ohjauksen säde 0 m

Tornin kierto 360°

Kuormalevyn kierto -
Moottori 9 kW-D/11 kW-B

Kontrollilaitteisto suhteellinen
Suurin kaltevuus 50%

Renkaat tracks

Hydraulinen säiliö 25 l
olttoainesäiliö 5 l

Kokonaispaino 2150 kg

Kallistusmittari yes
Suurin kallistuvuus 1,5°

Sähkökeskus 12  V

Paristo 12Vx55Ah
Työ tuulisessa olosuhteessa 45 km/h
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TEKNISK INFORMASJON

SPIDER 1875
LASTEDIAGRAMMER

TEKNISIÄ TIETOJA

SPIDER 1875
KUORMITUSKÄYRÄT
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GENERELL BESKRIVELSE

VARSEL
Modellen som illustreres kan være litt forskjellig fra
modellen man er eier av .

1. Tårn
2. Vogn
3. Venstre belte (*)

4. Høyre belte  (*)

5. Løftesylinder for teleskopbom
6. Teleskopbom
7. Jibb
8. Basket
9. Kontrollpanel på bakken
10. Kontrollpanel I kurven
11. Kontrollspaker i kurven
12. Teleskopelement
13. Kontrollspaker på bakken (for luftdelen)
14. Kontrollspaker på bakken (for bevegelse/

stabilisering)
15. Venstre støttebein foran
16. Høyre støttebein foran
17. Venstre støttebein bak
18. Høyre støttebein bak
19. Pantografbom

(*) Normal kjøreretning for selvdrevet plattform er fastsatt
med kurven (8) bak.

YLEINEN KUVAUS

VAROITUS
Kuvitettu malli saattaa erota hieman hallussa olevasta
mallista.

1. Torni
2. Trukki
3. Vasen tela  (*)

4. Oikea tela   (*)

5. Teleskooppipuomin nostava sylinteri
6. Teleskooppipuomi
7. Antenni
8. Kori
9. Maakontrollipaneeli
10. Korin kontrollipaneeli
11. Korin kontrollivivut
12. Teleskooppinen  elementti
13. Maakontrollivivut (ilmaosille)
14. Maakontrollivivut (siirtämiseen/stabilaatioon)
15. Vasen etustabilaattori
16. Oikea etustabilaattori
17. Vasen takastabilaattori
18. Oikea takastabilaattori
19. Leikkauspuomit

(*) Normaali ajosuunta itseliikkuvalle laiturille korin
takaosasta.
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GENERELL BESKRIVELSE

VOGN

Vognen er maskinens støtteramme. På denne
finnes trekkenhet og effektenhet.

Vognen er utstyrt med belter.
Denne maskinen er utstyrt med et system for

forlengelse av beltene for å gjøre den mer stabil og
øke mobiliteten på tøft terreng. Det anbefales å
forlenge beltene når man flytter på maskinen. Seksjon
B11 viser hvordan man utfører bevegelses- og
transportoperasjoner.

YLEINEN KUVAUS

TRUKKI

Trukki on koneen tukialusta.  Siinä ovat ajo-ja
voimayksiköt.

Trukki on varustettu teloilla .
Tämä kone on varustettu ekstensioteloilla jotka

tekevät koneen vakaaksi ja lisäävät liikkumista vaikeissa
olosuhteissa.  On suositeltavaa pitää ajoväylä
laajentuneena koneen siirroissa. Osa B11 osoittaa miten
tulee toimia siirron ja muuton aikana.
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GENERELL BESKRIVELSE

EFFEKTENHET

Alle bevegelsene til den selvdrevne plattformen
utføres av hydrauliske pumper som er tilkoblet en
bensinmotor (1), eller en dieselmotor på forespørsel eller
en elektrisk motor (2) 220 V eller 380 V.

  For informasjon angående bensin eller dieselmotor,
se den spesielle vedlagte veiledningen.

YLEINEN KUVAUS

VOIMAYKSIKKÖ

Kaikki itseliikkuvan laiturin liikkeet saavat voimansa
hydraulipumpuista jotka ovat yhdistetty bensiinimoottoriin
(1), tai tarvittaessa dieselmoottoriin tai sähkömoottoriin
(2) käyttövoima 220 V tai 380 V.

Bensiini- tai dieselmottoriin liittyvät tiedot löytyvät
oheisesta käsikirjasta.

1

TORNI

Torni joka on asennettu teloille, pyörii hydraulisen
vaihdemoottorin avulla. Se tukee koko ilmassa olevaa
koneen osaa (puomit/kori).

Koneen ilmaosien maakontrollit loytyvat tornin
sivusta. Naita kontrolleja tulee kayttaa AINOASTAAN
hatatilanteessa.

TÅRN

Tårnet, som er montert på svingkrans, roterer ved
hjelp av et hydraulisk gir. Dette støtter hele luftdelen til
maskinen (bommer/ kurv). På siden til tårnet finnes
bakkekontrollene for maskinens luftdel. Disse
kommandoene må brukes KUN i nødstillfeller.

2
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GENERELL BESKRIVELSE

BOMMER

Teleskopbommen (1) består av et fast og et uttrekkbart
element.

 Pantografbommen (2) består av to strukturer som er
konfigurert som et parallellogram.

2

YLEINEN KUVAUS

PUOMIT

Teleskooppipuomi (1) on tehty yhdestä kiinteästä
elementistä ja yhdestä teleskooppisesta.

Leikkauspuomi (2)  käsittää kaksi rakennetta jotka
on hahnmotettu parallelogrammissa.

JIBB

Jibben består av to elementer i
parallellogramkonfigurasjon og utgjør et annet
artikulasjonspunkt på bommene.

ANTENNI

Antenni koostuu kahdesta elementistä
parallelogrammissa configuration  ja muodostaa toisen
puomien kääntöpisteen.

1
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GENERELL BESKRIVELSE

KURV

En eller to personer kan oppholde seg i kurven.
Kurven balanseres av en sylinder som drives av

teleskopbommen. For å gjøre det lettere å kjøre
maskinen gjennom trange steder, og for å gjøre det lettere
å kjøre opp på ramper, kan kurven fjernes.

YLEINEN KUVAUS

KORI

Korissa on tilaa yhdelle tai kahdelle käyttäjälle.
Kori on tasapainoitettu teleskooppipuomin avulla.
Koneen kuljetuksen helpottamiseksi kapeissa

väylissä ja rinteissä, kori on irroitettavissa.
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SIKKERHETSANORDNINGER

På maskinen er det installert sikkerhetsanordninger
for operatørens sikkerhet og for beskyttelse av
maskinen.

AKUSTISK SIGNAL / OPTISK SIGNAL

De signaliserer enhver nødssituasjon og de aktiveres
også når maskinen beveges. De aktiveres også hver
gang det er en uregelmessighet når det gjelder
maskinens stabilisering.

NØDSTOPPKNAPP

Dersom de trykkes på, vil maskinen stanse
øyeblikkelig.
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LIBELLE

Med denne kan man kontrollere om maskinen er
nivellert.

TURVALLISUUSLAITTEET

Koneeseen on asennettu joitakin turvallisuuslaitteita
käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi ja koneen
suojelemiseksi.

AKUSTINEN MERKKI / OPTINEN MERKKI

Varoittavat jokaisesta hätätilanteesta ja lisäksi
menevat päälle joka kerta kun kone on liikkeessä. Ne
menevät myös päälle kun stabilaatiossa on
epäsäännöllisyyksiä.

HÄTÄPAINIKKEET

Jos niitä painetaan, kone pysähtyy välittömästi.

TASOMITTARI

Mahdollistaa koneen tasapainon tarkastuksen.
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SIKKERHETSANORDNINGER

MIKROBRYTER FOR MASKIN I HVILESTILLING

Disse mikrobryterne oppdager når armen er i
hvileposisjon og når tårnet er innregulert med maskinens
kjøreretning og aktiverer støttebeinas bevegelse.

TURVALLISUUSLAITTEET

KOKOONTAITETUN KONEEN MIKROKA TKAISIN

Nämä mikrokatkaisimet havaitsevat puomin vapaa-
asennon ja kun torni on asetettu koneen ajosuunnan
mukaisesti ja ne käynnistävät stabilaattorien liikkeen.

SIKKERHETSSKILT

Se den tilhørende paragraf.

TURVALLISUUSKIL VET

Katsokaa vasta ava kappale.
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ANORDNING FOR UTSTREKNING AV BOMMEN

Denne plattformen er utstyrt med en automatisk
lastebegrensningsanordning. Denne trykksensoren
stanser automatisk plattformens bevegelser når
teleskopbommen trekkes ut lenger enn det som er
tillatt. Ved tilbakeføringsmanøveren av
utstrekningselementet eller heving av
bommen(samtidig som man trykker på den røde
knappen 1 dersom man utfører tilbakketrekking eller
heving av bommen i fra kurven) blir det mulig å
gjenopprette bevegelsesfunksjonen(I løpet av
gjenopprettingsprosedyren er det kun
tilbaketrekkingsfunksjonen og funksjonen for heving av
bommen som er aktiverte, helt til det røde varsellyset 2
forsvinner).

VIKTIG
Uttrekking av bommen er avhengig av vekten som er
i kurven.

Bryteren som er plassert på toppen av den hydrauliske
sylinderen som overvåker trykket, har som funksjon å
aktivere plattformalarmen dersom det er en vannlekkasje
i i kretsen.

TURVALLISUUSLAITTEET

TOIMINTASÄTEEN KONTROLLI

Tämä laituri on varustettu automaattisella
kuormanrajoittaja laitteella.

Tämä sähköhydraulinen laite pysäyttää
automaattisesti laiturin liikkeet aina kun
teleskooppipuomi on pidennetty yli hyvaksytyn arvon.

Teleskooppipuomin sisäänvedon tai nousun
liikkeiden avulla (punaisen painikkeen 1 samanaikaista
painamista kun laiturin puomi vedetään sisään tai sitä
nostetaan) on mahdollista palauttaa liikkeiden toimivuus.
(Palautustoimenpiteen aikana teleskooppipuomin
sisäänveto ja nousu on aktivoitu, kunnes punainen valo
2 sammuu).

TÄRKEÄÄ
Puomien jatko riippuu koriin laitetusta kuormasta.

                         1            2

Hydrauliseen sylinteriin asetetulla katkaisimella on
tehtävänä käynnistää laiturin hälytys milloin hydraulinen
vuoto aiheuttaa paineen muutoksia.

SIKKERHETSANORDNINGER
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MOMENTIN TASOMITTARI

Tehtaassa säädetty optinen painemittari näyttää
paineen arvon 290 +/-10 bar. Tämä laite sallii käyttäjälle
turvalaitteen säännöllisen toiminnan tarkkailun. Kun
ylikuormitus saavutetaan, punainen valo syttyy.

TÄRKEÄÄ
Kontrollilaitteen rikkoutuessa, toinen laite joka on
säädetty korkeampaan kynnykseen, lukitsee kaikki
laiturin liikkeet.

SIKKERHETSANORDNINGER TURVALLISUUSLAITTEET

PUMPPU JA HÄTÄ-
OHJAUSLAITTEET

Laitteistojen lisäksi  (1) rakenteen takaosassa on
hätäpumppu (2) jota voidaan käyttää lukuunottamatta
solenoidi venttiilejä (katso "Hätätilanteen liikkeet").

Käsipumpun lisäksi, pyydettäessa voidaan asentaa
toinen pumppu joka toimii samalla tavalla kuin
moottoripumppu mutta joka käyttää hyväksi
moottoripumpun paristojen jännitettä.

PUMPE OG NØDKONTROLLER

I tillegg til kontrollene (1) som befinner seg på
baksiden av kolonnen, er det en nødpumpe (2) som kan
brukes ved å utelate magnetventilene (se "Nødmanøver").

  I tillegg til håndpumpene, kan man ved forespørsel
få installert en annen pumpe som har den samme
funksjonen som motorpumpen men som drives av
motorpumpens batterier.

NIVÅMOMENTMÅLER

En trykkindikator som er justert på fabrikken til en
trykkverdi av 290 +/-10 bar. Denne tillater operatøren å
kontrollere riktig funksjon av anordningen. Når grensen
overstiges, vil et lyssignal indikere dette.

VIKTIG
I tilfelle feil med kontrollanordningen vil en annen
anordning som er innstilt på et høyere nivå, blokkere
alle platt formens manøvrer .
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SIKKERHETSANORDNINGER

RQG 150 RQG 150

1

2

TURVALLISUUSLAITTEET

MIKROKATKAISIMET STABILAA TIO

Jokainen stabilaattorijalka on varustettu
mikrokatkaisimella (1) joka takaa stabiliteetin maassa.

Sarja varoitusvaloja osoittaa oikean stabiliteetin: kun
valot sammuvat (2) , koneen ilmaosien liikkeet saadaan
käyttöön.

MIKROBRYTERE STØTTEBEIN

Hvert støttebein er utstyrt med en mikrobryter (1) som
garanterer stabilitet på bakken. En serie med varsellys
signaliserer riktig stabilitet:

Når varsellysene (2) slåes av, aktiveres
luftbevegelsene.
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KONTROLLPANEL PÅ BAKKEN MAAKONTROLLIP ANEELI

1575_B04

HL50

P1

HL51

HL43

HL54

HL47

HL53
HL52

HL36A
HL36

HL37A

HL37
SA38

SL60

SL62

SB39

SA38 Nøkkelvelger for oppstart diesel/elektrisk
motor/spenningstilkobling
Velger med tre posisjoner:

 (0)   Motorpumpen/elektropumpen er
stoppet og spenningen er frakoblet

(I)  Motorpumpen/elektropumpen er aktivert
og spenningen er tilkoblet

(II) Motorpumpen/elektropumpen har
startet (velgeren settes i posisjon II kun
ved oppstart av motoren, når den slippes
går den tilbake til posisjon I). Valg av
elektropumpen er automatisk med
strømtilførsel 220V.

Varsellys støttebein på bakken (HL50-HL53)
- røde varsellys signaliserer mikrobryternes

tilstand; avslått indikerer riktig stabilisering
av maskinen;

• HL50
høyre fremre støttebein
• HL51
venstre fremre støttebein
• HL52
høyre bakre støttebein
• HL53
venstre bakre støttebein

VARSEL
Dersom et av disse varsellysene slåes av , indikerer
dette at der er en stabiliseringsfeil.

SA1 Dieselmoottorin  käynnistys/sähkömoottorin
käynnistys/jännitteen  liittäminen
Kolmevaiheinen valintakytkin:

(0) moottoripumpun/sähköpumpun  pysäy-
tys ja jännitteen katkaisu

(I) moottoripumppu/sähköpumppu
käytössä ja jännite on ppäällä

(II) moottoripumppu/sähköpumppu käyn-
nissä (kytkin on u käännetty asemaan II
ainoastaan moottorin käynnistyksessä,
kun jätetään se palautuu asemaan I).
Sähköpumpun valinta on automaattinen
220V  verkkolinjaan yhdistettynä.

Maastabilaattorien kontrollivalot (HL50-HL53)
- punaiset varoitusvalot  jotka osoittavat kytkim-

ien tilan, jos sammuneet osoittavat koneen
oikean stabiliteetin;

• HL50
Oikea etuosan stabilaattori
• HL51
Vasen etuosan stabilaattori
• HL52
Oikea takaosan stabilaattori
• HL53
Vasen takaosan stabilaattori

 VAROITUS
Jos yksikään näistä varoitusvaloista sammuu, se
osoittaa että stabiliteetissa on vikaa.
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HL43 Varsellys elektropumpe
Når dette varsellyset er på, indikerer det at

elektropumpen er startet 220V/380V;

HL54 Varsellys maskin i hvilestilling
Når dette varsellyset er på, indikerer det at
maskinens luftdel er i hvilestilling: bommene
er senket og inntrekt og tilpasset maskinens
longitudinale akse.
Denne funksjonen er NØDVENDIG for å kunne
aktivere stabilisering og flyttefunksjoner

HL47 Varsellys avgrensning uttrekking
Når dette varsellyset er på, indikerer det at
maskinen er overbelastet, at man har
oversteget grenseverdien for lateral utstrekning
av maskinen.

HL36A Varsellys oljetrykk motor
Når dette varsellyset er på, indikerer det et
utilstrekkelig oljetrykk i forbrenningsmotoren.
Konsulter veiledningen for motoren.

HL36 Varsellys lavt batterinivå
Når dette varsellyset er på, indikerer det lav
batteriladning. Konsulter veiledningen for
motoren.

HL37A Varsellys overoppvarming motor
Når dette varsellyset er på, indikerer det
overoppvarming av motoren. Konsulter
veiledningen for motoren.

HL37 Varsellys luf tfilter sperret
Når dette varsellyset er på, indikerer det at
luftfilteret er sperret. Konsulter veiledningen for
motoren.

SL60 Elektrisk choke system
Denne velgeren starter det elektriske choke
systemet (bensinversjon).

SL62 Velger for nødelektropumpe
Velgeren starter nødelektropumpen (valgfri)

SB39 Nødstoppknapp
Ved å trykke på knappen vil maskinen
nødstanse: øyeblikkelig stans av alle motorer
og alle bevegelser, fjerning av strømtilførsel til
alle kommandoene.
Tilbakestill ved å vri bryteren i pilenes retning.

P1 Timeteller

KONTROLLPANEL PÅ BAKKEN MAAKONTROLLIP ANEELI

HL43 Sähköpumpun varoitusvalo
Tämä varoitusvalo osoittaa että sähöpumppu
on käynnistetty 220V /380V;

HL54 Kokoontaitetun koneen varoitusvalot
T ämä varoitusvalo osoittaa että koneen kaikki
ilmaosat ovat levossa:: puomit ovat kokonaan
alhaalla ja kootut ja koneen pituussuunnassa.
Tämä tila on välttämätön jotta voidaan käyttää
kaikkia stabilaattorien ja siirtämisen toimintoja.

HL47 Puomin pidentäjän varoitusvalo
Tämä varoitusvalo osoittaa koneen
ylikuormitusta, siis koneen sivupidennyksen
rajan ylittamistä.

HL36A Koneen moottoriöljyn paineen varoitusvalo
Tämä varoitusvalo osoittaa riittämättömän öljyn
paineen moottorin  sisäisessä järjestelmässä.
Katsokaa käsikirjassa osaa joka koskee
moottoria.

HL36 Pariston riittämättömyyden varoitusvalo
Tämä varoitusvalo osoittaa alhaista pariston
latausta. Katsokaa koneen käsikirjaa.

HL37A Koneen ylikuumenemisen varoitusvalo
Tämä varoitusvalo osoittaa koneen
ylikuumenemista. Katsokaa koneen
käsikirjaa.

HL37 Tukkeutuneen ilmasuodattimen varoitusvalo
Tämä varoitusvalo osoittaa koneen
ilmsuodattimen tukkeutumista.  Katsokaa
koneen käsikirjaa.

SL60 Kylmäkäynnistys valitsin
Tämä valitsin käynnistää moottorin kylmänä
(Bensiiniversio)

SL62 Hätäsähköpumpun valitsin
Valitsin käynnistää hätäsähköpumpun.
(valinnainen)

SB39 Hätäpainin
Painamalla painiketta saavutetaan koneen
välitön pysäyttäminen, kaikkien moottorien,
kaikkien liikkeiden ja sähkojännite on katkaistu
kaikista kontrollilaitteista.
Painamalla painiketta nuolien suuntaan
saavutetaan alkutila.

P1 Tuntilaskin
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VEKSELSTRØMSNETT -  BOKS
OG STØPSEL

Dette panelet finnes når maskinen er utstyrt med
elektrisk pumpe 220 eller 380 V eller dersom det trengs
220V i kurven.

L1 Koblingsstøpsel til strømnettet

Q1 Magnetotermisk bryter for spenning i kurv
(220Vac - 380Vac).

Q2 Magnetotermisk bryter
Når bryteren er på ON aktiveres oppstart av
elektropumpen.

1575_B05

L1

Q2

PÄÄKYTKINT AULU JA
VIRTAVERKOSTO

Tämä paneeli on esillä kun kone on varustettu
sähköpumpulla joka on käytettävissä 220 tai 380 V tai
tarvittaessa 220V  korissa.

L1 Sähköliittimen yhdistäminen sähköverkkoon

Q1 Magneettiterminen katkaisin
Jännite korissa (220V ac - 380 Vac)

Q2 Magneettiterminen katkaisin
Katkaisimen ollessa ON asennossa
sähköpumppu käynnistyy.

Q1
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KOMMANDOER FOR
BEVEGELSE/ STABILISERING

NOTE
Disse kommandoene er aktiverte KUN med luftdelen
tilbaketrukket.

1 Bevegelse bakre venstre støttebein

Nedsenking

Heving

2 Bevegelse fremre venstre støttebein

Nedsenking

Heving

3 Venstre belte går

Bevegelse fremover

Bevegelse bakover

4 Høyre belte går

Bevegelse fremover

Bevegelse bakover

5 Bevegelse bakre høyre støttebein

Nedsenking

Heving

6 Bevegelse fremre høyre støttebein

Nedsenking

Heving

1575_B06

1 2 3 4 5 6

SIIRRON / STABILAA TION
OHJAUSLAITTEET

HUOMIO
Nämä kontrollit toimivat AINOASTAAN kun ilmaosat
ovat suljettu.

1 Vasemman t akaosan st abilaattorin liike

lasku

nousu

2 Vasemman t akaosan st abilaattorin liike

lasku

nousu

3 Vasemman telan käynti

eteenpain käynti

taaksepain käynti

4 Oikean telan käynti

eteenpain käynti

taaksepain käynti

5 Oikean takasosan stabilaattorin liike

lasku

nousu

6 Oikean etuosan stabilaattorin liike

lasku

nousu
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KOMMANDOER FOR
BEVEGELSE/ STABILISERING

SIIRRON / STABILAA TION
OHJAUSLAITTEET

Bevegelse/stabiliseringskommandoene er montert
på en mobil struktur. Denne strukturen må heves kun
ved bevegelses- eller stabiliseringsoperasjonene. Etter
at man har stabilisert plattformen og før man starter å
arbeide, må denne strukturen være senket.

VIKTIG
Unngå å bruke plattformen før man har senket
strukturen med kommandoene for å unngå kollisjon
med maskinens andre deler .

Siirto/stabilaatio ohjaimet ovat koottu liikkuvaan
runkoon. Tämä runko tulee nostaa ainoastaan siirron tai
stabilaation aikana. Laiturin oikean stabilaation jälkeen
ja ennen käytön aloittamista, rungon tulee olla
alaslaskettu.

TÄRKEÄÄ
Välttäkää laiturin käyttöä ennenkuin olette laskeneet
ohjaimia pitävän rungon törmäyksen välttämiseksi
koneen muiden osien kanssa.
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STYRESPAKER PÅ BAKKEN
FOR  UFTDELEN

(NØDKOMMANDOER)

          NOTE
Disse kommandoene er
aktiverte KUN med
spake 1 i venstre
posisjon.  Disse
kommandoene skal
brukes KUN i
nødstilfeller; det er mulig
å blokkere spaken 1 med
en lås slik at man
aktiverer kun
kommandoene i kurven.

1 Spake kommandovalg

Kommandoer i kurv

Kommandoer på bakken

2 Tårnrotasjon

rotasjon mot urviseren

rotazione oraria

3 Movimentazione pantografo

discesa

salita

4 Movimentazione braccio telescopico

discesa

salita

5 Movimentazione sfili braccio telescopico

rientro

uscita

MAAKONTROLLIASEMA
ILMAOSAT

(HÄTÄOHJAUSLAITTEET)

         HUOMIO
Nämä ohjauslaitteet
toimivat AINOASTAAN
vivun 1 ollessa
vasemmassa asennossa.
Näitä ohjauslaitteita tulee
käyttää AINOSTAAN
hätätilanteessa; itse
asiassa on mahdollista
pysäyttää lukitsemalla
vipu 1 jotta voidaan käyttää
korin ohjauslaitteita.

1 Ohjauslaitteiden valintavipu

korin ohjauslaitteet

maaohjauslaitteet

2 Tornin kierto

vastapäiväinen kierto

myötäpäiväinen kierto

3 Leikkauspuomin liike

lasku

nousu

4 Teleskooppipuomin liike

lasku

nousu

5 Teleskooppipuomin jatkeiden liike

jatko sisään

jatko ulos

6 Movimentazione antenna

discesa

salita

(7) Bilanciamento navicella

discesa

salita

(7) PERICOLO
Questo comando è da utilizzare SOLO in caso di estre-
ma necessità, senza personale sulla navicella; la leva
è un accessorio utensile a disposizione sul fianco del-
la colonna.

6 Antennin liike

lasku

nousu

(7) Korin tasoitus

lasku

nousu

(7)VAARA
Tätä ohjauslaitetta tulee käyttää AINOASTAAN
erityisessä tarpeessa, ilman henkilöstöä korissa; vipu
on korin yhteen sivuun kiinnitetty laite.

7 6 5 4 3 2

1
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STYRESPAKER PÅ BAKKEN
FOR LUFTDELEN

(NØDKOMMANDOER)

MAAKONTROLLIASEMA
ILMAOSAT

(HÄTÄOHJAUSLAITTEET)

1
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KONTROLLPANEL I KURVEN

P41 Startknapp elektropumpe/motorpumpe
Når man trykker inn denne knappen startes
elektropumpen eller motorpumpen (kommer an
på hvilket valg som er gjort på bakken).

SB39A Nødstoppknapp / stans av motorer
Når man trykker inn denne knappen oppnår
man en nødstopp av maskinen: alle
bevegelsene stoppes, elektrisiteten frakobles
alle kommandoene og den elektriske og
motorpumpen stoppes.
Man tilbakestiller ved å vri knappen i pilenes
retning.

SL60A Elektrisk choke velger
Velgeren starter det elektriske chokesystemet
(bensinversjon)

SL62A Velger for nødelektropumpe
Velgeren starter nødelektropumpen
(valgfri)

HL47A Varsellys avgrensning uttrekking
Når dette varsellyset er på, indikerer dette at
plattformen er overbelastet, at man har
oversteget grenseverdien for utstrekning av
plattformen.

HL43A 220V/380V/110V elektropumpe varsellys
Varsellyset indikerer at elektropumpen er på.
(valgfri).

P64 Knapp for aktivering av tilbakeføring av
uttrekningselementet. Med knappen inntrykt og
samtidig aktivering av spaken for tilbakeføring
av  elementet, aktiveres kun tilbaketrekking av
teleskopelementet dersom man har nådd frem
til arbeidsgrensen og alarmen  HL47A kommer
på. Man må holde knappen inne inntil det røde
varsellyset går av HL47A.

KORIN KONTROLLIP ANEELI

P41 Sähköpumpun/moottoripumpun käynnisty-
spainike
Painiketta painamalla saadaan käyntiin moot-
tori- tai sähköpumppu (toimii maakontrollin
avulla).

SB39A Hätäpainike / moottorien pysäytys
Painiketta painamalla saadaan aikaan koneen
hätäpysäytys: kaikki koneen liikkeet ovat
pysäytetyt,sähkö on katkaistu kaikista
ohjauslaitteista ja sähkö- ja moottoripumput
ovat pysäytetyt.
Käynnistäkää uudelleen kääntämällä painiket-
ta seuraamalla nuolien suuntaa.

SL60A Kylmäkäynnistys valitsin
Tämä valitsin käynnistää moottorin kylmänä
(Bensiiniversio)

SL62A Hätäsähköpumpun valitsin
Valitsin käynnistää hätäsähköpumpun
(vaihtoehtoinen)

HL47A Jatkopuomin rajoittajan merkkivalo
Merkkivalon ollessa päällä se osoittaa laiturin
ylikuormituksen, siislaiturin puomin jatkeen ra-
joituksen ylittämisen.

HL43A 220V/380V/110V sähköpumpun merkkivalo
Merkkivalon ollessa päällä se osoittaa että
sähköpumppu on kytkennässä.

P64 Palautuspainike puominjatkeen sisäänvetoon
Painiketta painamalla saadaan aikaan jatkeen
sisäänveto painamalla hydraulista vipua
korissa kun olette työdiagrammin reunassa
(HL47A   paalla).  Pitäkää painike painettuna
kunnes punainen valo HL47A  sammuu.

SB39A

HL47A

HL43A

P41SL60A SL62A

P64
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KONTROLLSPAKER I KUR V

NOTE
Disse kommandoene aktiveres KUN etter at
plattformen er riktig stabilisert.

1 Jibb bevegelse

Nedsenking

Løfting

2 Bevegelse utstrekning teleskopbom

tilbaketrekning

utstrekning

3 Bevegelse teleskopbom

Nedsenking

Løfting

4 Bevegelse pantograf

Nedsenking

Løfting

5 Rotasjon tårn

Rotasjon mot urviser

Rotasjon med urviser

1575_B09

KORIN OHJAUSVIVUT

HUOMIO
Nämä ohjauslaitteet ovat käynnissä AINOASTAAN
laiturin säännöllisen stabilaation jälkeen.

1 Antennin liike

lasku

nousu

2 Teleskooppipuomin jatkeen liike

jatke sisään

jatke ulos

3 Teleskooppipuomin liike

lasku

nousu

4 Leikkauspuomin liike

lasku

nousu

5 Tornin kierto

vastapäiväinen kierto

 myötäpäiväinen kierto

1 2 3 4 5
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B10

ANDRE ANORDNINGER

LUFT- OG VANNANLEGG

På forespørsel kan man få installert to inntak for luft
og/eller vann i kurven. Disse anleggene kobles til et
sentralisert anlegg ved bruk av koblingene (1).

SPENNING I KURVEN

På forespørsel kan man få installert et elektrisk uttak
(2) i kurven. Denne installasjonen kobles til et sentralisert
anlegg ved bruk av koblingene (3).

3
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02417024

4

ARBEIDSLYS

På forespørsel kan man få installert arbeidslys (4) i
kurven. Bryteren befinner seg på selve lampen.

MUU LAITTEISTO

ILMAN JA VEDEN KÄYTTÖ

Pyydettäessä on mahdollista asentaa koriin kaksi
ilman ja/tai veden liitäntää,   Nämä laitteet ovat yhdistetyt
liittimillä koneiston keskukseen (1).

KORIN JÄNNITE

Pyydettäessä on mahdollista asentaa pistorasia (2)
koriin. Tämä asennus tulee kytkeä liittymän kautta
konekeskukseen (3).

TYÖVALONHEITIN

Pyydettäessä on mahdollista asentaa valonheitin (4)
koriin. Katkaisin sijaitsee valonheittimessä.

2

04003250400324

1

1
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TRANSPORT/FLYTTING

 VARSEL
Denne maskinen er utstyrt med et utvidelsessystem
for beltene for å gjøre den mer stabil og øke dens
bevegelse på tøft terreng. Det anbefales å la beltene
være utvidet under flytteoperasjoner .

UTVIDELSE AV BELTENE

Denne operasjonen må utføres med bruk av støttebeina
og med maskinen i hvilestilling. Kontroller at
arbeidsområdet er stort nok til at man kan senke
støttebeina.

 Manøvrene som må utføres, man starter med at
maskinen står med strammede belter, er som følgende:

- fjern blokknaglen [1]  (på begge sider av maskinen)

- senk støttebeina helt ned (ved å holde avstand fra
beltene)

-  sett blokknaglen tilbake i nederste posisjon [2] (på
begge sider av maskinen)

- hev støttebeina

KULJETUS/SIIRTO

VAROITUS
Tämä kone on varustettu telojen laajennussysteemillä
joka parantaa tasapainoa ja liikkuvuutta kovassa
maastossa.  On suositeltavaa pitää väylät avoinna
siirtoliikkeiden aikana.

TELOJEN LAAJENNUS

Tämä toimenpide tulee suorittaa käyttämällä
stabilaattoreita ja koneen ollessa kokoontaitettuna.
Tarkastakaa että työalue on tarpeeksi tilava stabilaattorien
laskua varten.

Toimenpiteet jotka tulee tehdä, telojen ollessa kiristetyt,
ovat seuraavat:

- poistakaa estetappi [1]  (koneen molemmilla puolilla)

- laskekaa stabilaattorit kokonaan alas  (pitäen
välimatkaa teloihin)

- laittakaa uudelleen tappi alapuolella olevaan
yksikköön [2] (koneen molemmilla puolilla)

- nostakaa stabilaattorit

1

2
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STRAMMING AV BELTENE

Denne operasjonen må utføres med bruk av
støttebeina og med maskinen i hvilestilling. Kontroller at
arbeidsområdet er stort nok til at man kan senke
støttebeina.

 Manøvrene som må utføres, man starter med at
maskinen står med utvidede belter, er som følgende:

- senk støttebeina helt ned (ved å holde avstand fra
beltene)

- fjern blokknaglen (på begge sider av maskinen)

- hev støttebeina

- sett blokknaglen tilbake i øverste posisjon (på begge
sider av maskinen). i situasjoner med stor friksjon
mellom belter og bakken kan det bli nødvendig å utføre
en liten flytting for å tilpasse systemet før man setter
blokknaglen på plass.

 VÆR OPPMERKSOM
Nåe denne maskinen står med strammede belter
garanterer den mindre stabilitet ved flytting. Bruk
maskinen med ekstrem varsomhet dersom det er
bratte skråninger .

TELOJEN KIRISTYS

Tämä toimenpide tulee tehdä stabilaattoreita käyttäen
ja koneen ollessa kokoontaitettuna. Tarkastakaa että
työalue on tarpeeksi laaja jotta stabilaattorit voidaan
laskea.

Toimenpiteet jotka tulee tehdä, aloittamalla laajennetuilla
teloilla, on seuraava:

- laskekaa stabilaattorit kokonaan (pitämällä
välimatkaa teloista)

- poistakaa lukitustappi (koneen molemmilla puolilla)

- nostakaa stabilaattorit

- laittakaa tappi ylempään keskukseen (koneen
molemmilla puolilla).  Kun telojen ja maaperän välissä
on paljon kitkaa saattaa olla tarpeellista siirtää
konetta hieman kunnes järjestelmä on palautunut,
ennen lukitustapin asentamista paikalleen.

VAROITUS
Telojen ollessa kiristettynä koneessa on vähemmän
stabiliteettia siirtojen aikana. Käyttäkää konetta
suurimmalla varovaisuudella viettävässä maastossa.

TRANSPORT/FLYTTING KULJETUS/SIIRTO
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Maskinen kan transporteres på lastebil og/eller
tilhenger.

 VÆR OPPMERKSOM
Ved transport må maskinen alltid festes med kabler
eller kjeder til lasteplanet.

Av- og pålasting av maskinen kan utføres på to
forskjellige måter:

- overføre maskinen ved bruk av en rampe;

- laste maskinen ved å løfte den. Man må feste
maskinen med kjeder og kroker til de spesielle løfte-
og festekrokene.

KULJETUS

Konetta voidaan kuljettaa trukilla ja/tai perävaunulla.

VAROITUS
Kuljetuksen aikana, koneen tulee AINA olla varmistettu
kiinnittämällä sen kaapeleilla ja ketjuilla ajoneuvoon.

Koneen kuormauksessa ja kuorman poistossa
voidaan käyttää kahta eri tapaa:

- nostamalla konetta rampin avulla;

- kuormaus konetta nostamalla.  On tarpeellista
kiinnittää kone ketjujen ja koukkujen avulla siihen
tarkoitetuille nosto- ja kiinnityspidikkeisiin.
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TRANSPORT/FLYTTING

SIKRING AV MASKINEN VED TRANSPORT

Ved transport må maskinen alltid være festet med
kabler eller kjeder. Bildene under viser festepunktene på
rammen (A), på støttebeina (B) og på plattformens
hovedbom (C).

FARE
Kontroller alltid at kabler og kjeder som brukes er i
god tilstand.

KULJETUS/SIIRTO

KONEEN KIINNITTÄMINEN SEN KULJETUKSEN AIKANA

Kuljetuksen aikana koneen tulee AINA olla hyvin
kiinnitetty koneen runkoon kaapeleilla ja ketjuilla.
Stabilaattorit (B) ja koneen tärkein puomi (C) kiinnitetään
erityisiin kohtiin rungossa (A).

VAARA
Tarkistakaa aina köysien ja ketjujen tehokkuus ja
eheys.

AB

C
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KÄYNNISTYS/SAMMUTUS

04003021

Den selvkjørende arbeidsplattformen fungerer med
en Diesel eller Bensinmotor og den kan være utstyrt med
elektropumpe 220Vac (110VAC i enkelte land).

Nøkkelvelgeren SA1 er plassert på
hovedkontrolltavlen.

- Vri SA1 velgeren til posisjon I, slik
at plattformens    elektriske krets
aktiveres.

FRA PANELET PÅ BAKKEN
-  Vri velgeren  til posisjon II  slik at

eksplosjonsmotoren settes i gang ved
bruk av starter . Slipp bryteren når
motoren har startet.

Avslåing av motoren gjøres ved å
sette nøkkelvelgeren i posisjon O eller
ved å trykke på den røde
nødstoppsknappen.

FRA PANELET I KURVEN
- Trykk på den grønne knappen SA2
eksplosjonsmotoren settes i gang

ved bruk av starter . Slipp bryteren når
motoren har startet.

Ved å trykke på den røde
nødstoppsknappen vil motoren slåes
av.

VIKTIG
Når operatøren er på plass i høyden anbefaler vi at
motoren slåes av for å unngå overoppvarming av
den hydrauliske kretsen og for å redusere
luftforurensningen.

FUNKSJON MED ELEKTROPUMPE (VALGFRI)

Ved å sette kontakten i uttaket EL1  og løfte opp
bryteren EL2, vil plattformen fungere
med elektropumpen.

Ved å følge instruksjonene over,
vil den elektriske motoren erstatte
hovedmotoren.

De samme operasjonene utføres
for å slå av.

SA1

Itseliikkuva ilmalaituri toimii diesel tai
bensiinimoottorilla ja se voidaan varustaa
sähköpumpulla 220 Vac (110 Vac  joissakin maissa).

Pääohjauspaneeliin on
sijoitettu avainvalitsin SA1.

-Käännä  SA1  valitsin asemaan
I jotta sähkölaitteisto voidaan
käynnistää.

MAAPANEELI
- Käännä ja sitten päästä  SA1
asemasta  I  asemaan  II  joka

sallii moottorin käynnin. Päästäkää
koneen käynnistyessä.

Koneen sammuttamiseksi,
kääntäkää valitsinavaim  SA1  O
asemaan tai painakaa punaista

SA2   hälytyspainiketta .

KORIN PANEELI
- Painakaa vihreää painiketta

SA2 Jotta moottori käynnistyy
käynnistysmoottorin avulla.
Päästakää SA2  painike kun
kone käynnistyy.

Painamalla punaista
hätävaloa, kone menee pois
päältä.

 TARKEÄÄ
Kun saavutetaan työasema ylhäällä, on suositeltavaa
sammuttaa moottori hydraulisen piirin
ylikuumenemisen välttämiseksi ja ilmansaastumisen
vähentamiseksi.

TOIMINTA SÄHKÖPUMPUN AVULLA
(VAIHTOEHTOINEN)

Kytkemällä pistokkeen liittimeen
EL1  ja nostamalla katkaisinta EL2,
sähköpumppu käynnistää laiturin.

Seuraamalla oheisia ohjeita,
sähköpumppu käynnistää moottorin
pääkoneen asemasta.

Samat toimenpiteet koneen
sammutuksessa.EL2

EL1

SA2
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BRUK AV MASKINEN

VÆR OPPMERKSOM
Utfør alle sikkerhetskontrollene spesifisert i seksjon
a04 før maskinen tas i bruk.

KONEEN KÄYTTÖ

 VAROITUS
Ennen laiturin käyttöö suorittakaa kaikki tarkastukset
jotka on selitetty osassa A04.

KJØRING

Denne modellen selvdrevet plattform tillater flytting
med bred eller smal sporvidde. For utvidelse eller
reduksjon av sporene referer til kapittel B11.

       Kjøring er tillatt kun etter at plattformens bommer
befinner seg i hvilestilling og mikrobrytersystemet MMR
beskrevet i kapittel B03 er trykket på.

 VÆR OPPMERKSOM
Skade eller/og tukling med sensoren kan påvirke
plattformens sikkerhet.

Den vippbare kontrollstasjonen inkluderer
kommandoene til flytting og stabilisering. Den må være
i vertikal posisjon.

Når kurven er koblet til
plattformen, må plattformen kjøres
fra kurven mens den kjøres fra
bakken  når kurven er demontert.

Siden det dreier seg om en stiv
beltevogn med  høyt tyngdepunkt må
man være forsiktig når  man kjører
over huller kanter.

 VÆR OPPMERKSOM
Plattformens stabilitet kommer an på beltenes
posisjon. Når de er åpne er det lettere å kjøre på grov
og uregelmessig grunn.

SIIRTO

Tämä itseliikkuva laituri sallii käyttäjän kuljettaa
konetta leveällä tai kapealla väylällä. Väylan
leventämisestä tai kaventamisesta kertoo osa B03.

Laiturin kuljetus on sallittua ainoastaan jos puomit
ovat oikein kokoontaitetut. Mikrokatkaisinsysteemi MMR
osa B03,  täytyy olla painettu.

 VAROITUS
Komponentin vaurioittaminen ja/tai väärinkäyttö voivat
vaarantaa laiturin turvallisuutta.

Liikkuva tuki sisältää ajo- ja stabilaattoriohjainvivut.
Se tulee pitää pystysuorassa asennossa

Kun kori on yhdistetty laituriin,
laituria tulee ohjata korin

sisältä ja maasta kun kori on
poistettu.

Koska trukki on varustettu
telaketjuilla ja se on jäykkä, tulee
ottaa huomioon sen
massakeskipiste. Sitä tulee ohjata
varovasti reunoja ylittäessä ja
kuopissa.

 VAROITUS
Koneen tasapaino riippuu telojen asennosta, kun ne
ovat auki on mahdollista ohjata konetta epätasaisessa
ja viettävässä maastossa.
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BRUK AV MASKINEN KONEEN KÄYTTÖ

STABILISERING

Plattformen må plasseres slik at man kan senke
støttebeina uten at man kommer borti hinder som kan
føre til at plattformen velter.

Kontroller at det alltid er god sikt når man styrer
støttebeina. Bakken hvor støttebeina står må være
kompakt og motstandsdyktig.  Dersom bakken er myk,
må man sette en plate mellom støttebeina og bakken.
Disse har som oppgave å fordele vekten på en større
overflate.

 VÆR OPPMERKSOM
Det er indikert på hvert støttebein maks kraft som
overføres bakken fra hver fot: Fmax=1250 daN

Stabiliser plattformen ved bruk av
kommandospakene og kontrollere
nivåmåleren som er like ved spakene.
Plattformen må nivelleres horisontalt (B03
BDL), boblen må være inni sirkelen.

Når støttebeina er på bakken, vil de 4
varsellysene som indikerer støttebeinas
posisjon slåes av. Kun når alle lysene er
av er det mulig å manøvrere plattformen.

Når maskinen er stabilisert, er det nødvendig å snu
kommandoenheten for å gi fri
tilgang til rotasjon av
arbeidsplattformens tårn.

Når man har utfør en hvilken
som helst manøver med
bommene, vil det automatisk ikke
være mulig å heve støttebeina før
man setter bommene i
hvilestilling igjen.

FARE
Operatørens skjødesløshet når det gjelder
stabilisering, kan føre til at maskinen velter .
Risikoanalyse når det gjelder stabilisering er viktig!

STABILAA TIO

Laituri tulee sijoittaa niin että stabilaattoripuomit
voidaan laskea alas ilman että ne kohtaavat esteitä jotka
voivat aiheuttaa laiturin kaatumisen.

Puomien maahanlaskussa tulee ottaa huomioon
hyvä näkyvyys.

Maaperä, johon stabilaattorit tukeutuvat, tulee olla luja
ja kestävä. Maaperän ollessa pehmeä, on tarpeellista
sijoittaa laattoja stabilaattorien alle jotta ne voivat tukea
kuorman painoa ja vähentää siten maaperän painetta.

VAROITUS
Jokaiseen stabilaattoriin on merkitty jokaisen tuen
suurin siirretty voima maaperään : Fmax=1250 daN

Stabiloikaa laituri käyttämällä
ohjausvipuja, varmistamalla mittarin, joka
on ohjauslaitteiden läheisyydessä,
tasapainon  (B03  BDL).Ilmakuplan tulee
pysyä ympyrän keskellä.

Kun stabilaattorit ovat maassa, neljä
punaista valoa tulee olla sammutetut. Laituria voidaan

työstää ilmassa ainoastaan
silloin kun valot ovat pois päältä.

Kun stabilaatio on suoritettu,
on tarpeellista kääntää ohjaimien
ryhmä jotta tornia voidaan kiertää
täysin vapaasti laiturista.

Kun laituria käytetään korin
ohjausasemasta   stabilaattorien
ollessa taitettuna, stabilaattoreita
ei voi enää nostaa ennenkuin
ilmalaituri on täysin sammutettu.

VAARA
Käyttäjän varomattomuus laiturin stabilaatiossa voi
aiheuttaa sen kaatumisen.  On erittäin tärkeää arvioida
stabilaation riskit!
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BRUK AV MASKINEN KONEEN KÄYTTÖ

BRUK AV ARBEIDSPLATTFORMEN

Maks 2 personer kan være i kurven. Tillatt totalvekt er
200 kg.

Les SIKKERHETSFORESKRIFTENE og kontroller
nøye symbolene som befinner seg like ved
kommandoene i kurv og som er beskrevet i kap. B09.

VARSEL
Hver gang man starter fra bakken må man manøvrere
tilbaketrekking av bommen i noen sekunder , også
dersom den er helt lukket. Denne manøveren tillater å
kompensere den hydrauliske kretsen til
lastebegrensningsanordningen. Denne operasjonen vil
garantere en bedre effektivitet over lenger tid.

Bruk utstrekningsbommen for å gå ut fra hvilestilling.

Hev teleskoparmen og vri den i arbeidsretning.

Hev den nedre leddede armen for å øke høyden for
overvinne hinder og redusere rotasjonsplassen til
arbeidsplattformen.

På kontrollpanelet er det en anordning
for kontroll av last  med varsel-LED. Ved å
øke horisontal utstrekning ser man at
verdiene på displayet øker.

Plattformen er utstyrt med en anordning
som kontrollerer lasten i kurven og
horisontal utstrekning. Jo større last i kurven,
jo mindre utstrekning. Dette skjer
automatisk ved hjelp av denne
sikkerhetskontrollen.

Når man oppnår maksimal last vil
et rødt varsellys tennes og varsle
operatøren at plattformen har oppnådd
maksimal arbeidslast. Dette hindrer
en hver manøver med unntak for
tilbaketrekking av teleskoparmen som
aktiveres ved å trykke på den røde
knappen RESET (nødvendig kun fra
kurven).

Sett plattformen i driftstilstand igjen
ved å trekke bommen tilbake minst 80
cm. Det røde varsellyset vil slukkes og
plattformen gjenopptar sine
funksjoner.

ILMALAITURIN KÄYTTÖ

Laituriin noustessa varmistakaa aina että
kokonaispaino ei ylitä 200 kg. Korkeintaan 2 henkilöä
kerrallaan voi nousta laiturille.

Lukekaa TURVALLISUUSOHJEET ja tarkastakaa
hyvin ohjauslaitteiden merkit jotka ovat kiinnitetyt  jokaisen
kontrolliaseman läheisyyteen ja jotka selitetään osassa
B09.

VAROITUS
On suositeltavaa käyttää jatkopuomia liikkeessä
muutaman sekunnin ajan kunnes se on täysin
sisäänvedetty. Tämä liike sallii momenttirajoittajan
hydraulisen öljyn kompensoinnin. Tämä toimenpide
varmistaa paremman tarkastuksen tehokkuuden
pitkällä ajalla.

Operate  the  extension  boom  out  to  release  the
platform  from  the  stowing  U  brackets.

Nostakaa teleskooppipuomi ja suunnatkaa se
työasentoon.

Nostakaa taitettava sisäpuomi lisäämällä siten
esteiden ohittamisen korkeutta ja vähentämällä

ilmalaiturin kierron ulottuvuutta.

Ohjauspaneelissa sijaitsee kuorman
LED osoittimilla varustettu kontrollilaite.
Numerot jotka näkyvät ruudussa, osoittavat
laiturin kuormauksen.

Laituri on varustettu laitteella joka
kontrolloi korissa olevan painon ja
vaakasuoran jatkopuomin Mitä suurempi
paino on korissa, sita lyhyempi on
jatkopuomi. Tämä tapahtuu
automaattisesti turvallisuuslaitteen
kontrollin ansiosta.

Kun on saavutettu korkein
mahdollinen paino, punainen
varoitusvalo syttyy  osoittamaan
käyttäjälle että laituri on
saavuttanut suoritusrajansa.
Sillä välin kaikki liikkeet ovat
pysäytetyt paitsi jatkopuomi joka
toimii painamalla punaista
painiketta RESET (tarvitaan
ainoastaan korin
ohjauslaitteesta).

Liikuttakaa laiturin
jatkopuomia sisään vähintään
80 cm. Punainen merkkivalo

sammuu ja kaikki liikkeet palautuvat toimimaan.

YLIPAINORESET

OVERLAST
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BRUK AV MASKINEN KONEEN KÄYTTÖ

NIVELLERING KURV

Den selvdrevne plattformen er utstyrt med en
anordning for autonivellering som fungerer i lukket
elektrisk krets.

Det kan hende at kurven mister sin vannrette stilling,
slik at det er nødvendig å kompensere og utføre oppstilling
ved hjelp av kompensasjonsbevegelsen.

Tilbakestilling av kurven kan kun utføres de spesielle
kommandoene som befinner seg på
nødkommandopanelet som er på baksiden av kolonnen
(Sek. B07)

FARE
Nivellering av kurven må utføres uten personer i
kurven.

Ved bruk av sikkerhetsanordningen som er låst med
nøkkel, lås opp anordningen og vri spaken i
nødssituasjonsposisjon.

Ta kommandospaken for
nivellering fra dens posisjon og
ved å utføre nivellering av kurven
før kurven tilbake i vannrett
posisjon.

Sett kommandospaken
tilbake på plass og vri velgeren
tilbake til posisjon for kommando
i kurv og lås med nøkkelen.

Nå kan man på nytt arbeide
med plattformen fra kurven.

VELGER LÅST MED NØKKEL
VALITSIN LUKITTU AVAIMELLA

KORIN TASOITTAMINEN

Itseliikkuva ilmalaituri on varustettu automaattisella
itsetasoittavalla laitteella joka toimii sisäisessä
järjestelmässä

Saattaa tapahtua että kori ajoittain menettää sen
vaakatasapainon, joten on tarpeellista suorittaa sen
suuntaus kompensointiliikken avulla.

Korin alkutilaan asetuksen voi tehdä ainoastaan
siihen tarkoitutetulla ohjaimella joka sijaitsee
hätäohjaimissa tornin takaosassa. (Katsokaa Osa B07)

VAARA
Korin tasoittamisen kompensoinnin tulee tapahtua
ilman henkilöiden korissa oloa.

Aukaiskaa ohjain avaimella lukitun turvalaitteen
avulla ja kääntäkää vipu hätäasentoon.

Poistakaa vipu taitetusta
asennosta,  yhdistäkää se
ventiilliin. Suorittakaa liike
jotta se kompensoi korin
asentoa ja saattaa sen
vaakatasoon.

Kun tasaus on suoritettu,
poistakaa vipu
kontrolliventtilista ja
sailyttakaa se asennossa.

Siirtäkää valitsin takaisin
korin ohjaimiin ja lukitkaa se.
Nyt on mahdollista käyttää
laituria korin ohjaimista.
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NØDMANØVRER

FEIL MED KOMMANDOENE I KURVEN

Denne type feil kan kun skyldes lekkasje eller
eksplosjon av vanntrykkledningen til kurvens fordeler eller
på grunn av at operatøren har et illebefinnende.

- For å flytte kurven til bakken må drive plattformen ved
å bruke nødkommandoene som befinner seg på
baksiden av tårnet.

- Ved bruk av sikkerhetsanordningen som er låst med
nøkkel, lås opp anordningen og vri spaken i
nødssituasjonsposisjon.

- Manøvrer plattformen fra bakken og pass på å følge
indikasjonen gitt i symbolene som befinner seg i
nærheten av nødkommandoene.

- Når kurven er på bakken, ta kontakt med et autorisert
verksted for å fjerne plattformen dens posisjon.

HÄTÄTOIMENPITEET

KORIN OHJAIMIEN RIKKOUTUMINEN

Tällainen vika voi johtua ainoastaan hydraulisen
putken vuotamisesta tai hydraulisen linjan paineesta
korissa, tai käyttäjän yhtäkkisestä sairaudesta.

- Korin laskeminen maahan tulee tehdä
hätäohjaimien avulla jotka sijaitsevat tornin
takaosassa.

- Avaimella varustetun turvalaitteen avulla, kääntäkää
valitsin hätäasentoon.

- Ohjatkaa laituria maasta seuraamalla tarkasti
tunnusmerkkejä jotka löytyvät hätäohjaimien vierestä.

- Kun laituri on maassa, kääntykää hyväksytyn verstaan
puoleen laiturin siirtämiseksi asemastaan.

NØKKELVELGER
AVAIMELLA SULJETTU

VALITSIN

NØDKOMMANDOER PÅ BAKKEN
ODOTTAMATON TAPAUS AJAA KARILLE

OHJAUSLAITTEET

SYMBOLER FOR NØDKOMMANDOER
OHJAIMIEN TUNNUSMERKIT
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NØDMANØVRER

FEIL MED DET ELEKTRISKE ANLEGGET

Denne type feil fører til en nødprosedyre med bruk av
håndpumpen. Det er derfor nødvendig å aktivere
bakkekommandoene som beskrevet i forrige
paragraf.

- Bruk den generelle tømmeventilen ved å fjerne
forseglingen og aktiver nødssituasjonsanordningen
"push & twist".

- Sett håndpumpens spake i
dens tilhørende plass.

- En person må pumpe mens
en annen tar seg av
styrespakene på
nødssituasjonsanordningen
på bakken.

- Man må være oppmerksom
på hvordan man setter
velgeren som er på den
hydrauliske manifold, se bilde
på siden. Den må være
plassert i posisjon P1-P2 for
å kunne utføre bevegelse av
plattformen.

- Når plattformen er
gjenopprettet, glem ikke å
løse push & swift knappen
og ta kontakt med et
godkjent verksted for
reparasjon av feilen.

HÄTÄTOIMENPITEET

VIOITTUNUT SÄHKÖLAITTEISTO

Tämäntyyppinen vaurio tarvitsee hätäatoimenpidettä
kasipumpun avulla. Joten on tarpeellista käynnistää
maaohjaimet kuten kuvattu edellisessä jaksossa.

- Käyttäkää sähköventttiiliä poistamalla sinetin ja
käynnistämällä  "push&twist" hätälaitteen.

-  Poistakaa käsipumpun vipu
tornista ja sijoittakaa se
paikoilleen.

- Yhdellä henkilöllä on
tehtävänä käynnistää
käsipumppu, kun taas toinen
henkilö käyttää hätäkeskuksen
vipuja.

- Kiinnittäkää huomiota
valitsimen suuntamiseen, joka
on sijoitettu sähköhydrauliseen
ryhmään, katsokaa viereistä
kuvaa, jotta se on oikeassa
asennossa.

- kun laituri on palautettu
ennalleen, älkää unohtako
vapauttaa push  &  swift
painiketta venttiilissä ja viekää
laituri Huoltokeskukseen vian
korjaamiseksi.

P3-P4
STØTTEBEIN FREMME
ETUSTABILAATTORIT

P1-P2
PLATTFORM  +  STØTTEBEIN

BAK
LAITURI  +

TAKASTABILAATTORIT

-
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SEKSJON • OSA

C

VEDLIKEHOLD
HUOLTO

VIKTIG
Før en hvilken som helst vedlikeholdsoperasjon og spesielt når det gjelder vedlikehold og/eller reparasjon av
det elektriske systemet eller dersom man må ut føre SVEISING, KOBLE HEL T FRA ALLE MASKINENS BA TTERIER
VED Å FJERNE KOBLINGSKLEMMENE.

TÄRKEÄÄ
Ennen minkään huoltotyön suorittamista ja erityisesti sähköliittymien huolto ja/ tai korjaukset tai jos on tarpeellista
suorittaa HITSAUST A, POISTAKAA  TÄYSIN KAIKKI KONEEN P ARISTOT POISTAMALLA  LATAUSPIHDIT.
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FORORD

Rutinevedlikehold består av de operasjoner som må
gjøres regelmessig i løpet av hele maskinens levetid og
med jevnt mellomrom.

Inspeksjon og nøyaktig vedlikehold gjør at maskinen
fungerer kontinuerlig og med maksimal effektivitet. Under
er en liste over operasjonene som må utføres på
maskinen.

Husk også at raske inngrep på slitte maskindeler
fører til at man unngår større skader og man reduserer
tiden for maskinstans.

Annet vedlikeholdsarbeid som ikke er beskrevet i
denne seksjonen må betraktes som ekstraordinært
vedlikehold og det er ikke operatørenes oppgave å utføre
dette. Ekstraordinært vedlikehold må utføres av et
spesialisert verksted.

FARE
Alt vedlikeholdsarbeid må utføres når maskinen ikke
er i drift, det vil si når motoren er avslått, den elektriske
spenningen fjernet og maskinen står i hvilestilling.

Brukt smørning og andre flytende stoffer må samles
og deponeres i henhold til gjeldende regelverk fordi disse
stoffene forurenser miljøet.

VARSEL
Det er lagt til noen sider slik at operatøren som tar seg
av vedlikeholdet kan notere hvilket vedlikehold som
ut føres og antall driftstimer . Til dette kan man bruke
timeteller (P1).

ESIPUHE

Ajoittainen huolto sisältää toimenpiteet jotka tulee
suorittaa säännöllisesti koneen koko eliniän ajan ja
määrätyllä frekvenssillä.

Tarkastus ja huolellinen ylläpito takaavat koneen
käytön jatkuvuuden ja parhaimman tehokkuuden.

Seuraavassa lista koneeseen tehtävistä
toimenpiteistä.

Muistakaa myös että nopea kuluneiden osien vaihto
estää suuremmat vahingot ja lyhentää koneen
käyttämättöntä aikaa.

Muita huoltotöitä joita ei käsitellä tässä osassa,
pidetään erityisenä huoltona ja siten eivät kuulu koneen
käyttäjien tehtäviin Nämä toimenpiteet tulee suorittaa
verstaassa.

VAARA
Kaikki huoltotyö tulee tehdä koneen ollessa levossa,
siis moottori pysäytetty,  Sähköjännite paneeleihin
suljettu ja kone lepoasennossa.

Käytetyt voiteluaineet ja nesteet tulee kerätä ja hävittää
lakisäädösten mukaisesti koska ne aiheuttavat
maaperäänjoutuessaan saastumista.

VAROITUS
Muutamia sivuja on lisätty tähän käsikirjaan jotta
käyttäjä jolle on luotettu huolto, voi merkitä siihen
suoritetut huollot ja koneen käyttötunnit,
jälkimmäisessä tapauksessa käyttämällä
tuntimittaria (P1).

olukan
Notat
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VEDLIKEHOLDSSIKKERHET

- Utfør aldri vedlikeholdsarbeid mens batteriene lades.

- Bruk egnet utstyr og verktøy.
- I området/rommet for vedlikehold eller når batteriene

lades må kun kvalifisert personale som tar seg av
vedlikeholdet være til stede.

- La aldri metallverktøy som for eksempel nøkler ligge
på maskinen, de kan føre til ureparerbare skader.

- Erstatt brukte deler med identiske, originale deler fra
PlatformBasket.

- Det er forbudt å utføre forandringer eller bytte ut deler
med komponenter som er uegnede eller som ikke er
godkjent av PlatformBasket.

1575_C02

HUOLLON TURVALLISUUS

- Älkää koskaan tehkö huoltotöitä kun paristot ovat
vaihdettava.

- Käyttäkääa työvälineitä ja tarvikkeita jotka ovat sopivia
tarkoitukseen.

- Verstasalueella jota käytetään huoltoon ja paristojen
vaihtoon, ainoastaan pätevä henkilöstö tulee olla
paikalla.

- Älkää jättäkö koskaan mitään metallisia esineitä
kuten avaimia tai muuta koneen päälle koska ne voivat
aiheuttaa  korjaamattomia vaurioita.

- Vaihtakaa käytetyt osat samanlaisten ja
alkuperäisten PlatformBasket varaosien kanssa. On
kiellettyä tehdä muutoksia tai vaihtaa osia jos ne eivät
ole sopivia ja PlatformBasketin hyvaksymiä
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VEDLIKEHOLDSPROGRAM

FØRSTE 10 TIMERS DRIFT
(FRAPLATTFORM KURVEN

• Erstatt filterpatron.
• Kontroll/ stramming av skruer, mutrer og bolter.
• Smøring leddeler.
• Kontroll nivå hydraulikkolje

HVER 50 TIMERSDRIFT

• Smøring leddeler.
• Smøring av teleskopelementet.
• Kontroll nivå hydraulikkolje.

HVER 250TIMERSDRIFT

• Kontroller oljenivå remmenes reduksjonsgir.
• Erstatt filterpatroner.
• Kontroll/ stramming av skruer, mutrer og bolter.
• Smør enheten for rotasjon av tårn.
• Kontrollerbatterienes oppladningstilstand.
• Kontroller de teleskopiske elementene for slitasje

og bytt om nødvendig.
• Sjekk stramming og tilstand til kjede og ruller til de

teleskopiske elementer og bytt om nødvendig.

HVER 500TIMERSDRIFT

• Generell kontroll av strukturen, utføres av et
spesialisert verksted.

• Bytt ut hydraulikkoljen.
• Bytt ut oljen til remmenes reduksjonsgir.
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HUOLTO-OHJELMA

ENSIMMÄISET 10 TYÖOTUNTIA
(LAITURIN KORI)

• Suodatinpatruunan vaihto
• Tarkastus / naulojen ja mutterien kiristys
• Liittymien rasvaus
• Hydraulisen oljyn tason tarkastus

JOKAINEN 50 TUNNIN TYÖ

• Liittymien rasvaus
• Teleskoopin jatkopuomien rasvaus
• Hydraulisen oljyn tason tarkastus

JOKAINEN 250 TUNNIN TYÖ

• Telojen vaihteiden öljyn tarkastus.
• Suodatin patruunan vaihto
• Tarkastus / naulojen ja mutterien kiristys
• Tornin kiertomekanismin rasvaus
• Paristojen vaihdon tarkastus.
• Tarkista teleskooppisten elementtien liukutiivisteiden

kuluminen ja vaihda ne tarvittaessa.
• Tarkista teleskooppisten elementtien rullaketjun

jännite ja tila ja vaihda ne tarvittaessa.

JOKAINEN 500 TUNNIN TYÖ

• Yleinen rakenteen tarkastus jonka tulee suorittaa
valtuutettu verstas.

• Hydraulisen öljyn vaihto.
• Telojen vaihteiden öljyn vaihto.

VARSEL
Vedlikeholdsoperasjoner som gjelder den installerte
motoren er beskrevet i motorens egen veiledning.

VAROITUS
Huoltotoimenpiteet jotka koskevat asennettua konetta
käsitellään sen omassa huoltokirjassa.
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SMØRING OLJESMØRING

Smøreanordningene er indikerte med RØDE hetter.
For å fylle på dem må man fjerne hetten og deretter
pumpe i smøring inntil denne kommer ut fra leddene.
Disse bør også beveges litt mens man utfører denne
operasjonen. Sett på plass den røde hetten. De glatte
overflatene og tannhjulene må først gjøres rene for
gammel smøring med en sparkel og deretter smøres
de med ny smørning ved bruk av en kost. Fjern alltid
overflødig smørning.

VARSEL
Skadede eller tilstoppede smøreanordninger må alltid
erstattes.

VARSEL
Bruk smørefett som har de samme egenskapene som
de som er indikert i tabellen i denne seksjonen.

1024.En_RQG120150

RASVAUS VOITELU

Voiteluaineet ovat merkitty PUNAISILLA tapeilla.
Niiden täyttämiseen on tärkeää poistaa tappi ja sitten
pumpata rasva sisään kunnes se tulee ulos liittymistä,
toimenpiteen aikana sitä tulee liikuttaa muutaman kerran.
Laittakaa punainen tappi paikoilleen. Liukkaat pinnat ja
vaihteet tulisi puhdistaa harjalla käytetystä rasvasta ja
sen jälkeen voidella ne rasvalla pensselin avulla.

Poistakaa aina ylimääräinen rasva.

VAROITUS
Vaurioituneet tai tukkeutuneet voitelimet tulee aina
vaihta.

VAROITUS
Käyttäkää voitelurasvaa jolla on samat ominaisuudet
kuin osoitettu tämän osan taulukossa.
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SMØRING OLJESMØRING

Beskrivelse Verkt Frekvens

1. Støttebeina 100 timer

2. Enhet for rotasjon av tårn 250 timer

3. Ledd og stifteri 250 timer

4. Teleskopelementer 100 timer

5. Beltestrammer vogn                      50   timer

RASVAUS
VOITELU

Kuvaus Työkalu Taajuus

1. Stabilaattori 100 tuntia

2. Tornin kiertomekanismi 250 tuntia

3. Liitokset ja tapit 250 tuntia

4. Teleskooppi  elementit 100 tuntia

5. Trukin telojen aukaisija            50 tuntia

43

3

3

5

1 1
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OIL

SMØRINGSTABELL

VARSEL
Alt vedlikeholdsarbeid må utføres med avslått motor
og maskinen i hvileposisjon.

VARSEL
Tilfør ikke andre oljer enn de som  anbefales av
produsent.

Smøring Smøring Hydraulikkolje
Rasva Rasva Hydraulinen öljy

B
P

IP
A

G
IP

E
S

S
O

M
O

B
IL

TO
TA

L MULTIS MULTIS AZOLLA
  EP 2   EP 2 ZS 46 ZS 68*

MOBIL MOBIL DTE
GREASE GREASE 25

MP MP

BEACON BEACON NUTO INVAROL
 EP2  EP2 H 46  EP 46

H 68*

GR MU GR MU OSO ARNICA
 EP 2  EP 2 46  46

 68*

ATHESIA ATHESIA HYDRUS
 EP2  EP2 46

 68*

ENER- ENER- HENERGOL
GREASE GREASE HL 80
LR MP LR MP

* pi varme værforhold
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VOITELUTAULUKKO

VAROITUS
Kaikki huoltotyö täytyy tehdä moottorin ollessa
sammutettu ja kone lepoasennossa.

VAROITUS
Lisätkää ainoastaan valmistajan suosittelemaa öljyä.

* Kuumissa ilmastoissa.
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TILSTRAMMING AV SKRUER

Alle skruer må strammes med en stillbar
momentnøkkel.

For mye stramming av skruene kan skade dem mens
for liten stramming vil hemme deres funksjon.

Hver skrue har sin egen spesielle verdi og kalibrering
av den dreibare momentnøkkelen gjøres ut i fra diameter
og klasse.

        Dersom det er flere skruer til en og same
komponent (for eksempel svingkrans, plater,
reduksjonsgir) må man stramme to om gangen i
diametralsk motsatt posisjon.

Under følger tabellen med verdiene som må brukes.

TILSTRAMMINGSTABELL

Dersom skruene er smurte, må man bruke 60 % av
dreiemoment.   Dersom de ikke er smurte, må man bruke
70 % av verdien oppgitt i tabellen.

FORHÅNDSSPENNING OG DREIEMOMENT  FOR
SETTESKRUER MED ISO- METRISKE GJENGER  OG
STOR PITCH.

Diameter
nominell
skrue

Nimellinen
ruuvin

diametri

Maks forhådsspenning  V  (kg.) Maks.  moment  Ma  (kgm.)
Max. alkupaino  V  (kg.) Momentti max  Ma  (kgm.)

6,6 8,8 10,9 12,9 6,6 8,8 10,9 12,9

6 D 8 G 10 K 12 K 6 D 8 G 10 K 12 K

M  4x0,7 222 394 554 665 0,17 0,31 0,43 0,52

M  5x0,8 357 635 895 1070 0,33 0,60 0,84 1,01

M  6x1 507 902 1270 1520 0,58 1,03 1,46 1,75

M  7x1 728 1300 1820 2180 0,94 1,69 2,36 2,83

M  8x1,25 920 1640 2310 2770 1,39 2,48 3,49 4,19

M  9x1,25 1210 2160 3050 3630 2,05 3,67 5,18 6,17

M  10x1,5 1480 2600 3660 4380 2,83 4,97 7,00 8,37

M  12x1,75 2120 3780 5320 6380 4,74 8,46 11,90 14,30

M  14x2 2890 5160 7250 8700 7,54 13,46 18,92 22,70

M  16x2 3950 7020 9900 11900 11,50 20,40 28,80 34,60

M  18x2,5 4840 8600 12100 14500 16,00 28,40 40,00 48,00

M  20x2,5 6160 11000 15450 18500 22,20 39,60 55,60 66,60

M  22x2,5 7630 13600 19100 22900 30,00 53,00 74,50 90,00

M  24x3 8900 15900 22300 26700 39,00 70,00 98,00 117,00

M  27x3 11500 20600 28900 34700 56,00 101,00 142,00 170,00

M  30x3 14100 25200 35400 42400 77,00 138,00 193,00 232,00
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RUUVIEN KIRISTYS

Kaikki ruuvit tulee kiinnittääa aina momenttiavaimella.
Ruuvien liiallinen kiinnitys voi vaurioittaa niitä, kun

taas riittämätön kiinnitys estää niiden käyttövarmuuden.
Jokaisella ruuvilla on oma erityinen arvonsa ja

momenttiavaimen kalibrointi riippuu sen diametri stä ja
tyypistä.

Jos samalle osalle on useampia ruuveja (esimerkiksi
telat,  levyt,  vaihteet) on välttämätöntä kiristää niitä kaksi
kerrallaan diametrisesti vastakkaisissa asemissa.

Seuraavana taulukko käytettävistä arvoista.

RUUVIEN KIRISTYSTAULUKKO

Jos ruuvit ovat voideltu, tulee lisätä  60%  kiristysparin
arvosta, jos ruuvit  eivät ole voideltuja tulee lisätä 70%
arvosta joka on taulukossa.

ALKUPAINO JA MOMENTTI RUUVIEN KIINNITYS,
KIERRE ISO SUURELLA VÄLILLÄ
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TILSTRAMMING AV SKRUER

STRAMMING OG TORSJONSMOMENT FOR
SKRUER MED ISO-GJENGER OG LITEN PITCH

Forhåndsspenning er utregnet som 70 % av minste
elastisitetsgrense.

Torsjonsmomentet er utregnet ved bruk av formelen
(39) ved bruk av manualen Junker & Blume, og gitt en
friksjon µ ges medium verdi µ ges = 0,14.

Diameter
nominell
skrue

Nimellinen
ruuvin

diametri

Maks forhåndsspenning V  (kg.) Maks moment  Ma  (kgm.)
Max. alkupaino  V  (kg.)  Momentti max  Ma  (kgm.)

6 D 8 G 10 K 12 K 6 D 8 G 10 K 12 K

6,6 8,8 10,9 12,9 6,6 8,8 10,9 12,9

M  8x1 995 1750 2470 2960 1,48 2,60 3,70 4,40

M  10x1,25 1540 2740 3860 4630 2,90 5,20 7,30 8,70

M  12x1,25 2420 4140 5800 6980 5,30 9,10 12,80 15,40

M  12x1,5 2220 3960 5570 6680   5,00 8,90 12,50 15,00

M  14x1,5 3150 5600 7880 9450 8,00 14,30 20,00 24,00

M  16x1,5 4200 7500 10500 12600 12,00 21,50 30,00 36,00

M  18x1,5 5430 9700 13600 16300 17,40 31,00 43,00 52,00

M  20x1,5 6900 12100 17150 20600 24,40 43,00 61,00 73,00

M  22x1,5 8400 15000 21000 25200 32,00 57,50 80,50 97,00

M  24x2 9650 17200 24200 29000 41,00 73,50 103,00 124,00

M  27x2 12500 22300 31300 37500 60,00 107,00 150,00 180,00

M  30x2 15700 27800 39200 47000 83,00 147,00 208,00 250,00

RUUVIEN KIRISTYS

ALKUPAINO JA MOMENTTI RUUVIEN KIINNITYS,
KIERRE ISO PIENELLÄ VÄLILLÄ

Alkupaino on laskettu 70% pienimmän myötörajan
painosta.

Momentti on laskettu käyttämällä mallia (39) Junker
& Blumen kasikirjassa, ja antamalla kitkan kertoimelle
arvon µ ges keskimääräinen arvo µ ges = 0,14.
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TILSTRAMMING AV SKRUER

1. Skruer til svingkrans
2. Skruer til reduksjonsgir belter
3. Skruer til feste av kurv

RUUVIEN KIRISTYS

1. Laakerien ruuvit
2. Telojen säätäjän ruuvit
3. Korin lukitusruuvit

2

3

1
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FYLLING

DIESEL ELLER BENSIN

Fyll tanken med drivstoff ut i fra motortype

HYDRAULIKKOLJE

Fyll tanken med hydraulikkolje (se oljetabell).

GIRKASSEOLJE

Fyll med spesiell olje (se spesifisert side)

GENERATORMOTOR

Se spesifisert vedlagt veiledning.

BATTERIER

Sjekk elektrolyttnivå

DRIVENDE TANNHJUL

Se spesifiserte sider.

1575_C07

TANKKAUS

DIESEL TAI BENSIINI

Täyttäkää säiliöpolttoaineella moottorityypin
mukaisesti

HYDRAULINEN ÖLJY

Täyttäkää säiliö hydraulisella öljyllä (katsokaa
öljytaulukkoa).

VAIHDEMOOTTORIN ÖLJY

Täyttäkää erityisellä öljyllä (katsokaa erityisillä
sivuilla)

GENERAATTORI MOOTTORI

Katsokaa oheista käsikirjaa.

PARISTO

Tarkastakaa elektrolyyttitaso

VAIHTEET

Katsokaa erityiset sivut.
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KONTROLL OLJENIVÅ/
ETTERFYLLE/ERSTATTE OLJE

REDUKSJONSGIR BEL TER

KONTROLL OLJENIVÅ

Vri hjulet slik at de to lokkene er innregulert horisontalt
og fjern deretter ett av dem: oljen skal komme langsomt
ut.

ETTERFYLLING OLJE

Fyll olje der man fjernet lokket inntil man oppnår riktig
nivå.

ERSTATTE OLJE

Vri hjulet slik at de to lokkene er innregulert vertikalt
og fjern deretter begge.

 Vent inntil all oljen har kommer ut. Fyll i ny olje slik
som beskrevet i paragrafen "etterfylling olje".
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ÖLJYN TASON TARKASTUS /
TÄYSI /  TELOJEN SÄÄTIMIEN

ÖLJYN VAIHTO

ÖLJYN TASON TARKASTUS

Kääntäkää rengas siten että kaksi tappia ovat
asetettu vaakatasoon ja poistakaa yksi: öljyn pitaisi tulla
ulos vähitellen.

ÖLJYN TÄYTTÖ

Laittakaa öljyä poistettuun tappiin kunnes
saavutetaan oikea taso.

ÖLJYN VAIHTO

Kääntäkää rengas siten että kaksi tappia ovat
asetettu pystysuoraan asentoon ja poistakaa molemmat.

Odottakaa että kaikki öljy tulee ulos.
Laittakaa öljyä kuten selitetty osassa "öljyn täyttö".
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KONTROLL NIVÅ
HYDRAULIKKOLJE

Sjekk riktig nivå direkte på tanken.
Tanken inneholder riktig mengde olje dersom nivået

er synlig på indikator (a).
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a

HYDRAULISEN ÖLJYN T ASON
TARKASTUS

Tarkastakaa oikea taso suoraan säiliöstä.
Säiliö pitää oikean määrän öljyä jos taso näkyy

osoittimessa (a).
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SLITASJE GLIDESTYKKER

Kontroller slitasjen til glidestykkene i
uttrekningselementene. Erstatt dem dersom det er et
spillerom på mer enn 5 mm mellom dem. Utbytting
gjøres med bom og uttrekningselementer helt
tilbaketrukket.

VÆR OPPMERKSOM
Utbytting av glidestykker må kun utføres på et
autorisert verksted.
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KISKOJEN KULUMINEN

Tarkastakaa kiskojen kuluminen jatkoelementeissä.
Vaihtakaa ne jos puomit ja jatkoelementit ovat täysin
sisäänvedetyt ja jos niiden välimatka ylittää 5 mm.

VAROITUS
Kiskojen vaihto tulee suorittaa hyväksytyssä
verstaassa.

VÆR OPPMERKSOM
Kontroller periodisk spenningen til kjedene til
teleskopelementene: maks avvik må ikke overgå 10
mm. I tilfelle det er større, ta kontakt med et autorisert
vedlikeholdsverksted.

HUOMIO
Tarkastakaa ajoittain teleskooppielementtien ketjujen
jännitys: korkein käyrä ei saa ylittää 10 mm.  M uussa
tapauksessa, kääntykää valtuutetun huoltokeskuksen
puoleen.
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SEKSJON  • OSA
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REGISTER OG KONTROLLKUPONGER
REKISTERI JA KONTROLLIKUPONGIT
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REGISTER FOR VEDLIKEHOLD
OG EIERSKIFTE

Dette kontrollregisteret leveres av PlatformBasket til
eieren av plattformen i henhold til vedlegg I i direktivet
CE/98/37.

Dette kontrollregisteret må betraktes som en del av
maskinen og må følge den gjennom hele dens levetid.

I registeret må man notere følgende situasjoner som
har med maskinen å gjøre:
• eierskifte;
• utbytte av motorer, mekanismer, strukturelle

elementer, elektriske komponenter, hydrauliske
komponenter, sikkerhetsanordninger og deres
komponenter;

• alvorlige skader og reparasjoner;
• rutinekontroller.

NOTE
Dersom det ikke er nok sider , må man legge til sider
ved å ta kopi og gjøre dem lik de andre. På sidene som
legges til må man indikere type plattform, serienummer
og byggeår slik at de blir en del integrert del av denne
veiledningen.
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HUOLTOREKISTERI JA
OMISTAJANVAIHTOKIRJA

PlatformBasket on myöntänyt tämän kontrollirekisterin
nosturin omistajalle, noudattaen oheista säädöstä EC
98/37.

Kontrollirekisteriä pidetään osana koneesta ja sen
tulee seurata konetta koko koneen eliniän ajan ja sen
hajoittamiseen saakka.

Rekisteriin tulee merkitä seuraavat olosuhteet jotka
liittyvät koneen elämään:
• omistajanvaihdot;
• moottorien vaihto,  mekanismit,  rakenteelliset

elementit, sähkölaitteet, hydrauliset laitteet,
• turvallisuuslaitteet ja niihin liittyvät osat;
• vakavat viat ja niiden korjaus;
• ajoittaiset tarkastukset.

HUOMIO
Jos rekisterin sivut ovat riittämättömät, tarpeellinen
määrä sivuja tulee lisätä, kopioimalla tai laatimalla kuten
olemassa olevat sivut. Lisäsivuilla käyttäjän tulee
osoittaa nosturin malli, sarjanumero ja valmistusvuosi
siten että niistä tulee rekisterin olennainen osa.



D02

REGISTER OVER EIERSKIFTE

SEKSJON A
EIER

LEVERING AV PLATTFORMEN TIL FØRSTE EIER

NOSTURIN TOIMITUS ENSIMMÄISELLE OMISTAJALLE

Arbeidsplattform type __________________________________________________________
Nosturimalli

serienummer __________________________________________________________
sarjanumero

byggeår __________________________________________________________
valmistusvuosi

som man refererer til i dette kontrollregisteret, levert av  PlatformBasket den ________________________
Kontrollirekisteriin viitaten,  PlatformBasket on luovuttanut, päivämäärä

til firmaet __________________________________________________________
Yhtiölle

med adresse i __________________________________________________________
rekisteröity osoite

I henhold til fastsatte betingelser, tekniske egenskaper, størrelser og funksjoner beskrevet i denne
instruksjonsveiledningen og i sammendraget i dette Registeret.

Määrättyjen edellytysten mukaan,  teknisten ominaisuuksien, mittasuhteiden ja toimintojen,  jotka
selvitetään tässä käsikirjassa ja Rekisterin yhteenvedossa.

PlatformBasket

___________________

1575_D02

OMISTAJANVAIHTOREKISTERI

OSA A
OMISTAJA



D021575_D02

REGISTER OVER EIERSKIFTE

SEKSJON B
SENERE EIERSKIFTER

SENERE EIERSKIFTER

SEURAAVAT OMISTAJANVAIHDOT

Dato ___________________
Päivämäärä

Eierskapet av ARBEIDSPLATTFORMEN   ______________________ obeskrevet i denne veiledningen, er
overført til Firmaet/Selskapet:

NOSTURIN omistus ______________________ joka selvitetään tässä käsikirjassa on siirretty  Yritykselle/
Yhtiölle:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Det bekreftes at ved indikert dato, de tekniske spesifikasjonene, størrelser og funksjoner til
ARBEIDSPLATTFORMEN beskrevet i denne veiledningen er  i henhold til de originale og at enhver forandring
er notert i dette Registeret.

Todistetaan että, yllämainittuna päivänä, NOSTURIN tekniset ominaisuudet, mittasuhteet ja toiminnat, jotka
selvitetään tässä käsikirjassa  ovat yhdenmukaiset alkuperäisen kanssa ja mahdolliset eroavuudet ovat
selvitetty tässä Rekisterissä

Selger Kjøper

Myyjä Ostaja

___________________ ___________________

OMISTAJANVAIHTO REKISTERI

OSA B
SEURAAVAT OMISTAJANVAIHDOT



D03

VEDLIKEHOLDSREGISTER
JOURNAL FOR BYTTE AV

RESERVEDELER

JOURNAL FOR BYTTE AV DELER

VAIHTO-OSA REKISTERI

ERSTATNING AV: ________________________________________________________________
VAIHTO:

Dato _______________________
Päivämäärä

Fabrikknr. _____________________ Produsent ____________________________
Valmistusnumero Valmistaja

Spesifikasjoner ________________________________________________________________________
Ominaisuudet

ERSTATTET AV: ________________________________________________________________
VAIHDETTU:

Fabrikknr. _____________________ Produsent ____________________________
Valmistusnumero Valmistaja

Spesifikasjoner ________________________________________________________________________
Ominaisuudet

Årsak til erstatning _______________________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ______________________________________
Yrityksen edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ________________________________________________________________________
Käyttäjä

1575_D03

HUOLTOREKISTERI  KONEEN
VAIHTO-OSIEN REKISTERI



D031575_D03

VEDLIKEHOLDSREGISTER
JOURNAL FOR BYTTE AV

RESERVEDELER

JOURNAL FOR BYTTE AV DELER

VAIHTO-OSA REKISTERI

ERSTATNING AV: ________________________________________________________________
VAIHTO:

Dato _______________________
Päivämäärä

Fabrikknr. _____________________ Produsent ____________________________
Valmistusnumero Valmistaja

Spesifikasjoner ________________________________________________________________________
Ominaisuudet

ERSTATTET AV: ________________________________________________________________
VAIHDETTU:

Fabrikknr. _____________________ Produsent ____________________________
Valmistusnumero Valmistaja

Spesifikasjoner ________________________________________________________________________
Ominaisuudet

Årsak til erstatning _______________________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ______________________________________
Yrityksen edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ________________________________________________________________________
Käyttäjä

HUOLTOREKISTERI  KONEEN
VAIHTO-OSIEN REKISTERI



D031575_D03

VEDLIKEHOLDSREGISTER
JOURNAL FOR BYTTE AV

RESERVEDELER

JOURNAL FOR BYTTE AV DELER

VAIHTO-OSA REKISTERI

ERSTATNING AV: ________________________________________________________________
VAIHTO:

Dato _______________________
Päivämäärä

Fabrikknr. _____________________ Produsent ____________________________
Valmistusnumero Valmistaja

Spesifikasjoner ________________________________________________________________________
Ominaisuudet

ERSTATTET AV: ________________________________________________________________
VAIHDETTU:

Fabrikknr. _____________________ Produsent ____________________________
Valmistusnumero Valmistaja

Spesifikasjoner ________________________________________________________________________
Ominaisuudet

Årsak til erstatning _______________________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ______________________________________
Yrityksen edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ________________________________________________________________________
Käyttäjä

HUOLTOREKISTERI KONEEN
VAIHTO-OSIEN REKISTERI



D031575_D03

VEDLIKEHOLD  RECORD SPARE
PART  REPLACEMENT RECORD

JOURNAL FOR BYTTE AV DELER

VAIHTO-OSA REKISTERI

SERSTATNING AV: ________________________________________________________________
VAIHTO:

Dato _______________________
Päivämäärä

Fabrikknr. _____________________ Produsent ____________________________
Valmistusnumero Valmistaja

Spesifikasjoner ________________________________________________________________________
Ominaisuudet

ERSTATTET AV: ________________________________________________________________
VAIHDETTU:

Fabrikknr. _____________________ Produsent ____________________________
Valmistusnumero Valmistaja

Spesifikasjoner ________________________________________________________________________
Ominaisuudet

Årsak til erstatning _______________________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ______________________________________
Yrityksen edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ________________________________________________________________________
Käyttäjä

HUOLTOREKISTERI  KONEEN
VAIHTO-OSIEN REKISTERI



D031575_D03

VEDLIKEHOLDSREGISTER
JOURNAL FOR BYTTE AV

RESERVEDELER

JOURNAL FOR BYTTE AV MEKANISMER

MEKANISMIEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

JOURNAL FOR BYTTE AV MEKANISMER

MEKANISMIEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

HUOLTOREKISTERI  KONEEN
VAIHTO-OSIEN REKISTERI



D031575_D03

VEDLIKEHOLDSREGISTER
JOURNAL FOR BYTTE AV

RESERVEDELER

JOURNAL FOR BYTTE AV MEKANISMER

MEKANISMIEN VAIHTOREKISTERI

DDato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

JOURNAL FOR BYTTE AV MEKANISMER

MEKANISMIEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

HUOLTOREKISTERI KONEEN
VAIHTO-OSIEN REKISTERI



D031575_D03

VEDLIKEHOLDSREGISTER
JOURNAL FOR BYTTE AV

RESERVEDELER

JOURNAL FOR BYTTE AV KONSTRUKSJONSELEMENT

RAKENTEELLISTEN OSIEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

JOURNAL FOR BYTTE AV KONSTRUKSJONSELEMENT

RAKENTEELLISTEN OSIEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

HUOLTOREKISTERI KONEEN
VAIHTO-OSIEN REKISTERI



D031575_D03

VEDLIKEHOLDSREGISTER
JOURNAL FOR BYTTE AV

RESERVEDELER

JOURNAL FOR BYTTE AV KONSTRUKSJONSELEMENT

RAKENTEELLISTEN OSIEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

JOURNAL FOR BYTTE AV KONSTRUKSJONSELEMENT

RAKENTEELLISTEN OSIEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

HUOLTOREKISTERI KONEEN
VAIHTO-OSIEN REKISTERI



D031575_D03

VEDLIKEHOLDSREGISTER
JOURNAL FOR BYTTE AV

RESERVEDELER

JOURNAL FOR BYTTE AV HYDRAULISKE KOMPONENTER

HYDRAULISTEN OSIEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

JOURNAL FOR BYTTE AV HYDRAULISKE KOMPONENTER

HYDRAULISTEN OSIEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

HUOLTOREKISTERI KONEEN
VAIHTO-OSIEN REKISTERI



D031575_D03

VEDLIKEHOLDSREGISTER
LISTE FOR BYTTE AV

RESERVEDELER

JOURNAL FOR BYTTE AV HYDRAULISKE KOMPONENTER

HYDRAULISTEN OSIEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

JOURNAL FOR BYTTE AV HYDRAULISKE KOMPONENTER

HYDRAULISTEN OSIEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

HUOLTOREKISTERI KONEEN
VAIHTO-OSIEN REKISTERI



D031575_D03

VEDLIKEHOLDSREGISTER
LISTE FOR BYTTE AV

RESERVEDELER

JOURNAL FOR BYTTE AV ELEKTRISKE KOMPONENTER

ELEKTROONISTEN OSIEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

JOURNAL FOR BYTTE AV ELEKTRISKE KOMPONENTER

ELEKTROONISTEN OSIEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

HUOLTOREKISTERI KONEEN
VAIHTO-OSIEN REKISTERI



D031575_D03

JOURNAL FOR BYTTE AV ELEKTRISKE KOMPONENTER

ELEKTROONISTEN OSIEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

JOURNAL FOR BYTTE AV ELEKTRISKE KOMPONENTER

ELEKTROONISTEN OSIEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

VEDLIKEHOLDSREGISTER
LISTE OVER BYTTE AV

RESERVEDELER

HUOLTOREKISTERI KONEEN
VAIHTO-OSIEN REKISTERI



D031575_D03

VEDLIKEHOLDSREGISTER
LISTE OVER BYTTE AV

RESERVEDELER

JOURNAL FOR BYTTE AV SIKKERHETSANORDNINGER

TURVALLISUUSVARUSTEIDEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

JOURNAL FOR BYTTE AV SIKKERHETSANORDNINGER

TURVALLISUUSVARUSTEIDEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

HUOLTOREKISTERI KONEEN
VAIHTO-OSIEN REKISTERI



D031575_D03

VEDLIKEHOLDSREGISTER
LISTE OVER BYTTE AV

RESERVEDELER

JOURNAL FOR BYTTE AV SIKKERHETSANORDNINGER

TURVALLISUUSVARUSTEIDEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

JOURNAL FOR BYTTE AV SIKKERHETSANORDNINGER

TURVALLISUUSVARUSTEIDEN VAIHTOREKISTERI

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

HUOLTOREKISTERI KONEEN
VAIHTO-OSIEN REKISTERI



D031575_D03

VEDLIKEHOLDSREGISTER
LISTE OVER BYTTE AV

RESERVEDELER

ALVORLIGE FEIL

VAKAVIA VAURIOITA

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

ALVORLIGE FEIL

VAKAVIA VAURIOITA

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

HUOLTOREKISTERI KONEEN
VAIHTO-OSIEN REKISTERI



D031575_D03

VEDLIKEHOLDSREGISTER
LISTE OVER BYTTE AV

RESERVEDELER

ALVORLIGE FEIL

VAKAVIA VAURIOITA

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

ALVORLIGE FEIL

VAKAVIA VAURIOITA

Dato _____________ Beskrivelse av delen ________________________________
P äivämäärä Elementin kuvaus

Produsent ______________________________ Levert av ____________________________
Valmistaja Toimitettu

Årsak til  erstatning _____________________________________________________________
Vaihdon syy

Representant for firmaet som er ansvarlig for erstatningen ___________________________
Yhtiön edustaja joka on vastuussa vaihdosta

Bruker ______________________________________
Käyttäjä

HUOLTOREKISTERI KONEEN
VAIHTO-OSIEN REKISTERI



D04

VEDLIKEHOLDSREGISTER

Bruker må respektere vedlikeholds- og
kontrollprogrammet beskrevet i denne
instruksjonsveiledningen.

Driftstimer Dato Del Beskrivelse av inngrep Signatur
Työtunnit     Päivämäärä Osa Toimenpiteen kuvaus Allekirjoitus

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

1575_D04

HUOLTOREKISTERIKORTIT

Käyttäjä on velvollinen noudattamaan huolto-
ohjelmaa kuten selitetty oheisessa käsikirjassa.



D041575_D04

VEDLIKEHOLDSREGISTER

Driftstimer Dato Del Beskrivelse av inngrep Signatur
Työtunnit     Päivämäärä Osa Toimenpiteen kuvaus Allekirjoitus

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

HUOLTOREKISTERIKORTIT



D041575_D04

VEDLIKEHOLDSREGISTER

Driftstimer Dato Del Beskrivelse av inngrep Signatur
Työtunnit     Päivämäärä Osa Toimenpiteen kuvaus Allekirjoitus

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

HUOLTOREKISTERIKORTIT



E001575_E00

MERKING PÅ
MASKINEN

Kommandoer i kurven.

Kommandoer på bakken (Nødsituasjon).

Kommandoer på bakken (flytting og stabilisering).

SOVELLETUT
MERKIT

Ohjaushytin komennot.

Fare varm overflate. Vaara kuuma pinta.

Maaohjaimet (Siirto ja stabilointi).

Maaohjaimet (Hätätila).



1575_E01

GENERELL BESKRIVELSE

ADVARSEL
Modellen på bildet kan variere noe i forhold til din
modell.

1. Tårn
2. Vogn
3. Venstre belte (*)

4. Høyre belte (*)

5. Løftesylinder teleskoparm
6. Teleskoparm
7. Jibb
8. Kurv
9. Kontrollpanel på bakken
10. Kontrollpanel i kurven
11. Kontrollspaker i kurven
12. Teleskopelement
13. Kontrollspaker på bakken (for luftdelene)
14.  Radio-/kabelstyrte kommandospaker (for flytting/

stabilisering)
15. Fremre venstre stabilisator
16. Fremre høyre stabilisator
17. Bakre venstre stabilisator
18. Bakre høyre stabilisator
19. Saksearm

(*) Normal kjøreretning for belteliften er med kurven (8)
på baksiden.

YLEISKUVAUS

VAROITUS
Kuvattu malli saattaa erota hieman hallussa olevasta
mallista.

1. Torni
2. Vaunu
3. Vasen telaketju  (*)

4. Oikea telaketju  (*)

5. Teleskooppipuomin nostosylinteri
6. Teleskooppipuomi
7. Antenni
8. Ohjaushytti
9. Maaohjaustaulu
10. Ohjaushytin ohjaustaulu
11. Ohjaushytin ohjausvivut
12. Teleskooppielementti
13. Maaohjausvivut (ilmaosalle)
14.   Radio/kaapeli kauko-ohjatut ohjausvivut (siirtoon/

stabilointiin)
15. Etuosan vasen stabilaattori
16. Etuosan oikea stabilaattori
17. Takaosan vasen stabilaattori
18. Takaosan oikea stabilaattori
19. Saksipuomi

(*) Itseliikkuvan laiturin normaali ajosuunta määräytyy
ohjaushytin takaosasta (8).
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FLYTTE-
STABILISERINGSKOMMANDOER

MERK
Disse kommandoene er KUN aktive med luftdelen
tilbaketrekt.

1 Flytting av fremre venstre stabilisator

heving

senking

2 Flytting av fremre høyre stabilisator

heving

senking

3 Kjøring venstre belte

Forover

Revers

4 Kjøring høyre belte

Forover

Revers

5 Flytting av bakre venstre stabilisator

heving

senking

6 Flytting av bakre høyre stabilisator

heving

senking

1575_E02

1 2 3 4 5 6

SIIRRON/STABILOINNIN
KOMENNOT

HUOMIO
Nämä komennot ovat  käytettävissä AINOASTAAN kun
ilmaosa on palautettu.

1 Stabilaattorin etuosan vasen siirtoliike

nousu

lasku

2 Stabilaattorin etuosan oikea siirtoliike

nousu

lasku

3 Vasemman telaketjun käynti

Käynti eteenpäin

Käynti taaksepäin

4 Oikean telaketjun käynti

Käynti eteenpäin

Käynti taaksepäin

5 Stabilaattorin takaosan  vasen siirtoliike

nousu

lasku

6 Stabilaattorin takaosan oikea siirtoliike

nousu

lasku
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FLYTTE/
STABILISERINGSKOMMANDOER

SIIRRON/STABILOINNIN
KOMENNOT

Flytte- og stabiliseringskommandoene kan utføres via
fjernkontrollert RADIO-konsoll eller via en
KABELTILKOBLET konsoll (A). Følg instruksjonene under
for å aktivere konsollen:

• Kontrollere at  bryteren  B er i posisjonen  "RE-
MOTE".

• Slå på det elektriske anlegget med nøkkelbryteren
som er plassert på det elektriske panelet: Den gule LEDen
"4" skal blinke og den grønne LEDen "POWER" skal være
tent.

• Hvis du har en versjon som bare har KABEL-styrte
kommandoer må du koble den medfølgende elektriske
kabelen til mellom konsollen og konnektoren "CABLE"
C, ellers, hvis du har versjonen RADIO er ikke denne
koblingen nødvendig.

• Trykk på  knappen  D  på kommando konsollen:
1) den røde LEDen E skal være tent,
2a) VIA RADIO: LEDene   “POWER”, “DV”, ”2”, “3”

skal tennes på mottaksenheten,,
2b) VIA KABEL: LEDene   “POWER”, “DV”, ”2”, “3”, “4”

skal tennes på mottaksenheten.

Siirron/stabiloinnin komentoja voidaan ohjata  RADIO-
ohjattavalla konsolilähettimellä tai KAAPELI konsolilla (A).
Toimikaa seuraavasti konsolin aktivoimiseksi:

• Tarkastakaa että katkaisin B  on asemassa
"REMOTE".

• Sytyttäkää sähköjärjestelmä pääkytkintaulussa
olevan avainvalitsimen avulla: keltaisen LED valon "4"
tulee vilkkua ja vihreän LED valon "POWER" tulee olla
kytketty päälle.

• Jos teillä on KAAPELI versio, varusteena mukana
oleva  sähköjohto tulee kiinnittää painikkeiston ja liittimen
"CABLE" C kanssa, muuten jos teillä on RADIO versio
kyseistä liitäntää ei tarvita.

• Painakaa  ohjauskonsolissa olevaa näppäintä D:
1) punaisen LED valon E tulee syttyä,
2a) RADIO: vastaanottavassa yksikössä tulee syttyä

LED valot “POWER”, “DV”, ”2”, “3”,
2b) KAAPELI: vastaanottavassa yksikössä tulee syttyä

LED valot  “POWER”, “DV”, ”2”, “3”, “4”.

B

C

A

C

VIKTIG!
Vi anbefaler at du foretar flytte- og stabiliserings-
kommandoene i forsvarlig avstand fra maskinen, for
å unngå at maskinen velter og påfører operatøren
skade.

TÄRKEÄÄ!
On suositeltavaa suorittaa siirron ja stabiloinnin
komennot sopivan välimatkan päässä koneesta koska
koneen kaatuminen saattaisi aiheuttaa vammoja
käyttäjälle.

A E D
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FLYTTE/
STABILISERINGSKOMMANDOER

SIIRRON/STABILOINNIN
KOMENNOT

1

1 Igangsetting / slukking av motor

Igangsetting av den endotermiske/elektriske motoren

Slukking av den endotermiske/elektriske motoren

2 Nødknapp

Ved å trykke ned denne knappen stenger du den trans-
mitterende konsollen og deaktiverer funksjonene
som finnes på konsollen.

3 Utskifting av batteriet

Ta batteriet ut fra bunnen av senderen, åpne dekselet F
og ta ut reservebatteriet, skift det utladete batteriet
ut med det nye.

Batteriet lades automatisk ved hjelp av batteriladeren G
også når det elektriske anlegget er avslått, og når
oppladingen er fullført slår batteriladeren seg av
automatisk.

Med KABEL-styringen er det ikke behov for batteriet.

1 Moottorin käynnistys / Sammuttaminen

Polttomoottorin/sähkömoottorin käynnistys

Polttomoottorin/sähkömoottorin sammuttaminen

2 Hätätilapainike

Painettuna sammuttaa  lähetyskonsolin ja  deaktivoi kai-
kki siinä olevat toiminnot.

3 Pariston vaihto

Poistakaa lähettimen pohjalla oleva paristo, avatkaa
kansi  F ja ottakaa ulos varaparisto, asettakaa
tyhjä paristo ladatun pariston tilalle ja asettakaa
ladattu paristo lähettimeen.

Paristo latautuu automaattisesti siihen tarkoitetulla
lataajalla  G myös sähköjärjestelmän ollessa
sammutettuna, kun lataus on suoritettu lataaja
sammuu automaattisesti.

KAAPELI kauko-ohjaus versiossa ei tarvita paristoa.

2

F

3

G
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NØDMANØVRE

      SKADET ELEKTRISK ANLEGG

Denne typen skader medfører nødprosedyrer med bruk
Av håndpumpen. Det er dermed nødvendig å aktivere
kommandoene på bakken som beskrevet i avsnittet
over;

- Fjerne forseglingen og aktivere "push&twist"-
nødutstyret på elektroventilen.

- Plassere spaken til
håndpumpen på plassen sin.

- En person har som oppgave å
pumpe, mens en annen
manøvrerer spakene til
nødkommandoene på bakken.

- Etter å ha foretatt alle gjenopprettingsmanøvrene må
du ikke glemme å straks tilbakestille alt
sikkerhetsutstyret til utgangsposisjonen og deretter
ta kontakt med et autorisert serviceverksted for å
reparere skaden.

KÄSITTELY HÄTÄTILANTEESSA

       SÄHKÖJÄRJESTELMÄ VAURIOITUNUT

Tällainen vahinko edellyttää käsittelyä hätätilanteessa
käsipumpun avulla. Sen vuoksi on tärkeää aktivoida
maakomennot kuten kuvattu edellisessä kohdassa;

- Käsitelkää yleisen by-passin sähköventtiil iä
leikkaamalla sinetti ja aktivoimalla "push&twist"
hätätilalaitteen.

-  Asettakaa nyt käsipumpun
vipu sille kuuluvaan tilaan.

- Yhden henkilön tulee
käynnistää käsipumppu, kun
taas toinen henkilö hoitaa
hätätilajakajan vipujen käytön.

- Kun palautustoimenpiteet on suoritettu, hätälaitteet
on palautettava välittömästi alkuasemaan. Kääntykää
Hyväksytyn Palvelukeskuksen puoleen vian
korjaamiseksi.

-
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      SKADET ELEKTRISK ANLEGG

Hvis det skulle være nødvendig å løfte stabilisatorene for
å lukke maskinen fullstendig i transportposisjonen,
følg anvisningene under:

- Fjerne plastdekselet som dekker området D. Løsne
messingringene på elektroventilen B. Vri tappen A
som er plassert inne i ringen innover og skru til igjen.
På denne måten presses løpeklossen til ventilen
manuelt.

- Skru også håndtaket C.
- Nå er den hydrauliske linjen til

stabilisatorene etablert.

-

        SÄHKÖJÄRJESTELMÄ VAURIOITUNUT

Jos tarvitaan stabilaattorien nostoa koneen täydelliseen
sulkemiseen kuljetusasemassa, toimikaa seuraavalla
tavalla:

- Poistakaa muovinen suoja joka peittää alueen D..
Aukaiskaa sähköventtiil issä B olevat
messinkirenkaatt  Kiertäkää naulaa  A  renkaan sisällä
sisäänpäin ja ruuvatkaa se
kiinni. Tällä tavalla venttiilin kohdistin painetaan
manuaalisesti.

- Kiinnittäkää myös kahva C.
- Nyt stabilaattoreiden hydraulinen linja on

toiminnassa.

NØDMANØVRE KÄSITTELY HÄTÄTILANTEESSA

B

AA D

C
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-

NØDMANØVRE KÄSITTELY HÄTÄTILANTEESSA

     SKADET ELEKTRISK ANLEGG

- Plassere håndpumpespaken
på riktig sted.

- En person har som oppgave
å pumpe G, mens en annen
manøvrerer spakene til
kommandoene for belter og
stabilisatorer F.

- Vær oppmerksom på
retningen til Spakene som
hører til hver stabilisator: Når
du løfter spaken går stabilisatoren ned, når du senker
spaken går stabilisatoren opp.

- Når maskinen er gjenopprettet må du straks plassere
ringene A og C i utgangsstillingen og ta kontakt med
et autorisert serviceverksted for reparasjon av skaden.

- Flytting av beltene er ikke lov.

       SÄHKÖJÄRJESTELMÄ VAURIOITUNUT

- Asettakaa nyt käsipumpun vipu
sille kuuluvaan tilaan.

- Yhden henkilön tulee käynnistää
käsipumppu G, kun taas toinen
henkilö hoitaa pääkytkintaulun
vipujen F käytön telaketjuille ja
stabilaattoreille.

- Kiinnittäkää huomiota jokaiseen
stabilaattoriin        G kuuluvan vivun
suuntaamiseen: nostamalla vipua

stabilaattori laskeutuu alas, laskemalla vipu alas,
stabilaattori nousee ylös.

- Kun palautustoimenpiteet on suoritettu, renkaat A
ja C on välittömästi palautettava alkuasemaan.
Kääntykää Hyväksytyn Palvelukeskuksen puoleen
vian korjaamiseksi.

- Telaketjujen siirto ei ole sallittua.

G

F F F F




