Brugermanual
XE-serien
Passer til disse modeller:
XE65N / XE80N / XE100C / XE100W
XE120W /XE140W / XE160W

Mantall Heavy Industry CO., LTD er en professionel virksomhed indenfor
fremstilling af mobile arbejdsplatforme. Selskabet har salg, forskning og
udvikling, teknologi, produktion, kvalitetskontrol, indkøb og eftersalgs
afdelinger. Virksomheden har et komplet sæt CNC-udstyr og malerudstyr,
herunder CNC-plasmaskærende maskiner, CNC-flamme, CNClasermaskiner, CNC-bøjemaskiner, CNC-skæremaskiner, CNC-boring og
fræsning, svejse robotter og andet avanceret forarbejdnings udstyr.
Gennem strenge kvalitetskontroller og inspektioner er maskinens pålidelighed
og sikkerhed garanteret. Virksomhedsfilosofien om "strenge, praktiske,
banebrydende og innovative", overholder virksomheden den
innovationsbaserede, produktorienterede og markedsorienterede
udviklingsvej med "højteknologi, højt udgangspunkt og høj kvalitet" for at
realisere sin ambition og overgå sig selv. De produkter, der produceres af
virksomheden, er meget udbredt inden for byggeri, el, luftfart, militærindustri,
shipping, ejendom, havn og andre områder.
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Bemærk:

Ejere, brugere og operatører:

Læs, forstå og overhold
disse sikkerhedsregler og
betjeningsvejledninger, inden
du bruger denne maskine.
Kun uddannet og autoriseret personale
har tilladelse til at betjene denne maskine.
Denne manual skal betragtes som en
permanent del af maskinen og skal altid
forblive hos maskinen.

Tak fordi du valgte og bruge vores
produkter.
Vores formål er at designe og producere
produkter for at hjælpe vores operatører
med at afslutte arbejdet mere sikkert og
effektivt. Vi har brug for dig til at overholde
følgende krav som operatør, for at
garantere en sikker drift.

Bemærk: Virksomhedens produkter
forbedres konstant, medmindre der er
nogen større ændringer, vil denne
vejledning ikke ændres. Hvis der
forekommer uoverensstemmelse, skal
brugermanualen udskiftes med en
opdateret version.

1. Overhold brugerreglerne,
arbejdspladsreglerne og
relevante love og forskrifter.
2. Læs, forstå og overhold denne manual,
der er vedhæftet maskinen og andre
instruktioner i manualen.
3. Følg god sikkerhedspraksis
4. Kun uddannede / certificerede
operatører eller personer under ledelse af
erfarne vejledere, må betjene denne
maskine.

Katalog
Sikkerhedsregler
Beskrivelse af maskinen
Kontrolboks instruktion
Inspektion før brug
Funktionstest
Arbejdsplads inspektion
Betjenings instruktioner
Transportinstruktioner
Underflade belastning
Klistermærker
Specifikationer
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Kontakt informationer:
Conmas ApS
Frederikshavnsvej 295
www.Conmas.dk
Tlf.: 99 235 235
Mail.: Info@conmas.dk
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Sikkerhedsregler
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Fare

Faretyper

Manglende overholdelse af
instruktionerne og sikkerhedsregler
i denne vejledning kan resultere i
død eller alvorlige skader.

Symbolerne, farvekoderne og tekst betyder
følgende:

Brug ikke liften medmindre:
Du lærer og praktiserer principperne om
sikker maskindrift, som står i denne
betjeningsvejledning.
1- Undgå farlige situationer.
2- Udfør altid en inspektion før drift.
3- Udfør altid en funktionstest inden
brug.
4- Undersøg arbejdspladsen.
Kend og forstå
sikkerhedsreglerne, inden du går
videre til næste afsnit.
5- Brug kun maskinen til det den er
beregnet til
6- Du læser, forstår og overholder
fabrikantens anvisninger,
sikkerhedsregler,
betjeningsvejledninger og
mærkater.
7- Arbejdsgiverens sikkerhedsregler
og arbejdsbestemmelser.
8- Gældende statslige bestemmelser.

Advarselsskilte - bruges til at advare om potentiel
personskade. Følg alle sikkerhedstips efter skiltet for at
undgå mulig personskade eller død.

Rød - indikerer en farlig situation.
Undgås dette ikke kan det føre til død eller alvorlig
skade.

Orange - angiver en farlig situation.
Undgås dette ikke kan det føre til død eller alvorlig
skade.

Gul - indikerer en farlig situation.
Undgås dette ikke kan det føre til død eller alvorlig
skade.
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Design og formål
Formålet med maskinen er kun at løfte
personale, værktøj og materialer op i høje
arbejdspladser.

Vedligeholdelse af
sikkerhedsklistermærker
Udskift eventuelle manglende eller
beskadigede sikkerhedsklistermærker for
at gøre operatøren opmærksom på
sikkerheden. Vask sikkerhedsmærker
med neutral sæbe og vand. Brug ikke
opløsningsmiddel eller rengøringsmidler,
da sådanne rengøringsmidler kan
beskadige sikkerhedsklistermærkerne.

Fare for elektricitet
Denne maskine er ikke elektrisk isoleret
og yder ikke beskyttelse ved kontakt, eller
ved arbejde i nærheden af strømførende
kabler.

Spænding

Sikkerheds afstand

Fase til fase

Fod

Meter

0 til 300

Undgå kontakt

300V til 50KV

10

3.0

50KV til 200KV

15

4.60

200KV til 350KV

20

6.10

350KV til 500KV

25

7.62

500KV til 750KV

35

10.67

750KV til 1000KV

45

13.72

Sikkerhedsregler
Tillad lidt platformbevægelse, sving fra
de elektriske ledninger og pas på stærke
vinde. Hold afstand fra maskinen,
hvis den kommer i kontakt med en
strømforsyning. Personel på jorden
eller i platformen må ikke berøre
eller betjene maskinen, før
strømforsyningen er slukket.
Brug ikke maskinen under lyn- eller
stormvejr. Brug ikke maskinen som ”stel”
til svejsning.

Oprethold sikker afstand fra elkabler
og apparater i overensstemmelse med
gældende statslige bestemmelser og
det nedenstående skema.
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Vælte fare
Personel og udstyr må ikke overstige den
maksimale platformskapacitet eller
platformens maksimale kapacitet på
udvidelsen.

Maksimal kapacitet -XE65N
Max antal ansatte: 2 personer
Maksimal platformsbelastning: 270 kg
Max kapacitet på udvidet platform: 115 kg

Maksimal kapacitet -XE120W
Max antal personer: 2 personer
Max platformsbelastning: 320 kg
Max kapacitet på udvidet platform: 120 kg

Maksimal kapacitet -XE80N
Max antal personer: 2personer
Max platformbelastning: 230 kg
Max kapacitet på udvidet platform: 115 kg

Maksimal kapacitet -XE140W
Max antal personer: 2 personer
Max platformsbelastning:250 kg
Max kapacitet på udvidet platform: 120 kg

Maksimal kapacitet -XE100C
Max antal personer: 2 personer
Max platformsbelastning: 230 kg
Max kapacitet på udvidet platform: 120 kg

Maksimal kapacitet -XE160W
Max antal personer: 2 personer
Max platformbelastning: 230 kg
Max kapacitet på udvidet platform: 100 kg

Maksimal kapacitet -XE100W
Max antal personer: 2 personer
Max platformsbelastning: 450 kg
Max kapacitet på udvidet platform: 120 kg
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Sikkerhed på arbejdspladsen
Løft ikke platformen, medmindre
maskinen er på en fast plan overflade.
Brug ikke hældningsalarmen som en
niveauindikator. Hældningsalarmen lyder
kun når maskinen er på en skråning.

Hvis hældningsalarmen lyder:
Sænk platformen. Flyt maskinen til en fast
plan overflade. Hvis hældningsalarmen
lyder, når platformen er hævet, skal du
være meget forsigtig med at sænke
platformen.
Udendørs maskiner må ikke hæve
platformen, når vindhastigheden
overstiger 12,5 m/s.
Hvis vindhastigheden overstiger 12,5 m/s
efter hævning, skal platformen straks
sænkes.
Brug ikke maskinen i stærk vind.
Forøg ikke platformens eller lastens
overfladeareal. Forøgelse af arealet giver
maskinen større vindfølsomhed og det vil
reducere maskinens stabilitet.

Kør ikke maskinen på eller i nærheden af
ujævnt terræn, ustabile overflader eller
andre farlige forhold med platformen
hævet.
Vær forsigtig og kør med platformen
sænket og i lav hastighed når du er i
nærheden af ujævnt terræn, ustabile eller
glatte overflader eller skråninger
Brug ikke platformens betjeninger til at
frigøre en platform, der er fanget, eller på
anden måde forhindret i normal
bevægelse ved en tilstødende struktur.
Alt personel skal fjernes fra platformen,
inden du forsøger at frigøre platformen
ved hjælp af jordbetjeningen.
Skub eller træk ikke mod noget objekt
uden for platformen.

Brug ikke maskinen som en kran.
Placer eller fastgør ikke faste eller
overhængende belastninger til nogen del
af denne maskine.
Skub ikke maskinen eller andre
genstande med platformen.
Bind ikke platformen til tilstødende
strukturer.
Hold ikke platformen tæt på nærliggende
genstande.
Placer ikke belastningerne uden for
platformen.
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Brug ikke batterier, der vejer mindre
end originalt udstyr. Batterier bruges
som modvægt og er kritiske for
maskinens stabilitet. Hvert batteri
skal have en standardvægt.
(Kundens valgfrie muligheder)
Uden tilladelse fra fabrikanten må du
ikke ændre på en platform.
Montering af værktøjs holdere eller
andet materiale på platformen,
rækværket eller andre steder kan
øge vægten i platformen.

T-105

28kg

T-125

30kg

T-1275

37kg

Du må ikke ændre eller deaktivere
nogen maskinkomponenter, som på
nogen måde påvirker sikkerhed og
stabilitet.
Brug ikke uoriginale dele, der er
kritiske for maskinens stabilitet, brug
ikke dele med anden vægt eller
andre specifikationer.
Placer ikke stiger eller stilladser i
platformen eller mod nogen del af
denne maskine.
Brug ikke maskinen på en bevægelig
eller mobil overflade eller et køretøj.
Sørg for, at alle dæk er i god stand,
at boltene er ordentligt strammet, og
at låsestifterne er korrekt indsat.
Brug ikke maskinen med
batterikassen eller
hydraulikbeholderen åben.
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Falde fare

Kollisions fare

Personel skal bære en faldsikringssele og
overholde gældende statslige
bestemmelser.
Fastgør selen til ankeret i platformen.
.
Vær opmærksom på begrænset visibillitet
og blinde vinkler ved kørsel eller drift.

Du må ikke sidde, stå eller klatre på
platformens rækværk. Hold begge fødder
på platformens gulv.

Du må ikke klatre ned mens platformen er
hævet.
Hold platformens gulv fri for affald.
Luk platformens adgangslåge, før du går i
gang.
Gå ikke ind eller ud af platformen,
medmindre maskinen er i transportstilling

Vær opmærksom på udvidet
platformsposition, når du flytter maskinen.
Tjek arbejdsområdet for overliggende
forhindringer eller andre mulige farer.

Vær opmærksom på knusningsfare, når
du tager fat på platformens rækværk.
Det anbefales, at operatørerne bærer en
godkendt hård hjelm, når maskinen
betjenes.
Observer og brug de farvekodede
retningspile på platformens betjeningsog platformskiltplade til køre og
styrefunktioner.

Brug ikke maskinen i nærheden af en
kran eller andre bevægende,
overhængende maskiner, medmindre
kranens betjening er låst eller der er taget
forholdsregler for at forhindre potentielle
kollisioner.
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Kør ikke vildt eller hasarderet med
maskinen

Eksplosion og ild fare

Sænk ikke platformen, medmindre
nedenstående område er fri for personale
og forhindringer.

Brug ikke maskinen eller oplad batteriet
på farlige steder, eller steder hvor
potentielt brændbare eller eksplosive
gasser eller partikler kan være til stede.

Fare ved defekt maskine

Maskinen skal være på plan overflade
eller fastspændt før bremserne løsnes.
Begræns kørehastigheden i forhold til
underlagets overflade, trængsel,
hældning, lokalisering af personale og
andre faktorer, der kan forårsage kollision.

Knuse fare

Brug ikke en beskadiget eller defekt
maskine. Og gennemfør en grundig
inspektion af maskinen før brug og test
alle funktioner inden hver arbejdsskift.
Tag omgående maskinen ud af drift hvis
der konstateres fejl, skader eller mangler.
Sørg for, at alt vedligeholdelse er udført
som angivet i denne vejledning og i
vedligeholdelsesmanualen.
Sørg for at alle klistermærker er på plads
og læselige.

Hold hænder og lemmer fri fra saksen.
Brug sund fornuft og planlægning, når
maskinen betjenes fra jorden. Oprethold
sikre afstande mellem operatøren,
maskinen og faste genstande.
Operatøren skal holde en sikker afstand
mellem maskinen og faste genstande.

Fare for skade på
komponenter
Brug ikke en batterioplader større end
24V for at oplade batterierne.
Brug ikke maskinen som ”stel” til
svejsning.

Sørg for brugervejledninger er komplette,
læsbare og i opbevaringsbeholderen
placeret i platformen.

Fare for indre skader
Brug ikke maskinen hvis den har en
lækage. En luftlækage eller hydraulisk
lækage kan trænge igennem og / eller
brænde huden.
Forkert kontakt med en komponent bag
afskærmningen kan medføre alvorlig
skade. Lækagen må kun repareres af
uddannet personale. Det anbefales, at
operatøren kun udfører vedligeholdelse
under inspektion før brug. Alle låger og
afskærmninger skal forblive lukkede og
låste under drift.
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Brandfare

Elektrisk fare

Batterier indeholder syre. Brug altid
beskyttelses tøj og briller, når du arbejder
med batterier.

Tilslut kun batteriopladeren til en jordet
stikkontakt med 3 ledninger.
Undgå at spilde eller kom i kontakt med
batterisyre.
Neutraliser batterisyrespild med
bagepulver og vand.
Udsæt ikke batterierne eller opladeren for
vand og / eller regn under opladning.

Eksplosions fare
Hold gnister,
flammer og
tændt tobak
væk fra
batterierne.
Batterierne
udsender en
eksplosiv gas.
Batterikassetten skal forblive åben under
hele opladningen
Forbind ikke batteripolerne eller
kabelklemmerne med værktøj, der kan
forårsage gnister.

Inspicer dagligt for beskadigede ledninger
og kabler. Udskift beskadigede genstande
inden brug.
Undgå elektrisk stød fra kontakt med
batteriterminaler. Fjern fingerringe, ure og
andre smykker inden arbejdet
påbegyndes.

Batteri sikkerhed
Brug ikke batterier, der vejer mindre end
originalt udstyr. Batterier bruges som
modvægt og er kritiske for maskinens
stabilitet. Hvert batteri skal have en
standardvægt.
(Kundens valgfrie muligheder)
T-105

28kg

T-125

30kg

T-1275

37kg

Fare ved flytning
Brug passende antal personer og korrekt
løfte teknik ved flytning af batterier.
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Beskrivelse af
maskinen
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1. Udvidet platform
2. Platform strømstik
3. Rækværk
4. Sikkerhedsarm til saksen
5. Platform

(4)

6. Saks
7. Cylinder
8. Trin
9. Hjul
10. Sidedør
11. Drivhjul
12. Advarselslampe
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Kontrolboks
instruktion
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Øvre kontrolboks
1

7
2

6

3

5

4

1 Proportional styrehåndtag

2 Aktiverings knap til kørsel

Betjeningsfunktion: Tryk og hold
dødmandsknappen på platformens
styrehåndtag for at aktivere
styringsfunktionen.
Tryk på den øverste knap på håndtaget
i den retning, der er angivet med den
grønne pil på kontrolpanelet, og
maskinen vil dreje i den retning, der er
angivet med den grønne pil.
Tryk på den øverste knap på håndtaget
i den retning der er angivet med den
gule pil på kontrolpanelet, og maskinen
vil dreje i den retning, der er angivet
med den gule pil.

Tryk på denne knap for at aktivere
kørsel, og tryk og hold på
dødmandsknappen på platformens
styrehåndtag. Flyt håndtaget i den
retning, der er angivet med den grønne
pil, og maskinen bevæger sig i den
retning, der er angivet med den grønne
pil.
Flyt håndtaget i den retning, der er
angivet med den gule pil, og maskinen
bevæger sig i den retning, der er
angivet med den gule pil.
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3 hastighedsvælgerkontakt med
indikatorlampe
· Indikatorlampen lyser ikke: hurtig
hastighed
· Indikatorlampen lyser: langsom
hastighed
4 Rød nødstopknap Skub den røde
nødstopknap indad til "slukket" for at
stoppe alle funktioner. Træk den røde
nødstopknap ud til "on" -positionen for
at betjene maskinen.
5 Batteriindikatorlampe og
fejlkode aflæser
6 Aktiverings knap til saksen
Tryk på denne knap for at aktivere
løftefunktion.
Tryk og hold dødmandsknappen nede
på platformens styrehåndtag. Flyt
håndtaget i den retning, der er angivet
med den grønne pil, og platformen vil
hæve.
Flyt kontrolhåndtaget i den retning, der
er angivet med den gule pil, og
platformen vil sænkes ned.
Når platformen sænkes, skal den
akustiske alarm lyde.
7 Hornknappen
Tryk på hornknappen, og hornet vil
ringe. Slip hornknappen, og hornet
holder op med at ringe.
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Nedre kontrol boks
1

6

3

2

5

4

1 Rød nødstopknap

3 nøglekontakt

Skub den røde nødstopknap indad til
"slukket" for at stoppe alle funktioner.
Træk den røde nødstopknap ud til "on" positionen for at betjene maskinen.
2 Aktiverings knap til løft

Drej nøglekontakten til "platform" ikonet, og
platformens kontrolboks vil virke;
Nøgleafbryderen til mellempositionen,
maskinen vil blive lukket; Drej nøglekontakten
til "bundplade" -positionen nedenfor, og
nedre kontrolboks vil virke.

Tryk knappen op og platformen vil blive
hævet. Tryk knappen ned og platformen
vil blive sænket.

4 Udløs parkeringsbremsen manuelt
Udløs manuelt parkeringsbremsen ved at
trykke nedad. Bremsen vil så blive sluppet.
5 Batteriindikatorlampe
6 Fejlindikatorlampe
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Inspektion
før brug
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Det fundamentale

Brug ikke liften medmindre:
Du lærer og praktiserer principperne om
sikker maskindrift, som står i denne
betjeningsvejledning.
1- Undgå farlige situationer.
2- Udfør altid en inspektion før drift.
3- Udfør altid en funktionstest inden
brug.
4- Undersøg arbejdspladsen.
Kend og forstå
sikkerhedsreglerne, inden du går
videre til næste afsnit.
5- Brug kun maskinen til det den er
beregnet til.
6- Du læser, forstår og overholder
fabrikantens anvisninger,
sikkerhedsregler,
betjeningsvejledninger og
mærkater.
7- Arbejdsgiverens
sikkerhedsregler
og arbejdsbestemmelser.
8- Gældende statslige
bestemmelser.

Det er operatørens ansvar at udføre en
inspektion før brug.
Inspektionen før brug er en visuel
inspektion udført af operatøren inden
hver arbejdsskift. Inspektionen er
beregnet til at opdage, om noget er galt
med maskinen, før operatøren udfører
funktionstesten.
Inspektionen før brug kan også bruges
til at bestemme, om planlagte
vedligeholdelsesprocedurer er
påkrævet.
Operatøren kan kun udføre de planlagte
vedligeholdelsesartikler, der er angivet i
denne vejledning.
Se listen på næste side, og kontroller
hvert punkt.
Hvis der opdages skade, eller en
uautoriseret ændring, skal maskinen
mærkes og tages ud af drift.
Ifølge fabrikantens regler må kun
kvalificerede serviceteknikere reparere
maskinen. Efter reparationen er færdig,
skal operatøren udføre en anden
inspektion før brug, inden
funktionstesten udføres.
Planlagte vedligeholdelsesinspektioner
skal udføres af kvalificerede
serviceteknikere i overensstemmelse
med fabrikantens specifikationer og i
henhold til gældende lovkrav.

20

-

-
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-

Sørg for, at operatørens
brugermanual er komplet, læselig
og i en boks placeret i platformen
Sørg for at alle klistermærker er
læselige, på plads og i god stand
Kontroller olieniveauet på
hydrauliktanken. Kontroller for
lækager. Efterfyld hydraulikolie
hvis det er nødvendigt. Se
vedligeholdelses manalen.
Kontroller, om batterivæsken
lækker, og om niveauet er
passende. Tilføj destilleret vand
efter behov.
Se vedligeholdelses manualen.
Elektriske komponenter, ledninger
og elektriske kabler
Hydraulikdele, tank, slanger,
fittings, cylindre og manifolden
Batteripakke og tilslutninger
Div. motorer
Slid glide blokkene
Dæk og hjul
Jordledning
Begrænsningsafbrydere, alarmer
og horn
Møtrikker, bolte og andre
fastgørelsesanordninger
Platform indgangskæde eller port
Sendere og alarmer
(hvis monteret)
Kontroller at sikkerhedsarmen til
saksen ikke er bukket.
Udfoldelige væltesikring
Kontrol joystick
låsestifter og fastgørelsesbeslag
Udvidet platform

Tjek hele maskinen for
- Sprækker i svejsninger eller
strukturelle komponenter
- Buler eller beskadigelse af
maskinen
- Vær sikker på at alle strukturelle
og andre kritiske komponenter er
til stede og alle tilhørende
fastgørelsesdele og stifter er
ordenligt indsat og ordentligt
strammet.
- Rækværk er monteret og bolte er
fastgjort.
- Sørg for, lågerne er lukkede og
aflåst.
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Funktionstest

22

Brug ikke liften medmindre:
Du lærer og praktiserer principperne om
sikker maskindrift, som står i denne
betjeningsvejledning.
1- Undgå farlige situationer.
2- Udfør altid en inspektion før drift.
3- Udfør altid en funktionstest inden
brug.
4- Undersøg arbejdspladsen.
Kend og forstå
sikkerhedsreglerne, inden du går
videre til næste afsnit.
5- Brug kun maskinen til det den er
beregnet til.
6- Du læser, forstår og overholder
fabrikantens anvisninger,
sikkerhedsregler,
betjeningsvejledninger og
mærkater.
7- Arbejdsgiverens sikkerhedsregler
og arbejdsbestemmelser.
8- Gældende statslige
bestemmelser.

Det fundamentale
Funktionstesten er designet til at opdage
eventuelle fejlfunktioner, før maskinen
tages i brug.
Operatøren skal følge instruktionerne
trin-for-trin for at teste alle
maskinfunktioner.
En ikke funktionsdygtig maskine må aldrig
anvendes. Hvis der opdages funktionsfejl,
skal maskinen mærkes og tages ud af
drift.

Reparationer på maskinen må kun
foretages af en kvalificeret
servicetekniker, ifølge producentens
specifikationer.
Efter reparationer er afsluttet skal
operatøren udføre en inspektion og
funktionstest før brug igen, inden
maskinen må tages i brug.
1.Vælg et testområde, der er fast, plant og
fri for forhindringer.
2. Sørg for, at batteriet er tilsluttet.

Ved nedre kontrolboks
3.Træk platformens nødstop-knap
ud til ON-position.
4. Drej nøglekontakten til nedre betjening.

Test nødstop
5. Skub den røde nødstopknap ved
nedre kontrolboks ind til OFF-positionen.
Resultat: Ingen funktioner bør fungere.
6. Træk den røde nødstopknap ud til ONpositionen igen.

Test op/ned funktionerne
De akustiske advarsler på denne maskine
og standardhornet kommer alle fra
samme centrale alarm. Hornet er en
konstant tone.
7. Aktiver op-funktionen.
Resultat: Platformen skal hæve.
8. Aktiver nedfunktionen
Resultat: Platformen skal sænke. Den
akustiske alarm skal lyde, mens
platformen sænker.
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Test manuel sænkning

Test op / ned-funktionerne

9 Aktivér løfte funktionen og hæv Platform
ca. 0,6 m

17. Tryk på aktiverings knappen til
saksen.

10 Træk i den manuelle sænkningsknap
placeret ved siden af nedre kontrolboks.
Resultat: Platformen skal sænke. Alarmen
lyder ikke.
11 Drej nøglerne hen til
platformskontrol.

18.Tryk på og hold dødmandsknappen på
styrehåndtaget.

Platformens betjening
Test nødstop
12 Tryk på den røde nødstopknap i
platformen ind til OFF-positionen.
Resultat: Ingen funktioner bør fungere.

Test hornet
13. Træk den røde nødstopknap ud til
tændt position igen.
14. tryk på hornknappen.
Resultat: Hornet skal lyde.

Test funktionen
”dødmandsfunktionen”
15. Hold ikke på dødmandsknappen på
styrehåndtaget.
16. Sæt langsomt kontrolhåndtaget i
retning angivet med den grønne pil,
derefter i den retning, der er angivet med
den gule pil
Resultat: Ingen funktioner bør fungere.

19. Flyt let håndtaget i retning angivet
med den grønne pil.
Resultat: Platformen skal hæve. Den
udfoldelige væltesikring bør også folde ud
samtidig.
20 Slip kontrolhåndtaget.
Resultat: Platformen bør ophøre med at
hæve
21 Flyt styrehåndtaget langsomt i den
retning, der er angivet med den gule pil
Resultat: Platformen skal sænke. Den
akustiske alarm skal lyde, mens
platformen sænker.

Test styringen
Bemærk: Ved udførsel af styretest og
kørselstest skal du stå på platformen mod
maskinens styrende ende.
22 Tryk på aktiverings knappen til kørsel.
23 Tryk og hold dødmandsknappen på
styrehåndtaget.
24 Tryk tommelfingervælgeren på toppen
af kontrolhåndtaget til venstre.
Resultat: hjulene skal dreje til venstre
25 Tryk tommelfingervælgeren til højre.
Resultat: hjulene skal dreje til højre.
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Test kørsel og bremsning

hævet overskrider 0,2 meter pr. sekund,
tag da straks maskinen ud af drift.

26 Tryk og hold dødmandsknappen nede

Test tiltsensoren
27 Flyt langsomt kontrolhåndtaget i
retningen angivet med den grønne pil på
kontrolpanelet, indtil maskinen begynder
at flytte sig, og flyt derefter håndtaget
tilbage i midterpositionen.
Resultat: Maskinen skal bevæge sig i den
retning, den grønne pil peger på
kontrolpanelet, og derefter komme til et
pludseligt stop
28 Flyt styrehåndtaget langsomt i den
retning, der er angivet med den gule pil på
kontrolpanelet, indtil maskinen begynder
at bevæge sig, og flyt derefter håndtaget
tilbage til midterpositionen. Resultat:
Maskinen skal bevæge sig i den retning,
den gule pil peger på kontrolpanelet, og
derefter komme til et pludseligt stop.
Bemærk: Driftsbremserne skal kunne
holde maskinen på en hvilken som helst
skråning, den er i stand til at køre på.

Test begrænset kørehastighed
29 Tryk på aktiveringsknappen til saksen.
30 Tryk og hold dødmandsknappen nede.
Løft platformen ca. 1,2 m
Resultat: de udfoldelige slisker skal folde
sig ud.
31 Tryk på aktiverings knappen til kørsel.
32 Tryk og hold dødmandsknappen nede.
Flyt styrehåndtaget langsomt til fuld
kørsels position.
Resultat: Den maksimale opnåelige
kørselshastighed med platformen hævet
bør ikke overstige 0,2 meter pr. sekund.
Hvis kørsels hastigheden med platformen

Bemærk: Udfør denne test fra jorden med
platformkontrolleren. Stå ikke i platformen.
33 Sænk platformen helt
34 Anbring et 5x10cm eller lignende
stykke træ under begge hjul på den ene
side og kør maskinen op på dem.
35 Hæv platformen. Resultat: Før
platformen hæves 2,1 meter fra jorden,
skal en alarm lyde.
36 Sænk platformen og fjern de to stykker
træ.

Test den udfoldelige væltesikring
Bemærk: Den udfoldelige væltesikring
skal automatisk folde ud, når platformen
er hævet. Den udfoldelige væltesikring
aktiverer en anden kontakt, som gør det
muligt for maskinen at fortsætte med at
fungere. Hvis den udfoldelige væltesikring
ikke udløses, lyder en alarm, og maskinen
kører ikke.
37 Hæv platformen Resultat: Når
platformen er hævet (1,2 meter) fra
jorden, skal væltesikringen været foldet
ud.
38 Tryk på den udfoldelige væltesikring
på den ene side og derefter den anden.
Resultat: den udfoldelige væltesikring bør
ikke bevæge sig
39 Sænk platformen Resultat: den
udfoldelige væltesikring skal vende tilbage
til transportstilling.
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Arbejdsplads
inspektion
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Brug ikke liften medmindre:
Du lærer og praktiserer principperne om
sikker maskindrift, som står i denne
betjeningsvejledning.
1- Undgå farlige situationer.
2- Udfør altid en inspektion før drift.
3- Udfør altid en funktionstest inden
brug.
4- Undersøg arbejdspladsen.
Kend og forstå
sikkerhedsreglerne, inden du går
videre til næste afsnit.
5- Brug kun maskinen til det den er
beregnet til.
6- Du læser, forstår og overholder
fabrikantens anvisninger,
sikkerhedsregler,
betjeningsvejledninger og
mærkater.
7- Arbejdsgiverens
sikkerhedsregler
og arbejdsbestemmelser.
8- Gældende statslige
bestemmelser.

Arbejdsplads inspektion
Arbejdsplads inspektion
Vær opmærksom på og undgå følgende
farlige situationer:
- Skrænter eller huller
- Bump, gulvbelægninger eller snavs
- Forhindringer
- Skrånende overflade
- Svage eller glatte overflader
- Høje forhindringer og højspændings
ledere
- Farlige steder
- Vind og vejrforhold
- Tilstedeværelsen af uautoriseret
personale
- Andre mulige usikre forhold

Det fundamentale
Arbejdspladsinspektionen hjælper
operatøren med at bestemme om
arbejdspladsen er egnet til sikker
maskindrift. Det skal udføres af
operatøren, inden maskinen flyttes til
arbejdspladsen Det er operatørens
ansvar at læse og huske arbejdsstedet
risici, så pas på og undgå dem under
flytning, opsætning og betjening af
maskinen
27

Betjeningsinstruktioner
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Brug ikke liften medmindre:
Du lærer og praktiserer principperne om
sikker maskindrift,
som står i denne betjeningsvejledning.
1- Undgå farlige situationer.
2- Udfør altid en inspektion før drift.
3- Udfør altid en funktionstest inden
brug.
4- Undersøg arbejdspladsen.
Kend og forstå
sikkerhedsreglerne, inden du går
videre til næste afsnit.
5- Brug kun maskinen til det den er
beregnet til.
6- Du læser, forstår og overholder
fabrikantens anvisninger,
sikkerhedsregler,
betjeningsvejledninger og
mærkater.
7- Arbejdsgiverens sikkerhedsregler
og arbejdsbestemmelser.
8- Gældende statslige
bestemmelser.

Det fundamentale
Dette afsnit med betjeningsinstruktioner
indeholder
instruktioner for hvert aspekt af
maskinens drift. Det er operatørens
ansvar at følge alle sikkerhedsregler og
instruktioner i brugermanualen
Brug af maskinen til andet end at løfte
personale og værktøj til arbejde i højden
er usikkert og farligt.
Kun uddannet og autoriseret personale
skal have tilladelse til at betjene en
maskine.

Hvis mere end en operatør forventes at
bruge en maskine på forskellige
tidspunkter i samme arbejdsskifte,
skal de alle være kvalificerede operatører
og alle forventes at følge alle
sikkerhedsregler og instruktioner i
operatørens brugermanual. Det betyder at
hver ny operatør skal udføre en
forudgående inspektion, funktionstest og
arbejdsplads inspektionen inden brug af
maskinen.

Nødstop
Tryk på den røde nødstopknap, enten på
platformens betjening eller nedre
betjening for at stoppe alle funktioner.
Hvis en funktion virker mens et nødstop er
trykket ind skal maskinen straks repareres

Betjening fra jorden
1 Drej nøglekontakten til jordkontrol
2 Træk begge de røde nødstopknapper
ud.
3. Sørg for, at batteriet er tilsluttet, inden
du bruger maskinen.

Juster platformens højde
Flyt op / ned-knappen i retningen med
markeringerne på kontrolpanelet.
Køre og styrefunktioner er ikke
tilgængelige fra jordkontrol.

Betjening fra platformen
1 Drej nøglekontakten til platformskontrol.
2 Træk begge de røde nødstopknapper
ud.
3 Sørg for, at batteriet er tilsluttet, inden
du bruger maskinen

Juster platformens højde
1 Aktiver knappen for løftefunktion
2 Tryk og hold dødmandsknappen på
styrehåndtaget.
3 Flyt styrehåndtaget i overensstemmelse
med markeringen på betjeningspanelet.
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For at styre
1 Aktiver knappen for kørsel
2 Tryk og hold dødmandsknappen på
styrehåndtaget
3 Drej hjulene med tommelfingerknappen,
der er placeret øverst på styrehåndtaget

For at køre
1 Aktiver knappen for kørsel
2 Tryk og hold dødmandsknappen på
styrehåndtaget
3 For at øge hastigheden bevæges
styrehåndtaget væk fra midterpositionen
For at sænke hastigheden bevæges
styrehåndtaget mod midterpositionen
For at stoppe bringes styrehåndtaget i
midterposition eller dødmandsknappen
slippes

At udvide og trække platformen
tilbage
1 Træd på pedalen for at udløse låsen til
platformsudvidelsen.
2 Tag fat i rækværket og skub platformen
ud til midterstilling
3 Træd på pedalen igen for at udløse
låsen, og skubbe platformen helt ud.
Stå ikke på platformens forlængelse, når
du forsøger at udvide den.
4 Træd på pedalen for at udløse låsen og
træk platformen tilbage i midterposition,
træd på pedalen igen og træk platformen
helt tilbage.

Betjening fra jorden med
platformens betjening
-

Brug de farvekodede retningspile på
platformens betjeninger og på platformen
for at identificere den retning, maskinen
skal køre i.
Maskinens kørehastighed er begrænset,
når platformen er hævet
Batteriets tilstand påvirker maskinen. Når
batteristrømmen falder, falder
hastigheden på maskinen og dens
funktioner.

Fejlindikatorlampen
er tændt
Hvis LED-diagnostikken lyser
vises en fejlkode, for eksempel kan
systemet nulstilles ved at trykke på den
røde nødstopknap.
Hvis fejllyset stadig er tændt, skal du
stoppe med at bruge maskinen og sende
den til reparation.

-

Oprethold sikker afstand mellem
operatør, maskine og faste
genstande.
Vær opmærksom i den retning,
maskinen vil køre, når du bruger
betjeningen.

Efter hver brug
1 Vælg en sikker parkeringsplads - plan
overflade, fri for forhindringer og trafik
2 Sænk platformen.
3 Drej nøglekontakten til slukket position,
og fjern nøglen for at sikre mod
uautoriseret brug.
4 Bloker hjulene.
5 Oplad batterierne.
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Batteri og opladerinstruktioner:
Overhold og adlyd:
-

-

Brug ikke ekstern oplader eller
boosterbatteri.
Oplad batteriet i et godt
ventileret område.
Brug den rigtige AC-spænding til
opladning som angivet på
opladeren.
Brug kun originale batterier og
opladere

For at oplade batteriet
1. Sørg for, at batterierne er tilsluttet, før
batterierne oplades.

Tør batteri fyldning og
opladningsinstruktioner
1 Fjern batteriets hætter, og fjern
forsigtigt plastforseglingen fra
udluftningsåbningerne.
2 Fyld hver celle med batterisyre
(elektrolyt), indtil niveauet er
tilstrækkeligt til at dække pladerne. Fyld
ikke op til max, før
batteriladningscyklussen er færdig.
Overfyldning kan medføre, at
batterisyren flyder over under
opladningen.
3. Sæt batteriets hætter på igen.

2. Åbn batterirummet. Rummet skal
forblive åbent under hele
opladningsperioden.
3.Fjern batteriets hætter og kontroller
batterisyreniveauet. Hvis det er
nødvendigt, påfyldes destilleret vand så
det kun lige dækker pladerne. Overfyld
ikke før opladningscyklussen.

4 Oplad batteriet.
5 Kontroller batterisyreniveauet, når
opladningscyklussen er færdig. Efterfyld
med destilleret vand til bunden af
fyldningsrøret. Overfyld ikke.

4. Sæt batteri hætterne på igen
5. Slut batteriopladeren til en jordet ACforbindelse
6. Tænd batteriopladeren
7 Opladeren angiver, hvornår batteriet er
fuldt opladet.
8. Kontrol batterisyreniveauet, når
opladningscyklussen er færdig. Efterfyld
med destilleret vand til bunden af
fyldningsrøret. Overfyld ikke.
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Transport
instruktioner
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Overhold og adlyd:
Almindelig sund fornuft og planlægning er
nødvendig når maskinen skal flyttes med
kran eller truck

Løsning af den
mekaniske bremse

Transportkøretøjet skal parkeres på et
plant underlag.
Transportkøretøjet skal være bremset
under læsning af maskinen.
Sørg for, at køretøjets kapacitet,
lasteflader og kæder eller stropper er
tilstrækkelige til at modstå maskinens
vægt.
Maskinen skal være på plan overflade
eller fastspændt før bremserne løsnes.

Fastgørelse af maskinen til lastbil
eller trailer for transport.

Kontakten er lokaliseret på nedre
kontrolboks. For at løsne bremserne skal
kontakten på billedet trykkes nedad.
Bemærk!
Men husk maskinen skal
stå på et plant underlag
eller være spændt fast
inden bremserne løsnes.

Bloker altid maskinens hjul i forberedelse
til transport.
Brug surringsøjer på chassiset til at
fastgøre maskinen til transportoverfladen.
Brug kæder og bånd.
Drej nøglekontakten til OFF og fjern
nøglen før transport.
Undersøg hele maskinen for løse eller
ikke fastgjorte genstande

33

Underflade
belastning
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Det fundamentale
Gulvbelastningssektionen giver
information om to specifikke tryk påført af
maskinen på lastbærende overflader.

Underflade belastning
Aksel tryk max
1600kg
Hjul tryk, max
618kg

Lokalt tryk (pr. Dæk)
Denne måling giver anledning til
bekymring, hvor gulvfladen under
maskinen skal beskyttes mod skader som
følge af, at højt tryk udøves på et lille
område

Samlet tryk
Denne måling giver anledning til
bekymring, hvor maskinen bruges på et
bjælke understøttet gulv eller overflade.
Det samlede tryk fra maskinen må ikke
overstige, hvad gulvet eller overfladen kan
understøtte
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Klistermærker
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XE-Seriens klistermærke placering:
(XE80N er brugt for at illustrere)
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(16)

38

① 601-016

③ 601-014

② 601-007

39

④ 601-013

⑥ 601-008

⑤ 601-006

40

⑦ 601-011

⑧ 601-005

⑨ 601-020

41

⑩ Platform type

⑪ 601-019

42

⑫ 601-017

⑬ 601-024

⑭ 601-004

43

⑮ Chassis type

(16) 601-015

44

Klistermærke beskrivelse
Nummer

klistermærke nr.

Beskrivelse af klistermærker

Antal

1

601-016

Gaffel huller

2

2

601-007

Hånd pumpe

1

601-014

Elektrisk fare, Syre fare
Sikkerhedsudstyr påkrævet

1

4

601-015

Klemningsfare

2

5

601-006

Væskestand

1

601-008

Undgå maling på maskinen og vaskning af
elektriske dele

1

7

601-011

Arbejdssko påkrævet

2

8

601-005

220V strømstik

1

9

601-020

Max belastning og tilt af liften

1

Model type

1

601-019

Pas på strøm førende kabler og tordenvejr

1

601-017

Anhugningssteder

1

13

601-024

Forbudt at stå under maskinen

1

14

601-004

220V strømstik

1

Model type

1

Klemningsfare / retningspile

1

3

6

10
11
12

15
16

601-015
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Specifikationer
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Models
Arbejds højde
max/m H1
Platforms højden
i m H2
Platforms højde
Min i m（1）
Udlæg m（2）
Løfte kapacitet
（kg)
Løfte kapacitet (kg)
(udvidet platform)
Vægt kg ANSI/CSA
Standard
CE/AUS Standard
Platformens
størrelse I m(3*5*6)

XE65N XE80N

XE80C

XE100C

XE80 XE100 XE120 XE140 XE160
W
W
W
W
W

6.5

7.8

8

10

8

10

12

14

16

4.5

5.8

6

8

6

8

10

12

14

0.93

1.03

1.05

1.18

1.06

1.18

1.3

1.42

1.55

0.9

0.9

1

1

1

1

1

1

1

270

230

350

230

550

450

320

350

230

115

115

120

120

120

120

120

120

100

1164

1225

1690

2000

1855

2040

2450

2690

3280

1235

1490

1830

2000

1975

2520

2950

3225

3400

1.64*0.75 1.64*0.75*

2.3*1.15*1.1

2.25*0.8*1.1 2.25*0.8*1.1

*1.1

1.1

2.54

2.54

3.2

3.2

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

0.15

0.15

0.15

0.15

0.172

0.172

0.172

0.172

0.172

2.42*0.8

2.42*0.8

Længden af
platforms
udvidelsen m(4)
Højde på
platformsudvidelsen
m(7)
Sammen pakket
længde * bredde

1.85*0.77 1.85*0.77

2.42*1.2

m(8*9)
Sammenpakket
højde i m(10)

1.88

1.98

2.2

2.3

2.12

2.25

2.38

2.51

2.64

1.69

1.78

1.73

1.86

1.56

1.69

1.82

1.95

1.95

1.32

1.32

1.85

1.85

1.85

1.85

1.85

1.85

1.85

2.75

2.75

3.4

3.4

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

15

15

15

15

15

15

25

25

25

Platforms højde
pakket sammen
m(11)
Akselafstand m(12)
Maskinens længde
med udvidet
platform i m(13)
Kapacitet af
hydrauliktank i L

47

Stigningsevne
Afstand til
underflade m

30%

30%

30%

30%

30%

30%

25%

23%

20%

0.06

0.06

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.02

0.02

0.019

0.019

0.019

0.019

0.019

0.019

0.019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.56

1.56

2.12

2.12

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

14/17

27/29

28/30

32/30

45/30

55/37

61/42

80/46

3.8

3.8

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

3

3

3

3

3

3

3

3

1.5

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Afstand fra
væltesikring til
underlag
Inderste dreje
radius I m
Yderste dreje
radius I m
Max personer

Løft/sænk tider i m/s 13/16
Kørehastighed km/h
Langsom hastighed
km/h
Langsgående
hældning i grader
Tværgående
hældning i grader
Kraft

Hjul størrelse mm

4*6V;

4*6V;

225Ah

225Ah

356*11 356*114*25
4*254

4

4*6V; 225Ah 4*6V; 225Ah

4*6V; 225Ah

356*114*254 356*114*254

406*127*318
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