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NOGLE BEMÆRKNINGER OM VEJLEDNINGEN  
Det bemærkes, at BRUGSVEJLEDNINGEN ikke er et tilbehør til Personløfteren, men er en integre-
rende del af den samt en SIKKERHEDSFORANSTALTNING (DS/EN 12100-1).  
Den er udarbejdet i nærværende form for, at man hurtigt kan finde, det man søger.  
Af denne grund skal den holdes i god stand og opbevares ombord på Personløfteren.  
På denne måde kan man fra Personløfteren indhente alle oplysninger om det, den er blevet lavet til 
og anvende den i størst mulig SIKKERHED  
Det bemærkes, at enhver opdatering skal indsættes i vejledningen, som det bliver angivet af Braviisol 
Divisione Meccanica srl.  
Vejledningen må ikke beskadiges, den skal forblive intakt (siderne må ikke rives ud), den skal beskyt-
tes mod fugt og varme og under anvendelse af den, skal man undgå at fedte den eller forringe læseli-
gheden af den.  
For at lette konsultationen er vejledningen inddelt i dele således, at hver fase er tydeligt fremhævet.  
For at lette brugen er hvert emne opdelt i nummererede trin, som, når det kræves af handlingen, bli-
ver angivet på tegningerne.  
De dele, som kræver større opmærksomhed, er fremhævet med symboler og detaljerede illustra-
tioner i siden af siden.  

På denne måde ønsker BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL - utvetydigt - at henlede ope-
ratørens opmærksomhed på de ADVARSLER og FARER, der vedrører ham
 
Denne Personløfter er fremstillet i Italien af: 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL  
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 60022 Castelfidardo (AN) 
Tlf.0039.071.7819090 Fax 0039.071.7819355 
Kontakt fabrikanten for spørgsmål vedrørende anvendelse og/eller drift.    
 

Denne Personløfter er i overensstemmelse med EF-direktiverne, ANSI standarderne ANSI A92.20 - 
2018, AS/NZS 1418.10 (int).    
Med henvisning til  EN 280/2013 er de dynamiske og statiske tests blevet udført af: 
 
 

TÜV SÜD ITALIA 
Via Isonzo, 61  
40033 Casalecchio Di Reno  
Bologna 
Italien 
 
 

Rapport Nummer:TŰV IT 0948 20 MAC 0172 B ( LUI WH 460) 
 
Dato : 23/03/2020 
 
Rapport Nummer:TŰV IT 0948 20 MAC 0170 B ( LUI HD) 
 
Dato : 12/02/2020 
 
Rapport Nummer:TŰV IT 0948 20 MAC 0171 B ( LUI HD WD) 
 
Dato : 03/03/2020 
 
Rapport Nummer:TŰV IT 0948 20 MAC 0176 B ( LUI HD EL) 
 
Dato: 25/03/2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

08-2022   Rev.01 

DEL 1 INDLEDENDE 



1.3 

Parte 1 informazioni Introduttive 

       

05 -2015 Rev.1 

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING  
VI  
 
FIRMANAVN   BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL       
ADRESSE    S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 -  60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALY 
OG MOMSNUMMER  01234570420 
TELEFON - TELEFAX  Tlf. +39.071.7819090     Fax +39.071.7819355 
WEBSTED    www.bravi-platforms.com 
E-MAIL    info@bravi-platforms.com 
 
 
ERKLÆRER UNDER ANSVAR, AT PERSONLØFTEREN:  

HYDRAULISK, MOBIL PERSONLØFTER MED ARBEJDSSTANDPLADS 
 
Model:     __________________________                               
 
Serienummer   __________________________   
 
Fabrikationsår   __________________________   
 
 
SOM BESKREVET I DEN BILAGTE DOKUMENTATION OG I VORES ARKIVER, ER I OVERENS-
STEMMELSE MED EF-DIREKTIVERNE:  
2006/42/EF maskindirektivet 
2014/30/UE om elektromagnetisk kompatibilitet  
 
NAVN OG EFTERNAVN BRAVI PIERINO                      
 

STILLING                  AMMINISTRATORE DELEGATO                        
 

DATO             __________________________    
 
BEMYNDIGET ORGAN: 

 
RESTERENDE RISICI  
Selvom Braviisol Divisione Meccanica srl gjort alt for at anvende al sin viden vedrørende sikkerhed 
under konstruktion af personløfteren og har konsulteret alle direktiver, love og  
standarder til rådighed, eksisterer der stadig nogle resterende risici, om end nedsatte, under følgende 
faser:  
 
- Transport og håndtering  
- Vedligeholdelse  
 
Derfor skal den, der arbejder i disse områder eller varetager disse faser, være en uddannet person, 
som er klar over, at de er "farlige", og at det for personløfterens sikkerhedskategori ikke har været 
muligt at eliminere helt.  
Dem, der foretager disse operationer, skal altid have BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJ-
LEDNINGEN til rådighed og skal konsultere den.  

Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen gengiver trin for trin alle de angivelser, som kræves i punkt 
1.7.4 (Brugsanvisninger) i Maskindirektivets Bilag I, og der er specifikt anmodet om at følge dem trin for 
trin for ikke at rende ind i klodsetheder, som, selv hvis de er små, kan forårsage personskade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

08-2022 Rev.01 

DEL 1 INDLEDENDE 



1.4 

Parte 1 informazioni Introduttive 

       

05 -2015 Rev.1 08-2022 Rev.01 

DEL 1 INDLEDENDE 

ORIGINAL EF-
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) 
ITALIEN 
  
ERKLÆRER PÅ EGET ENEANSVAR, AT 
PERSONLØFTEPLATFORMEN 
  
   Model:  LUI 
 
   Serienummer 
   
   Konstruktionsår 201X 
  
OPFYLDER KRAVENE I FØLGENDE BESTEMMELSER, 
STANDARDER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 
  
• Direktiv 2006/42/EF (maskindirektivet) 

 
• 2014/30/EU (direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet) 
  
 

 
  
Bemyndiget organ i henhold til maskindirektivets bilag IX: TUV ITALIA (0948) 
CE-CERTIFICERINGSNUMMER: XXXXXXXXXXXXX 
  
Navnet på personen autoriseret til at oprette det tekniske dossier er den juridiske 
repræsentant hos BravisolD.M. srl, S S. ADRIATICA 16KM314.600 - 60022 
CASTELFIDARDO (AN) ITALIEN. 
  
 
 

 
Castelfidardo, dd/mm/åååå    Juridisk repræsentant 

PRØVEDATABLAD 
 

 
Firmaet: BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL S.S. 

ADRIATICA 16 KM 314600 60022 
CASTELFIDARDO (AN) ITALIEN 

 

 
Emne:  PLATFORM TIL PERSONLØFT 

 
  Model:   LUI 

 
  Serienummer: 

 
  Konstruktionsår  201X 
  
 

 
GENNEMFØRTE AFPRØVNINGER: 

 
• KONTROL AF DE OLIEDYNAMISKE SYSTEM  JA 

 
• KONTROL AF DET ELETRISKE SYSTEM  JA 

 
• FUNKTIONSKONTROL AF LASTBEGRÆNSER FOR MAKSIMAL 
LAST      JA 

 
• LASTPRÆVE AF NOMINEL LASTKAPACITET  JA 
  
 
 
 
 

 
 Castelfìdardo, dd/mm/åååå   TESTER  
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OVERSIGTSTABEL FOR VEDLIGEHOLDELSE  
 
For at sikre korrekt drift af den mobile personløfter er det nødvendigt at overholde følgende anvisninger:  
 
TYPE VEDLIGEHOLDELSE         HVER  SIDE 
 
9.1 - Forord til rutinemæssig vedligeholdelse      altid   9.56 
 

9.2 - Sikker placering, hævet kurv                vedligeholdelse 9.58 
 

 9.2a - I tilfælde, hvor hævning af kurven ikke er elektrisk -  
   På modellerne: 
  LUI HD - LUI HD WD -  LUI HD EL - LUI WH 460.   vedligeholdelse 9.59 
  

 9.2b - I tilfælde, hvor hævning af kurven ikke er elektrisk -    vedligeholdelse 9.59 
                                                                      
 

9.3 - Smøring af led drejelige hjul        6 måned  9.60 
 

9.4 - Kontrol og påfyldning af olie        3 måned/150h 9.60 
 

9.5 - Kontrol af batteriterminaler         2 måned  9.61 
 

9.6 - Kontrol af batteriernes vandniveau       32 time  9.62 
 

9.7 - Batteriopladning           8 time  9.63 
 

9.8 - Kontrol af stifter og boltes stramning      1 måned  9.64 
 

9.9 - Kontrol af kabler          2 måned  9.64 
 

9.10 - Eftersyn                9.65 
 

 9.10a Hyppigt eftersyn "Check List Hyppige eftersyn”   3 måned  9.65 
 

 9.10b Årligt eftersyn “Check List Årlige eftersyn”    1 årligt  9.66 
 

 
 
 
 
 

INDHOLDSFORTEGNELSE  
 
Indhold               Side 
 
Del 1   Indledende oplysninger             1.2 
 

Del 2   Sikkerhedsforanstaltninger           2.12 
 

Del 3   Tekniske specifikationer           3.28 
 

Del 4   Transport og håndtering            4.33 
 

Del 5   Betjeningspanel og beskrivelse af det       5.40 
 

Del 6   Funktion             6.44 
 

Del 7   Stop af maskinen                   7.52 
 

Del 8   Rengøring og hygiejne          8.55 
 

Del 9    Rutinemæssig vedligeholdelse        9.56 
    

Del 10   Fejlsøgning           10.67 
 

Del 11   Oplysninger om teknisk assistance        11.70 
 

Del 12  Bilag             12.82 
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1.1 LEVERINGSBREV  
 
Operatøren skal ikke påtage sig noget driftsansvar uden først at have forstået sit ansvar fastsat i den-
ne vejledning og i ANSI ansvarsmanualen, som medleveres Personløfteren.  
 

Personløfteren må udelukkende betjenes af autoriseret personale. Det er forbudt at foretage ændrin-
ger på Personløfteren uden skriftlig tilladelse fra fabrikanten. 
 

Personløfteren er konstrueret i overensstemmelse med følgende direktiver:  
2006/42/EF, 2014/14/UE er udarbejdet med henblik på overholdelse af andre relevante standarder på grundlag af 

standarden ANSI A92.20 - 2018 og AS/NZS 1418.10 (int) . 
 
Den udgør derfor ingen fare for operatøren:  
- hvis den anvendes i henhold til anvisningerne i denne vejledning,  
- forudsat at teknikerne ansat af fabrikanten har fulgt uddannelsesforløbet,  
- og forudsat at sikkerhedsanordningerne holdes i god stand.  
 
Dette blad har til formål at attestere følgende ved modtagelsen af Personløfteren:  
- sikkerhedsanordningerne er effektive,  
- at denne vejledning er blevet leveret sammen med Personløfteren  
- og at operatøren påtager sig ansvar for at følge den trin for trin.  
 
Braviisol Divisione Meccanica srl oplyser, at enhver ændring eller manipulation af Personløfteren og/
eller handlinger, som foretages i uoverensstemmelse med angivelserne i denne vejledning, herun-
der særligt manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne, gør, at garantien bortfalder, 
og derudover ugyldiggøres den oprindelige EF-overensstemmelseserklæring.  
 
Bemærk venligst at:  
- alle tekniske værdier refererer til Personløfteren (se del 3),  
- tegninger og ethvert andet dokument leveret sammen med Personløfteren tilhører Braviisol Divisio-
ne Meccanica srl, som forbeholder sig alle rettigheder, og at de ikke kan overdrages til tredjepart 
uden Braviisols skriftlige samtykke.  
 
Fabrikanten håber, at du kan drage fordel af alle Personløfterens mange funktioner.  
 

Enhver gengivelse af tekst og illustrationer, selv delvis, er strengt forbudt. Originalen er blevet leveret til 
ejeren sammen med hele dokumentationen for Personløfteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maskine/Machine 
 

Model/Modell                            
 

Type/Type          
 

Serienummer/Serial number 
 
 
 
 

Stempel/Stamp 
 
 
 
 
 
 
 
Dato/Date                           Underskrift/Signature 
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1.2IDENTITIFIKATIO AF PLATFORMEN OG 
SERIENUMMER   
 
1.2.1 
Denne vejlednings nummer er skrevet nederst på hver side.  
Hver Personløfter har sit eget serienummer med den deraf 
følgende CE-mærkning.  
 
1.2.2  
Ved enhver henvendelse vedrørende Personløfteren til Bravii-
sol Divisione Meccanica srl eller dennes servicecentre bedes 
man altid opgive typen og serienummeret, som er angivet 
læseligt på typeskiltet på Personløfterens kurv. 
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1.3 GENERELLE BEMÆRKNINGER VED LE-
VERINGEN 
 
Personløfteren, dens dele og/eller tilbehøret kan forsendes 
i container, på en palle omviklet med en beskyttende film 
eller emballeret i kasser (tilvalg).  
 
Ved modtagelse skal det altid kontrolleres, at:  
1 - Emballagen er intakt  
2 - Leveringen svarer til ordren (se følgeseddel eller pak-
keliste).  
3 - Personløfteren eller tilbehøret ikke er beskadiget.  
4 - Sikkerhedsanordningerne, på leveringstidspunktet, er 
fuldt effektive,  
5 - Denne vejledning er blevet leveret sammen med Per-
sonløfteren,  
6 - Operatøren påtager sig ansvar for nedenstående, trin 
for trin.  
 
I tilfælde af skader eller manglende dele kontaktes Fabri-
kanten, dennes lokale repræsentanter, speditøren eller 
forsikringsselskabet straks, og der skal gives detaljerede 
oplysninger og/eller fotos.  
Reservedele og tilbehør kan til tider blive sendt i separate 
beholdere  
 
 
Beskrivelse  
1 Komplet personløfter  
 
2 Læsse-/losseanordning på anmodning  
    

3 Brugs- og vedligeholdelsesvejledning  
 
4 Originale dokumenter for Personløfteren:  
- Garanti  
- Leveringsbrev  
- Testkort  
- TÜV-certifikat  
- EF-overensstemmelseserklæring  
 
5 På anmodning for modellen LUI HD WD  
 det hævede gulv består af 4 dele :  
N. 01 Sidebrystværn (enkelt stykke)  
N. 01 Sidebrystværn + N. 02 Brystværn fortil  
N.01 Bund  
N. 01 Stige  
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1.4 GARANTIBEGRÆNSNINGER - Garantierklæring  

 
Hvis garantien ikke er inkluderet i salget, anvendes følgende retningslinjer for Personløfterens 
garanti.  
Fabrikanten BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL garanterer, at alle de nye enheder, som 
virksomheden producerer og sælger, er i overensstemmelse med de seneste virksomhedsspecifi-
kationer. Derudover har søjlen og hydraulikcylinderen en Særlig Garanti på 10 år. Fabrikanten ga-
ranterer Personløfteren for fejl i materialer og/eller fabrikation under normale anvendelses- og drif-
tsbetingelser i 3 år fra datoen for registreringen af salget eller, i tilfælde af manglende registrering, 
fra den dato, maskinen har forladt fabrikken. Batteriet (-erne) er ikke omfattet af garantien, men har 
en garanti på 1 år fra ovennævnte købsdato. Anmodninger om garantiindgreb i denne periode skal 
være begrænset til reparation eller udskiftning af de pågældende defekte dele. Fabrikanten vil sør-
ge for gratis fremsendelse af enhver del for hvilken, der er konstateret konstruktions- eller fremstil-
lingsfejl. Arbejdskraften til at udføre de nødvendige reparationer eller udskiftninger og de pågæl-
dende transportomkostninger dækkes af 1 års garanti fra ovennævnte købsdato på basis af Fabri-
kantens gældende faste beløb.  
 
Anmodninger om garantiindgreb er KUN gyldige forudsat, at den pågældende defekte del sendes 
forudbetalt til Fabrikanten, som efter en kontrol påviser en faktisk materiale- og/eller fabrikationsfejl. 
Desuden kan anmodninger om garantiservice KUN accepteres, hvis de ledsages af alle de specifik-
ke oplysninger, som kræves af Fabrikanten (såsom Serienummer).  

Fabrikanten forbeholder sig ret til efter eget, endeligt skøn at udskifte, reparere, udveksle eller levere en 
ny, brugt eller rekonstitueret del, monteret, sub-monteret eller svejsemonteret. 
 
 
Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af:  
1 Fragt.  
2 Forkert brug af maskinen, herunder drift, der overskrider grænserne, belastningerne og/eller fabri-
kantens specifikationer.  
3 Naturkatastrofer (såsom oversvømmelse, brand, vind og lyn).  
4 Mangel på ordentlig service og vedligeholdelse af maskinen i overensstemmelse med virksomhe-
dens vejledninger eller fabrikantens servicebulletiner.  
 
Beskrivelse i slutningen af vejledningen. BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL PÅTAGER SIG 
INTET ANSVAR FOR:  
 
1 Ethvert nødvendigt element til forarbejdningen, som er blevet manipuleret.  
2 Uautoriserede ændringer og modifikationer udført uden forudgående skriftlig tilladelse fra fabri-
kanten.  
3 Arbejde på forbrugsvarer, såsom dæk og batterier  
4 Indirekte skader, følgeskader eller specielle skader (herunder f.eks. tab og fortjeneste, tab af 
indtægt, kapitalomkostninger, udgifter til udskiftning af udstyr, nedetid, udgifter til kontrol, krav fra tred-
jepart og skader på personer eller ejendom) på grundlag af ethvert krav om brud på garantien, brud 
på kontrakten, forsømmelighed, retsligt ansvar eller ethvert juridisk doktrin.  
 
 
El-komponenterne er omfattet af garantien på følgende vilkår  

Batterierne er korrekt forbundet ved opladning i overensstemmelse med anvisningerne i denne vej-
ledning og/eller el-diagrammet leveret af fabrikanten.   
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Procedure for arbejde omfattet af garantien:  
Fabrikanten skal informeres så detaljeret som muligt om alle anmodninger om garantiindgreb 
skriftligt eller via fax (ikke kun mundtligt), inden for 48 timer efter at fejlen er opstået.  

 
Anmodninger om garantiindgreb skal sendes til den nærmeste forhandler eller direkte til fabrikanten: 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 60022 Castelfidardo (AN) Italia 
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com parts@bravi-platforms.com 
 
  
Fabrikanten bekræfter, skriftligt eller pr. fax, den kundens endelige accept af indgrebet udført under garanti 

og sørger for assistance gennem egne teknikere .  
 
Det defekte materiale udskiftet af kunden (godkendt af fabrikanten) skal opbevares 120 dage således, 
at fabrikanten kan anfægte eller kontrollere fejlen. Om nødvendigt returneres de defekte dele til Fabri-
kanten.  
 
Hvis det er nødvendigt, skal der tages billeder af den defekte del og området, hvor Personløfteren 
blev anvendt.  
Dette er både for at forhindre ubehagelige tvister samt for at forbedre vore Personløfteres kvalitet, 
garanti og sikkerhed.  
 

DENNE GARANTIERKLÆRING ER EKSKLUSIV OG I STEDET FOR ALLE ANDRE, UDTRYKKELIGE 
ELLER UNDERFORSTÅEDE, GARANTIER. SÅDANNE GARANTIER, INKLUSIV GARANTI FOR SAL-
GBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMT FORMÅL, ER HERMED UDELUKKEDE. Ingen medar-
bejder, forhandler, salgsrepræsentant eller anden person, som hævder at handle på vegne af BRAVII-
SOL DIVISIONE MECCANICA SRL, er bemyndiget til at ændre betingelserne i denne garanti eller på 
nogen måde på vegne af fabrikanten påtage sig ansvar eller forpligtelser, der overstiger dem, der stam-
mer fra denne garanti. .   
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1.5 BESKRIVELSE AF PERSONLØFTEREN  
1.5.1 Beskrivelse af personløfteren  

"Personløfter" dækker over serien af Personløftere  
- LUI WH 460 
- LUI HD 
- LUI HD WD 
- LUI HD EL 
1.5.2 Tilsigtet brug eller Formål med Personløfter eller 
Funktion Maskinen er en Personløfter med en kompakt 
størrelse, konstrueret med henblik på nem betjening og 
operatørens sikkerhed. Personløfteren er beregnet til at 
bringe personer, værktøj og det nødvendige materiale op i 
arbejdshøjde. Den er fremstillet til at løse mange proble-
mer for brugere, såsom: malere, elektrikere, blikkenslage-
re, installatører af nedsænkede løfter, industriel vedlige-
holdelse, da de er nødt til at arbejde ved meget høje 
højder (se del 3 “Tekniske specifikationer").  
 
Sikkerhed er vores prioritet.  
Personløfteren fjerner behovet for stilladser eller saxlifte. 
Ikke flere stiger eller stativer. Det er muligt nemt at arbejde 
sikkert, hurtigt og effektivt.  
 
Dens unikke design gør det muligt at arbejde under meget 
trange pladsforhold. Små elevatorer, smalle indgange, kor-
ridorer, mezzaniner og trange arbejdsområder er blot no-
gle af de mange steder, hvor Personløfteren kan arbejde.  
Bærbarheden er en anden vigtig faktor. Let, kompakt og 
nem at læsse ind i en varevogn, en lastbil eller en pickup 
truck, Personløfteren kan betjenes og manøvreres af en 
enkelt person.  
Fabrikanten har gjort det muligt at forlænge arbejds-
standpladsen (se del 3 "Tekniske specifikationer"). På 
denne måde har operatøren et større arbejdsområde, som 
stadigvæk er stabilt.  
Personløfteren har en batterioplader, der gør det muligt at 
oplade ved at tilslutte et simpelt kabel, hvilket medfører 
mindre tidsspild og mere sikkert arbejde.  
En af teleskopsøjlens egenskaber er, at den ikke har be-
hov for særlig vedligeholdelse.  
 
1.5.3 Utilsigtet brug  
Enhver anden brug end den tilsigtede anses for utilsigtet.  
 
1.5.4 Forkert brug, som med rimelighed kan forudses  
Det kan ske, at nogle brugere anvender Personløfteren 
som en kran, det bemærkes, at Personløfteren kun er 
skabt til den tilsigtede brug, og enhver anden brug anses 
for utilsigtet.  
 
1.5.5 Anvendelsesomgivelser  
Platformen, med undtagelse af HIM HD WD, der kan arbejde 
ude i blæsende, men regnfri vejrforhold, skal bruges i lukkede 

rum . 
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Parte 2 Prescrizioni di Sicurezze 

       2.1  
INTRODUKTION TIL SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER-
NE  
 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL har konstrueret Personløfte-
ren til at være sikker og pålidelig. Den er konstrueret til at løfte personer, 
værktøj og materialer op i en ønsket arbejdshøjde.  
 
Ejeren/brugeren/operatøren skal ikke acceptere nogen form for driftsan-
svar for Personløfteren uden en passende træningsperiode.   
 
ANSI standarderne A92.20-2018 fastslår kravene til alle de parter, som 
kan involveres i anvendelsen af den mobile personløfter. Ansvarsmanua-
len A92.22 anses for en integreret del af denne Personløfter og er indsat i 
det særlige leje på Personløfteren.   
 
For at garantere sikker brug skal der udføres hyppige og årlige før-start 
eftersyn, som angivet i punkt 6.1 i ANSI Standard ANSI A92.20-2018 , i 
intervaller som foreskrevet af samme Standard, i overensstemmelse med 
Braviisol Divisione Meccanica srl's anbefalinger i bilaget til Brugervej-
ledningen og Servicemanualen. 
 
 

2.2  
KONVENTIONELLE SYMBOLER OG DEFINITION AF DEM  
Under læsningen af denne brugs- og vedligeholdelsesvejledning og på 
selve Personløfteren vil man støde på nogle symboler, farvekoder og si-
gnalord, som har en meget klar betydning.  
 
SIKKERHEDSADVARSELSSYMBOL  
Dette symbol bruges til at advare personalet om potentielle risici for 
kvæstelser. For at undgå alvorlige kvæstelse eller dødsfald skal man om-
hyggeligt følge alle sikkerhedsmeddelelserne,  
der efterfølger dette symbol.  
 
FARE — Hvide tegn på rød baggrund  
Angiver en umiddelbar faresituation, som, hvis den ikke undgås, vil resul-
tere i dødsfald eller alvorlig kvæstelse.  
 
ADVARSEL — Sorte tegn på orange baggrund  
Angiver en potentiel faresituation, som, hvis den ikke undgås, kan resulte-
re i dødsfald eller alvorlig kvæstelse.  
 
FORSIGTIG — Sorte tegn på gul baggrund  
Angiver en potentiel faresituation, som, hvis den ikke undgås, kan resulte-
re i mindre eller middelsvære kvæstelser eller beskadigelse af udstyret.  
 
INFORMATION — Hvide tegn på grøn baggrund  
Giver oplysninger om drift og vedligeholdelse  
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ADVARSEL: FARE FOR ELEKTRISK STØD 

Signalerer til personalet, at den beskrevne operation in-
debærer en fare for elektrisk stød, hvis den ikke udføres i 
overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne .  
 
ADVARSEL GENEREL FARE  
Signalerer til personalet, at den beskrevne operation in-
debærer en fare for fysiske kvæstelser, hvis den ikke 
udføres i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne .  
 
BEMÆRK  
Giver personalet oplysninger, hvis indhold er af relevant 
overvejelse eller betydning.  
 
ADVARSLER  
Giver personalet oplysninger hvis indhold, hvis det ikke ove-
rholdes, kan forårsage mindre personskader eller beskadi-
gelse af Personløfteren.  
 
OPERATØR ELLER FØRER AF PERSONLØFTEREN  
Angiver det kvalificerede personale, dvs. i besiddelse af 
særlige kvalifikationer, da operationerne er helt manuelle, 
og der derfor henvises til føreren af Personløfterens evner 
og sensitivitet for at opnå de bedste kvalitative resultater.  
Det er derfor strengt forbudt for operatøren at udføre de 
operationer, der er angivet som det mekaniske eller elektri-
ske vedligeholdelsespersonales ansvar. 

 
MEKANISK VEDLIGEHOLDELSESTEKNIKER  
Kvalificeret tekniker i stand til at betjene Personløfteren un-
der normale forhold og gribe ind på de mekaniske dele for at 
udføre alle de nødvendige justeringer, vedligeholdelsesind-
greb og reparationer.  
Han er ikke godkendt til at gribe ind på elektriske anlæg i 
nærværelse af spænding.  
 
ELEKTRISK VEDLIGEHOLDELSESTEKNIKER ELLER 
UDDANNET PERSON  
(Se DS/EN 60204 punkt 3.55)  
Kvalificeret tekniker i stand til at betjene Personløfteren un-
der normale forhold. Han er ansvarlig for alle indgreb af 
elektrisk art, justering, vedligeholdelse og reparation.  
Han er i stand til at arbejde i el-skabe og -dåser i nærværel-
se af spænding.  
 
PERSONLIG BESKYTTELSE  
Tilstedeværelsen af et af de viste symboler kræver, at ope-
ratøren bruger personlige værnemidler, da risiko for ulykke 
er underforstået.  
 
EKSTRAORDINÆRE INDGREB  
Al vedligeholdelse fremhævet med symbolet skal foretages 
af den autoriserede Braviisol Divisione Meccanica srl fo-
rhandler. 
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       2.3 
Inden Personløfteren anvendes, skal operatøren sikre sig, at:  
- gulvet, hvor den skal anvendes, er tilstrækkeligt nivelleret 
(plant og uden huller)  
- det kan holde til vægten  
(se del 3 Tekniske specifikationer)  
- omgivelserne er lukkede, og at der er god belysning. 
 
Kun modellen LUI HD WD  
kan også bruges udendørs under forhold med god sigtbarhed, 
på flade og jævne underlag. Vindhastigheden må ikke oversti-
ger 12,5 m/sek. (45km/h) og vejrforholdene skal være tørre . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 
Personalet, der anvender og håndterer Personløfteren, skal 
altid bære arbejdshandsker, sikkerhedssko, hjelm og sikke-
rhedssele.  
 

2.5  
For håndtering af den emballerede Personløfter henvises til 
Del 4 “Transport og håndtering”. Under alle omstændigheder 
bør man:  
 
- Løfte den med kurven helt sænket.  
Det er strengt forbudt at løfte den, selv lidt, med søjlen udvi-
det.  
- Højst løfte den 30 centimeter over jorden (medmindre, der 
er forhindringer)  
- Håndtere den meget langsomt.  
- Operatøren skal sørge for, at der ikke er mennesker, dyr 
eller genstande på transportruten, og at gulvet er uden huller. 
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2.6  NUL ENERGITILSTAND “0”: ISOLATION 
AF PERSONLØFTEREN FRA DENS ENER-
GIKILDER  
 
Inden der udføres nogen form for rengøring, vedligehold-
else og smøring, skal Personløfteren bringes i Nul En-
ergitilstand og dvs.:  
- Personløfteren helt sænket (se del 5 Betjeningspanel) 
eller, i tilfælde af vedligeholdelse, med aktiveret 
kurvblokeringsanordning.  
- Nødstopknapper trykket ind.  
- Nøglekontakten Q2 skal tages ud af kontrolpanelet og 
overdrages til produktionslederen. 
 
 
 

2.7  
Giv agt Risiko for elektrisk stød  
Kun en autoriseret tekniker kan gribe ind inde i det elektriske 
anlæg og foretage den nødvendige vedligeholdelse og under 
alle omstændigheder bringe Personløfteren i Nul energitil-
stand.  
Det er strengt forbudt at manipulere det elektriske anlæg. 
 
 
 
 

2.8 
Ved enhver ulejlighed, som kan opstå under drift af Per-
sonløfteren, trykkes straks på NØDSTOPKNAPPEN.  
Det bemærkes, at NØDSTOPKNAPPEN øjeblikkeligt stand-
ser alle dele i bevægelse, og man skal derfor udvise behørig 
opmærksomhed, særligt når Personløfteren er hævet.  
 
Læs desuden om alle de måder, hvorpå man kan stoppe 
Personløfteren, i Del 4 “STOP AF MASKINEN. 
 

 
 
 
 
 

P6 

Q3 Q2 

P6 

Q3 
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Hvis det i forbindelse med ekstraordinære indgreb ikke er mu-
ligt at bringe Personløfteren fuldstændig i Nul energitilstand, 
skal det igangværende arbejde signaleres ved at anbringe et 
skilt på Personløfteren.  
 

2.10  
Man må aldrig læne sig op ad eller sætte sig på nogen del af 
Personløfteren af nogen som helst grund, hverken under drift, 
nødstop eller i Nul energitilstand.  
Operatøren skal være opmærksom, fysisk egnet, han må ik-
ke være under påvirkning af alkohol eller lægemidler, som 
kan have indflydelse på synet, hørelsen, opmærksomheden 
eller reflekserne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.11 
Maskinen må kun anvendes af højt kvalificeret og uddan-
net personale, der har gennemgået et praktisk kursus, som 
gør det muligt at bruge Personløfteren, hos Fabrikanten eller 
dennes autoriserede distributionscentre.  
Derudover skal han have læst og forstået sikkerhedsforans-
taltningerne og indholdet i denne vejledning.  
 

2.12  
Vedligeholdelse af Personløfteren må kun udføres af den ud-
dannede elektriske eller mekaniske vedligeholdelsestekniker, 
der har gennemgået et praktisk kursus, som sætter i stand til 
at bruge Personløfteren, hos Fabrikanten eller dennes autori-
serede  
distributionscentre . Derudover skal han have læst og forstået 
sikkerhedsforanstaltningerne og indholdet i denne vejledning.  
 

2.13  
Nøglerne til Personløfteren skal altid afleveres til produk-
tionslederen, når Personløfteren ikke anvendes. 
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2.14 
Anvendelse, rengøring og vedligeholdelse må udelukkende, 
medmindre andet er angivet, udføres af en enkelt vedligehol-
delsestekniker og ALDRIG AF FLERE PERSONER.  
Vedligeholdelsesteknikeren skal altid bære alle de personlige 
værnemidler.  
Derudover skal han:  
- Bære en arbejdskedeldragt, som er lukket ved håndledene.  
- Sætte håret op, hvis det er langt.  
Under alle omstændigheder må han aldrig bære genstande 
og/eller beklædning, som er løse eller iturevne (såsom: hal-
skæder, ure, ringe, armbånd, sjaler, tørklæder, slips osv.). 
 

 
 
2.15 
Sikkerhedsmikroafbryderne eller andre sikkerhedsanordnin-
ger må aldrig af nogen årsag manipuleres, hæmmes eller 
afbrydes, ligesom de ikke må by-passes eller anvendes til 
andre formål end de tiltænkte og til hvilke, de er installeret. 
 
 
 

2.16 
Giv agt Fare for fald  
Personløfterens kurv med dens rækværk er selvkørende per-
sonløfteres faldsikringssystem, som krævet af American Na-
tional Standards Institute ANSI/SIA A92.6 Standard. Det er 
forbudt at anvende  
Personløfteren, hvis kurvens rækværk er blevet fjernet.  
På denne type Personløfter er det ikke obligatorisk at anven-
de faldsikrings-sikkerhedsseler i henhold til ANSI/SIA Stan-
dard.  
FORKERT BRUG AF FALDSIKRINGSSYSTEMERNE KAN 
MEDFØRE ALVORLIG ULYKKER OG I NOGLE TILFÆLDE 
OGSÅ DØDSFALD.  
Hvis de steder/lande, hvor platformen bruges, kræver det, er 
platformene udstyret med et forankringspunkt placeret ved 
skæringspunktet mellem sidebrystværnets gelænder (overfor 
søjlen). Forankringspunktet er markeret med det respektive 
symbol. Snorens længde må ikke være længere end kurvens 
indvendige plads . 
 

2.17 
Under brug af Personløfteren er den korrekte placering, hvor 
operatøren skal opholde sig, foran betjeningsboksen. Fra det-
te punkt kan operatøren overvåge Personløfterens 
manøvreområde og eventuelt bede udsatte personer flytte 
sig.  
Det er strengt forbudt at læne sig ud over Personløfterens 
indhegning. 
 

2.18 
Efter hver rengøring, smøring, justering og vedligeholdelse 
skal man huske at genoprette alle sikkerhedsanordningerne 
og montere og/eller lukke alle beskyttelsesafskærmninger 
igen. 
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Efter vedligeholdelse eller reparation skal det, inden Per-
sonløfterens startes, kontrolleres, at der ikke er glemt 
værktøj, klude eller andet materiale inde i de rum, der in-
deholder bevægelige dele.  
 
 

2.20  
Den første montering skal udføres af Fabrikanten, og det 
er strengt forbudt at foretage et hvilket som helst uautori-
seret indgreb.  
 
 

2.21  
Før hver brug skal operatøren foretage alle de handlinger, 
som er beskrevet i del 6 “Introduktion før hver brug”.  
 
 
 

2.22 
Giv agt Fare for fald  
- Det er forbudt:  
- at lade mere end én person stige op i Personløfteren 
(bortset fra modellerne LUI WH 460 hvor 2 personer er til-
ladt). 
 

- at anbringe ting som gør, at den belastningsgrænse, Per-
sonløfteren er godkendt og/eller konstrueret til, overskri-
des (se del 3 "Tekniske specifikationer").  
- at anvende stativer, stiger, broer eller ethvert andet mid-
del til at hæve gulvet yderligere.  
- at læsse og losse med hævet Personløfter. 
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2.23 
Området i en radius af to meter omkring Personløfteren anses 
for farezone. Operatøren skal sikre sig, at der ikke befinder sig 
eller passerer personer, dyr eller genstande i dette område 
samt, at der ikke er hindringer, både i Personløfterens lave 
zone (på jorden) og i den høje zone (såsom barduner, søjler, 
stænger eller andre hindringer i luften). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.24 
Operatøren skal til stadighed udføre vedligeholdelse (del 9).  
 
 

2.25  
Man må ikke hægte sig fast til en tilstødende struktur, når man 
er på Personløfteren  
 
 

2.26  
Giv agt – Fare for fald  
Det skal sikres, at Personløfterens låge er lukket korrekt, inden 
brug.  
 
 

2.27  
Giv agt – Fare for tipning  
Under bevægelse frem eller tilbage skal operatøren hele tiden 
sørge for, at der ikke er nogen personer til stede, samt at gul-
vet er rent, uden huller, fordybninger, hældninger eller gen-
stande.  
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Den ekstra last på Personløfteren MÅ IKKE:  
- overstige den maksimale arbejdsbelastning (se Afsnit 3, 
Tekniske specifikationer).  
- stikke ud fra kurven, men skal være afbalanceret.  
 
 

2.29  
Det er strengt forbudt at anvende Personløfteren som en 
kran.  
 
 

2.30  
Operatøren skal månedligt kontrollere ALLE skruers 
stramning og udskifte dem ved behov (del 9.8 Vedlige-
holdelse). 

 
2.31 
Giv agt Fare for elektrisk stød.  
Det er forbudt at bruge Personløfteren i nærheden af ub-
eskyttede, spændingsførende ledninger.  
Personløfteren og indhegningen er ikke elektrisk 
isoleret.  
Personløfteren må ikke anvendes nær forsynings-
ledninger.  
Hold en sikkerhedsafstand på mindst 3 m (10 ft) mellem 
maskinens dele og personer om bord, samt tilhørende 
værktøj og udstyr, og en forsyningsledning eller et apparat 
udstyret med elektrisk ladning på op til 50.000 volt.  
Det er muligt at reducere den mindste sikkerhedsafstand, 
hvis der er installeret isolerende barrierer for at hindre kon-
takt, og hvis disse barrierer er tilpasset spændingen i den 
forsyningsledning, der skal beskyttes i mod.  
Barriererne må ikke være en del af maskinen eller være 
forbundet til den.  
Den mindste sikre driftsafstand reduceres inden for den 
isolerende barrieres operative rækkevidde. Denne afstand 
skal fastsættes af en kvalificeret person i overensstem-
melse med virksomhedens, lokale og statslige regler for 
udførsel af arbejde i nærheden af spændingsførende 
udstyr. 
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SPÆNDINGSOMRÅDE  
(FRA FASE TIL FASE)  

MINDSTE SIKRE DRIF-
TSAFSTAND – m (ft)  

Fra 9 til 50 KV  3 (10)  

Fra over 50 KV til 200 KV  5 (15)  

Fra over 200 KV til 350 KV  6 (20)  

Fra over 350 KV til 500 KV  8 (25)  

Fra over 500 KV til 750 KV  11 (35)  

Fra over 750 KV til 1.000 KV  14 (45)  

BEMÆRK: Den mindste sikre 
driftsafstand er gældende, 
undtagen i tilfælde hvor virkso-
mhedens, lokale eller statslige 
regler er strengere  
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UDSKIFT IKKE DELE, SOM ER AFGØRENDE FOR PERSONLØFTE-
RENS STABILITET, MED DELE MED ANDEN VÆGT ELLER ANDRE 
EGENSKABER.   
Samlet vægt Batteri: 42 Kg eller 60 kg (LUI HD hvert batteri 21 Kg 
eller 30 Kg); 60 kg (LUI HD WD hvert batteri 30 kg); 120Kg eller 128 
Kg(LUI WH 460 hvert batteri 30Kg eller 32 Kg)  
Der må kun anvendes originale reservedele til at udskifte de defekte eller 
slidte del.  
 

2.33 
Sikkerhedsanordningerne på platformen er : 

2.34 
Sikkerhedsskærme og endestop må ikke forsætligt manipuleres eller for-
ringes, ligesom advarselsmærkaterne ikke må fjernes eller skjules. I tilfæl-
de af forringede eller ulæselige mærkater skal der straks anmodes om at 
få dem skiftet.  
 
2.35 
Det er forbudt at foretage nødtørftige reparationer for at kunne arbe-
jde.  
 
2.36  
Ekstra oplysninger (kun for EF-maskiner)  
Nedenstående oplysninger gives i overensstemmelse med kravene i Ma-
skindirektivet 2006/42/EF og gælder kun for EF-maskiner.  
For elektrisk forsynede maskiner er det konstante lydtrykniveau (måling 
A) på Personløfteren mindre end 75 dB (A).  
Den samlede værdi af hånd-arm vibrationer overstiger ikke2,5 m/s^2. Den 
maksimale vægtede kvadratmiddelværdi af den vægtede acceleration, 
som hele kroppen udsættes for overstiger ikke 0,5 m/s^2. 
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2.37 
Ved udskiftning af slidte og/eller defekte dele må der udelukkende benyttes originale reservedele.  
 
2.38  
Når arbejdet afsluttes, er det forbudt at efterlade Personløfteren under potentielt farlige betingelser, og 
den skal derfor bringes i  
Nul energitilstand.  
 
2.39  
Giv agt – Risiko for forurening  
Ved afslutningen af Personløfterens levetid må den ikke efterlades i naturen, men man skal henvende 
sig til et autoriseret bortskaffelsesfirma eller direkte til fabrikanten, som vil give skriftlig vejledning he-
rom. Under alle omstændigheder skal man, inden Personløfteren bortskaffes, fjerne olien (del 11 
smøring), batterierne (del 10 vedligeholdelse), blokere bevægelige dele og håndtere den (del 4 hånd-
tering). 
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1 Nødstopknapper  

2 Blokeringshåndtag kurveforlængelse   

3 Gummi støddæmpere   

4 Blinksignal/lydsignal  

5 Elektronisk hældningskontrol  

6 Mekanisk nødsænkningsarm  

7 Sikkerhedsstang  

8 Forankrings- og løftepunkter  

9 Anti-vælteanordning  

10 Endestop  

11 Tændingsnøgle  

LUI HD 

1 

1 

8 

9 

4 

6 

11 

5 
10 

2 
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LUI WH 460 
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LUI HD– LUI HD WD—LUI HD EL 
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NR. 
ANSI-BESKRIVELSE  

001 Forskrift for korrekt brug af maskinen  

001 Arbejdsbelastning, antal personer ombord, maksimalt sidetryk  

001 Afgørende dele for maskinens stabilitet  

001 Samlet vægt af batterier  

001 ANSI Compliance - Afsnit 4  

001 Luk lågen inden, der opereres fra kurven  

001 DANGER fare for tipning  

002 DANGER–Maskinen er ikke elektrisk isoleret–Angivelse af afstande fra strømforsyningslinjer  

002 WARNING – kontrolliste inden hver brug  

002 Varsel forudsete eftersyn  

002 WARNING – det er forbudt at udskifte maskinens dele uden skriftlig tilladelse fra fabrikanten  

003 DANGER maksimal kapacitet, maksimalt sidetryk, antal personer om bord  

005 WARNING: batterier  

009 Mærkat manuel nødsænkning  

010 Mærkat forankringspunkt sikkerhedssele  

011 Løftepunkt  

012 Vejledning  

013 Stop-Nødsituation  

001 CE 002 CE  001  ANSI  002  ANSI  

012  ANSI / CE 011  ANSI / CE 010  ANSI / CE 
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013 CE 

 003 CE 009  ANSI / CE  003 ANSI  005 ANSI 
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       3.1 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
LUI HD 

MODEL 

 
LUI HD 

  
LUI HD WD LUI HD EL 

MÅL 

Arbejdshøjde C 4900 mm - 16 ft  6040mm - 19.3ft 

Højde Personløfter A 2900 mm -  9 ft 6 in  4040mm - 12.8ft   

Højde med sænket kurv H 1747 mm - 5 ft 7 in  2870mm - 9.4ft  

Samlet længde G 
forlængelser åbne  E 

1192mm - 3 ft 10 in /1700mm -5 ft 6 in  1200mm - 3ft 11in 

Bredde                                         F 760 mm - 2 ft 5 in   

Rammens højde fra jorden  60 mm - 2.3 in   

Kapacitet (også med kurven forlæn-
get maksimalt) 

180 Kg - 397 lbs  140 Kg - 308lbs 

Længde  Personløfter D 1036 mm - 3 ft 5 in   

Bredde Personløfter I 630 mm - 2 ft 

Vindhastighed  Nul - kun indendørs 12,5 m/sec Nul - kun indendørs 

Trinhøjde indgang B 400 mm 1 ft 3 in  

Antal personer om bord  1 1 1 

PRÆSTATION           

Maks. kørehastighed  3 Km/h - 1.9 mph  

Min. kørehastighed  0.6 Km/h - 0.35 mph  

Drejeradius (indvendig)  ZERO zero  

Drejeradius (udvendig)  1050 mm  - 3 ft 5 in   

Maks. hældning  35%  Ikke tilladt 

Hæve-/sænkehastighed  16/21 sec  

Effekt           

Elnet  110/220 V ca, 24V cc  

Batteri N 02, 12V 85Ah@20h eller 100Ah@20h 

Kapacitet hydrauliksystem  4 lt / 1.05 gal  

Samlet vægt  530Kg-1168 lbs 560 Kg-1234 lbs 595 Kg-1311 lbs 

Certificering  Ansi A92.6, CE Compliance, AS1418.10(int)  
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Fremdriftsmotorer  
 

Watt 500; Volt24; Nm 1.33; F.F. 1; RPM 3600; Ah26; IP 
54; DUTY S2;Bremse 24V +6/-10 % stabiliseret  

Gearmotorer  
 

MRIV 50 U03A; PW 1400 min-1: 0,27 Kw; Speed: i=56;  

Pumpe 2200W; 24V; 105 Ah; 2100 RPM; Nm 9.09; IP 20; F.F. 1 

Elektromagnet for hjulblokering  
 

18W; 24V; IP 40 

Bageste drivhjul  
 

mm 300x90 

Styresystem  
 

Joystick, proportionelt  

Hjul  
 

Massiv gummi, efterlader ikke spor  

Hydraulikolie Mineralolie ROLOIL  LI22 HIV 

Filter Filter 90 μ  

Olietryk  
 

50 bar 

Nedsat hastighed  
 

m/min 8,5 

  

Normal hastighed  
 

m/min 40 

Hævehastighed  
 

m/min 5 

Støj  
 

75 dB(A) 
  

LUI HD – LUI HD WD 
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       3.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
Serie LUI WH 460  

MODEL LUI WH 460 

MÅL  

Arbejdshøjde C 6620mm- 21 ft 8 in 

Højde Personløfter A 4620mm -  15 ft  2 in 

Højde med sænket kurv H 1850mm - 6 ft  

Samlet længde G/  
forlænge E 

1659mm - 5 ft 5.36 in /  
2376mm - 7 ft 10 in 

Bredde                                               
F 

760mm - 2 ft 5 in  

Rammens højde fra jorden  65mm - 2.56 in  

Maks. kapacitet (med kurven for-
længet maksimalt)  

 
280 Kg - 617 lbs  

Længde  Personløfter D 1560mm - 5 ft  

Bredde Personløfter I 680mm - 2 ft 3 in 

Vindhastighed  Nul - kun indendørs 

Trinhøjde indgang B 340mm - 1 ft 3 in  

Antal personer om bord  2 

PRÆSTATION   

Maks. kørehastighed  3,2 Km/h - 1.98 mph  

Min. kørehastighed  0.6 Km/h - 0.35 mph  

Drejeradius (indvendig)  NUL 

Drejeradius (udvendig)  1345mm  - 4 ft 4 in  

Maks. hældning  35% 

Hæve-/sænkehastighed  26/15 sec   

EFFEKT  

Elnet  110/220 V ca, 24Vcc 

Batteri  N 04, 6V 240Ah 5h   

Kapacitet hydrauliksystem  12 lt / 3.17 gal  

Samlet vægt  1250 Kg-2755lbs 

Certificering  Ansi A92.6, CE Compliance,  
AS1418.10(int) 
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Serie LUI WH 460  

MODEL LUI WH 460 

Køremotorer Watt 1200; volt 24; Nm 3,2; F.F. 
1; RPM 3600; amp 65; IP 20; 

DUTY S2 

Gearmotorer/reduktionsgear MRIV 63 U03A; PW 1400 min-1: 
0,74 Kw;  i=63.6; 

Pumpe 2000 W; 24 V; 150 Ah; 2250 
RPM; Nm 8; IP 54; 

Elektromagnet hjulblokering 18 W; 24 V; IP 40 

Baghjul, drevne mm 350x100 

Styresystem Joystick, proportionelt 

Hjul Massiv gummi, efterlader ikke 
spor 

Hydaulikolie Mineralolie ROLOIL 
LI22 HIV 

Filter Indvendigt filter 90 μ 

Olietryk 65 bar 

Reduceret hastighed m/min. 10 

Normal hastighed m/min. 50 

Løftehastighed m/min. 10 

Støj 75 dB(A) 
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       3.3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
LUI HD EL 
 

MODEL LUI HD EL 

MÅL 

Arbejdshøjde  mm 5900 -  

Højde Personløfter  mm 3900 -   

Højden af maskinen i hvileposition  mm 2870 -  

Samlet længde af maskine  mm 1215 -  

Samlet bredde af maskine  mm 760 -  

Samlet kapacitet  

 

140 Kg -  

Bredde personløfter (Indvendigt)  mm 680 -  

Vindhastighed  NUL  
NÅR DEN HÆVEDE BUND ER IN-
STALLERET PÅ MASKINEN, KAN 

DEN KUN ANVENDES INDENDØRS  

LUI HD EL 
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       4.1 INTRODUKTION TIL TRANSPORT OG 
HÅNDTERING  
 
4.1.a 
Giv agt fare for klemning, slag og afskrabning Persona-
let, der håndterer Personløfteren, skal have læst og forstået 
sikkerhedsforskrifterne i starten af denne vejledning (se del 
2).  
De skal bære arbejdshandsker, hjelm og sikkerhedssko.  
 
4.1.b  
Uafhængigt af antallet af personer, der håndterer Personløf-
teren, skal der altid være en ansvarlig.  
 
4.1.c  
Forud for transporten af Personløfteren skal det sikres, at 
gulvet er plant og uden huller.  
 
4.1.d  
Læs hele del 4 inden start for at være forberedt i enhver 
nødsituation.  
 
4.1.e  
Rengør området hvor Personløfteren skal placeres for at 
forhindre, at man glider, snubler eller falder. 
 
4.1.f 
Personløfteren kan losses på 4 forskellige måder:  
1 - Med en gaffeltruck af passende størrelse (se del 3 Tekni-
ske specifikationer eller typeskiltet punktet “vægt”) se punkt 
4.2.  
2 - Ved hjælp af læsse-/losseanordningen og et passende 
sæt ramper, se punkt 4.3.  
3 - Ved hjælp af læsse-/lossesliskerne og et spil, se punkt 
4.4.  
4 - Ved at håndtere Personløfteren med en kran, se punkt 
4.5. 
 
4.1.g 
Giv agt fare for klemning og tipning  
Transportaktiviteterne er farlige, og operatøren skal derfor 
udføre dem meget langsomt og udvise stor opmærksomhed 
og sikre, at der ikke er udsatte personer, dyr eller genstan-
de.  
 
4.1.h  
Giv agt risiko for forurening  
Smid ikke emballagen i naturen, men adskil den alt efter ty-
pe af materiale (pap, træ, stål, polyuretan osv.) og aflevér 
det herefter til bortskaffelse (i henhold til reglerne i det land, 
hvor Personløfteren anvendes).  
 
4.1.i  
Personløfteren er på en lastbil. Det skal sikres, at der ikke er 
slanger eller kabler, der kan interferere med gaflerne. 
 
 
 
 
 
 

08-2022 Rev.01 

DEL 4 TRANSPORT OG HANDTERING 



4.34 

Parte 4 Trasporto e Movimentazio-

       

05 -2015 Rev.1 

4.2 FREMGANGSMÅDE FOR LASTNING/
LOSNING AF PERSONLØFTER MED GAFFEL-
TRUCK  
 
4.2.a 

Personløfteren kan være emballeret på følgende måder:  

4.2.a1 - I en kasse med palle  

4.2.a2 - Indpakket i cellofan med palle  

4.2.a3 - Indpakket i cellofan uden palle  

 

 

 
 

4.2.a1 - I en kasse med palle  

Losning af Personløfteren i en kasse med palle ved hjælp 

af en gaffeltruck foretages på følgende måde:  

- Anbring gaffeltruckens gafler på pallen.  

- Løft kassen meget langsomt cirka 10 eller 20 cm og …  

- Idet det sikres, at der ikke er udsatte personer i området, 

bringes kassen ud af lastbilen eller containeren og anbrin-

ges på jorden.  

- Giv agt fare for at skære sig  

Når den er placeret på jorden, skal operatøren bære 

skærefaste handsker og fjerne låget med et egnet værktøj, 

derefter  

- Skrue skruerne ud af siderne og fjerne de 4 sider.  

- Giv agt risiko for forurening  

Smid ikke emballagen i naturen, men henvend dig til et 

autoriseret bortskaffelsesfirma eller gem emballagen til 

fremtidig transport.  

- Fjern gaflerne fra pallen og ...  

- Indsæt gaflerne i de særlige lejer på Personløfteren  

- Idet det sikres, at der ikke er udsatte personer i området, 

løftes Personløfteren igen meget langsomt cirka 10 eller 

20 cm og bringes i nærheden af anvendelsesområdet.  

- Losningen af Personløfteren i kasse med palle ved hjælp 

af gaffeltruck er fuldført. 
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       4.2.a2  - Avvolta da cellophane con bancale    
 
Indpakket i cellofan med palle  

Losning af Personløfteren med cellofan med palle ved 

hjælp af en gaffeltruck foretages på følgende måde:  

- Anbring gaffeltruckens gafler på pallen.  

- Løft Personløfteren meget langsomt cirka 10 eller  

20 cm og …  

- Idet det sikres, at der ikke er udsatte personer i området, 

bringes personløfteren ud af lastbilen eller containeren og 

anbringes på jorden.  

Giv agt fare for at skære sig  

Operatøren skal bære skærefaste handsker  

- Tag saksen og klip stropperne over.  

- Derefter løftes Personløfteren igen med stor opmærkso-

mhed meget langsomt cirka 10 eller 20 cm og bringes i 

nærheden af anvendelsesområdet.  

Losningen af Personløfteren med cellofan på palle ved 

hjælp af gaffeltruck er fuldført. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.a3 - Indpakket i cellofan uden palle  

Losning af Personløfteren med cellofan ved hjælp af en 

gaffeltruck foretages på følgende måde:  

- Indsæt gaflerne i de særlige lejer på Personløfteren.  

- Løft Personløfteren meget langsomt cirka 10 eller  

20 cm og …  

- Idet det sikres, at der ikke er udsatte personer i området, 

bringes personløfteren ud af lastbilen eller containeren og 

anbringes nær anvendelsesstedet.  

- Losningen af Personløfte med cellofan ved hjælp af gaf-

feltruck er fuldført. 
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4.3 AF-/PÅLÆSNINGSPROCEDURE          
PLATFORM MED BRUG AF RAMPE OG 
HEJSE (FOR LUI WH 460 ; LUI HD; LUI HD 
WD ) 
 
4.3.a 
Lastning/losning af Personløfteren ved hjælp af ramperne 
og spillet foretages på følgende måde: 
 
Giv agt fare for at skære sig  
Operatøren skal bære skærefaste handsker  
- Tag en hobbykniv.  
- Fjern cellofanen og vær omhyggelig med ikke at beskadi-
ge dine hænder eller Personløfteren.  
- Giv agt Fare for at glide  
Fjern cellofanen og smid den straks i beholderen med spe-
cialaffald. 
 
4.3.b Placering af læsseramper  
- Anskaf læsseramper, som er egnede og godkendt af Fa-
brikanten til at bære Personløfterens vægt, andre typer er 
ikke tilladt (se del 3 Tekniske specifikationer).  
- Anbring læsseramperne og fastgør dem til transportmid-
let med en bolt og, når det er muligt, med nogle afstands-
stykker i mellem dem for at gøre losningen mere sikker og 
stabil.  
- Giv agt generelle farer  
Operatøren skal sikre sig, at:  
- Personløfteren er helt sænket,  
- Der ikke er udsatte personer, dyr eller genstande i 
manøvreområdet,  
- Gulvet er plant (uden huller) og rent. 
 
4.3.c 
Sæt hejsespillets krog (kontrollér, at den er godt fastgjort) i 
de specielt beregnede steder på platformen. Wiren skal 
være være godt udstrakt . 
 
Frakobl trykknapperne Stop/Nødstop Q3 og/eller P6 . 
 
4.3.d 
Drej tændingsnøglen Q2 til højre (ved ZAPI-systemet 
tænder indikatorlampen) for at aktivere 
betjeningselementerne på maskinen. 
Tryk samtidig på knapperne Q4A og Q4B inden for 30 
sekunder, indtil lyden af et “KLIK” angiver, at 
elektrobremsen er frakoblet, og både indikatorlampen for 
kurven og vognen begynder at blinke i systemet ZAPI 
(herefter er elektrobremserne frakoblede). 
Ved TRIONIC-systemet vises en meddelelse på en 
skærm . “8.2 BRAKES MANUALLY RELEASED” 
 
4.3.e 
Advarsel! Væltefare  
Kør meget langsomt på ramperne, og kontrollér, at begge 
hjul er velplacerede på ramperne . 
 
4.3.f 
Placer platformen manuelt på ramperne, og ... 
 

Q2 

08-2022 Rev.01 

DEL 4 TRANSPORT OG HANDTERING 

Q4A Q4B 



05 -2015 Rev.1 4.37 

Parte 4 Trasporto e Movimentazio-

        
4.3.g 
… start hejsespillet meget langsomt for at bevæge 

platformen og/eller nærme den læsseramperne .  
 
4.4.h  
Når bevægelsen og/eller aflæsningen er afsluttet, skal 
hejsespillet slukkes .  
Tryk på knappen Stop/Nødstop Q3 og/eller P6 

og drej tændingsnøglen Q2 til “0 ”.  
 
4.4.i  
Fjern på- og aflæsningsramperne fra transportmidlet .  
 
4.4.l  
Lastning/losning af Personløfteren ved hjælp af ram-
per og spil er fuldført. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q2 

Q3 
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4.4 FREMGANGSMÅDE FOR LASTNING/
LOSNING AF PERSONLØFTEREN VED 
HJÆLP AF KRAN   
 
4.4.a 
Lastning/losning af Personløfteren ved hjælp af kran fore-
tages på følgende måde:  
 
4.4.b  
Giv agt fare for at skære sig  
Operatøren skal bære skærefaste handsker  
- Tag en hobbykniv  
- Fjern cellofanen og vær omhyggelig med ikke at beskadi-
ge dine hænder eller Personløfteren.  
- Giv agt Fare for at glide  
Fjern cellofanen og smid den straks i beholderen med spe-
cialaffald.  
 
4.4.c  
Giv agt risiko for klemning  
Efterse kæderne og remmene for uregelmæssigheder, 
inden de anvendes til at håndtere Personløfteren.  
Det skal sikres, at de er forsvarligt fastgjort til kranens 
krog, og at kranen kan klare belastningen af Personløfte-
ren (se del 3 “Tekniske specifikationer”).  
Det er strengt forbudt at opholde sig i farezonen, når per-
sonløfteren bliver håndteret med kran!!  
Den mindste sikkerhedsafstand skal være på 3 meter. 
 
4.4.d 
Kontrollér at nødstopknapperne Q3 og/eller P6 er trykket 
ind.  
Fjern betjeningsboksen og anbring den inde i kurven.  
 
4.4.e  
Indsæt kæderne eller remmene med tilstrækkelig kapacitet 
i de fire huller i rammen.  
 
4.4.f  
Før kæderne eller remmenes ender ind i kurven og fastgør 
dem alle til kranens krog.  
 
4.4.g  
Bevæg Personløfteren frem til anbringelsesstedet på jor-
den og vær opmærksom på, at der ikke er udsatte perso-
ner eller dyr.  
 
4.4.h 
Gentag ovenstående trin i omvendt rækkefølge.  
 
4.4.i 
Lastning/losning af Personløfteren ved hjælp af kran er 
fuldført. 
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       4.5 HÅNDTERING AF PERSONLØFTEREN I 
NØDSITUATION for LUI WH 460; LUI HD; LUI 
HD WD; LUI HD EL.  
  
4.5.a 
Træk i Q3 og/eller P6 stop-/nødstopknapperne. 
 

4.6.b 
Drej tændingsnøglen Q2 til højre (ved ZAPI-systemet 
tænder indikatorlampen) for at aktivere 
betjeningselementerne på maskinen. 
Tryk samtidig på knapperne Q4A og Q4B inden for 30 
sekunder, indtil lyden af et “KLIK” angiver, at 
elektrobremsen er frakoblet, og både indikatorlampen for 
kurven og vognen begynder at blinke i systemet ZAPI 
(herefter er elektrobremserne frakoblede ). 
Ved TRIONIC-systemet vises en meddelelse på en skærm 
“8.2—BRAKES MANUALLY RELEASED”.  
 

4.6.c 
Placér manuelt Personløfteren på det sted, hvor repara-
tionen skal foretages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P6 

Q3 

Q2 
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BETJENINGSPANEL OG BESKRIVELSE AF DET  
 
Betjeningspanelerne og betjeningsboksen kan have forskellige udformninger, tilpasninger eller 
sammensætninger, også opdelt på flere paneler eller samlet i en enkelt enhed.  
Den viste udformning viser den mest komplette version. Under alle omstændigheder vil en betje-
ningsanordning, hvis den har en anden placering end den viste, altid skriftligt gengive den funktion, 
den henviser til.  
 
BEMÆRK  

For yderligere forklaringer til el-diagrammet, henvises til den installerede Personløfters referenceskema. 
 
 
P - BETJENINGSBOKS 
 
P1 - Hjulblokeringsanordning:  
Ved at flytte kontakten mod højre eller trykke på den pågældende knap aktiveres hjulblokeringsa-
nordningen, hvorved kørsel med maskinen kun kan ske langs en ret linje, både frem og tilbage.  
Tændt lysdiode angiver, at hjulblokeringsanordningen er aktiveret.  
Slukket lysdiode angiver, at anordningen er slået fra og således muliggør kørsel i alle retninger.  
 
P2 - Hæve/sænke funktionsvælger  
Tændt lysdiode angiver, at der er valgt hæve/sænkefunktion.  
Slukket lysdiode angiver, at der ikke er valgt hæve/sænkefunktion.  
 
P3 - Knap kørefunktionsmåde  
Tændt lysdiode angiver, at der er valgt kørefunktion.  

Slukket lysdiode angiver, at der ikke er valgt kørefunktion.  

 
P4 - Batteriindikator  
Er et lysende display inddelt i 10 segmenter, som viser batteriets opladningsstatus.  

Én lysende lysdiode henviser til batteriets mindste opladningsniveau, mens ti lysdioder angiver maksi-
malt opladningsniveau.  
 

5.1 BETJENINGSPANEL 

LUI WH 460;  
LUI HD;  

LUI HD WD;    
LUI HD EL 

P4 

P6 

P1 
P5 

P2 

P3 

P5a 
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P5 - JOYSTICK modul  
Med joystick'et styres kørsel af maskinen samt hævning og sænkning af Personløfteren.  
På Joystick'et findes “Dødmandsgrebet” (P5a), som anvendes til at betjene Personløfteren. Det skal 
trykkes ind hver gang joystick'et betjenes, og når det trykkes ind, lyder et lydsignal.  
I kørefunktionsmåde blokerer frigivelsen af joystick'et maskinen.  
I hævefunktionsmåde blokerer frigørelse af joystick'et Personløfteren i hæve- eller sænkefasen. 
Bevægelseshastigheden er proportionel med og styres af joystick'ets bevægelse. Med kurven i 
den laveste position kan hastigheden også øges ved hjælp af Hastighedsvælgeren (P7).  
Når kurven er hævet, slår hastigheden automatisk over på Lav sikkerhedshastighed.  
 
P6 - Nødstopknap  
Hvis Personløfteren opfører sig forkert, eller der opstår et akut behov for at blokere alle maskinens 
bevægelser, trykkes på denne knap for at afbryde strømmen. Når knappen nulstilles, starter Per-
sonløfteren ikke, men spændingsforsyning vil blive tilladt.  
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Q - BETJENINGSPANEL  
Når dette betjeningspanel anvendes, udelukkes betjeningsboksen automatisk  
 
Q1 - Skærm 

Skærmen er styresystemets overordnede skærm. Den viser nyttige meddelelser om systemets tilstand 
og eventuelle anomalier . 
 

Q2 - TRINS NØGLEKONTAKT  
Hvis den drejes til venstre, aktiverer den kun betjening fra betjeningsboksen på Personløfteren  

(på LUI WH 460, LUI HD, LUI HD WD, LUI HD EL. tændes lysdioden Q1l). 
Når den drejes til højre, aktiverer den kun betjening fra betjeningspanelet på undervognen. (på LUI WH 
460, LUI HD, LUI HD WD, LUI HD EL tændes lysdioden Q1m). 
I midterposition afbryder den enhver kontakt. Operatøren skal tage nøglen ud og overdrage den til 
den sikkerhedsansvarlige. 
 

Q3 - NØDSTOPKNAP  
Når den trykkes ind, standser den straks alle Personløfterens faser.  
Når den nulstilles, starter den IKKE Personløfteren, men spændingsforsyning vil blive tilladt.  
 
Q4A/B - VENSTRE/HØJRE PIL 
 
Q5 - HÆVEKNAP  
Denne knap virker kun, når nøglekontakten Q2 er drejet mod højre.  
Når den trykkes ind og holdes inde, muliggør den hævning af kurven.  
 
Q6 - SÆNKEKNAP  
Denne knap virker kun, når nøglekontakten Q2 er drejet mod højre.  
Når den trykkes ind og holdes inde, muliggør den sænkning af kurven.  
 
Q7 - INDIKATOR FOR BATTERI UNDER OPLADNING.  
Gul, lysende kontrollampe angiver, at batteriet er 
lavt. Rød, lysende kontrollampe angiver, at batteriet 
er afladet.  
Grøn, lysende kontrollampe angiver, at batteriet er opladet.  
 

Q8 - STIK BATTERIOPLADER  
 
 
 
 

Q1    Q5   Q3      Q2 

Q4    Q6       Q8    Q7 

Q1 

Q2 
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Q6 
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Q1 - Display 
Er styresystemets hoveddisplay, som viser nyttige oplysninger om systemets status og eventuelle ure-
gelmæssigheder. 
 
Q1a Batteriets opladningstilstand  

Indikatoren for batteriets opladningstilstand består af 10 hak: hvert hak repræsenterer 10% af batteri-
ladningen. Når batteriet aflades, slukker hakkene gradvist, et efter et, oppefra og ned, proportionelt med 
den resterende batteriladningsværdi. Når batteriladningen er mindre end eller lig med 40%, begynder 
de viste hak at blinke.  
 
Q1b Timetæller  

Tallet angiver arbejdstimerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1a Q1b 

08-2022 Rev.01 

DEL 5 KONTROLPANEL 



05 -2015 Rev.1 6.44 

Parte 6 Utilizzo 

       6.1 INTRODUKTION FØR HVER BRUG  
6.1.a 
Giv agt fare for klemning - Kollision og afskrabning  
Operatøren, som anvender maskinen, bør informeres om sikke-
rhedsanvisningerne i denne manual (se Del 2) og skal bære arbejd-
shandsker og sikkerhedssko.  
6.1.b  
Før hver brug eller i starten af hver flytning skal operatøren altid udføre:  

Før-start eftersyn (6.2) - Funktionstest (6.3) . 
 

6.2 FØR-START EFTERSYN  
6.2.a  
Det skal sikres, at alle vejledningerne findes i den særlige beholder 
på Personløfteren.  
6.2.b  
Kontrollér at Personløfterens mærkning og alle sikkerhedsmærkater 
sidder hvor de skal og er fuldstændig intakte og læselige.  
6.2.c  
Kontrollér Personløfteren for uregelmæssigheder (for eksempel: rev-
ner i svejsningerne, manglende eller løse skruer, diverse buler, de-
formationer osv.) funktionsfejl eller uautoriserede ændringer (for ek-
sempel: uautoriseret hævet bund) i forhold til, hvordan Personløfte-
ren er blevet leveret fra Fabrikanten.  
6.2.d  
Kontrollér at kurven er intakt, og at lågen virker korrekt (automatisk 
lukning).  
6.2.e  
Kontrollér og afprøv alle sikkerhedsanordningerne (nødstopknapper 
Q3 og P6, blinkende lys, sikkerhedsstang, hældningsmåler, sikke-
rheds mikroafbryder, hulsikringsanordning).  
6.2.f  
Kontrollér at nøglekontakten Q2 virker,  
6.2.g  
Kontrollér og afprøv at den mekaniske nødsænkningsarm virker.  
6.2.h  
Kontrollér vandniveauet i batterierne og at de ikke lækker. Kablerne 
skal være forsvarligt fastgjort til terminalerne, der må ikke være rust.  
6.2.i  
Kontrollér at dækkene på hjulene ikke har skader, afskrabninger eller 
dybe snit, og at der ikke sidder snavs på hjulene eller rundt om dem.  
6.2.l  
Kontrollér kurvforlængersystemet.  
6.2.m  
Kontrollér at der ikke er olielækager.  
6.2.n  
Kontrollér hydraulikolieniveauet og påfyld ved behov (se Del 9  
Vedligeholdelse).  
6.2.o  
I tilfælde af en eller flere uregelmæssigheder er det forbudt at anven-
de Personløfteren, som skal udbedres, inden man påbegynder arbe-
jdet (se Del 9 Vedligeholdelse).  
6.2.p  

Før-start eftersynet er fuldført. Fortsæt med funktionstestene. 
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6.3 FUNKTIONSTEST 
.      Inden funktionstesten udføres, skal operatøren have udført ført start-inspektionen . 
 
6.3.a 
Fare for elektrisk stød  
Personløfteren er IKKE isoleret.  
6.3.b  
Overhold sikkerhedsafstandene mellem elektrisk ladede ledere 
(strømforsyningslinjer) og maskinen.  
Der skal tages hensyn til Personløfterens svingning (bevægelse fra 
side til side), når den er i hævet stilling, og den elektriske lednings 
bevægelse.  
Personløfteren er ikke beskyttet i tilfælde af, at den kommer i berøring 
med eller i nærheden af en elektrisk ladet leder.  
6.3.c  
Giv agt Fare for elektrisk stød  
Inden Personløfteren startes, skal det sikres, at der ikke er hindringer 
over den, som gør, at den ikke kan hæves fuldstændigt.  
6.3.d  

Personløfteren må ikke startes, hvis følgende kontroller påviser en fejl. 
 
 
 
 
 

6.3.e FUNKTIONSTEST  

- A) KONTROL OG FUNKTION AF BETJENING FRA JORDEN  

6.3.e1  
Drej nøglekontakten Q2 mod højre (betjeningspanel).  
6.3.e2  
Tryk og hold hæveknappen Q5 inde for at hæve kurven. Hvis man øn-
sker at standse hævningen, slippes knappen.  
6.3.e3  
Tryk og hold hæveknappen Q6 inde for at sænke kurven. Hvis man 
ønsker at standse sænkningen, slippes knappen.  
6.3.e4  
Test af nødstopfunktionenQ3.  
Tryk på nødstopknappen Q3, mens Personløfteren er i 
bevægelse. Personløfteren skal standse straks.  
6.3.e5  
Test af den mekaniske nødsænkningsarm.  
Træk i nødsænkningsarmen for at sænke Personløfterens kurv meka-
nisk med kurven oppe.  
Når grebet slippes, skal sænkningen stoppe.  
6.3.e6  
"Funktionstest - A) Kontrol og funktion 
af betjening fra jorden" er fuldført.  

Gå over til "Funktionstest - B) Kontrol og funktion af betjening fra kurven. 
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       6.3.f FUNKTIONSTEST  

- B) KONTROL OG FUNKTION AF BETJENING FRA KURVEN:  
 

6.3.f 1  
Drej nøglekontakten Q2 mod venstre (betjeningspanel).  
 
6.3.f 2  
Gå ind i kurven, luk lågen, og kontrollér, at den er korrekt lukket .  
 
6.3.f 3  

Tryk på køreknappen P3 for at vælge kørefunktionen. 
Tryk og hold "Operatør til stede"-grebet P5a på joysticket. Kontrollér køreretningen 
(venstre/højre-fremad/tilbage) ved at flytte joysticket P5. 
Kørslen standses ved at slippe grebet "Operatør til stede" P5a eller 
flytte joysticket til den midterste position .  
 
6.3.f 4  

Test af funktionen Stop/Nødstop.  
Tryk på knappen Stop/Nødstop P6, mens platformen er i bevægelse. 
Platformen stopper øjeblikkeligt .  
 
6.3.f 5  
Tryk på vælgeren Hæv/Sænk P2 for at vælge hæve- eller 
nedsænkningsbevægelsen .  
 
6.3.f 6  

Tryk og hold "Operatør til stede"-grebet P5a på joysticket. Flyt joysticket P5 frem og 
tilbage for at kontrollere, at kurven hæves og sænkes. 
  
Hæve-/nedsænkningsbevægelsen standses ved at slippe grebet "Operatør til stede" 
P5a på joysticket eller flytte joysticket P5 til den midterste position. 
  
6.3.f 7 
Test af funktionen Stop/Nødstop P6. 
Tryk på knappen Stop/Nødstop P6, mens platformen er i hæve-/nedsænkningstilstand. 
Platformen stopper øjeblikkeligt. 
  
6.3.f 8 
I tilfælde af en eller flere uregelmæssigheder i funktionen, er det forbudt at bruge 
platformen. Alle fejl skal afhjælpes, før arbejdet begynder (se kap. 9 "Vedligeholdelse") 
  
6.3.f 9 
Bring platformen i nulenergitilstand. 
  
6.3.f 10 
Reparationer skal udføres inden platformen bruges. Det er vigtigt at sikre, at den 
fungerer korrekt. 
  
6.3.f 11 
Proceduren “Funktionstest - B) Kontrol af kurven og dens betjeningselementer” er 
afsluttet, og maskinen kan tages i brug . 
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6.4 BRUG - Introduktion 
 
6.4.a 
Giv agt generelle farer  

Personløfteren må udelukkende betjenes af uddannet og 
godkendt personale, der har læst og forstået sikke-
rhedsanvisningerne i del 2 i denne vejledning. 
 
6.4.b 
INDEN DEN EGENTLIGE BRUGSFASE STARTER  
ADVARSEL GENERELLE FARER  
Operatøren skal:  
 
a) Kontrollere at Personløfteren er placeret på et rent og 
plant gulv uden huller, passende hårdt til at understøtte 
Personløfterens vægt (se del 3 Tekniske specifikationer).  
 
b) Kontrollere at der ikke er udsatte personer, dyr eller 
genstande i håndteringsområdet, og at der ikke er nogen 
hængende hindringer i det område, hvor man skal arbe-
jde.  
 
c) Husk at:  
- operatøren skal foretage alle manøvrer ved hjælp af 
betjeningsanordningerne på betjeningsboksen på Per-
sonløfteren;  
- kørslen kan justeres ved hjælp af Joystick'et P5,  
- med kurven fuldstændigt sænket er den maksimale ha-
stighed på cirka 50 meter/minut;  
- med kurven hævet begrænses hastigheden automatisk 
til maksimalt 9 meter i minuttet.  

- Kurvens forlængerstykker skal være lukkede, når ope-
ratøren stiger op i/ud af kurven. 
 
6.5 FØR MAN STIGER OP I PERSONLØFTEREN  
Følgende skal kontrolleres på betjeningspanelet:  
- at nøglekontakten Q2 er drejet til venstre (Betjening 
om bord).  

- at nødstopknappen Q3 er nulstillet, 
 
 
6.6 STIGE OP I PERSONLØFTEREN  
 

6.6.a 
Når det er nødvendigt at forlænge kurven, gøre føl-
gende:  
 
- Trække de to sorte knopper nedad (de kommer ud af 
lejet).  
- Skubbe kurvens forlængerstykke fremad til endestop-
pet.  
- Slippe knopperne, der høres en lyd. De to knopper er 
igen i sikkerhedsposition.  

- Gentag proceduren for at forlænge kurvens anden del.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q3 
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       6.6.b 
FOR AT ANBRINGE EN LAST PÅ KURVEN skal det 
sikres, at:  
- lasten er i balance, 
 

- Overstiger ikke den maksimale belastningsvægt, perso-
nens vægt inklusive (se kap. 3 "Tekniske specifikationer"). 
I tilfælde af overbelastning griber lastbegrænsningsventi-
len (se det hydrauliske diagram på side 11.82) ind og fo-
rhindrer, at kurven kan hæves. Det er ikke tilladt at udføre 
ændringer ved denne ventil, som ikke er godkendt af Bra-
viisol D.M. . 
 

- sten må ALDRIG rage mere end 20 cm ud over begge 
sider af kurven.  
 
 
- Giv agt risiko for klemning  
Hvis nogle af lastens dele rager ud, skal de fastbindes til 
kurvens rækværk.  
- Bind ALDRIG nogen som helst last fast udenpå kurven. 
 
 
 
6.6.c 
Bær sikkerhedssele og hægt den fast i lejet  
 
 
 
6.6.d 
Advarsel Fare for at blive viklet ind  
Under håndteringen skal man placere sig med kroppen 
inde i kurven således, at man undgår, at lemmerne kom-
mer i kontakt med faste, omkringværende dele.  
 
 
 
 
 
 
6.6.e 
Advarsel fare for slag  
Under kørsel og/eller hævning-sænkning  
skal operatøren være meget opmærksom på, at 
manøvreområdet på jorden og i luften altid er frit for hin-
dringer eller farer. 
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6.6.f 
Giv agt Fare for fald  
Operatøren må ikke af nogen grund stå op på kurvens 
rækværk eller placere stiger, planker eller andet på det for 
at nå større arbejdshøjder. Derudover må han ikke af no-
gen grund læne eller strække sig ud over kurvens 
rækværk.  
 
 
6.6.g 
Bestem hvilken funktion, der skal aktiveres, kørsel eller 
hæve/sænke.  
 
6.6.h 
Proceduren “Brug - Introduktion” er fuldført, gå over til kør-
sel. 
 
 
 
 
 
6.7 KØRSEL  
 
6.7.a 
Tryk en gang på knappen Kørefunktionsmåde P3, den 
pågældende lysdiode tænder (kørefunktion aktiveret).  
Bemærk: når lysdioden blinker eller slukker, genaktiveres 
funktionen ved at trykke på knappen igen.  
 
6.7.b 
Hvis den er til stede, kontrolleres, at hjulblokeringsanord-
ningen P1 ikke er aktiveret.  
 
6.7.c  
Hold Dødmandsgrebet P5a på Joystick'et P5 inde og 
betjen det efter behov.  
 
6.7.d  
For at blokere maskinen er det tilstrækkeligt at slippe Død-
mandsgrebet P5a på joystick P5, eller selve joystick P5.  
Der bremses automatisk.  
 
6.7.e  
I tilfælde hvor det er nødvendigt at bevæge Personløfteren 
langs en ret linje (frem/tilbage), anvendes vælgeren P1 til 
at aktivere hjulblokeringsanordningen, hvorved kørsel med 
maskinen kun kan ske langs en ret linje, både frem og til-
bage. Lysdioden lyser for at angive, at Hjulblokeringsa-
nordningen er aktiveret. 
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       6.7.f Hævning/sænkning af kurven 
- Tryk en gang på knappen P2, lysdioden tænder for at 
angive, at hæve/sænkefunktionen er blevet valgt. 
Bemærk: når lysdioden blinker eller slukker, skal der tryk-
kes på knappen igen for at genaktivere funktionen.  
- Dødmandsgrebet P5a på joystick P5 anvendes til at mu-
liggøre betjening med joystick P5 og skal forblive trykket 
ind, når man anvender joystick P5.  
- Bevæg joystick P5 for at hæve eller sænke kurven.  
- Slip joystick'et for at blokere maskinen under hævning 
eller sænkning.  
6.7.g  
Hvis man under arbejdet har behov for at flytte sig, anven-
des joystick P5, dvs. tryk Dødmandsgrebet P5a på Joy-
stick P5 ind og bevæg joystick'et efter behov efter at have 
aktiveret funktionen med knappen P3.  
6.7.h  
Når man har afsluttet arbejdet i det område eller har behov 
for at laste en ny last på gøres følgende:  
6.7.i 
Giv agt risiko for klemning  
Det skal sikres, at der ikke er udsatte personer, dyr eller 
genstande under Personløfteren.  
6.7.l 
Bevæg joystick P5 og sænk Personløfteren fuldstændigt.  
6.7.m 
Bring Personløfteren i Nul energitilstand .  
6.7.n 
Kørsel" er fuldført.  
 
 
6.8 EFTER HVER BRUG  
 
6.8.a  
Kontrollér vandniveauet i batteriet og påfyld, som beskre-
vet i del 9.6, ved behov.  
 
6.8.b  
Kontrollér batteriets opladningstilstand og oplad, som 
beskrevet i del 9.7, ved behov.  
 
6.8.c  
Foretag den daglige rengøring, som beskrevet i del 8.  
 
6.8.d  
Proceduren "Efter hver brug" er fuldført.  
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6.9 PÅ ANMODNING - MONTERING AF PLATFORM 
FORHØJNING TIL PLATFORMEN LUI HD WD  
NB : 
Forhøjelsessættet MÅ KUN installeres på en platform af typen 

LUI HD WD og må kun bruges indendørs på en plan overflade . 
 
6.9.a 
Den hævede bund består af 4 dele:  
- A Sideindhegning (enkelt stykke);  
- B Sideindhegning + 2 stk. frontindhegninger  
(enkelt stykke) med tilhørende kroge;  
- C Bund;  
- D Stige; 
 
 
6.9.b 
Forlængelsessættet er meget let at samle :  
 - Anbring bundens ramme på Personløfteren indhegning 

og sørg for at de 4 fastgøringskroge sidder godt forankret 

til personløfterens rækværk. (Der skal lyde et “KLIK”, som 

angiver, at bunden har nået sikkerhedspositionen).  

- Indsæt sideindhegningen i bunden. Det skal sikres, at de 

to fastgøringskroge sidder godt forankret til bunden. (Der 

skal lyde et “KLIK”, som angiver, at bunden har nået sik-

kerhedspositionen).  

- Følg samme fremgangsmåde for placeringen af 

sideindhegningen + 2 stk. frontindhegninger og sørg for, at 

de to kroge C1 og C2 er fastgjort til rækværket for at holde 

de to dele sammen.  

- For at få adgang til den hævede bund fastgøres stigen til 

personløfterens låge i nærheden af adgangslugen.  

- Bring betjeningsboksen op på den hævede bund og fast-

gør den til rækværket.  

 

6.9.c 

Montering af den hævede bund for personløfter er fuldført. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADGANGSLEM 
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       7 INTRODUKTION - STOP AF MASKINEN  
Personløfteren kan stoppes på følgende måder:  
7.1 - Midlertidigt stop  
7.2 - Stop ved dagens slutning  
7.3 - Stop i længere perioder  
7.4 - Nødstop  
7.5 - Nødsænkning  
7.6 - Manuel håndtering i nødsituation  
Herunder beskrives, hvordan man skal gebærde sig i 
ovennævnte tilfælde. 

7.1 MIDLERTIDIGT STOP  
For midlertidigt stop af Personløfteren er det tilstrækkeligt 
ikke længere at trykke på Dødmandsgrebet P5a på joy-
stick'et eller slippe joystick P5, hvorved maskinen automa-
tisk standser  
alle bevægelser. 

7.2 STOP VED DAGENS SLUTNING  
Ved denne type stop gøres følgende:  
7.2.a  
Kør platformen indendørs til et område beskyttet mod mulig 
infiltrering af vand eller i et miljø, hvor der ikke er kondens. 
Adgangen til området skal være kontrolleret, og personalet 
skal være betroet (husk, at af hensyn til operatørernes sik-
kerhed skal enhver mulighed for eventuel manipulation med 
platformen udelukkes ).  
7.2.b  
Det skal sikres, at Personløfteren er i Nul energitilstand,  
dvs.:  
- Personløfter helt sænket  
- Nødstopknapper Q3 - P6 trykket ind;  
- Nøglekontakt Q2 taget ud af betjeningspanelet og overdra-
get til produktionslederen.  
7.2.c  
Kontrollér batteriets opladning og oplad ved behov, som 
beskrevet i del 9.7.  
7.2.d  
Stop ved dagens slutning er fuldført. 
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7.3 STOP I LÆNGERE PERIODER  
Ved denne type stop gøres følgende: 
 
7.3.a 
Bring Personløfteren ind i et overdækket lokale i et område, 
som er beskyttet mod vandinfiltration, eller i omgivelser, 
hvor der ikke er kondensdannelse; i et område hvor 
tilstedeværelsen af personer kontrolleres, og personalet er 
tiltroede medarbejde (der mindes om, at man for oper-
atørernes sikkerheds skyld skal fjerne alle muligheder for 
ekstern manipulation). 
 
7.3.b 
Det skal sikres, at Personløfteren er i Nul energitilstand 
 

 
7.3.c 
Udfør den rutinemæssig vedligeholdelse, som beskrevet i 
del 9 "Rutinemæssig vedligeholdelse"  
 
7.3.d  
Rengør Personløfteren, som beskrevet i del 8 Rengøring.  
 
7.3.e  
Det er en god idé, at fjerne betjeningsboksen fra dens leje 
på følgende måde:  
 
7.3.f  
Tag ILME stikket ud og sæt beskyttelsesdækslet på.  
 
7.3.g 
Fjern betjeningsboksen og anbring den et sikkert sted.  
 
7.3.h 
Stop i længere perioder er fuldført. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P6 

Q3 Q2 

08-2022 Rev.01 

DEL 7 STOP AF MASKINEN 



05 -2015 Rev.1 7.54 

Parte 7 Arresti 

       7.4 NØDSTOP  
 
7.4.a 
nødstopknapperne Q3 - P6 på grund af en nødsituation, 
følges denne procedure.  
7.4.b  
Find årsagen, der førte til nødstandsningen.  
7.4.c  
Afgør:  
a - Hvorvidt det er nødvendigt at bringe Personløfteren i 
Nul energitilstand.  
b - Om det er muligt at reparere den.  
c - Hvorvidt det er nødvendigt at tilkalde teknisk assistan-
ce.  
7.4.d  
Når årsagen, som førte til nødstandsningen, er fundet, 
nulstilles nødstopknapperne Q3 - P6, og herefter genstar-
tes Personløfteren, som beskrevet i del 6 “Brug”.  
7.4.e  
Nødstoppet er fuldført. 
 
 
 

7.5 NØDSÆNKNING  
 
 
7.5.a 
Giv agt risiko for klemning  
Under følgende handlinger skal operatøren sikre sig, at 
der ikke er udsatte personer i farezonerne (manøvrerum i 
en radius af meter, området hvor Personløfteren sænkes 
ned ) samt sikre sig, at der ikke er hindringer over skær-
men (der hvor kurven sænkes ned).  
 
7.5.b  
Nødsænkningen kan foretages på to måder:  
a - ved hjælp af den mekaniske nødsænkningsarm.  
b - med knappen på betjeningspanelet  
 
a - Når den mekaniske nødsænkningsarm aktiveres er 
det tilstrækkeligt at trække i nødsænkningsarmen. På den-
ne måde sænkes kurven blidt.  
- Når kurven er sænket, slippes nødsænkningsarmen igen.  
 
b - Ved hjælp af knappen Q6 på betjeningspanelet med 
nøglekontakten Q2 i højreposition.  
- Tryk på knappen Q6 for at sænke kurven.  
 
7.5.c  
Gør derefter som beskrevet i punkt 7.4 Nødstop.  
 
7.5.d  
Nødsænkningen er fuldført. 
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       8.1 RENGØRING  
 
8.1.a 
Eftersom Personløfteren anvendes i støvede omgivelser 
kræves daglig rengøring eller efter behov.  
 
8.1.b  
Personen med ansvar for rengøringen skal have læst og 
forstået sikkerhedsanvisningerne i starten af denne vej-
ledning (del 2).  
 
8.1.c  
Inden enhver form for rengøring bringes Personløfteren i 
Nul energitilstand.  
 

8.1.d 
Med en klud, let fugtet med vand, rengøres:  
- betjeningspanelerne,  
- Personløfterens bund,  
- området, hvor operatøren stiger op/ned.  
 
8.1.e  
Rengøringen er fuldført. 
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        9.1 FORORD TIL RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE  
9.1.a 
Rutinemæssig vedligeholdelse er nøglen til en økonomisk og effektiv drift af Per-
sonløfteren.  
Braviisol Divisione Meccanica srl har arbejdet hårdt på at øge pålideligheden og forenkle 
den rutinemæssige vedligeholdelse.  
Et minimum af opmærksomhed mod de få rutinemæssige vedligeholdelsesindgreb vil 
være tilstrækkeligt til at sikre et effektivt udbytte af Personløfteren. 
 
9.1.b 
Personen med ansvar for vedligeholdelsen skal have læst og forstået sikkerhedsanvi-
sningerne i starten af denne vejledning, som beskrevet i del 2 
"Sikkerhedsforanstaltninger”). 
 
9.1.c 
Vedligeholdelse må udelukkende foretages med Personløfteren i Nul energitilstand (del 
2 side 2.16). 
 

9.1.d 
Vedligeholdelsen må udelukkende udføres af én person, undtaget fra hvor andet er an-
givet, ALDRIG AF FLERE PERSONER.  
 
9.1.e 
Giv agt generelle farer  
Vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret personale:  
- som har læst og forstået sikkerhedsanvisningerne i starten af denne vejledning (se del 
2)  
- som har p.v. (personlige værnemidler) og bruger dem efter behov  
- han skal have egnet beklædning og udstyr til rådighed og skal bære dem og anvende 
dem alt efter behov og farer  
- og med Personløfteren i Nul energitilstand.  
 
9.1.f 
Ethvert indgreb, som ikke er beskrevet nedenfor, anses for ekstraordinær vedligeholdel-
se.  
 

9.1.g 
Reparationer, ændringer og ekstraordinær vedligeholdelse må ikke foretages uden fo-
rudgående at konsultere fabrikantens tekniske efter-salgs service. 
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9.1.h 
Sidstnævnte giver, afhængigt af tilfældet, enten skriftlig autorisation til at fortsætte 
(naturligvis sammen med alle fornødne skriftlige instruktioner) eller anbefaler, at en af 
fabrikantens egne teknikere griber ind.  
 
9.1.i  
Disse forholdsregler skyldes, at forkerte eller uhensigtsmæssige handlinger kan føre til 
unormale driftsforhold, beskadigelse af personløfteren og udsætte personalet for fare. Vi 
påtager os derfor intet ansvar, hvis operatøren ikke overholder anvisningerne. 
 
9.1.l 
Derudover vil det medføre, at garantien bortfalder, og at den oprindelige EF-
overensstemmelseserklæring annulleres. 
 
9.1.m 
Inden driften genoptages, skal hele systemet kontrolleres i overensstemmelse med pro-
cedurerne for brug (se del 6).  
 
9.1.n  
Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan forårsage skader på personalet og 
personløfteren.  
 
9.1.o  
Nedenfor anføres de rutinemæssige vedligeholdelsesindgreb.  
 
9.2 - Sikker placering, hævet kurv 
 

 9.2a - I tilfælde, hvor hævning af kurven ikke er elektrisk  
 - LUI WH 460. - LUI HD - LUI HD WD, LUI HD EL. 
  
 

 9.2b - I tilfælde, hvor hævning af kurven ikke er elektrisk  
  
 

9.3 - Smøring af led drejelige hjul  
 
9.4 - Visuel kontrol af oliestanden 
 
9.5 - Kontrol af batteriterminaler  
 
9.6 - Kontrol af batteriernes vandniveau  
 
9.7 - Batteriopladning  
 
9.8 - Kontrol af stifter og boltes stramning  
 
9.9 - Kontrol af kabler  
 
9.10 - Eftersyn  

9.10a Hyppigt eftersyn "Check List Hyppige eftersyn"  

9.10b Årligt eftersyn “Check List Årlige eftersyn  
 
Herunder beskrives, hvordan man skal gebærde sig i hver af disse tilfælde. 
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       9.2 SIKKER PLACERING, HÆVET KURV  
 
Denne handling må kun foretages i forbindelse med vedli-
geholdelse. Operatøren skal anvende betjeningspanel 
afhængigt af proceduren, som følger:  
 
9.2.1  
Nulstil alle nødstopknapper.  
 
9.2.2  
Sæt nøglekontakten Q2 til højre for at aktivere betjening 
fra betjeningspanelet.  
 
9.2.3  
Med hæveknappen Q5 bringes kurven op i en højde på 
1,5 meter.  
 
9.2.4 
Tag skærmen af  
 
9.2.5 
Sæt venstre hånd under sikkerhedsstangens udgang og 
træk samtidigt i knoppen for at trække stangen ud.  
 
9.2.6  
Træk sikkerhedsstangen helt ud og ledsag den med hæn-
derne.  
 
9.2.7  
Tryk på hæveknappen Q5 eller sænkeknappen Q6 og 
bevæg personløfteren meget langsomt, indtil sikkerheds-
stangen rører rammen.  
 
9.2.8  
Sæt nøglekontakten Q2 på “0” og tag nøglen ud.  
 
9.2.9  
Tryk på nødstopknappen Q3.  
 
9.2.10  
Nu er det muligt at udføre den krævede vedligeholdelse . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q2 
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9.2A I TILFÆLDE HVOR HÆVNING AF KURVEN IKKE ER ELEKTRISK PÅ 
MODELLERNE - PER I MODELLI LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD e LUI  
HD EL 
 
9.2a1 
Sæt Personløfteren i Nul energitilstand (del 2 side 2.16).  
 
9.2a2 
Tag en gaffeltruck med tilstrækkelig kapacitet (se del 3 “Tekniske specifikatio-
ner”).  
 
9.2a3 
Løft kurven med gaflerne og bring den langsomt op i 1,5 meters højde.  
 
9.2a4 
Fjern skærmene.  
 
9.2a5 
Frigør sikkerhedsstangen og bring den helt ud, der høres et “KLIK”.  
 
9.2a6 
Mens kurven stadig understøttes med gaffetruckens gafler, sænkes kurven, ind-
til den mekaniske sikkerhedsstangen støtter på rammen.  
 
9.2a7 
Nu er det muligt at udføre den nødvendige vedligeholdelse. 
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       9.3 SMØRING AF LED DREJELIGE HJUL  
 
9.3.a 
Hvert halve år skal de drejelige hjuls lejer smøres med 
små mængder fedt af typen:  
ALMINDELIGT KLÆBENDE FEDTSTOF  
 
9.3.b  
For at gøre dette skal personløfteren bringes i Nul energi-
tilstand (del 2 side 2.16).  
 
9.3.c  
Fordel fedtstoffet på de drejelige hjuls led med en pensel.  
 
9.3.d  
“Smøring af led drejelige hjul” er fuldført. 
 
 

 
 
 
9.4 VISUEL KONTROL AF OLIESTANDEN 
 
For korrekt drift af maskinen er en periodisk visuel kontrol 
(3 måneder / 150 timer) af hydrauliksystemets olieniveau 
nødvendig. Et forkert olieniveau kan indikere tilstedeværel-
sen af fejl i hydrauliksystemet og kan beskadige dets kom-
ponenter.  
 
9.4.a  
Løft kurven ved hjælp af opstigningsknappen fra det ne-
derste display, og skub sikkerhedsstangen så langt ud, 
som den kan komme.  
 
9.4.b  
Fjern:  
 

- På LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL. den forreste 
skærm. 
 

- På LUI WH 460 den midterste skærm. 
 
9.4.c  
Fjern sikkerhedsstangen, og brug den nederste display op
-knap, løft kurven og sænk den helt med nødhåndtaget. 
Foretag en visuel kontrol af oliestanden (som skal være 
mellem max- og min-mærkerne) og efterfyld om nødven-
digt (mineralolietype: ROLOIL LI22HIV)  
 
 
9.4.d  
Tag olieproppen af.  
 
9.4.e  
Påfyld mineralolie til rette niveau.  
 
9.4.f  
Gentag ovenstående trin i omvendt rækkefølge.  
 
9.4.g  
“Visuel kontrol af oliestanden” er fuldført. 
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9.5 KONTROL AF BATTERITERMINALER  
 
Fare for elektrisk stød! Kontakt med strømførende 
kredsløb kan forårsage alvorlig skade eller død. Vær me-
get forsigtig og undgå at bære metalgenstande (ure, ringe 
eller andet). Batterier indeholder syre, det er altid tilrådeligt 
at bære personlige værnemidler eller andet udstyr i hen-
hold til gældende love. 
 
Sæt Personløfteren i Nul energitilstand (del 2 side 2.16).  
 
9.5.a  
Hver 2. måned er det nødvendigt at kontrollere batteriter-
minalernes stand.  
 
9.5.b  
Hvis de er snavsede eller oxyderede, gøres følgende:  
 
9.5.c  
- På LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL  åb-
nes lugen med den sorte knop.  
 
9.5.d  
Brug en T10 skruetrækker til at løsne møtrikkerne.  
 
9.5.e  
Frakobl terminalerne og rengør dem med en klud, som er 
let fugtet med vand.  
Hvis der er et tykt oxyderet lag, fjernes overfladelaget med 
en børste.  
 
9.5.f  
Tør terminalerne godt.  
 
9.5.g  
Anbring dem igen, vær meget opmærksom på den positive 
og negative pol, og stram dem så.  
 
9.5.h  
Smør terminalerne med et beskyttende smøremiddel for 
kontakter (af typen baseret på farmaceutisk vaselineolie) 
og tilslut dem igen.  
 
9.5.i  
Stram møtrikkerne med en T10 skruetrækker.  
 
9.5.l  
Montér og/eller luk skærmen igen.  
 
9.5.m  
“Kontrol af batteriterminaler” er fuldført. 
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       9.6 KONTROL AF BATTERIERNES VANDNI-
VEAU  
 
Bær beskyttelsestøj og beskyttelsesbriller eller andet 
udstyr i henhold til gældende regler og sørg for, at batteri-
syren ikke kommer i kontakt med hud eller tøj. 

 
9.6.a  
Sæt Personløfteren i Nul energitilstand (del 2 side 2.16).  
 
9.6.b  
Kontrol af vandniveauet skal foretages hver 4. arbejdsdag 
eller efter hver opladning af batteriet  
 
9.6.c  

- På LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL åb-
nes lugen med den sorte knop. 
 
 

9.6.d  
Fjern batteriets små dæksler og kontrollér, at vandni-
veauet er mindst 5 mm over de indre elementers plader. 
Genopret niveauet med demineraliseret vand ved behov.  
 
9.6.e Advarsel  
Da en del af vandet fordamper under opladningen, er det 
nødvendigt at kontrollere igen efter 30 minutters arbejde.  
 
9.6.f  
Arbejd i 30 minutter og gentag så denne procedure fra 
start indtil det nødvendige vandniveau nås.  
 
9.6.g  
Der henvises til den pågældende brugsvejledning for kor-
rekt vedligeholdelse af batteriet.  
 
9.6.h  
Giv agt Eksplosionsfare  
Syre traktionsbatterierne danner eksplosive gasser. Hold 
batterierne væk fra flammer og gnister og undlad at ryge i 
nærheden af batterierne, når de oplades.  
 
9.6.i  
Sæt batteriets små dæksler på igen.  
 
9.6.l  
Montér og/eller luk skærmen igen.  
 
9.6.m  
“Kontrol af batteriernes vandniveau” er fuldført. For AGM-
batterier er en sådan kontrol ikke nødvendig, da de er her-
metisk lukkede. 
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9.7 BATTERIOPLADNING  
 
9.7.a  
Sæt Personløfteren i Nul energitilstand (del 2 side 2.16).  
 
9.7.b  
Advarsel - Kontrol og genopladning af batteri  
Fuldstændig genopladning af batteriet skal foretages:  
- efter den daglige brug  
- efter at Personløfteren har været ude af drift i længere tid  
- og mindst en gang hver 7. dag. 
 
9.7.c  
Batteriet oplades på følgende måde: 
 
 

9.7.d  
Sæt Personløfteren i Nul energitilstand.  
 
9.7.e  
Sæt kablet i stikkontakten.  
 
9.7.f  
Opladningen er fuldført, når kontrollampen  
Batteriopladning Q7 (grøn lysdiode tændt) angiver, at bat-
terierne er opladede.  
 
9.7.g  
Frakobl kablet når batterierne er ladet op.  
 
9.7.h  
“Batteriopladning” er fuldført. 
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       9.8 KONTROL AF STIFTER OG BOLTES 
STRAMNING  
 
9.8.a  
Sæt Personløfteren i Nul energitilstand (del 2 side 2.16).  
 
9.8.b  
Operatøren skal kontrollere stifter og bolte månedligt og 
ved behov tilkalde teknisk assistance til at udføre den 
nødvendige vedligeholdelse.  
 
Under alle omstændigheder skal han mindst en gang årligt 
tilkalde teknisk assistance, som skal foretage kontrol og 
eventuel vedligeholdelse af stifter og bolte på hele Per-
sonløfteren.  
 
Der mindes om, at dette udelukkende må udføres af vedli-
geholdelsesteknikere, som er godkendt af Braviisol Divi-
sione Meccanica srl, og som har fulgt uddannelsesforløbet 
i de autoriserede servicecentre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.9 KONTROL AF KABLER  
 
9.9.a  
Skal udføres hver 2. måned. Det visuelle eftersyn af 
kablerne foretages på følgende måde.  
 
9.9.b  
:Operatøren skal:  
- bære arbejdstøj, især handsker,  
- have læst og forstået sikkerhedsanvisningerne i del 2 i 
denne vejledning,  
- bring Personløfteren i Nul energitilstand  
(del 2 side 2.16).  
 
9.9.c  
Fjerne alle skærmene.  
 
9.9.d  
Kontrollere kablernes slitage.  
 
9.9.e  
Ved behov tilkaldes teknisk assistance, som sørger for 
den pågældende udskiftning.  
 
9.9.f  
“Kontrol af kabler” er fuldført. 
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9.10 INSPEKTION - INDLEDNING   
 
Operatøren skal ikke påtage sig noget ansvar for drift, før han har læst og forstået denne vejlednings 
indhold fuldt ud og har betjent hæve/løfteanordningen under opsyn af en kvalificeret og erfaren ope-
ratør.  
Denne Personløfter må kun betjenes af autoriseret personale.  
 
Denne vejledning og dens bilag er en integreret del af Personløfteren og skal opbevares sammen 
med den.  
 

Da fabrikanten ikke har nogen direkte kontrol over anvendelsen af Personløfteren, ligger ansvaret for 
sikker, hensigtsmæssig brug hos brugeren og personalet med ansvar for driften.   
 
9.10a HYPPIGT EFTERSYN - CHECK LIST HYPPIGT EFTERSYN  
 
ADVARSEL  
EFTERSYNET SKAL FORETAGES HVER 3. MÅNED ELLER 150. ARBEJDSTIME, AFHÆNGIGT 
AF HVILKEN BETINGELSE SOM FØRST OPFYLDES, ELLER HVIS PERSONLØFTEREN IKKE 
HAR VÆRET BRUGT I MERE END 3 MÅNEDER. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DETTE 
KAN FORÅRSAGE DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.  
Ejeren og operatøren er ansvarlige for de hyppige eftersyn.  
Eftersynet skal foretages af en autoriseret, mekanikeruddannet tekniker, der har erfaring med brug 
og vedligeholdelse af dette specifikke mærke og model af personløftere med arbejdsstandplads.  
Hold altid eftersyns-dataene opdaterede.  

Registrér og rapportér alle uoverensstemmelser og uregelmæssigheder til din overordnede.  
 
 
CHECK LIST HYPPIGT EFTERSYN 
 

MODEL    ______________________ 
 
SERIENUMMER   ______________________ 
 
FABRIKATIONSÅR  ______________________ 
 
 

  BESKRIVELSE 
 
______   1. Kontrol af de tjek, som er anført på før-start listen.  
 
______   2. Kontrol af oliens niveau og udseende (lysebrun).  
 
______  3. Fuldstændigt tjek af Personløfteren for at kontrollere for revner i svejsninger,     
  beskadigede dele, løse bolte, forkerte eller uautoriserede reparationer.  
 
______   4. Kontrol af alle strømningsventilerne: kontrol hydrauliklækager  
 
______  5. Kontrollér at kurven ved fuld belastning ikke er tilbøjelig til at synke  
 
______  6. Kontrol af motorer: kontrol børster  
 
______  7. Kontrol af elektriske dele og kabler for enhver form for beskadigelse eller oxyderede dele.  
   
______ 8. Kontrol af niveauet af destilleret vand i batterierne  
 
 
DATO      UNDERSKRIFT    KONTROLLERET AF 
________________     _________________   ________________ 
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       9.10b ÅRLIGT EFTERSYN - CHECK LIST EFTERSYN MODUL B  
 

ADVARSEL  
DETTE EFTERSYN SKAL FORETAGES INDEN FOR 13 MÅNEDER EFTER DET SIDSTE ÅRLIGE 
EFTERSYN. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DETTE KAN FORÅRSAGE DØDSFALD ELLER 
ALVORLIGE KVÆSTELSER.  
Ejeren eller brugeren er ansvarlige for de årlige eftersyn  
Eftersynet skal foretages af en autoriseret, mekanikeruddannet tekniker, der har erfaring med brug og 
vedligeholdelse af dette specifikke mærke og model af personløftere med arbejdsstandplads.  
Hold altid eftersyns-dataene opdaterede  
Registrér og rapportér alle uoverensstemmelser og uregelmæssigheder til din overordnede.   
 
CHECK LIST EFTERSYN - SKEMA B  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dato:  
Serienummer: 
Model:  
Dato for sidste eftersyn:  
Idriftsættelsesdato : 

Kunde:  

Adresse:  

By/Land/Postnummer:  

Telefonnummer:  
Kontaktperson: 

Forhandler:  

Adresse:  

By/Land/Postnummer: 
Telefonnummer:  
Kontaktperson: 

MÆRKATER 

Læsbarhed   

Lastkapacitet tydeligt fremhævet   

PLATFORMENS KURV 

Indgangslågen lukker korrekt   

Holder til betjeningsvejledning er 
ombord på platformen 

  

Betjeningsvejledning   

Svejsninger – ingen tegn på korrosion 
eller skade 

  

KURVEFORLÆNGELSER 

Kontrollér glidebevægelsen   

Glidehjulene i Teflon er intakte og 
ikke beskadigede 

  

Bolte og skiver   

HÆVESYSTEM 

Kontrol af mastens integritet   

Opkørslens bevægelse og hastighed   

Støj under opkørsel/nedsænkning   

Kontrollér, at spiralkablet er intakt   

VEDLIGEHOLDELSE SIKKERHEDSSTANG 

Funktion   

Kontrol af slid/beskadigelser   

ELEKTRISK KOMPONENTER 

Jordmodulets funktion   

Stik   

Kabler   

Joystick og trykknappanel, 
korrekt funktion 

  

Spiralkabel   

Batteri intakt   

Batteriets korrekte funktion   

Batteriopladerens funktion   

NØDSTOP 

Kontrollér, at hele kredsløbet 
afbrydes 

  

PLATFORMENS STEL 

Boltenes fastspænding   

Svejsninger – ingen tegn på 
korrosion eller skade 

  

Krumtapaksel – ingen tegn på 
korrosion eller skade 

  

Trækhjul, for- og baghjul: ingen 
tegn på korrosion/slid eller 
skader 

  

Kuglelejer   
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Kode 01 – Lav batterispænding  
• Batterikablets ender er løse eller rustne ved batteriets poler.  
• DC-udgangskabler fra batteriopladeren til batterierne er beskadigede eller frakoblede.  
 
Kode 02 – Venstre PHP (Pothole Protection) stang - UP  
• Hindring under venstre hulsikringsstang (LEFT pothole bar).  
• Hindring omkring aktuatormekanismen placeret ved foden af akslen.  
 
Kode 03 – Højre PHP stang- UP  
• Hindring under højre hulsikringsstang (RIGHT pothole bar).  
• Hindring omkring aktuatormekanismen placeret ved foden af akslen.  
 
Kode 04 – Hældningstilstand  
• Hvis maskinen befinder sig i en hældning på over 1.5° i både X og Y retning. Der er tale om en nor-

mal funktion (hvis der registreres hældning, deaktiveres funktionerne DRIVE (KØRSEL) og LIFT 
UP (HÆVNING). Kontrollér at Ground Control Module (betjeningsmodulet på jorden) er sikkert 
monteret på akslens bæresøjle.  

 
Kode 05 – Obstruction Sensor System (OSS — Hindringssensorsystem)  
• Ingen kommunikation med betjeningsmodulet på jorden.  
• Er maskinen udstyret med Hindringssensorsystem?  
• Er kabelstikkene for Modul OSS hele og sikkert fastgjort til betjeningsmodulet på jorden ved hjælp af 

personløfterens samledåse?  
 
Kode 07 – Venstre drivmotor - Afbrudt  
• Kontrollér at venstre drivmotors stik M1 er solidt og passende tilsluttet Traction Control Module 

(Fremdriftsstyremodul).  
 
Kode 08 – Højre drivmotor - Afbrudt  
• Kontrollér at højre drivmotors stik M2 er solidt og passende tilsluttet Traction Control Module 

(Fremdriftsstyremodul).  
 
Kode 09 – Venstre bremse - Afbrudt  
• Kontrollér at venstre drivmotors stik M1 er solidt og passende tilsluttet Traction Control Module 

(Fremdriftsstyremodul).  
 

Kode 10 – Højre bremse - Afbrudt  
• Kontrollér at højre drivmotors stik M2 er solidt og passende tilsluttet Traction Control Module 

(Fremdriftsstyremodul).  
Kode 11 – Venstre drivmotor – Kortslutning  
· Kontrollér for eventuelle skader på kablerne, der går fra stikket (M1) på fremdriftsstyremodulet til 

venstre drivmotor.  
 
Kode 12 – Højre motor – Kortslutning  
· Kontrollér for eventuelle skader på kablerne, der går fra stikket (M2) på fremdriftsstyremodulet til 

højre drivmotor.  
 
Kode 13 – Pumpemotor - Afbrudt  

· Kontrollér de kabler Positiv (+)/Negativ (-), der går fra betjeningsmodulet på jorden til pumpemotorens 
bolte, for eventuelle løsnede eller rustne tilslutninger.  
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Kode 15 – Trykventil hævning - Afbrudt  
· Kontrollér at hæveventilens terminaler i bunden af hævecylinderen er solidt og sikkert tilsluttet.  
 
Kode 16 – Trykventil hævning – Kortslutning  
· Beskadiget kabel blandt kablerne i trykventil hævning eller trykventil hævnings spiral beskadiget.  
 
Kode 17 – Betjeningsmodul på jorden – In Fold Back  
· Har maskinen arbejdet længe ved et kontinuerligt niveau eller på ujævnt terræn?  
 
Kode 18 – Alarm – Kortslutning  
· Beskadiget kabel blandt alarmens kabler eller beskadiget alarm.  
 
Kode 19 – Alarm - Afbrudt  
· Beskadiget kabel blandt alarmens kabler eller beskadiget alarm.  
· Aktivér en funktion for at kontrollere om alarmen frembringer et bip.  
 
Kode 20 – Blinkende lys – Kortslutning  
· Beskadiget kabel blandt det blinkende lys' kabler eller blinkende lys beskadiget.  
 
Kode 21 – Blinkende lys - Afbrudt  
· Er maskinen udstyret med et ravgult blinkende lys?  
 
Kode 22 – Sirene - Kortslutning  
· Beskadiget kabel blandt sirenens kabler eller sirene beskadiget  
 
Kode 23 – Sirene - Afbrudt  
· Er maskinen udstyret med en sirene?  
 
Kode 24 – Hjælpekredsløb #1 – Kortslutning  
· Beskadiget kabel blandt hjælpekomponentens #1 kabler eller komponent beskadiget.  
 
Kode 25 – Hjælpekredsløb #1 - Afbrudt  
· Er maskinen udstyret med en komponent på hjælpekredsløbet #1?  
 
Kode 26 – Hjælpeenhed #2 – Kortslutning  
· Beskadiget kabel blandt hjælpekomponentens #2 kabler eller komponent beskadiget.  

 

Kode 27 – Hjælpeenhed #2 - Afbrudt  
· Er maskinen udstyret med en komponent på hjælpekredsløbet #2?  
 
Kode 30 – Fremdriftsmodul – Ingen transmission med betjeningsmodulet på jorden  
· Kontrollér om transmissionskablets tilslutninger, stik på betjeningsmodulet på jorden og jackstik på 

fremdriftsmodul, sidder korrekt i deres stik i hver ende.  
· Kontrollér at tilslutningerne af det positive (+) (RØD) og Negative (-) (SORT) strømkabel fra betje-
ningsmodulet på jorden til fremdriftsmodulet er fast og solidt fastgjort i begge ender.  
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Kode 31 – Styrekonsol personløfter – Ingen transmission med betjeningsmodulet på jorden  
· Kontrollér tilslutningerne af stik P4's kabler på betjeningsmodulet på jorden og kabeltilslutningen i 

den anden ende af personløfterens samledåse.  
 
Kode 32 – Pumpemotor – Overstrøm  
· Overbelastning af personløfteren.  
· Hindring i akselsystemet.  
· Positiv (+) og Negativ (-) tilslutninger er sikrede og intakte.  
· Klemte eller bøjede hydrauliklinjer.  
· Hydrauliklækager.  
 
Koder (100 – 199) - Betjeningsmodul på jorden – Fejlramt  
• At alle batteriets og kablernes stik er sikrede og intakte på betjeningsmodulet på jorden.  
• At batterierne er tilstrækkeligt opladet.  
• Kontrollér at den statiske jordforbindelses rem, som er fastgjort under bundens ramme, er intakt og 

sikker.  
 
Koder (200 - 299) – Styrekonsol personløfter – Fejlramt  
• Beskadigelse af personløfterens styrekonsols kabler.  
• Sikre kabeltilslutninger fra personløfterens styrekonsol til personløfterens samledåse til betjeningsmo-

dulet på jorden.  
• Kontrollér at den statiske jordforbindelses rem, som er fastgjort under bundens ramme, er intakt og 

sikker.  
 
Koder (300 – 399) - Fremdriftsstyremodul – Defekt  
• Fremdriftsstyremodulets kabler beskadiget.  
• Kontrollér at den statiske jordforbindelses rem, som er fastgjort under bundens ramme, er intakt og 

sikker.  
• Kontrollér at den statiske jordforbindelses rem, som er fastgjort under bundens ramme, er intakt og sik-
ker.  
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TYPE 
W=adv
arsel 
A=alar
m  

 

 

 

KODE 

  

 

 

BESKRIVELSE 

W 66 BATTERY LOW Lav batterispænding 

W 228 TILLER OPEN 
Maskinen er i standby, når afbryderen på styrepinden er åben i 
mere end 30 sekunder 

W 247 DATA ACQUISITION 
Proceduren med kalibrering af maksimumstrømmen er under 
udførelse 

W 249 CHECK UP NEEDED Vedligeholdelse skal udføres 

A 8 WATCHDOG Lydalarm angiver et hardware- eller softwareproblem 

A 221 FLASH CHECKSUM 
Softwaren er korrupt, eller inverterens flashhukommelse er 
beskadiget 

A 231 WATCHDOG#2 Hardware- eller softwareproblemer 

A 212 WRONG  RAM Korrupt RAM-mikrocontroller 

A 17 LOGIC FAILURE #3 Beskadigelse i hardwarens højstrømsbeskyttelseskredsløb 

A 225 CURRENT SENS. KO Strømsensor beskadiget 

A 244 PHASE KO En af motorfaserne er åben 

A 28 PUMP VMN LOW Pumpens output er for lavt i forhold til den anvendte effekt 

A 29 PUMP VMN HIGH 
Pumpens output er for højt i forhold til den anvendte effekt 

A 31 VMN HIGH Motorens udgangsspænding for høj 

A 254 AUX DRIV SHRT Mosfet EB kortsluttet 

A 251  WRONG BATTERY   
BatterispændingEN er for høj eller for lav (<0,8 Vbatt ELLER >1,2 
Vbatt) 

A 246 AUX DRIV.OPEN    Drevspole EB er beskadiget (kan ikke lukke) 

A 239 EVP2 NOT OK Drev Evp2 i kortslutning 

A 240 EVP1 NOT OK Drev Evp1 i kortslutning 

W 241 LIFT + LOWER Dobbelt kommandoanmodning 

A 214 EVP1 COIL OPEN 
Spole Evp1 ikke tilsluttet mellem Paux og udgangen NEVP1, EVP 
TYPE i menuen er indstillet til Analog eller Digital 

A 215 EVP2 COIL OPEN 
Spole Evp2 ikke tilsluttet mellem Paux og udgangen NEVP1, EVP 
TYPE i menuen er indstillet til Analog eller Digital 

W 52 PUMP I=0 EVER Strøm i pumpe altid 0 

A 53 STBY I HIGH 
I standby overskrider strømmens tilbagevenden de angivne 
grænser 

A 252 WRONG ZERO Udgangsspænding fra forstærkere for høj eller for lav 

A 19 LOGIC FAILURE #1 Overspænding/underspænding 

A 18 LOGIC FAILURE #2 Returkredsløb fra motoren beskadiget 

W 217 PUMP I NO ZERO Strømmen i pumpen har uregelmæssige værdier 

A 197 VMN NOT OK 
Spændingen i traktionsmotoren afviger fra den indstillede værdi 
med mere end 20 % 

A 60 CAPACITOR CHARGE Kondensatorer oplader ikke 

W 250 THERMIC SENS. KO Termisk sensor ud overskrider de tilladte værdier 

W 62 TH. PROTECTION Controlleren har nået afbrydningstemperaturen på 85 °C 

W 65 MOTOR TEMPERAT. 
Batteri <= 10 %, når parameteret BATTERY CHECK er indstillet 
til >0 

A 206 TRUCK DISABLED Maskinen er tilsluttet elnettet 

10.1 LØSNING AF FEJL OG FEJLKODE (ZAPI) 
MODEL LUI WH 460  
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W 218 SENS MOT TEMP 
KO 

Motorens temperatursensor ude af funktion 

A 248 NO CAN MSG. 

Motoren modtager ikke CAN-meddelelsen fra displayet eller fra 

STYREPIND 

A 222 SMARTDRIVER KO Kortet meddeler ikke positiv EB 

W 224 WAITING FOR NODE CAN-busknude i alarm 

A 69 CURRENT SENS.KO Målt standbystrøm højere end forventet 

W 13 EEPROM KO Fejl i EEPROM 

A 30 VMN LOW Motorens udgangsspænding lavere end forventet 

A 74 DRIVER SHORTED Drevspole LC kortsluttet eller afbrudt 

A 213 AUX BATT. SHORT. 
Når + AUX reguleres af styrepinden, er den positive høj, og 
styrepinden opdateres igen 

A 234 DRV. SHOR. EV EV er kortsluttet 

A 37 CONTACTOR DRIVER Hovedkontakt er lukket 

A 75 CONTACTOR DRIVER LC-kontakt er blokeret 

A 232 CONT. DRV. EV Ventilkontaktor drev 

A 220 KEY OFF SHORTED Key-off lav 

A 223 COIL SHOR. MC-EB Kortslutning i LC eller EB 

W 235 COIL SHOR. EV. EV er kortsluttet 

A 38 CONTACTOR OPEN LC ikke lukket 

A 208 TILLER ERROR 
Forskellige input mellem hardware og software kontakt og 
styrepind 

W 78 VACC NOT OK Acceleratorværdi for høj, retnings-/aktiveringskontakt åben. 

W 79 INCORRECT START Forkert startsekvens 

W 242 PUMP INC START Pumpeaktivering forkert 

W 80 FORW + BACK To retninger er aktive samtidig 

A 230 EMERGENCY PAUX-stik er ikke tilsluttet batteriet eller afvigende spænding 

A 229 POS. EB. SHORTED Outputkort højt, når styrepinden er åben 

A 233 POWER MOS SHORT mosfet strømforsyning i kortslutning 

W 245 PUMP VACC NOT OK Vacc høj for pumpen 

A 236 CURRENT GAIN 
Forstærkningen af reguleringen af maksimumstrømmen er ikke 
blevet reguleret 

W 200 KEY ON INC.ST. P Opdater pumpeanmodningen, når nøglen drejes 

W 201 KEY ON INC.ST. T Opdater traktionsanmodningen, når nøglen drejes 

A 237 ANALOG INPUT Problem i uC A/D-konvertering 

W 219 DEAD MAN ABSENT 
Med parametrene "Positive EB" på niveau 2 i menuen "HW 
setting" og inputtet "Deadman" 

A 195 TILTED Inklinometer 

A 196 OVERLOAD Overbelastning 

A 84 STEER SENSOR KO Funktionsfejl i styrekommandoer 
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        10.2 UREGELMÆSSIGHEDER, SOM VISES  (TRIONIC) 
MODEL LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 

BESKRIVELSE  FEJLKODE  

FEJL: DEFEKT P/N 1,1 

IKKE KALIBRERET 1,1 

HØJDE IKKE KALIBRERET 1,1 

FUNKTIONER BLOKERRET - IKKE KALIBRERET 1,1 

FUNKTIONER BLOKERET - TESTFUNKTION VALGT 2,2 

FUNKTIONER BLOKERET - HUL 2,2 

FUNKTIONER BLOKERET - ARMLÆN 2,2 

FUNKTIONER BLOKERET - OVERBELASTNING 2,2 

FUNKTIONER BLOKERET - UNDERBELASTNING 2,2 

FUNKTIONER BLOKERET - FOR HØJ 2,2 

FUNKTIONER BLOKERET - VIPPET 2,2 

FUNKTIONER BLOKERET - EKSTERN SLUKNING 2,2 

DREV BLOKERET - KAN IKKE STYRE 2,2 

TJEK JORDINDGANG KONTAKTER 2,2 

TJEK DREV/LIFT VÆLG KONTAKT 2,2 

TJEK STYREPIND 2,2 

FRIGIV UDLØSER 2,2 

FRIGIV JORDKONTAKTER 2,2 

FRIGIV ROTATIONSKONTAKTER 2,2 

FRIGIV STYREPINDSKONTAKTER 2,2 

NEDLUKNING - TJEK EMS-KONTAKTER 2,1 

FEJL: STRØMFORSYNET VENTIL - TJEK P9 LEDNINGSFØRING 3,2 

FEJL: DEFEKT INTERNT SIKKERHEDSOUTPUT 3,4 

DREV LÅS - BREMSE 3,4 

MOTOROVERBELASTNING 3,4 

FEJL: KONDENSATORBATTERI FOR HØJ SPÆNDING - TJEK 
LINKEKONTAKT 3,3 

FEJL: HØJ VENTILTILBAGEFØRING - TJEK VENTILLEDNINGER 3,2 

FUNKTIONER BLOKERET - BATTERI 4,4 

FEJL: DEFEKT INTERN 12 V 4,3 

FEJL: DEFEKT 5 V FORSYNING TIL STYREPIND - TJEK 
LEDNINGSFØRING P15-12 4,5 

FEJL: DEFEKT INTERN 5V 4,2 

FEJL: DEFEKT VIPPESENSOR 4,2 

FEJL: DEFEKT INTERN SLAVE 4,2 

FUNKTIONER BLOKERET - FOR VARM 4,2 

FEJL: BATTERISPÆNDING FOR LAV 4,4 

FEJL: BATTERISPÆNDING FOR HØJ 4,4 

FEJL: TJEK HÆVEKONTAKT 6,3 

FEJL: CAN BUS 6,6 

FEJL: MOTOR A KORTSLUTNING FOR HØJ 7,2 

FEJL: MOTOR B KORTSLUTNING FOR LAV 7,3 

FEJL: MOTOR B KORTSLUTNING FOR HØJ 7,4 

FEJL: MOTOR B KORTSLUTNING FOR LAV 7,6 

FEJL: MOTORTILSLUTNINGER KORTSLUTTET 7,5 

FEJL: KONDENSATORBATTERI FOR LAV SPÆNDING - TJEK 
LINKEKONTAKT 7,7 

DREV BLOKERET - TJEK FELTSTRØM 7,7 

UKENDT KRITISK PROBLEM 9,9 

BREMSER UDLØST MANUELT  8,2 

DE MEST ALMINDELIGE 
FEJL  FEJLKODE  

LAVT BATTERI BCI BLINKER ved LAVT BATTERI 

DØDT BATTERI BLINKER BAT på CAN DISPALY 

BATTERI OPLADER BLINKER `2-3 

BREMSER udløst manuelt BLINKER `8-2 

Fejl i udløser BLINKER `2-4 

Fejl i fodkontakt BLINKER `2-5 

Fejl i styrepind til kørsel BLINKER `2-6 

Fejl i styrepind til styring BLINKER `2-7 

OVERBELASTNING BLINKER `2-8 

VIPPET BLINKER `2-9 i løftet tilstand  

HÆVEKONTAKT BLINKER `6.3 
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11.2 HYDRAULIKSKEMA - LUI WH 460 

1 - Tank  

2 - Elektrisk pumpe  

3 - Overtryksventil  

4 - Magnetventil blokering  

5 - Envejsventil  

6 - Prop  

7 - Flowkontrolventil  

8 - Teleskopcylinder  

TEGNING  n° 001.2009.0930 
 

Dato 30.09.2009 

DRAWING n° 001.2009.0930 
 

Date 30.09.2009 
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       11.3 HYDRAULIKSKEMA LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 

1 Tank          Oil tank  
2 Elektropumpe        Motor pump  
3 Overtryksventil        Unlock valve(loading capacity)  
4 Magnetventil blokering        Block solenoid  
5 Envejsventil         One way valve  
6 Flowkontrolventil        Flow rate control valve  
7 Teleskopcylinder        Telescopic cylinder  
8 Håndpumpe         Hand pump  

TEGNING n° 001.2010.1010 
 

Dato 10.10.2010 

DRAWING n° 001.2010.1010 
 

Date 10.10.2010 

6 

7 

8 
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       11.4 EL-DIAGRAM - LUI MINI WH 460 
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       11.4 EL-DIAGRAM - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL (ZAPI)  
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11.6 SCHEMA ELETTRICO - LUI MINI 220 -  LUI Mini HD - LUI Mini HD S.I.W./S.I.E. 11.7 TRIONIC) 
 

P
9
-8

 

BASISMODUL  

11.7 EL-DIAGRAM (TRIONIC) 
LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 
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STYREBOKSMODUL  

04-2020 Rev.01 

DEL 11 OPLYSNINGER OMTEKNISK ASSISTANCE 

08-2022 Rev.01 



11.79 

Parte 11 Informazioni di assistenza tecnica 

       

05 -2015 Rev.1 04-2020 Rev.01 

DEL 11 OPLYSNINGER OMTEKNISK ASSISTANCE 

08-2022 Rev.01 



11.80 

Parte 11 Informazioni di assistenza tecnica 

       

05 -2015 Rev.1 

TS100 PIN BESKRIVELSE  INPUT  

PCAN-1 CAN1H TIL CAN DISPLAYMODUL (Plat) 

PCAN-2 CAN1L TIL CAN DISPLAYMODUL (Plat) 

PCAN-3 Afskærmning   

PRS232-1 RS232 B+ forsyning   

PRS232-2 RS232 Rx til DIAGNOSTISK CENTER 

PRS232-3 RS232 Tx til DIAGNOSTISK CENTER 

PRS232-4 RS232 Gnd   
P9-1 PWM Høj side udgang (B+ hvis aktiv)   
P9-2 PWM Høj side udgang (B+ hvis aktiv) NED-VENTIL 
P9-3 Høj side udgang (B+ hvis aktiv) Bremse 
P9-4 Høj side udgang (B+ hvis aktiv) Pumpe kontaktor 
P9-5 Høj side udgang (B+ hvis aktiv) Drev kontaktor 
P9-6 Høj side udgang (B+ hvis aktiv) DREJELÅS 
P9-7 Høj side udgang (B+ hvis aktiv)   
P9-8 switch-indgang (B+=aktiv) VEJHULSBESKYTTELSE (tilvalg)  
P9-9 Høj side udgang (B+ hvis aktiv)   
P12-1 switch-indgang (B+=aktiv) GND vælg/forsyning 
P12-2 switch-indgang/Lav side sw Batteriafbrydelse 

P12-3 switch-indgang/Lav side sw   
P12-4 switch-indgang (B+=aktiv)   
P12-5 switch-indgang (B+=aktiv)   
P12-6 Lav side sw. 1,7 A min. GND Alarm 

P12-7 Analog indgang   
P12-8 B+ indfødning B+ forsyning til sensorer/kontakter 

P12-9 switch-indgang (B+=aktiv) HÆVEKONTAKT 

P12-10 Analog indgang   

P12-11 Analog indgang   
P12-12 Analog indgang   
P15-1 switch-indgang (B+=aktiv) PLATFORM FUNKTION  
P15-2 switch-indgang (B+=aktiv)   
P15-3 switch-indgang (B+=aktiv)   
P15-4 Lav side sw. 1,7 A min.   
P15-5 switch-indgang (B+=aktiv)   
P15-6 switch-indgang (B+=aktiv)   
P15-7 Lav side sw. 1,7 A min. HORN (tilvalg)  
P15-8 switch-indgang (B+=aktiv)   
P15-9 switch-indgang (B+=aktiv)   

P15-10 Lav side sw. 1,7 A min.   
P15-11 switch-indgang (B+=aktiv)   
P15-12 5 V (lav strøm, kun til sensorer)   
P15-13 Analog indgang   
P15-14 Analog indgang   
P15-15 0V (lav strøm, kun til sensorer)   
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CAN ROR  BESKRIVELSE  INPUT 

P10-1 ud 1 HÆLDNINGSALARM 

P10-2 ud 2 OVERBELASTNINGSALARM 

P10-3 ana 1 HALL A/B (kør FREM/TILBAGE) 

P10-4 ana 2 HALL C/D (STYR VENSTRE/HØJRE) 

P10-5 5 V til ana 5 V til joystick 

P10-6 neg til ana Neg til joystick 

P10-7 B+ forsyning ind FRA P15-1 

P10-8 B- forsyning ind FRA B- 

P10-9 CAN H FRA P3-1 på TS100 

P10-10 CAN L FRA P3-2 på TS100 

12 positioner      

P12-1 digital indgang 1   

P12-2 digital indgang 2 Horn (tilvalg) 

P12-3 digital indgang 3 Udløser kontakt 

P12-4 digital indgang 4 Overbelastning (tilvalg) 

P12-5 ud 3   

P12-6 Sw. B+ forsyning   

P12-7 digital indgang 5   

P12-8 digital indgang 6   

P12-9 digital indgang 7 Langsom hastighed  

P12-10 digital indgang 8   

P12-11 digital indgang 9   

P12-12 digital indgang 10   
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       CHECK LIST HYPPIGT EFTERSYN 
 
 
 

MODEL    ______________________ 
 
 
SERIENUMMER   ______________________ 
 
 
FABRIKATIONSÅR  ______________________ 
 
 
 
 

  BESKRIVELSE  
 
______   1. Kontrol af de tjek, som er anført på før-start listen.  
 
______   2. Kontrol af oliens niveau og udseende (lysebrun).  
 
______  3. Fuldstændigt tjek af Personløfteren for at kontrollere for revner i svejsninger, 
beskadigede dele, løse bolte, forkerte eller uautoriserede reparationer.  
 
______   4. Kontrol af alle strømningsventilerne: kontrol hydrauliklækager.  
 
______  5. Kontrollér at kurven ved fuld belastning ikke er tilbøjelig til at synke  
 
______  6. Kontrol af motorer: kontrol børster.  
 
______  7. Kontrol af elektriske dele og kabler for enhver form for beskadigelse eller oxyderede dele.  
   
______ 8. Kontrol af niveauet af destilleret vand i batterierne.  
 
 
 
 
 
 
DATO      UNDERSKRIFT    KONTROLLERET AF 
________________     _________________   ________________ 
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Dato:  
Serienummer:  
Model:  
Dato for sidste eftersyn:  
Idriftsættelsesdato : 

Kunde:  

Adresse:  

By/Land/Postnummer:  

Telefonnummer:  
Kontaktperson: 

Forhandler:  

Adresse:  

By/Land/Postnummer:  

Telefonnummer:  
Kontaktperson: 

MÆRKATER 

Læsbarhed   

Lastkapacitet tydeligt fremhævet   

PLATFORMENS KURV 

Indgangslågen lukker korrekt   

Holder til betjeningsvejledning er 
ombord på platformen 

  

Betjeningsvejledning   

Svejsninger – ingen tegn på 
korrosion eller skade 

  

KURVEFORLÆNGELSER 

Kontrollér glidebevægelsen   

Glidehjulene i Teflon er intakte 
og ikke beskadigede 

  

Bolte og skiver   

HÆVESYSTEM 

Kontrol af mastens integritet   

Opkørslens bevægelse og 
hastighed 

  

Støj under opkørsel/nedsænkning   

Kontrollér, at spiralkablet er 
intakt 

  

VEDLIGEHOLDELSE SIKKERHEDSSTANG 

Funktion   

Kontrol af slid/beskadigelser   

ELEKTRISK KOMPONENTER 

Jordmodulets funktion   

Stik   

Kabler   

Joystick og trykknappanel, 
korrekt funktion 

  

Spiralkabel   

Batteri intakt   

Batteriets korrekte funktion   

Batteriopladerens funktion   

NØDSTOP 

Kontrollér, at hele kredsløbet 
afbrydes 

  

PLATFORMENS STEL 

Boltenes fastspænding   

Svejsninger – ingen tegn på 
korrosion eller skade 

  

Krumtapaksel – ingen tegn på 
korrosion eller skade 

  

Trækhjul, for- og baghjul: 
ingen tegn på korrosion/slid 
eller skader 

  

Kuglelejer   

Glidehjulene i Teflon 
intakte og ubeskadigede 
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EKSTRAUDSTYR  
 
Alle hævede platforme, som er vist i denne betjeningsvejledning, kan monteres med 
ekstraudstyr. Udstyret må kun monteres, hvis det er leveret af Braviisol D.M. srl. eller er god-
kendt af samme. 
Ekstraudstyr må kun bruges, hvis brugeren har læst og sat sig ind i sine ansvar, som vist i 
denne betjeningsvejledning og i vejledningerne, som følger med ekstraudstyret. 
Den tilsigtede brug for ekstraudstyret skal være forstået, inden det tages i brug. 
For detaljerede specifikationer for ekstraudstyret bedes du kontakte Braviisol D.M. srl. 
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Låseanordning på hjulet : 
 
Det er den enhed (P1), der er beskrevet i kap. 5 i denne betjeningsvejledning. 
Hjullåsen aktiveres ved at bevæge vælgeren til højre eller ved at trykke på 

trykknappen. Maskinen kan kun køres i en ret linje i begge retninger . 
 
LED-indikator TÆNDT angiver, at blokeringsanordningen er aktiveret. 
 
LED-indikator SLUKKET angiver, at blokeringsanordningen er deaktiveret og køretøjet kan 
styres i alle retninger. 
 
ADVARSEL:  
 
Når blokeringanordningen aktiveres vil forhjulene først være blokerede, når de vender lige frem, 
og låsestifterne har grebet fast i begge akselhældningslejer og blokeret dem.  
 
Hvis hjulene ikke er lige, når blokeringsanordningen aktiveres, skal du køre frem og tilbage, 
indtil forhjulene vender lige frem.  
 
Kontroller, at blokeringsanordningen rent faktisk er effektiv før du fortsætter med de næste trin. 
En visual inspection og langsom bevægelse af joysticken til venstre eller højre vil straks angive, 
om blokeringen er effektiv. 
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