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NEKAJ OPOMB O TEM PRIROČNIKU ZA UPORABO 
Ne pozabite, da PRIROČNIK ZA UPORABO ni dodatna oprema platforme, temveč je njen sestavni del in 
VARNOSTNI UKREP (EN 12100-1). 
V tej obliki je zasnovan tako, da vam omogoča enostavno iskanje tistega, kar iščete.  
To je razlog, zakaj ga morate hraniti v dobrem stanju blizu same platforme. 
Na ta način je mogoče dobiti od PLATFORME vse informacije o vzroku izdelave in jih uporabiti v največji možni 
meri. 
Ne pozabite, da je treba vsako posodobitev vstaviti v sam priročnik, saj jo bo navedel Braviisol Divisione 
Meccanica srl. 
Priročnik ne sme biti poškodovan, mora ostati nedotaknjen (ne raztrgajte listov), hranite ga morate stran od vlage 
in toplote med posvetovanjem, da ga ne umažete z oljem ali poslabšate njegovo berljivosti. 
Za lažje posvetovanje je priročnik razdeljen na dele, tako da je vsak korak dobro artikuliran. 
Zaradi praktičnosti uporabe je bil vsak predmet razdeljen na oštevilčene korake, ki so, kadar to dejanje zahteva, 
zapisani na samih risbah.  
Deli, ki jim je treba posvetiti več pozornosti, so označeni s simboli in podrobnimi ilustracijami na strani. 
Na ta način želi BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA - nedvoumno - opozoriti upravljavca na OPOZORILA, 
PREVIDNOSTI IN NEVARNOSTI v zvezi z njim.

  
To platformo so v Italiji izdelali: 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL  
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 60022 Castelfidardo (AN) 
Tel.0039.071.7819090 Fax 0039.071.7819355 
Če imate kakršno koli vprašanje glede uporabe in/ali dela, se obrnite na proizvajalca. 

Ta platforma je v skladu z direktivami ES, ANSI A92.20 - 2018, AS/NZS 1418.10 (int) standardi.    
Glede na EN 280/2013 so statične in dinamične preskuse preverili: 
  
  

TÜV SÜD ITALY 
Via Isonzo, 61  
40033 Casalecchio Di Reno  
Bologna 
Italija 
  
  

Številka poročila: TŰV IT 0948 20 MAC 0172 B ( LUI WH 460) 
  
Datum: 23. 03. 2020 
  
Številka poročila: TŰV IT 0948 20 MAC 0170 B ( LUI HD) 
  
Datum: 12. 02. 2020 
  
Številka poročila: TŰV IT 0948 20 MAC 0171 B ( LUI HD WD) 
  
Datum: 03. 03. 2020 
  
Številka poročila: TŰV IT 0948 20 MAC 0176 B ( LUI HD EL)  
Datum: 
  
Datum: 25. 03. 2020 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
MI  
 

BLAGOVNA ZNAMKA     BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL     

NASLOV IN SEDEŽ  S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 -  60022 CASTELFIDARDO     
   (AN)  ITALIJA 
DAVČNA ŠTEVILKA IN ŠTEVILKA ZA VAT 01234570420 
TELEFON – TELEFAKS   Tel. +39.071.7819090     Faks +39.071.7819355 

SPLETNA STRAN     www.bravi-platforms.com 
E-POŠTA     info@bravi-platforms.com 
 
IZJAVLJAMO POD LASTNO ODGOVORNOSTJO, DA PLATFORMA: 
HIDRAVLIČNA PRENOSNA DELOVNA PLATFORMA 
  
Model: _________________________ 
  
Serijska številka: _________________________ 
  
Leto proizvodnje: _________________________ 
 
 
KOT JE OPISANO V PRILOŽENI DOKUMENTACIJI IN V NAŠIH ARHIVIH, JE V SKLADU Z DIREKTIVAMI EU:  
2006/42/EC Stroji  
2014/30/EU Elektromagnetna skladnost  
 
 
IME IN PRIIMEK  BRAVI PIERINO 
  
DELOVNO MESTO    GENERALNI DIREKTOR 
  
DATUM     _________________________ 
  
  
PRIGLAŠENI ORGAN: 

  
NEVARNOSTI OSTANKOV 
Tudi če je Braviisol Divisione Meccanica srl storila vse, da je platformo izdelala z največjim znanjem o varnosti in 
se je posvetovala z vsemi direktivami, zakoni in predpisi, ki so ji na voljo, še vedno obstajajo nekatera preostala 
tveganja v fazah :  
  
- Prevoz in rokovanje 
- Vzdrževanje 
  
Zato mora biti tisti, ki dela na teh področjih ali je odgovoren za te faze, usposobljena oseba, ki je seznanjena z 
dejstvom, da so »nevarne«, in glede kategorije zaščite platforme, jih ni bilo mogoče popolnoma odpraviti. 
Osebje, odgovorno za te postopke, mora biti vedno na razpolago in se posvetovati s PRIROČNIKOM ZA 
UPORABO IN VZDRŽEVANJE. 
Priročnik za uporabo in vzdrževanje po korakih prikazujeta vse potrebne navedbe, ki se začnejo v odstavku 1.7.4 

(navodila za uporabo) Priloge 1 k Direktivi o strojih, posebej pa jim je treba slediti postopoma, da se izognete 

okornosti dejanj, ki četudi minimalno, lahko komu škodujejo. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

  
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALY 

  
  

IZJAVLJA POD SVOJO IZKLJUČNO ODGOVORNOSTJO, DA ZRAČNA 
PLATFORMA 
  
  Model:   LUI 
  
  Serijska številka 
  
   Leto proizvodnje  201X 
  
  
IZPOLNJUJE NASLEDNJE DOLOČBE, STANDARDE IN TEHNIČNE 
SPECIFIKACIJE: 
  
• Direktive 2006/42/EC (Direktive o strojih) 
• Direktive 2014/30/EU (Direktive o elektromagnetni združljivosti) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Priglašeni organ v skladu s Prilogo IX k Direktivi o strojih: TUV ITALIJA (0948) 
CERTIFIKAT CE ŠT. XXXXXXXXXXXXX 
  
Ime osebe, pooblaščene za vzpostavitev tehničnega dokumenta in pravnega zastopnika 
BraviisolD.M. srl, S.S. ADRIATICA 16KM314,600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) 
ITALIJA. 

  
Castelfidardo, dd/mm/yyyy    Pravni zastopnik  

       
    BRAVI PIERINO  

  

POROČILO O PRESKUSU 
  

Podjetje: BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL S.S. 
ADRIATICA 16 KM 314600  
60022 CASTELFIDARDO (ÀN) ITALY 

  
  
  
  
  
  
Predmet:  ZRAČNA PLATFORMA  
  

  Model:    LUI 
  
  Serijska številka: 
  

  Leto izdelave  201X 
  

IZVEDENI PRESKUSI: 
  
• PREVERJEN HIDRAVLIČNI SISTEM   DA 

• PREVERJEN ELEKTRIČNI SISTEM   DA 

• PREVERJENO DELOVANJE OMEJEVALNIKA OBREMENITVE 
      DA 

• PRESKUS OBREMENITVE NAZIVNE ZMOGLJIVOSTI  

      DA 

  

  

 Castelfìdardo, dd/mm/llll   INŠPEKTOR  
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TABELA VZDRŽEVANJA  
  

Za pravilno delovanje mobilne platforme je treba upoštevati naslednja navodila :  
  
 
VRSTA VZDRŽEVANJA           VSAKA   STRAN  
 
9.1 - Običajno vzdrževanje uvod         vedno   9.56 
 

9.2 - Varnostni položaj, vzdrževanje dvignjene košare              vzdrževanje   9.58 
 

 9.2a - Če se košara ne dvigne električno -  
   Za modele : 
  LUI HD - LUI HD WD -  LUI HD EL - LUI WH 460.   vzdrževanje   9.59 
  

 9.2b - Če se košara ne dvigne električno -       vzdrževanje   9.59 
                                                                      
 

9.3 - Mazanje kolesc           6 mesecev   9.60 
 

9.4 - Preverjanje in dolivanje olja         3 mesece/150u 9.60 
 

9.5 - Preverjanje Akumulatorski terminali       2 meseca   9.61 
 

9.6 - Preverjanje nivoja vode akumulatorja       32 u   9.62 
 

9.7 - Postopek polnjenja akumulatorja        8 u   9.63 
 

9.8 - Privijanje matic, vijakov in zatičev Postopek      1 mesec   9.64 
 

9.9 - Preverjanje ožičenja          2 meseca   9.64 
 

9.10 - Inšpekcijski pregledi             9.65 
 

 9.10a Pogosti pregledi »Kontrolni seznam za pogoste preglede«  3 mesece   9.65 
 

 9.10b Letni inšpekcijski pregled »Kontrolni seznam letnih  
  inšpekcijskih pregledov«        1 leto   9.66 
 

 
 
 
 
 
 

KAZALO   
Vsebina Stran  
 
1. Del   Uvodne informacije              1.2 
 

2. Del   Varnostni predpisi             2.12 
 

3. Del   Tehnične specifikacije             3.28 
 

4. Del   Prevoz in rokovanje             4.33 
 

5. Del   Nadzorna plošča in njen opis         5.40 
 

6. Del     Delovanje             6.44 
 

7. Del     Ustavitve                      7.52 
 

8. Del     Čiščenje             8.55 
 

9. Del     Redno vzdrževanje           9.56 
    

10. Del   Odpravljanje napak            10.67 
 

11. Del   Informacije o tehnični pomoči          11.70 
 

12. Del     Priloge             12.81 
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1.1 OPOMBA O DOBAVI 
  

Upravljavec ne sme sprejeti nobene odgovornosti za izvedbo, ne da bi prej razumel svoje odgovornosti, 
prikazane v tem priročniku in v Priročniku odgovornosti ANSI, ki je priložen skupaj s platformo. 
  
S platformo lahko upravlja samo pooblaščeno osebje. Prepovedano je spreminjati platformo brez 
pisnega soglasja proizvajalca. 
  
Platforma je bila izdelana v skladu z direktivami: 
2006/42/ES, 2014/14/EU in so bili oblikovani v skladu z drugimi zadevnimi standardi ter v skladu s 
standardom ANSI A92.20 - 2018 in AS/NZS 1418.10 (int).  
  
Zato za operaterja ne predstavlja nobene nevarnosti: 

 Če se uporablja v skladu z navodili v tem priročniku; 
 Pod pogojem, da so se tehniki, ki jih zaračuna proizvajalec, udeležili tečaja usposabljanja, 
 In pod pogojem, da imajo varnostne naprave stalno učinkovitost. 

 
Ta list je namenjen potrditvi, da ob prejemu platforme: 

 So varnostne naprave učinkovite, 
 Da je skupaj s platformo dobil tudi ta priročnik 
 In da upravljavec prevzame odgovornost, da mu sledi korak za korakom. 

  
Braviisol Divisione Meccanica srl obvešča, da bodo kakršne koli spremembe ali posegi v platformo in/ali 
postopki, ki niso bili v skladu z navodili v tem priročniku, zlasti neupoštevanje varnostnih zahtev, 
razveljavili garancijo in izjavo ES o prvotni skladnosti postanejo nični. 
  
Zapomnite si to: 

 Vse tehnične vrednosti se nanašajo na platformo (glej 3. del), 
 Risbe in kateri koli drugi dokument, priložen skupaj s platformo, je last podjetja Braviisol Divisione 

Meccanica srl, ki si pridržuje vse pravice in brez pisnega soglasja ni na voljo tretjim osebam. 
  
Proizvajalec upa, da lahko izkoristite več funkcij platforme. 
Strogo je prepovedano kakršno koli reproduciranje, tudi delno, besedila in ilustracij. Izvirnik je izročen 

lastniku skupaj z vsemi dokumenti, ki se nanašajo na platformo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stroj 
  

Model                            
  

Tip          
  

Serijska številka 
  
  
  
  

Žig 
  
  
  
  
  
  
  
Datum       Podpis  

08-2022 Rev.01 
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1.2 IDENTIFIKACIJA PLATFORME  
IN SERIJSKA ŠTEVILKA  
  

1.2.1 
Številka tega priročnika je napisana na dnu vsake strani. 
Vsaka platforma ima svojo številko s posledično oznako CE. 
  
1.2.2 
Če želite stopiti v stik z družbo Braviisol Divisione Meccanica 

srl ali njenimi centri za pomoč glede platforme, vedno 

navedite model in serijsko številko, ki sta čitljivo pritrjeni na 

identifikacijsko ploščico, nameščeno na košarici platforme. 
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1.3 SPLOŠNA OPOMBA O DOSTAVI 
  
Ploščadi in njihovi sestavni deli in/ali dodatki se lahko 
pošiljajo v posodah, na paleti, zaviti v zaščitno folijo, ali 
pakirani v škatle (neobvezno). 
  

Ob prejemu vedno preverite, da: 
  
1 - Je embalaža nedotaknjena 
  

2 - Dobava ustreza specifikacijam naročila (glej tovorni list 
ali pakirni seznam) 
  

3 - Na platformi ali dodatkih ni poškodb. 
  

4 - So varnostne naprave ob dobavi popolnoma 
učinkovite. 
  

5 - Je bil ta priročnik dostavljen skupaj s platformo. 
  

6 - Upravljavec sprejme odgovornost po točki za točko 
naslednjega 
  
V primeru poškodb ali manjkajočih delov se nemudoma 
obrnite na proizvajalca, njegove lokalne predstavnike, 
odpravnika ali zavarovalnico in jim posredujte podrobne 
informacije in / ali fotografije. 
  
Rezervne dele in dodatke lahko včasih pošljete v ločenih 
zabojnikih. 
  
Opis  
1 Popolna platforma 
  

2 Naprava za nakladanje/razkladanje na zahtevo  
 

3 Navodila za uporabo in vzdrževanje   
  

4 Izvirni dokumenti platforme: 
 - Garancija 
 - Poročilo o dostavi  
 - Testni list 
 - TÜV potrdilo 
 - Izjava ES 
  

5 Dvignjena tla za model LUI HD WD 
 je narejena iz 4 kosov na zahtevo: 
 N. 01 Stranska ograja (en kos) 
 N. 01 stranska ograja + N. 02 sprednje ograje    
 N.01 Sprehajalna osnova  
 N. 01 Lestev  
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1.4 OMEJENA GARANCIJA - Izjava o garanciji     
  

ČE GARANCIJA NI VKLJUČENA V POGODBO O PRODAJI, ZA GARANCIJO ZA STROJ VELJAJO 
NASLEDNJE SMERNICE. 
  
Proizvajalec BRAVIISOL SRL jamči, da so vse nove enote opreme, ki jih proizvaja in prodaja, v skladu 
z najnovejšimi specifikacijami podjetja. Poleg tega imata steber in hidravlični valj posebno garancijo 10 
let. Proizvajalec jamči svojo opremo prvotnemu kupcu pred napakami v materialu in/ali izdelavi pri 
običajni uporabi in servisu 3 leta od datuma registrirane prodaje ali datuma, ko je enota zapustila 
tovarno, če ni bila registrirana. Iz take garancije so izključene baterije, ki imajo enoletno garancijo od 
opisanega datuma nakupa. Garancijski zahtevki v takem garancijskem roku so omejeni na popravilo ali 
zamenjavo zadevnega okvarjenega dela. Proizvajalec bo brezplačno poslal kateri koli sestavni del, za 
katerega je ugotovljeno, da ima napačno zasnovo ali pokvarjeno konstrukcijo. Za izvedbo potrebnega 
popravila ali zamenjave in s tem povezane potne stroške velja garancija 1 leto od opisanega datuma 
nakupa, ki temelji na takrat veljavni pavšalni ceni proizvajalca.     
  
Garancijski zahtevki veljajo SAMO pod pogojem, da je zadevni okvarjeni del predplačniško odposlan 
proizvajalcu in je po pregledu proizvajalca ugotovljeno, da ima napako v materialu in/ali izdelavi. Poleg 
tega so lahko zahtevki za garancijo  
sprejeti SAMO, če so na voljo vse informacije, ki jih proizvajalec posebej zahteva (na primer serijska 
številka).  
  
  
Proizvajalec si pridržuje pravico do zamenjave, popravila, zamenjave ali dobave novega, rabljenega ali 
obnovljenega sestavnega dela, sklopa, podsklopa ali zvara na podlagi svoje nedvomne presoje. 
  
  
  
Ta garancijska politika ne krije škode, ki jo povzroči: 
  

1. Dobava 

2. Zloraba enote, vključno z delovanjem preko tovarniško določenih omejitev, obremenitev in/ali 
specifikacij. 

3. Naravne nesreče (kot so poplava, požar, veter in strele) 

4. Če enota ni pravilno servisirana in vzdrževana v skladu z navodili podjetja ali tovarniškimi servisnimi 
bilteni.  

  
  
BRAVIISOL NE SPREJEMA NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI ZA: 
  

1. Kateri koli zahtevan del za delo, v katerega se je nedovoljeno posegalo  

2. Nepooblaščene spremembe ali predelave enote, izvedene brez predhodnega pisnega dogovora s proizvajalcem. 

3. Delo na potrošnih predmetih, kot so pnevmatike, baterije 

4. Kakršna koli posredna naključna, posledična ali posebna škoda (vključno z neomejeno izgubo in 
dobičkom, izgubo prihodkov, stroški kapitala, stroški nadomestne opreme, časom izpada, 
pristojbinami za pregled, zahtevki tretjih oseb in škodo na osebi ali premoženju) na podlagi 
kakršnih koli zahtevkov zaradi kršitve garancije, kršitve pogodbe, malomarnosti, stroge 
odškodninske odgovornosti ali katere koli pravne teorije.   

  
ELEKTRIČNE KOMPONENTE SO KRITE POD GARANCIJO POD NASLEDNJIMI POGOJI 
Baterija je pravilno priključena za ponovno polnjenje v skladu s specifikacijami tega priročnika in/ali 

električnimi risbami proizvajalca.    
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POSTOPEK DEL, KI JIH KRIJE GARANCIJA: 
Proizvajalec mora biti o vseh zahtevkih, zajetih v garanciji, pisno ali po telefaksu (ne le ustno) in čim 
podrobneje obveščen v 48 urah po nepravilnosti.  
  
Garancijske zahtevke je treba posredovati najbližjemu lokalnemu distributerju ali neposredno 
proizvajalcu: 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 60022 Castelfidardo (AN) Italija 
Tel. +39.071.7819090 Faks +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com parts@bravi-platforms.com 
  
  
Proizvajalec bo pisno ali po faksu potrdil končni sprejem intervencije v garanciji, ki jo je izvedla stranka, 
in bo zagotovil pomoč prek svojih tehnikov.  
  
Morebitne poškodovane materiale, ki jih je zamenjal kupec (pooblastil jih je proizvajalec), je treba hraniti 
120 dni, da jih lahko proizvajalec vpraša ali preveri. Po potrebi bodo okvarjeni deli poslani nazaj 
proizvajalcu.   
  
Po potrebi fotografirajte okvarjeni del in območje, kjer je stroj deloval. To je namenjeno preprečevanju 
neprijetnih sporov in izboljšanju kakovosti, garancije in varnosti naših strojev.  
  
TA IZJAVA O GARANCIJI JE EKSKLUZIVNA IN NAMESTO VSEH DRUGIH GARANCIJ, IZRAŽENIH 

ALI IMPLICIRANIH. VSE TAKŠNE DRUGE GARANCIJE, VKLJUČNO Z IMPLICIRANIMI 

GARANCIJAMI ZA TRŽENJE IN PRIMERNOSTI ZA POSEBEN NAMEN, SO TUKAJ IZKLJUČENE. 

Noben uslužbenec, prodajalec, prodajni zastopnik ali katera koli druga oseba, ki naj bi delovala v imenu 

podjetja BRAVIISOL DM SRL, ni pooblaščena za spreminjanje pogojev te garancije ali na kakršen koli 

način v imenu proizvajalca prevzema kakršno koli odgovornost ali obveznost, ki presega obveznosti 

družbe BRAVIISOL DM SRL pod to garancijo.   
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1.5 OPIS PLATFORME 
1.5.1 Opis platforme 
S »Platform« mislimo na nabor platform 
- LUI WH 460 
- LUI HD 
- LUI HD WD 
- LUI HD EL 
1.5.2 Namenska uporaba ali namen platforme ali 
funkcija  
Stroj je zračna delovna ploščad s kompaktnimi 
dimenzijami, zasnovana za enostavno delo in varnost 
upravljavca. Namen platforme je pripeljati orodje in 
materiale potrebnemu osebju na delovni položaj. Izdelana 
je za reševanje težav različnih uporabnikov, kot so: 
pleskarji, električarji, hidravličarji, monterji stropov, 
industrijski proizvajalci, saj morajo delati na zelo visoki 
višini (glej 3. del »Specifikacije«). 
  

Varnost je naša prednostna naloga. 
Platforma odpravlja potrebo po odrih, škarjastih dvigalih. 
Ni stopnic niti stojala. Hitro in učinkovito je mogoče 
enostavno delati na področju varnosti.   
  

Njena edinstvena oblika omogoča uporabo zelo ozkih 
površin. Majhna dvigala, ozki vhodi, prehodi, medetaže in 
omejena delovna območja, to je le nekaj različnih krajev, 
kjer lahko platforma deluje.  
  

Prevoz je še en ključni dejavnik. 
Lahka, kompaktna in enostavno naložljiva v dostavna 
vozila, gosenice ali kamionete, platformo lahko upravlja ali 
vleče samo oseba. 
  

Proizvajalec je omogočil podaljšanje delovne površine 
(glejte 3. del »Specifikacije«), tako da ima upravljavec 
večje delovno območje, kljub temu pa trdno stoji.  
  

Platforma je opremljena s polnilnikom baterij, ki omogoča 
polnjenje baterij s povezavo preprostega kabla, s čimer se 
izogne izgubi časa in varnejšemu delu.  
  

Značilnost dvižnega stebra je, da ga ni treba posebej 
vzdrževati.  
  
1.5.3 Nepravilna raba 
Kakršna koli drugačna uporaba od predvidene uporabe se 
šteje za neprimerno. 
1.5.4 Razumno pričakovana nepravilna uporaba 
Lahko se zgodi, da nekateri uporabniki platformo 
uporabljajo kot žerjav. Upoštevajte, da je bila platforma 
zasnovana samo za uporabo, kot je predvideno, in 
kakršna koli druga uporaba se šteje za nepravilno. 
  
1.5.5 Okolje uporabe  
Platforma se uporablja v zaprtih prostorih, z izjemo LUI HD 

WD, ki se lahko uporablja na prostem v vetrovnih, a 

deževnih vremenskih razmerah. 
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UVOD K VARNOSTNIM ZAHTEVAM 
  
Družba BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL je platformo 
zasnovala tako, da je varna in zanesljiva. Zasnovana je tako, da osebje 
skupaj z opremo in materiali postavi na delovna mesta v zraku. 
  
Lastnik/uporabnik/upravljavec platforme ne prevzema nobene 
odgovornosti pri uporabi platforme brez ustreznega obdobja 
usposabljanja.   
  
Standardi ANSI A92.20-2018 opredeljujejo vse zahteve vseh strani, 
ki so lahko vključene v uporabo samohodne delovne platforme. 
Priročnik o odgovornosti A92.22 velja za sestavni del te platforme 
in je vstavljen na ustrezen sedež platforme.   
  
Da bi zagotovili varno uporabo, je treba izvajati pogoste in letne 
preglede pred zagonom, kot je določeno v oddelku 6.1 standarda 
ANSI A92.20-2018, v določenih intervalih, kot je določeno v istem 
standardu, v skladu s priporočili Braviisol Divisione Meccanica srl, 
izraženimi v prilogi uporabnika in priročnika za pomoč. 
  
  

2.2  
KONVENCIONALNI SIMBOLI IN NJIHOV POMEN 
Med posvetovanjem s tem priročnikom za uporabo in vzdrževanje ter na 
sami platformi boste našli nekaj simbolov, barvnih oznak in signalnih 
besed, ki imajo poseben pomen. 
  
SIMBOL VARNOSTNEGA OPOZORILA 
Ta simbol se uporablja za opozarjanje osebja na morebitne nevarnosti 
telesnih poškodb. Upoštevajte vsa varnostna sporočila, ki sledijo temu 
simbolu, da se izognete morebitnim poškodbam ali smrti. 
  
NEVARNOST - bela pisava na rdečem ozadju 
Označuje prisotnost neposredne nevarne situacije, ki bo, če se ji ne bomo 
izognili, povzročila smrt ali resno poškodbo. 
  
OPOZORILO - Črne črke na oranžni podlagi 
Kaže na potencialno nevarno situacijo, ki bi, če se ji ne bi izognili, lahko 
povzročila smrt ali resne poškodbe. 
  
POZOR - Črne črke na rumenem ozadju 
Označuje prisotnost potencialno nevarne situacije, ki lahko, če se ji ne 
izognemo, povzroči lažje ali zmerne poškodbe ali škodo na opremi.  
  
 OBVESTILO - Bele črke na zeleni ali ozadju 

Označuje informacije o vzdrževanju ali obratovanju 
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OPOZORILO O NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA 
Zadevno osebje opozarja, da bi lahko opisani postopek 
povzročil električni udar, če ga ne bi izvedli v skladu z 
varnostnimi predpisi. 
  
OPOZORILO O SPLOŠNI NEVARNOSTI 
Zadevno osebje opozarja, da bi opisana operacija lahko 
povzročila telesne poškodbe, če ne bi bila izvedena v skladu 
z varnostnimi predpisi.  
  
OPOMBA 
Odgovorno osebje opozori na nekatere pomembne ali 
pomembne informacije. 
  
OPOZORILA 
Zadevno osebje obvestijo, da lahko neupoštevanje navodil 
povzroči lažje telesne poškodbe ali škodo na platformi.  
 
UPRAVLJAVEC ALI VOZNIK PLATFORME 
Identificira usposobljeno osebje, torej tiste s posebnimi 
znanji, saj so postopki popolnoma ročni; zato se sklicujemo 
na pripravo in občutljivost upravljavca ploščadi, da dobimo 
najboljše rezultate. 
Zato je strogo prepovedano, da upravljavec izvaja navedene 
postopke, saj spadajo v odgovornost mehaničnega ali 
električnega vzdrževalnega tehnika.  
  
VZDRŽEVALNI TEHNIK 
Kvalificirani tehnik, ki lahko upravlja stroj s stroji v običajnih 
pogojih uporabe in izvaja vse potrebne prilagoditve, 
vzdrževanje in popravila mehanskih delov. 
Vendar ta oseba ni usposobljena za izvajanje posegov na 
elektrarnah pod napetostjo. 
  
ELEKTROTEHNIK ALI SPRETNA OSEBA 
(Glej odstavek 3.55 EN 60204) 
Kvalificirani tehnik, ki lahko vozi stroj v običajnih pogojih 
uporabe in izvaja vse električne prilagoditve, vzdrževanje in 
popravila. Ta oseba lahko dela na električnih omaricah in 
škatlah pod napetostjo. 
  
OSEBNA ZAŠČITA 
Ko najdete enega od simbolov, ki se nahaja poleg opisa, 
mora upravljavec absolutno  
biti opremljen z varnostno obrabo zaradi neposredne 
nevarnosti.  
  
IZREDNO VZDRŽEVANJE 
Vsako vzdrževanje, označeno s tem simbolom, mora 
zahtevati pooblaščeni prodajalec Braviisol Divisione 
Meccanica srl. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

08-2022 Rev.01 



05 -2015 Rev.1 2.14 

2. DEL VARNOSTNI PREDPISI  

       2.3 
Pred uporabo platforme mora upravljavec zagotoviti, da : 
• So tla, kjer se bodo uporabljala, dovolj izravnana 

(poravnana in brez lukenj ) 
• Lahko prenese težo (glej poglavje 3 Specifikacije ) 
• Je okolje zaprto in dobro osvetljeno . 
 
Samo model LUI HD WD  
lahko ga uporabljamo tudi na prostem v pogojih dobre vidljivo-
sti, na ravnih in enakomernih tleh, ko hitrost vetra ne presega 
12,5 m/s (45 km/h) in v suhih vremenskih razmerah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 
Osebje, ki je odgovorno za uporabo in premikanje platforme, 
mora vedno nositi delovne rokavice, zaščitne čevlje, čelado in 
pas.  
 

2.5 
V zvezi z vsemi premičnimi deli zapakirane platforme glejte 4. 
del »Prevoz in rokovanje«. V vsakem primeru morate:  
 

• Dvignite ga s popolnoma spuščeno košaro . 
 Absolutno prepovedano ga je dvigniti, četudi nekoli-

ko, s stebri, da deluje . 
• Dvignite ga na razdalji največ 30 cm od tal (razen če 

obstajajo ovire ) 
• Premikajte se zelo počasi . 
• Upravljavec mora paziti, da na poti ni ljudi, živali ali 

stvari in da na tleh ni lukenj .. 
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2.6 STANJE NIČELNEGA NAPAJANJA:  
IZKLJUČITEV IZ VIRA NAPAJANJA 
Pred izvajanjem kakršnih koli postopkov čiščenja, 
vzdrževanja in mazanja je treba platformo pripeljati v 
ničelno stanje, to je: 
  
- Platforma popolnoma spuščena (glejte DEL 5 Nadzorna 
plošča) ali v primeru vzdrževanja z vklopljeno napravo za 
zaklepanje košare. 
  
- Pritisnite gumbe v sili. 
  
- Stikalo s ključem Q2 je treba odstraniti iz ozemljitvenega 
modula in ga predati vodji proizvodnje. 
  
  

2.7  
SVARILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA 
Samo pooblaščeni električar lahko posega v električni 
sistem in opravi potrebno vzdrževanje, vendar vedno 
samo pripelje platformo v ničelno stanje. Popolnoma je 
prepovedano posegati v električni sistem. 
  
  
  
  
2.8 
Če pride do kakršne koli nezgode med uporabo platforme, 
takoj pritisnite gumb STOP/EMERGENCY (zaustavitev/
nuja). 
Upoštevajte, da gumb STOP/EMERGENCY takoj ustavi 
vse gibljive dele, zato morate biti pozorni predvsem na 
dvignjeno platformo. 
  
Poleg tega preberite v delu 4 »Izklop« vse načine, 
kako ustaviti platformo.  
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Če v primeru izrednih posegov platforme ne bi bilo 
mogoče popolnoma pripeljati do ničelnega stanja 
napajanja, prosimo, da znak »delo v teku«, nastavite tako, 
da postavite znak na platformo. 
  
2.10 
Nikoli se ne naslanjajte ali se iz kakršnega koli razloga 
naslonite na kateri koli del platforme, ne glede na to, ali je 
ta v fazi produktivnega cikla, v izrednem stanju ali v 
ničelnem napajanju. 
Upravljavec mora biti previden, fizično pripravljen in ne 
sme biti pod vplivom alkohola ali mamil, ki lahko izkrivijo 
vid, sluh, pozornost in reakcije. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2.11 
Samo visoko usposobljeno in šolano osebje, ki je opravilo 
praktični tečaj pri proizvajalcu ali njegovih pooblaščenih 
distribucijskih centrih, ki mu omogoča uporabo platforme, 
jo lahko uporablja.  
Poleg tega je moral prebrati in razumeti vse varnostne 
predpise in vsebino tega priročnika. 
  
2.12 
Vzdrževanje platforme naj izvaja samo usposobljeni tehnik 
električnega vzdrževanja ali vzdrževanja, ki je opravil 
praktični tečaj pri proizvajalcu ali njegovih pooblaščenih 
distribucijskih centrih, kar mu omogoča uporabo platforme. 
Poleg tega je moral prebrati in razumeti vse varnostne 
predpise in vsebino tega priročnika. 
  
2.13 
Ključi za pogon platforme se vedno predajo vodji 
proizvodnje, kadar se platforma ne uporablja.  
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2.14 
Uporabo, čiščenje in vzdrževanje mora strogo izvajati en 
operater in nikoli VEČ LJUDI, razen če ni drugače 
določeno. 
Upravljavec mora vedno nositi vsa varovala pri delu. 
Poleg tega mora: 
- Nositi delovni kombinezon, zaprt na zapestjih. 
- V primeru dolgih las jih mora zavezati.  
Nikoli mu ni treba nositi predmetov in/ali plapolajočih in/ali 
strganih oblačil (kot na primer: ogrlice, ure, prstani, 
zapestnice, rute, kravate itd.). 
  
  
  
  
  
2.15 
Nikoli brez kakršnega koli razloga ne popuščajte ali 
zadržujte ali odklapljajte mikrostikal ali drugih varnostnih 
naprav, niti ne ustvarjajte obvoda in ne uporabljajte za 
drugačne namene od tistih, ki so bili določeni, in za tiste, ki 
so bili nameščeni. 
  
  
  
2.16 
Previdnost Nevarnost padca 
Zaščitni sistem ograj po obodu platforme je sistem za 
zaščito pred padcem za samohodne dvižne ploščadi, kot 
je določeno v ameriškem nacionalnem inštitutu za 
standarde ANSI/SIA A92.6  
Standardno Te naprave je prepovedano uporabljati z 
odstranjenimi deli ali vsemi varovali ograj.  
Sidrišča za vrvice na tej vrsti opreme niso v skladu z 
veljavnim standardom ANSI/SIA. 
NEPRAVILNA UPORABA SISTEMOV ZA BLAŽITEV 
PADCEV LAHKO POVZROČI, DA SE STROJ PREVRNE, 
KAR PRIVEDE DO RESNE POŠKODBE ALI SMRTI.  
Ploščadi so lahko opremljene s pritrdiščem, ki se nahaja na 
presečišču ograj v stranski ograji (nasproti stolpca) in je 
označeno z ustreznim simbolom, če to zahtevajo mesta/
države, v katerih se ploščad uporablja. Dolžina vrvice ne sme 
presegati notranjega prostora košare.  
  
2.17 
Pri uporabi platforme je pravilen položaj, v katerem mora 
stati upravljavec, pred ploščo s tipkami. 
Od te točke lahko upravljavec opazuje operativni prostor 
platforme in v primeru zavrne izpostavljene ljudi. 
Strogo prepovedano je nagibati se s parapeta platforme. 
  
2.18 
Upoštevajte, da je treba po vsakem čiščenju, mazanju, 
nastavitvi in vzdrževanju ponovno namestiti vse varnostne 
naprave in znova sestaviti in/ali zapreti vsa varnostna 
kolesca.  
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Po koncu vzdrževanja ali popravila pred premikanjem 
platforme preverite, da v prostorih, ki vsebujejo gibljive 
dele, ni več orodij, krp ali drugih materialov. 
  
  
  
2.20 
Prvo namestitev mora izvesti proizvajalec, strogo 
prepovedano pa je kakršno koli nepooblaščeno 
posredovanje. 
  
  
  
2.21 
Pred uporabo stroja mora upravljavec preveriti vse postopke, 
opisane v 6. delu »Uvod pred vsako uporabo«.  
  
  
  
2.22 
Pozor - Nevarnost padca 
Prepovedano je: 
- Če želite na platformi spustiti več kot osebo,  
  (razen za model LUI WH 460   
  kamor lahko gresta dve osebi). 
  
- prepoznati predmete, ki vodijo do prekoračitve omejitev 
obremenitve za  
  katere je platforma odobrena in/ali pripravljena.  
  (glejte 3. del »Tehnične specifikacije«).  
- uporabljati stojala, lestve, mostove ali katera koli druga 
sredstva za   
  nadaljnje dviganje sprehajalne površine.  
  
- nakladanje in razkladanje z dvignjeno ploščadjo  
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2.23 
Šteje se, da je območje v oddaljenosti dveh metrov od 
ploščadi nevarno. Upravljavec mora biti prepričan, da na 
tem območju ni stoječih ali mimoidočih ljudi, živali, stvari in 
da ni ovir tako v spodnjem delu platforme (v tleh) kot v 
višjem (kot vezni drogovi, stebri, palice ali druge zračne 
pregrade). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2.24 
Upravljavec mora stalno izvajati vzdrževalna dela (9. del). 
  
2.25 
Pazite, da se nikoli ne priklopite na sosednjo konstrukcijo, 
medtem ko ste na platformi 
  
2.26 
Pozor - Nevarnost padca  
Pred uporabo se prepričajte, da je vhod na ploščad dobro 
zaprt.  
  
2.27 
Pozor - Nevarnost prevračanja  
Med premiki naprej ali nazaj mora upravljavec nenehno 
skrbeti, da ni izpostavljenih oseb, poleg tega pa mora biti 
tudi prepričan, da so tla čista, brez lukenj, padcev, nagibov 
ali predmetov.  
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Dodatna obremenitev platforme NE SME: 
- Presegati mejo delovne obremenitve (glej 3. del, 
specifikacije) 
- Štrleti iz košare, vendar mora biti dobro uravnotežena. 
  
2.29 
Strogo je prepovedano uporabljati platformo kot žerjav. 
  
2.30 
Upravljavec mora mesečno preverjati stanje zategovanja 
VSEH vijakov in jih po potrebi zamenjati (oddelek 9.8 
Vzdrževanje). 
  
2.31 
Opozorilo o nevarnosti električnega udara.  
Prepovedana je uporaba platforme v bližini nezaščitenih 
daljnovodov. 
  
Ploščad in ograja nista električno izolirana. 
Ne uporabljajte platforme v bližini daljnovodov  
  
Upoštevajte razdaljo najmanj 3 m (10 čevljev) med 
stranicami stroja in potniki z ustreznimi orodji in opremo ter 
daljnovodom ali opremo z električnim polnjenjem do 
50.000 voltov. 
  
Najmanjšo varno obratovalno razdaljo je mogoče 
zmanjšati ob prisotnosti izoliranih pregrad, ki preprečujejo 
stike, in če so te pregrade nastavljene na napetost 
daljnovoda, ki ga je treba zaščititi. 
  
Ovire ne smejo biti del stroja ali biti z njim povezane. 
  
Najmanjšo varno obratovalno razdaljo je treba zmanjšati 
znotraj predvidenih delovnih dimenzij izolacijske pregrade. 
To razdaljo mora določiti usposobljena oseba v skladu s 
predpisi podjetja, lokalnimi in vladnimi predpisi o izvajanju 
del v bližini opreme pod napetostjo.  
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RAZPON NAPETOSTI 
(OD FAZE DO FAZE) 

MINIMALNE VARNOSTNE 
RAZDALJE m (ft) 

Od 0 do 50 kV 3 (10) 

Od čez 50 kV do 200 kV 5 (15) 

Od čez 200 kV do 350 kV 6 (20) 

Od čez 350 kV do 500 kV 8 (25) 

Od čez 500 kV do 750 kV 11 (35) 

Od čez 750 kV do 1000 kV 14 (45) 

OPOMBA: Te minimalne obratovalne varnostne razdalje se uporabljajo, 
razen v primerih, ko so predpisi podjetja, lokalni ali vladni predpisi strožji. 
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NE ZAMENJUJTE KRITIČNIH POSTAVK ZA STABILNOST 
PLATFORME Z IZDELKI Z RAZLIČNIMI TEŽAMI IN 
SPECIFIKACIJAMI.   
Skupna teža baterije: 42 kg oz 60 kg (LUI HD vsaka baterija 21 kg oz 30 
kg); 60 kg (LUI HD WD vsaka baterija 30 kg); 120 kg oz 128 kg (LUI WH 
460 vsaka baterija 30 kg oz 32 kg) 
Za zamenjavo vseh zlomljenih ali obrabljenih delov uporabite samo originalne 
nadomestne dele.  
  
2.33 
Varnostne naprave, ki se uporabljajo na platformi, so: 
2.34 
Ne popuščajte ali prostovoljno poškodujte varnostnih zaslonov, končnih 
udarcev niti odstranjujte ali skrivajte opozorilnih nalepk. V primeru 
poškodbe ali nečitljivosti etiket takoj prosite za njihovo spremembo. 
  
2.35 
Za delo je prepovedano izvajati improvizirana popravila. 
  
2.36 
Dodatne informacije (samo za stroje CE) 
Naslednje informacije so na voljo v skladu z zahtevami evropske direktive 
o strojih 200/42/CE in veljajo izključno za stroje CE. 
  
Kar zadeva stroje na električni pogon, je raven neprekinjenega zvočnega 
tlaka (merjenje A) v skladu s platformo nižja od 70 dB (A). 
  
Skupna vrednost vibracij, ki jim je izpostavljen sistem roke, ne presega 
2,5 m/s^ 2. Utežena največja srednja kvadratna vrednost uteženega 
pospeška v celotnem telesu ne presega 0,5 m/s^2.  
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2.37 
V primeru, da je treba zamenjati obrabljene in/ali polomljene dele, 
uporabite izključno originalne nadomestne dele. 
  
2.38 
Na koncu dela je prepovedano zapuščati platformo na potencialno 
nevarnih območjih, zato jo postavite v ničelno stanje moči. 
  
2.39 
Pozor - Nevarnost onesnaženja 
Po koncu življenjske dobe platforme je ne zavrzite v okolje, temveč se obrnite 
na pooblaščene agencije za ravnanje z odpadki ali neposredno na 
proizvajalca, ki vam bo o tem dal pisna navodila. V vsakem primeru pred 
metanjem ploščadi odstranite olje (mazanje 11. del), baterije (10. del 
vzdrževanje), ustavite vse gibljive dele in ga premaknite (rokovanje 4. del).  
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1 Gumb za zaustavitev v sili 

 2 Gumba za zaklepanje Podaljšek košare   

 3 Sidrne točke      

 4 Utripajoča/zvočna alarmna naprava 

 5 Elektronski nadzor nagiba   

 6 Mehanska ročica za spust v sili 

 7 Varnostni drog  

8 Sidrna in dvižna mesta    

 9 Naprava proti nagibu  

 10 Mejno stikalo 

 11 Vžigalni ključ  
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2. DEL VARNOSTNI PREDPISI  

        
   

Št. 
  
OPIS ANSI/CE 

001 Predpis za varno uporabo platforme OPOZORILO 

001 Nazivna delovna obremenitev, bočna obremenitev, ocenjeno število potnikov 

001 Ključne komponente za stabilnost stroja 

001 Skupna teža baterij 

001 Skladnost z ANSI - oddelek 4 

001 Zaprite vrata pred kakršnim koli posegom, izvedenim s košare 

001 NEVARNOST Nevarnost prevračanja 

002 NEVARNOST - Stroj ni električno izoliran - Predpisi razdalj od daljnovodov 

002 OPOZORILO - Pred vsako uporabo preverite seznam 

002 Obvestilo o zahtevanih inšpekcijskih pregledih 

002 OPOZORILO - komponente ne smete zamenjati brez pisnega dovoljenja proizvajalca 

003 NEVARNOST ocenjena delovna obremenitev, bočna obremenitev, ocenjeno število potnikov 

005 OPOZORILO: Baterije 

009 Nalepka za ročni spust v sili 

010 Nalepka za pritrditev varnostnega pasu 

011 Dvižna točka 

012 Ročno 

013 Ustavitev-v sili 

001 CE 002 CE  001  ANSI  002  ANSI  

012  ANSI / CE 011  ANSI / CE 010  ANSI / CE 
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013 CE 
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3. DEL SPECIFIKACIJE STROJA  

       3.1 SPECIFIKACIJE STROJA  
Serijska številka LUI HD   

MODEL 
  
LUI HD 
  

LUI HD WD LUI HD EL 

MERE 

Delovna višina C 4900 mm - 16 ft 6040 mm - 19.3ft 

Višina platforme A 2900 mm -  9 ft 6 in 4040 mm - 12.8ft 

Višina s spuščeno košaro H 1747 mm - 5 ft 7 in 2870 mm - 9.4ft 

Skupna dolžina G/ 
odprti podaljški E 

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

Širina F 760 mm - 2 ft 5 in 

Višina okvirja od tal 60 mm - 2.3 in 

Tovor (tudi s košaro pri največjem 
podaljšku) 

180 Kg - 397 lbs 140 Kg - 308lbs 

Dolžina ploščadi (notranja) D 1036 mm - 3 ft 5 in 

Širina platforme (notranja) I 630 mm - 2 ft 

Največja hitrost vetra 
Nič - samo v zaprtih 

prostorih 
12,5 m/sec 

Nič - samo v zaprtih 
prostorih 

Vhodna stopnica Višina B 400 mm 1 ft 3 in 

Ocenjeno število potnikov 1 1 1 

ZMOGLJIVOST           

Največja hitrost teka 3 Km/h - 1.9 mph 

Najmanjša hitrost teka 0,6 Km/h - 0.35 mph 

Obračalni krog (notranji) NIČ nič 

Obračalni krog (zunanji) 1050 mm  - 3 ft 5 in 

Največ. nagib 35 % Ni dovoljeno 

Hitrost dviga/spusta 16/21 sec 

Napajanje         

Glavno napajanje 110/220 V ca, 24V cc 

Akumulator N 02, 12V 85Ah@20h oz 100Ah@20h 

Zmogljivost hidravličnega sistema 4 lt / 1.05 gal 

Skupna teža 530 kg-1168 lbs 560 kg-1234 lbs 595 kg-1311 lbs 

Potrdilo Ansi A92.6, CE skladnost, AS1418.10(int) 
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Premočrtni gibi motorja Watt 500; Volt24; Nm 1.33; F.F. 1; RPM 3600; Ah26; IP 54; 
DUTY S2; zavora 24V +6/-10% stabilizirano 

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

Črpalka 2200 W; 24 V; 105 Ah; 2100 RPM; Nm 9,09; IP 20; F.F. 1 

Elektromagneti za blokiranje koles 18 W; 24 V; IP 40 

Zadnja kolesa mm 300 x 90 

Krmilniki Sorazmerna krmilna palčka 

Pnevmatike Polna guma brez oznak 

Hidravlično olje ROLOIL mineralno olje  LI22 HIV 

Filter Filter 90 μ 

Oljni tlak 50 bar 

Počasno gibanje 
  

m/min 8,5 
  

Hitro gibanje m/min 40 

Dvigovanje m/min 5 

Hrup 75 dB(A) 
  

LUI HD – LUI HD WD 
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3. DEL SPECIFIKACIJE STROJA  

       3.2 SPECIFIKACIJE STROJA  
Serijska številka LUI WH 460   

MODEL LUI WH 460 

MERE   

Delovna višina    C 6620 mm - 21 ft 8 in 

Višina platforme    A 4620 mm - 15 ft 2 in 

Višina s spuščeno košaro H 1850 mm - 6 ft 

Skupna dolžina    G/ 
odprti podaljški    E 

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

Širina F 760 mm - 2 ft 5 in 

Višina okvirja od tal 65 mm - 2.56 in 

Največ. tovor 
(tudi s košaro pri največjem podaljšku) 

  
280 Kg - 617 lbs 

Dolžina ploščadi (notranja) D 1560 mm - 5 ft 

Širina platforme (notranja) I 680 mm - 2 ft 3 in 

Hitrost vetra Nič - samo za zaprte prostore 

Vhodna stopnica višina B 340 mm - 1 ft 3 in 

Ocenjeno število potnikov 2 

ZMOGLJIVOST 

Največja hitrost teka 3,2 Km/h - 1.98 mph 

Najmanjša hitrost teka 0,6 Km/h - 0,35 mph 

Obračalni krog (notranji) NIČ nič 

Obračalni krog (zunanji) 1345 mm  - 4 ft 4 in 

Največ. nagib 35 % 

Hitrost dviga/spusta 26/15 sec 

NAPAJANJE 

Izvor napajanja 110/220 Vca, 24 Vcc 

Akumulator N 04, 6V 240 Ah 5h 

Zmogljivost hidravličnega sistema 12 l/3,17 gal 

Teža (brez obremenitve) 1250 Kg-2755 lbs 

Standardna skladnost Ansi A92.6, CE skladnost, 
AS1418.10(int) 
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Serijska številka LUI WH 460   

MODEL LUI WH 460 

Motorji za premočrtno gibanje Watt 1200; Volt 24; Nm 3.2; F.F. 
1; RPM 3600; Amp65; IP 20; 

DUTY S2 

Motor prestav/reduktor MRIV 63 U03 A; PW 1400 min-
1: 0,74 Kw;  i=63.6; 

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

Elektromagnet za kolesno blokado 18 W; 24 V; IP 40 

Zadnja kolesa mm 350x100 

Pogonski sistem Sorazmerna krmilna palčka 

Kolesa Polna pnevmatika brez oznak 

Hidravlično olje Mineralno olje ROLOIL 
LI22 HIV 

Filter Notranji filter 90 μ 

Oljni tlak 65 bar 

Zmanjšana hitrost m/min 10 

Običajna hitrost m/min 50 

Dvižna hitrost m/min 10 

Hrup 75 dB(A) 
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3. DEL SPECIFIKACIJE STROJA  

       3.3 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  
Serijska številka LUI WH EL  

MODEL LUI HD EL 

MERE 

Delovna višina mm 5900 - 

Višina platforme mm 3900 - 

Višina stroja v mirovanju mm 2870 - 

Skupna dolžina stroja mm 1215 - 

Skupna širina stroja mm 760 - 

Skupni tovor 140 Kg - 

Širina platforme (notranja) mm 680 - 

Hitrost vetra NULA 
KO SO DVIGNJENA TLA 
NAMEŠČENA NA STROJU, SE 

LUI HD EL 
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4. DEL PREVOZ IN RAVNANJE  

       4.1 PROSTOR ZA PROMET IN RAVNANJE 
  
4.1.a 
Nevarnost drobljenja, udarci in odrgnine 
Osebje, ki je odgovorno za premikanje platforme, je moralo 
prebrati in razumeti varnostne zahteve iz tega priročnika 
(glej 2. del). 
Nositi mora delovne rokavice, čelado in zaščitno obutev. 
  
4.1.b 
Neodvisno od števila oseb, ki so odgovorne za premikanje 
platforme, mora biti vedno nekdo odgovoren.  
  
4.1.c 
Pred prevozom ploščadi se prepričajte, da so tla poravnana 
in brez lukenj. 
  
4.1.d 
Preden začnete, preberite ves 4. del, da se boste 
pravočasno pripravili v primeru potrebe. 
  
4.1.e 
Očistite območje, kjer bo postavljena ploščad, da preprečite 
zdrs, spotikanje ali padec. 
  
4.1.f 
Platformo je mogoče razložiti na 4 različne načine: 
1-Z viličarjem z ustrezno dvižno nosilnostjo (glejte 3. del 
Specifikacije ali označevanje glasovne »teže«) glejte 
oddelek 4.2. 
2-Z uporabo naprave za nakladanje/razkladanje in 
ustreznega sklopa klančin glejte oddelek 4.3. 
3-Z uporabo nakladalnih in razkladalnih drsnikov in 
tovornega vitla glej oddelek 4.4. 
4-S premikanjem ploščadi z žerjavom glejte poglavje 4.5. 
  
4.1.g 
Nevarnost drobljenja in prevrnitve 
Prevoz je nevaren, zato ga mora izvajati zelo počasi, biti 
previden in paziti, da na njem ni izpostavljenih ljudi, živali ali 
stvari. 
4.1.h 
Nevarnost onesnaženja 
Embalaže ne zavrzite v okolje, temveč jo izberite glede na 
vrsto materiala (karton, les, jeklo, poliuretan itd.), Nato pa jo 
je treba dati v odpadke (odvisno od pravil države, v kateri je 
uporabljena platforma). 
  
4.1.i 
Platforma je na viličarju. Prepričajte se, da ni nobenih cevi 
ali kablov, ki bi lahko ovirali vilice.  
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4.2 POSTOPKI RAZTOVARJANJA/
NALAGANJE PLATFORME Z VILIČARJEM  
 
4.2.a 
Platforma lahko prispe: 
4.2.a1- zapakirano s paleto 
4.2 a2 - zavita v celofan s paleto 
4.2.a3 - zavita v celofan brez palete 
 
 
4.2.a1 - Priloženo na paleti  
Če želite ploščad raztovoriti v škatli s paleto z viličarjem, 
naredite naslednje: 
  
-Vile viličarja postavite na paleto. 
- Škatlo dvignite zelo počasi za približno 10 ali 20 cm in… 
- Prepričajte se, da ni izpostavljenih ljudi, vzemite škatlo iz 
tovornjaka ali posode in jo postavite na tla. 
  
- Nevarnost rezanja  
Ko jo uporabnik položi na tla, mora nositi rokavice, 
odporne proti rezanju, zato z ustreznim orodjem odstranite 
pokrov 
-Odvijte vijake na steni in odstranite 4 stene. 
  
- Nevarnost onesnaženja  
Embalaže ne mečite v okolje, ampak se obrnite na 
pooblaščene agencije za odstranjevanje ali pakiranja 
hranite za prihodnje prevoze. 
- Odstranite vilice s palete in… 
- Vilice vstavite v ustrezna ohišja platforme. 
- Prepričajte se, da na tem območju ni izpostavljenih ljudi, 
dvignite ploščad znova zelo počasi za približno 10 ali 20 
cm in jo približajte območju uporabe. 
-razkladanje platforme v škatli s paleto s pomočjo viličarja 
je končano. 
  
4.2.a2 - Zavita v celofan s paleto 
  
Za razkladanje platforme s celofanom na paleto z 
viličarjem naredite naslednje: 
  
-Vile viličarja postavite na paleto. 
- Dvignite platformo zelo počasi za približno 10 ali 20 cm 
in… 
-Opozori, da na območju ni izpostavljenih ljudi, vzemite 
platformo iz tovornjaka ali zabojnika in jo postavite na tla. 
  
Nevarnost rezanja 
Uporabnik mora nositi zaščitne rokavice 
  
-Vzemite škarje in izrežite majhne trakove 
-Torej, vedno pozorno, dvignite platformo zelo počasi za 
približno 10 ali 20 cm in jo približajte območju uporabe. 
- končano je razkladanje platforme v škatli s paleto s 
pomočjo viličarja.  
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4. DEL PREVOZ IN RAVNANJE  

        
4.2.a3 - Zavita v celofan brez palete  
Za razkladanje platforme s celofanom z viličarjem naredite 
naslednje: 
  
-Vile postavite v ustrezna ohišja platforme. 
- Dvignite platformo zelo počasi za približno 10 ali 20 cm 
in… 
-Upoštevajte, da na tem območju ni izpostavljenih ljudi, 
vzemite platformo iz tovornjaka ali zabojnika in jo odnesite 
blizu območja uporabe. 
- opravljeno je razkladanje platforme, zavite v celofan, z 
viličarjem.  
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4.3 POSTOPEK NAKLADANJA/
RAZKLADANJA PLATFORME Z UPORABO 
KLANČIN IN VITLA (ZA LUI WH 460; LUI HD; 
LUI HD WD) 
  

4.3.a 
Če želite izvesti postopek nakladanja/razkladanja 
platforme z uporabo klančin in vitla, ravnajte po 
naslednjem postopku: 
  
Opozorilo o nevarnosti rezanja 
Uporabnik mora nositi rokavice, odporne proti rezanju 
 
- Vzemite rezalnik 
 
- Odstranite celofan, pri tem pazite, da si ne poškodujete 
rok in ne poškodujete platforme.  
  
· Opozorilo o nevarnosti zdrsa 

Odstranite celofan in ga takoj odložite v posebne 
zabojnike za odpadke. 

  
4.3.b Namestitev razkladalnih klančin 
- pridobite ustrezne nakladalno-razkladalne rampe, ki jih je 
odobril proizvajalec, da vzdržijo težo platforme; druge 
vrste niso dovoljene (glejte 3. del Tehnične specifikacije). 
  
- Postavite nakladalno-razkladalne rampe in jih pritrdite na 
prevozna sredstva s sornikom, po možnosti pa tudi z 
distančniki, da bo spust varnejši in stabilnejši. 
  
- Opozorilo na splošno nevarnost 
Upravljavec mora zagotoviti, da: 
- Je platforma popolnoma spuščena, 
- Na območju manevriranja ni izpostavljenih ljudi, živali ali 
stvari, 
- Tla so ravna (brez lukenj) in pravilno očiščena.  
  
4.3.c 
Vzemite kljuko za vitel (pazite, da je dobro pritrjena) in jo 
vstavite na ustrezne sedeže na platformi, tako da je kabel 
dobro potegnjen. 
  
Spustite gumba Stop/Emergency (ustavitev/nuja) Q3 in/ali 
P6.  
  
4.3.d 
Obrnite ključ za vžig Q2 v desno (pri sistemu ZAPI sveti 
ustrezna lučka), da omogočite krmiljenje od spodaj. 
Pritisnite tipki Q4A in Q4B hkrati v 30 sekundah, dokler ne 
zaslišite »KLIK«, da sprostite električno zavoro, in luči 
košare ter nosilca začnejo utripati s sistemom ZAPI (od 
tega trenutka so električne zavore onemogočene).  
Informacije bodo prikazane s pomočjo sistema TRONIC. 
“8.2 BRAKES MANUALLY RELEASED” 
  
4.3.e 
Opozorilo Nevarnost prevračanja 
Nadaljujte zelo počasi po klančinah in se prepričajte, da 
sta oba kolesa dobro vodena.  
 

Q2 
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4. DEL PREVOZ IN RAVNANJE  

        
4.3.f 
Platformo ročno namestite na klančine in ... 
  
4.3.g 
... skrbno upravljajte z vitlom, da premaknete ploščad in/ali 
jo približate nakladalno-razkladalni klančini. 
  
4.3.h 
Po končanem ravnanju in/ali razkladanju s klančin izklopite 
vitel. 
  
  
Pritisnite gumb Stop/Nuja Q3 in/ali P6 
in obrnite ključ za vžig Q2 na »0«. 
  
4.3.i 
Odstranite nakladalno-razkladalne rampe s prevoznega 
sredstva.  
  
  
4.3.l 
Postopek nakladanja/razkladanja ploščadi z uporabo 
klančin in vitla je končan.  
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4.4 POSTOPEK NAKLADANJA/
RAZKLADANJA PLATFORMO Z UPORABO 
ŽERJAVA 
  

4.4.a 
Za izvedbo postopka nakladanja/razkladanja ploščadi z 
žerjavom naredite naslednje: 
  
4.4.b 
Nevarnost rezanja 
Uporabnik mora nositi zaščitne rokavice 
 
-Vzemi škarje 
- Odstranite celofan in bodite pozorni, da ne poškodujete 
rok in poškodujete platforme. 
  
- Nevarnost drsenja 
Odstranite celofan in ga takoj vrzite v ustrezne posode za 
posebne odpadne snovi. 
  
  
4.4.c 
Nevarnost drobljenja 
Preverite verige in jermene, da se prepričate, da ni 
nobenih nepravilnosti, preden jih uporabite za premikanje 
platforme. 
  
Prepričajte se, da so varno pritrjeni na kavelj žerjava in da 
žerjav lahko nosi obremenitev platforme (glejte 3. del 
»Specifikacije«). 
  
Strogo je prepovedano stati v nevarnem območju, ko tega 
zadnjega premika žerjav!! 
Najmanjša varnostna razdalja mora biti 3 metre. 
  
4.4.d 
Preverite, ali ste pritisnili gumba Q3 in/ali P6 Stop/Nuja. 
Odstranite ploščo s tipko in jo vstavite v košaro. 
  
4.4.e 
Verige ali jermene ustrezne nosilnosti vstavite v štiri luknje 
okvirja.  
  
4.4.f 
Konico verig ali pasov potegnite skozi notranjost košare in 
jih pritrdite na kavelj žerjava. 
  
4.4.g 
Premaknite ploščad, tako da ni izpostavljenih ljudi ali 
živali, dokler se ne postavite na tla. 
  
4.4.h 
Ponovite vse zgoraj opisane postopke. 
  
4.4.i 
Postopek nakladanja/razkladanja ploščadi z žerjavom je 
končan.  
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4. DEL PREVOZ IN RAVNANJE  

       4.5 ROČNO RAVNANJE V SILI za LUI WH 460; 
LUI HD; LUI HD WD; LUI HD EL.  
  

4.5.a 
Potegnite gumba Q3 in/ali P6 Stop/Nuja. 
  
4.5.b 
Obrnite ključ za vžig Q2 v desno (pri sistemu ZAPI sveti 
ustrezna lučka), da omogočite krmiljenje od spodaj. 
Pritisnite tipki Q4A in Q4B hkrati v 30 sekundah, dokler ne 
zaslišite »KLIK«, da sprostite električno zavoro, in luči 
košare in nosilca začnejo utripati s sistemom ZAPI (od 
tega trenutka so električne zavore onemogočene).  
Informacije bodo prikazane s pomočjo sistema TRONIC. 
“8.2—BRAKES MANUALLY RELEASED”.  
  
4.5.c 
Informacije bodo prikazane s pomočjo sistema TRONIC.  
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5. DEL NADZORNA PLOŠČA  

       

NADZORNA PLOŠČA IN NJEN OPIS 

Ozemljitveni moduli in krmilne omarice imajo lahko različne položaje, personalizacijo ali sestavo, celo 
razdeljeni na različne plošče ali združeni v en blok. 
  
Predstavljena predstavitev prikazuje celotne različice. V vsakem primeru, če se ukaz razlikuje od 
predstavljene sheme, je v njem vedno zapisana funkcija, na katero se nanaša. 
  
OPOMBA 
Za dodatne informacije o shemi glejte referenčno shemo nameščene platforme. 
 
P - KONTROLNA ŠKATLA ZA PLATFORMO  
  
P1 - Naprava za zaklepanje koles:  
Naprava za zaklepanje koles je omogočena tako, da izbirnik postavite v desno ali pritisnete ustrezni 
gumb, s čimer lahko vozite vozilo le po ravni črti, tako naprej kot nazaj.  
  
LED VKLOPLJEN označuje, da je bila aktivirana naprava za zaustavitev kolesa.  
LED IZKLOPLJEN označuje, da je naprava izključena, kar omogoča vožnjo vozila v katero koli smer.   
  
P2 - Tipka za način Dvig/spust 
LED VKLOP pomeni, da je bila izbrana funkcija dviganja/spuščanja. 
LED IZKLOP označuje, da funkcija dviganja/spuščanja ni bila izbrana.   
  
P3 - Tipka načina Oprijem  
LED VKLOPLJEN označuje, da je bila aktivirana pogonska funkcija. 
LED IZKLOPLJEN označuje, da pogonska funkcija ni bila aktivirana.  
  
P4 - Merilnik akumulatorja 
To je zaslon, osvetljen z 10 palčkami, ki poudarja stanje napolnjenosti baterije. 
Osvetljena LED se nanaša na najnižjo raven napolnjenosti baterije, 10 LED pa na polnost.  
 
 
 
 

5.1 NADZORNA PLOŠČA  

LUI WH 460;  
LUI HD;  

LUI HD WD;    
LUI HD EL 
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P5 - Modul krmilne palčke 
Krmilna palčka nadzoruje vožnjo vozila ter dviganje in spuščanje platforme.  
  
Krmilna palčka je opremljena s krmilnikom ročice »Human Presence« (prisotnost človeka) (P5a), ki se 
uporablja za upravljanje platforme.  
Pritisniti ga je treba vsakič, ko upravljate krmilno palčko, in ko enkrat pritisnete, omogoči zvočni signal.  
  
S sprostitvijo krmilne palčke vozilo zaklene v načinu vožnje.  
V načinu dviganja sprostitev krmilne palice ustavi ploščad med fazo dviganja ali spuščanja. Hitrost 
gibanja je sorazmerna in jo nadzira gibanje krmilne palčke. Ko je košara v spodnjem položaju, lahko 
hitrost povečate tudi s pomočjo izbirnika hitrosti (P7).  
Ko dvignete košaro, bo hitrost samodejno prešla na varnostno nizko hitrost. 
  
P6 - Gumb za zaustavitev v sili 
Če platforma deluje nepravilno ali bo nujno treba blokirati vse premikajoče se dejavnosti vozila, 
pritisnite ta gumb, da izklopite napajanje. Če je gumb deaktiviran, ne bo zagnal platforme, ampak bo 
omogočil vnos napetosti.  
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Q - MODUL OZEMLJITVE 
Ko je izbran modul ozemljitve, se nadzorno polje platforme samodejno izključi 
  
Q1 - ZASLON 
To je glavni zaslon krmilnega sistema in prikazuje koristne informacije o stanju sistema ter diagnostične 
informacije, če sistem zazna težavo z vozilom. 
  
Q2 - STIKALO S 3 POLOŽAJI 
Obrnjen v levo omogoča samo ukaze iz nadzornega polja na plošči platforme 
(za LUI WH 460, LUI HD, LUI HD WD in LUI HD EL. zasveti LED Q1l). 
Obrnjen v desno omogoča le ukaze iz ozemljitvenega modula šasije. 
(za LUI WH 460, LUI HD, LUI HD WD in LUI HD EL zasveti LED Q1m). 
V osrednjem položaju izklopite vsak kontakt. Upravljavec mora ključ sneti in ga predati odgovornemu za 
varnost. 
  
Q3 - GUMB ZA ZAUSTAVITEV V SILI  
Ko pritisnete, takoj ustavi vse faze platforme. 
Če je dvignjen, NE zaženite platforme znova, vendar omogoča vstavljanje napetosti. 
  
 Q4A/B PUŠČIČNI GUMB LEVO/DESNO   
  

Q5 - PUŠČICA NAVZGOR 
Ta gumb deluje samo, če je stikalo Q2 vklopljeno na desno. 
Če pritisnete in držite pritisnjen, ta gumb omogoča dvig košare. 
  
Q6 - PUŠČICA DOL 
Ta gumb deluje samo, če je stikalo Q2 vklopljeno na desno. 
Če pritisnete in držite pritisnjen, ta gumb omogoča spuščanje košare. 
  
  
Q7 - INDIKATOR STANJA AKUMULATORJA, KADAR JE POD NAPETOSTJO  
Rumena indikatorska lučka kaže, da je akumulator skoraj prazen. 
Rdeča indikatorska lučka kaže, da je akumulator prazen. 
Zelena lučka kaže, da je akumulator napolnjena. 
  
Q8 - VTIČNICA ZA POLNILEC AKUMULATORJA  
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Je glavni zaslon krmilnega sistema in prikazuje koristne informacije o stanju sistema in morebitnih 
nepravilnostih.  
  
Q1a STANJE NAPRAVE AKUMULATORJA  
Kazalnik stanja napolnjenosti akumulatorja predstavlja 10 zarez: vsaka zareza predstavlja 10 % 
napolnjenosti akumulatorja. Ko se akumulator izprazni, zareze postopoma izginejo ena za drugo, od 
zgoraj navzdol, sorazmerno z vrednostjo preostale napolnjenosti akumulatorja. Ko je napolnjenost 
akumulatorja nižja ali enaka 40 %, začnejo prikazane zareze utripati.  
  
Q1b URNI ŠTEVEC 
Prikazana številka prikazuje opravljene ure.  
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6. DEL DELOVANJA  

       6.1 UVOD PRED VSAKO UPORABO 
6.1.a 
Nevarnost drobljenja - trčenje in odrgnjenje 
Upravljavec, ki je odgovoren za uporabo platforme, mora biti obveščen o varnostnih 
navodilih, prikazanih v tem priročniku (glej 2. del), in mora nositi delovne rokavice in 
zaščitno obutev. 
  
6.1.b 
Pred in po vsaki uporabi na začetku vsakega premika mora upravljavec vedno izvesti: 
Pregled pred zagonom (6.2) - Preskus delovanja (6.3). 
  
6.2 PREGLED PRED ZAGONOM  
6.2.a 
Prepričajte se, da so vsi priročniki v ustreznih vsebnikih na plošči platforme. 
  
6.2.b 
Prepričajte se, da so oznake ploščadi in vse varnostne nalepke na svojem mestu 
popolnoma celovite in berljive. 
 6.2.c 
Preverite platformo, da preverite odsotnost nepravilnosti (primer: razpoke na zvarih, 
manjkajoči ali izgubljajoči se vijaki, različne vdolbine, upogibanje itd.), Okvare ali 
nedovoljene spremembe (primer: nedovoljeno dvignjeno vozilo), odvisno od tega, kako 
ima platforma dobavil proizvajalec. 
  
6.2.d 
Preverite celovitost košare in pravilno delovanje vhoda (samodejna zapora). 
  
6.2.e 
Preverite in preskusite delovanje vseh varnostnih naprav (gumba za zaustavitev/
zasilnost Q3 in P6, utripanje, varnostni drog, mikrostikalo, naprava za nagibanje, 
naprave z luknjami). 
  
6.2.f 
Preverite delovanje ključnega stikala Q2. 
  
6.2.g 
Preverite in preskusite delovanje spustne ročice varnostnega priročnika  
  
6.2.h 
Preverite nivo vode v baterijah in se prepričajte, da ne pušča. Kabli morajo biti nenehno 
pravilno pritrjeni na objemke; ne sme biti korozije. 
  
6.2.i 
Preverite, da na gumijastem kolesu ni poškodb, odrgnin ali globokih ureznin in da na 
kolesih ali okoli njih ni smeti. 
 6.2.l 
Preverite sistem podaljška košare. 
 6.2.m 
Preverite, ali olje ne pušča. 
  
6.2.n 
Preverite, ali je hidravlično olje na ravni, če ga napolnite na pravilno raven (glejte 9. Del 
Vzdrževanje). 
  
6.2.o 
Če boste našli eno ali več nepravilnosti, je uporaba platforme prepovedana, zato pred 
začetkom uporabe naredite vse potrebno (glejte 9. del Vzdrževanje). 
  
6.2.p 
Postopek inšpekcijskega pregleda pred začetkom je končan. 
Nadaljujte z delovnim testom.  
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6.3 PRESKUS DELOVANJA  
Ne pozabite, da je moral upravljavec pred izvajanjem preskusa funkcije opraviti postopek 
pred inštalacijskim pregledom. 
  
6.3.a 
Nevarnost - Nevarnost električnega udara   
Stroj NI izoliran. 
  
6.3.b 
Upoštevajte varno razdaljo od električno nabitih vodnikov (daljnovodov) in naprav. Pri 
dvignjenem stroju morate omogočiti nihanje stroja (premikanje z ene strani na drugo) in 
električni vod. Ta naprava ne zagotavlja zaščite pred stikom ali bližino električno nabitih 
vodnikov. 
  
6.3.c 
Opozorilo: nevarnost električnega udara 
Pred uporabo platforme se prepričajte, da je območje nad njo brez ovir, da omogočite 
popolno dviganje same platforme. 
  
6.3.d 
Ne uporabljajte platforme, če naslednji kontrolniki pokažejo napako. 
  
  
  
  
  
6.3.e Preskus delovanja 
         -A) Delovanje in preverjanje nadzora tal  
  
6.3.e1 
Ključno stikalo Q2 zavrtite v desno (krmiljenje ohišja). 
  
6.3.e2 
Pritisnite in držite pritisnjen dvižni gumb Q5, da omogočite dvig košare. Če želite ustaviti 
nadmorsko višino, spustite gumb. 
  
6.3.e3 
Pritisnite in držite pritisnjen gumb za spuščanje Q6, da omogočite spust košare. Če želite 
ustaviti platformo, spustite spustite gumb. 
  
6.3.e4 
Q3 Preskus zaustavitve/dela v sili. 
Ko je platforma v gibanju, pritisnite gumb Q3 Stop/Nuja. 
Platforma se mora takoj ustaviti. 
  
6.3.e5 
Preskus ročice za zasilno mehansko spuščanje. 
Ko dvignete platformo z dvignjeno košaro, povlecite zasilni vzvod, da mehansko spustite 
košaro platforme. 
Sprostitev ročice mora ustaviti spuščanje.    
  
6.3.e6 
»Postopek delovnega preskusa - A) Delovanje in preverjanje nadzora tal« je končan. 
Nadaljujte s »Postopek preskusa funkcije - B) Preverjanje in delovanje krmiljenja 
košare«.  
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6.3.F Preskus delovanja  
         - B) Krmiljenje in delovanje košare:  
  
6.3.f 1 
Ključno stikalo Q2 obrnite v levo (nadzorna plošča). 
  
6.3.f 2 
Vnesite košarico, nato zaprite in zavarujte vhod.   
  
6.3.f 3 
Pritisnite gumb načina pogona P3, da izberete funkcijo pogona.  
Pritisnite in držite ročico P5a »Človeška prisotnost« na krmilni palici in s premikanjem 
krmilne palice P5 preverite volan (levo/desno-naprej/nazaj).  
Če želite zakleniti pogon, spustite ročico »Človeška prisotnost« P5a ali krmilno palčko 
ponastavite v osrednji položaj.  
  
6.3.f 4 
Preskus funkcije zaustavitve/nuje.  
Pritisnite gumb Stop/nuja P6 s premikanjem platforme.  
Platforma se takoj ustavi.  
  
  
  
6.3.f 5 
Pritisnite izbirnik načina dviganja/spuščanja P2, da izberete funkcije dviganja/spuščanja. 
  
6.3.f 6 
Pritisnite in držite ročico »Človeška prisotnost« P5a na krmilni palčko in, premikajoč 
krmilno palčko P5 naprej in nazaj, in preverite dviganje in spuščanje košare.  
  
Če želite zakleniti dviganje/spuščanje, spustite ročico »Prisotnost človeka« P5a ali 
krmilno palčko P5 ponastavite v sredinski položaj.  
  
6.3.f 7 
Preskus funkcije zaustavitve/nuje P6. 
Pritisnite tipko Stop/nuja P6 s platformo v načinu dviganja/spuščanja. 
Platforma se takoj ustavi.  
  
6.3.f 8 
Uporaba platforme je prepovedana, če je odkrita ena ali več nepravilnosti, po možnosti 
pred začetkom obdelave (glej 9. del Vzdrževanje) 
  
6.3.f 9 
Platformo nastavite na Zero Energy Status (stanje ničelne energije). 
  
6.3.f 10 
Pred uporabo platforme je treba opraviti popravila; nujno je zagotoviti njegovo varno 
delovanje.  
  
6.3.f 11 
Postopek »Preskus delovanja - B) Nadzor in delovanje košare« je končan; nadaljujte z 
uporabo.  
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6.4 NAVODILA ZA DELOVANJA - Uvod 
  
6.4.a 
Opozorilo - Splošna tveganja 
Delovanje smejo izvajati samo usposobljeni operaterji, ki so 
bili usposobljeni za uporabo stroja. Pred uporabo stroja 
morajo upravljavci natančno prebrati in razumeti varnostne 
predpise iz 2. dela in vsebino tega priročnika. 
  
6.4.b 
Pred začetkom delovanja 
Opozorilo - Splošna tveganja 
Upravljavec 
  
a) Preverite, da je platforma postavljena na čista tla, brez 
lukenj in dobro poravnana ter da lahko nosi težo platforme 
(glejte 3. del Specifikacije). 
  
b) Preverite, ali v gibljivem območju ni izpostavljenih ljudi, 
živali ali stvari in ali na območju, kjer boste delali, ne bo 
zračnih ovir. 
  
c) Ne pozabite, da: 
-Upravljavec mora izvesti vse manevre s krmiljenjem, 
nameščenim na plošči s tipkami na plošči platforme;  
  
-Prevod je nastavljiv s krmilno palčko P5, 
-Ko je košara popolnoma spuščena, je največja hitrost 
približno 50 m/min; 
- Ko dvignete košaro, je hitrost samodejno omejena na 
največ 9 m/min. 
-Podaljške košare je treba umakniti med dohodnim/
odhodnim operaterjem v/iz košare. 
  
 
6.5 PRED VSTOPANJEM V PLATFORMO  
Preverite v ozemljitvenem modulu, da: 
- izbirnik tipk Q2 je v levem položaju (nadzor na krovu) 
  
- ponastavi se gumb Stop/nuja Q3,  
  
  
 
6.6 PRIDITE NA PLATFORMO  
  
6.6.a 
Ko morate podaljšati košaro, naredite naslednje:  
  
-Potegnite črne gumbe navzdol (ugasnili bodo iz ohišja). 
-Pritisnite naprej na podaljšku koša do končnega hoda. 
-Spustite gumbe, zaslišali boste hrup. Oba gumba sta spet 
v svojem varnostnem položaju. 
-Ponovite postopek, da razširite drugo stran košare.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q3 
Q2 
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Če želite tovor namestiti na koš, poskrbite, da: 
- obremenitev je uravnotežena, 
  
- ne prekoračite največje teže tovora, vključno s težo 
osebe (glejte 3. del Tehnične specifikacije). V primeru 
preobremenitve poseže varnostni ventil (glej hidravlični 
diagram na strani 11.82), ki preprečuje dvig košare. Vsaka 
zamenjava ventila, ki ga ni odobril Braviisol D.M., je 
prepovedana.  
  
- tovor NIKOLI ne štrli več kot 20 cm z obeh strani košare, 
  
  
- Opozorilo Nevarnost stiskanja  
če nekateri deli tovora štrlijo, jih privežite na ograjo koša 
- NIKOLI ne vežite ničesar iz košare. 
  
  
  
6.6.c 
Po potrebi nosite varnostni pas in ga priklopite v ustrezno 
ohišje. 
  
 
  
 
 
6.6.d 
Nevarnost: roke se lahko zdrobijo ali okončine 
odsekajo 
Med premikanjem imejte telo znotraj košare, tako da 
okončine ne motijo okoliških pritrjenih delov. 
  
  
  
  
  
  
6.6.e 
Opozorilo Nevarnost trka 
Med premočrtnim gibanjem in/ali dvigovanjem/spuščanjem 
mora biti uporabnik pozoren, da delovno območje na tleh 
in nad košaro nikoli ne vsebuje ovir ali nevarnosti  
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6.6.f 
Opozorilo - Nevarnost padca 
Upravljavec v nobenem primeru ne gre po ograjah košare, 
niti ne postavlja stopnic, desk ali drugih stvari, da bi 
dosegel višje delovne položaje. Poleg tega se v nobenem 
primeru ne nagne iz ograje košare platforme. 
  
  
6.6.g 
Odločite se, katero funkcijo boste aktivirali, naj bo 
premočrtno gibanje ali dvig/spust.  
  
6.6.h 
Postopek »Navodila za uporabo« je končan, nadaljujte z 
drugimi operacijami pogona. 
  
  
  
 
 
 
 
  
  
6.7 vozne operacije 
  
6.7.a 
Ko enkrat pritisnete gumb modulacije oprijema P3, bo 
ustrezni LED zasvetil (aktivirana funkcija pogona). 
Opomba: ko lučka LED utripa ali ugasne, za ponovni 
zagon funkcije znova pritisnite isti gumb. 
  
6.7.b 
Samo, če je na voljo, preverite, da naprava za blokiranje 
koles P1 ni aktivirana.   
  
6.7.c 
Pritisnite in držite pritisnjeno ročico za omogočanje P5a na 
krmilni palčki P5 in jo premikajte, odvisno od potrebe. 
  
6.7.d 
Za zaustavitev vozila je dovolj, da sprostite ročico za 
omogočanje P5a na igralni palici P5 ali samo krmilno 
palčko P5.  
Zavora je samodejna. 
  
6.7.e 
Po potrebi premaknite ploščad po ravni črti (naprej/nazaj), 
s pomočjo izbirnika P1 aktivirajte napravo za blokiranje 
koles. 
Lučka LED zasveti, kar pomeni, da je aktivirana naprava 
za blokiranje koles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3 
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6.7.f Dviganje/spuščanje  
- Ko enkrat pritisnete gumb P2, bo LED svetila, kar 
pomeni, da je bila izbrana funkcija dviganja/spuščanja.  
Opomba: ko lučka LED utripa ali ugasne, za ponovni 
zagon funkcije ponovno pritisnite gumb. 
- Ročka za omogočanje P5a na krmilni palici P5 se 
uporablja za omogočanje krmilnih elementov na krmilni 
palici P5 in mora biti med uporabo krmilne palice P5 
pritisnjen.  
- Premaknite krmilno palčko P5, da dvignete ali spustite 
košaro.  
- Spustite krmilno palčko, da ustavite vozilo med fazo 
dviganja/spuščanja.  
6.7.g 
Če je med delom treba zamenjati mesto, uporabite krmilno 
palčko P5, to pomeni, da pritisnete in držite pritisnjeno 
ročico za omogočanje P5a krmilne ročice P5 in jo 
premaknete glede na potrebo po pritisku na gumb P3. 
6.7.h 
Ko končate delo na tem območju ali če morate narediti 
novo obremenitev, nadaljujte na naslednji način: 
6.7.i 
Opozorilo Nevarnost drobljenja 
Prepričajte se, da pod platformo ni ljudi, živali ali stvari. 
6.7.l 
Premaknite krmilno palčko P5 in popolnoma spustite 
ploščad ter nadaljujte z delom. 
6.7.m 
Na koncu dela pripeljite platformo v ničelno stanje. 
6.7.n 
Postopek »Navodila za uporabo« je končan.  
  
 
6.8 NA KONCU DELOVNEGA DNE 
  
6.8.a 
Preverite nivo vode v akumulatorju in ga po potrebi 
napolnite, kot je opisano v oddelku 9.6. 
6.8.b 
Preverite stanje napolnjenosti akumulatorja in ga po 
potrebi napolnite, kot je opisano v oddelku 9.7 
6.8.c 
Čistite vsak dan, kot je opisano v 8. delu 
6.8.d 
Postopek »Ob koncu delovnega dne« je končan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2 
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6.9 NA ZAHTEVO - DVIGNJENI SKLOP PLATFORME 
ZA MODEL LUI HD WD  
OPOMBA: 
Komplet superelevacije MORA biti nameščen samo na 
platformi LUI HD WD in se sme uporabljati samo v zaprtih 
prostorih na ravnih tleh.  
  
6.9.a 
Dvignjeno ploščad tvorijo štirje deli:  
 - A Stranska ograja (en kos); 
 - B Stranska ograja + N. 02 sprednje ograje 
         (en kos) z ustreznimi kavlji; 
 - C Sprehajalna osnova 
 - D Lestev;  
6.9.b 
Podaljšani komplet je zelo enostavno sestaviti:  
 - Okvir ploščadi namestite na ograjo ploščadi in se 
prepričajte, da so 4 pritrdilne kljuke dobro pritrjene na 
ograjo ploščadi. (slišati morate »KLIK«, ki označuje, da je 
podstavek dosegel varnostni položaj). 
  
 - Vstavite stransko tirnico v ustrezne luknje na kleti 
sprehajalne površine in se prepričajte, da sta oba palica 
na dnu stranske tirnice spet v svojem varnostnem 
položaju. (Slišati je treba »klik«, ki označuje, da so palice 
dosegle svoje mesto). 
  
 - Upoštevajte enak postopek za pozicioniranje stranske 
ograje + N. 02 prednje ograje in se prepričajte, da sta obe 
kljuki C1 in C2 pritrjeni na ograjo, da lahko obe 
komponenti ostaneta skupaj. 
  
 - Za dostop do dvignjene površine se na lestvi priklopite 
na ograjo ploščadi v bližini lovilnih vrat. 
  
 - Ploščo z gumbi pripeljite na dvignjena tla in jo pritrdite 
na ograjo. 
  
6.9.c 
Montaža dvignjene ploščadi je končana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NADVIŠINA DOSTOPNIH 
VRAT 

B1 

B2 

C1 

C2  

 D 

 A1 

 A 

 C 

 A1 

 B 

C1 

C2  
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       7 UVOD - IZKLOPNA FAZA  
Platformo je mogoče ustaviti, kot je opisano spodaj: 
  
7.1 - Začasna zaustavitev  
7.2 - Dnevna zaustavitev 
7.3 - Dolgotrajna zaustavitev 
7.4 - Izklop v sili  
7.5 - Zasilno spuščanje  
7.6 - Ročno ravnanje v sili 
          
Naslednje informacije opisujejo, kako se obnašati v vseh 
prej omenjenih primerih. 
7.1 ZAČASNI IZKLOP 
Za začasno zaustavitev platforme spustite krmilno palčko P5 
in ročico za omogočanje P5a in vse funkcije, povezane z 
gibanjem, se samodejno ustavijo. 
  
7.2 DNEVNI IZKLOP 
Za ustavitev stroja ob koncu delovnega dne izvedite 
naslednja dejanja: 
  
7.2.a 
Prinesite ploščad v zaprtih prostorih na območje, zaščiteno 
pred morebitnim vdorom vode ali v okolje, kjer ni 
kondenzacije; na območju, kjer je prisotnost ljudi 
nadzorovana in je osebje pooblaščeno (ne pozabite, da je 
treba zaradi varnosti operaterjev odstraniti morebitne 
zunanje posege). 
  
7.2.b 
Prepričajte se, da je naprava v stanju brez napajanja, to je: 
- ploščad je popolnoma spuščena, 
- pritisnete gumb Stop/nuja Q3-P6 
- Stikalo s ključem Q2 je bilo odstranjeno z nadzorne plošče 
in je za to odgovoren vodja proizvodnje. 
  
7.2.c 
Preverite stanje baterij in ga po potrebi ponovno napolnite, 
kot je prikazano v oddelku 9.7. 
  

7.2.d 
Postopek dnevnega izklopa je končan . 
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7.3 PODALJŠAN IZKLOP  
Za tovrstno zaustavitev storite naslednje : 
 
7.3.a 
Premaknite ploščad znotraj, na območje, zaščiteno pred 
uhajanjem vode ali kondenzata; dostop do tega območja 
mora biti dovoljen samo zaupanja vrednemu osebju 
(odpraviti je treba morebitne zunanje posege, s čimer se 
zagotovi varnost operaterjev). 
  
7.3.b 
Prepričajte se, da je platforma v ničelnem stanju napajanja 
  
  
7.3.c 

Izvedite redno vzdrževanje, kot je opisano v 9. delu »Redno 
vzdrževanje« 
  
7.3.d 
Očistite stroj, kot je opisano v 8. delu Čiščenje. 
  
7.3.e 
Zaželeno je odstraniti nadzorno polje, kot je opisano: 
  
7.3.f 
Odklopite priključek ILME in namestite varnostni pokrov 
  
7.3.g 
Odstranite nadzorno omarico in jo postavite na varno mesto.  
  
7.3.h 
Postopek podaljšane zaustavitve je končan.  
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7. DEL ZAUSTAVITVE  

       7.4 IZKLOP V SILI  
7.4.a 
V primeru, da je upravljavec prisiljen pritisniti gumb 
Zaustavitev v sili P6-Q3, izvedite naslednjo operacijo. 
  
7.4.b 
Preglejte stroj, da ugotovite vzrok zaustavitve v sili. 
  
7.4.c 
Izberite: 
A - ali je treba stroj pripeljati v ničelno stanje napajanja. 
  
b - ali je možno škodo sanirati. 
  
c - ali se je treba obrniti na tehnično pomoč. 
  
7.4.d 
Če je mogoče odpraviti vzrok zaustavitve v sili, povlecite 
gumb za zaustavitev v sili P6-Q3 in zaženite ploščad po 
navodilih v delu 6 »Uporaba«.  
  
7.4.e 
Postopek zaustavitve v sili je končan. 
  
  
  

7.5 ZNIŽANJE V SILI  
7.5.a 
OPOZORILO: NEVARNOST DROBENJA  
  
  
Pri izvajanju te dejavnosti mora upravljavec zagotoviti, da 
se na dvometrskem območju ne nahajajo posamezniki, 
živali ali predmeti in da nad pokrovom ni ovir (to je 
površina, ki jo košara potrebuje v fazi spuščanja). 
  
7.5.b 
Spust v sili je mogoče izvesti na dva različna načina: 
a - upravljanje ročne ročice za spust v sili. 
b - z gumbom na nadzorni plošči 
  
a - Preprosto povlecite ročico Z ročico za ročni spust v 
sili. Na ta način se bo košara začela počasi spuščati. 
 - Po končani fazi spusta sprostite ročico. 
  
b - Izbirnik tipk Q2 postavite na desno s pritiskom na gumb 
Q6 na nadzorni plošči   
- Pritisnite gumb Q6, da spustite košaro.  
  
7.5.c 
Upoštevajte postopek, opisan v poglavju 7.4 Izklop v sili.  
  
7.5.d 
Postopek spuščanja v sili je končan . 
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8. DEL ČIŠČENJE  

       8.1 ČIŠČENJE 
  
8.1.a 
Ker platforma deluje v prisotnosti prahu, mora biti 
vsakodnevno ali kadar koli bi jo bilo treba očistiti. 
  
Oseba, odgovorna za čiščenje, je morala prebrati in dobro 
razumeti varnostne predpise, prikazane v tem priročniku 
(2. del). 
  
8.1.c 
Pred vsakim čiščenjem pripeljite platformo v ničelno 
stanje.  
  
8.1.d 

S krpo, rahlo navlaženo s čisto vodo: 
-razdelilne plošče, 
- površina platforma za teptanje, 
-področje za dvigovanje/spuščanje. 
  
8.1.e 
Postopek čiščenja je končan . 
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9. DEL OBIČAJNO VZDRŽEVANJE  

        9.1 PREDGOVOR IN SPLOŠNI NASVETI ZA VZDRŽEVANJE  
9.1.a 
Redno vzdrževanje je ključnega pomena za ekonomično in učinkovito delovanje 
platforme.  
Braviisol Mechanical Division srl si je močno prizadeval za povečanje zanesljivosti in 
poenostavitev rutinskih vzdrževalnih del.  
Minimalna pozornost redkim zahtevanim rednim vzdrževalnim operacijam bo 
zadostovala za zagotovitev učinkovitega delovanja platforme.  
  
9.1.b 
Oseba, zadolžena za vzdrževanje, je morala prebrati in dobro razumeti vse varnostne 
predpise, prikazane v tem priročniku, kot je opisano v 2. delu »Varnostni predpisi«). 
 
9.1.c 
Vzdrževanje je treba strogo izvajati s platformo v ničelnem stanju (del 2, stran 2. 16). 
9.1.d 
Vzdrževalnih del mora strogo izvajati samo en usposobljen upravljavec, razen če je to 
določeno, NIKOLI NE VEČ LJUDI. 

  
9.1.e 
Opozorilo na splošna tveganja 
Vzdrževalna dela mora izvajati usposobljeno osebje: 
  
- ki je prebral in dobro razumel varnostne predpise, prikazane v tem priročniku (glej 2. 
del). 
  
- kdo ima posamezne varnostne naprave in jih po potrebi uporablja 
  
- imeti mora na razpolago oblačila, primerno opremo in jih nositi in uporabljati glede na 
potrebe in nevarnosti. 
  
- in s platformo v ničelnem stanju napajanja. 
  
9.1.f 
Vsak poseg, ki tukaj ni naveden spodaj, velja za izredno vzdrževanje.  
  
9.1.g 
Popravil, modifikacij in izrednih vzdrževalnih del, razen tistih, ki so navedeni spodaj, ni 
mogoče izvesti brez predhodne pisne odobritve poprodajne tehnične službe 
proizvajalca.  
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9.1.h 
Na podlagi posebne situacije bo proizvajalec pisno odobril (skupaj z vsemi potrebnimi 
navodili) ali priporočil posredovanje lastnega tehničnega osebja.  
  
9.1.i 
Tako previden ukrep je potreben, saj lahko nepravilno ali nepravilno delovanje povzroči 
funkcionalne nepravilnosti, poškodbe stroja in telesne poškodbe. Proizvajalec ne 
prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice prej omenjenih postopkov. 
  
  
9.1.l 
Poleg tega razveljavijo garancijo in razveljavijo ES-izjavo o prvotni skladnosti. 
  
9.1.m 
Pred nadaljevanjem delovanja preverite celoten sistem, kot je navedeno v postopkih 
zagona.  
(glej 6. del).  
  
9.1.n 
Neupoštevanje teh varnostnih ukrepov lahko povzroči škodo na stroju in telesne 
poškodbe. 
  
9.1.o 
Spodaj so prikazani običajni vzdrževalni posegi. 
  
9.2 - Varnostni položaj, dvignjena košara  
  
 9.2a - V primeru, da košare ni mogoče električno dvigniti  
 - Za LUI WH 460. - LUI HD - LUI HD WD in LUI HD EL. 
  
  
 9.2b - V primeru, da košare ni mogoče električno dvigniti  
  
  
9.3 - Mazanje kolesc  
  
9.4 - Vizualni pregled nivoja olja 
  
9.5 - Preverjanje sponk akumulatorja  
  
9.6 - Preverjanje stopnje vode akumulatorja  
  
9.7 - Postopek polnjenja akumulatorja 
  
9.8 - Postopki zategovanja matic, vijakov in zatičev 
  
9.9 - Preverjanje ožičenja 
  
.10 - Inšpekcijski pregledi 
  
 9.10a Pogosti inšpekcijski pregledi »Kontrolni seznam za pogoste inšpekcijske 
preglede« 
  
 9.10b Letni inšpekcijski pregled »Kontrolni seznam letnih inšpekcijskih pregledov« 
  
  
Spodaj je prikazano, kaj morate storiti v vsakem od teh primerov . 
 
 
 
 
 

08-2022 Rev.01 



05 -2015 Rev.1 9.58 

9. DEL OBIČAJNO VZDRŽEVANJE  

       9.2 STANDARDNI VARNOSTNI POLOŽAJ Z 
DVIGNJENO KOŠARO  
To operacijo je treba izvesti le, kadar so potrebne 
vzdrževalne dejavnosti. Upravljavec mora uporabiti talno 
krmiljenje po naslednjem postopku: 
  
9.2.1 
Onemogočanje vseh gumbov v sili. 
  
9.2.2 
Izberite način talne postaje, tako da tipko Q2 obrnete v 
desno 
  
9.2.3 
Pritisnite tipko za gor Q5, da dvignete košaro do 1,5 mt. 
  
9.2.4 
Odstranite pokrov podnožja 
9.2.5 
Levo roko položite pod izhod varnostne palice in hkrati 
povlecite gumb za sprostitev droga. 
  
9.2.6 
Z rokami popolnoma sprostite varnostno palico. 
  
9.2.7 
Pritisnite tipke gor ali dol Q5 - Q6, da počasi premikate 
košaro, dokler se rob varnostne vrstice ne dotakne ohišja. 
  
9.2.8 
Izberite način IZKLOP in obrnite tipko Q2 na sredino in 
odstranite ključ. 
  
9.2.9 
Pritisnite gumb Stop/nuja Q3. 
  
9.2.10 
Na tej točki je mogoče izvesti zahtevano vzdrževalno 
operacijo . 
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9.2A KOŠARE NI MOGOČE ELEKTRIČNO DVIGNITI - ZA LUI WH 460 - LUI 
HD - LUI HD WD AND LUI  HD EL 
 
9.2a1 
Pripeljite platformo v stanje ničelnega napajanja (2. del, stran 2.16). 
  
9.2a2 
Vzemite viličar s primerno nosilnostjo (glejte poglavje 3 »Specifikacije«). 
  
9.2a3 
Z vilicami dvignite košaro in jo počasi dvignite do višine 1,5 metra. 
  
9.2a4 
Odstranite pokrove. 
  
9.2a5 
Odpnite in popolnoma spustite iz varnostnega droga, zaslišali boste »KLIK«. 
  
9.2a6 
Košaro držite za vilice viličarja, spustite košaro, dokler se varnostni drog ne 
nasloni na okvir. 
  
9.2a7 
Na tej točki je mogoče izvesti potrebna vzdrževalna dela . 
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9. DEL OBIČAJNO VZDRŽEVANJE  

       9.3 MAZANJE KOLEŠČKOV  
 
9.3.a 
Vsake šest mesecev preverjajte in po potrebi podmažite 
zglobe kolesc z majhnimi količinami maščobe kot: 
VISKOZNA OBIČAJNA MAST 
  
9.3.b 
Če želite nadaljevati s tem postopkom, morate platformo 
pripeljati v stanje ničelnega napajanja (2. del, stran 2.16). 
  
9.3.c 
S čopičem nanesite mast na zglobe vrtljivih koles. 
  
9.3.d 
Postopek mazanja kolesc je končan. 
  
  
 
  
9.4 VIZUALNI PREGLED NIVOJA OLJA 
 
Za pravilno delovanje stroja je potrebno redno vizualno 
preverjanje (3 mesece / 150 ur) nivoja olja v hidravličnem 
sistemu. Napačen nivo olja lahko kaže na prisotnost napak 
v hidravličnem sistemu in lahko poškoduje njegove 
komponente.  
 
9.4.a  
Dvignite košaro z gumbom za dvig na spodnjem zaslonu 
in potisnite varnostno palico, kolikor gre. 
 
 9.4.b 
Odstranite: 
  
- Za LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL. sprednji pokrov. 
  
- Za LUI WH 460 osrednji pokrov. 
 
9.4.c 
Odstranite varnostno palico in z gumbom za dvig 
spodnjega zaslona dvignite košaro in jo popolnoma 
spustite z zasilno ročico.  
Vizualno preverite nivo olja (ki mora biti med oznakama 
max in min) in ga po potrebi dolijte (vrsta mineralnega olja: 
ROLOIL LI22HIV) 
 
9.4.d  
Odstranite pokrov olja. 
  
9.4.e  
Dolivajte mineralno olje, dokler ne dosežete ustrezne 
ravni.  
  
9.4.f  
Ponovite opisano operacijo nazaj 
  
9.4.g  
Postopek "Vizualna kontrola nivoja olja" je končan. 
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9.5 PREVERJANJE SPONK AKUMULATORJA  
 
Nevarnost električnega udara! Stik z električnimi vezji 
pod napetostjo lahko povzroči resne poškodbe ali smrt. 
Prosimo, bodite zelo previdni in se izogibajte nošenju 
kovinskih predmetov (ure, prstani ipd.). Baterije vsebujejo 
kislino, zato je vedno priporočljivo nositi osebno zaščitno 
opremo ali katero koli drugo napravo v skladu z veljavno 
zakonodajo.  
 
Če želite nadaljevati s tem postopkom, morate platformo 
pripeljati v stanje ničelnega napajanja (2. del, stran 2.16). 
  
9.5.a  
Stanje sponk akumulatorja je treba preverjati vsaka dva 
meseca.  
 
  
9.5.b  
Če so sponke akumulatorja umazane ali oksidirane, 
izvedite naslednje: 
  
9.5.c  
  
- Za LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 
odprite loputo s črnim ročajem.  
  
9.5.d  
Odvijte matice z 10 mm izvijačem.  
   
9.5.e  
Odklopite sponke in jih očistite s krpo, rahlo namočeno v 
vodi.  
Če je oksidna plast visoka, površinsko plast odstranite s 
čopičem. 
  
9.5.f 
Temeljito jih posušite. 
  
9.5.g  
Postavite jih nazaj in bodite pozorni na položaj pozitivnih in 
negativnih polov. Nato jih privijte. 
  
9.5.h  
Sponke pokrijte z zaščitnim kontaktnim mazivom (kot je 
mazivo na osnovi farmacevtskega vazelina) in jih nato 
ponovno priključite. 
  
9.5.i  
Matice privijte z 10 mm izvijačem.  
  
9.5.l  
Pokrov postavite in/ali znova zaprite.  
  
9.5.m  
Postopek preverjanja sponk akumulatorja je končan . 
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9. DEL OBIČAJNO VZDRŽEVANJE  

       9.6 PREVERJANJE NIVOJA VODE 
AKUMULATORJA  
 
Nosite zaščitno obleko in očala ali drugo napravo v skladu 
z veljavnimi predpisi in pazite, da baterijska kislina ne 
pride v stik s kožo ali oblačili. 

 
9.6.a  
Pripeljite platformo v stanje ničelnega napajanja (2. del, 
stran 2.16). 9.6.b  
Nivo vode v bateriji je treba preveriti vsake 4 delovne dni 
ali pred ponovnim polnjenjem akumulatorja. 
  
9.6.c  
Nivo vode je mogoče preveriti z odstranitvijo nape.  
  
- Za LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 
odprite loputo s črno lupino. 
  
  
9.6.d  
Odstranite pokrove za baterije in se prepričajte, da je nivo 
vode vsaj 5 mm nad ploščami notranjih delov; po potrebi 
obnovite nivo z demineralizirano vodo.   
  
9.6.Ee Opozorilo  
Ker med polnjenjem del vode izhlapi, je treba po 30 
minutah dela ponovno preveriti. 
  
9.6.f  
S strojem izvajajte običajne postopke 30 minut in ta 
postopek izvedite še drugič, da dosežete zahtevano 
gladino vode 
9.6.g  
Za pravilno vzdrževanje akumulatorja glejte ustrezen 
uporabniški priročnik. 
  
9.6.h  
Opozorilo o nevarnosti eksplozije 
Kislinski akumulatorji za vlečni sistem ustvarjajo 
eksplozivne pline. Plamen ali iskre vedno držite stran od 
akumulatorja; med polnjenjem ne smete kaditi v bližini 
akumulatorja.  
  
9.6.i  
Namestite plastični pokrov na akumulator. 
  
9.6.l  
Ponovno namestite in/ali zaprite pokrov naprave.  
  
9.6.m  
Preverjanje nivoja akumulatorja je končano. Pri AGM aku-
mulatorjih tak pregled ni potreben, saj so hermetično zapr-
ti. 
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9.7 POSTOPEK POLNJENJA BATERIJE  
 
9.7.a  
Pripeljite platformo v stanje ničelnega napajanja (2. del, 
stran 2.16). 
  
9.7.b  
Opozorilo - Preverite in napolnite akumulator 
Popolnoma napolnite akumulator: 
-Po vsakodnevni uporabi 
-Po daljši ustavitvi dela platforme 
-In vsaj enkrat na 7 dni. 
  
9.7.c  
Za polnjenje akumulatorja naredite naslednje: 
  

9.7.d  
Pripeljite platformo v stanje ničelne moči. 
  
9.7.e  
Priključite ustrezen kabel v vtičnico. 
  
  
  
  
9.7.f  
Polnjenje akumulatorja je končano, ko signal za polnjenje 
akumulatorja Q7 (zelena lučka LED sveti) pokaže, da je 
akumulator napolnjen. 
  
9.7.g  
Ko je akumulator napolnjen, odklopite kabel. 
  
9.7.h  
Ko je akumulator napolnjen, odklopite kabel . 
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9. DEL OBIČAJNO VZDRŽEVANJE  

       9.8 POSTOPEK ZATEGOVANJA MATIC, 
VIJAKOV IN ZATIČEV  
9.8.a  
Pripeljite platformo v stanje ničelnega napajanja (2. del, 
stran 2.16). 
  
9.8.b  
Upravljavec mora enkrat mesečno preverjati matice in 
vijake ter zatiče in po potrebi poklicati tehnično pomoč, ki 
bo opravila potrebno vzdrževanje. 
  
Vsekakor mora enkrat letno poklicati tehnično pomoč, ki 
bo preverila in izvedla vzdrževanje matic in vijakov in 
zatičev celotne platforme. 
  
Ne pozabite, da morajo vse postopke izvajati samo strogo 
vzdrževalni tehniki, pooblaščeni s strani Braviisol Divisione 
Meccanica srl in ki so se udeležili tečaja usposabljanja v 
pooblaščenih asistenčnih centrih. 
  
  
  
  
  
  

9.9 PREVERJANJE OŽIČENJA  
  
9.9.a 
Te operacije je treba izvajati vsaka dva meseca. Za 
vizualni pregled kablov naredite naslednje. 
  
9.9.b 
: Upravljavec mora: 
- nositi delovna oblačila, zlasti rokavice, 
- prebrati in dobro razumeti varnostne predpise, prikazane 
v 2. delu tega priročnika, 
- postaviti platformo v ničelno stanje napajanja (2. del, 
stran 2.16). 
  
9.9.c 
Odstranite vse pokrove. 
  
9.9.d 
Preverite obrabljenost kablov. 
  
9.9.e 
Če jih je treba zamenjati, pokličite tehnično službo, ki bo 
zagotovila zamenjavo. 
  
9.9.f 
Postopek preverjanja ožičenja je končan . 
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9.10 PREGLED - Uvod   
Uporabnik/upravljavec ne bi smel sprejeti odgovornosti za obratovanje, dokler ni priročnik prebran in 
popolnoma razumljen, pa tudi če je dvigalo upravljal pod nadzorom izkušenega in usposobljenega 
upravljavca .  
 
S strojem sme upravljati samo usposobljeno in pooblaščeno osebje.  
  
Ta priročnik in njegove priloge je treba šteti za sestavni del te naprave in mora ves čas ostati pri 
napravi . 
 

Ker proizvajalec nima neposrednega nadzora nad uporabo in uporabo tega stroja, je za pravilno varno-
stno prakso odgovoren uporabnik in operativno osebje, upravljavec je odgovoren za pregled pred zago-
nom in redno vzdrževanje .   
 
9.10a POGOSTI PREGLED - POGOSTNI SEZNAM PREGLEDA   
 
OPOZORILO 
TA PREGLED JE TREBA IZVESTO VSAKE 3 MESECE ALI NA 150 URA, KAR SE ZGODI PREJ, 
ALI ČE STROJ NI V DELOVANJU VEČ KOT 3 MESECE. NEPRAVILNOST TEGA BI MOGLA DO 
SMRTI ALI RESNE POŠKODBE.  
  
   
  
Lastnik ali uporabnik je odgovoren za pogoste preglede 
Pregled mora opraviti usposobljen tehnik, usposobljen za mehanika, usposobljen za uporabo in 
vzdrževanje te posebne znamke in modela delovne ploščadi v zraku. 
Vedno posodabljajte evidence o inšpekcijskih pregledih 
Zabeležite in prijavite vsa neskladja in nepravilnosti nadzorniku. 
  
POGOSTNI PREGLEDNI SEZNAM  
MODEL    ______________________ 
  
SERIJSKA ŠTEVILKA  ______________________ 
  
LETO IZDELAVE ______________________ 
  
  
  OPIS 
  
______   1. Opravite vsa preverjanja, navedena v pregledu pred zagonom 
  
______   2. Preverite nivo in stanje olja - prepričajte se, da ima olje čisto svetlo barvo. 
  
______  3. Preverite celotni stroj za znake poškodb, zlomljenih zvarov, ohlapnih vijakov, nepravilnih 
ali začasnih popravil 
  
______   4. Preverite, ali so vsi nastavljivi ventili pretoka zaklenjeni 
  
______  5. Prepričajte se, da se košara s polno obremenitvijo ne spusti  
  
______  6. Preglejte motor in motorne ščetke 
  
______  7. Preverite, ali so na električnih komponentah in žicah poškodovani ali oksidirani deli.  
   
______ 8. Preverite nivo demineralizirane vode v akumulatorju 
  
  
DATUM       PODPIS       PREGLEDAL 
________________     _________________   ________________ 
  
  
Pregled mora opraviti usposobljen tehnik, usposobljen za mehanika, usposobljen za uporabo in 
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9.10b LETNI PREGLED - LETNI PREGLED Kontrolni seznam - obrazec B  
 

OPOZORILOTA PREGLED MORA BITI IZVEDEN NAJKASNEJE 13 MESECEV OD 
PREJŠNJEGA LETNEGA PREGLEDA. V PRIMERU, DA NE IZVEDETE TEGA PREGLEDA 
LAHKO TO PRIVEDE DO SMRTIALI RESNE POŠKODBE.  
Lastnik ali uporabnik je odgovoren za pogoste pregledePregled mora opraviti usposobljen tehnik, 
usposobljen za mehanika, usposobljen za uporabo in vzdrževanje te posebne znamke in modela 
delovne ploščadi v zraku. 
Vedno posodabljajte evidence o inšpekcijskih 
pregledih 
Zabeležite in prijavite vsa neskladja in nepravilnosti 
nadzorniku.   
LETNI PREGLED SEZNAM PREGLEDA - 
OBRAZEC B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 
Serijska številka: 
Model: 
Zadnji datum pregleda: 
Datum prevzetja v servis  

Stranka: 
Naslov: 
Mesto/Država/Poštna številka 
Telefon: 
Ime kontaktne osebe : 

Prodajalec: 
Naslov: 
Mesto/Država/Poštna številka 
Telefon: 
Ime kontaktne osebe : 

NALEPKA 

Legitimnost   

Zmogljivost obremenitev jasno 
označena 

  

Pravilen položaj 

Količina   

OGRAJE PLATFORME OGRAJE 
PLATFORM

E 

Vhodna vrata se pravilno zaprejo   

Vremensko odporna posoda za priročnike na 
krovu stroja 

  

Priročniki v posodo 

Pravilni zvar - brez znakov korozije ali 
poškodb 

  

PODALJŠEVANJE PLATFORME PODALJŠEV
ANJE 

PLATFORM
E 

Drsanje gladko in enostavno   

Teflonska drsna kolesa v celoti in niso poškodovana 

Vijak in podložke   

DVIGALNI SISTEM DVIGALNI 
SISTEM 

Struktura stebra   

Dvižno gibanje in hitrost   

Hrup med dvigovanjem/spuščanjem 

Spiralni kabel, ki gre skozi jekleno cev   

VARNOSTNA VZDRŽEVALNA PLOŠČA VARNOSTN
A 

VZDRŽEVAL
NA PLOŠČA 

Delovanje   

Stabilnost   

ELEKTRIČNE KOMPONENTE 

Delovanje ozemljitvenega modula   

Priključki   

Žice   

Delovanje krmilne palčke   

Spiralni kabel   

Integriteta akumulatorja   

Pravilno delovanje akumulatorja   

Delovanje polnilca akumulatorja   

USTAVITEV V SILI 

Prekinite vse vezje   

ŠASIJA 

Vijaki tesno pritrjeni   

Pravilno varjenje šasije - brez znakov 
korozije ali poškodb 

  

Pogonska gred pritrjena   

Zaščita prednjih obračalnih koles   

Nosilni ležaji   
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Koda 01 - Nizka napetost akumulatorja 
 Kabli akumulatorja so na akumulatorskih poljih razrahljani ali korodirajo. 
 Izhodne žice polnilnika DC iz polnilnika na akumulator so poškodovane ali odklopljene. 
  
Koda 02 - Levi drog PHP - GOR 
 Ovira pod LEVIM drogom za luknje. 
 Ovira okoli sklopa sprožilnika na dnu stebra. 
  
Koda 03 - Desni drog PHP - GOR 
 Kolesni blok je zagnan 
  
Koda 04 - Stanje nagiba 
 Če je naprava nagnjena za več kot 1,5° v eno ali obe smeri X ali Y, je to normalno delovanje. (DRIVE (vožnja) in 

LIFT UP (dvig) sta onemogočeni, ko je zaznan nagib).  Preverite, ali je ozemljitveni krmilni modul varno 
pritrjen na podporni drog stebra. Preverite, ali je ozemljitveni krmilni modul varno pritrjen na podporni drog 
stebra. 

  
Koda 05 - Sistem senzorjev ovir 
 Ni komunikacije z ozemljitvenim krmilnim modulom. 
 Ali je stroj opremljen s sistemom senzorjev ovir? 
 Ali so priključki električnega snopa od modula OSS prek razvodne omarice platforme do ozemljitvenega 

krmilnega modula tesni in nepoškodovani? 
  
Koda 07 - Levi pogonski motor - odklopljen 
 Preverite priključek levega pogonskega motorja M1 na modulu za nadzor vleke za varno in pravilno povezavo. 
  
Koda 08 - Desni pogonski motor - odklopljen 
  Preverite prikljuèek desnega pogonskega motorja M2 na modulu za nadzor vleke za varno in pravilno povezavo. 
Koda 09 - Leva zavora - odklopljena 
 Preverite priključek levega pogonskega motorja M1 na modulu za nadzor vleke za varno in pravilno povezavo. 
  
Koda 10 - Desna zavora - odklopljena 
 Preverite priključek desnega pogonskega motorja M2 na modulu za nadzor vleke za varno in pravilno povezavo. 
Koda 11 - Levi pogonski motor - kratek stik 
 Preverite kabelski snop od priključka (M1) na modulu za nadzor vleke do levega pogonskega motorja za 

poškodbe. 
Koda 12 - Desni motor - kratek stik 
 Preverite kabelski snop od priključka (M2) na modulu za nadzor vleke do levega pogonskega motorja za 

poškodbe. 
  
Koda 13 - Motor črpalke - odklopljen 
 Preverite pozitivne (+)/negativne (-) kable od ozemljitvenega krmilnega modula do motorja črpalke 
         čepi za ohlapne ali korodirane povezave. 
  
Koda 15 - Dvižni ventil - odklopljen 
 Preglejte žične sponke na ventilu za dviganje na dnu dvižnega valja, da so tesni in varno 
         povezani. 
  
Koda 16 - Dvižni ventil - kratek stik 
 Poškodovana napeljava v kabelskem snopu dvižnega ventila ali poškodovana tuljava dvižnega ventila. 
  
Koda 17 - Tlačni krmilni modul - Zložen nazaj 
 Ali stroj že dalj časa deluje na neprekinjenem ravnem ali grobem terenu. 
  
Koda 18 - Alarm - kratek stik 
 Poškodovana napeljava v kabelskem snopu alarma ali poškodovan alarm. 
  
Koda 19 - Alarm - odklopljen 
 Poškodovana napeljava v kabelskem snopu alarma ali poškodovan alarm. 
 Aktivirajte funkcijo za preverjanje, ali se oglasi alarm. 
  
Koda 20 - Svetilnik - kratek stik 
Poškodovana napeljava v kabelskem snopu svetilnikov ali poškodovana svetilna enota.  
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Koda 21 - Svetilnik - odklopljen 
 Je stroj opremljen z utripajočo rumeno lučko. 
  
Koda 22 - Rog - kratek stik 
 Poškodovana napeljava v kabelskem snopu sirene ali poškodovana hupa. 
  
Koda 23 - Hupa - odklopljena 
 Je stroj opremljen z zvočno enoto. 
  
Koda 24 - Pomožno #1 vezje - Kratek stik 
 Poškodovana napeljava v kabelskem snopu pomožne komponente 1 ali poškodovana komponenta. 
  
Koda 25 - Pomožno vezje # 1 - odklopljeno 
 Je stroj opremljen s komponento na pomožnem vezju št. 1. 
  
Koda 26 - Pomožna številka 2 - Kratek stik 
 Poškodovana napeljava v kabelskem snopu pomožne komponente 2 ali poškodovana komponenta. 
  
Koda 27 - Pomožna številka 2 - Odklopljen 
 Je stroj opremljen s komponento na pomožnem vezju št. 2. 
  
Koda 30 - Vlečni modul - Ni komunikacije s talnim krmilnim modulom 
 Preverite, ali so priključki komunikacijskega kabla, priključek P5 na ozemljitvenem krmilnem modulu in 
         okrogli vtiči na modulu za nadzor oprijema pravilno nameščeni v vtičnicah na obeh koncih. 
 Preverite, da so pozitivne (+) (RDEČE) in negativne (-) (ČRNE) povezave napajalnega kabla talnega 
         krmilnega modula do modula za nadzor oprijema na obeh koncih tesno pritrjene. 
·  
  
Koda 31 - Konzola za upravljanje platforme - Ni komunikacije z ozemljitvenim krmilnim modulom 
 Preverite povezavo kabelskega snopa na priključku P4 na ozemljitvenem krmilnem modulu in povezavi 

snopa 
        na drugem koncu na razdelilni omarici platforme. 
Koda 32 - Motor črpalke - prekomerni tok 
 Stanje preobremenitve platforme. 
  Ovira v sistemu stebra. 
 Pozitivne (+) in negativne (-) povezave črpalke so varne in nepoškodovane. 
 Zdrobljeni ali ukrivljeni hidravlični vodi. 
 Hidravlično puščanje. 
  
Koda 34 - Stikalo za zgornjo mejo je zaprto 
  
Koda 38 - Potrebno je umerjanje krmilne palčke 
  
Koda 39 - Akumulator je prazen 
  
Kode (100 - 199) - Ozemljitveni krmilni modul - Stanje napak 
 Da so vsi priključki snopa in akumulator pritrjeni in nepoškodovani na ozemljitvenem krmilnem modulu. 
 Akumulator je dovolj napolnjen. 
 Preverite, ali je statični ozemljitveni jermen, pritrjen pod osnovnim okvirjem, zanesljiv in nepoškodovan. 
  
Kode (200 - 299) - Nadzorna konzola platforme - Stanje napake 
 Poškodba kabelskega snopa nadzorne konzole platforme. 
 Zavarujte kabelske povezave od krmilne konzole platforme do razdelilne omarice platforme do 

ozemljitvenega krmilnega modula. 
 Preverite, ali je statični ozemljitveni jermen, pritrjen pod okvirjem podnožjem, zanesljiv in nepoškodovan. 
  
Kode (300 - 399) - Modul za nadzor vleke - Stanje napak 
 Poškodba kabelskega snopa modula za nadzor vleke  
 Preverite, ali je statični ozemljitveni jermen, pritrjen pod okvirjem podnožja, zanesljiv in nepoškodovan. 

•  Prepričajte se, da je statični ozemljitveni jermen, pritrjen pod okvirjem podnožja, zanesljiv in 
nepoškodovan.  
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VRSTA 

W=opoz
orilo 
A=alarm 

KOD
A 

  OPIS 

W 66 BATTERY LOW Nizka napetost akumulatorja 

W 228 TILLER OPEN 

Tovornjak je v stanju pripravljenosti, ko ostane stikalo za 
upravljanje več kot 30 sekund odprt 

W 247 DATA ACQUISITION V teku je postopek umerjanja največjega trenutnega toka 

W 249 CHECK UP NEEDED Potrebno je vzdrževanje 

A 8 WATCHDOG Zvočni alarm zaradi težave s strojno ali programsko opremo 

A 221 FLASH CHECKSUM 
Programska oprema je poškodovana ali je bliskovni pretvornik 

A 231 WATCHDOG#2 Težave s strojno ali programsko opremo 

A 212 WRONG  RAM Mikrokrmilnik RAM-a je poškodovan 

A 17 LOGIC FAILURE #3 Poškodbe v tokovnem zaščitnem vezju strojne opreme 

A 225 CURRENT SENS. KO Poškodovan tokovni senzor 

A 244 PHASE KO Ena od motornih faz je odprta 

A 28 PUMP VMN LOW Izhod črpalke prenizek v primerjavi z vhodno močjo 

A 29 PUMP VMN HIGH 

Izhod črpalke previsok v primerjavi z vhodno močjo 

A 31 VMN HIGH Izhod črpalke previsok v primerjavi z vhodno močjo 

A 254 AUX DRIV SHRT EB Mosfet v kratkem stiku 

A 251  WRONG BATTERY 
Napetost akumulatorja je previsoka ali prenizka (<0,8 Vbatt ALI > 
1,2 Vbatt) 

A 246 AUX DRIV.OPEN Gonilnik tuljave EB je poškodovan (ni ga mogoče zapreti) 

A 239 EVP2 NOT OK Gonilnik Evp2 v kratkem stiku 

A 240 EVP1 NOT OK Gonilnik Evp1 v kratkem stiku 

W 241 LIFT + LOWER Zahteva za dvojni ukaz 

A 214 EVP1 COIL OPEN 

Tuljava Evp1 ni priključena med Paux in NEVP1 izhodom, 
parameter VRSTA EVP v meniju je nastavljen na Analogno ali 

A 215 EVP2 COIL OPEN 

Tuljava Evp2 ni priključena med Paux in NEVP1 izhodom, 
parameter VRSTA EVP v meniju je nastavljen na Analogno ali 

W 52 PUMP I=0 EVER Tok v črpalki je vedno 0 

A 53 STBY I HIGH Vrnitev toka preseže omejitve, določene v stanju pripravljenosti 

A 252 WRONG ZERO Izhodna napetost ojačevalnikov je previsoka ali prenizka 

A 19 LOGIC FAILURE #1 Prenapetost/podnapetost 

A 18 LOGIC FAILURE #2 Povratni tokokrog motorja je poškodovan 

W 217 PUMP I NO ZERO Tok v črpalki ima nepravilne vrednosti 

A 197 VMN NOT OK 
Napetost v vlečnem motorju se razlikuje od nastavljene vrednosti 
za več kot 20 % 

A 60 CAPACITOR CHARGE Kondenzatorji se ne polnijo 

W 250 THERMIC SENS. KO Termični senzor preko dovoljenih vrednosti. 

W 62 TH. PROTECTION Regulator je dosegel temperaturo rezanja 85 °C 

W 65 MOTOR TEMPERAT. 

Baterija <= 10 %, če je nastavljen parameter PREVERJANJE 
AKUMULATORJA > 0 

A 206 TRUCK DISABLED Stroj, priključen na električno omrežje 

10.1 ODPRAVLJANJE NAPAK IN KODE NAPAK (ZAPI) 
MODEL LUI WH 460   
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W 218 SENS MOT TEMP 
KO 

Senzor temperature motorja ne deluje 

A 248 NO CAN MSG. 

Motor ne prejema sporočila CAN z zaslona ali od 

TILLER 

A 222 SMARTDRIVER KO Tabla ne zagotavlja pozitivnega EB 

W 224 WAITING FOR NODE Can vodilo vozlišča v alarmem stanju 

A 69 CURRENT SENS.KO Tok, izmerjen v stanju pripravljenosti, višji od pričakovanega 

W 13 EEPROM KO Napaka Eeprom 

A 30 VMN LOW Izhodna napetost motorja nižja od pričakovane 

A 74 DRIVER SHORTED Gonilnik tuljave LC v kratkem stiku ali odklopljen 

A 213 AUX BATT. SHORT. 
Ko krmilna ročica nadzoruje AUX +, je pozitivna vrednost visoka 
in ročica se znova posodobi 

A 234 DRV. SHOR. EV EV je v kratkem stiku 

A 37 CONTACTOR DRIVER Glavni kontakt zaprt 

A 75 CONTACTOR DRIVER Kontakt LC blokiran 

A 232 CONT. DRV. EV Gonilnik kontaktorja ventila 

A 220 KEY OFF SHORTED Nizek izklop 

A 223 COIL SHOR. MC-EB Kratek stik v LC ali EB 

W 235 COIL SHOR. EV. EV je v kratkem stiku 

A 38 CONTACTOR OPEN LC ni zaprt 

A 208 TILLER ERROR Različni vhodi med trdim in mehkim stikalom ter ročico 

W 78 VACC NOT OK 
Vrednost pospeševalnika je previsoka, stikalo za smer/vklop je 
odprto. 

W 79 INCORRECT START Napačno začetno zaporedje 

W 242 PUMP INC START Napačen pogon črpalke 

W 80 FORW + BACK Dve smeri aktivni hkrati 

A 230 EMERGENCY Priključek PAUX ni priključen na baterijo ali drugačna napetost 

A 229 POS. EB. SHORTED Visoka izhodna plošča, ko je ročica odprta 

A 233 POWER MOS SHORT Mosfetova moč v kratkem stiku 

W 245 PUMP VACC NOT OK Visok vakuum za črpalko 

A 236 CURRENT GAIN Dobički čezmernega toka niso umerjeni 

W 200 KEY ON INC.ST. P Ko je ključ obrnjen, posodobite zahtevo za črpalko 

W 201 KEY ON INC.ST. T Ko je ključ obrnjen, posodobite zahtevo za pogon 

A 237 ANALOG INPUT Težava pri A/D pretvorbi C 

W 219 DEAD MAN ABSENT 
S parametri »Pozitivni EB« na ravni 2 v meniju »Nastavitev 
HW« in vhodom »Deadman« 

A 195 TILTED Klinometer 

A 196 OVERLOAD Preobremenjeno 

A 84 STEER SENSOR KO Okvara upravljalnih elementov za vožnjo 
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        10.2 Odpravljanje napak in kode napak (TRIONIC) 
MODEL LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL   

OPIS 
KODE 

NAPAK 
NAPAKA: SLAB p/n 1,1 
NI UMERJENO 1.1 
VIŠINA NI UMERJENA 1,1 
FUNKCIJE ZAKLENJENO - NI UMERJENO 1,1 
FUNKCIJE ZAKLENJENE - IZBRAN NAČIN PRESKUSA 2,2 
FUNKCIJE ZAKLENJENE - LUKNJA NA CESTI 2,2 
FUNKCIJE ZAKLENJENE - ŠČITNIK ROK 2,2 
FUNKCIJE ZAKLENJENE - PREOBREMENJENO 2,2 
FUNKCIJE ZAKLENJENE - PREMALO OBREMENJENO 2,2 
FUNKCIJE ZAKLENJENE - PREVISOKO 2,2 
FUNKCIJE ZAKLENJENE - NAGNJENO 2,2 
FUNKCIJE ZAKLENJENE - ZUNANJI IZKLOP 2,2 
POGON ZAKLENJEN - NI MOGOČE KRMILITI 2,2 
PREVERITE VHODNA STIKALA ZA TLA 2,2 
PREVERITE IZBIRNO STIKALO ZA VOŽNJO/DVIGOVANJE 2,2 
PREVERITE KRMILNO PALČKO 2,2 
SPROSTITE SPROŽILEC 2,2 
SPROSTITE STIKALA ZA TLA 2,2 
SPROSTITE STIKALA ZA VRTENJE 2,2 
SPROSTITE STIKALA ZA KRMILNO PALČKO 2,2 
IZKLOP - PREVERITE EMS STIKALA 2,1 
NAPAKA: ENERGIJSKI VENTIL - PREVERITE P9 OŽIČENJE 3,2 
NAPAKA: SLAB NOTRANJI VARNOSTNI IZHOD 3,4 
POGON ZAKLENJEN - ZAVORA 3,4 
PREOBREMENITEV MOTORJA 3,4 
NAPAKA: PREVISOKA NAPETOST CAPBANK - PREVERITE VOD CONT 3,3 
NAPAKA: POVRATNA INFORMACIJA VENTILA VISOKO - PREVERITE 
OŽIČENJE VENTILA 3,2 
FUNKCIJE ZAKLENJENE - AKUMULATOR 4,4 
NAPAKA: SLAB INTERNI 12V 4,3 
NAPAKA: SLABO 5V DOVAJANJE KRMILNE PALČKE - PREVERITE P15-12 
OŽIČENJE 4,5 
NAPAKA: SLAB INTERNI 5V 4,2 
NAPAKA: SLAB SENZOR ZA NAGIB 4,2 
NAPAKA: SLAB INTERNI POMOŽNI POGON 4,2 
FUNKCIJE ZAKLENJENE - PREVROČE 4,2 
NAPAKA: NAPETOST AKUMULATORJA PRENIZKA 4,4 
NAPAKA: NAPETOST AKUMULATORJA PREVISOKA 4,4 
NAPAKA: PREVERITE STIKALO ZA DVIGOVANJE 6,3 
NAPAKA: VODILO CAN 6,6 
NAPAKA: MOTOR A KRATEK DO VISOK 7,2 
NAPAKA: MOTOR A KRATEK DO NIZEK 7,3 
NAPAKA: MOTOR B KRATEK DO VISOK 7,4 
NAPAKA: MOTOR B KRATEK DO NIZEK 7,6 
NAPAKA: POVEZAVE MOTORJA V KRATKEM STIKU 7,5 
NAPAKA: PRENIZKA NAPETOST CAPBANK - PREVERITE VOD CONT 7,7 
POGON ZAKLENJEN - PREVERITE TOKOVNO POLJE 7,7 
ENA VELIKA TEŽAVA 9,9 
ZAVORE ROČNO SPROŠČENE 8,2 

NAJBOLJ POGOSTE NAPAKE KODE NAPAK 

NIZKA NAPOLNJENOST AKUMULATORJA 
FLASH BCI pri NIZKI 
NAPOLNJENOSTI AKUMULATORJA 

PRAZNA BATERIJA FLASH BAT na ZASLONU CAN 

AKUMULATOR SE NAPAJA FLASH `2-3 

ZAVORE se ročno sproščajo FLASH`8-2 

Napaka sprožilca FLASH`2-4 

Napaka nožnega stikala FLASH`2-5 

Napaka pogonske krmilne palice FLASH`2-6 

Napaka krmilne palice FLASH `2-7 

PREOBREMENITEV FLASH `2-8 

NAGIB FLASH `2-9 ko je dvignjen 

STIKALO ZA DVIGOVANJE FLASH `6.3 
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11.2 HIDRAVLIČNI DIAGRAM - LUI MINI WH 460  

1 - Rezervoar 

2 - Električna črpalka 

3 - Razbremenilni ventil 

4 - Blokada magnetnega ventila 

5 - Enosmerni ventil 

6 - Pokrovček 

7 - Ventil za regulacijo pretoka 

8 - Teleskopski valj  

DISEGNO n° 001.2009.0930 
 

Data 30.09.2009 

RISBA  n° 001.2009.0930 
 

Datum  30.09.2009 
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       11.3 HIDRAVLIČNI DIAGRAM LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL  

1 Serbatoio       Rezervoar za olje  
 

2 Elettropompa      Motorna črpalka  
 

3 Valvola di massima     Odklepni ventil (zmogljivost nalaganja ) 
 

4 Elettrovalvola di blocco    Blok elektromagneta  
 

5 Valvola unidirezionale    Enosmerni ventil  
 

6 Valvola di controllo portata    Ventil za nadzor pretoka  
 

7 Cilindro telescopico     Teleskopski valj  
 

8 Pompa a mano                                      Ročna črpalka   

DISEGNO n° 001.2010.1010 
 

Data 10.10.2010 

RISBA  n° 001.2010.1010 
 

 
Datum  10.10.2010 
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7 

8 
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       11.4 ELEKTRIČNI DIAGRAM - LUI MINI WH 460  
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       11.4 ELEKTRIČNI 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

 

MODUL ZA OZEMLJITEV  

11.7 ELEKTRIČNI DIAGRAM (TRIONIC) 
LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL  
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MODUL ZA KRMILNO 

ŠKATLO 
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TS100 PIN OPIS VHOD 

PCAN-1 CAN1H V MODUL ZASLONA CAN (plat) 

PCAN-2 CAN1L V MODUL ZASLONA CAN (plat) 

PCAN-3 Ščit   

PRS232-1 RS232 B+ napajanje   

PRS232-2 RS232 Rx v CENTER ZA DIAGNOSTIKO 

PRS232-3 RS232 Tx v CENTER ZA DIAGNOSTIKO 

PRS232-4 RS232 ozemljitev   
P9-1 Visok bočni izhod PWM (B+, ko je 

aktiven)   
P9-2 Visok bočni izhod PWM (B+, ko je 

aktiven) SPODNJI VENTIL 

P9-3 Visok bočni izhod (B+, ko je aktiven) Zavora 

P9-4 Visok bočni izhod (B+, ko je aktiven) Kontaktor črpalke 

P9-5 Visok bočni izhod (B+, ko je aktiven) Kontaktor pogona 

P9-6 Visok bočni izhod (B+, ko je aktiven) ZAKLEP KOLEŠČKOV 

P9-7 Visok bočni izhod (B+, ko je aktiven)   
P9-8 vhodno stikalo (b+=aktiven) LUKNJA V LONCU (dodatno) 
P9-9 Visok bočni izhod (B+, ko je aktiven)   
P12-1 vhodno stikalo (b+=aktiven) Izbira/dovajanje OZM 

P12-2 vhodno stikalo/nizka stran sw Prekinitev akumulatorja 

P12-3 vhodno stikalo/nizka stran sw   
P12-4 vhodno stikalo (b+=aktiven)   
P12-5 vhodno stikalo (b+=aktiven)   
P12-6 Nizka stran sw. 1,7 A min. Alarm za OZM 

P12-7 Analogni vhod   
P12-8 B+ dovajanje B+ dovod za senzorje/stikala 

P12-9 vhodno stikalo (b+=aktiven) STIKALO ZA DVIGOVANJE 

P12-10 Analogni vhod   

P12-11 Analogni vhod   
P12-12 Analogni vhod   
P15-1 vhodno stikalo (b+=aktiven) NAČIN PLATFORME 

P15-2 vhodno stikalo (b+=aktiven)   
P15-3 vhodno stikalo (b+=aktiven)   
P15-4 Nizka stran sw. 1,7 A min.   
P15-5 vhodno stikalo (b+=aktiven)   
P15-6 vhodno stikalo (b+=aktiven)   
P15-7 Nizka stran sw. 1.7 A min. HUPA (dodatno) 
P15-8 vhodno stikalo (b+=aktiven)   
P15-9 vhodno stikalo (b+=aktiven)   

P15-10 Nizka stran sw. 1,7 A min.   
P15-11 vhodno stikalo (b+=aktiven)   
P15-12 5V (nizek tok, samo za senzorje)   
P15-13 Analogni vhod   
P15-14 Analogni vhod   
P15-15 0V (nizek tok, samo za senzorje)   
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KRMILNA 
ROČICA CAN OPIS VHOD 

P10-1 Ven 1 ALARM NAGIBA 

P10-2 Ven 2 ALARM PREOBREMENITVE 

P10-3 ana 1 HALL A/B (Pogon spredaj/nazaj) 

P10-4 ana 2 HALL C/D (KRMILI LEVO/DESNO) 

P10-5 5 V za ana 5 V za krmilno palčko 

P10-6 Neg za ana Neg za krmilno palčko 

P10-7 B+ dovajanje OD P15-1 

P10-8 B- dovajanje OD B- 

P10-9 CAN H OD P3-1 od TS100 

P10-10 CAN L OD P3-2 od TS100 

12 položajev     

P12-1 Digitalni vhod 1   

P12-2 Digitalni vhod 2 Hupa (dodatno) 

P12-3 Digitalni vhod 3 Stikalo sprožilca 

P12-4 Digitalni vhod 4 Preobremenjenost (dodatno) 

P12-5 Ven 3   

P12-6 Sw. B+napajanje   

P12-7 Digitalni vhod 5   

P12-8 Digitalni vhod 6   

P12-9 Digitalni vhod 7 Počasna hitrost 

P12-10 Digitalni vhod 8   

P12-11 Digitalni vhod 9   

P12-12 Digitalni vhod 10   
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12. DEL PRILOGA  

       POGOSTNI PREGLEDNI SEZNAM 
  
  
  
MODEL    ______________________ 
  
SERIJSKA ŠTEVILKA  ______________________ 
  
LETO IZDELAVE  ______________________ 
  
  
  
  
  OPIS 
  
______   1. Preverjanje krmilnikov, podrobno opisanih na seznamu pred zagonom. 
  
______   2. Preverite nivo olja in videz (svetlo rjava). 
  
______  3. Popolna potrditev platforme za preverjanje razpok na zvarih, poškodovanih delov,  
  zategovanja vijakov, nepravilnih ali nepooblaščenih popravil. 
  
______   4. Preverjanje vseh pretočnih ventilov: preverite tesnjenje hidravlike  
  
______  5. Preverite, ali se polna košara ne spušča  
  
______  6. Preverjanje motorja: preverjanje drsnih ščetk  
  
______  7. Preverite električne komponente in napeljave za poškodovane ali oksidirane dele.  
  
______ 8. Preverite nivo destilirane vode v akumulatorju  
  
  
  
  
  
DATUM     PODPIS     PREGLEDAL 
________________     _________________   ________________  
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Datum: 
Serijska številka: 
Model: 
Zadnji datum pregleda: 
Datum prevzetja v servis  

Stranka: 
Naslov: 
Mesto/Država/Poštna številka 
Telefon: 
Ime kontaktne osebe : 

Prodajalec: 
Naslov: 
Mesto/Država/Poštna številka 
Telefon: 
Ime kontaktne osebe : 

DECALCOMANIA 

Čitljivost   

Nosilnost je jasno označena   

KOŠARA ZA PLATFORMO 

Vrata za dostop se pravilno 
zaprejo 

  

Ročno držalo za dokumente na 
platformi 

  

Priročnik   

Zvari - brez znakov korozije ali 
poškodb 

  

RAZŠIRITVE KOŠARE 

Preverite drsenje   

Teflonska drsna kolesa 
nedotaknjena in nepoškodovana 

  

Vijaki in podložke   

DVIGALNI SISTEM 

Preverite celovitost stolpca   

Hitrost premikanja in dvigovanja   

Hrup med dvigovanjem/spuščanjem   

Preverjanje integritete 
spiralnega kabla 

  

VARNOSTNA VZDRŽEVALNA PLOŠČA 

Delovanje   

Preverite obrabo/poškodbe   

ELEKTRIČNE KOMPONENTE 

Delovanje ozemljitvenega 
modula 

  

Priključki   

Kabli   

Upravljanje s krmilno palčko in 
gumbi 

  

Spiralni kabel   

Integriteta baterije   

Pravilno delovanje baterij   

Delovanje polnilca baterij   

USTAVITEV V SILI 

Preverite prekinitev celotnega 
vezja 

  

OKVIR PLATFORME 

Privijanje vijakov   

Zvari - brez znakov korozije ali 
poškodb 

  

Gred motorja - brez znakov 
korozije ali poškodb 

  

Sprednja in vlečna vrtljiva 
kolesa: brez znakov korozije/
obrabe ali poškodb 

  

Nosilni ležaji   

Teflonska drsna kolesa 
nedotaknjena in nepoškodovana 

  

LETNI PREGLED SEZNAM PREGLEDA - OBRAZEC B  
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12. DEL PRILOGA  

       

PRILOGA 1 
 

DODATNA OPREMA  
 

Vse antenske platforme, prikazane v tem priročniku, imajo lahko posebno opremo, ki jo 
je mogoče namestiti le, če jo dobavi Braviisol D.M. srl. ali njegovo odobritev. 
Dodatno opremo lahko uporabljate le, če je uporabnik prebral in razumel svoje 
odgovornosti, prikazane v tem priročniku in v uporabniškem priročniku za dodatno 
opremo, ki je priložen vsaki napravi. 
Pred uporabo katere koli dodatne naprave je treba jasno razumeti njeno uporabo. 
Za dodatno opremo podrobne specifikacije se obrnite na Braviisol D.M. srl  
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PRILOGA 2 
  

  
Naprava za zaklepanje koles: 
  
Gre za napravo (P1), opisano v 5. delu - Nadzorna plošča tega uporabniškega priročnika. 
Zaklep kolesa omogočite s premikanjem izbirnika v desno ali s pritiskom na 
ustrezen gumb, ki omogoča vožnjo vozila samo proti ravni črti, tako od kot proti druga drugi.  
  
LED lučka sveti, da je aktivirana naprava za blokiranje koles. 
LED IZKLOPLJEN označuje, da je naprava za blokiranje koles izključena, kar omogoča vožnjo 
vozila v katero koli smer. 
  
OPOZORILO:  
Ko je naprava za blokiranje koles vklopljena, bo pritrjevanje sprednjih koles izvedeno in 
učinkovito šele potem, ko bodo kolesa prišla naravnost ali naravnost nazaj, tako da se bosta 
zatiča zataknila na obeh nosilcih koles in ju zaklenila.  
  
Če kolesa niso v ravnem položaju, ko je aktivirana naprava za blokiranje koles, vozite dovolj 
naprej ali nazaj, da sprednja kolesa dosežejo pravilen položaj.  
Preden nadaljujete z naslednjimi koraki, preverite, ali je naprava za blokiranje koles dejansko 
zagnana. Vizualni pregled in počasno premikanje krmilne palice levo ali desno takoj pokažeta, 
ali je blok dejansko aktiviran ali ne.  
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BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600  
60022 Castelfidardo (AN) 
  
Tel. 071.7819090  
Faks 071.7819355 
  
E-pošta: info@bravi-platforms.com 
Spletna stran: www.bravi-platforms.com 
Rezervni deli:        www.bravi-parts.com 


