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ALCUNE NOTE SUL MANUALE D’USO 

 
Denna platform har tillverkats i Italien av: 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL  
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 60022 Castelfidardo (AN) 
Tel.0039.071.7819090 Fax 0039.071.7819355 
Om du har frågor beträffande användning och/eller drift, vänligen kontakta Tillverkaren.    
 

Denna Plattform är i överensstämmelse med EG direktiven, ANSI A92.20 - 2018, AS/NZS 1418.10 (int) 
standarderna. 
Med referens till EN 280/2013 statiska och dynamiska tester har utförts av: 
 
 

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

Rapport Nummer:TŰV IT 0948 20 MAC 0172 B ( LUI WH 460) 
 
Datum : 23/03/2020 
 
Rapport Nummer:TŰV IT 0948 20 MAC 0170 B ( LUI HD) 
 
Datum : 12/02/2020 
 
Rapport Nummer:TŰV IT 0948 20 MAC 0171 B ( LUI HD WD) 
 
Datum : 03/03/2020 
 
Rapport Nummer:TŰV IT 0948 20 MAC 0176 B ( LUI HD EL) 
 
Datum : 25/03/2020 
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EG FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
WE 
 
HANDELSNAMN     BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL     
ADRESS OCH HUVUDKONTOR  S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 -  60022 CASTELFIDARDO 
       (AN) ITALY 
TEAXERINGSNR.OCH MOMSNR. 01234570420 
TELEFON – FAX     Tel. +39.071.7819090     Fax +39.071.7819355 
WEBBPLATS     www.bravi-platforms.com 
E-POST      info@bravi-platforms.com 
 
 
FÖRKLARAR UNDER DET EGNA ANSVARET ATT PLATTFORMEN: 
HYDRAULISK MOBIL ARBETSPLATTFORM 
 
Modell: _________________________ 
 
Serienummer: _________________________ 
 
Tillverkningsår:     __________________________   
 
 
SOM BESKRIVEN I DEN BIFOGADE DOKUMENTATIONEN OCH I VÅRA ARKIV, ÖVERENSSTÄM-
MER MED EG DIREKTIVEN:  
2006/42/EG-maskiner  
2014/30/EU (direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet)  
 

NAMN OCH EFTERNAMN    BRAVI PIERINO                      
 

BEFATTNING                  VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR                         
 

DATUM              __________________________    
 
ANMÄLT ORGAN: 

 
KVARSTÅENDE RISKER 
Trots att Braviisol Divisione Meccanica srl har vidtagit alla åtgärder för att tillverka Plattformen med   de 
mest omfattande kunskaperna beträffande säkerhet och genom att konsultera alla tillgängliga direktiv, 
lagar och förordningar, kvarstår, även om i reducerad omfattning, vissa kvarstående risker under 
faserna för: 

- Transport och hantering 
- Underhåll 

 
Därför måste den som arbetar inom dessa områden eller är ansvarig för dessa faser, vara en utbildad 
person, som har kännedom om att de är “farliga” och vad beträffar Plattformens säkerhetsklass, inte 
helt kunnat avhjälpas. 
Personalen som ansvarar för dessa procedurer måste alltid ha ANVÄNDAR-OCH UNDERHÅLLSMAN-
UALEN tillgänglig och konsultera den. 
Användar-och underhållsmanualen visar steg för steg alla de nödvändiga anvisningarna med början 
från avsnitt 1.7.4 (användarinstruktioner) i Bilaga 1 till Maskindirektivet, och det krävs uttryckligen att 
följa den steg för steg, för att undvika vårdslösa ingrepp som, om även minimala, kan orsaka skador för 
personer. 
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ORIGINAL CE-FÖRSÄKRAN OM 
ÖVERENSSTÄMMELSE 

 

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

 
FÖRSÄKRAR PÅ EGET ANSVAR ATT SKYLIFTEN 
 
   Modell:   LUI 
 
   Serienummer   
 
   Tillverkningsår:  201X 

 
MOTSVARAR FÖLJANDE BESTÄMMELSER, STANDARDER OCH 
TEKNISKA SPECIFIKATIONER: 

 
• Direktiv 2006/42/EG (maskindirektiv) 
 
• Direktiv 2014/30/EU (direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet) 

 
Anmält organ enligt bilaga IX till maskindirektivet: TUV ITALIEN (0948) 
CE-CERTIFIKATION Nº: XXXXXXXXXXXXX 

 

Namnet på den person som är behörig att upprätta den tekniska filen och den juridiska 
representanten för BraviisolD.M. srl, S.S. ADRIATICA 16KM314,600 - 60022 
CASTELFIDARDO (AN) ITALIEN. 

 

Castelfidardo, dd/mm/åååå    Juridiska ombud  
    BRAVI PIERINO  

TESTRAPPORT 
 
 
 

Bolag BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL S.S. 
ADRIATICA 16 KM 314600 60022 
CASTELFIDARDO (ÀN) ITALIEN 

 
 
 
Produkt:  SKYLIFT  
 
  Modell:    LUI 
 
  Serienummer: 
 
  Tillverkningsår   201X 

 

 

UTFÖRDA TESTER: 
 
• OLJEHYDRAULISK SYSTEMKONTROLL  JA 
 
• ELEKTRISKT SYSTEMKONTROLL   JA 
 
• KONTROLL AV MAXIMAL LAST-BEGRÄNSARE  JA 
 
• BELASTNINGSTEST MED NOMINELL KAPACITET JA 

 

 

Castelfìdardo, dd/mm/åååå   INSPEKTÖR 
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ÖVERSIKTSTABELL UNDERHÅLL 
 
För att garantera korrekt funktion av den rörliga plattformen är det nödvändigt att följa instruktionerna 
nedan:  
 
TYP AV UNDERHÅLL          VARJE   SIDAN 
 
9.1 - Ordinärt underhåll, inledning        alltid   9.56 
 

9.2 - Säkerhetsplacerig, höjd korg                underhåll  9.58 
 

 9.2a - Korgen får inte lyftas elektriskt-  
   För  the : 
  LUI HD - LUI HD WD -  LUI HD EL - LUI WH 460.   underhåll  9.59 
  

 9.2b - Korgen får inte lyftas elektriskt -       Underhåll  9.59 
                                                                      
 

9.3 - Smörjning av länkhjul         6 månader  9.60 
 

9.4 - Oljekontroll och påfyllning        3 månader/150h 9.60 
 

9.5 - Kontroll av batteriterminaler         2 månader  9.61 
 

9.6 - Kontroll av batterivätskenivå         32 h   9.62 
 

9.7 - Batteriladdningsprocedur        8 h   9.63 
 

9.8 - Åtdragningsprocedur muttrar, bultar och stift     1 månad  9.64 
 

9.9 - Kontroll av kabeldragning        2 månader  9.64 
 

9.10 - Inspektioner             9.65 
 

 9.10a Frekvent inspektion “Check lista för frekvent inspektion ”  3 månader  9.65 
 

 9.10b Årlig inspektion “Check lista för årlig inspektion ”   1 år   9.66 
 

 
 
 
 
 

INNEHÅLL 
 
Innehåll               Pag. 
 
Avsnitt 1  Inledande informationer             1.2 
 

Avsnitt 2   Säkerhetsföreskrifter            2.12 
 

Avsnitt 3   Maskinspecifikationer            3.28 
 

Avsnitt 4   Transport och hantering            4.33 
 

Avsnitt 5   Manöverpanel           5.40 
 

Avsnitt 6   Procedurer            6.44 
 

Avsnitt 7   Nedstängningsfas             7.52 
 

Avsnitt 8   Rengöring            8.55 
 

Avsnitt 9   Ordinärt Underhåll          9.56 
    

Avsnitt 10   Felsökning och felkoder         10.67 
 

Avsnitt 11   Teknisk information          11.70 
 

Avsnitt 12  Bilaga            12.77 
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1.1 LEVERANSSEDEL 
 
Operatören får inte acceptera något ansvar för driften utan att först ha förstått det egna ansvarsområdet 
som beskrivs i denna manual och i ANSI manualen för Ansvar, som medföljer plattformen. 
 

Plattformen får drivas endast av auktoriserad personal. Det är förbjudet att utföra förändringar på 
plattformen utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd. 
 

Plattformen har tillverkats i överensstämmelse med direktiven:  
2006/42/EG, 2014/14/EU och har utformats  med respekt för andra berörda standarder och 
överestämma med ANSI Standard A92.20 - 2018, och AS/NZS 1418.10 (int)  
 
Därför utgör den inte någon fara för operatören: 

• Om den används i enlighet med instruktionerna i denna manualen; 
• Under förutsättning att teknikerna som tillsats av tillverkaren har genomgått en utbildning-

skurs, 
• Och på villkor att säkerhetsanordningarna alltid hålls funktionsdugliga. 

 
Detta blad avser att certifiera att vid tillfället för mottagandet av Plattformen: 

• Säkerhetsanordningarna är funktionsdugliga, 
• Att denna manual har levererats tillsammans med Plattformen 
• Samt att operatören åtar sig att alltid följa den steg för steg. 

 
Braviisol Divisione Meccanica srl informerar att alla modifieringar eller manipuleringar på plattformen 
och/eller procedurer som inte överensstämmer med vad som anges i denna manual, i synnerhet under-
låtenhet att iaktta säkerhetskraven, kommer att ogiltiggöra garantin och EG förklaringen om den 
ursprungliga överensstämmelsen kommer att ogiltigförklaras. 
 
Kom ihåg att: 

• Alla tekniska värden avser Plattformen (se Avs. 3), 
• Ritningar och alla andra dokument som medföljer Plattformen tillhör  Braviisol Divisione Mec-

canica srl som förbehåller sig alla rättigheter, och får inte spridas till tredje part utan skriftligt 
tillstånd. 

 

Tillverkaren hoppas att du kan dra nytta av Plattformens flerfaldiga funktioner.  
 
Det är strängt förbjudet att återproducera, även delvis, text och illustrationer. Originalkopian har över-
lämnats till ägaren tillsammans med all annan dokumentation som berör Plattformen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macchina/Maskin 
 

Modello/Modell                            
 

Tipo/Typ          
 

Matricola/Serienummer 
 
 
 
 

Timbro/Stämpel 
 
 
 
 
 
 
 
Data/Datum                            Firma/Namnteckning 
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1.2 PLATTFORM IDENTIFIERING OCH 
SERIENUMMER 
 
1.2.1 
Denna manuals nummer återges längst ner på varje sida. 
Varje Plattform har sitt eget nummer med tillhörande  EG 
märkning. 
 
1.2.2 
Kontakten hos Braviisol Divisione Meccanica srl eller dess 
service center för Plattformen, var god uppge alltid modell 
som kan läsas på maskinskylten som är placerad på Platt-
formens korg. 
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1.3 ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR BETRÄF-
FANDE LEVERANSEN 
 
Plattformarna och dess komponenter och/eller tillbehör, 
kan sändas i containers eller lindade i skyddsfilm på en 
pall, eller packade i lådor (tillval). 
 

Kontrollera alltid vid mottagandet att:  
 

1 - Förpackningen är intakt 
 

2 - Leveransen överensstämmer med orderspecificeringar-
na (se följesedel eller packlista) 
 

3 - Inga skador är befintliga på Plattformen eller tillbehören 
 

4 -  
 

5 - Denna manual har levererats med Plattformen. 
 

6 - Operatören accepterar ansvaret, punkt för punkt för 
följande. 
 

I händelse av skador eller avsaknade delar, var god kon-
takta omedelbart tillverkaren, dennes lokala representan-
ter, återförsäljaren eller försäkringsbolaget och uppge de-
taljerad information och/eller foton. 
 
Reservdelar och tillbehör kan ibland sändas i separata 
containers. 
 
 
Beskrivning 
1 Fullständig Plattform 
 

2 Lastnings/lossningsanordning tillval 
 

3 Användarmanual  
 

4 Originaldokument för Plattformen: 
 - Garanti 
 - Leveranssedel  
 - Testblad 
 - TÜV certifikat 
 - EG förklaring 
 

5 Den upphöjda plattformen består av 4 delar: 
 
 N. 01 Sidgejd (enskild) 
 N. 01 Sidgejd + N. 02 främre gejder    
 N. 01 Gångyta  
 N. 01 Stege 
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1.4 BEGRÄNSAD GARANTI—Garantisedel  
 
OM GARANTIN INTE INGÅR I KÖPEAVTALET, GÄLLER FÖLJANDE RIKTLINJER FÖR MASKINGARANTIN.. 
Tillverkaren BRAVIISOL SRL garanterar att alla nya utrustningsenheter, som tillverkats och sålts av 
denne, överensstämmer med Företagets senaste specificeringar. Dessutom täcks masten och hydraul-
cylindern av en Särskild Garanti för 10 år. Tillverkaren garanterar den egna utrustningen till den förste 
köparen för defekter i material eller fabriksfel, vid normal användning och drift, för en period på 3 år 
med utgång från registrerat försäljningsdatum eller datum då utrustningen lämnade fabriken i avsaknad 
av registrering. Från sådan garanti utesluts batteri (er) vilka täcks av garanti för 1 år, från och med 
försäljningsdatum som ovan. Krav på garantiersättning inom sådan garantiperiod, ska begränsas till 
reparation eller ersättning av de berörda defekta delarna. Tillverkaren kommer att sända, kostnadsfritt, 
alla komponenter som erkänts felaktiga i design eller defekta i konstruktionen. Arbetskostnaden för att 
utföra den nödvändiga ersättningen och medföljande resekostnader är täckta av garanti 1 År från inkö-
psdatum enligt ovan, baserat på Tillverkarens schablonbelopp vid tillfället.    
 
Krav på garanti gäller ENDAST på villkor att den berörda defekta delen sänds till Tillverkaren med 
förhandsbetalt porto och erkänns vara defekt i material eller utförande efter inspektion hos Tillverkaren. 
Dessutom kan kraven på garantiersättning, accepteras ENDAST om all information som uttryckligen 
krävs av Tillverkaren (som Serienummer) tillhandahålls.  
 
 
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ersätta, reparera, byta ut eller tillhadahålla en ny ombyggd kompo-
nent, grupp, undergrupp eller svetsad enhet beroende på dennes egna omdöme som inte kan 
ifrågasättas. 
 
 
DENNA GARANTI TÄCKER INTE SKADOR ORSAKADE AV: 
1 Transport 
2 Felaktig användning, inklusive drift utanför begränsningarna som fastställts vid Fabriken,  
 belastningar     och/eller specificeringar. 
3 Naturkatastrofer (som översvämning, eldsvåda, blåst och åska) 
4 Underlåtenhet att serva och underhålla enheten I enlighet med Företagets manualer eller  Ser-
vicebulletinerna från fabriken. .   
 
Beskrivning i slutet av bruksanvisningen BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL TAR INGET 
ANSVAR FÖR : 
 
1 Någon del som krävs för arbetet, som manipulerats. 
2 Ej auktoriserade förändringar eller modifieringar på enheten, utförda utan föregående skriftlig 
 överenskommelse med tillverkaren. 
3 Slitage på förslitningskomponeter, som däck, batterier 
4 Alla indirekta, påföljande eller speciella skador (inklusive, utan begränsningar,förlust av  in-
komster, kapitalkostnader, kostnader för ersättningsutrustning, maskinstillestånd, kostnader för  un-
dersökningar, krav från tredje part och skador på personer eller egendom) som har sitt  ursprung i brott 
mot garantin, avtalsbrott, försumlighet, strikt skadeståndsansvar eller någon  rättsteori.   
 
 
 
ELEKTRISKA KOMPONENTER TÄCKS AV GARANTIN PÅ FÖLJANDE VILLKOR 
Batteriet ansluts korrekt för laddning, enligt specificeringarna i denna manual och/eller elscheman som 
tillhandahålls av Tillverkaren.    
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PROCEDUR FÖR ARBETEN SOM TÄCKS AV GARANTIN: 
 
Tillverkaren måste informeras om alla krav som täcks av garantin inom 48 timmar från uppdagandet av 
felet, skriftligt eller via fax (inte bara muntligt) och så detaljerat som möjligt.  
 
Garantikrav ska sändas till din närmaste lokala återförsäljare eller direkt till TIllverkaren: 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 60022 Castelfidardo (AN) Italy 
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com 
 
  
Tillverkaren kommer att bekräfta, skriftligen eller via fax, dennes eventuella accepterande av det garan-
tittäckta ingreppet som utförts av kunden eller kommer att tillhandahålla riktlinjer via de egna tekniker-
na. 
 
Allt defekt material som ersatts av kunden (efter auktorisering från tillverkaren ) ska antingen förvaras i 
120 dagar, så att Tillverkaren kan ifrågasätta eller kontrollera det defekta materialet. Om nödvändigt 
ska de defekta delarna sändas tillbaka till Tillverkaren.  
 
Om så krävs, fotografera den defekta delen eller området där maskinen har drivits. Detta både för att 
undvika otrevliga tvister och för att förbättra kvalitet, garanti och säkerhet för våra maskiner.  
 
DENNA GARANTISEDEL ÄR UTESLUTANDE OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, UT-
TRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. ALLA SÅDANA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE UN-
DERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR FÖRÄLJNINGSBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR EN SÄR-
SKILD AVSIKT, UTESLUTS HÄRMED. Ingen anställd, återförsäljare, representant eller andra personer 
som säger sig agera för BRAVIISOL DM SRL är auktoriserad att ändra dessa garantivillkor eller på 
något annat sätt åta sig på Tillverkarens vägnar ansvar eller åtaganden som överskrider BRAVIISOL 
DM SRL:s åligganden enligt denna garanti.   
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1.5 BESKRIVNING AV PLATTFORMEN 
1.5.1 Beskrivning av plattformen 
Med “Plattform” avser vi serien av Plattformar 
- LUI WH 460 
- LUI HD 
- LUI HD WD 
- LUI HD EL 
1.5.2 Avsedd användning och produktbeskrivning 
Maskinen är en luftburen plattform med kompakta dimen-
sioner, utformad för enkelt arbete och för operatörens 
säkerhet. Avsikten med plattforemn är att föra den nödvä-
ndiga personalen och dennas redskap och material till ar-
betsläget. Den har utformats för att lösa problem för olika 
typer av användare som: målare, elektriker, hydrauliker, 
installatörer av innertak, industritillverkare, då dessa måste 
arbeta på mycket höga höjder( se avs. 3 “Specificeringar”). 
 

Säkerhet är vår prioritet. 
Plattformen eliminerar behovet av ställningar, saxlyftar. 
Inga trappor eller ställningar. Det är möjligt att arbeta en-
kelt i säkerhet, på ett snabbt och effektivt sätt. 
 

Dess unika design tillåter att använda mycket trånga om-
råden. Små lyftar, trånga ingångar, passager, 
mellanvåningar och begränsade arbetsområden, dessa är 
några av de olika platser där Plattformen kan arbeta. 
 

Transporten är en annan nyckelfaktor. 
Lätt kompakt och enkel att lasta på lastbilar, spår eller 
pickup, kan Plattformen drivas och hanteras av endast en 
person. 
 

Tillverkaren har gjort det möjligt att förlänga arbetsytan (se 
avs. 3 “Specificeringar”), så att operatören har ett stort ar-
betområde, trots att den står stilla. 
 

Plattformen är försedd med en batteriladdare som tillåter 
att ladda batterierna genom anslutning av en vanlig kabel 
och på så sätt spara tid och göra arbetet säkrare.  
 

En av lyftpelarens särskilda egenskaper är att den inte 
kräver något särskilt underhåll.  
 
1.5.3 Felaktig användning 
All annan användning än den förutsedda, ska anses vara 
felaktig. 
 
1.5.4 Rimligen förutsebar felaktig användning 
Det kan hända att vissa användare av Plattformen, anvä-
nder den som kran, vänligen notera att Plattformen har 
utformats endast för det förutsedda bruket och att all an-
nan användning ska anses vara felaktig. 
 
1.5.5 Arbetsområde  
Plattformen kan användas i slutna lokaler, med undantag 
för HD WD som kan drivas utomhus. 
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INLEDNING TILL SÄKERHETSFÖRESKRIFTERN 
 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL har utformat Plattformen för 
att vara säker och pålitlig. Den är utformad för att placera personal till-
sammans med deras utrustning och material på arbetsplatser på höga 
höjder. 
 
Ägaren/användaren/operatören av Plattformen åtar sig inte något ansvar  
vid användning av Plattformen utan en tillräcklig upplärningsperiod. 
 
ANSI 92.20-2018 standarderna identifierar alla krav från alla parter som 
kan vara berörda av användningen av den själv-rörliga Plattformen. 
Ansvarsmanualen A92.22 anses vara en integrerande del av denna Platt-
formen och är placerad i ett lämpligt utrymme på Plattformen. 
 
För att garantera säker användning är det nödvändigt att utföra frekventa 
och årliga inspektioner av för-start, som anges i Avs. 6.1 i ANSI A92.20-
2018 Standarden, vid fastställda intervaller, som anges av själva Standar-
den, i enlighet med rekommendationerna i Braviisol Divisione Meccanica 
srl som anges i bilagan till Användar-och Underhållsmanualen. 
 
 

2.2  
KONVENTIONELLA SYMBOLER OCH DERAS DEFINITION  
Under konsultationen av denna användar-och underhållsmanual och av 
själva Plattformen, kommer du att finna en del symboler, färgkoder och 
signalord, som har en särskild innebörd. 
 
SÄKERHETSVARNINGSSYMBOL 
Denna symbolen används för att göra personer uppmärksamma på möjli-
ga personskaderisker. Följ strikt alla säkerhetsmeddelanden som följer 
denna symbol för att undvika personskador även med dödlig utgång. 
 
FARA— Vit text på röd bakgrund 
Anger närvaron av en omedelbar farosituation, som om den inte undviks,  
kommer att leda till död eller allvarlig skada. 
 
VARNING—Svarta bokstäver på orange botten 
Anger närvaron av en potentiellt farlig situation, som om den inte undviks, 
kan leda till död eller allvarlig skada. 
 
FÖRSIKTIGHET—Svarta bokstäver på gul botten 
Anger närvaron av en potentiellt farlig situation, som om den inte undviks, 
kan orsaka mindre eller moderat skada på personer eller skador på 
utrustningen.  
 
 OBS—Vita bokstäver på grön botten 

Anger underhålls-och driftsinformationer 
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FÖRSIKTIGHET! FARA FÖR ELCHOCK 
Varnar den berörda personalen att om de inte utför den 
beskrivna procedure enligt säkerhetsföreskrifterna föreligger 
risk för elchock.  

 
VARNING– ALLMÄN RISK 
Varnar den berörda personalen för alla potentiella fysiska ska-
dor som kan uppkomma om den beskrivna proceduren inte 
utförs  i enlighet med de tillämpbara säkerhetsföreskrifterna.  
 
OBS 
Drar den berörda personalens uppmärksamhet till betydande 
eller viktig information.  

 
VARNING 
Drar den berörda personalens uppmärksamhet till vissa pro-
cedurer som kan orsaka lätta fysiska skador eller skador på 
maskinen  om inte iakttagna.  

 
OPERATÖR ELLER MASKINFÖRARE 

Avser kvalificerad personal, d.v.s., som har specifika kunskaper, 
eftersom procedurerna är helt manuella och därför kräver 
förarens fulla uppmärksamhet  för att garantera bästa resultat. 

 
Det är därför strängt förbjudet för operatören att utföra 
någon procedur som ligger på underhållsoperatörens 
ansvar. 

 
UNDERHÅLLSTEKNIKER 
En kvalificerad tekniker som kan driva maskinen i normala 
användningsförhållanden och utföra allla justeringar, un-
derhåll och reparationer, som krävs på de mekaniska delar-
na.  
Denna person är emellertid inte kvalificerad att utföra in-
grepp på strömsatta delar. 

 
ELTEKNIKER ELLER KUNNIG PERSON 
(Se EN 60204 avsnitt 3.55) 
Kvalificerad tekniker som kan driva maskinen under normala  
användningsförhållanden och utföra alla elektriska 
justeringar, underhåll, och reparationer. Denna person får 
ingripa på elskåp och kopplingsdosor.  

 
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING 
När en av dessa symboler återfinns bredvid beskrivningen, 
måste operatören absolut vara utrustad med säkerhet-
sutrustningen på grund av den inneboende risken.  

 
EXTRAORDINÄRA UNDERHÅLLSINGREPP 
Alla underhållsingrepp som är markerade med denna sym-
bolen, ska begäras  från auktriserad Braviisol Divisione 
Meccanica srl återförsäljare. 
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       2.3 
Före användningen av Plattformen måste operatören försäkra 
sig att: 
- Golvet, där den kommer att användas är tillräckligt nivellerat 
(nivellerat och utan gropar). 
- Kan bära upp vikten (se Avs. 3 Specificeringar) 
- Utrymmet är stängt och väl upplyst. 
 
Maskinmodellen HD WD 
Kan användas utomhus, vid goda ljusförhållanden, på platta, 
jämna underlag, när vindhastigheten inte överskrider 12,5 m/
sek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 
Personalen som använder och förflyttar Plattformen måste 
alltid bära arbetshandskar, skyddsskor, hjälm och bälte. 
 
 

2.5 
Beträffande alla procedurer för förflyttning av den förpack-
ade Plattformen var god se avs. 4 “Transport och hantering ”. 
I alla händelser måste du: 
 
• Lyfta den med korgen helt sänkt. 
 Det är absolut förbjudet att lyfta upp den, även om 

bara lite, med pelaren för drift. 
• Lyft den inte mer än 30 cm från marken (i avsaknad 

av hinder) 
• Förflytta den mycket långsamt. 
• Operatören måste se upp så att det inte finns några 

personer, djur eller föremål i vägen för transporten 
och att det inte finns några gropar I golvet. 
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2.6  “NOLL”EFFEKT TILLSTÅND:  
BORTKOPPLING FRÅN KRAFTKÄLLAN 
Innan du utför någon procedur för rengöring, underhåll 
eller smörjning, är det nödvändigt att försätta Plattformen i 
Noll Effekt Tillstånd, d.v.s: 
 

- Plattform helt sänkt (se DEL 5 Kontrollpanel ) eller, i händel-
se av underhåll, med korglåsningsanordningen införd. 
 
- Nödstoppsknapparna intryckta . 
 
-  Q2 Nyckelbrytaren måste avlägsnas från Basmodulen och 
överlämnas till Produktionschefen. 
 
 
 
 
 
 
 

2.7  
FÖRSIKTIGHET! FARA FÖR ELCHOCK 
Endast en certifierad elektriker får ingripa på elsystemet 
och utföra det nödvändiga underhållet, men endast, alltid 
efter att ha försatt Plattfomen i tillstånd av Noll Effekt.  
Det är absolut förbjudet att manipulera med elsystemet. 
 
 
 
 

2.8 
Om något fel uppkommer vid användningen av Plattfor-
men, var god tryck omedelbart in STOPP/
NÖDSTOPPSKNAPPEN. 
Vänligen kom ihåg att STOPP/NÖDSTOPPSKNAPPEN 
omedelbart stoppar alla rörliga delar, så du måste vara 
mycket försiktig i synnerhet när Plattformen är upphöjd. 
 
Vänligen, läs dessutom Avs. 4 “Nedstängning” beträf-
fande alla tillvägagångssätt för att stoppa Plattformen. 
 

 
 
 
 
 
 

P6 

Q3 Q2 

P6 

Q3 
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       2.9 
Om, det i händelse av extraordinära ingrepp, inte skulle 
vara möjligt att föra Plattformen till, fullt tillstånd av  Noll 
Effekt, var god signalera arbete på gång, genom att plac-
era skylten på Plattformen. 

 
2.10 
Luta dig aldrig och sätt dig aldrig av någon anledning på 
någon del av Plattformen, vare sig den befinner sig i fasen 
för produktionscykeln eller i tillstånd för Noll Effekt . 
Operatören måste vara försiktig, i gott fysiskt skick och 
under inga omständigheter under inflytande av alkohol 
eller droger, vilka kan störa syn, hörsel, uppmärksamhet 
och andra reaktioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.11 
Endast högt kvalificerad och upplärd personal som har 
deltagit i en praktisk kurs hos Tillverkaren eller dennes 
auktoriserade Återförsäljare, får använda Plattformen.  
Dessutom måste han/hon ha läst och förstått alla säker-
hetsföreskrifter i denna Manual. 
 

2.12 
Underhållet av Plattformen får utföras  endast av en up-
plärd Elektrisk Underhållstekniker eller Underhållstekniker, 
som genomgått en praktisk kurs hos Tillverkaren eller 
dennes auktoriserade Återförsäljare, efter vilken han/hon 
är kapabel att använda Plattformen. Dessutom måste han/
hon ha läst och förstått alla säkerhetsföreskrifter i denna 
Manual. 
 

2.13 
Nycklarna för att driva Plattformen ska alltid överlämnas till 
Produktionschefen när Plattformen inte används. 
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2.14 
Användning, rengöring och underhåll får utföras, om inte 
annat anges, av endast en operatör och aldrig av FLERA 
PERSONER. 
Operatören ska alltid bära säkerhetsutrustning. 
Dessutom ska han/hon: 
- Bära en arbetsoverall med slutna manchetter. 
- I händelse av långt hår, samla ihop det.  
Han/hon ska aldrig bära föremål och/eller fladdrande klä-
der eller kläder med revor (som t ex: halsband, klockor, 
ringar, armband, scarvsar, slipsar, etc.). 
 
 

2.15 
Manipulera aldrig med eller inskränk eller koppla bort 
mikrobrytarna eller andra säkerhetsanordningar, av någon 
anledning, skapa inte heller överbryggningar och använd 
dem inte för andra ändamål än för vilka de är förutsedda 
och installerade. 
 
 
 

2.16 
Försiktighet Risk för Fall 
Systemet med skyddsräcken omkring Plattformens perim-
eter är ett system för skydd mot fall för självrörande lyft-
plattformar enligt  American National Standards Institute 
ANSI/SIA A92.6  
Standard. Det är förbjudet att använda denna maskinen 
om någon del av alla skyddsräckena är avlägsnad.  
Förankringsöglor krävs inte på denna typen av utrustning 
enligt den tillämpbara ANSI/SIA Standarden. 
FELAKTIG ANVÄNDNING AV SYSTEMET FÖR 
FALLSKYDD KAN ORSAKA ATT MASKINEN TIPPAR 
OCH MEDFÖRA ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖD. 
Hursomhelst, om förankringsöglor skulle krävas på denna 
typen av utrustning av lokala myndigheter eller andra för-
ordningar, rekommenderas det att använda förankring-
spunkterna på denna maskinen  endast för att kvarhålla 
personalen i arbetsposition. Linornas längd ska bestäm-
mas av ägaren för att hålla kvar operatören inom 
skyddsräckenas gränser. 
 

2.17 
När du använder Plattformen är den korrekta positionen 
för operatören, framför knappanelen. 
Från denna punkten kan Operatören övervaka Platt-
formens arbetsområde och, om nödvändigt avlägsna 
utsatta personer. 
Det är strängt förbjudet att luta sig ut over Plattformens 
räcke. 
 

2.18 
Var god kom ihåg, efter varje rengöring, smörjning, juster-
ing och underhållsingrepp, att alla säkerhetsanordningar 
måste återställas och skyddshuvar återmonteras och/eller 
stängas. 
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Vid avslutat underhåll eller reparation, kontrollera, innan 
Plattformens sätts i rörelse, att inga redskap, trasor eller 
annat material har lämnats kvar i utrymmen som innehåller 
rörliga delar. 
 
 
 

2.20 
Den första installationen ska utföras av Tillverkaren och 
det är strängt förbjudet att utföra något ej 
auktoriserats ingrepp. 
 
 
 

2.21 
Före användningen av maskinen måste operatören kontrollera  
alla procedurer som beskrivs i  Avs. “Introduktion före varje 
användning ”.  
 
 
 

2.22 
Försiktighet– Risk för fall 
Det är förbjudet: 
- Att låta mer än en person stiga på plattformen, (med undan-
tag för modellernaWH 460  som kan bära två personer). 
- överskrida gränserna för vilka Plattformen är certifierad och/
eller förhandsinställd (se Avs. 3 “Tekniska specifikationer ”).  
- Använda ställningar, trappsteg, bryggor eller andra medel för 
att höja gångytan ytterligare.  
- Lastning och lossning när plattformen är upphöjd. 
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2.23 
Ett område på två meter från plattformen ska anses vara 
farligt. Operatören ska säkerställa att inga personer eller 
djur uppehåller sig eller passerar i området och att inga 
föremål befinner sig i detta område och att det inte finns 
några hinder, vare sig i Plattformens nedre del (på 
marken) eller i den högre (som dragstänger, stänger, 
pelare eller andra luftbarriärer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.24 
Operatören ska kontinuerligt utföra underhållet (Avs. 9) 

 
2.25 
Var försiktig att inte fastna i närliggande strukturer när du 
befinner dig på Plattformen. 

 
2.26  
Försiktighet – Risk för fall  
Var uppmärksam vid användning att Plattformens ingång 
är ordentligt stängd. 

 
2.27 Försiktighet – Risk för Tippning  
Vid förflyttning framåt eller baklänges, måste operatören 
ständigt försäkra sig att det inte finns några utsatta per-
soner, dessutom måste han/hon försäkra sig att golvet är 
rent, utan gropar, hål, lutningar eller föremål .  
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Den extra belastningen på Plattformen FÅR INTE: 
- Överskrida gränsen för arbetsbelastningen (Se Avs. 3, 
Specifications) 
- Sticka ut från korgen, utan ska vara väl balanserad. 

 
2.29 
Det är strängt förbjudet att använda Plattformen som kran 

2.30 
Operatören ska varje månad kontrollera åtdragningen av  
SAMTLIGA skruvar och om nödvändigt ersätta dem  (Avs. 
9.8 Underhåll). 

 
2.31 
Försiktighet Risk för Elchck.  
Det är förbjudet att använda Plattfomen i närheten av ej 
skyddade kraftledningar. 
Plattformen och räcket är inte elektriskt isolerade. 
 
Håll ett avstånd på minst 3 m (10 fot) Mellan maskinens 
delar och personerna i den, med deras respektive verktyg 
och utrustningar, till kraftledningar eller utrustningar med 
en elektrisk laddning på upp till 50.000 volts. 
 
Det är möjligt att inskränka minimum säkerhetsavståndet i 
närvaro av isoleringsbarriärer som installerats för att 
förhindra kontakter och om dessa barriärer är inställda på 
värdet för spänningen på kraftledningen som ska skyddas. 
 
Barriärerna får inte vara del av maskinen eller kopplade till 
denna. 
 
Minimum säkerhetsavståndet ska minskas inom de givna 
dimensionerna för isoleringsbarriärens funktion. 
Detta avstånd ska bestämmas av en kvalificerad person i 
överensstämmelse med företagets, lokala och nationella 
föreskrifter beträffande arbete nära spänningssatt utrust-
ning. 
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SPÄNNINGSOMRÅDE 
(FRÅN FAS TILL FAS) 

MINIMUM SÄKER-
HETSAVSTÅND m (fot) 

Från 0 till 50 kV 3 (10) 

Från över 50 kV till 200 kV 5 (15) 

Från över 200 kV till 350 kV 6 (20) 

Från över 350 kV till 500 kV 8 (25) 

Från över 500 kV till 750 kV 11 (35) 

Från över 750 kV till 1000 kV 14 (45) 

OBS: Dessa minimum säkerhetsavstånd ska tillämpas med undantag för 
fall där företagets, lokala eller nationella föreskrifter är mera inskränkande.  
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ERSÄTT INTE KRITISKA ELEMENT FÖR PLATTFORMENS STABILITET 
MED FÖREMÅL SOM HAR ANNORLUNDA VIKT OCH SPECIFIKATIO-
NER. 
Batteriets totala vikt: 42 kg (LUI HD varje batteri 21 Kg); 60 kg (LUI HD 
WD varje batteri 30 kg); 120 Kg (LUI WH 460 varje batteri 30 Kg). 
För ersättning av trasiga eller utslitna delar, använd endast original reservde-
lar.  
 

2.33 
Säkerhetsanordningar som tillämpas på skyliften är : 

2.34 
Manipulera inte med eller medvetet skada säkerhetsskydden, gränslä-
gesbrytare, avlägsna inte eller täck över varningsskyltar. Om skyltarna 
skulle skadas eller bli oläsliga, vänligen begär omedelbart att de ersätts. 

 
2.35 
Det är förbjudet att utföra tillfälliga reparationer bara för att starta 
arbetet. 
 

2.36 
Tilläggsinformation  (endast för EG maskiner) 
Följande information tillhandahålls i enlighet med kraven i det Europeiska 
Maskindirektivet 2006/42/CE och gäller uteslutande för EG Maskiner. 
 
Beträffande elektriskt drivna maskiner, är det kontinuerliga ljudtrycket  (A 
vägt), i höjd med plattformen, under 75 dB (A). 
 
Det totala värdet för vibrationerna, vilka hand-arm systemet utsätts för, 
överskrider inte 2,5 m/s^2. Det vägda högsta medelkvadratvärdet av den 
viktade accelerationen som hela kroppen utsätts för, överskrider inte 0,5 
m / s ^ 2. 
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2.37 
Om det skulle vara nödvändigt att byta ut slitna och/eller trasiga delar, var 
god använd endast original reservdelar. 
 

2.38 
Vid arbetets slut är det förbjudet att lämna Platformen  i potentiellt farliga 
områden, så försätt den i NOLL EFFEKT TILLSTÅND. 
 

2.39 
Försiktighet – Risk för förorening 
Vid slutet av Plattformens livstid, kasta inte bort den i miljön, utan lämna den 
till auktoriserade företag för avfallshantering eller vänd dig direkt till Tillverka-
ren, som kommer att ge dig skriftliga instruktioner i frågan. I alla händleser, 
innan du bortskaffar Plattformen, avlägsna oljan (DEL 11 SMÖRJNING ), bat-
terierna (DEL 10 UNDERHÅLL ), stoppa alla rörliga delar och förflytta den 
(DEL 4 HANTERING ). 
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1 Nödstoppsknapp 
 

2 Stoppanordnignar mot korgens glidning  
 

3 Gummibuffert      
 

4 Blinkande/akustisk signal 
 

5 Tippningssensor   
 

6 Manuell nödsänkning 
 

7 Korgspärr 

8 Lyftanordning för manuell nödhantering (8a stan-
dard;8b tillval) 
 

9 Blockerings och lyftpunkter    
 

10 Gropskyddssystem  
 

11 Överbelastningssystem  
 

12 Gränslägesbrytare 
 

13 Nyckebrytare  

LUI HD 

1 

1 

9 

10 

4 

6 

13 

5 
12 

2 

7 
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LUI HD– LUI HD WD—LUI HD EL 
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N° 
 

ANSI BESKRIVNING 

001 Föreskrifter för säker användning av Plattformen VARNING 

001 Nominell arbetsbelastning, Sid belastning, Nominellt antal personer ombord 

001 VARNING ersätt inte kritisk komponet för stabilitet + total batterivikt 

001 VARNING – Total Batterivikt 

001 ANSI Överensstämmelse  - Avs. 4 

001 VARNING: stäng ingången innan du sätter plattformen i drift /skyddsräcke på plats 

001 FARA risk för tippning 

002 FARA – Maksin inte elektriskt isolerad – Föreskrivna avstånd från kraftledningar 

002 VARNING – Checklista före varje användning 

002 Anmärkning om krävda inspektioner 

002 VARNING – ersätt inte komponenter utan skriftligt tillstånd från Tillverkaren  

003 FARA Nominell arbetsbelastning, Sid belastning, Nominellt antal personer ombord 

005 

009 Nöddekal 

010 Dekal förankringsögla 

011 Punkt för gaffellyft 

012 Manual Inuti 

013 Nödstopp 

001 CE 002 CE  001  ANSI  002  ANSI  

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

 003 CE 009  ANSI / CE  003 ANSI  005 ANSI 

1 

2 

3 

6 

4 

5 

7 

8 
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       3.1 MASKIN SPECIFIKATIONER 
Serie LUI HD 

MODELL 

 
LUI HD 

  
LUI HD WD LUI HD EL 

DIMENSIONER 

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

Plattformshöjd A 2900 mm -  9 ft 6 in  4040mm - 12.8ft   

Höjd med korg i sänkt position H 1747 mm - 5 ft 7 in  2870mm - 9.4ft  

Total längd G/ 
öppna förlängningar E 

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

Bredd F 760 mm - 2 ft 5 in   

Ramhöjd från marken 60 mm - 2.3 in   

Nyttolast (även med korg i max 
förlängd position) 

180 Kg - 397 lbs  140 Kg - 308lbs 

Plattformslängd (på insidan) D 1036 mm - 3 ft 5 in   

Plattformsbredd (på insidan) I 630 mm - 2 ft 

Vindhastighet Noll-endast inomhus 12,5 m/sec Noll-endast inomhus 

Ingångssteg höjd B 400 mm 1 ft 3 in  

Antal passagerare 1 1 1 

EFFEKT          

Max. körhastighet 3 Km/h - 1.9 mph  

Min. körhastighet 0.6 Km/h - 0.35 mph  

Vändradie (intern) NOLL noll  

Vändradie (extern) 1050 mm  - 3 ft 5 in   

Max. lutning 35%  Inte tillåtet 

Upp- / nedstigningshastighet 16/21 sec  

Ström          

Nätström 110/220 V ca, 24V cc  

Batteri N 02, 12V 85Ah@20h  

Hydraulsystemets kapacitet 4 lt / 1.05 gal  

Totalvikt 530Kg-1168 lbs 560 Kg-1234 lbs 595 Kg-1311 lbs 

Certifiering Ansi A92.6, EG Överensstämmelse, AS1418.10(int) 
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Överföringsmotorer Watt 500; Volt24; Nm 1.33; F.F. 1; RPM 3600; Ah26; IP 
54; DUTY S2;Broms 24V+6/-10% stabiliserat  

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

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

Elektromagnet för hjulblock 18W; 24V; IP 40 

Bakre drivhjul mm 300x90 

Drivsystem Proportionell joystick 

Hjul Helgummi som inte lämnar märken 

Hydraulolja ROLOIL mineralolja  LI22 HIV 

Filter Filter 90 μ 

Oljetryck 50 bar 

Minskad hastighet m/min 8,5 

  

Regelbunden hastighet m/min 40 

Lyfthastighet m/min 5 

Ljud 75 dB(A) 
  

LUI HD – LUI HD WD 
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       3.2 MASKINSPECIFICERINGAR 
LUI WH 460 serienummer  

MODELL LUI WH 460 

DIMENSIONER  

Arbetshöjd C 6620mm- 21 ft 8 in 

Plattformshöjd A 4620mm -  15 ft  2 in 

Höjd med korg i sänkt position H 1850mm - 6 ft  

Total längd G/ 
öppna förlängningar E 

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

Bredd F 760mm - 2 ft 5 in  

Ramhöjd från marken 65mm - 2.56 in  

Max nyttolast 
(med korg i max förlängd position) 

 
280 Kg - 617 lbs  

Plattformslängd (på insidan) D 1560mm - 5 ft  

Plattformsbredd (på insidan) I 680mm - 2 ft 3 in 

Vindhastighet Noll-endast inomhus 

Ingångssteg höjd B 340mm - 1 ft 3 in  

Antal passagerare 2 

EFFEKT  

Max. körhastighet 3,2 Km/h - 1.98 mph  

Min. körhastighet 0.6 Km/h - 0.35 mph  

Vändradie (intern) NOLL noll  

Vändradie (extern) 1345mm  - 4 ft 4 in  

Max. lutning 35% 

Upp- / nedstigningshastighet 26/15 sec   

STRÖM  

Nätström 110/220 V ca, 24Vcc 

Batteri N 04, 6V 240Ah 5h   

Hydraulsystemets kapacitet 12 lt / 3.17 gal  

Totalvikt 1250 Kg-2755lbs 

Certifiering Ansi A92.6, EG Överens-
stämmelse,  
AS1418.10(int) 

04-2020 Rev.01 

AVSNITT 3  MASKINSPECIFICERINGAR 



3.31 

Parte 3 Caratteristiche Tecniche 

       

05 -2015 Rev.1 

 

LUI WH 460  serienummer  

MODELL LUI WH 460 

Överföringsmotorer Watt 1200; Volt24; Nm 3.2; 
F.F. 1; RPM 3600; Amp65; IP 

20; DUTY S2 

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

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

Elektromagnet för hjulblock 18W; 24V; IP 40 

Bakre drivhjul mm 350x100 

Drivsystem Proportionell joystick 

Hjul Helgummi som inte lämnar 
märken 

Hydraulolja ROLOIL mineralolja 
LI22 HIV 

Filter Internt filter 90 μ 

Oljetryck 65 bar 

Minskad hastighet m/min 10 

Regelbunden hastighet m/min 50 

Lyfthastighet m/min 10 

Ljud 75 dB(A) 
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       3.3 TEKNISKA DATA 
LUI HD EL serienummer  
 

MODELL LUI HD EL 

DIMENSIONER 

Arbetshöjd mm 5900 -  

Plattformshöjd mm 3900 -   

Maskinens höjd i vila-modus mm 2870 -  

Maskinens totala längd mm 1215 -  

Maskinens totala bredd mm 760 -  

Total nyttolast 140 Kg -  

Plattformsbredd (på insidan) mm 680 -  

Vindhastighet NOLL 
NÄR FÖRLÄNGNNIGSKITTET ÄR MONTE-
RAT PÅ MASKINEN KAN DEN ENDAST 
ANVÄNDAS INOMHUS 

LUI HD EL 
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       4.1 INLEDNING TILL TRANSPORT OCH HAN-
TERING 
 
4.1.a 
Fara för krossning, stötar och skrapning 
Personalen som hanterar förflyttningen av Plattformen ska 
ha läst och förstått säkerhetskraven dom återges i denna 
manualen (se Avs. 2). 
De ska använda arbetshandskar, hjälm och skyddsskor. 
 
4.1.b 
Oberoende av antalet personer som hanterar förflyttningen 
av Plattformen, måste det alltid finnas en ansvarig. 
 
4.1.c 
Försäkra dig före transport av Plattformen att golvet är nivel-
lerat och utan gropar. 
 
4.1.d 
Före start, var god läs hela Avs. 4 för att vara förberedd i tid 
händelse av behov. 
 
4.1.e 
Rengör området där Plattformen kommer att placeras, för att 
undvika att halka, snubbla eller falla. 
 
4.1.f 
Plattformen kan lossas på 4 olika sätt: 
1-Med en gaffeltruck med lämplig lastkapacitet (se Avs.3 
Specifikationer eller genom att markera titeln “vikt”) se Avs. 
4.2. 
2-Genom att använda lastnings/lossningsanordningen och 
ett lämpligt set ramper, se Avs. 4.3. 
3-Genom att använda lasting och lossningsklossar och en 
lastvinsch, se Avs. 4.4. 
4-Genom att förflytta Plattformen med en kran, se Avs. 4.5. 
 
4.1.g 
Fara för krossning och tippning 
Transportprocedurer är farliga, så operatören måste utföra 
dem mycket långsamt, vara försiktig och försäkra sig att det 
inte finns utsatta personer, djur eller föremål. 
 
 
4.1.h 
Fara för föroreningar 
Kasta inte bort förpackningsmaterialet i miljön, utan se-
parera det beroende på typen av material (kartong, trä, stål, 
polyuretan, etc.…), sedan måste det lämnas för 
bortskaffning (beroende på föreskrifterna i landet där Platt-
formen används). 
 
4.1.i 
Plattformen befinner sig på trucken, var god se till att det 
inte finns några rör eller kablar, som kan påverka gafflarna. 
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4.2 AVLASTNING/LASTNING AV PLATTFOR-
MEN, PROCEDURER MED GAFFELTRUCK 
 
4.2.a 
Plattformen kan anlända: 
4.2.a1-  I låda på pall 
4.2 a2 – inlindad I cellophan med pall 
4.2.a3 – inlindad I cellophan utan pall 
 
 

4.2.a1 - I låda på pall  
För att avlasta Plattformen I låda på pall, med användning 
av en gaffeltruck, gör så här: 
 
-Placera gaffeltruckens gafflar i pallen. 

- Försäkra dig att det inte finns några utsatta personer, 
avlägsna lådan från trucken eller container och placera 
den på marken. 
 

- Fara för skärskador  
När lådan placerats på marken måste operatören bära 
skärskyddshandskar och avlägsna locket med ett lämpligt 
redskap för ändamålet. 
-Skruva av alla skruvar på väggarna och avlägsna de 4 
väggarnas. 
 

- Fara för förorening  
Kasta inte bort förpackningsmaterialet i miljön, utan vänd 
dig till auktoriserade företag för avfallshantering eller förva-
ra förpackningen för framtida transporter. 
-Avlägsna gafflarna från pallen och … 
-För in gafflarna i de lämpliga utrymmena på Plattformen 
-Försäkra dig att det inte finns några utsatta personer i 
området, lyft upp Plattformen igen mycket långsamt unge-
fär 10 eller 20 cm och för den nära användningsområdet. 
-lossningen av Plattformen packad i låda med pall med 
användning av gaffeltruck är avslutad. 
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       4.2.a2  - Inlindad i cellophan med pall 
 
För att avlasta Plattformen inlindad I cellophan med en 
pall, gör så här: 
 
-Placera gaffeltruckens gafflar i pallen. 
-Lyft upp Plattformen mycket långsamt ungefär 10 eller 20 
cm och … 
-Försäkra dig att det inte finns några utsatta personer i 
området, avlägsna Plattformen från trucken eller container 
och placera den på marken. 
 
Fara för skärskador 
Operatören ska använda skärskyddshandskar 
 
-Ta en sax och klipp av de smala banden 
-Lyft sedan, fortfarande med största försiktighet, Plattfor-
men igen ungefär 10 eller 20 cm och för den i närheten av 
användningsområdet. 
- lossningen av Plattformen packad i låda med pall, med 
användning av gaffeltruck, är avslutad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.a3 - Inlindad I cellophan utan pall  
För att lossa Plattformen med cellophan, med användning 
av gaffeltrucken, gör så här: 
 
-Placera gafflarna i de lämpliga utrymmena på plattformen. 
-Lyft upp Plattformen mycket långsamt ungefär 10 eller 20 
cm och … 
-Se till att det inte finns några utsatta personer i området, 
avlägsna Plattformen från trucken och för den i närheten 
av användningsområdet. 
- lossningen av Plattformen packad i cellophan, med hjälp 
av gaffeltrucken är avslutad. 
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4.3 PROCEDUR FÖR LASTNING/AVLASTNING 
AV PLATTFORMEN MED ANVÄNDNNG AV 
RAMPER OCH VINSCH  (FÖR LUI WH 460 ; 
LUI HD; LUI HD WD) 
 
4.3.a 
För att utföra proceduren för lastning/avlastning av Platt-
formen med användning av ramper och vinsch, gör så här:  
 
Fara för skärskador 
Operatören måste använda skärskyddshandskar. 
 
-Ta saxen 
-Avlägsna cellophanet med uppmärksamhet att inte skada 
dina händer eller skada Plattformen. 
 

- Fara för halka 

Avlägsna cellophanet och kasta det omedelbart i lämpliga 
container för specialavfall. 
 
4.4.b Placering av avlastningsramperna 

-Förse dig med lämpliga lastnings/avlastningsramper, 
auktoriserade av Tillverkaren för att bära upp Plattformens 
vikt, andra modeller är inte tillåtna (se  Avs. 3 Specific-
eringar). 
-Placera lastnings/avlastningsramperna och fäst dem med 
användning av en skruv och, om möjligt mellan dem med 
användning av brickor för att göra sänkningen säkrare och 
stabilare. 
 
- Var uppmärksam på allmänna faror  
Operatören måste försäkra sig att: 
 
-Plattformen är helt sänkt 
-inga personer, djur eller föremål befinner sig i området för 
rörelsen 
-Golvet är plant (utan gropar) och rent. 
 
4.4.c 
Ta vinschkroken och för in den (med uppmärksamhet att 
den är väl säkrad) i de lämpliga utrymmena på Plattformen 
med repet väl sträckt. 
 
Dra ut Q3 eller P6 Stop/Nödknapparna   
 
4.4.d 
Vrid Q2 startnyckeln  åt höger (ljus tänt med ZAPI sys-
tem), för att aktivera ställdonen från marken. 
Tryck inom  30 sekunder in de två knapparna Q9 och Q10, 
samtidigt (vänster och höger pil) tills du hör ett ”KLICK” när 
den elektriska bromsen frisläpps och båda ljusen i korgen 
och stommen börjar blinka med ZAPI system (från detta 
ögonblicket är de elektriska bromsarna inaktiverade). 
Med TRIONIC systemet kommer en text att visas på dis-
playen. 
 
 
 
 
 
 

Q2 
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       4.3.e 
Fara för tippning 
Kör mycket långsamt på ramperna och försäkra dig att 
båda hjulen är väl placerade. 
  
4.4.f 
Placera Plattformen för hand på ramperna och … 
 
4.4.g 
… manövrera vinschen lugnt för att flytta Plattformen och/
eller föra den nära lastnings/avlastnignsramperna. 
 
4.4.h 
När förflyttningen och/eller avlastningen från ramperna har 
avslutats, stäng av vinschen. 
 
 
Tryck in Q3 och/eller P6 Stopp/nödknappen och vrid Q2 
tändnyckeln till “0” läge. 
 
4.4.i 
Avlägsna lastnings/avlastningsramperna från 
transportmedlet. 
 
4.4.l 
Proceduren för lastning/avlastning av Plattformen med 
användning av ramper med vinsch är slutförd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Q2 

Q3 
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4.4 PROCEDUR FÖR LASTNING/AVLASTNING 
AV PLATTFORMEN MED ANVÄNDNING AV 
EN KRAN  
 
4.4.a 
För att utföra proceduren för lastning/avlastning av Platt-
formen med användning av en kran, gör så här: 
 
4.4.b 
Fara för skärskador 
Operatören måste bära skärskyddshandskar 
 
-Ta saxen 
-Avlägsna cellophanet med uppmärksamhet att inte skada 
dina händer eller skada Plattformen. 
 

- Fara för halka 

Avlägsna cellophanet och kasta det omedelbart i lämpliga 
container för specialavfall. 
 
4.4.c 
Fara för krossning 
Kontrollera kedjor och remmar för att kontrollera att inga 
anomalier föreligger innan du använder dem för att förflytta 
Plattformen. 
 
Försäkra dig att de är ordentligt fästa i kranens krok och 
att kranen kan bära upp belastningen av Plattformen (se 
Avs. 3 “Specificeringar”). 
 
Det är strängt förbjudet att uppehålla sig i det farliga om-
rådet när lasten förflyttas av en kran!! 
De minsta säkerhetsavståndet ska vara 3 meter. 
 
4.4.d 
Kontrollera att  Q3 och/eller P6 Stopp/nödknapparna är 
intryckta. 
Avlägsna knappanelen och placera den inuti korgen. 
 
4.4.e 
För in kedjorna i remmarna i chassits lyftpunkter 
 
4.4.f 
Låt kedjornas eller remmarnas ände glida genom korgens 
insida och säkra dem alla vid kranens krok. 
 
4.4.g 
Förflytta Plattformen medan du försäkrar dig att det inte 
finns några utsatta personer, djur eller föremål, till placer-
ingen på markområdet. 
 
4.4.h 
Upprepa alla de ovan beskrivna procedurerna i omvänd 
ordning. 
 
4.4.i 
Proceduren för lastning/avlastning av Plattformen med 
hjälp av en kran är nu slutförd. 
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       4.5 MANUELL NÖDHANTERING för LUI WH 
460; LUI HD; LUI HD WD; LUI HD EL.  
  
4.5.a 
Dra ut Q3 och/eller P6 Stop/Nödknapparna. 
 

4.5.b 
Vrid tändningsnyckeln Q2 åt höger (relativt ljus är PÅ i ZA-
PI-systemet) för att aktivera kontrollerna nedifrån. 
Tryck på de två knapparna Q9 och Q10 samtidigt inom 30 
sekunder tills du hör ett KLICKLJUD för att frigöra den 
elektriska bromsen, och både korgens och vagnslamporna 
börjar blinka med ZAPI-systemet (från detta ögonblick är 
de elektriska bromsarna inaktiverade).  
Information kommer att visas med hjälp av TRONIC-
systemet . 
 

4.5.c 
Placera Plattformen för hand i det förberedda reparation-
sområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P6 

Q3 
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MANÖVERPANEL OCH BESKRIVNING AV DENNA 
Markmodulerna och styrboxar kan ha olika lägen, anpassningar eller sammansättningar, även 
uppdelade i olika paneler eller sammansatta i ett enskilt block. 
 
Dispositionen som visas här visar de fullständiga versionerna. I alla händelser, om manöverpanelen är 
annorlunda än det visade schemat, är alltid funktionen som den berör skriven. 
 
OBS 
För ytterligare information om schemat, vänligen se referensschemat för den installerade Plattformen. 
 
 
P - KNAPPPANEL  
 
P1 - Blockeringsanordning hjul:  
Genom att vrida väljaren till höger eller trycka in den motsvarande knappen, träder blockeringsanord-
ningen för hjulen I funktion och tillåter att köra fordonet endast i rak linje, både fram och tillbaka. 
 
LYSDIOD på anger att blockeringsanordningen för hjulen är aktiverad. 
LYSDIOD av anger att anordningen är inaktiverad och därför tillåter att köra fordonet i alla riktningar. 
 
P2 - Lägesnyckel Höj/Sänk 
LYSDIOD på anger att höjnings/sänkningsfunktionen har valts. 
LYSDIOD av på anger att höjnings/sänkningsfunktionen inte har valts 
.   
P3 - Lägesnyckel Dragning  
LYSDIOD på anger att drivfunktionen har valts. 
LYSDIOD av anger att drivfunktionen inte har valts. 
 

 
P4 - Batterikalibrering 
Detta är en 10-streck belyst display som markerar tillståndet av batteriets laddning. 
En tänd LYSDIOD anger minimumnivå av batteriladdning, medan 10 tända LYSDIODER anger full bat-
teriladdning.  
 

5.1 MANÖVERPANEL 

LUI WH 460;  
LUI HD;  

LUI HD WD;    
LUI HD EL 

P4 

P6 

P1 
P5 

P2 

P3 

P5a 
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P5 - Joystick Modul 
Joysticken styr körningen av fordonet samt höjning och sänkning av Plattformen. 
 
På Joysticken finns en aktiveringsspak (P5a) som används för att förflytta Plattformen. 
Den måste tryckas in hela tiden som Joysticken förflyttas och när den en gång tryckts in aktiveras en 
ljudsignal. 
 

När du släpper joysticken låser den fordonet i körläge .  
I höjningsläge, stoppar frisläppningen av josticken Plattformen under höjnings eller sänkningsfasen. 
Rörelsens hastighet är proportionell och styrs av Joystick rörelsen . Med korgen i sänkt läge kan hasti-
gheten ökas också med användning av Hastighetsväljaren (P7). 
När korgen är höjd, kommer hastigheten automatiskt att gå over till låg Säkerhetshastighet. 
 
P6 - Nödstoppsknapp 
Om Plattformen skulle fungera felaktigt eller om ett omedelbart behov att stoppa fordonets alla rörelser 
föreligger, tryck in denna knappen för att avbryta strämtillförseln. Om knappen inaktiveras, kommer den 
inte att starta Plattformen men kommer att aktivera spänningssättningen. 
 
P7 - Hastighetsväljare  
Progressiv förflyttning av väljaren åt höger, kommer att öka körhastigheten inom de gränser som 
fastställts av Tillverkaren. 
Gradvis förflyttning av väljaren till vänster, kommer att gradvis sänka körningshastigheten. 
 
Den aktuellt valda hastigheten visas på dislayen med 5 LYSDIODER (P4). 
 
En tänd LYSDIOD anger inställning av den lägre hastigheten, medan 5 tända LYSDIODER anger att  
inställningen av den högre hastigheten har valts. 
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Q - KONTROLLPANEL 
När du använder kontrollpanelen utesluts knapppanelen automatiskt . 
 
Q1 - DISPLAY 
Detta är huvuddisplayen för kontrollsystemet, som visar värdefull information om systemets status samt 
diagnosinformation, om systemets avläser ett fel på fordonet. 
 
Q2 - 3 LÄGES NYCKELBRYTARE 
Om den vrids till vänster aktiverar den endast kommandon från styrboxen ombord på Plattformen (för 
LUI WH 460, LUI HD, LUI HD WD, LUI HD EL. LYSDIOD Q1l tänds). 
Om den vrids till höger aktiverar den denast manöverdonen från chassits markmodul (för LUI WH 460, 
LUI HD, LUI HD WD, LUI HD EL LYSDIOD Q1m tänds). 
I central läge, stänger den av alla konakter. Operatören måste ta ut nyckeln och överlämna den till den 
Säkerhetsansvarige. 
 
Q3 - NÖDSTOPPSKNAPP 

Om intryckt, stoppar den omedelbart alla Plattformens faser. 
Om upplyft återstartar den INTE Plattformen, utan tillåter strömsättningen. 
 
Q4 - KNAPP RESERVERAD FÖR ANVÄNDNING AV TILLVERKAREN ELLER UTBILDADE OCH 
KVALIFICERADE TEKNIKER  
 
Q5 - UPP KNAPP 
Denna knappen fungerar endast när nyckelbrytaren Q2 är vriden till höger. 
Genom att trycka in den och hålla den intryckt, tillåter denna knappen att höja korgen. 
 
Q6 - NER KNAPP 
Denna knappen fungerar endast när nyckelbrytaren Q2 är vriden till höger. 
Genom att trycka in den och hålla den intryckt, tillåter denna knappen att sänka korgen. 
 
 
Q7 - BATTERISTATUS INDIKATOR, NÄR UNDER LADDNING  
Gult indikatorljus anger att batteriet nästan är urladdat. 
Rött indikatorljus anger att batteriet är urladdat. 
Grönt indikatorljus anger att batteriet är laddat. 
 
Q8 - BATTERILADDARUTTAG  
 
 

Q1    Q5   Q3      Q2 

Q4    Q6       Q8    Q7 

Q1 

Q2 
Q3 

Q5 

Q6 

Q7 

Q4 

Q8 Q9 
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Q1 - DISPLAY 
Detta är huvuddisplayen för kontrollsystemet, som visar värdefull information om systemets status samt 
diagnosinformation, om systemets avläser ett fel på fordonet. 
 
Q1a BATTERIETS LADNNINGSSTATUS  
Indikatorn för batteriets laddningsstatus anges av 10 punkter: varje punkt representerar 10% av batteri-
laddningen. Efter hand som batteriet urladdas försvinner punkterna progressivt, uppifrån och ner, I pro-
portion till värdet av batteriets återstående laddning. När batteriladdningen är under eller lika med 40%, 
börjar de visade punkterna att blinka.  
 
Q1b TIMRÄKNARE 
Det visade numret anger antalet arbetade timmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1a Q1b 
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       6.1 INLEDNING FÖRE VARJE ANVÄNDNING 
6.1.a 
Fara för krossning—kollision och skrapning 
Operatören som ansvarar för driften av Plattformen ska vara informerad om säker-
hetsinstruktionerna som anges i denna manual (se Del 2) och ska bära arbetshandskar 
och skyddsskor. 
 

6.1.b 
Före och efter varje användning vid början av varje rörelse, ska operatören alltid 
utföra: 
För-starts inpesktionen (6.2) – Funktionstestet  (6.3) . 
 

6.2 FÖR-STARTS INSPEKTION  
6.2.a 
Försäkra dig att alla manualerna befinner sig i de lämpliga behållarna ombord på Platt-
formen.  
 
 6.2.b 
Försäkra dig att Plattformens markeringar och alla säkerhetsetiketter är på plats full-
ständiga och läsbara. 
 

6.2.c 
Kontrollera Plattformen för avsaknad av anomalier (t ex: sprickor i svetsningarna, 
avsaknade eller lösa skruvar, olika bucklor etc.), felfunktion eller ej auktoriserade förän-
dringar (t ex: inte auktoriserad lyft planflaksvagn) beroende på hur Plattformen har lev-
ererats av Tillverkaren. 
 

6.2.d 
Kontrollera korgens integritet och korrekt funktion av ingången (automatiskt lås). 
 

6.2.e 
Kontrollera och testa alla säkerhetsanordningarnas funktion (Q3 och P6 Stopp/
Nödstoppsknappar, blinkande, säkerhetsbalk, mikrobrytare, tippanordning, gropanord-
ningar). 
 

6.2.f 
Kontrollera funktionen för nyckelbrytaren Q2. 
 

6.2.g 
Kontrollera och testa funktionen för den manuella säkerhets sänkningsspaken   
 
6.2.h 
Kontrollera vattennivån i batterierna, försäkra dig att det inte finns några läckor. Kablar-
na ska konstant fästas till terminalerna; det får inte finnas någon korrosion. 
 

6.2.i 
Kontrollera att gummihulet inte är skadat, skrapat eller har djupa hack och att det inte 
finns skräp på hjulen eller runt omkring dem. 
 

6.2.l 
Kontrollera korgförlängningssystemet 
 

6.2.m 
Kontrollera att det inte finns något oljeläckage 

6.2.n 
Kontrollera att hydrauloljan är vid rätt nivå, om nödvändigt fyll på till rätt nivå (se Avs. 9 
Underhåll). 
 

6.2.o 
Om du skulle uppdaga ett eller flera fel är det förbjudet att använda Plattformen, så 
utför alla åtgärder innan du startar den på nytt (se Avs. 9 Underhåll). 
 

6.2.p 
För-starts inspektionen är nu avslutad.  
Utför driftstestet. 
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6.3 FUNCTION TEST  
Glöm inte att före utförandet av funktionstestet, måste operatören ha utfört proceduren 
för för-starts inspektion. 
 
6.3.a 
Fara – Risk för elchock  
Maskinen är  INTE isolerad. 
 

6.3.b 
Bibehåll säkerhetsavstånd till elektriskt laddade ledare (kraftlinjer) och apparater. Du 
måste lämna avstånd för maskinens svajningar (rörelse från sida till sida) när den är höjd 
och de elektriska ledningarnas rörelser. Denna maskin har inte något skydd från kontakt 
med eller närhet till elektriskt laddade ledare. 
 

6.3.c 
Varning: risk för elchock 
Innan du använder Plattformen, försäkra dig att området ovanför den är fritt från hinder 
för att tillåta full höjning av själva Plattformen. 
 

6.3.d 
Använd inte Plattformen om följande kontroller uppdagar defekter. 
 
 
 
 
 

6.3.e Funktionstest 
         - A) Procedur för kontroll av Markmanövreringen 

6.3.e1 
Vrid brytare Q2 till höger (chassi kontroll). 
 

6.3.e2 
Tryck in och håll intryckt lyftknappen Q5 för att tillåta korgens höjning. Om du vill stoppa 
Plattformens höjning, frisläpp knappen. 
 

6.3.e3 
Tryck in och håll intryckt sänkningsknappen Q6 för att tillåta sänkningen av korgen. Om 
du vill stoppa Plattformens sänkning, frisläpp knappen. 
 

6.3.e4 
Q3 Funktionstest Stop/nödknapp. 
Med Plattformen i rörelse tryck in och håll intryckt Q3 Stopp/Nödstoppsknappen. 
Plattformen ska stanna omedelbart. 
 

6.3.e5 
Funktionstest av den mekaniska nödsänkningsspaken. 
Dra i sänkningsspaken, med korgen i upphöjt läge för att mekaniskt sänka Plattformens 
korg. 
När du släpper spaken ska sänkningen avbrytas. 
 

6.3.e6 
“Proceduren för funktionstest – A) Procedur för kontroll av markmanövreringen och test” 
är avslutad. 
Utför nu “Proceduren för funktionstest – B) Korgmanövreringens funktion och kontroll. 
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       6.3.f Funktionstest  
         - B) Kontroll av Plattformsmanövreringens funktion och test:  
6.3.f 1 
Vrid nyckelbrytaren Q2 till vänster (korgmanövrering). 
 
6.3.f 2 
Kliv på plattformen och lås ingången. 
 
6.3.f 3 
Tryck in knappen för dragläge P3 för att välja körningsfunktion. 
Tryck in och håll intryckt aktiveringsspaken P5a på joysticken och genom att förflytta joy-
sticken P5, kontrollera styrningen (vänster/höger, fram/tillbaka).  
Genom att frisläppa joystickens aktiveringsspak eller släppa tillbaka joysticken till central 
läge, ska körningen stoppas.  
 
6.3.f 4 
Funktionstest Stopp/Nödknapp P6. 
Medan Plattformen förflyttar sig, tryck in Stopp/Nödstoppsknappen P6. 
Plattformen stannar omedelbart. 
 
6.3.f 5 
Tryck in väljaren för höjning/sänkning P2 för att välja höjnings/sänkningsfunktionerna  
 
6.3.f 6 
Tryck in och håll intryckt aktiveringsspaken P5a på joysticken och kontrollera, genom att 
flytta joysticken P5, fram och tillbaka, höjningen och sänkningen av korgen.  
 

För att låsa lyft/sänkning, släpp spaken "Human Presence" P5a eller återställ joysticken 
P5 till det centrala läget .  
 
6.3.f 7 
Funktionstest Stopp/Nödstoppsknapp P6. 
Medan Plattformen höjs/sänks, tryck in Stopp/Nödstoppsknappen P6. 
Plattformen stannar omedelbart. 
 
6.3.f 8 
Om du skulle uppdaga ett eller flera fel är det förbjudet att använda plattformen, så vidta 
alla nödvändiga åtgärder innan  du börjar använda den (se Avs. 9 Underhåll). 
 
6.3.f 9 
För Plattformen till Noll Effekt Tillstånd. 
 
6.3.f 10 
Reparationer ska utföras innan du startar Plattformen, detta är av grundläggande 
betydelse för att säkerställa dess funktion i säkerhet. 
 
6.3.f 11 
“Proceduren för Funktionstestet – B) Procedur för Plattformsmanövrering och Test” är 
nu avslutad. 
Gå vidare med driftsinstruktionerna. 
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6.4 DRIFTSINSTRUKTIONER - Inledning 
 
6.4.a 
Varning – Allmänna risker 
Driften får hanteras endast av kvalificerade Operatörer som   
har tränats på användning av maskinen. Operatörerna måste 
dessutom noggrant läsa och förstå säkerhetsföreskrifterna i 
Avs. 2 och innehållet i denna manualen innan de driver 
maskinen. 
 
6.4.b 
FÖRE START AV DRIFTEN 
Varning – Allmänna risker 
Operatören måste: 
 
a) Kontrollera att Plattformen är placerad på ett rent, nivel-
lerat golv utan gropar, som kan bära upp Plattformens vikt 
(se Avs. 3 Specificeringar). 
 
b) Kontrollera att det i området för rörelsen inte finns några 
utsatta personer, djur eller föremål och att det I ar-
betsområdet inte finns några luftburna hinder. 
 
c) Glöm inte att: 
-Operatören ska utföra alla manövrer från knappsatsen 
ombord på Plattformen; 
 
-Förflyttningen kan justeras genom väljaren P5, 
-När korgen är helt nedsänkt är den maximala hastigheten 
50 m/min; 
-När korgen är upphöjd begränsas hastigheten automati-
skt till max 9 m/min. 
-Korgens förlängningar måste vara tillbakadragna när op-
eratören kliver i och ur korgen. 
 
6.5 INNAN DU KLIVER PÅ PLATTFORMEN  
Kontrollera på markmodulen att: 
- Nyckelstyrd omkopplare Q2 är i vänster position 
(Kontroll ombord ) 
 

- Stopp/Nödstoppsknapparna Q3 är inaktiverade, 
 
 
6.6 Salire sulla Piattaforma  
 

6.6.a 
Utför följande när du behöver förlänga plattformen:  
 

- Dra ner de svarta vreden (de kommer att komma ut från 
höljet). 
-För framåt på korgens förlängning till gränsläget. 
-Släpp upp vreden, du kommer att höra ett ljud. De två 
vreden är tillbaka i säkerhetsläge. 
-Upprepa proceduren för att förlänga den andra sidan av 
korgen.   
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       6.6.b 
FÖR ATT PLACERA LASTEN PÅ KORGEN försäkra dig 
att: 
-  lasten är balanserad, 
 

- överskrid inte den maximala lastvikten, inklusive perso-
nens vikt (se del 3 Tekniska specifikationer). Vid överbela-
stning aktiveras avlastningsventilen (se hydraulisk schema 
på sidan 11.82) för att förhindra att korgen lyfts. Ev. utbyte 
av ventilen som inte är godkänt av Braviisol D.M., är 
strängt förbjudet . 
 

- lasten ALDRIG sticker ut över 20 cm från korgens båda 
sidor  
 
 
- Varning Fara för krossning  
Om delar av lasten sticker ut, bind fast dem vid korgens 
räcke  
- bind ALDRIG fast något utanpå korgen. 
 
 
 
6.6.c 
Sätt på säkerhetsbältet och fäst det på specialstolen . 
 
 
 
6.6.d 
Varning. Risk för intrassling  
Under procedurerna för rörelsen, placera din kropp inuti 
korgen så att armar och ben inte kommer i kontakt med de 
omgivande fasta delarna. 
 
 
 
 
 
 
6.6.e 
Varning Risk för kollision 
Under förflyttningen och/eller höjnings/
sänkningsprocedurerna, ska operatören vara uppmärksam 
på att arbetsområdet på marken och ovanför korgen alltid 
är fritt från hinder eller faror. 
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6.6.f 
Varning-Fara för Fall 
Operatören får inte i någon händelse, gå på korgens räck-
en eller placera stegar, paneler eller annat på denna för att 
nå högre arbetspositioner. Dessutom får han/hon inte i 
någon händelse luta sig ut från Plattformen. 
 
 
 
6.6.g 
Bestämma vilken funktion som ska aktiveras, om 
förflyttning eller höjning/sänkning. 
 
6.6.h 
Proceduren för “Driftsinstruktioner” är avslutad, fortsätt 
med de andra körningsprocedurerna. 
 
 
 
 
 
6.7 Körningsprocedurer 
 
6.7.a 
Tryck in knappen P3 för dragläge, en gång, motsvarande 
lysdiod kommer att tändas (körningsfunktion aktiverad). 
Obs: när LYSDIODEN slutar blinka, tryck in samma knapp 
för att starta funktionen på nytt. 
 
6.7.b 
Endast om tillgänglig, kontrollera att hjulet som blockerar 
P1 anordningen inte är aktiverat. 
 
6.7.c 
Tryck in och håll intryckt aktiveringsspaken P5a på Joy-
sticken P5 och flytta den beroende på behovet. 
  
6.7.d 
För att stoppa fordonet är det tillräckligt att frisläppa ak-
tiveringsspaken P5a på Joysticken P5, eller själva Joy-
sticken P5.  
Bromsningen sker automatiskt. 
 
6.7.e 
Om nödvändigt förflytta Plattformen längs en rak linje 
(framåt/tillbaka), använd väljaren P1 för att aktivera 
hjullåsanordningen. 
LYSDIODEN kommer att tändas för att ange att 
Hjullåsanordningen har aktiverats. 
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       6.7.f Höjnings/Sänknings Procedur  
-Tryck in P2 knappen en gång, LYSDIODEN kommer att 
tändas för att ange att höjnings/sänknings proceduren har 
påbörjats.  
Obs: När LYSDIODEN blinkar eller är avstängd, var god 
tryck in knappen igen för att återstarta funktionen. 

-Aktiveringsspaken P5a på Joysticken P5 används för att 
aktivera manöverdonen på joysticken P5 och måste hållas 
intryckt när joysticken  P5 används. 
 

-Flytta joysticken P5 för att höja och sänka korgen. 
 

-Frisläpp joysticken för att stoppa fordonet under höjnings/
sänkningsfasen  
6.7.g 
Om det under arbetet skulle vara nödvändigt att byta plats, 
använd joysticken P5, d.v.s., tryck in och håll intryckt ak-
tiveringsspaken P5a på joysticken P5 och flytta den efter 
behov efter att ha tryckt in P3 knappen 
6.7.h 
När du har avslutat arbetet i det området eller om du 
behöver utföra en ny last, utför följande: 
6.7.i 
Varning Fara för krossning 
Försäkra dig att inga personer, djur eller föremål befinner 
sig under Plattformen 
6.7.l 
Flytta joysticken P5 och sank Plattformen helt och fortsätt 
med arbetet. 
6.7.m 
Vid avslutat arbete försätt Plattformen i  Noll Effekt Till-
stånd 
6.7.n 
Proceduren för “Driftsinstruktion” är nu avslutad.  
 
6.8 VID ARBETSDAGENS SLUT 
6.8.a 
Kontrollera vattennivån i batteriet, och fyll om nödvändigt 
på enligt beskrivningen i Avs. 9.6  
6.8.b 
Kontrollera tillståndet av batteriladdningen och återladda 
om nödvändigt enligt beskrivningen i Avs.7 

6.8.c 
Rengör dagligen enl. Beskrivningen i Avs. 8. 

6.8.d 
Vid “Arbetsdagens slut” proceduren är avslutad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2 

Q3 

04-2020 Rev.01 

AVSNITT 6 PROCEDURER 



6.51 

Parte 6 Utilizzo 

       

05 -2015 Rev.1 

6.9 TILLVAL - MONTERING AV HÖJD PLATTFORM 
FÖR LUI HD WD 
VARNING: 
Kittet för upphöjd Plattform FÅR endast installeras på en 
Plattform av modell HD WD och FÅR användas endast 
inomhus på jämn mark. 
 
6.9.a 
Den upphöjda Plattformen består av 4 delar: 
 - A  N. 01 Sidräcke  
 - B N. 01 Sidräcke + N. 02 Framräcken (ett enda stycke) 
 - C N.01 Gångyta  
 - D  Stege; 
 
6.9.b 
Förlängningssatsen är mycket enkel att montera :  
 - Placera plattformsramen på plattformsräcket och se till 
att de 4 fästkrokarna är väl förankrade på plattformsräcket. 
(du måste höra ett "KLICK" som indikerar att basen har 
nått säkerhetsläget ). 
 

 - För in sidoräcken i basen. Se till att de två fästkrokarna 
är väl förankrade i basen. (du måste höra ett "KLICK" som 
indikerar att basen har nått säkerhetsläget 
  
 - Följ samma procedur för placering av sidoräcken + N. 
02 främre räcken och se till att de två krokarna C1 och C2 
är fixerade på räcket för att hålla ihop de två komponenter-
na. 
  
 - Haka upp stegen till ingångsporten på plattformen nära 
entrédörren för att komma åt det upphöjda golvet. 
  
 - Ta med knapppanelen till det upphöjda golvet och haka 
fast det på räcket . 
  

6.9.c 
Monteringen av Kittet för den Upphöjda Plattformen är nu 
avslutad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGÅNGSLUCKA  
SUPERLYFTNING  

B1 

B2 

C1 

C2  

 D 

 A1 

 A 

 C 

 A1 

 B 

C1 

C2  

04-2020 Rev.01 

AVSNITT 6 PROCEDURER 



05 -2015 Rev.1 7.52 

Parte 7 Arresti 

       7 INLEDNING-NEDSTÄNGNINGSFAS 
Plattformen kan stoppas enligt beskrivningen nedan: 
 

7.1 - Tillfällig nedstängning  
7.2 - Daglig nedstängning 
7.3 - Långvarig nedstängning 
7.4 - Nöd nedstängning  
7.5 - Nöd sänkning  
7.6 - Manuell nödhantering 
          
Följande information beskriver hur man ska agera i vart och 
ett av de nämnda fallen . 
7.1 TILLFÄLLIG NEDSTÄNGNING 
För ett tillfälligt stop av plattformen, frisläpp styrnings joy-
sticken P5 och aktiveringsspaken P5a och alla rörelserelate-
rade funktioner kommer omedelbart att stoppas. 

 
7.2 DAGLIG NEDSTÄNGNING 
För att stoppa maskinen vid arbetsdagens slut, utför 
följande: 
 

7.2.a 
Flytta Plattformen inomhus, till ett område skyddat mot vat-
tenläckage och kondensat; tillträdet till området måste be-
gränsas till tillförlitlig personer (alla tillstånd för möjlig extern 
manipulering måste elimineras för att garantera operatörens 
säkerhet). 
7.2.b 
Försäkra dig att maskinen är i läge för  “noll” effetkt, d.v.s.: 
-  plattformen är helt nedsänkt, 
-  Stopp/Nödstoppsknappen Q3-P6 är intryckt 
- Nyckelbrytaren Q2 har avlägsnats från manöverpanelen 
och förvaras av Produktionschefen. 
 

7.2.c 
Kontrollera batteriernas tillstånd och om nödvändigt åter-
ladda batteriet, som visas I Avs. 9.7. 
 

7.2.d 
Den dagliga nedstängningsproceduren är avslutad. 
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7.3 LÅNGVARIG NEDSTÄNGNING 
För denna typ av nedstängning, utför följande: 
 
7.3.a 
Flytta Plattformen inomhus, till ett område skyddat mot vat-
tenläckage och kondensat; tillträdet till området måste be-
gränsas till tillförlitliga personer (alla tillstånd för möjlig ex-
tern manipulering måste elimineras för att garantera ope-
ratörens säkerhet). 
 
 
7.3.b 
Försäkra dig att Plattformen är i Noll Effekt Tillstånd. 
 
 

7.3.c 
Utför ordinärt underhåll enligt beskrivningen i Avs. 9 
“Rutinunderhåll ” 
 
7.3.d 
Rengör maskinen enligt beskrivningen i Avs. 8 Rengöring . 
 
7.3.e 
Det är tillrådligt att avlägsna manöverboxen på följande sätt: 
 
7.3.f 
Koppla bort ILME kontakten och placera skyddskåpan 
 
7.3.g 
Avlägsna manöverboxen och placera den på ett säkert ställe  
 
7.3.h 
Proceduren för långvarig nedstängning är nu avslutad. 
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7.4 NÖD NEDSTÄNGNING 
7.4.a 
Om operatören tvingas trycka in nödstoppsknappen P6-Q3, 
utför följande procedur:  
7.4.b 
Inspektera maskinen för att upptäcka vad som utlöst nödstop-
pet. 
7.4.c 
Välj: 
A – om det är nödvändigt att försätta maskinen i Noll Effekt 
Tillstånd 
 
B –  om det är möjligt att reparera skadan 
 
C -  om det är nödvändigt att kontakta Teknisk Assistans 
 
7.4.d 
Om det är möjligt att avhjälpa orsaken till nödstoppet, dra i 
Nödstoppsknappen P6-Q3 och starta Plattformen enligt in-
struktionerna i Avs. 6 “Användning ”.  
 

7.4.e 
Proceduren för nöd nedstängning är nu avslutad. 
 
 
 

7.5 NÖDSÄNKNING  
7.5.a 
Varning. Fara för krossning 
Under följande åtgärder måste operatören se till att det 
inte finns några utsatta personer i det farliga området 
(manövreringsutrymme har en räckvidd på 2 meter, 
plattformens nedsänkningsområde), och han måste också 
se till att det inte finns några hinder ovanför 
nedsänkningsplats (utrymme avsedd att ta emot korgen i 
nedstigningsfasen ). 
 

7.5.b 
Nödnedsänkning kan göras på två sätt: 
a - manövrera den manuella spaken för nödnedsänkning. 
b - med knappen på kontrollpanelen  
 
a - Dra i spaken genom att manövrera den manuella 
nödspaken för nedsänkning. a - Dra i spaken genom att 
manövrera den manuella nödspaken för nedsänkning. 
 - Släpp spaken när nedsänkningsfasen är klar. 
  
b - Placera knappväljaren Q2 till höger genom att trycka 
på knappen Q6 på kontrollpanelen   
- Tryck på knappen Q6 för att sänka korgen . 
 
7.5.c 
Följ proceduren som beskrivs i avs. 7.4 Nöd nedstängning 
 
7.5.d 
Proceduren för nödsänkning är nu avslutad. 
 
 
 
 

 

Q6 Q2 

04-2020 Rev.01 

AVSNITT 7  NEDSTANGNINGSFAS 



05 -2015 Rev.1 8.55 

Parte 8 Pulizia 

        
 

8.1 RENGÖRING 
 
8.1.a 
Eftersom Plattformen arbetar i närvaro av dam, ska den 
rengöras dagligen eller närhelst detta krävs. 
 
8.1.b  

 
 
 
8.1.c 
Före varje rengöringsprocedur, försätt Plattformen i  Noll  

Effekt Tillstånd. 
 
8.1.d 
Rengör med en duk lätt fuktad med vatten: 
-manöverpanelerna, 
-Plattformens gångyta, 
-området för höjnings/sänkning av operatören 
 
8.1.e 
Rengöringsproceduren är nu avslutad. 
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        9.1 INLEDNING TILL RUTINUNDERHÅLL   
 
9.1.a 
Regelbunden och noggrant underhåll av din maskin är nyckeln till effektiv och eknomisk 
drift av din maskin. 
Tillverkaren har engagerat sig för att förbättra maskinens tillförlitlighet och för att un-
derläta de ordinära underhållsingreppen. Din utrustning kommer at arbeta tillfreds-
ställande och kräva minimal service och reparationer.  
 
9.1.b 
Personen som ansvarar för underhållet ska ha läst och väl förstått säkerhetsföreskrifter-
na i denna manual, som beskrivs i Avs.  2 “Säkerhetsföreskrifter”). 
 
9.1.c 
Underhållet ska utföras med plattformen i Noll Effekt Tillstånd  (Avs. 2  sidan 2.16). 
9.1.d 
Underhållsingreppen får utföras endast av en kvalificerad person, om inte annat anges, 
ALDRIG AV FLERA PERSONER. 

 
9.1.e 
Varning Allmänna Risker 
Underhållsingreppen ska utföras av kvalificerad personal: 
 
-som har läst och väl förstått säkerhetsföreskrifterna i denna manualen (se Avs. 2). 
-som är försedd med personlig säkerhetsutrustning och använder den när så krävs 
-ska ha till förfogande klädet, lämplig utrustning och ska bära och använda dessa 
beroende på behov och faror. 
-med Plattformen i  Noll Effekt Tillstånd. 
 
9.1.f 
Alla ingrepp som inte är specificerade nedan ska anses vara extraordinärt underhåll.  
 

9.1.g 
Reparationer, modifieringar, ingrepp för extraordinärt underhåll utöver de som anges 
nedan, får inte utföras utan föregående skriftligt tillstånd från Tillverkarens tekniska 
eftermarknadsservice. 
 
 
9.1.h 
Beroende på den specifika situationen, kommer Tillverkaren att ge sitt skriftliga tillstånd, 
(tillsammans med alla nödvändiga instruktioner) eller rekommendera ingrepp av den 
egna tekniska personalen.  
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9.1.i 
Denna försiktighetsågärd är nödvändig eftersom ej korrekt eller felaktig användning kan 
orsaka funktionsfel, maskinskador och personskador. Tillverkaren åtar sig inte något 
ansvar för eventuella följder av ovannämnda procedurer. 
 
9.1.l 
Dessutom gör de garantin ogiltig och annullerar EG förklaringen om den ur-
sprungliga överensstämmelsen. 
 
9.1.m 
Innan du återupptar driften, kontrollera hela systemet som anges i start procedurerna 
(se Avs. 6).  
 
9.1.n 
Underlåtenhet att iaktta dessa försiktighetsåtgärder kan orsaka maskinskador eller per-
sonskador 
 
9.1.o 
Här nedan visas de ordinära underhållsingreppen. 
 
9.2 - Säkerhetsplacering, höjd korg 

 9.2a - Om korgen inte kan höjas elektriskt  
 - För modeller  LUI WH 460. - LUI HD - LUI HD WD, LUI HD EL. 
  
 

 9.2b - Om korgen inte kan höjas elektriskt   
  
 

9.3 - Smörjning av länkhjul  
 

9.4 - Oljekontroll och påfyllning  
 

9.5 - Kontroll av batteriterminalerna  
 

9.6 - Kontroll av batteriets vattennivå  
 

9.7 - Batteriladdningsprocedur 
 

9.8 - Procedur för åtdragning av muttrar, skruvar och stift 
 

9.9 - Kontroll av kabeldragning 
 

9.10 - Inspektioner 
 

 9.10a Frekvent inspektion “Checklista för frekvent inspektion ” 
 

 9.10b Årlig inspektion “Checklista för årlig inspektion ” 
 
 
Nedan visas vad du ska göra i vart och ett av dessa fall. 
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       9.2 STANDARD SÄKERHETSPOSITION MED 
HÖJD KORG 
 
Denna procedur ska utföras endast när underhållsingrepp 
krävs. Operatören ska använda markpanelen enligt 
följande instruktioner: 
 
9.2.1 
Inaktivera nödstoppsknapparna 
 
9.2.2 
Välj Läge för Markpanel, genom att vrida nyckelbrytaren 
Q2 till höger 
 
9.2.3 
Tryck in uppknappen Q5 för att höja korgen till 1,5 m 
 
9.2.4 
Avlägsna bashuven 
 
9.2.5 
Placera din vänstra hand under säkerhetsstångens uttag 
och dra samtidigt i frigöringsknappen . 
 
9.2.6 
Sänk säkerhetsbalken helt och följ med den med handen. 
 
9.2.7 
Tryck in Upp eller Nerknapparna Q5 - Q6 för att långsamt 
flytta korgen tills säkerhetsbalken kommer I kontakt med 
chassit. 
 
9.2.8 
Placera den tangentstyrda väljarbryteren Q2 i läge “0” 

och ta bort nyckeln . 
9.2.9 
Tryck in nödstoppsknappen Q3  
 
9.2.10 
Utför det nödvändiga underhållsingreppet. 
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9.2A KORGEN KAN INTE LYFTAS ELEKTRISKT– FÖR LUI WH 460 - LUI HD 
- LUI HD WD e LUI  HD EL 
 
9.2a1 
Försätt Plattformen i Noll Effekt Tillstånd (Avs. 2 sidan 2.16) 
 

9.2a2 
Förse dig med en gaffeltruck med tillräcklig kapacitet (Se Avs. 3 
“Specifikationer”) 
 

9.2a3 
Lyft korgen med gafflarna och för den sakta till en höjd på 1,5 meter. 
 

9.2a4 
Avlägsna huvarna. 
 

9.2a5 
Haka av och låt säkerhetsbalken gå ut fullständigt, du kommer att höra ett 
“KLICK”. 
 

9.2a6 
Medan gaffeltruckens gafflar håller korgen, sänk den tills säkerhetsbalken vilar 
på ramen. 
 

9.2a7 
Det är nu möjligt att utföra underhållsingreppen. 
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       9.3 SMÖRJNING AV LÄNKHJULET 
 
9.3.a 
Kontrollera varje halvår och om nödvändigt smörj 
länkhjulets leder med små mängder fett som: 
STRINGY COMMON GREASE. 
 
9.3.b 
För att utföra denna procedur är det nödvändigt att försätta 
Plattformen i Noll Effekt Tillstånd (Avs. 2 sidan 2.16). 
 
9.3.c 
Smörj med en borste länkhjulets leder. 
 
9.3.d 
Proceduren för smörjning av länkhjulet är nu avslutad. 
 
 

 
 
 
 
9.4 OLJEKONTROLL OCH PÅFYLLNING 
 
9.4.a  
Kontrollera oljenivån var tredje månad och, om nödvä-
ndigt, fyll på med mineralolja, av typ: ROLOIL LI22 HIV. 
 
9.4.b 
För att utföra denna procedur är det nödvändigt att försätta 
Plattformen i Noll Effekt Tillstånd (Avs. 2 sidan 2.16). 
 
9.4.c 
Avlägsna: 
 

- För LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL. framhuven. 
 

- För LUI WH 460 mitthuven. 
 
9.4.d  
Avlägsna oljelocket. 
 
9.4.e  
Fyll på med mineralolja tills den når rätt nivå . 
 
9.4.f  
Upprepa i omvänd ordning de beskrivna procedurerna 
 
9.4.g  
Oljekontrollen och påfyllningsproceduren är avslutad. 
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9.5 KONTROLL AV BATTERITERMINALERNA  
 
 
För att utföra denna procedure är det nödvändigt att 
försätta Plattformen i Noll Effekt Tillstånd (Avs. 2 sidan 
2.16). 
 
9.5.a  
Batteriterminalernas tillstånd måste kontrolleras varannan 
månad. 
 
9.5.b  
Om batteriterminalerna är smutsiga eller oxiderade utför 
följande åtgärder: 
 
9.5.c  
 

- För LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL  
öppna spärren med det svarta vredet.  
 
9.5.d  
Lossa muttrarna med en 10 mm skruvmejsel .  
 
9.5.e  
Koppla loss kabelskorna och rengör dem med en trasa 
som är lätt fuktad med vatten.  
Om oxidskiktet är högt, ta bort ytskiktet med en borste . 
 
9.5.f 
Torka dem noggrant. 
 
9.5.g  
Sätt tillbaka dem med uppmärksamhet på placeringen av 
de positiva och negativa polerna. Dra sedan åt dem. 
 
9.5.h  
Täck kabelskorna med skyddande smörjmedel (t.ex. far-
maceutiskt oljebaserat smörjmedel) och anslut dem sedan 
igen . 
 
9.5.i  
Dra åt muttrarna med en 10 mm skruvmejsel .  
 
9.5.l  
Sätt på och stäng locket på nytt. 
 
9.5.m  
Proceduren för kontroll av batteriterminalerna är avslutad. 
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       9.6 KONTROLL AV BATTERIETS VATTENNI-
VÅ  
 
9.6.a  
Försätt Plattformen i Noll Effekt Tillstånd (Avs. 2 sidan 
2.16). 
 
9.6.b  
Batteriets vattennivå måste kontrolleras va 4:e arbetsdag 
eller innan du återladdar batteriet. 
 
9.6.c  
Det är möjligt att kontrollera vattennivån genom att ta bort 
huven . 
 

- För LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 
öppna spärren med användnig av det svarta vredet. 
 
 

9.6.d  
Vattennivån ska alltid vara minst 5 mm över de inre ele-
mentens kåpor. Innan du startar laddningscykeln, kontrol-
lera vattennivån och tillsätt lite avsaltat vatten om nödvä-
ndigt. 
 
9.6.e Varning 
Eftersom en del av vattnet avdunstar under laddningen, är 
det nödvändigt att kontrollera igen efter 30 minuters 
arbete. 
 
9.6.f  
Utför standardprocedurer med maskinen i ungefär 30 
minuter och utför denna proceduren en gang till för att 
uppnå krävd vattenivå. 
 
9.6.g  
För korrekt underhåll av betteriet, vänligen se relativ anvä-
ndarmanual . 
 
9.6.h  
Varning. Explosionsfara 
Fordonsbatterier med syra genererar explosiva gaser. Håll 
alltid lågor eller gnistor borta från batterier. Du får inte röka 
nära batterierna under laddning . 
 
9.6.i  
Sätt tillbaka plaskåpan på batterierna. 
 
9.6.l  
Sätt tillbaka och stäng maskinens huv igen. 
 
9.6.m  
Kontrollen av batteriets vattennivå är avslutad. 
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9.7 PROCEDUR FÖR BATTERILADDNING 
 
9.7.a  
Försätt Plattformen i Noll Effekt Tillstånd (Avs. 2 sidan 
2.16). 
 
9.7.b  
Varning – Batterikontroll och återladdning 
Full laddning av batterierna måste göras: 
-Efter den dagliga användningen 
-Efter långt arbetsuppehåll för Plattformen 
-Och minst en gång var 7:e dag. 
 
9.7.c  
För att ladda batterierna, gör så här: 
 

9.7.d  
Försätt Plattformen i Noll Effekt Tillstånd (Avs. 2 sidan 
2.16). 
 
9.7.e  
Anslut rätt kabel till uttaget. 
 
9.7.f  
Batteriladdningen är avslutad när Batteriladdningssignalen  
Q7 (grön LYSDIOD på) visar att batterierna är laddade 
 
9.7.g  
När batterierna är laddade, dra ut kabeln. 
 
9.7.h  
Batteriladdningsproceduren är avslutad. 
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       9.8 PROCEDUR FÖR ÅTDRAGNING AV MUT-
TRAR, SKRUVAR OCH STIFT 
 
9.8.a  
Försätt Plattformen i Noll Effekt Tillstånd (Avs. 2 sidan 
2.16). 
 
9.8.b  
Operatören ska kontrollera muttrar, skruvar och stift en 
gang i månaden och om nödvändigt tillkalla teknisk assis-
tans som kommer att utföra det nödvändiga underhållet. 
 
I alla händelser ska han tillkalla teknisk assistans en gång  
om året, för kontroll och underhåll av muttrar, skruvar och 
stift på hela Plattformen. 
 
Glöm inte att alla procedurerna får utföras endast av un-
derhållstekniker, som är auktoriserade av Braviisol Divi-
sione Meccanica srl och som genomgått en kurs vid auk-
triserade service center. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.9 KONTROLL AV KABELDRAGNING  
 
9.9.a 
Dessa procedurer ska utföras varannan månad. För att 
utföra visuell kontroll av kablarna, gör så här: 
 
9.9.b 
Operatören ska: 
-använda arbetskläder, i synnerhet handskar, 
-ha läst och förstått väl säkerhetsinstruktionerna i Avs. 2 I 
denna manualen, 
-försätta Plattformen i Noll Effekt Tillstånd (Avs. 2 sidan 
2.16). 
 
9.9.c 
Avlägsna alla huvar. 
 
9.9.d 
Kontrollera förslitning av kablarna. 
 
9.9.e 
Om det skulle visa sig nödvändigt att ersätta dem, var god 
tillkalla teknisk assistans, som kommer att byta ut dem. 
 
9.9.f 
Kontrollen av kabeldragningen är avslutad. 
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9.10 INSPEKTION - Introduktion   
Användaren/operatören ska inte acceptera ansvar för drift förrän han/hon läst och fullt förstått Manualen och 
ha drivit lyften under övervakning av en erfaren och kvailficerad operatör.  
 
Endast upplärd och auktoriserad personal får använda denna maskinen.  
 
Denna manualen och dess bilagor ska anses vara en integrerande del av denna maskinen och ska alltid 
medfölja maskinen. 
 
Eftersom Tillverkaren inte har någon direkt kontroll över användning och tillämpning av lämpliga säker-
hetsåtgärder för maskinen, ligger ansvaret för lämpliga säkerhetsåtgärder på användarens och driftsperson-
alens ansvar. 
 
9.10a FREKVENT INSPEKTION - CHECKLISTA FÖR FREKVENT INSPEKTION 

VARNING 
DENNA INSPEKTION SKA FULLBORDAS VAR 3:E MÅNAD AV DRIFT ELLER EFTER 150 TIM-
MAR, BEROENDE PÅ VILKET SOM INTRÄFFAR FÖRST, ELLER OM EN MASKIN VARIT UR 
DRIFT ÖVER 3 MÅNADER. UNDERLÅTENHET ATT UTFÖRA DETTA KAN LEDA TILL DÖDSFALL 
ELLER ALLVARLIGA SKADOR.  
Ägaren eller användaren är ansvarig för det frekventa underhållet 
Underhållet ska utföras av en auktoriserad tekniker, kvalificerad som mekaniker, upplärd för använd-
ningen av och underhåll av denna specifika modell av luftburen plattform. 
Håll alltid inspektionsregistret uppdaterat 
Registrera och rapportera alla avvikelser och fel till din överordnade.  
 
 
CHEKLISTA FÖR FREKVENT INSPEKTION 
 

MODELL   ______________________ 
 
SERIENUMMER  ______________________ 
 
TILLVERKNINGSÅR ______________________ 
 
 

  BESKRIVNING 
 
______   1. Utför alla kontroller i listan för För-starts inspektion. 
 
______   2. Kontrollera oljenivån och utseendet (ljusbrunt ). 
 
______  3. Kontrollera hela maskinen för skador, brustna svetsningar, lösa skruvar, felaktig eller 
  tillfälliga reparationer. 
 
______   4. Kontroll av alla flödesventiler: Kontrollera om hydrauliska läckor finns   
 
______  5. Kontrollera att korgen med full last inte sjunker  
 
______  6. Inspektera motor och motorborstar 
 
______  7. Kontrollera elektriska komponenter och kablar för skador eller oxiderade delar.  
   
______ 8. Kontrollera batteriernas vattennivå 
 
 
 
DATUM     NAMNTECKNING   INSPEKTERAD AV 
________________     _________________   ________________ 
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       9.10b ÅRLIG INSPEKTION - INSPEKTION CHECKLISTA - FORMULÄR B 
 

VARNING 
DENNA INSPEKTION SKA FULLBORDAS SENAST 13 MÅNADER EFTER DEN SIST UTFÖRDA ÅR-
LIGA INSPEKTIONEN. UNDERLÅTENHET ATT UTFÖRA DENNA INSPEKTIONEN KAN LEDA TILL 
DÖD ELLER ALLVARLIG SKADA.  
 

Ägaren eller användaren ansvarar för de årliga inspektioner  
Underhållet ska utföras av en auktoriserad tekniker, kvalificerad som mekaniker, upplärd för användnin-
gen av och underhåll av denna specifika modell av luftburen plattform. 
Håll alltid inspektionsregistret uppdaterat 
Registrera och rapportera alla avvikelser och fel till din överordnade.   
 
INSPEKTIONSCHECKLISTA - FORM B  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Datum: 
Serienummer: 
Modell: 
Datum Sista Inspektion : 
Datum Idrifttagning 

Kund: 
Adress: 
Stad/postnr: 
Telefon: 
Kontaktperson: 

Försäljare: 
Adress: 
Stad/Postnr: 
Telefon: 
Kontaktperson: 

DEKALKOMANI 

Läsbarhet   

Lastkapacitet tydligt markerad   

PLATFORMKORG 

Ingångsgrinden stängs korrekt   

Manuell dokumenthållare på 
plattformen 

  

Manuell   

Svetsfogar - inga tecken på korrosion 
eller skador 

  

KORGFÖRLÄNGNINGAR 

Kontrollera glidningen   

Teflon glidhjul intakta och oskadade   

Bultar och brickor   

LYFTSYSTEM 

Kontrollera kolumnens integritet   

Rörelse och lyfthastighet   

Buller under lyft/sänkning   

Integritetskontroll av spiralkabel   

PANEL FÖR SÄKERHETSUNDERHÅLL 

Drift   

Kontrollera slitage / skador   

ELEKTRISKA KOMPONENTER 

Jordmodulens drift   

Anslutningar   

Kablar   

Drift av styrspak och knapppanel   

Spiralkabel   

Batteriintegritet   

Korrekt användning av batterier   

Användning av batteriladdare   

NÖDSTOPP 

Kontrollera avbrottet i hela 
kretsen 

  

PLATFORMRAM 

Bultar dras åt   

Svetsfogar - inga tecken på 
korrosion eller skador 

  

Motoraxel - inga tecken på 
korrosion eller skador 

  

Fram- och draghjul: inga tecken på 
korrosion / slitage eller skador 

  

Lastlager   
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Kod 01 – Låg Batterispänning 
• Lösa Baterikablar eller korroderade vid batterianslutningarna. 
• DC laddarens utgångskablar från laddaren till batterierna är skadade eller bortkopplade. 
 
Kod 02 – Vönster PHP Balk - UPP 
• Hinder under Vänster balk för falluckan. 
• Hinder under ställdonsgruppen vid mastens bas. 
 
Kod 03 – Höger PHP Balk - UPP 
• Hjullås engagerat 
 
Kod 04 – Lutningstillstånd 
• Om maskinen är på en lutning på 1.5° i en eller båda X eller Y riktingarna, är detta en normal pro-

cedur. (DRIVE och LIFT UP inaktiveras när Lutning avläses).  Kontrollera om Markmodulen är säk-
ert monterad på mastens stödpelare.  

 
Kod 05 – Sensorsytem för hindet 
• Ingen kommunikation med Markmodulen. 
• Är maskinen utrustad med ett Sensorsystem för hinder? 
• Är de elektriska kabelnätanslutningarna från OSS Moduleen genom Plattformens kopplingsbox till 

Markmodulen åtdragna och oskadade? 
 
Kod 07 – Vänster Drivmotor - Bortkopplad 
• Kontrollera anslutningen för vänster Drivmotor M1 vid Dragmanövermodulen för säker och korrekt 

koppling. 
 
Kod 08 – Höger Drivmotor - Bortkopplad 
• Kontrollera anslutningen för höger Drivmotor M2 vid Dragmanövermodulen för säker och korrekt 

koppling. 
 
Kod 09 – Vänster Broms - Bortkopplad 
• Kontrollera anslutningen för vänster Drivmotor M1 vid Dragmanövermodulen för säker och korrekt 

koppling. 
 
Kod 10 – Höger Broms - Bortkopplad 
• Kontrollera anslutningen för höger Drivmotor M2 vid Dragmanövermodulen för säker och korrekt 

koppling. 
 
Kod 11 – Vänster Drivmotor – Kortslutning 

• Ledningsnät  (M1) anslutning av Dragmanövermodulen till  Vänster Drivmotor för skada. 
Kod 12 – Höger Motor – Kortslutning 

•       Ledningsnät  (M2) anslutning av Dragmanövermodulen till  Vänster Drivmotor för skada. 
 
Kod 13 – Pumpmotor - Bortkopplad 

•      Kontrollera Positiva  (+)/Negativa (-) kablar från Markmodulen till Pumpmotorn 
         Stift för lösa eller korroderade anslutningar. 
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Kod 15 – Lyft Ner Ventil - Bortkopplad 

•       Inspektera kabelterminalerna på lyft ner ventilen vid lyftcylinderns bas för tät och säker anslutning. 
 
Kod 16 – Lyf Ner Ventil – Kortslutning 

•       Skadad kabeldragning i lyft ner ventilens kabelnät eller skadad lyft ner ventilspole. 
 
Kod 17 – Markmodul – I Tillbakalutning 

•       Har maskinen arbetat i kontinuerlig sluttning eller på grov mark under en lång tid. 
 
Kod 18 – Larm—Kortslutning 

•       Skadad kabeldragning i larm kabelnätet eller skadat larm. 
 
Kod 19 – Larm - Bortkopplat 

•       Skadad kabeldragning i larm kabelnätet eller skadat larm. 

•       Aktivera en function för att kontrollera om larmet ljuder. 
 
Kod 20 – Varningslampa – Kortslutning 
• Skadad kabeldragning i varningslampans kabelnät eller skadad enhet. 
 
Kod 21 – Varnignslampa - Bortkopplad 

•       Är maskinen utrustad med ett blinkande gult varningsljus. 
 
Kod 22 – Signalhorn—Kortslutning 

•       Skadad kabeldragning i signalhornets kabelnät eller skadad enhet. 
 
Kod 23 – Signalhorn—Bortkopplat 

•       Är maskinen utrustad med en signalhornsenhet. 
 
Kod 24 – Hjälp #1 Krets – Kortslutning 

•       Skadad kabeldragning i Hjälpkretsen #1 komponentens kabelnät eller skadad komponent. 
 
Kod 25 – Hjälp #1 Krets - Bortkopplad 

•       Är maskinen utrustad med en component i Hjälp #1 kretsen. 
 
Kod 26 – Hjälp #2 Krets – Kortslutning 

•       Skadad kabeldragning i Hjälpkretsen #2 komponentens kabelnät eller skadad komponent.. 
 
Kod 27 – Hjälp #2 Krets - Bortkopplad 

•       Är maskinen utrustad med en component i Hjälp #2 kretsen. 
 
Kod 30 – Dragmodul – Ingen kommunikation med Markmodulen 

•       Kontrollera om kommunikationskabelns anslutningar, P5 kontakten på Markmodulen och den run-
da kontakten på Dragmodulen är korrekt införda i dess uttag vid varje ände. 

•       Kontrollera att den positiva  (+) (RÖDA) och Negativa (-) (SVARTA) kraftkabelns anslutningar från 
Markmodulen är åtdragna och sacra vid båda ändarna. 
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Kod 31 – Plattformens manöverpanel – Ingen kommunikation med Markmodulen 

•      Kontrollera kabelnätsanslutningen vid P4 kontakten på Markmodulen och kabelnätanslutningen vid 
andra änden på Plattformens kopplingsbox. 

Kod 32 – Pumpmotor – Överström 

•       Plattform överbelastningstillstånd. 

•        Hinder i mastsystemet. 

•        Pumpens positiva (+) och negativa (-) anslutningar är sacra och oskadade. 

•        Krossade eller klämda hydraulledningar. 

•        Hydraulläckage. 
 
Kod 34 – Övre Gränslägesbrytare Stängd 
 
Kod 38– Joystick Kalibrering krävs 
 
Kod 39 – Batteriet urladdat 
 
Koder (100 – 199) - Markmodul – Feltillstånd 
• Att alla batteri och kabelnätanslutnignar är säkra och oskadade på Markmodulen.  
• Batterierna är tillräckligt laddade. 
• Bekräfta att den statiska markremmen, fast under basramen är säker och oskadad. 
 
Koder (200 - 299) – Plattformens Manöverpanel – Feltillstånd 
• Skada på kabelnätet för Plattformens manöverpanel.  
• Säkra kabelnätanslutnignarna från Plattformens Manöverpanel till Plattformens Kopplingsbox till 

Markmodulen. 
• Bekräfta att den statiska markremmen, fast under basramen är säker och oskadad. 
 
Koder (300 – 399) - Dragmodul – Feltillstånd 
• Skada på dragmodulens kabelnät 
• Bekräfta att den statiska markremmen, fast under basramen är säker och oskadad. 
• Bekräfta att den statiska markremmen, fast under basramen är säker och oskadad. 
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TYP 
W=Varnin
g A=Larm 

KOD   BESKRIVNING  

W 66 BATTERY LOW Batteris lågspänning 

W 228 TILLER OPEN 
Lastbilen är i vänteläge när manöverbrytaren förblir öppen i mer 
än 30 sekunder 

W 247 DATA ACQUISITION Kalibreringsproceduren för maximal ström pågår 

W 249 CHECK UP NEEDED Underhåll krävs 

A 8 WATCHDOG Ljudlarm på grund av ett hårdvaru- eller programvaruproblem 

A 221 FLASH CHECKSUM Programvaran är skadad eller omformarens blixt är skadad 

A 231 WATCHDOG#2 Maskin- eller programvaruproblem 

A 212 WRONG  RAM RAM-mikrokontrollern är skadad 

A 17 LOGIC FAILURE #3 Skador på hårdvarans högströmskyddskrets 

A 225 CURRENT SENS. KO Skadad strömgivare 

A 244 PHASE KO En av motorfaserna är öppen 

A 28 PUMP VMN LOW Pumputgången är för låg jämfört med effektingången 

A 29 PUMP VMN HIGH 
Pumputgången är för hög jämfört med effektingången 

A 31 VMN HIGH Motorens utgångsspänning är för hög 

A 254 AUX DRIV SHRT EB Mosfet i kortslutning 

A 251  WRONG BATTERY   
Batterispänningen är för hög eller för låg (< 0,8 Vbatt ELLER > 
1,2 Vbatt) 

A 246 AUX DRIV.OPEN    EB-spoldrev skadat (kan inte stängas) 

A 239 EVP2 NOT OK Evp2-drev i kortslutning 

A 240 EVP1 NOT OK Evp1-drev i kortslutning 

W 241 LIFT + LOWER Dubbel kommandoförfrågan 

A 214 EVP1 COIL OPEN 
Evp1-spole inte ansluten mellan Paux- och NEVP1-utgången, 
EVP TYPE-parametern i menyn är inställd på Analog eller Digital 

A 215 EVP2 COIL OPEN 
Evp2-spole inte ansluten mellan Paux- och NEVP1-utgången, 
EVP TYPE-parametern i menyn är inställd på Analog eller Digital 

W 52 PUMP I=0 EVER Ström i pumpen alltid 0 

A 53 STBY I HIGH Returvärde av strömmen överskrider de gränser som ställts in i 

A 252 WRONG ZERO Spänningsutgången från förstärkare för hög eller för låg 

A 19 LOGIC FAILURE #1 Över- / underspänning 

A 18 LOGIC FAILURE #2 Motorns återgångskrets skadad 

W 217 PUMP I NO ZERO Strömmen i pumpen har oregelbundna värden 

A 197 VMN NOT OK 
Spänningen i dragmotorn skiljer sig från det inställda värdet med 
mer än 20% 

A 60 CAPACITOR CHARGE Kondensatorer laddas inte 

W 250 THERMIC SENS. KO Värmesensor utöver tillåtna värden 

W 62 TH. PROTECTION Styrenheten har nått arbetstemperaturen 85°C 

W 65 MOTOR TEMPERAT. 
Batteri <= 10% när parametern BATTERY CHECK är inställd > 0 

A 206 TRUCK DISABLED Maskin ansluten till elnätet 

10.1 FELSÖKNING OCH FELKOD (ZAPI)  
MODELL HIM WH 460  
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W 218 MOT TEMP SENS 
KO 

Motortemperaturgivare är ur funktion 

A 248 NO CAN MSG. Motorn får inte CAN-meddelandet från displayen eller från 

A 222 SMARTDRIVER KO Styrelsen tillhandahåller inte positiv EB 

W 224 WAITING FOR NODE Canbus-nod i larm 

A 69 CURRENT SENS.KO Ström mätt i vänteläge högre än väntat 

W 13 EEPROM KO Eeprom-fel 

A 30 VMN LOW Motorutspänning lägre än väntat 

A 74 DRIVER SHORTED drivningen för LC-spolen har fått kortslutning eller kopplats från 

A 213 AUX BATT. SHORT. 
När AUX + styrs av styrarmen är det positiva högt och 
styrarmen uppdateras igen 

A 234 DRV. SHOR. EV EV i kortslutning 

A 37 CONTACTOR DRIVER Huvudkontakt stängd 

A 75 CONTACTOR DRIVER LC-kontakt blockerad 

A 232 CONT. DRV. EV Ventilkontakt drivare 

A 220 KEY OFF SHORTED Ventilkontakt drivare 

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

W 235 COIL SHOR. EV. EV i kortslutning 

A 38 CONTACTOR OPEN LC inte stängd 

A 208 TILLER ERROR Olika ingångar mellan hård & mjuk brytare och styrarm 

W 78 VACC NOT OK Acceleratorvärde för högt, riktning / aktiveringsbrytare öppen. 

W 79 INCORRECT START Fel startsekvens 

W 242 PUMP INC START Fel pumpdrev 

W 80 FORW + BACK Två riktningar är aktiva samtidigt 

A 230 EMERGENCY 
PAUX-kontakt är inte anslutet till batteriet eller det finns annan 
spänning 

A 229 POS. EB. SHORTED Hög kortutgång-värde när styrarmen är öppen 

A 233 POWER MOS SHORT Mosfet-effekt i kortslutning 

W 245 PUMP VACC NOT OK Hög Vacc för pumpen 

A 236 CURRENT GAIN Överströmsökningar har inte kalibrerats 

W 200 KEY ON INC.ST. P Uppdatera pumpförfrågan när nyckeln vrids 

W 201 KEY ON INC.ST. T Uppdatera drevförfrågan när nyckeln vrids 

A 237 ANALOG INPUT Problem i A/D-konvertering av C 

W 219 DEAD MAN ABSENT 
Med "Positiva EB" -parametrar på nivå 2 i menyn "HW-
inställning" och "Deadman" -ingång 

A 195 TILTED Lutningsmätare 

A 196 OVERLOAD Överbelastning 

A 84 STEER SENSOR KO Fel i drevstyrning 
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10.2 TROUBLESHOOTING AND ERROR CODES(TRIONIC) 
MODEL LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 

BESKRVNING FELKOD  
FEL DÅLIG P/N 1,1 

INTE KALIBRERAD 1,1 

HÖJD INTE KALIBRERAD 1,1 

FUNKTIONER LÅSTA . INTE KALIBRERAD 1,1 

FUNKTIONER LÅSTA -TESTLÄGE VALT 2,2 

FUNKTIONER LÅSTA- VÄGGROP 2,2 

FUNKTIONER LÅSTA ARMSKYDD 2,2 

FUNKTIONER LÅSTA - ÖVERBELASTAD 2,2 

FUNKTIONER LÅSTA - UNDERBELASTAD 2,2 

FUNKTIONER LÅSTA - FÖR HÖG 2,2 

FUNKTIONER LÅSTA - FÄLLD 2,2 

FUNKTIONER LÅSTA - EXTERN NEDSTÄNGNING 2,2 

DRIVE LÅST 2,2 

NTROLLERA INPUTBRYTARE PÅ MARK 2,2 

KONTROLLERA DRIVE/LYFTBRYTARE 2,2 

KONTROLL JOYSTICK 2,2 

FRISLÄPPNING UTLÖSARE 2,2 

FRISLÄPPNING MARKBRYTARE 2,2 

FRISLÄPPNING ROTATIONSBRYTARE 2,2 

FRISLÄPPNING JOYSTICK BRYTARE 2,2 

NEDSTÄNGNING - EMS BRYTARE 2,1 

FEL AKTIVERAD VENTIL - KONTROLLERA  P9 KABELDRAGNING 3,2 

FEL DÅLIG INTERN SÄKERHETS UTEFFEKT 3,4 

DRIVE LÅST - BROMSNING 3,4 

MOTOR ÖVERBELASTNING 3,4 

3,3 

FEL HÖG VENTIL ÅTERKOPPLING FÖR HÖG - KONTR. VENTILKABEL 3,2 

FUNKTIONER LÅSTA - BATTERI 4,4 

FEL DÅLIG INTERN 12V 4,3 

FEL DÅLIG 5V JOYSTICK MATN. - KONTR. P15 -12 KABEL 4,5 

FEL DÅLIG INTERN 5V 4,2 

FEL DÅLIG TILT SENSOR 4,2 

FEL DÅLIG INTERN SLAVE 4,2 

FUNKTIONER LÅSTE-FÖR VARM 4,2 

FEL BATTERSPÄNNING FÖR LÅG 4,4 

FEL BATTERISPÄNNING FÖR HÖG 4,4 

FEL KONTR. LYFTBRYTARE 6,3 

FEL CAN BUS 6,6 

FEL MOTOR B KORT FÖR HÖG 7,2 

FEL MOTOR A KORT. FÖR LÅG 7,3 

FEL MOTOR B KORT FÖR HÖG 7,4 

FEL MOTOR B KORT FÖR LÅG 7,6 

FEL MOTOANSLUTNINGAR  KORTSLUTNA 7,5 

7,7 

DRIVE LÅST - KONTR. FÄLTSTRÖM 7,7 

NÅGOT STORT FEL 9,9 

BROMSAR MANUELLT FRISLÄPPTA 8,2 

DE VANLIGASTE FELEN FELKOD 

LÅGT BATTERI FLASH BCI vid LÅGT BATTERI 

URLADDAT BATTERI FLASH BAT på CAN DISPLAY 

BATTERI LADDAS FLASH `2-3 

FLASH`8-2 

Fel på Utlösning FLASH`2-4 

Fel på fotbrytare FLASH`2-5 

Fel Drive Joystick FLASH`2-6 

Fel Joystick styrning FLASH `2-7 

ÖVERBELASTNING FLASH `2-8 

TILT FLASH `2-9 när upplyft  
LYFTBRYTARE FLASH `6.3 
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11.2 HYDRAULIC DIAGRAM - LUI WH 460 

1 - Behållare 

2 - Elektrisk pump 

3 - Övertrycksventil 

4 - Låsande magnetventil 

5 - Backventil 

6 - Lock 

7 - Flödesregleringsventil 

8 - Teleskopcylinder 

RITNING N° 001.2009.0930 
 

Datum 30.09.2009 

DRAWING n° 001.2009.0930 
 

Date 30.09.2009 

04-2020 Rev.01 

AVSNITT 11 TEKNISK INFORMATION 



05 -2015 Rev.1 11.74 

Parte 11 Informazioni di assistenza tecnica 

       11.3 HYDRAULIC DIAGRAM LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 

1 Behållare       Oil tank 
 

2 Elektrisk pump       Motor pump 
 

3 Övertrycksventil       Unlock valve(loading capacity) 
 

4 Låsande magnetventil      Block solenoid 
 

5 Backventil       One way valve 
 

6 Flödesregleringsventil      Flow rate control valve 
 

7 Teleskopcylinder      Telescopic cylinder 
 

8 Manuell pump                                       Hand pump  

RITNING N° 001.2010.1010 
 

Datum 10.10.2010 

DRAWING n° 001.2010.1010 
 

Date 10.10.2010 

6 

7 

8 
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       11.5 KOPPLINGSSCHEMA  - LUI MINI WH 460 
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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

 

GRUNDMODUL  

11.7 KOPPLINGSSCHEMA  (TRIONIC) 
LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 
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TS100 PIN BESKRIVNING INEFFEKT 

PCAN-1 CAN1H TILL CAN DISPLAY MODUL (Plat) 

PCAN-2 CAN1L TILL CAN DISPLAY MODUL (Plat) 

PCAN-3 Skydd   

PRS232-1 RS232 B+ matning   

PRS232-2 RS232 Rx Till DIAGNOSCENTER 

PRS232-3 RS232 Tx Till DIAGNOSCENTER 

PRS232-4 RS232 Gnd   
P9-1 PWM Hög sida uteffekt (B+ om aktiverad)   
P9-2 PWM Hög sida uteffekt (B+ om aktiverad) AVSTÄNGNINGSVENTIL 

P9-3 Hög sida uteffekt (B+ om aktiverad) Broms 
P9-4 Hög sida uteffekt (B+ om aktiverad) Pump kontaktor 
P9-5 Hög sida uteffekt (B+ om aktiverad) Drive kontaktor 
P9-6 Hög sida uteffekt (B+ om aktiverad) CASTER LÅS 

P9-7 Hög sida uteffekt (B+ om aktiverad)   
P9-8 Brytare ineffekt  (B+=aktiverad) GROP (tillval) 
P9-9 Hög sida uteffekt (B+ om aktiverad)   
P12-1 Brytare ineffekt  (B+=aktiverad) GND val/matn. 
P12-2 Brytare ineffekt/Låg sida sw Batteri frånskiljare 

P12-3 Brytare ineffekt/Låg sida sw   
P12-4 Brytare ineffekt  (B+=aktiverad)   
P12-5 Brytare ineffekt  (B+=aktiverad)   
P12-6 Låg sida sw 1.7A min. GND LARM 

P12-7 Analog ingång   
P12-8 B+matn. B+ matn f. sensorer/brytare 

P12-9 Brytare ineffekt  (B+=aktiverad) LYFTBRYTARE 

P12-10 Analog ingång   

P12-11 Analog ingång   
P12-12 Analog ingång   
P15-1 Brytare ineffekt  (B+=aktiverad) PLATTFORM LÄGE 

P15-2 Brytare ineffekt  (B+=aktiverad)   
P15-3 Brytare ineffekt  (B+=aktiverad)   
P15-4 Låg sida sw 1.7A min.   
P15-5 Brytare ineffekt  (B+=aktiverad)   
P15-6 Brytare ineffekt  (B+=aktiverad)   
P15-7 Låg sida sw 1.7A min. SIGNALHORN (tillval)  
P15-8 Brytare ineffekt  (B+=aktiverad)   
P15-9 Brytare ineffekt  (B+=aktiverad)   

P15-10 Låg sida sw 1.7A min.   
P15-11 Brytare ineffekt  (B+=aktiverad)   
P15-12 5V (låg ström, endast för sensorer)   
P15-13 Analog ingång   
P15-14 Analog ingång   
P15-15 0V (låg ström, endast för sensorer)   
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KONTROLLBOX MODUL  
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CAN TILLER BESKRIVNING INEFFEKT 

P10-1 Ut 1 TILT LARM 

P10-2 Ut 2 ÖVERBEL: LARM 

P10-3 Ana 1 HALL A/B (Drive FWD/REV) 

P10-4 Ana 2 HALL C/D (STYRN. VÄNST./HÖG.) 

P10-5 5V för ana 5V för Joystick 

P10-6 Neg för ana Neg. För Joystick 

P10-7 B+ matning in FRÅN P15-1 

P10-8 B- matning in FRÅN B- 

P10-9 CAN H FRÅN P3-1 av TS100 

P10-10 CAN L FRÅN P3-2 av TS100 

12 positions     

P12-1 Digital ingång 1   

P12-2 Digital ingång 2 Signalhorn (Tillval) 

P12-3 Digital ingång 3 Brytare utlösn. 

P12-4 Digital ingång 4 Överbelastning (tillval) 

P12-5 Ut 3   

P12-6 Br.. B+matning   

P12-7 Digital ingång 5   

P12-8 Digital ingång 6   

P12-9 Digital ingång 7 Låg hastighet 

P12-10 Digital ingång 8   

P12-11 Digital ingång 9   

P12-12 Digital ingång 10   
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       CHECKLISTA FREKVENT INSPEKTION  
 
 

MODELL    ______________________ 
 
SERIENUMMER   ______________________ 
 
TILLVERKNINGSÅR  ______________________ 
 
 
 
 

  BESKRIVNING 
 
______   1. Utför alla kontroller i listan over för-starts inspektion. 
 
______   2. Kontrollera oljenivån och utseendet (ljusbrunt ). 
 
______  3. Kontrollera hela maskinen för tecken på skada, brustna svetsningar, lösa skruvar, felaktig  
  eller tillfällig reparation. 
 
______   4. Kontroll av alla flödesventiler: Kontrollera om hydrauliska läckor finns   
 
______  5. Kontrollera att den fulladdade korgen inte tenderar att gå ner   
 
______  6. Inspektera motorn och motorborstar 
 
______  7. Kontrollera de elektriska komponenterna och kablarna för skadade eller oxiderade delar.  
 
______ 8. Kontrollera nivån av avsaltat vatten i batterierna 
 
 
 
 
 
DATUM     NAMNTECKNING   INSPEKTERAD AV 
________________     _________________   ________________ 
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Datum: 
Serienummer: 
Modell: 
Datum Sista Inspektion : 
Datum Idrifttagning 

Kund: 
Adress: 
Stad/postnr: 
Telefon: 
Kontaktperson: 

Försäljare: 
Adress: 
Stad/Postnr: 
Telefon: 
Kontaktperson: 

DEKALKOMANI 

Läsbarhet   

Lastkapacitet tydligt markerad   

PLATFORMKORG 

Ingångsgrinden stängs korrekt   

Manuell dokumenthållare på 
plattformen 

  

Manuell   

Svetsfogar - inga tecken på 
korrosion eller skador 

  

KORGFÖRLÄNGNINGAR 

Kontrollera glidningen   

Teflon glidhjul intakta och 
oskadade 

  

Bultar och brickor   

LYFTSYSTEM 

Kontrollera kolumnens integritet   

Rörelse och lyfthastighet   

Buller under lyft/sänkning   

Integritetskontroll av spiralkabel   

PANEL FÖR SÄKERHETSUNDERHÅLL 

Drift   

Kontrollera slitage / skador   

ELEKTRISKA KOMPONENTER 

Jordmodulens drift   

Anslutningar   

Kablar   

Drift av styrspak och 
knapppanel 

  

Spiralkabel   

Batteriintegritet   

Korrekt användning av 
batterier 

  

Användning av batteriladdare   

NÖDSTOPP 

Kontrollera avbrottet i hela 
kretsen 

  

PLATFORMRAM 

Bultar dras åt   

Svetsfogar - inga tecken på 
korrosion eller skador 

  

Motoraxel - inga tecken på 
korrosion eller skador 

  

Fram- och draghjul: inga 
tecken på korrosion / slitage 
eller skador 

  

Lastlager   

Teflon glidhjul 
intakt och oskadad 

  

INSPEKTIONSCHECKLISTA - FORM B  
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BILAGA 1 
 

EXTRAUTRUSTNING  
 

Hela den luftburna plattformen i denna manualen kan utrustas med extra tillbehör, som kan   
installeras endast om levererat av Bravisol D.M. Srl eller efter dennes godkännande.  
Extrautrustning kan användas endast om användaren har läst och förstått det egna ansvaret, 
som anges i denna manualen och i användarmanualen för extrautrustningen, som medföljer 
varje enhet. 
Den avsedda användningen för alla extra enheter ska förstås tydligt, innan de används. 
För detaljerad information om extrautrustning, vänligen kontakta Bravisol D.M. srl.  
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BILAGA 2 
 

 
Rattlåsanordning: 
 
Anordningen (P1) som beskrivs I Del 5  - Kontrollpanel, i denna Bruksanvisning. 
 
Rattlåsanordningen aktiveras genom att flytta väljaren till höger eller genom att trycka in den 
motsvarande knappen, och tillåter fordonet att förflytta sig endast i en rak linje, både fram och 
tillbaka. 
 
LYSDIOD ON anger att rattlåsanordningen är aktiverad. 
 
LYSDIOD OFF anger att rattlåsanordningen är inaktiverad vilket tillåter att köra fordonet i alla 
riktningar. 
 
VARNING: 
 
När lysdioden är tänd, låses framhjulen först efter att ha placerats i rak körriktning, så att låspin-
narna sätts in på båda stöden på framhjulen för att låsa dem. 
 
Om hjulen inte är i rakt läge när rattlåsanordningen aktiveras, kör tillräckligt fram eller tillbaka , 
tills framhjulen når korrekt rakt läge.  
Kontrollera att rattlåsanordningen verkligen startat, innan du går vidare till nästa steg. En visuell 
inspektion och en långsam rörelse av joysticken till vänster eller höger kommer omedelbart att 
ange om låset verkligen är aktiverat eller inte. 
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