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ВЪВЕДЕНИЕ 

Това ръководство е изключително важен елемент. Съхранявайте го 
винаги на машината. 
 
Целта на това ръководство е да илюстрира, за собственика, 
потребителите, операторите, фирми, предлагащи лизинг, и тези лица, 
получаващи лизинг на машината, основните предпазни мерки и 
оперативни процедури за правилното и безопасно функциониране на 
машината, въз основа на предвидената употреба. 
Поради непрекъснатите подобрения на продуктите на фирмата, 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L, си запазва правото да променя 
техническите спецификации на тази машина без никакво 
предупреждение. 

За актуализирана информация, свържете се с 
  

Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 

60022 Кастелфидаро (Обл.Анкона)- Италия 
Тел. 0039.071.7819090 Факс 0039.071.7819355 

ОПАСНОСТ И ТЕРМИНОЛОГИЯ НА СИМВОЛИ 
 
Този символ на опасност, е необходимо за да се обърне 
внимание на потенциалните опасности, които могат да 
причинят наранявания.  За да избегне възможността от 
сериозни наранявания или инциденти с фатален край, 
спазвайте всички инструкции за безопасност, които 
следват този символ 
  
ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА НАЛИЧНА ОПАСНА СИТУАЦИЯ, 
КОЯТО АКО НЕ БЪДЕ ИЗБЕГНАТА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ 
ДО СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ДОРИ ИНЦИДЕНТИ 
С ФАТАЛЕН КРАЙ. ТОЗИ СТИКЕР ИМА ЧЕРВЕН ФОН. 
 
 
ПОКАЗВА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНА СИТУАЦИЯ, КОЯТО 
АКО НЕ БЪДЕ ИЗБЕГНАТА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО 
ТРАВМИ В УМЕРЕН РАЗМЕР.  В ДОПЪЛНЕНИЕ, МОЖЕ 
ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ ОПАСНИ 
ПРОЦЕДУРИ.  ТОЗИ СТИКЕР ИМА ЖЪЛТ ФОН. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ПОТЕНЦИАЛНА ОПАСНА 
СИТУАЦИЯ, КОЯТО АКО НЕ БЪДЕ ИЗБЕГНАТА МОЖЕ 
ДА ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ДОРИ 
ИНЦИДЕНТИ С ФАТАЛЕН КРАЙ.  ТОЗИ СТИКЕР ИМА 
СИН, БЯЛ ИЛИ ОРАНЖЕВ ФОН. 

 
 
 
 

ТОЗИ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ 
НА ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА, 
ПОСОЧЕНИ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
БЮЛЕТИНИ. ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ЕВЕНТУАЛНО НАЛИЧНИТЕ 
ТЕХНИЧЕСКИ БЮЛЕТИНИ ОТНОСНО 
БЕЗОПАСНОСТТА НА BRAVIISOL DIVI-
SIONE MECCANICA S.R.L. ОТНОСНО 
ПРОДУКТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ, 
СВЪРЖЕТЕ BRAVIISOL DIVISIONE MEC-
CANICA S.R.L., ИЛИ ДРУГО, ОДОБРЕНО 
ОТ BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. 

 
 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. ИЗПРАЩА РЕДОВНО 
ТЕХНИЧЕСКИ БЮЛЕТИНИ ОТНОСНО 
БЕЗОПАСНОСТТА НА 
РЕГИСТРИРАНИЯ СОБСТВЕНИК НА 
МАШИНАТА. СВЪРЖЕТЕ СЕ С 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. ЗА ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
СЕГАШНИЯ СОБСТВЕНИК Е 

АКТУАЛИЗИРАНА И Е ТОЧНА. 
 
 
 

ЕВЕНТУАЛНИ ЗЛОПОЛУКИ, 
НАСТЪПИЛИ ПО ВРЕМЕ НА 
УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ НА 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. , КОИТО МОЖЕ ДА СА 
ПРИЧИНИЛИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ 
СМЪРТ НА ПЕРСОНАЛ ИЛИ ДРУГИ 
ЗНАЧИТЕЛНИ ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО 
ИЛИ НА САМИТЕ ПРОДУКТИ BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. , ТРЯБВА 
ДА СЕ ДОКЛАДВАТ НЕЗАБАВНО НА 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. 

За: 

 

• Уведомление за Злополука 

• Публикации, свързани с 
безопасността на продукта 

• Актуализиране на информация по 
отношение на настоящия 
собственик 

• Въпроси, свързани с 
безопасността на продукта 

• Информация по отношение на 
съответствието със стандартите и 
регламентите 

• Въпроси, свързани със 
специалните приложения на 
продукта 

• Въпроси, свързани с измененията 
на продукта 

КОНТАКТ: 
 

Braviisol Divisione  
Meccanica s.r.l. 

60022 Кастелфидаро (Обл.Анкона)- Италия 
Тел. 0039.071.7819090 Факс 

0039.071.7819355 
 

Референтните Регламенти: 
2006/42/EC 

 
Динамични и статични тестове, 

извършвани от: 
 

TÜV SUD ITALY 0948 
 

Документ: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B 
 

Дата: 07/01/2020 
 

Документ: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT 
 

Дата: 26.06.2020  

ОПАСНОСТ  

ВНИМАНИЕ  

ПРЕДУПР. 

ПРЕДУПР. 

ВАЖНО  

ВАЖНО  
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РАЗДЕЛ 1.  
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

1.1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Този раздел илюстрира предпазните мерки, необходими за правилната и 
безопасна употреба и поддръжка на машината. За да се гарантира 
правилното използване на машината, е необходимо да се създаде 
ежедневна рутинна процедура, въз основа на указанията, включени в това 
ръководство. 
В допълнение, за да се гарантира безопасната експлоатация на машината, е 
необходимо квалифицирано лице да въведе програма за поддръжката, въз 
основа на информацията, предоставена в това ръководство и в тези, за 
процедури за ремонт и поддръжка.  Тази програма трябва да бъде спазвана 
стриктно 
Собственикът, потребителите, операторите, фирмите, предлагащи лизинг, и 
тези лица, получаващи лизинг на машината не трябва да приемат 
отговорността за нейната функция, преди да са прочели това ръководство и 
да са завършили обучение по оперативните процедури, под надзора на 
квалифициран експерт-оператор. 
За допълнителна информация по отношение на безопасността, обучението, 
контролните проверки, поддръжката, приложението и експлоатацията, 
свържете се с Braviisol Divisione Meccanica  s.r.l. 
 
 
НЕСПАЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ, 
ИЗБРОЕНИ В НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО, 
МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПОВРЕДА НА МАШИНАТА, 
НА ИМУЩЕСТВО ИЛИ ТЕЖКИ ИЛИ 
СМЪРТОНОСНИ НАРАНЯВАНИЯ НА ЛИЦА 
1.2 ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ 
Обучение на Оператора и Тълкуване на ръководството 

• Преди да използвате машината, прочетете изцяло ръководството с 
инструкции. 

• Използвайте машината само след като са завършили обучение, 
проведено от упълномощен персонал. 

• Употребата на машината е разрешено само на оторизиран и 
квалифициран персонал, който внимателно е прочел и разбрал 
указанията за ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ, 
както и инструкциите за експлоатация на машината, поместени в 
ръководството. 

• Използвайте машината за приложения, указани от BRAVIISOL DIVI-
SIONE MECCANICA S.R.L.. 

• Целият оперативен персонал трябва да се запознае с командите, 
контрола и аварийните функции на машината, посочени в 
ръководството. 

• Внимателно прочетете и спазвайте всички правила на компанията и 
местните и държавни нормативни актове, действащи по 
отношение на работата на машината. 

Контролна проверка на машината 
 

• Използвайте машината само след като са извършени 
контролните функционални проверки и тестове. За 
допълнителни указания, консултирайте раздел 2 от 
настоящото ръководство. 

• Задействайте машината, само след като са били 
извършени всички процедури за обслужване и 
поддръжка, посочени според изискванията, указани в 
ръководството за процедура и поддръжка. 

• Уверете се, че всички предпазни устройства 
функционират правилно. Евентуални изменения на тези 
устройства представляват нарушение на правилата за 
безопасност. 

 
 
 
ЕВЕНТУАЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ПРОМЕНИ В НИВОТО НА 
РАБОТНАТА ВЪЗДУШНА ПЛАТФОРМА, МОГАТ ДА СЕ 
ИЗВЪРШВАТ ЕДИНСТВЕНО СЛЕД ПИСМЕНА ОТОРИЗАЦИЯ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

• Не задействайте машини, на които знаците или 
стикерите, указващи правилата за безопасност или 
указанията са нечетливи или липсват. 

• Избягвайте натрупване на отпадъци на пода на 
платформата.  Избягвайте възможността кал, масло, 
грес или други подобни хлъзгави вещества да влизат в 
контакт с обувките или пода на платформата. 

 
Контролна проверка на работното място 

• Преди да използва машината, операторът трябва да 
вземе всички необходими предпазни мерки, така че да 
се избегне всякаква опасност на работното място.  

• Не задействайте платформата на камиони, седалища на 
полуремаркета, вагони, лодки във водата, скелета или 
подобни конструкции или превозни средства, на които 
BRAVIISOL D.M. SRL не е дала одобрение за работа в 
писмена форма.  

• Машината може да работи при температури между -20°С 
и 40°С (между 0 и 104°F). Консултирайте BRAVIISOL 
D.M. SRL за стойностите по отношение на работа на 
машината при температури, които не са включени в 
посочените граници. 

ПРЕДУПР. 
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1.3 ФУНКЦИОНИРАНЕ 
 
Обща информация  
 

• Използвайте машината единствено за превоз на 
персонал, със съответните инструменти и оборудване за 
ръчно боравене със складови продукти. 

• Не задействайте счупена машина. Ако възникне 
неизправност, изключете машината 

• Не превключвайте рязко превключвателите или 
командните лостове от една позиция към следваща, 
преминаване през неутрална позиция. Винаги 
премествайте ключа в неутрална позиция, преди да се 
премине към позицията, съответстваща на следващата 
функция. Задействайте командите с помощта на бавен и 
равномерен натиск. 

• Ако има хора върху платформата, позволявайте на 
персонала да освобождава или да активира машината 
от земята единствено в случай на извънредна ситуация.  

• Уверете се, че електрическите инструменти са прибрани 
правилно, като избягвате те да бъдат оставяни висящи 
на техните захранващи кабели в работната зона на 
платформата. 

• Преди оставяне на машината без надзор, напълно 
снижете коша и изключете машината. Извадете ключа за 
да се предотврати неразрешена употреба на машината. 

• Превозът на пътници на машината е забранен. 

• По време на работа е разрешено само един оператор да 
присъства на машината. 

• Течността на батерията е изключително корозивна.  
Уверете се, че тя не влиза в контакт с кожата или 
облеклото. 

• Зареждайте батериите в добре проветрено помещение. 

РАЗДЕЛ 1.  
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

1.4 РИСК ОТ ПАДАНЕ 
 
 

• Преди да използвате машината, уверете се, че всички 
парапети за безопасност и врати са прикачени в правилните 
им позиции.  

• Дръжте двата крака здраво стъпили на пода на 
платформата. 

• Не поставяйте стълби, кутии, стъпала, плочи или други 
подобни пособия на пода на платформата, за да се увеличи 
обхвата на действие на същата. 

• Не използвайте подемната група за да се изкачвате върху 
платформата, нито за да се спускате от нея. 

• Обърнете голямо внимание при качване или слизане от 
платформата. Уверете се, че групата за повдигане е 
напълно спусната. Извършвайте качването или слизането 
от платформата с лице към машината. 

• Задействането на команди, контролни команди и 
обезопасителни датчици за LUI PK.,е проектирано по такъв 
начин, че операторът да може винаги да поддържа "четири 
точки на контакт" с машината: И двете ръце и двата крака 
ТРЯБВА ДА БЪДАТ непрекъснато в контакт с машината, 
когато тя е в експлоатация. 

• Винаги поддържайте "три точки на контакт" с машината, по 
такъв начин, че двете ръце и един крак или два крака и 
една ръка да бъдат непрекъснато в контакт с машината, 
когато се качвате или слизате от нея. 

• ако се изисква Закачване с ремъци от органите на обекта 
или други нормативни актове, препоръчва се точката за 
захващане върху тази машина да се използва като точка за 
закачане на обезопасителен колан. Да не се използва тази 
точка за повдигане, захващане, подсигуряване или подпора 
на платформата или на всякакви други съоръжения или 
материал. Закачането на ремъка за захващане се 
използва за обезопасяване при пътуване, единствено в 
рамките на платформата. Това не е устройство 
блокиране на падане. Използването му като такова, 
може да доведе до смърт или сериозно нараняване. 
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1.5 ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР   

РАЗДЕЛ 1.  
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Машината не е електрически изолирана.  
Поддържайте разстояние от най-малко 3 метра (10 фута) между всяка част на 
машината и нейния оператор, със съответните инструменти и оборудване, 
както и на електрическа линия или част от оборудването, с електрическо 
захранване поне 50,000 Волта.  
Необходимо е да се добавят 0,3 метра (1 фут) за всяко допълнително 
увеличение, равняващо се или по-малко от 30,000 Волта. 
Възможно е да се намали минималното безопасно работно разстояние в 
присъствие на изолационни бариери за предотвратяване на контакти, ако тези 
бариери са регулирани към напрежението на електрическите линии, 
определени за защита.  
Бариерите не трябва да бъдат част от машината, нито могат да бъдат 
свързани към нея.  
Минималната оперативно разстояние за безопасност може да бъде намалено, 
в рамките на оперативните размери, посочени от изолиращите бариери.  Това 
разстояние трябва да се определя от квалифицирано лице, в зависимост от 
фирмата, местните и държавни разпоредби по отношение на предприемането 
на работни операции в близост до оборудване с високо 
напрежение. 

1.6 ОПАСНОСТ ОТ ЗАЛИТАНЕ 
 
 
 
 
 

• Преди задвижване на машината, потребителят трябва 
да се запознае с повърхността на района на работното 
място.По време на управление на превозното средство, 
не трябва да се надвишават допустимия наклон или 
напречните наклони. 

• Не повдигайте платформата или не управлявайте 
машината с повдигната платформа по наклон или 
неравна или мека повърхност.  

• Преди задвижване върху подови настилки, мостове, 
камиони или други повърхности, проверете техните 
максимални стойности на издържане на товар. 

• Не превишавайте максималното натоварване на 
повдигнатата платформа. Разпределете товара 
равномерно върху товарното отделение и върху 
платформата.  

• Поддържайте шасито на машината на минимално 
разстояние от 0,6 метра (2 фута) от дупки, неравности, 
спускания, препятствия, отпадъци, скрити ями и други 
потенциални опасности, които могат да бъдат открити на 
нивото на земята.  

• Не се опитвайте да използвате машината като кран. Не 
свързвайте машината към никаква друга съседна 
конструкция.  

• Не увеличавайте размера на платформата с разширения 
за приземни или неоторизирани допълнения. Ако зоната 
на машината изложена на вятъра се увеличава, нейната 
стабилност се намалява.  

• Ако групата за повдигане или платформата се блокира 
по такъв начин, така че едно или повече колела да се 
отделят от земята, е необходимо операторът да слезе от 
платформата, преди да се направи опит за 
освобождаване на машината. За да се стабилизира 
машината и за да се спусне персонала от платформата, 
да се използва кран, мотокар с вили или друго 
подходящо оборудване. 

• Строго се забранява влизането и излизането от 
платформата, когато тя е повдигната 

ДИАПАЗОН НА НАПРЕЖЕНИЕ (ОТ 
ФАЗА ДО ФАЗА) 

МИНИМАЛНИ БЕЗОПАСНИ 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗСТОЯНИЯ m (ft) 

От 0 до 50 kV 3 (10) 

От над 50 kV до 200 kV 5 (15) 

От над 200 kV до 350 kV 6 (20) 

От над 350 kV до 500 kV 8 (25) 

От над 500 kV до 750 kV 11 (35) 

От над 750 kV до 1000 kV 14 (45) 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Тези минимални оперативни разстояния за 
безопасност трябва да се прилагат, с изключение на 
случаите, в които компанията, местни или държавни 
разпоредби налагат по-строги граници.  
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1.7 ОПАСНОСТИ ОТ СЧУПВАНЕ И УДАР 

• Целият персонал, както оперативен или наземен, трябва да носи 
лични предпазни средства, изисквани от действащите регламенти 
или от анализ на риска, извършен на работното място. 

• Когато машината се използва или платформата се повдига или 
спуска, се уверете, че се спазват разстоянията отгоре, отдолу и от 
двете страни на самата платформа. 

 
 
 
 

• Когато машината се използва или платформата се повдига или 
спуска, се уверете, че се спазват разстоянията отгоре, отдолу и от 
двете страни на самата платформа. Когато машината е в 
експлоатация, не се надвесвайте от парапетите на платформата. 

• При придвижване на машината в зони с ограничена видимост, да 
има назначен човек, пристъпващ пред нея, така че да се посочва 
всяка евентуална опасност. 

• При движение, винаги да се поддържа разстояние на оперативния 
персонал, най-малко 1,8 метра (6 фута) от машината. 

• Регулирайте скоростта на движение, въз основа на следните 
условия: състояние на повърхността на земната настилка или пода, 
трафик, видимост, наклон, местонахождението на други членове от 
персонала и всякакви други фактори, които биха могли да 
представляват опасност от сблъсък или нараняване на персонал. 

• Винаги вземайте предвид спирачните разстояния, независимо от 
скоростта на машината. 

• Не шофирайте с висока скорост в ограничени, стеснени или тесни 
райони или на заден ход. 

• Винаги обръщайте максимално внимание, така че да се избегнат 
евентуално сблъскване с препятствия с оперативните команди или 
лицето на платформата или те пречат едни на други. 

• Уверете се, че операторите на други машини, които са повдигнати 
или са на нивото на земята, са информирани относно наличието на 
въздушната платформа. Изключете електрическото захранване на 
повдигнатите кранове. 

• Посъветвайте другите членове на персонала да не работят, стоят, 
или преминават под повдигнатата платформа. Очертайте пода или 
земната повърхност с подходящи бариери, както е необходимо. 

 

РАЗДЕЛ 1.  
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

1.8 ПОВДИГАНЕ И ТРАНСПОРТ 
 
Обща информация 
 

• По време на повдигане и транспорт, на персонала е забранено 
да стои на платформата. 

 

• Избутвайте или теглете машината, LUI PK., единствено в 
случай на авария, повреда, прекъсване на захранването или, за 
да я натоварите или разтоварите и винаги след като е била 
освободена спирачката на мотора, в съответствие с 
инструкциите, поместени в това ръководство.  

 

• Преди повдигане или транспорт, уверете се, че платформата е 
изцяло спусната и е празна.  

 

• По време на повдигане на машината с помощта на мотокар, 
поставете вилиците точно в в съответствие на съответните 
места на самата машина.  Извършвайте повдигането 
посредством мотокар със съответстващ капацитет на 
натоварване.  За теглото на машината, консултирайте 
таблицата с техническите спецификации в Раздел 5 - 
Технически Спецификации на Машината. 

 

• За информация за  повдигане, консултирайте Раздел 3 - Работа 
с машината, в това ръководство. 
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РАЗДЕЛ 2.  
ПОДГОТОВКА И КОНТРОЛНИ ПРОВЕРК 

2.1 ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА 
 
Въздушната платформа е устройство за транспорт на персонал. 
Поради това, тя трябва да се използва и поддържа единствено от 
обучен и квалифициран персонал. 
Използването на машината не е позволено на лица под 
въздействието на алкохол или наркотици, или тези, които страдат 
от кризи на епилепсия, виене на свят или загуба на физически 
контрол. 
 
Обучение на оператора трябва да включва следното: 
 
1. Употреба и граници на командите от платформата, от 

земята и аварийни команди, както и системи за 
безопасност. 

2. Управление и контрол означенията, инструкции и 
предупреждения, поставени на машината. 

3. Регламенти, определени от работодателя и от 
държавните разпоредби. 

4. Използвайте одобреното устройство за защита срещу 
падане, когато е необходимо. 

5. Достатъчни познания за механичната функция на 
машината, за да разпознава действителна, потенциална 
неизправност или повреда.  

6. Безопасни методи за използване на машината, когато са 
налице сериозни препятствия, друго оборудване или 
препятствия при движение, спадове, дупки и спускане по 
наклон.  

7. Методи за избягване на опасностите от необезопасени 
електрически проводници. 

8. Изисквания за определена работа или конкретно 
приложение на машината. 

 
Надзор при обучение 
Обучението трябва да се провежда под контрола на 
квалифициран специалист, на открито пространство, свободно от 
препятствия.  То трябва да продължи докато стажанта е в 
състояние да използва машината безопасно. 
 
Отговорност на оператора 
Операторът трябва да бъде инструктиран относно отговорността и 
правото да изключи машината в случай на повреда или авария 
или в присъствието на други опасни условия, отнасящи се до 
устройството и работното място. 
 

2.2 ПОДГОТОВКА, КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА 
BRAVIISOL осигурява информация по отношение на контролната 
проверка на машината, посочена в следната таблица 2.3. 
За допълнителна информация по отношение на въздушните работни 
платформи, консултирайте местните наредби.  Честотата на 
контролните проверки и процедурите по поддръжка, трябва да се 
увеличи в зависимост от необходимостта: когато машината се 
използва при неблагоприятни условия на околната среда, с по-голяма 
честота или за трудни или особено тежки работни дейности. 
 
2.3 ПРЕДВАРИТЕЛНИ КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ 
Контролната проверка преди употреба включва следните операции: 
 
1. Почистване - Проверете и се уверете, за липсата на евентуални 
течове (масло, хидравлична течност или акумулаторна киселина) или 
за чужди предмети върху някоя от повърхностите. Предупредете 
персонала по поддръжката за наличие на евентуални видими течове. 
 
2. Знаци и Стикери -  Проверете и се уверете, че всички те са чисти и 
четливи. 
Уверете се, че не липсва нито един знак или стикер. Погрижете се 
всеки знак или стикер, който не е четлив да бъде почистен или 
заменен. (Виж "Поставяне на стикери "в Раздел 3) 
 
3. Ръководства за Експлоатация и Безопасност - уверете се, че 
следните ръководства са налични в устойчивото на атмосферни 
влияния отделение (СНИМКА 2.A): Ръководства за Експлоатация и 
Безопасност, Ръководство за Безопасност EMI (само за 
спецификации ANSI/CSA) и Ръководство за Отговорност ANSI (само 
за спецификации ANSI/CSA).  
4. Схема на пълна дневна контролна проверка - (Виж Раздел 2.4). 
5. Батерия -  Заредете, колкото е необходимо (Виж Раздел 3.5). 
 
6. Хидравлично масло -  Нивото на хидравличното масло в 
резервоара може да варира в зависимост от температурата на 
маслото. Това означава, че в студена машина е възможно нивото на 
маслото да не достига обозначението FULL на пръчката за проверка. 
Повдигнете и спуснете елеватора няколко пъти, за да се получи по-
точна отчитане на нивото на пръчката за проверка. Когато 
хидравличното масло се нагрява, проверете отчетеното ниво на 
пръчката за проверка, което следва да отбелязва ниво, равно или 
приблизително до обозначението FULL. 

• НЕ ПЪЛНЕТЕ НАД ОБОЗНАЧЕНОТО НИВО FULL. 

• ВИНАГИ ДОЛИВАЙТЕ масло, ако нивото е под обозначението - 
ADD. 
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ЗАБЕЛЕЖКА:  
Проверете нивото на хидравличното масло на 
машината със снижен кош, през стъклото, 
разположено под капака. Ако е необходимо, 
допълнете с минерално масло с индекс на 
вискозитет от 22 (за климатични условия с 
много ниски температури, които са под -20°С, 
да се използва минерално масло с по-
ниска точка на замръзване, 
препоръчително около -45°C. 
 
 
Внимание - Опасност от замърсяване 
Не изхвърляйте маслото в околната 
среда. 
 

ТАБЛИЦА 2.3 

2.4 ИЗВЪРШВАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНА КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА 
 

 
 
 

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ВЪЗМОЖНИ НАРАНЯВАНИЯ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАХРАНВАНЕ НА МАШИНАТА Е ИЗКЛЮЧЕНО ПО 
ВРЕМЕ НА КОНТРОЛНАТА ПРОВЕРКА.  НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МАШИНАТА 
ПРЕДИ ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ ДА СА БИЛИ ОТСТРАНЕНИ. 
 
 

 
 
 

НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ ВИЗУАЛНАТА ПРОВЕРКА НА ДОЛНАТА ЧАСТ НА 
ОСНОВНАТА РАМКА.  
ПРОВЕРЕТЕ И СЕ УВЕРЕТЕ ДАЛИ НЯМА ЧУЖДИ ПРЕДМЕТИ ИЛИ 
ОТПАДЪЦИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ПРИЧИНЯТ СЕРИОЗНА ПОВРЕДА НА 
МАШИНАТА. 
 
Операторът не трябва да поеме отговорността за работа с машината, докато 
не е прочел и не е се е запознал с настоящото ръководство във всяка от 
неговите части и докато не е преминал първия тест на управление на 
превозното средство под надзора на квалифициран експерт оператор.  
Единствено оторизиран персонал и квалифицирани оператори могат да 
работят с тази машина.  Това ръководство и приложенията към него трябва да 
се считат за неразделна част от тази машина и трябва да се съхраняват в 
машината през цялото време. 

 
 
 

 
Производителят, BRAVIISOL D.M. SRL, няма директен контрол върху 
използването на машината.  Използването на машината в съответствие с 
правилата за безопасност е задължение на крайния потребител. 
 
Отговорност е на оператора, да се извършва обстойна проверка на машината 
преди всяка употреба.  
 
Целта на цялостната дневна контролна проверка е да се проверите и да се 
уверите, че машината е в добра кондиция, да се установи липсата на 
аномалии, неизправности или повреди и да се установи дали се изисква 
рутинна поддръжка.  Ако са открити никакви щети или неоторизирани промени 
в машината, по отношение на състоянието й по време на доставка, веднага 
поставете табела ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА. 
 
 

ВИД ЧЕСТОТА ОСНОВНА 
ОТГОВОРНОС
Т 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ЗА УСЛУГА 

СПРАВКА 

ПРЕДВАРИТЕ
ЛНА 
КОНТРОЛНА 
ПРОВЕРКА ЗА 
СТАРТИРАНЕ 

Преди всеки 
работен ден, или 
при всяка смяна на 
оператор. 

Потребител 
или оператор 

Потребител или 
оператор 

Ръководство за 
Безопасност и 
Инсталация 
страница 59, 60 
и съответните 
Форми на 
Контролна 
Проверка 

периодич
на 
проверка   

В интервал от 3 
месеца или 150 
часа, в зависимост 
от 
обстоятелствата, 
или друг интервал, 
ако устройството 
не е използвано за 
период от 3 
месеца, или друг 
период, ако е 
закупено 
употребявано. 

Собственик, 
търговско 
представителст
во или 
потребител. 

BRAVI 
Ръководство за 
Квалифицирано 
Механично 

Ръководство за 
Безопасност и 
Инсталация 
страница 57, 58 
Обслужване и 
Ръководство за 
Поддръжка и 
съответните 
Начини на 
Контролни 
Проверки 

ГОДИШНИ 
КОНТРОЛНИ 
ПРОВЕРКИ 

Годишна, в рамките 
на 13 месеца от 
последната 
контролна 
проверка 

Собственик, 
търговско 
представителст
во или 
потребител. 

BRAVI 
Ръководство за 
Квалифицирано 
Механично 

Ръководство за 
Безопасност и 
Инсталация 
страница 61 
Обслужване и 
Ръководство за 
Поддръжка и 
съответните 
Начини на 
Контролни 
Проверки 

ПРЕДУПР. 

ПРЕДУПР. 

ПРЕДУПР. 
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2.5 ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА 
 

• Уверете се, че всички ръководства са в ръчната кутия, 
устойчива на атмосферно влияние на борда на машината. 

• Уверете се, че етикета със серийния номер на платформата, 
както и на всички защитни стикери за безопасност са по местата 
си, и че те всички са в перфектно състояние и четливи. 

• Проверете машината, за да се уверите за лиса на аномалии, 
неизправности, пукнатини в следствие на заваряване или 
неизправности или повреди от всякакво естество или 
неоторизирани промени в машината, в съответствие на това, 
как тя е била доставена от производителя.  

• Проверете коша, парапетите на платформата, проверете, че 
входа функционира правилно и че се затваря напълно и 
автоматично.  

• Проверете нивото на водата в батериите и се уверете, че няма 
течове. Кабелите на батерията трябва да са правилно свързани 
към терминалите. Не трябва да има корозия по тях 

• Проверете и се уверете, чрез тестване, че всички устройства за 
безопасност и персонална защита функционират правилно. 

• Проверете и се уверете, че покритието не представя 
увреждане, ожулвания или дълбоки разрези.  Проверете и се 
уверете, че няма налични отломки, прикрепен към колелата или 
около покритието. 

• Извършете визуална проверка на хидравличните, 
електрическите и механичните компоненти.  За всеки компонент 
се уверете, че всички негови части са налице, не са разхлабени 
и са фиксирани здраво в съответните им позиции, както и че 
няма видими течове, признаци на прекомерно износване или 
повредени зони. 

• Проверете и се уверете, че няма проводници или кабели, които 
са свободни и висят от долната страна на превозното средство. 

• Проверете и се уверете в правилното функциониране на 
контактния ключ в коша. 

• Проверете и се уверете във функционирането на бутоните за 
аварийно спиране: тези, които се намират на контролния панел 
в коша и този на контролния панел на шасито. 

• Проверете и се уверете, чрез тестване, в правилното 

функциониране на на аварийния лост за ръчно задействане. 

2.6 ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОВЕРКИ  

 
В края на "цялостна проверка", извършвайте функционална проверка на 
всички системи в район, който е без налични супер-високи или надземни 
препятствия. 
За допълнителни указания, консултирайте Раздел 3 от настоящото 
ръководство. 
 
 

 
 
 

АКО МАШИНАТА НЕ РАБОТИ ПРАВИЛНО, ИЗКЛЮЧЕТЕ Я ВЕДНАГА. 
УВЕДОМЕТЕ ЗА ПРОБЛЕМА ПЕРСОНАЛА, НАЗНАЧЕН ЗА ПОДДРЪЖКА. 
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МАШИНАТА, ДОКАТО ТЯ НЕ БЪДЕ ОБЯВЕНА ЗА 
ГОДНА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА. 
 
Елементи на функционална проверка 
 
1. От приземния контролен панел, без товар върху платформата, 

изпълнете следните операции: 
 

a.  Задействайте приземните команди: издигане и спускане на  
  платформата. 
b.  Уверете се, че всички функции на машината са забранени,  
  когато бутонът за аварийно спиране е активиран (натиснат). 
c.  Проверете и се уверете в правилното функциониране на  
  аварийния лост за ръчно снижаване.  

 
2. От контролния панел на платформата, изпълнете следните операции: 
 

а.  Повдигнете и спуснете платформата от 0,61 на 0,92 метра няколко 
пъти. Проверете и се уверете, че повдигането и спускането на 
платформата се извършват правилно. Проверете и се уверете, че с 
повдигането на коша управлението е активирано при автоматична 
бавна скорост за безопасност (само за LUI PK) или 
освобождаването на спирачката е дезактивирано (само за LUI MINI 
P.A.) 

b.  Активирайте всички функции и проверете и се уверете в 
правилното функциониране на всички крайни прекъсвачи, общите 
аварийни прекъсвачи и превключвателите за задействане. 

c. Спирачки на превозното средство - (само ЗА LUI PK). Управлявайте 
превозното средство по наклон (като не се надвишава номиналния 
работен капацитет на категорията), след това спрете, за да 
проверите дали спирачките ще издържат на наклон.  

 

ПРЕДУПР. 
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РАЗДЕЛ 3.  
РАБОТА НА МАШИНАТА 

3.1 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЯМА ДИРЕКТЕН КОНТРО ВЪРХУ НАЧИНА НА 
ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ РАБОТАТА НА МАШИНАТА.  
ПОТРЕБИТЕЛЯТ И ОПЕРАТОРЪТ СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СЛЕДВАТ 
ПРАВИЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. 
Този раздел предоставя информация, необходима за разбирането на 
оперативните функции за управление. 
 
3.2 ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА 

 
Ордер пикърът е камион с повдигаща се позиция на оператора, 
предвидена за операции по взимане (ръчно взимане и съхранение на 
стоки от рафтовете);  
Главният контролен панел е разположен върху платформата. 
Това устройство за повдигане е електрическо, със самостоятелно 
придвижване или с избутване (LUI PK.) на превозното средство и то е 
оборудвано с въздушна работна платформа, монтирана на механизъм за 
подпора за повдигане, задействан от специален единичен хидравличен 
цилиндър със синхронизирано действие.  
 
От контролния панел на платформата, операторът може да управлява 
превозното средство (само за LUI PK.) и да повдига или спуска 
платформата. LUI PK. е оборудвана със зона с електрическо задвижване 
на повдигане на товари, контролирана от два лесно достъпни бутона, 
разположени отстрани на машината, които позволяват на оператора да 
повдига и спуска товарната платформа, която може да бъде използвана 
единствено за предмети и материали, без да напуска своята позиция.  
LUI MINI P.A. е оборудвана със зона с ръчно задвижване на повдигане на 
товари, контролирана чрез лесно достъпен лост, разположен под рафта за 
разполагане на товари, която позволява на оператора да повдигнете и 
спуснете товарната платформа, която може да бъде използвана 
единствено за предмети и материали.  
 
LUI PK. има две задвижващи колела в задната част и две стационарни 
колела в предната част. 
Необходимо е да се използва панела на приземната станция за 
управление, подлежащ на програмиране, когато машината се обслужва 
или се извършват функционални проверки или в случай на извънредна 
ситуация, ако операторът на платформата не е в състояние да снижи 
платформата. 
 
LUI MINI P.A. е оборудвана с две свободни стационарни колела в задната 
част и две колела със самостоятелно спиране в предната част. 
Необходимо е да се използва приземната станция за управление, когато 
машината се обслужва или се извършват функционални проверки или в 
случай на извънредна ситуация, ако операторът на платформата не е в 
състояние да снижи платформата. 
НИКОГА НЕ ИЗВЪРШВАЙТЕ МАНЕВРИ С LUI MINI 
P.A.С ЛИЦЕ, НАМИРАЩО СЕ В КОША 
 

3. Аларма за ограничение при наклон: с платформата изцяло 
спусната, управлявайте превозното средство по наклон по-голям 
от 1,5° във всяка посока (не надвишавайте номиналния 
оперативен капацитет на класа). Алармата на превозното 
средство ще посочи наклонено състояние при опит да се повдигне 
платформата.. 

4. Ограничение за намаляване на скоростта на предаване:  Ако 
платформата е повдигната на повече от 0,4 m (1.5-2 ft), скоростта 
на предаване е намалена с 1/4 в сравнение със скоростта на 
предаване за снижаване на платформата (само за LUI PK.) 

5. Ограничение за отваряне на вход на платформата: Входът е 
оборудван с пружини на двете крила, които го затварят 
автоматично, веднага след като те са освободени.  

6. Датчик на лява/дясна дръжка и педал - Машината работи (тя се 
движи и повдига) единствено когато операторът държи ръката си 
върху лявата и дясната дръжка (снимка А) и с двете пети натиска 
педалите, разположени на платформата (снимка B). Тази 
безопасна позиция трябва да се поддържа по време на всички 
операции на машината (само за LUI PK.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Уверете се, че всички функции на машината са деактивирани, 

когато е активиран авариен Стоп бутон (натиснат). 
 
 

18 19 

снимка.A снимка.B 

РАЗДЕЛ 2.  
ПОДГОТОВКА И КОНТРОЛНИ ПРОВЕРК 



 

 

3.3 ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МАШИНАТА 
 
Подготвителни Операции 
 
Преди да активирате машината, като използвате командите на панела на 
наземна станция или тези намиращите се на платформата, е 
необходимо да са изпълнени следните условия на управление. 
 

• Напрежението на акумулаторната батерия трябва да бъде 
достатъчно за работа.  Алармата за изразходване на батерията, 
не трябва задължително да е налична както на наземния 
контролен панел, или на индикатора за статус на батерията, 
разположени от страната на превозното средство (само за LUI 
PK.) 

 

• Ключовия превключвател станцията на панела за управление на 
коша, трябва да бъде настроен, както на режима наземно 
управление или на режим на управление на платформа. 

 
 

• Бутоните за аварийно спиране, на контролния панел на 
платформата и на приземния контролния панел трябва да бъдат в 
позиция RESET (разширен навън). 

 

• За LUI PK.: LCD екрана, на които може да бъде визуализиран 
статуса на машината на наземния контролен панел, трябва да 
посочва нормални условия на работа, при включване на 
машината. 

 

• FOR LUI PK. ::машината работи, (тя се движи и повдига) само, ако 
операторът е поставил ръката си върху лявата и дясната 
сензорна дръжка и двете пети натискат педалите на 
платформата. Тази безопасна позиция трябва да се поддържа по 
всяко време по време на експлоатация.  PICs. A и B раздел 2.6) 

1. Наземен Контролен Панел (Раздел 3.7) 
2. Ръчен Лост за Аварийно Снижаване (Раздел 3.8)  
3. AC захранване за зарядно устройство и статус на зареждане на 

LED (Раздел 3.6) 
4. Педал за управление на платформа (2 педала, по един за всеки 

крак) - (Раздел 3.6) 
5. Вход на Платформа 
6. Контролен Панел на Платформа (Раздел 3.6) 
7. Отделение за Обслужване на Материали 

20 21 

РАЗДЕЛ 3.  
РАБОТА НА МАШИНАТА 

4 

7 

1 - 2 - 3 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 

5 

5 
1 - 2 - 3 

7 

6 

6 



 

 

3.4 БАГАЖНИК - (ТРАНСПОРТНА ПЛАТФОРМА)  
 
Отстраняване 
 
1. Повдигнете багажника в кореспонденция до задната част (колона), 
така че да се освободи буфера на основната рамка. Следователно 
плъзнете багажника напред, докато го повдигнете напълно, разкачете 
багажника от превозното средство. 
 
Инсталиране 
 
1. Позиционирайте багажника на съответния буфер в горната част на 
рамката и да го плъзнете назад.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БАГАЖНИКА (ТРАНСПОРТНАТА ПЛАТФОРМА) ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
ИЗПОЛЗВАНА ЕДИНСТВЕНО ЗА ТОВАРЕНЕ НА МАТЕРИАЛИ.  
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРЕВОЗ НА ПЕРСОНАЛ НА ПЛАТФОРМАТА. 

Дясна страна   
зареждане - Товарна 
подемна платформа  

3.5 ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА 

 
Предупредителна алармена светлина на ниско напрежение на батерия 
 
На контролните панели на платформата и на наземната станция на LUI PK. 
са разположени индикатори за ниско напрежение на батерията. 
На рамката на LUI MINI P.A. е разположен индикатор за ниско напрежение 
на батерията. 
 
Процедура за зареждане на батерията 
Тази машина е оборудвана със зарядно устройство за батерия с входна 
електрическа мощност AC / изходна електрическа мощност DC.  Зарядното 
устройство за батерии спира зареждането на батериите автоматично, 
когато те са достигнали до пълно зареждане. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато зарядното устройство е свързано към 
електрически контакт, предаването на платформата на 
превозното средство е деактивирано. 
 
 
 
 
 
 
ОЛОВНО-КИСЕЛИННИТЕ БАТЕРИИ МОГАТ ДА 
ГЕНЕРИРАТ ВЗРИВООПАСЕН ВОДОРОДЕН ГАЗ ПО ВРЕМЕ НА 
НОРМАЛНА РАБОТА.  ПАЗЕТЕ БАТЕРИИТЕ НА БЕЗОПАСНО 
РАЗСТОЯНИЕ ОТ ИСКРИ, ОТКРИТ ПЛАМЪК ИЛИ ЗАПАЛЕНА 
ЦИГАРА.  ПО ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА ОСИГУРЕТЕ 
ПОДХОДЯЩА ВЕНТИЛАЦИЯ В ЗОНАТА.  НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ 
ЗАМРЪЗНАЛА БАТЕРИЯ.  ВНИМАТЕЛНО ПРОУЧЕТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ 
МЕРКИ, ПОСОЧЕНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА БАТЕРИЯТА 
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕПОРЪЧАНАТА СКОРОСТ НА 
ЗАРЕЖДАНЕ, КАКТО И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА СВАЛЯНЕ НА 
КАПАЧКИТЕ НА КЛЕТКИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ.  
 
 
1. Паркирайте превозното средство в добре проветрено помещение в 

близост до контакт с променливо напрежение AC. 
 

2. Винаги използвайте заземен AC контакт.  Свържете зарядното 
устройство към правилно инсталиран AC контакт със заземяване, 
отговарящо на всички местни разпоредби.Заземения контакт е 
необходим за да се намали риска от токов удар - не използвайте 
заземени адаптери и не нанасяйте промени на щепсела.  Ако се 
използва удължител, да се избягват прекомерни спадове в 
напрежението, като се използва трижичен 
проводник от тип 12 AWG. 

ВНИМАНИЕ  
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Предупредителните светлини за статус на зареждане на батериите 
са разположени в близост до входа на захранване AC на зарядното 
устройство за батерии върху шасито. 
 
1.При първото свързване, автоматично, зарядното устройство за 
батерии LED започва да мига за няколко секунди и извършва 
кратък LED тест, и след това започва зареждането. 
 
2. Когато зеленият индикатор свети, батериите са заредени. В 
този момент е възможно да изключите зарядното устройство от 
неговото мрежово захранване AC. (хванете щепсела и го 
изключете от контакта. Не дърпайте кабела, за да не го 
повредите.)  
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато зеленият LED индикатор е включен, 
зарядното устройство се изключва автоматично  

A  -  A.C. 
ВХОД НА ЗАРЯДНО 
УСТРОЙСТВО НА БАТЕРИЯ 
A  -  СТАТУС НА ЗАРЕЖДАНЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА 
СВЕТЛИНА ЗА ЗАРЯДНО 
УСТРОЙСТВО НА БАТЕРИЯ 

B A 

A 

B 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.6 РАБОТА НА КОНЗОЛА НА ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
 
3.6.1 LUI PK 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Авариен Стоп Бутон 
2. Дръжка за Регулиране 
3. Манометър на Батерията 
4. Бутон за Повдигане на Платформа  
5. Бутон за Снижаване на Платформа  
6. Бутон на Сирена 
7. Бутон за Снижаване на Товарна Платформа 
8. Бутон за Повдигане на Товарна Платформа  
9. Десен сензор за активиране на функциите 
10. Ляв сензор за активиране на функциите  
11. Десен/ляв превключвател на кормилното управление  
12. Ключов Селектор за Избор 
13. Педални Превключватели  
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Обща Информация 
 
Преди да активирате машината, с помощта на командите на наземната 
станция или тези на платформата, е необходимо да са изпълнени следните 
условия на управление: 

• Панел за управление на платформата: превключвателят на 
клавиатурата трябва да бъде настроен на  

 команден режим на платформата “1” или наземен команден 
 режим “2”. 

• Наземна станция за управление - Станция за управление на 
платформата: бутоните за аварийно спиране трябва да са в 
положение RESET (ЗАХРАНВАНЕТО Е ВКЛЮЧЕНО).  

 
Превключвател на платформа/изключване/заземяване 
 

• Централна позиция “0”:  
Завъртете в тази позиция, за да изключите машината след употреба. 

• Позиция “1”:  
(индикаторът на батерията на платформата ще светне само за LUI PK). В 
тази позиция машината може да се задейства от станцията за управление 
на платформата.  

• Позиция “2”: 
(индикаторът на батерията на платформата ще показва GRD само за LUI 
PK). В тази позиция машината може да се задейства от наземната 
станция за управление.  

 
Бутон за Аварийно Спиране на Платформа 
 
Притиснат незабавно, спира всички оперативни фази на машината. 
Нулирането НЕ задейства машината, но задейства устройствата за 
управление 
ЗАБЕЛЕЖКА:  
За да може машината да бъде маневрирана е необходимо, аварийните стоп 
бутони на приземната станция за управление и платформата да бъдат 
поставени в позиция RESET. 
 
Ляв и десен сензор за активиране на функциите  
 
Лявата и Дясната ръка трябва да бъдат поставени върху дръжките, в 
предната част на датчика, за да бъде възможно задействането на функциите 
на машината за управление/повдигане/снижаване. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Не забравяйте да активирате, освен левия и десния датчик, 
също така и двата педала, така че да бъдат активирани всички функции на 
машината: управление/повдигане/снижаване.   

Дръжка за Регулиране  
 
Хванете дръжката в дясната ръка и 

     
ЗАВЪРТЕТЕ дръжката НАПРЕД (зад ръката в 
посока, обратна на оператора) за да 
активирате движението на превозното 
средство в  ПРЕДЕН ХОД. Освобождаването 
на дръжката 
АВТОМАТИЧНО спира 
машината.. 

. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ЗАВЪРТЕТЕ дръжката НАЗАД (зад ръката по 
посока на оператора) за да активирате 
движението на превозното 
средство на ЗАДЕН ХОД. 

Освобождаването на 
дръжката 
АВТОМАТИЧНО спира 
машината. .  
 

.  
 

 
 
 

 
Функционирането на платформата се ограничава единствено до 
служителите, които са били предварително обучени и упълномощени и 
които са прочели и разбрали изцяло инструкциите за безопасност на 
настоящото ръководство. 
УПРАВЛЯВАЙТЕ САМО ВЪРХУ ГЛАДКА, ТВЪРДА И 
ХОРИЗОНТАЛНА ПОВЪРХНОСТ, която е чиста, без дупки и с подходяща 
консистенция, в състояние да издържа теглото на машината и теглото на 
товара, който транспортното средство може да превозва. (Виж Раздел 5 
Технически Спецификации на Машина) 

ВНИМАНИЕ  
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НАПРЕД 

НАЗАД 



 

 

Натиснете и задръжте натиснат бутона за повдигане (Бутон 4, 
раздел 3.6) за да се активира електрическото повдигане на 
платформата кош. Освобождаването на бутона автоматично 
спира нейното движение. 
 
Натиснете и задръжте натиснат бутона за снижаване (Бутон 5, 
раздел 3.6) за да се активира електрическото снижаване на 
платформата кош. Освобождаването на бутона автоматично 
спира нейното движение. 
 
 
Кормилен Превключвател  
 
Кормилната уредба е проектирана за да бъде лесно активирана с 
лявата ръка.  
 
Натиснете левия превключвател на кормилната уредба надясно 
или наляво или надясно и го задръжте в това положение, докато 
желаете да поддържате избраната посока. 
 
Не забравяйте да активирате, както педалните превключватели, 
така и левия и десния датчици за да се задействат функциите за 
повдигане/снижаване/управление. 
 
 
 
 

 

Бутон за Повдигане/Снижаване на Товарна Платформа  
 
Отделението за товарене на материал е проектирано за максимално 
натоварване от 90 kg. Може бързо да се повдига или спуска вертикално 
в предната част на групата на елеватора, с помощта на съответните 
бутони на машината.  
 
Натиснете и задръжте натиснат горния бутон (Бутон 8, раздел 3.6) за 
да се активира електрическото повдигане на товарната платформа. 
Освобождаването на бутона автоматично спира нейното движение. 
 
Натиснете и задръжте натиснат долния бутона (Бутон 7, раздел 3.6) за 
да се активира електрическото снижаване на товарната платформа. 
Освобождаването на бутона автоматично спира нейното 
движение. 
 
Бутон на Устройство за Звуков Сигнал 
 
Когато машината е включена, натискането на този бутон определя 
задействането на устройството за акустична сигнализация. 
 
Повдигане на Платформа и Бутони за 
снижаване  
 
Операторът не трябва по никаква причина се качва върху парапетите 
на коша, нито да поставя стълби или други приспособления върху тях, 
за да се постигне по-голяма височина на която да се работи. В 
допълнение, той не трябва да никога да се надвесва над парапетите на 
коша на платформата.  
 
Преди активирането на машината, проверете дали: 

• Платформата е поставена върху чиста настилка, без дупки, 
нивелирана, върху подходяща 
консистенция,   

• където няма въздушни 
препятствия в зоната, където работата 
трябва да се извърши   

 
 

 
 
 
 

ВНИМАНИЕ  
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1. Натиснете и задръжте селектора Надясно, за да 
активирате посока надясно. Отпуснете селектора 
единствено ако е необходимо движение напред и назад.  

 
a. Активирането на ръчката за газта на ПРЕДЕН 

ХОД, машината ще се придвижи напред, 
обръщайки се надясно (предната част на 
превозното средство, към дясната страна на 
оператора)            

b. Активирането на ръчката за газта на ЗАДЕН ХОД, 
машината ще се придвижи назад, обръщайки се 
надясно (предната част на превозното средство, 
към дясната страна на оператора)    

 
2. Натиснете и задръжте селектора Наляво, за да 

активирате посока наляво. Отпуснете селектора 
единствено ако е необходимо движение напред и назад.  

 
a. Активирането на ръчката за газта на ПРЕДЕН 

ХОД, машината ще се придвижи напред, 
обръщайки се наляво (предната част на 
превозното средство, към наляво страна на 
оператора)            

b. Активирането на ръчката за газта на ЗАДЕН ХОД, 
машината ще се придвижи назад, обръщайки се 
наляво (предната част на превозното средство, 
към наляво страна на оператора) 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: ТОЗИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА МОТОВИЛКАТА ЗА 
КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ И РЪЧКАТА ЗА ГАЗТА, ТРЯБВА ДА 
БЪДАТ ЗАДЕЙСТВАНИ ПО ЕДНО И СЪЩО ВРЕМЕ, ЗА ДА 
МОЖЕ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ДА СЕ ДВИЖИ В 
ИЗБРАНАТА ПОСОКА. ЗА ПРИДВИЖВАНЕ НА МАШИНАТА 
НАПРЕД/НАЗАД ПО ПРАВА ЛИНИЯ, ПОЗИЦИОНИРАЙТЕ 
ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО В ЖЕЛАНАТА ПОСОКА И 
ПРЕМЕСТЕТЕ НАПРЕД ИЛИ НАЗАД САМО ЧРЕЗ 
ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РЪЧКАТА ЗА ГАЗТА..  

Педали за управление 
 
НЕ ПОСТАВЯЙТЕ КРАКА ВЪРХУ КРАЧНИТЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ, 
ПРЕДИ ДА ЗАВЪРТИТЕ СЕЛЕКТОРНИЯ КЛЮЧ ОТ “0” НА “1” 
ИЛИ “2” 
АКТИВИРАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ КОМАНДИ ОТ 
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ 
НУЛИРАНЕТО НА БУТОНИТЕ ЗА АВАРИЙНО СПИРАНЕ ПО 
ВРЕМЕ НА СТАРТИРАНЕТО НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, ЩЕ 
ДОВЕДЕ ДО ПОКАЗВАНЕ НА ГРЕШКА.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В клетката има два педала, задействани с петите, които гарантират 
стабилното позициониране на оператора, без да се ограничава 
неговия или нейния комфорт. Преместването на единия крак от 
един от двата педала, всички функции на машината, подигане, 
снижаване и ход се деактивират незабавно. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Не забравяйте да активирате, освен двата педала, 
също така левия и десния датчик, (Раздел 3.6), така че да се 
активират всички функции на машината: шофиране/повдигане/
снижаване. 
 
Аларма за Наклон 
 
LUI PK. ВКЛЮЧВА АЛАРМА ЗА НАКЛОН. 
АКО ТАЗИ АЛАРМА СЕ АКТИВИРА СЕ ИЗДАВА ЗВУКОВ СИГНАЛ 
И НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПОВДИГНЕ ИЛИ УПРАВЛЯВА 
ПЛАТФОРМАТА. СЪСТОЯНИЕТО НА НАКЛАНЯНЕ ОСТАВА 
ДОКАТО ПЛАТФОРМА НЕ Е НАПЪЛНО СНИЖЕНА И УСЛОВИЕТО 
ЗА НАКЛОН Е ОТСТРАНЕНО. 
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3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бутон за Аварийно Спиране на Платформа  
 
Притиснат незабавно, спира всички фази на машината. 
Нулирането НЕ задейства машината, но задейства устройствата за 
управление 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  
За да може машината да се движи е необходимо, аварийните стоп 
бутони на приземната станция за управление и платформата да 
бъдат поставени в позиция RESET. 

 
 
 
 
 
Бутони на Платформата за Повдигане и Снижаване   
 

Операторът не трябва по никаква причина се качва върху парапетите 
на коша, нито да поставя стълби или други приспособления върху 
тях, за да се постигне по-голяма височина на която да се работи. В 
допълнение, той не трябва да никога да се надвесва над парапетите 
на коша на платформата.  
 
Преди активирането на машината, проверете дали: 

• Машината е поставена върху чист под, без дупки, нивелирана, 
върху подходяща консистенция,   

• където няма въздушни препятствия в зоната, където работата 
трябва да се извърши  

 
Натиснете и задръжте натиснат бутона за повдигане 2 за да се 
активира електрическото повдигане на кафеза на платформата. 
Освобождаването на бутона автоматично спира нейното движение. 
 
Натиснете и задръжте натиснат бутона за снижаване 3 за да се 
активира електрическото снижаване на кафеза на платформата. 
Освобождаването на бутона автоматично спира нейното движение. 
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Автоматично спиране при освобождаване на бутона за 
фиксирано колело  
 
Натиснете и задръжте бутон 5 за да се освободи 
автоматичното спиране на фиксираното колело, тъй като е 
достигната желаната позиция на LUI MINI P.A. 
Освобождаването на бутона веднага активира автоматично 
спиране на системата на фиксираните колела. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  
Функцията за автоматично спиране на фиксирани колела е 
на разположение единствено, когато ключът за избор е 
включен режим "1" на управление на платформата и коша 
е напълно спуснат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лост за Повдигане/Снижаване на Товарна Платформа  
 
Отделението за товарене на материал е проектирано за 
максимално натоварване от 90 kg. Може бързо да се повдига 
или спуска вертикално в предната част на групата на 
елеватора, с помощта на лоста под плота за товарене   
Натиснете и задръжте лоста 5 и повдигнете нагоре с две ръце, 
за да повдигнете товарния плот на товарната платформа. 
Освобождаването на лоста автоматично спира нейното 
движение. 
Натиснете и задръжте лоста 6 и снижете надолу с две ръце, за 
да снижите товарния плот на товарната платформа. 
Освобождаването на лоста автоматично спира нейното 
движение. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Педален Лост  
 
Използвайте този лост, за да се избутва машината само по 
права линия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аларма за Наклон  
 
LUI MINI P.A. ВКЛЮЧВА АЛАРМА ЗА НАКЛОН.  
АКО ТАЗИ АЛАРМА СЕ АКТИВИРА СЕ ИЗДАВА ЗВУКОВ СИГНАЛ 
И НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПОВДИГНЕ ПЛАТФОРМАТА. 
СЪСТОЯНИЕТО НА НАКЛАНЯНЕ ОСТАВА ДОКАТО ПЛАТФОРМА 
НЕ Е НАПЪЛНО СНИЖЕНА И УСЛОВИЕТО ЗА НАКЛОН Е 
ОТСТРАНЕНО. 
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3.7 НАЗЕМЕН ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
За LUI PK. панела е разположен под капака, в измъкваща се полица, и 
се състои от следните компоненти; 
За LUI MINI P.A. панелът е в предната част на шасито, със съответните 
функции; 
 
1. Авариен Стоп Бутон 
2. Индикатор на зарядно устройство на батерия 
3. Мултифункционална Група Бутони  
4. Гнездо на зарядно устройство на батерия 
5. LCD дисплей  
6. Бутони за повдигане на коша нагоре (6а) и надолу (6b) 
7. Манометър на батерия  
 
 

3 

4 

6a 

LUI PK 
LUI MINI P.A. 

6b 

2 

6a 

6b 

1 

1 
5-7 

Авариен стоп бутон  
 
Натиснат, незабавно спира всички оперативни фази на машината. 
Нулирането НЕ задейства машината, но задейства устройствата за 
управление. 
 
Дисплей (за LUI PK) 
 
Това е основния контролен дисплей на LUI PK. 

• Той визуализира полезна информация за състоянието на 
системата   

• Той дава диагностична информация за евентуални аномалии 
или грешки в системата. 

 
Мултифункционална Група Бутони:: 
 
Всички бутони със стрелки се активират само когато ключовите 
превключватели са позиционирани в  Режим Наземно Управление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Бутонът ESC се използва за програмиране на електронен 
хардуер и ТРЯБВА да се използва единствено от 
специализиран техник на BRAVI. 

 

• При натискане и задържане на горния бутон със стрелка, се 
задейства повдигането на коша.  

 ОСВОБОДЕТЕ ЗА ДА ПРЕКЪСНЕТЕ ПОВДИГАНЕТО НА КОША. 
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• При натискане и задържане на долния бутон със стрелка, се 
задейства снижаването на коша.  
ОСВОБОДЕТЕ ЗА ДА СПРЕТЕ СНИЖАВАНЕТО НА КОША. 

 

• При натискане на двата бутона, с лява и дясна 
стрелкаЕДНОВРЕМЕННО, се активира освобождаването на 
спирачките. 

 
Спирачките могат да бъдат освободени, когато е необходимо да се 
задвижи ръчно платформата, като се натиснат. 
За ръчното освобождаване на спирачките е необходимо машината 
да Е ВКЛЮЧЕНА В НАЗЕМНА КОМАНДА В РЕЖИМ “2” и кошът да 
е напълно спуснат. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: ако зарядът на батерията е напълно изчерпан в 
машината, не е възможно ръчното освобождаване на спирачките. 
 
 
 
 
ОСВОБОЖДАВАЙТЕ РЪЧНО СПИРАЧКИТЕ САМО, АКО 
МАШИНАТА Е ВЪРХУ ХОРИЗОНТАЛНА ПОВЪРХНОСТ И Е 
НАПЪЛНО ЗАКЛЮЧЕНА. 
Операторът трябва да се увери, че в опасната зона, няма 
присъстващи лица или препятствия. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ  

Наземна Станция за управление (LUI PK): 
 
При захранването и по време на работа на LCD дисплея, наземния 
Модул за Управление показва текущия работен статус на машината. 
Съобщена е следната информация: 
1) Часовете представят работните часове на машината 
2) BCI представлява зарядът на батерията, изразен в процент 
 
Ако възникне на дисплея се показва на визуализира кратко описание на 
грешката 
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Дисплей  ( LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6а При натискане и задържане на горния бутон, се задейства 
повдигането на коша.  
ОСВОБОДЕТЕ ЗА ДА СПРЕТЕ ПОКАЧВАНЕТО НА КОША 
 
6b При натискане и задържане на долния бутон, се задейства 
снижаването на коша.  
ОСВОБОДЕТЕ ЗА ДА СПРЕТЕ СНИЖАВАНЕТО НА КОША. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Манометър на батерия (за LUI MINI P.A.) 
 
Показва статуса на зареждане на батерията. Когато червения LED 
индикатор е включен, повдигането на коша не е разрешено и 
батерията трябва да бъде заредена. 
ЗАБЕЛЕЖКА: ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА МАШИНАТА, КОГАТО НЕ СЕ 
ИЗПОЛЗВА, ЩЕ СЕ УДЪЛЖИ ЖИВОТА НА БАТЕРИЯТА 
 
 

6a 

6b 

7 

Станция за Управление на Кош (LUI PK): 
 
При включване на захранването и по време на работа на дисплея на 
манометъра на батерията се визуализира текущия работен статус на 
машината. Съобщена е следната информация: 
 
1)BCI представлява зарядът на батерията, изразен в процент  
2)RED когато платформата е повдигната  
 
Ако възникне грешка, на дисплея се визуализира код на грешка 
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3.9 КОНФИГУРАЦИЯ НА ПЛАТФОРМА 
 
Максимален Капацитет на Натоварване на Платформата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - ТОВАРОНОСИМОСТ НА ОТСЕКА ЗА ОПЕРАТОРА         130 kg 
  
B - ТОВАРОНОСИМОСТ НА ТРАНСПОРТНИЯ КАПАК   90 kg 
  
C - ТОВАРОНОСИМОСТ НА ОТСЕКА ЗА МАТЕРИАЛ  
 за LUI PK:        113kg 
 за LUI MINI P.A.:       90kg 
Машината не може да се използва за повдигане на насипни товари и 

максималният размер на стоките, които могат да се транспортират на 

платформата е 60x45x50 cm, докато на капака е 60x55x25 cm .  

3.10  ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО 
 
a. Преместете превозното средство на добре защитено и проветриво място. 
b. Уверете се, че платформата е изцяло спусната и завъртете контактния 

ключ в позиция "0". 
c. Ако е необходимо, извадете ключа от платформата да се избегне, 

използването на превозното средство от неоторизирани лица. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е необходимо, заредете батериите за подготовка за следващия 
работен ден (Виж Раздел 3.5) 

3.8 ЛОСТ ЗА РЪЧНО АВАРИЙНО СПУСКАНЕ  
 
 
ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКА  
По време на следните операции и след като са извършени 
всички процедури за аварийно спускане, операторът трябва 
да обърне голямо внимание при напускане на зоната и като 
се увери, че няма друг човек, животно или предмет в района 
или да е възможно влизане в обхвата на движение на 
разстояние най-малко 2 метра (6,56ft) и преди всичко, че не 
съществуват други препятствия върху пластмасовия 
капак и мястото, което е определено специално за 
приемането на коша при неговата фаза на спускане. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ръчния лост за аварийно спускане позволява на наземния 
персонал да снижи платформата, в случай че операторът не е в 
състояние да го направи, след като тя е била издигната. 
Аварийният лост е обозначен с неговия съответстващ стикер. 
LUI PK      LUI MINI P.A. 

 
 
За да се снижи платформата ръчно е достатъчно да се дръпне 
лоста. По този начин коша ще започне да се спуска много бавно. 
 
ОСВОБОДЕТЕ лоста за да спрете спускането на платформата.  

ВНИМАНИЕ  
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3.11 ТРАНСПОРТНИ ПРОЦЕДУРИ 
ИЗКАЧВАНЕ И ЗАВРЪЗВАНЕ 
 
Обща Информация 
 
LUI PK. и LUI MINI P.A. могат да бъдат транспортирани до 
работното място, използвайки един от методите, описани по-долу: 
 

• Повърхността за пропътуване трябва да бъде подходяща, за да 
може превозното средство да бъде управлявано и да завърши 
пътуването върху основните колела. 

 

• Премествайте с мотокар с вили, като позиционирате вилите в 
посочените точки, посочени, намиращи се в основата на 
рамката.  

 
Транспорт върху мотокар с вили 
 
Разположете вилите на камиона в посочените точки на превозното 
средство.  Това позволява машината да бъде транспортирана до 
работното място или да бъде повдигната до по-горно ниво с помощта 
на стандартен мотокар. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  
Мотокарът с вили за повдигане трябва да може да поддържа брутното 
тегло на машината.  Виж оперативните технически спецификации на 
машината, в началото на раздела. 
 
Транспортно превозно средство - връзване на долни ремъци 
 
С изключена машината върху транспортно средство в позиция за 
долно свързване (регулиране на скоби), следвайте посоките, 
указани за долното връзване по време на транспорт. 
 
АКО СЕ УПРАЖНЯВА ПРЕКОМЕРНА СИЛА ПО ВРЕМЕ НА 
ВРЪЗВАНЕТО НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО (НАТОВАРЕНО НА 
КОЛЕЛАТА) КОМПОНЕНТИТЕ НА ЗАДНИТЕ ЗАДВИЖВАЩИ КОЛЕЛА 
ИЛИ НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОВРЕДЕНИ. 
 
Вържете машината отдолу върху транспортното средство с 
подходящи ремъци, като ги прекарате през парапетите на коша, 
като избягвате входните врати..  

3.12 ПОЗИЦИИ НА СТИКЕРИ 
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РАЗДЕЛ 3.  
РАБОТА НА МАШИНАТА 

КАПАЦИТЕТ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

БЕЗ МАТЕРИАЛИ В ЗОНАТА НА ОПЕРАТОРА 
ЕДИН ОПЕРАТОР БЕЗ ПЪТНИЦИ 
УПОТРЕБА САМО НА ЗАКРИТО  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ВХОДЪТ НА ПЛАТФОРМАТА ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ПРАВИЛНО ЗАТВОРЕН И 
ВСИЧКИ ПРЕДПАЗНИ ПЕРИЛА ДА 
БЪДАТ ПРАВИЛНО ПОСТАВЕНИ И 

ЗАКРЕПЕНИ ПРЕДИ РАБОТА ОТ 
ПЛАТФОРМАТА 

НЕСПАЗВАНЕТО НА ИНСТРУКЦИИТЕ МОЖЕ ДА 
ПРИЧИНИ СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА  

ОПАСНОСТ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

СТОЙТЕ ДАЛЕЧ 
ОТ ВСИЧКИ 

ДВИЖЕЩИ СЕ 
ЧАСТИ   

Движещите се части могат 
да срежат или смачкат 

длани, ходила, ръце или 
крака .  

Стоенето или 
управлението от която и 
да е товарна зона може да 

причини падане .  
Стойте далеч от всички 

товарни зони .  

ПРЕДУПРЕЖДЕН
ИЕ  

БАТЕРИИТЕ 
ПРОИЗВЕЖДАТ 

ЕКСПЛОЗИВЕН ГАЗ. 
ЗАРЕЖДАЙТЕ БАТЕРИИТЕ 
В ПОМЕЩЕНИЯ С ДОБРА 

ВЕНТИЛАЦИЯ. 
НЕ ИЗЛАГАЙТЕ НА ИСКРИ 

ИЛИ ПЛАМЪЦИ .  

ЗАБРАНЯВА СЕ ВСЯКА МО ДИ ФИКАЦИ Я НА ТАЗИ МАШИНА БЕЗ  
ИЗРИЧНОТО ПИСМЕНО СЪГ ЛАСИЕ НА  ПРОИЗВО ДИТЕЛЯ.  
НЕ ЗАМЕНЯЙ ТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА  
СТАБИЛНО СТТА НА МАШИНАТА С Е ЛЕМЕНТИ С РАЗЛИЧНО ТЕГ ЛО 
ИЛИ СПЕЦИ ФИ КАЦИЯ.  
Общо тегло на батерията: 120 kg (всяка батерия 30 kg )  

Може да бъдете ударени или премазани от спускащата се платформа. 
Дръжте цялото си тяло далеч от зоната под платформата .  

КАПАЦИТЕТ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

БЕЗ МАТЕРИАЛИ В ЗОНАТА НА ОПЕРАТОРА 
ЕДИН ОПЕРАТОР БЕЗ ПЪТНИЦИ 
УПОТРЕБА САМО НА ЗАКРИТО  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ВХОДЪТ НА ПЛАТФОРМАТА ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ПРАВИЛНО ЗАТВОРЕН И 
ВСИЧКИ ПРЕДПАЗНИ ПЕРИЛА ДА 
БЪДАТ ПРАВИЛНО ПОСТАВЕНИ И 

ЗАКРЕПЕНИ ПРЕДИ РАБОТА ОТ 
ПЛАТФОРМАТА 

НЕСПАЗВАНЕТО НА ИНСТРУКЦИИТЕ МОЖЕ ДА 
ПРИЧИНИ СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА  

ОПАСНОСТ 

ПРЕДУПРЕЖДЕН
ИЕ  

БАТЕРИИТЕ 
ПРОИЗВЕЖДАТ 

ЕКСПЛОЗИВЕН ГАЗ. 
ЗАРЕЖДАЙТЕ БАТЕРИИТЕ 
В ПОМЕЩЕНИЯ С ДОБРА 

ВЕНТИЛАЦИЯ. 
НЕ ИЗЛАГАЙТЕ НА ИСКРИ 

ИЛИ ПЛАМЪЦИ .  

ЗАБРАНЯВА СЕ ВСЯКА МО ДИ ФИКАЦИ Я НА ТАЗИ МАШИНА БЕЗ  
ИЗРИЧНОТО ПИСМЕНО СЪГ ЛАСИЕ НА  ПРОИЗВО ДИТЕЛЯ.  
НЕ ЗАМЕНЯЙ ТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА  
СТАБИЛНО СТТА НА МАШИНАТА С Е ЛЕМЕНТИ С РАЗЛИЧНО ТЕГ ЛО 
ИЛИ СПЕЦИ ФИ КАЦИЯ.  
Общо тегло на батерията: 120 kg (всяка батерия 30 kg )  

Може да бъдете ударени или премазани от спускащата се платформа. 
Дръжте цялото си тяло далеч от зоната под платформата .  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

СТОЙТЕ ДАЛЕЧ 
ОТ ВСИЧКИ 

ДВИЖЕЩИ СЕ 
ЧАСТИ   

Движещите се части могат 
да срежат или смачкат 

длани, ходила, ръце или 
крака .  

Стоенето или 
управлението от която и 

да е товарна зона може да 
причини падане .  

Стойте далеч от всички 
товарни зони .  



 

 

РАЗДЕЛ 4. АВАРИЙНИ ПРОЦЕДУРИ 

4.1 АВАРИЙНИ ФУНКЦИИ 
 
Операторът не е в състояние да контролира машината 
 
СЪСТОЯНИЕ, ПРИ КОЕТО ОПЕРАТОРЪТ НА ПЛАТФОРМАТА Е  
ИМОБИЛИЗИРАН, ЗАКЛЕЩЕН ИЛИ НЕ МОЖЕ ДА ЗАДЕЙСТВА ИЛИ 
УПРАВЛЯВА МАШИНАТА. 
 
1. Другите членове на персонала трябва да задействат машината 

от наземния контролен панел само в случай на необходимост. 
 
2. Команди на платформата могат да се използват само от 

квалифициран персонал, присъстващ на самата платформа.  
ПРЕКРАТЕТЕ РАБОТА С МАШИНАТА, АКО КОМАНДИТЕ ЗА 
КОНТРОЛ НЕ ФУНКЦИОНИРАТ ПРАВИЛНО. 

 
3. Оборудването за възстановяване на изходна позиция може да 

се използва, за да може лицето върху платформата да слезе от 
нея. Възможно е да се използват кранове или мотокари с вили 
за стабилизиране на движението на машината. 

 
 
Заключена платформа в повдигната позиция 
Ако платформата се заключи или блокира на повдигнати конструкции 
или оборудване, прехвърлете хората намиращи се върху нея на 
безопасно място, преди да преместите машината. 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОДДРЪЖКА НА 
ОПЕРАТОР 

5.1 ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Този раздел на ръководството, предоставя допълнителна 
информация, необходима на оператора, така че той или тя могат 
да се грижат за правилното функциониране на машината и 
съответната поддръжка. 
Операциите и процедурите за поддръжка трябва да се извършват 
от квалифициран персонал: 
- Който е прочел и разбрал изцяло инструкциите за безопасност в 
предната част на това ръководство (Виж ЧАСТ 
2) 
- Който е оборудван с лични предпазни 
средства и ги използва, както е 
необходимо. 
- и с машина при условие на нулево 
подаване на енергия (с превключвател, 
позициониран на нула и изключен основен 
червен конектор под предния капак) 
 
 
Всяка процедура, която не е открита по-долу трябва да бъде 
разглеждана като извънредна поддръжка. Ремонтите, 
промените и извънредната поддръжка не могат да се 
извършват без предварителна консултация с производителя, 
който в зависимост от случая, ще предостави писмено 
разрешение за извършването, или ще предложи намесата на 
един от неговите сервизни техници. 
Тези предпазни мерки се дължат на факта на грешните или 
неправилните процедури могат да предизвикат аномални 
оперативни условия, повреди на платформата и рискове за 
персонала. Цялата отговорност, в следствие на подобни 
операции, следователно се отхвърля. Преди пускане на 
машината отново в експлоатация, проверете и се уверете, че 
цялата система е в съответствие с процедурите за стартиране. 
Липсата на спазване на тези предпазни мерки може да причини 
щети на лица и повреди на машината. 
 
В този раздел, частта отнасяща се до поддръжката, съдържа 
информация, с цел да се подпомогне оператора на машината 
единствено при изпълнение на ежедневните процедури по 
поддръжка. Следователно, тази част не замества по-
обстойната превантивна програма за техническо обслужване и 
контролни проверки, съдържаща се в ръководството за 
техническо обслужване и процедури, запазено единствено за 
специализирани техници. 
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РАЗДЕЛ 5. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ 
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ LUI PK   

Максимална скорост на движение при спускане надолу на 
коша 

84 m/min 

Минимална скорост на движение при повдигане нагоре 
на коша 

20 m/min 

Радиус на завиване 
(Вътрешен) 

НУЛА 

Максимален допустим наклон            
(ЕДИНСТВЕНО С НАПЪЛНО СВАЛЕНА ПЛАТФОРМА) 

35% 

Ефективност на цикъла на платформата 

  

Вдигане 18 сек. 

Спускане 15 сек. 

Задвижваща система Пропорционална за две ръце 

Гуми Твърда гума против хлъзгане 

Електронен контрол на наклона Стандарт 

Макс. хоризонтална странична сила 200 N  

Товар на колело 327 kg 

Максимална надморска височина на употреба < 1000 m н.м.в. 

ТОВАРОНОСИМОСТИ   

ТОВАРОНОСИМОСТ НА ЗОНАТА ЗА ОПЕРАТОРА 130Kg 

ТОВАРОНОСИМОСТ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА 
ЗАРЕЖДАНЕ 

113 Kg 

ТОВАРОНОСИМОСТ НА ТОВАРНИЯ ПОДЕМНИК 90 Kg 

ЗАХРАНВАНЕ   

Акумулаторни батерии N 04, 6V 245Ah@20hr 

ЗАХРАНВАНЕ 24 V постоянен ток 

Захранване на линиите за презареждане 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

Двигатели за транслационно движение 

500 W; 24 V; 1,33 Nm; F.F. 1; 
3600 RPM; 26 Ah; IP 54; DUTY 

S2; Спирчака 24V +6/-10%, 
стабилизирана 

Помпа 
2000W; 24V; 150 Ah; 2250 

RPM; Nm 8; IP 54 

НИВА НА ШУМА  По-малко от 70 dB (A) 

Работна височина 
535 cm 

Височина на платформата                                                    
(подемникът е напълно разтегнат) 

335 cm 

Височина на платформата                                                    
(Платформа в напълно свалена в позиция на покой) 

144 cm 

Дължина на машината                                      
(Обща) 

150 cm 

Широчина на машината                                          
(Обща) 

80,8 cm 

Пътници:                                                            
(допустими лица на платформата) 

1 

Височина на входа на платформата 

36 cm 

Брутно тегло на машината                                          
(празно превозно средство) 690 kg 

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ЗАКРИТО. 
  

1.65 ft/50 cm 
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ LUI MINI P.A.   

Радиус на завъртане                                                     
(вътрешен) 

НУЛА 

Ефективност на цикъла на платформата 

  

Вдигане 18 сек. 

Спускане 15 сек. 

Гуми Полиуретан против хлъзгане 

Електронен контрол на наклона Стандарт 

Товар на колело 165Kg 

Макс. хоризонтална странична сила 200 N 

ТОВАРОНОСИМОСТИ   

ТОВАРОНОСИМОСТ НА ЗОНАТА ЗА ОПЕРАТОРА 130Kg 

ТОВАРОНОСИМОСТ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА 
ЗАРЕЖДАНЕ 

90 Kg 

ТОВАРОНОСИМОСТ НА ТОВАРНИЯ ПОДЕМНИК 90 Kg 

ЗАХРАНВАНЕ   

Акумулаторни батерии N 01, 12V 85Ah@20hr 

ЗАХРАНВАНЕ 12 V постоянен ток 

Захранване на линиите за презареждане 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

НИВА НА ШУМА  По-малко от 70 dB (A) 

Работна височина 
416 cm 

Височина на платформата                                                    
(подемникът е напълно разтегнат) 

216 cm 

Височина на платформата                                                    
(Платформа в напълно свалена в позиция на покой) 

148 cm 

Дължина на машината                                      
(Обща) 

115 cm 

Широчина на машината                                          
(Обща) 

73 cm 

Пътници:                                                            
(допустими лица на платформата; само за 
употреба на закрито) 1 

Височина на входа на платформата 

36 cm 

Брутно тегло на машината                                          
(празно превозно средство) 

280 kg 

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ЗАКРИТО. 

  

1.4 ft/45cm 
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5.3 ПОДДРЪЖКА, КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ  
ОПЕРАТОР 
 
5.3.1 Доливане на хидравлично масло 
 
Трябва да се провери нивото на хидравличното масло на машината със 
снижен кош, през стъклото, разположено под капака. 
Ако е необходимо, допълнете, както следва:: 
 

• Развинтете капачката за пълнене с 
хидравлично масло.  

 

• Допълнете с минерално масло с индекс на 
вискозитет 22 (за климатични условия с 
много ниски температури,  
които са под -20°С, да се използва 
минерално масло с по-ниска точка на 
замръзване, препоръчително около -45°C. 

• Проверете и се уверете в нивото на маслото като погледнете 
през доставеното стъкло.  Ако е необходимо долейте отново. 

• Затегнете добре капачката. 
 
Внимание - Опасност от замърсяване 
Не изхвърляйте маслото в околната среда. 
 
5.3.2 Контролна Проверка на Батерия и 
Процедури за Поддръжка 
 
ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШВАТЕ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ 
БАТЕРИИТЕ, изключете главния червен конектор под 
предния капак. 
 
 
 
Контролна Проверка на Терминали на Батерия 
 
Ако по време на инспекцията на терминалните 
конекторите на батерията на машината, бъде открито окисляване 
или натрупване на замърсяване, се процедира, както следва: 

 

• Изключете всички терминални конектори и ги почистете с 
кърпа, навлажнена с вода. Ако окисления слой е прекалено 
дебел, изчеткайте най-горния слой и ги почистете с кърпа, 
навлажнена с вода. 

5.2 Тегло на Компонентите на Машината 
 
 

Допълнителна Информация (САМО ЗА МАШИНИ CE) 
 
Следната информация се предоставя в съответствие с изискванията на 
Европейската Директива за Машини 2006/42/EC и е приложима единствено за 
машини CE. 
 
Общата стойност на вибрациите, на които е подложена системата ръка-
рамо, не надвишава 2,5 m/s2. Най-високата стойност на платформата 
означава, че квадратната стойност на ускорението при натоварване, на 
което тялото е подложено, не трябва надвишава 0,5 m/s2. 
 
Както е посочено в таблицата по-горе, еквивалентното постоянно измерено 
ниво на звуково налягане-A на работната платформа е по-малко от 70dB(A). 
 
Местоположение на серийните номера 
 
С цел да бъде идентифицирана, машината е снабдена с етикет, на който е 
гравиран сериен номер. Маркировката се намира на борда на машината, 
от дясно или от ляво на колоната. 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПОНЕНТ  ТЕГЛО  

Акумулаторни батерии (LUI PK) 30kg 1бр. 
120 kg общо 

Акумулаторни батерии (LUI 
MINI P.A.) 

21 kg 

Подвижна платформа (LUI PK) 12,70 kg 

Подвижна платформа (LUI MINI 
P.A) 

1,7kg 1бр. 
3,5 kg общо 
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РАЗДЕЛ 5. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОДДРЪЖКА НА 
ОПЕРАТОР 



 

 

• Подсушете добре терминалните 
конектори 

• Поставете конекторите обратно по 
местата им, като обръщате специално 
внимание на правилното свързване на 
полюсите положителен/отрицателен, 
след което затегнете добре. 

• Покрийте конекторите на терминалите с 
предпазни продукт за смазване за 
електрически контакти (като например 
продукт за смазване на маслена основа 
с Фармацевтичен Вазелин). 

 
Контролна проверка на Вода в Батерията 
 
Проверката на нивото на вода в батерията трябва да се извършва на 
всеки 4 работни дни или СЛЕД всяко презареждане на батерията. 
Възможно е да се проверят нивата, като се повдигне капака. 
 
Нивото на водата винаги трябва да бъде най-малко 5 mm над вътрешните 
плочи на елемента. 
Ако е необходимо, допълнете нивото с деминерализирана вода.  
 
Като се има предвид, че част от водата се изпарява по време на 
презареждане, е необходимо да се провери отново нивото след 30 
минути работа. 
 
Извършете операцията в продължение на 30 минути, а след това 
повторете проверката на батерията и началната процедура, докато се 
достигне необходимото ниво. 
 
Изключете кабела за променливотоково захранване от 
машината, преди да проверите нивото на водата . 
 
Почистване на машината 
 
Тъй като машината работи при наличие на прах, тя трябва да бъде 
ежедневно почиствана или когато това е необходимо. 
Лицето, което отговаря с почистването трябва да е прочело и да е 
разбрало много добре указанията за безопасност в настоящото 
ръководство  
С леко навлажнена кърпа почистете: 
- панелите за управление, 
- повърхността за ходене на машината, 
- зоната за повдигане и спускане на оператора.  
Преди всяка операция по почистване, изключете ключовия 

превключвател.За извършване на почистването 
използвайте леко навлажнена с вода кърпа.  

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ 
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА  

 
МОДЕЛ______________________    
 
СЕРИЕН НОМЕР______________ 
 
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАТА     ПРОВЕРКА, ИЗВЪРШЕНА ОТ 

_____________     ---------------------------- 

 Почистване - Проверете и се уверете, за липсата на 
евентуални течове (масло, хидравлична течност или 
акумулаторна киселина) или за чужди предмети върху 
някоя от повърхностите.. 
  

 Знаци и Стикери 
Проверете и се уверете, че всички те са чисти и четливи. 
Уверете се, че не липсва нито един знак или лепенка. 
Погрижете се всеки знак или стикер, който не е четлив да 
бъде почистен или заменен. 

 Ръководства за употреба безопасност -  уверете се, че 
в отделението устойчиво на атмосферно влияние, са 
налични всички ръководства: 
Ръководство за Употреба и Инструкции за Безопасност 
EMI Ръководство за безопасност (само за спецификации 
ANSI/CSA) и Ръководство за отговорност ANSI (само за 
спецификации ANSI/CSA). 

   
Батерия - Заредете, според нуждата 

РАЗДЕЛ 6.  
ДАННИ ЗА КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА И РЕМОНТ 
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РАЗДЕЛ 5. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОДДРЪЖКА НА 
ОПЕРАТОР 



 

 

 
ЕЖЕДНЕВНА ИНСПЕКЦИЯ  

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА  
 
 

МОДЕЛ_____________________  СЕРИЕН НОМЕР______________ 
 
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАТА       ПРОВЕРКА, ИЗВЪРШЕНА ОТ 

________________      ---------------------------- 

 Уверете се, че всички ръководства са в отделението устойчиво на 
атмосферно влияние на борда на машината. 

 Уверете се, че етикета със серийния номер на платформата, както и на 
всички защитни стикери за безопасност са по местата си, в перфектно 
състояние и четливи. 

 Проверете машината, за да се уверите за лиса на аномалии, 
неизправности, пукнатини в следствие на заваряване или неизправности 
или повреди от всякакво естество или неоторизирани промени в машината, 
в съответствие на това, как тя е била доставена от производителя. 

 Проверете коша, парапетите на платформата, проверете, че входа 
функционира правилно и че се затваря напълно и автоматично. 

 Проверете нивото на водата в батериите и се уверете, че няма течове. 
Кабелите трябва да са правилно свързани към терминалите. Не трябва да 
има корозия по тях. 

 Проверете и се уверете, чрез тестване, че всички устройства за безопасност 
и персонална защита функционират правилно. 

 Проверете и се уверете, че покритието не представя увреждане, ожулвания 
или дълбоки разрези.  Проверете и се уверете, че няма налични отломки, 
прикрепен към или около покритието и колелата. 

 Извършете визуална проверка на хидравличните, електрическите и 
механичните компоненти.  За всеки компонент се уверете, че всички негови 
части са налице, не са разхлабени и са фиксирани здраво в съответните им 
позиции, както и че няма видими течове, признаци на прекомерно износване 
или повредени зони. 

 Проверете и се уверете, че няма проводници или кабели, които са свободни 
и висят от долната страна на превозното средство. 

 Проверете и се уверете в правилното функциониране на главния контактен 
ключ на таблото. 

 Проверете и се уверете във функционирането на бутоните за аварийно 
спиране: разположени на контролния панел от страната на машината и 
разположения на таблото контролен панел.. 

 Проверете и се уверете, чрез тестване, в правилното функциониране на 
механичната аварийна система за спускане. 
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Дата: 
Сериен номер: 
Модел: 
Дата на последната контролна проверка: 
Дата на пускане в Експлоатация  

Клиент: 
Адрес: 
Град/Държава/Пощенски код: 
Телефон: 
Име за Контакт: 

DECAL 

Четливост   

Товарен Капацитет ясно  
маркиран  

 

Правилна Позиция   

Количество   

ПАРАПЕТИ НА ПЛАТФОРМАТА 

Вход затворен правилно   

Отделение, устойчиво на 
атмосферно влияние за 
Ръководства на борда на 
машината  

 

Ръководства в отделението   

Правилна Заварка— няма 
признаци на корозия или 
повреда  

 

ПОДЕМНА СИСТЕМА 

Структура на пилон   

Движение за повдигане и 
скорост  

 

Шум по време на повдигане/
Спускане  

 

Спираловиден кабел, 
преминаващ през стоманената 
тръба  

 

Затягане на болтове   

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ 

Функциониране на Наземен 
Модул  

 

Конектори   

Кабели   

Функциониране на Джойстик   

Спираловиден кабел   

Интегритет на Батерии   

Правилно функциониране на 
батерии  

 

Функциониране на зареждащо 
устройство на Батерии  

 

АВАРИЙНО СПИРАНЕ 

Прекъсване на всички вериги   

ШАСИ 

Затягане на болтовете   

Правилно заваряване на 
шасито - няма следи от 
корозия или повреда 

  

Задвижващ вал - няма 
признаци на корозия или 
повреда 

  

Предни завиващи 
обезопасени колела - няма 
следи от корозия или повреда 

  

Лагери   

ГОДИШНА ИНСПЕКЦИЯ  
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА  
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ОПИСАНИЕ 
КОД НА 
ГРЕШКА  

ВСИЧКО Е НАРЕД,   

НАСЕМЕН РЕЖИМ АКТИВИРАН!   

СТАРТИРАНЕ   

ЗАВЪРТАНЕ   

УПРАВЛЕНИЕ   

ПОВДИГАНЕ   

СНИЖАВАНЕ   

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ   

ИЗБЕРЕТЕ УСТРОЙСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ / РЕЖИМ 
ПОВДИГАНЕ   

БЛИЗКО ЗАДВИЖВАНЕ   

НАКЛОНЕНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО   

ГРЕШКА: ЛОШ P / N 1,1 

ЛИПСА НА КАЛИБРАЦИЯ 1,1 

ВИСОЧИНАТА НЕ Е КАЛИБРИРАНА 1,1 

ЗАКЛЮЧЕНИ ФУНКЦИИ - ЛИПСА НА КАЛИБРАЦИЯ 1,1 

ЗАКЛЮЧЕНИ ФУНКЦИИ - ИЗБРАН РЕЖИМ НА ТЕСТВАНЕ 2,2 

ЗАКЛЮЧЕНИ ФУНКЦИИ - ОТВОР НА ПРЪТ 2,2 

ЗАКЛЮЧЕНИ ФУНКЦИИ – ПРЕДПАЗИТЕЛ НА РЪЦЕ 2,2 

ЗАКЛЮЧЕНИ ФУНКЦИИ - ПРЕВИШЕН ТОВАР 2,2 

ЗАКЛЮЧЕНИ ФУНКЦИИ - НЕДОСТИГ НА ТОВАР 2,2 

ЗАКЛЮЧЕНИ ФУНКЦИИ - ПРЕКАЛЕНА ВИСОЧИНА 2,2 

ЗАКЛЮЧЕНИ ФУНКЦИИ - НАКОНЕНО УСТРОЙСТВО 2,2 

ЗАКЛЮЧЕНИ ФУНКЦИИ - ВЪНШНО ИЗКЛЮЧВАНЕ 2,2 

ЗАКЛЮЧЕНО УПРАВЛЕНИЕ - НЕ МОЖЕ ДА ЗАВИВА 2,2 

ПРОВЕРКА НА ВХОДНИТЕ НАЗЕМНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ 2,2 

ПРОВЕРКА НА УПРАВЛЕНИЕ/ИЗБОРНА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 
ЗА ПОВДИГАНЕ 2,2 

ПРОВЕРКА НА ДЖОЙСТИК 2,2 

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЗАДВИЖВАЩО УСТРОЙСТВО 2,2 

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НАЗЕМНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ 2,2 

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ ЗА ВЪРТЕНЕ 2,2 

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ НА ДЖОЙСТИК 2,2 

ИЗКЛЮЧВАНЕ - ПРОВЕРКА НА EMS ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ  2,1 

ГРЕШКА: ЗАХРАНЕН КЛАПАН - ПРОВЕРКА НА 
ОКАБЕЛЯВАНЕ НА P9 3,2 

ГРЕШКА: ЛОШ ВЪТРЕШЕН ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН ИЗХОД 3,4 

ЗАКЛЮЧЕНО УПРАВЛЕНИЕ - СПИРАНЕ 3,4 

ПРЕТОВАРВАНЕ НА МОТОР 3,4 

ГРЕШКА: CAPBANK ПРЕКАЛЕНО ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ - 
ПРОВЕРКА НА КОНТАКТ НА ЛИНИЯ 3,3 

ГРЕШКА: ВИСОКО ЗАХРАНВАНЕ НА КЛАПАН - ПРОВЕРКА 
НА ОКАБЕЛЯВАНЕ НА КЛАПАН 3,2 

ЗАКЛЮЧЕНИ ФУНКЦИИ - БАТЕРИЯ 4,4 

ГРЕШКА: ЛОШ ВЪТРЕШЕН 12V 4,3 

ГРЕШКА: ЛОШО 5V ЗАХРАНВАНЕ НА ДЖОЙСТИК - 
ПРОВЕРКА НА ОКАБЕЛЯВАНЕ НА P15-12 4,5 

ОПИСАНИЕ 
КОД НА 
ГРЕШКА  

ГРЕШКА: ЛОШ ВЪТРЕШЕН 5V 4,2 

ГРЕШКА: ЛОШ ДАТЧИК ЗА НАКЛАНЯНЕ 4,2 

ГРЕШКА: ЛОШО ВЪТРЕШНО ПОДЧИНЕНО УСТРОЙСТВО 4,2 

ЗАКЛЮЧЕНИ ФУНКЦИИ - ПРЕКАЛЕНО ГОРЕЩО 4,2 

ГРЕШКА: ПРЕКАЛЕНО НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ НА БАТЕРИЯ 4,4 

ГРЕШКА: ПРЕКАЛЕНО ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ НА 
БАТЕРИЯ 4,4 

ГРЕШКА: ПРОВЕРКА НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ПОВДИГАНЕ 6,3 

ГРЕШКА: CAN BUS 6,6 

ГРЕШКА: МОТОР A КЪС ПРИ ВИСОЧИНА 7,2 

ГРЕШКА: МОТОР A КЪС ПРИ СНИЖАВАНЕ 7,3 

ГРЕШКА: МОТОР В КЪС ПРИ ВИСОЧИНА 7,4 

ГРЕШКА: МОТОР В КЪС ПРИ СНИЖАВАНЕ 7,6 

ГРЕШКА: СКЪСЕНИ ВРЪЗКИ НА МОТОР 7,5 

ГРЕШКА: CAPBANK ПРЕКАЛЕНО НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ - 
ПРОВЕРКА НА РАЗПОРКА НА СВЪРЗВАНЕ 7,7 

ЗАКЛЮЧЕНО УПРАВЛЕНИЕ - ПРОВЕРКА НА ПОЛЕ НА 
ЗАХРАНВАНЕ 7,7 

ВИД СЕРИОЗЕН ЛОШ ПРОБЛЕМ 9,9 

РЪЧНО ОСВОБОДЕНА СПИРАЧКА  8,2 

РАЗДЕЛ 7. КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ  
7.1 LUI PK  

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ КОД ЗА ГРЕШКА 

СЛАБА БАТЕРИЯ МИГАНЕ на BCI при СЛАБА БАТЕРИЯ 

ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ МИГАНЕ BAT на ДИСПЛЕЙ CAN 

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА МИГАНЕ `2-3 

Ръчно освободени СПИРАЧКИ МИГАНЕ `8-2 

Повреда при задействане МИГАНЕ `2-4 

Повреда на крачния МИГАНЕ `2-5 

Повреда в джойстика на МИГАНЕ `2-6 

Повреда в джойстика на МИГАНЕ `2-7 

ПРЕТОВАРВАНЕ МИГАНЕ `2-8 

НАКЛАНЯНЕ МИГАНЕ `2-9 в повдигната позиция 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА МИГАНЕ ‘6.3 



 

 

РАЗДЕЛ 7 
7.2 ХИДРАВЛИЧНА СХЕМА LUI PK 

6 6 
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1 Резервоар за масло 
2 Електрическа помпа 
3 Отключен клапан (капацитет на товар) 
4 Блок на електромагнитен клапан 
5 Единичен клапан 
6 щепсел 
7 Контролен клапан на Дебит на поток 
8 Телескопичен цилиндър със     
самостоятелно действие 



 

 

РАЗДЕЛ 7  
7.3 ХИДРАВЛИЧНА СХЕМА LUI MINI P.A. 
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1 Резервоар за масло 
2 Електрическа помпа 
3 Отключен клапан (капацитет на товар) 
4 Блок на електромагнитен клапан 
5 Единичен клапан 
 
 
8 Телескопичен цилиндър със     
самостоятелно действие 
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ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА 
БАТЕРИЯ  

ПРЕДПАЗИТЕЛ 100А ПРЕДПАЗИТЕЛ 10A  

АВАРИЕН СТОП 

КОНТАКТОР ЗА ЗАДВИЖВАНЕ 

КОНТАКТОР НА ПОМПАТА 
ДВИГАТЕЛ НА 

ПОМПАТА 

ТЯГОВ 
ДВИГАТЕЛ 

ТЯГОВ 
ДВИГАТЕЛ 

НАЗЕМЕН КОНТРОЛЕР 

МОДУЛ ЗА РАФТ 

КЛАПАН НАДОЛУ 

СПИРАЧКА 

КОНТАКТОР НА ПОМПАТА 

КОНТАКТОР ЗА ЗАДВИЖВАНЕ 

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КОЛЕЛАТА 

И ИЗБОР/ЗАХР. 

ПРЕКЪСВАНЕ НА БАТЕРИЯТА 

ЗВУКОВ СИГНАЛ 

B+ ЗАХРАНВАНЕ ЗА СЕНЗОРИ/ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ПОДЕМНИКА 

КОШ ИЗБОР/ЗАХР. 

ЕЛЕКТРОМАГНИТ ЗАКЛЮЧВАНЕ 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ТЕГЛЕНЕ  

КЛАКСОН 

СВЕТЛИНИ 

ЗВУКОВ 

СИГНАЛ КЪМ НАЗЕМНИ КОМАНДИ 

КЪМ КОМАНДИ ОТ КОША 

КЛАКСОН 

КЪМ  

КЪМ  

КЪМ  КЪМ  

КЪМ  
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КЪМ  

КЪМ  

НАЗЕМЕН ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

РАЗМЕРЪТ НА ПРОВОДНИКА Е 0,5MM<2, АКО НЕ Е ПОСОЧЕН 

РАЗМЕРЪТ НА ПРОВОДНИКА Е 0,5MM<2, АКО НЕ Е ПОСОЧЕН  

АВАРИЕН СТОП 
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ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 
1-0-2 ПОЗИЦИЯ 

КЪМ  

КЪМ  

КЪМ  

КЪМ  

КЪМ  

КЪМ  

КЪМ  

КЪМ  

КЪМ  

КЪМ  

ДРОСЕЛ 

УПРАВЛЕНИЕ 

MODUL LADICE  

КЪМ  

МОДУЛ НА ОТСЕКА 

КЪМ  

КЪМ  

КЪМ  

КЪМ  

КЪМ  

КЪМ  

КЪМ  

КЪМ  
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М
  

БУТОН НА КЛАКСОНА 

КРАЧНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ 

СЕНЗОРИ ЗА РЪЦЕ 

БУТОН КОШ НАГОРЕ 

БУТОН КОШ НАДОЛУ 
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БУТОН ОТСЕК НАГОРЕ БУТОН ОТСЕК НАДОЛУ 

ОТСЕК НАГОРЕ 

ОТСЕК НАДОЛУ 

ДРОСЕЛ  

УПРАВЛЕНИЕ  

5V ЗА ВОЛАН  

ОТРИЦАТЕЛНО ЗА ДРОСЕЛ/УПРАВЛЕНИЕ  

B+ ВХ.ЗАХР.  

B- ВХ.ЗАХР.  

CAN H  

CAN L  

КРАЧНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ  

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗАЩИТА РЪЦЕ 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ СЕНЗОР ЗА РЪЦЕ 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ПРЕТОВАРВАНЕ 

АКТИВИРАНЕ НА ОТСЕК 

B+ ЗАХРАНВАНЕ ЗА СЕНЗОРИ/ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ  

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ КОШ НАГОРЕ 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ КОШ НАДОЛУ  

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ КЛАКСОН 

СЕНЗОРИ ЗА ВРАТИ 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КОЛЕЛАТА  

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ МАКС. ВИСОЧИНА  

ОТ КОНТРОЛЕРА НА ОТСЕКА 
РЕЛЕ АКТИВИРАНЕ  

ДВИГАТЕ

Л РАФТ 

КОНТРОЛЕР ОТСЕК 

ОТ B-  

КОШ 
ДАТА  ЛИНЕЙНИ РАЗМЕРИ  НАЧЕРТАН ОТ  ОДОБРЕН ОТ  

LINEARNE DIMENZIJE  ЪГЛОВИ РАЗМЕРИ  

МАТЕРИАЛ  

ДАТА  

НАЧЕРТАН ОТ  

ОДОБРЕН ОТ  

СЪДЪРЖАЩАТА СЕ В ТОЗИ ЧЕРТЕЖ 
ИНФОРМАЦИЯ Е СОБСТВЕНОСТ НА BRAVISOL 
D.M. 
ЗАБРАНЕНО Е ЧАСТИЧНОТО ИЛИ ПЪЛНОТО 
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА 
BRAVISOL  

КОД  

SPRINT ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА  

ФАЙЛ  

КЪМ  

РЕД  



 

 

TS100 PIN ОПИСАНИЕ ВХОД 

PCAN-1 CAN1H ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ ВИЗУАЛИЗИРА 
МОДУЛ (Схема) 

PCAN-2 CAN1L ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ ВИЗУАЛИЗИРА 
МОДУЛ (Схема) 

PCAN-3 Щит   

PRS232-1 RS232 B+ доставка   

PRS232-2 RS232 Rx до ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР 

PRS232-3 RS232 Tx до ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР 

PRS232-4 RS232 Gnd   

P9-1 PWM Изход на висока страна (В + когато е активен) Контролер на платформа на Една скорост 

P9-2 PWM Изход на висока страна (В + когато е активен) Долен клапан 

P9-3 Изход на висока страна (В + когато е активен) Спирачка 

P9-4 Изход на висока страна (В + когато е активен) Контактор на помпа 

P9-5 Изход на висока страна (В + когато е активен) Контактор на управление 

P9-6 Изход на висока страна (В + когато е активен) Наличен 

P9-7 Изход на висока страна (В + когато е активен) Наличен 

P9-8 вход на превключвател (B+=активен)   

P9-9 Изход на висока страна (В + когато е активен) Наличен 

P12-1 вход на превключвател (B+=активен) GND избор/доставка 

P12-2 вход на превключвател/Ниска страна sw Прекъсвач на Батерия 

P12-3 вход на превключвател/Ниска страна sw   

P12-4 вход на превключвател (B+=активен) Наличен 

P12-5 вход на превключвател (B+=активен) N/C 

P12-6 Ниска страна sw. 1.7A min. Светлинен индикатор / Сирена 

P12-7 Аналогов Вход   

P12-8 B+ захранване  B+ доставки за датчици/превключватели 

P12-9 вход на превключвател (B+=активен) Превключвател за Повдигане 

P12-10 Аналогов Вход   

P12-11 Аналогов Вход   

P12-12 Аналогов Вход   

P15-1 вход на превключвател (B+=активен) Режим на Платформа 

P15-2 вход на превключвател (B+=активен)   

P15-3 вход на превключвател (B+=активен)   

P15-4 Ниска страна sw. 1.7A min. Наличен 

P15-5 вход на превключвател (B+=активен)   

P15-6 вход на превключвател (B+=активен)   

P15-7 Ниска страна sw. 1.7A min. Сирена  

P15-8 вход на превключвател (B+=активен)   

P15-9 вход на превключвател (B+=активен)   

P15-10 Ниска страна sw. 1.7A min.   

P15-11 вход на превключвател (B+=активен)   

P15-12 5V (нисък ток, само за датчици)   

P15-13 Аналогов Вход   

P15-14 Аналогов Вход   

P15-15 0V (нисък ток, само за датчици)    

CAN ЛОСТ  ОПИСАНИЕ ВХОД 

P10-1 изх. 1 Платформа НАГОРЕ 

P10-2 изх. 2 Платформа Надолу 

P10-3 аналог. 1 Ускорител  

P10-4 аналог. 2 Кормилен механизъм  

P10-5 5V за ан.   

P10-6 отр. за ан.   

P10-7 B+ доставка в ОТ P15-1 

P10-8 B- доставка в ОТ B- 

P10-9 CAN H ОТ P3-1 на TS100 

P10-10 CAN L ОТ P3-2 на TS100 

P12-1 дигитален вход 1 Педален Превключвател 

P12-2 дигитален вход 2   

P12-3 дигитален вход 3 Лостов Превключвател 

P12-4 дигитален вход 4 Наличен 

P12-5 изх. 3 Активиране на Платформа 

P12-6 Sw. B+ доставка   

P12-7 дигитален вход 5 ПОВДИГАНЕ НАГОРЕ 

P12-8 дигитален вход 6 СНИЖАВАНЕ НАДОЛУ 

P12-9 дигитален вход 7 Наличен 

P12-10 дигитален вход 8 Наличен 

P12-11 дигитален вход 9 Наличен  

P12-12 дигитален вход 10    
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ПРЕДПАЗИТЕЛ  

ПРЕДПАЗИТЕЛ  

ПРЕДПАЗИТЕЛ  

ЗАРЯДНО 
УСТРОЙСТВО 
ЗА БАТЕРИЯ  

ПОМПА  

ЕЛЕКТРОМАГНИ
Т НА 
СПИРАЧКАТА  

ЕЛЕКТРОМАГНИ
Т НА 
СПИРАЧКАТА  

СВЕТЛИННА 
СИГНАЛИЗАЦИЯ  ЗВУКОВ 

СИГНАЛ  

KP=РЕЛЕ НА ПОМПАТА   
KB=РЕЛЕ НА СПИРАЧКАТА   
KM=ГЛАВНО РЕЛЕ   
KBC=РЕЛЕ ЗА ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА БАТЕРИЯТА   
EMB=АВАРИЕН БУТОН   
KBI=РЕЛЕ НА ИНДИКАТОРА НА БАТЕРИЯТА   
KT=РЕЛЕ ЗА НАКЛОНЯВАНЕ   
DW=БУТОН НАДОЛУ   

UP=БУТОН НАГОРЕ   
EVD=ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КЛАПАН СВАЛЯНЕ НАДОЛУ   
BP=БУТОН НА СПИРАЧКАТА   
LS=КРАЕН ОГРАНИЧИТЕЛ   
KGA=НАЛИЧНО РЕЛЕ   
TLT=СЕНЗОР ЗА НАКЛОНЯВАНЕ   
BKS=ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ КОШ   
GS=НАЗЕМЕН СЕЛЕКТОР   



 

 

ОРИГИНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЕО 
  
  

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 – 60022 КАСТЕЛФИДАРО 
(ОБЛ.АНКОНА) ИТАЛИЯ 
  
  
ДЕКЛАРИРА ПОД СВОЯ ОТГОВОРНОСТ, ЧЕ 
ОРДЕР ПИКЪР 
  
  
  Модел:    LUI PK 
  Сериен №   MPK201XXXX 
  Година на производство: 201X 
  
  
СЪОТВЕТСТВА НА СЛЕДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ, СТАНДАРТИ И 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ: 
  
  
Директива 2006/42/ЕО (Директива за машините) 
Директива 2014/30/ЕС (Директива за електромагнитна 
съвместимост) 
  
  
  
Кастелфидардо, дд/мм/гггг   Законен представител 
  
  
     ПИЕРИНО БРАВИ 
  
  
  
  
Нотифициран орган съгласно приложение IX към Директивата за машините: TUV 
ITALIA (0948) 
  
СЕРТИФИКАТ ЕО № XXXXXXXXX 

  
  
Името на лицето, упълномощено да води техническото досие, и законния представител на 
Braviisol D.M. srl, S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600-60022 КАСТЕЛФИДАРО (ОБЛ.АНКОНА) 
ИТАЛИЯ.  

ДОКЛАД ОТ ИЗПИТВАНЕТО 
  
  

Дружество: 
  
   DIVISIONE MECCANICA SRL 
   S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 
   60022 КАСТЕЛФИДАРО (ОБЛ.АНКОНА) 
ИТАЛИЯ 
  
  
Относно: 
   ОРДЕР ПИКЪР 
   Модел:    LUI PK 
   Сериен номер:   MPK201XXXX 
   Година на производство: 201X 
  
  
ПРОВЕДЕНИ ТЕСТОВЕ? 
  

•ПРОВЕРКА НА МАСЛЕНАТА ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА ДА 
  

•ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СИСТЕМА  ДА 
  

•ПРОВЕРКА НА РАБОТАТА НА ОГРАНИЧИТЕЛЯ НА 
МАКСИМАЛНОТО НАТОВАРВАНЕ   ДА 

  

•ТЕСТ ЗА НАТОВАРВАНЕ С НОМИНАЛЕН КАПАЦИТЕТ ДА 
  
  
  
  
  
  
  
Кастелфидардо, дд/мм/гггг   ИНСПЕКТОР  
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ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ—Изявление за Гаранция 
  
АКО НА ГАРАНЦИЯТА НЕ СЕ ВКЛЮЧВА В ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА, СЕ 
ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ КЪМ  ГАРАНЦИЯТА НА 
МАШИНАТА. 
  
Производителят BRAVIISOL SRL гарантира, че всички нови устройства на 
оборудването, произведени и продадени от него, съответстват на най-
актуалните спецификации на Фирмата. Освен това, на подемния стълб и 
хидравличен цилиндър са подсигурени със Специална Гаранция от 10 години. 
Производителят дава гаранция за своето оборудване на първоначалния купувач 
срещу дефект в материала и/или работа при нормална употреба и обслужване в 
продължение на 3 години от датата на регистрираната продажба или от датата, 
на която устройството е напуснало завода, ако не е регистрирано. В тази 
гаранция не е включен акумулатора (-ите), който има гаранция 1 година от 
датата на закупуване. Гаранционни изявления в рамките на този гаранционен 
срок ще бъдат ограничени до ремонт или замяна на дефектиралата част. 
Производителят ще изпрати безплатно, всеки компонент, признат за дефектен 
относно проектирането или с дефектна конструкция. Трудът за извършване на 
необходимия ремонт или подмяна и пътните разходи в гаранция за 1 Година от 
отбелязаната дата на закупуване, въз основа на текуща единна ставка на 
Производителя.  
  
Гаранционните изявления са валидни САМО, ако дефектната част се достави с 
предварително заплатена пратка на Производителя и се установи при проверка 
от страна на Производителя, че тя е дефектна в материали и/или качество на 
изработката. Освен това, гаранционни претенции могат да бъдат  
приети, само когато е доставена цялата информация, изискана изрично от 
Производителя (като Сериен Номер).  
   
Производителят си запазва правото да замени, ремонтира, подменя, или да 
предостави нов, използван или възстановен компонент, група, монтажен възел 
или заварен компонент, въз основа на неговата безспорна преценка. 
   
ТАЗИ ГАРАНЦИОННА ПОЛИЦА НЕ ПОКРИВА ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ: 
1.  Транспорт 
2.  Злоупотреба с артикула, включително функциониране извън Установените 

Ограничения на Производителя, товарни и/или на спецификации. 
3.  Природни бедствия (като наводнения, пожар, вятър и светкавици) 
4.  Неспазването на правилното обслужване и поддръжка на устройството в 

съответствие с ръководствата на Компанията или Бюлетините за 
Обслужване на Производителя.  

  
  
BRAVIISOL НЕ ПРИЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА: 
  
1.  Всяка част, необходима за работа, която е подправена. 
2.  Неразрешени промени или модификации на устройството, извършени без 

да са договорени предварително в писмена форма с Производителя. 
3.  Консумативи, като например гуми, батерии 
1. 4.  Всяка случайна косвена, закономерна или специална щета 

(включително без ограничения относно загуби и печалби, загуба на 
приходи, разходи за капитал, разходи за заместително оборудване, 
престой, такси за контролен преглед, претенции от страна на трети 
лица, както и щети на лица или имущество), въз основа на всякакъв тип 
рекламация от нарушение на гаранцията, нарушение на договор, 
небрежност, отговорност при закононарушение или всякаква юридическа 
теория.   

ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КОМПОНЕНТИ СА ПОКРИТИ ОТ ГАРАНЦИЯТА, 
ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ 
Батерията е свързана правилно за повторно зареждане, в съответствие 
със спецификациите на настоящото ръководство и/или електрическа 
схема, предоставена от Производителя.  
  
ПРОЦЕДУРА НА РАБОТА, ПОКРИТА ОТ ГАРАНЦИЯТА: 
  
Производителят трябва да бъде уведомен за всички изявления, 
покрити от гаранцията в рамките на 48 часа от аномалията, в 
писмен вид или по факс (не само устно) и възможно най-подробно. 
  
Гаранционните претенции следва да бъдат изпратени в най-близкия 
местен дистрибутор или директно на Производителя: 
  
 BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
I-60022 Castelfidardo (AN)  
Тел.+39.071.7819090 
факс +39.071.7819355 
info@bravi-platforms.com 
    
  
Производителят трябва да потвърди в писмена форма или по факс, 
евентуално приемане на покритите от гаранция компоненти, 
предоставени от клиента или ще даде насоки на своите техници за 
операциите, които да бъдат изпълнени. 
  
Всеки дефектен материал, подменен от клиента (упълномощен от 
производителя) трябва или да бъде задържан за 120 дни, така че 
производителят да може да провери или да потвърди дефектния 
материал. Ако е необходимо, дефектните части трябва да бъдат 
изпратени обратно на Производителя.  
  
Ако е необходимо, моля, направете снимки на дефектната част и на 
мястото, където машината е била използвана. Това се извършва за да 
се предотвратят неприятни спорове и да се подобри качеството, 
гаранция и безопасността на нашите машини. 
  
ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е СПЕЦИАЛНА И ЗАМЕСТВА ВСИЧКИ ДРУГИ 
ГАРАНЦИИ, ПРЕКА ИЛИ КОСВЕНИ. ВСИЧКИ ДРУГИ ТАКИВА 
ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И НА 
ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ СА ИЗКЛЮЧЕНИ. Никой служител, 
дилър, Търговски Представител, или друго лице, което претендира да 
действа от името на BRAVIISOL DM SRL е упълномощен да променя 
условията на тази гаранция, или по някакъв начин предлага от името 
на Производителя приемане на някаква отговорност или задължение, 
което надвишава задълженията по тази гаранция на BRAVIISOL DM 
SRL. .  



 

 

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600  
60022 Кастелфидаро (Обл.Анкона) 
  

Тел. 071.7819090  
Факс 071.7819355 
  

E-mail: info@bravi-platforms.com 
Сайт: www.bravi-platforms.com  
Pезервни части: www.bravi-parts.com 


