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SISSEJUHATUS
Juhend on väga oluline. Hoidke see alati tööpingi juures.
Selle juhendi eesmärk on näitlikustada omanikule, kasutajatele, haldajatele,
rentivatele firmadele ja rentnikele esmaseid ettevaatusabinõusid ning toiminguid masina ohutuks ja õigeks käsitlemiseks, võttes aluseks eeldatava
tegevuse.
Tänu pidevatele tooteuuendustele jätab firma BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L,endale õiguse selle seaadme tehnilisi tingimusi ilma ette teatamata muuta.
Kõige v rskema info saamiseks võtke ühendust

Braviisol Divisione Meccanica s.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN) Itaalia
Tel. 0039071.7819090 Faks 0039071.7819355
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For:

HOIATUS
SEE TOODE PEAB VASTAMA KÕIGILE
TEHNILISTES INFOLEHTEDES ÄRA TOODUD OHUTUST PUUDUTAVATLE TEGEVUSTELE. TEHNILISE OHUTUSE INFOLEHTEDE EDASISE INFO SAAMISEKS
VÕTKE ÜHENDUST BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L.-GA VÕI OMA KOHALIKU VOLITATUD BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. ESINDAJAGA.

See ohumärk on oluline, et tõmmata tähelepanu võimalikele
ohtudele, mis võivad vigastusi tekitada. Vältimaks tõsiseid
vigastusi või surmaga lõppevaid õnnetusi, jälgige ohutusnõudeid, mis sellele sümbolile järgnevad
VIITAB VAHETULT OHTLIKULE OLUKORRALE, MIS ENNETAMATA JÄTMISE KORRAL VÕIB PÕHJUSTADA
RASKEID KEHAVIGASTUSI VÕI ISEGI SURMAGA LÕPPEVAID ÕNNETUSI. ADHESIIVI TAGAKÜLG ON PUNANE.

OHT

TÄHELEPANU

VIITAB POTENTSIAALSELT OHTLIKULE OLUKORRALE,
MIS ENNETAMATA JÄTMISE KORRAL VÕIB PÕHJUSTADA
KESKMISE RASKUSEGA KEHAVIGASTUSI. LISAKS VÕIDAKSE SEDA KASUTADA OHTLIKEST TEGEVUSTEST
MÄRKU ANDMISEKS. ADHESIIVI TAGAKÜLG ON
KOLLANE.

HOIATUS
TÄHISTAB VÕIMALIKKU OHTLIKKU OLUKORDA, MIS VÕIB
PÕHJUSTADA TÕSISEID VIGASTUSI VÕI ISEGI SURMAGA
LÕPPEVAID ÕNNETUSI KUI NEID EI ENNETATA. SILDIL
ON SININE, VALGE VÕI ORANŽ TAUST.
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•
•
•
•
•

TÄHTIS

OHUTUSE JA TERMINOLOOGIA SÜMBOLID

•
•

BRAVIISOL
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. SAADAB
REGULAARSELT TEHNILISI INFOLEHTI
TSEADME OHUTUSE KOHTA REGISTREERITUD OMANIKULE. VÕTKE
ÜHENDUST BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L-GA, VEENDUMAKS, ET
PRAEGUSELE OMANIKULE OLULINE
INFO OLEKS UUENDATUD JA TÄPNE.

Õnnetustest teatamiseks
Toote
turvalisusega
seotud
teatisteks
Praeguse omaniku jaoks olulise info
uuendamiseks
Küsimuste korral toote turvalisuse
kohta
Informatsiooni saamiseks standardite ja regulatsioonide kohta
Küsimustete korral toote erinõuete
kohta
Küsimuste korral toote muudatuste
kohta

VÕTKE ÜHENDUST:
BRAVIISOL
Divisione Meccanica s.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. +39071.7819090
Faks +39071.7819355
Referentsijuhised:
2006/42/EC

TÄHTIS
VÕIMALIKEST ÕNNETUSTEST, MIS VÕISID
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L. SEADMETE KASUTAMISE L
PÕHJUSTADA KASUTAJATELE VIGASTUSI VÕI LÕPPEDA SURMAGA VÕI
TÕSISEID KAHJUSTUSI VARALE VÕI
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L. TOODETELE, TULEB OTSEKOHE
TEAVITADA BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L.

Dünaamilised ja staatilised katsed, mille viib
läbi:
TÜV SUD ITALY 0948
Dokument: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B
Kuupäev: 07/01/2020
Dokument: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT

Kuupäev: 26.06.2020
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OSA 1.
OHUTUSTEHNIKA
Masina ülevaatamine

1.1 ÜLDINE INFO
See osa kirjeldab vajalikke ettevaatusabinõusid masina korrektse ja turvalise
kasutamise ning hoolduse osas. Garanteerimaks masina korrektset kasutamist, on
kohustuslik sisse seada igapäevane rutiinne protseduur, põhinedes selles juhendis
antud juhistel.
Garanteerimaks masina turvalist kasutamist, on vajalik, et kvalifitseeritud isik
seaks sisse hooldusprogrammi antud juhendis, remondiprotseduurides ja
hoolduses antud informatsiooni põhjal. Antud programme tuleb üksikasjalikult
järgida.
Omanik, kasutajad, haldajad, liisingut pakkuvad firmad ja seadme rentijad ei tohi
võtta vastutust nende toimingute eest , kui nad on lugenud läbi selle juhenid ja
läbinud koolituse kasutamise osas kvalifitseeritud ja kogenud kasutaja järelvalve
all.
Rohkema info saamiseks turvalisuse, koolituse, kontrolli, hoolduse, kasutamise ja
haldamise kohta võtke ühendust Braviisol Divisione Meccanica s.r.l.-ga. .

HOIATUS
JUHENDIS VÄLJATOODUD OHUTUSTEHNIKA EIRAMINE VÕIB SEADET JA
VARA KAHJUSTADA NING TÕSISEID VÕI ISEGI SURMAGA LÕPPEVAID VIGASTUSI TEKITADA.

•
•
•

HOIATUS
PARANDUSED VÕI MUUDATUSI TÕSTUKPLATVORMIL VÕIB
TEHA VAID TOOTJA KIRJALIKUL VOLITUSE KORRAL.

•
•

1.2 EELNEVAD TOIMINGUD
Töötajale tutvustamine ja koolitus

•
•

Enne masina kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi.
Kasutage masinat ainult peale volitatud personali poolt läbiviidud koolitust
Masina kasutamine on lubatud vaid volitatud ja pädeva personali poolt,
kes on hoolikalt läbi lugenud ja aru saanud siltidest OHTLIK, HOIATUS ja
TÄHELEPANU ning samuti kasutusjuhendist.
Kasutage masinat vaid BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L.
poolt ettenähtud tegevusteks.
Kõik kasutajad peavad olema tuttavad seadme käskude, juhtimisseadete
ja hädaabifunktsioonidega.
Lugege hoolikalt ja järgige firma reegliteid ning kohalikk ja riiklike regulatsioonie, mis puudutavad seadmega töötamist.

•
•

•
•
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Kasutage seadet ainult peale ülevatuste ja kontrollide läbiviimist. Edasiste näitajate kohta lugege juhise osa 2.
Käivitage seade ainult peale kõigi turva– ja toimingute läbiviimist, mis on äratoodud kasutamis– ja hooldujuhendis.
Veenduge, et kõik ohutusseadmed toimivad korrektselt.
Seadete edaspidised muutused tähendavad turvanõuete
rikkumist.

Ärge käivitage seadmeid, millel on märke või silte, mis viitavad, et ohutuseeskirjad või juhised on loetamatud või
puudulikud.
Vältige tõstuki põrandale kogunevat prahti. Veenduge, et
muda, õli, rasv või muud sarnased libedad ained sattuks
jalanõudele või tõstuki põrandale.

Töökoha ülevaatmaine

•
•

•

Enne seadme kasutamist peab kasutaja järgima kõik vajalikke ettevaatusabinõusid, et vältida ohte töökohal.
Ärge käivitage tõstukit veokitel, poolhaagistel, raudteevagunites, laevadel, tellingutel või sarnastel ehitistel või sõidukitel,
millele BRAVIISOL D.M. SRL pole kirjalikult tegutsemiseks
luba andnud.
Seadmega võib töötada temperatuuridel alates -20 kuni 40°
C. (Konsulteerige BRAVIISOL D.M. SRL-ga erinevate temperatuuride korral.
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OSA 1.
OHUTUSTEHNIKA
1.3 KASUTAMINE
Üldine info

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kasutage seadet transpordiseks üksnes personaliga, kellel
on vastavad tööriistad ja varustus laokaupade käsitlemiseks.
Ärge kasutage katkist seadet. Häire korral lülitage seade
välja.
Ärge liigutage nuppe või juhtkange järsult ühest asendist
teise läbi neutraalse asendi. Seadke lüliti alati neutraalsesse
asendisse enne selle järgmisse sobivasse asendisse lülitamist. Vahetage käikusid alati aeglase ja ühtlase survega.
Kui platvormil on inimesed, laske neil seadmelt lahkuda või
käivitage vaid hädaolukorras.
Veenduge, et elektrilised tööriistad oleksid korralikult ära
pandud, vältimaks nende juhtmete sattumist tõstuki tööalale.
Enne seadme valveta jätmist laske korv alla ja lülitage see
välja. Eemaldage võti, et vältida volitamata isikutel tõstuki
kasutamist.
Reisijate seadmega sõidutamine on keelatud.
Töö ajal on vaid kasutajal lubatud seadmel viibida.
Akuhape on väga söövitav. Veenduge, et see ei puutuks
kokku naha või riietega.
Laadige akut hästiventileeritud alal.
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1.4 KUKKUMISOHT
• Enne masina kasutamist veenduge, et kõik turvareelingud
ja –väravad on oma õigetele kohtadele kinnitatud.

• Hoidke mõlemad jalad kindlalt tõstuki põrandal.
• Ärge pange redeleid, kaste, treppe, laudu või muid sar-

naseid asju tõstukile selle tegevusulatuse suurendamiseks.

• Ärge kasutage tõstmisala tõstukile ronimiseks või sellelt alla
laskumiseks.

• Olge tõstukile minnes ja maha tulles väga tähelepanelik.

Veenduge, et tõstmisala oleks täiesti alla lastud. Tõstukile
minnes või sellelst maha tulles olge näoga masina suunas.
• Juhtimise, juhtimisseadmete ja ohutussensorite käitamineLUI PK. puhul on kavandatud selliselt, et käitajal oleks alati
seademga 4 kontaktikohta: mõlemad jalad ja mõlemad
käed peavad pidevalt seadmega sellega töötamise ajal
kontaktis olema.
• Hoidke seadmega alati kolme kontaktipunkti nii, et
mõlemad käed ja üks jalg või mõlemajad jalad ja üks käsi
oleks pidevalt seadmega kontaktis (sellele ronides või sealt
maha tulles).
• Kui rihmkinnituspunkt on platsi juhtkonna või teiste regulatsioonide tõttu vajalik, siis soovitatakse selle seadme
ankrupunkti kasutada turvarihma kinnituspunktina. Ärge
kasutage seda kohta, et tõsta, ankurdada, turvata või toetada tõstukit või muid aparaate või materjale. Rihmkinnituspunkti kasutatakse liikumiskinnitusena, ainult tõstuki piiretes. See ei olle kukkumiskaitseseadmega. Selline
kasutamine võib lõppeda surma või tõsiste vigastusega.
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OSA 1.
OHUTUSTEHNIKA
1.5 ELEKTRILÖÖGIOHT

1.6 ÜMBERKUKKUMISE OHT

Masin ei ole maandatud.
Hoidke vähemalt 3 meetrist vahemaad mis tahes masina osa ja selle töötajaga,
koos vastavate tööriistade ja varustusega ning elektrilise toiteliiniga või mingi osaga
varustusest, mille elektrilaeng on hinnanguliselt vähemalt 50 000 V .
Vajalik on lisada 0.3 meetrit (iga lisa eest, mis on võrdne või vähem kui 30 000 V.
Minimaalset ohutut tegutsemisvahemaad on võimalik vähendada, kui on
olemas isolatsioonipaneelid kontakti vältimiseks. Juhul kui need paneelid on
seadistatud toiteliinide pingega, on nad kaitseks valmis.
Paneelid ei tohi olla osa masinast ega sellega ühendatud.
Minimaalset ohutuskaugust tegevuseks võib vähendada tegevussuuruste piires,
mis on paneelidel välja toodud. Selle vahemaa peab määrama firma, kohalike ja
valitsuse regulatsioonide poolt kvalifitseeritud isik, vastavalt kõrgepinge seadmete
läheduses töötamise reeglitele.

•
•

•
•
•

•
•

PINGE ULATUS
(FAASIST FAASINI)

MINIMAALNE OHUTU
TEGUTSEMISKAUGUS m
(jalg)

0 kuni 50 kV

3 (10)

Üle 50 kV kuni 200 kV

5 (15)

Üle 200 kV kuni 350 kV

6 (20)

Üle 350 kV kuni 500 kV

8 (25)

Üle 500 kV kuni 750 kV

11 (35)

Üle 750 kV kuni 1000 kV

14 (45)

•

•

Enne masinaga sõitmist peab juht tutvuma töökoha pindalaga.
Seadmega sõitmisel ärge ületage keelatud kallakut.
Ärge tõstke platvormi või sõitke seadmega kallakul, ebatasasel või pehmel pinnasel, kui platvorm on üles tõstetud.
Enne põrandale, sildadele, veokitele või teistele pindadele
sõitmist tehke kindlaks nende maksimaalne kandevõime.
Ärge g tõstetud platvormi maksimaalset kandevõimet.
Jaotage koorem ühtlaselt terves koormaruumis ja platvormil.
Hoidke seadme kere vähemalt 0,6 meetri (2 jala) augusel
aukudest, konarlikest aladest, takistustest, prahist, peidetud
aukudest ja teistest võimalikest ohtudest, mida pinna
tasandil võib leiduda.
Ärge kasutage seadet kraana asemel. Ärge siduge või kinnitage seadet mis tahes teise külgneva struktuuri külge.
Ärge suurendage platvormi trepipikenduste või muude volitamata lisadega. Masina tuule kätte jääv ala suurenemisel
selle stabiilsus väheneb.
Kui tõstmisala või platvorm jääb kinni nii, et üks või mitu ratast tõusevad maapinnalt õhku, peab operaator platvormilt
maha ronima enne, kui ta üritab seadet vabastada. Seadme
stabiliseerimiseks ja meeskonna platvormilt alla laskmiseks
kasutage kraanat, kahveltõstukit või muud sobivat varustust.
Rangelt on keelatud platvormilt sisse ja välja käia, kui see on
üles tõstetud.

MARKUS: Neid minimaalseid ohutuskauguseid peab järgima juhul, kui just
firma, kohalikud või riiklikud reeglid ei sätesta teisiti.
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OSA 1.
OHUTUSTEHNIKA
1.7 MULJUMIS– JA KOKKUPÕRKEOHUD

1.8 TÕSTMINE JA TRANSPORT

•

Üldine teave

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Kogu personal, nii töötav, kui kõrval olev, peab kandma kehtivate
regulatsioonide või töökohas läbiviidud riskianalüüside alusel nõutud
turvavarustust.
Kui seadet kasutatakse või platvormi tõstetakse või lastakse alla,
jälgige kindlasti platvormi enda vahemaid all, üleval ja mõlemal küljel.

•
Kui
masin
töötab, ärge nõjatuge reelingutest väljapoole.
Piiratud nähtavusega kohtades sõites laske määratud isikul ees minna, vältimaks eesseisvaid ohte.
Sõitke alati asjasse mitte puutuvatest isikutest vähemalt 1.8 meetri
kaugusel.
Korrigeerige sõidukiirust vastavalt järgmistele tingimustele: maapinna
või põranda seisukord, liiklus, nähtavus, kallak, inimeste asukoht ja
mis tahes muud tegurid, mis võiksid tekitada kokkupõrkeohtu või vigastusi.
Jälgige pidurdusvahemaad sõltumatult seadme kiirusest.
Ärge sõitke liiga kiiresti piiratud või kitsastes kohtades või tagurduades.
Olge alati väga tähelepanelik, et vältida takistuste kokkupõrkamist
juhtkangidega või isikuga platvormil.
Veenduge, et teiste masinate kasutajad, mis on kõrgemal või maapinnal, oleksid teadlikud tõstukplatvormist. Ühendage tõstetud kraanad
elektrivoolust lahti.
Soovitage ülejäänud isikuel mitte töötada, seista või käia tõstetud
platvormi alt läbi. Piiritlege põrand või maapind vajadusel vastavate
tõketega.
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•

Tõstmise ja transpordi ajal on isikutel platvormil viibimine keelatud.

•

Lükake või pukseerige LUI PK. seadmeid ainult hädaolukorras,
rikke, voolukatkestuse korral või selleks, et koorem peale või maha
laadida ja ALATI peale piduri lukustamist.

•

Enne tõstmist või transportimist veenduge, et platvorm on täiesti alla
lastud ja tühi.

•

Seadme kahveltõstukiga tõstmise ajal organiseeriga harud eranditult vastavalt seadme enda vastavate aladega. Viige tõstmine läbi
piisava kandevõimegakahveltõstukiga. Seadme kaalu leiate tehnilistest andmetest osas osas 5—Seadme tehnilised andmed.

•

Tõstmisinfo jaoks vaadake osa 3 - Masina kasutamine.
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OSA 2.
ETTEVALMISTUS JA ÜLEVAATAMINE
2.1 PERSONALI KOOLITAMINE

2.2 KASUTUSEELNE ÜLEVAATUS JA HOOLDUS

Tõstukplatvorm on transpordiseade.
Seega võib seda kasutada ja hooldada vaid koolitatud ning
kvalifitseeritud personal.
Seadme kasutamine ei ole lubatud isikute poolt, kes on alkoholi või
uimastite mõju all või neil, kes kannatavad epilepsia, kõrgusekartuse või
füüsilise kontrolli kaotamise all.

BRAVIISOL on äratoonud seadme ülevaatuse jaoks jaoks olulise info, mis
on näidatus tabelis 2.3.
Enamaks infoks tõstukplatvormide kohta vt kohalikke reegleid. ülevaatuste ja
hoolduse sagedust tuleb suurendada vastavalt vajadusele, nt kui masinat
kasutatakse ebasoodsate ilmastikutingimustega, sagedamini või rasketel või
eriti nõudlikel töödel.

Koolitus peab sisaldama järgnevat:

2.3 KÄIVITUSEELNE ÜLEVAATUS

1.

Käivituseelne ülevaatuse koosneb järgnevast:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Juhthoobade kasutamine ja piirangud platvormil, juhtpuldis ja
hädaabikäsklused ning turvasüsteemid.
Masinale kinnitatud juhthoovad ja kontrollsignatuurid, juhised
ning hoiatused.
Tööandja ja seadusandluse poolt defineeritud reeglid.
Kukkumisvastase kaitseseadme kasutamine (vajadusel).
Piisav teave seadme mehhaanilistest funktsioonidest, et ära
tunda võimalik häire või rike.
Seadme turvaline kasutamine, puutudes kokku väga kõrgete
takistustega, teiste seadmetega või takistustega liikumisel,
langustel, aukude korral ja kallakul.
Kaitsmata elektrijuhtmete ohtude vältimine.
Nõuded konkreetsele tööle või masina konkreetsele rakendamisele.

Koolituse järelvalve
Koolitus tuleb teha kvalifitseeritud personali järelvalve all, avatud,
takistusteta alal. Seda tuleb teha seni, kuni koolitatav on võimeline
seadmega turvaliselt töötama.
Kasutaja vastutus
Käitajat tuleb instrueerida seoses vastutuse ja volitustega masina
väljalülitamiseks talitlushäirete või rikete korral või muude ohtlike tingimuste korral seoses masina enda kui ka töökohaga.
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1. Puhastamine – Kontrollige, et ei esineks mingeid lekkeid (õli, hürdaulikaõli
või akuhape) või objekte ühelgi pinnal. Andke hoolduspersonalile teada
võimalikust lekkest.
2. Märgid ja kleebised – Kontrollige ja veenduge, et need kõik oleksid puhtad
ja loetavad. Kontrollige, et ükski märk ega kleebis ei puuduks.
Veenduge, et silt või kleebis, mis pole loetav, oleks puhastatud või
väljavahetatud. (Vaadake "Kleebiste kasutamine" osas 3).
2.A
3. Kasutus- ja ohutusjuhendid – veenduge, et järgnevad juhendid oleksid
ilmastikukindlas sahtlis (joonis. 2.A):
Kasutus- ja ohutusjuhend, EMI ohutusjuhend (ainult ANSI/CSA
spetsifikatsioonidele) ja ANSl vastutusjuhend (ainult ANSI/CSA
spetsifikatsioonidele).
4. Igapäevase ülevaatuse kava - (Vt osa 2.4).
5. Aku – Laadige vajadusel (Vt osa 3.5).
6. HÜDRAHILIKAÕLI – Hüdraulikaõli tase mahutis võib erineda
temperatuurist sõltuvalt. See tähendab, et külmas seadmes ei jõua õli
taseme märk FULL– märgistuseni vardal. Liigutage tõstukit mitu korda
üles-alla, et saada õlivardal täpsem tulemus.
Hõdraulikaõli soojenemisel kontrollige tased õlivardal, mis peaks ulatuma
FULL-märgistuseni või selle lähedusse.
•
ÄRGE TÄITKE ÜLE FULL-MÄRGISTUSE.
•
LISAGE ÕLI ALATI JUURDE, kui õli on alla ADD-taseme.
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OSA 2.
ETTEVALMISTUS JA ÜLEVAATAMINE
MÄRKUS:
Kontrollige hüdraulikaõli taset seadmes, kui korv
on alla lastud asendis, näidikuaknast kaane all.
Vajadusel lisage mineraalõli, mille viskoossusindeks
on 22 (väga külmades kliimaoludes, mis on alla -20°
C, soovitatakse kasutada madalama
külmumispunktiga mineraalõli, umbes -45°C.)

2.4 IGAPÄEVANE ÜLEVAATUS

HOIATUS
VÄLTIMAKS VÕIMALIKKE VIGASTUSI, VEENDUGE, ET SEADME
ELEKTRITOIDE OLEKS ÜLEVAATUSE AJAL VÄLJA LÜLITATUD. ÄRGE
KASUTAGE SEADET RIKETE KORRAL.

HOIATUS

Tähelepanu Saasteoht
Ärge kallaks kasutatud õli loodusesse.

ÄRGE JÄTKE HOOLETUSSE VISUAALSET ÜLEVAATUST BAASRAAMI
ALUMISEL OSAL.
KONTROLLIGE JA VEENDUGE, ET SELLEL EI OLEKS MINGEID
VÕÕRKEHASID EGA PRAHTI, MIS VÕIKS MASINAT KAHJUSTADA.

TABEL 2.3
TÜÜP

SAGEDUS

PEAMINE
VASTUTAJA

LÄBIVIIJA KVALIFIKATSIOON

VIIDE

KÄIVITUSEELNE
ÜLEVAATUS

Iga päev enne
tööga alustamist
või kasutaja
vahetuse korral

Kasutaja või
operaator

Kasutaja või
operaator

Ohutus– ja
kasutusjuhend
ning vastavad
ülevaatsue
vormid

SAGDANE
ÜLEVAATUS
E

Iga 3 kuu või 150
töötunni tagant,
vastavalt olukorrale või kui
masinat pole üle
3 kuu kasutatud
või see on kasutatuna ostetud

Omanik,
esindaja või
kasutaja

BRAVI
kvalifitseeritud
mehhaanik

Teenindus– ja
hooldusjuhend
ning vastavad
ülevaatsue
vormid

Igal aastal, 13
kuu jooksul
alatesviimasest
ülevaatusest

Omanik,
esindaja või
kasutaja

IGAAASTANE
ÜLEVAATUS
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BRAVI
kvalifitseeritud
mehhaanik

Teenindus– ja
hooldusjuhend
ning vastavad
ülevaatsue
vormid

Käitaja ei tohiks võtta masinaga töötamise vastutust enne, kui antud juhend on läbi
loetud ja aru saadud igast selle osast ja esimene proovisõit
kvalifitseeritud ja oskustega käitaja järelvalvel tehtud.
Selle seadmega võib töötada ainult volitatud personal ja kvalifitseeritud käitajad.
Antud juhendit ja selle lisasid tuleb võtta kui selle seadme lahutamatuid osasid
ning need peavad alati seadme juures olema.

HOIATUS
Tootjal, BRAVIISOL D.M. SRL, ei ole seadme kasutamise üle otsest kontrolli.
Seadme ohutusnõuete järgne kasutamine on lõppkasutaja vastutusel.
Kasutaja vastutus on enne igat kasutuskorda läbi viia põhjalik ülevaatus.
Seadme igapäevase täieliku ülevaatuse eesmärk on kontrollida ja veenduda, et
seade on töökorras, veenduda kõrvalekallete, vigade või häirete puudumises ja
teha kindlaks, kas jooksev hooldus on vajalik. Kui leitakse vigu või lubamatuid
muudatusi, mis on seotud selle kohale toomisega, märkige seade otsekohe sildiga MITTE KASUTADA.
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OSA 2.
ETTEVALMISTUS JA ÜLEVAATAMINE
2.5 ENNE IGAT KASUTUSKORDA

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Veenduge, et kõik juhendid oleksid oma veekindlates karpides
seadme küljel.
Veenduge, et tõstuki seerianumbriga silt, nagu ka kõik teised
turvakleebised, oleksid omal kohal ja kõik on ühes tükis ning hästi loetavad.
Inspekteerige masinat, et välistada kõrvalekalded, keevituspraod,
vead või rikked või mis ahes kahjustused või volitamata muudatused, võrreldes sellega, kuidas see on tootja poolt kohale
toimetatud.
Kontrollige korvi, platvormi reelinguid, veenduge, et värav töötaks
korralikult, et see sulguks täielikult ja automaatselt.
Kontrollige veetaset akudes ja veenduge, et lekked puuduksid.
Akukaablid peavad olema korralikult klemmidega ühendatud. Neil
ei tohi olla roostet.
Kontrollige ja veenduge testide abil, et kõik ohutus– ja personaalsed kaitseseadmed on töökorras.
Kontrollige, et rehvidel poleks kulumismärke, hõõrdumisi või
sügavaid lõikeid. Veenduge, et rehvidel, kummidel või nende
ümber poleks mingit prahti.
Inspekteerige visuaalselt hüdraulika, elektri– ja mehhaanilisi
osasid. Iga osa puhule veenduge, et kõik osad on olemas, need
ei ole lahti, vaid on korralikult kinnitatud ja puuduvad lekked,
märgid liigsest kulumisest või kahjustatud kohtadest.
Kontrollige, et kõik juhtmed ja kaablid on korralikult kinnitatud
ning midagi ei ripu seadme küljelt.
Kontrollige, et võtmega lüliti korvis toimiks korrektselt.
Kontrollige, et hädaabiseadmed oleksid töökorras: need, mis on
juhtpaneelil ja need, mis on kere kontrollpaneelil.
Kontrollige ja veenduge testimise abil, et manuaalse langetamise avariihoob töötab korralikult.

2.6 FUNKTSIONAALSED KINNITAMISED
“Täieliku inspektsiooni“ lõpuks viige läbi kõigi süsteemide funktsionaalne
kinnitamine selles alas, kus ei ole väga kõrgeid või maapinnal asuvaid
takistusi.
Edasiste viidete jaoks töötamisel, vaadake osa 3 käesolevas juhendis.

HOIATUS
KUI SEADE EI TÖÖTA KORRALIKULT, LÜLITAGE SEE OTSEKOHE
VÄLJA. TEAVITAGE HOOLDUSPERSONALI PROBLEEMIST. ÄRGE
KASUTAGE SEADET KUNI SEE POLE TUNNISTATUD OHUTUKS.
Funktsionaalse kinnitamise elemendid
1.

Viige juhtpuldis ja koormata platvormiga viige läbi järgnev:
a.
b.
c.

2.

Viige platvormi juhtpaneelil läbi järgnev:
a.

b.
c.
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Käivitage põhikäsklused: platvormi tõstmine ja langetamine.
Veenduge, et kõik masina funktsioonid peatuksid, kui avariiaktiveeritakse (vajutatakse) nupp
Kontrollige ja veenduge, et manuaalse langetamise avariihoob
töötaks korralikult.

Tõstke ja langetage platvormi mitu korda 0,61 meetrilt 0,92
meetrini. Kontrollige ja veenduge, et platvormi tõstmine ja
langetamine toimuks korrapäraselt. Kontrollige
ja veenduge,
et koos korvi tõstmisega aktiveeritakse liikumine automaatselt
aeglasel ohutul kiirusel (ainult LUI PK) või lülitatakse välja piduri
vabastamine (ainult LUI MINI P.A.)
Aktiveerige kõik funktsioonid ning kontrollige kõigi piirilülitite,
üldiste avariilülitite ja juhtlülitite nõuetekohast toimimist .
Sõiduki pidurid – (ainult LUI PK). Sõitke sõidukiga nõlvast üles
(ületamata selle klassi nimitöövõimet), seejärel peatage see
veendumaks, et pidurid nõlval toimivad .
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OSA 2.
ETTEVALMISTUS JA ÜLEVAATAMINE

OSA 3.
SEADME KASUTAMINE

3.

3.1

4.
5.
6.

Kaldealarmi piirang: sõitke platvorm täiesti all üle 1.5° mistahes suunas kallakule (mitte ületades selle nominaal töövõime kallet ).
Seadme alarm näitab kallaku olekut, kui platvormi proovitakse tõsta.
Ülekande kiirusevähendamise piirang: kui platvorm on tõstetud üle
0.4 m, vähendatakse ülekande kiirust 1/4 võrra võrreldes ülekandekiirusega platvormi tõstmisel( ainult LUI PK. puhul)
Platvormi värava avamise piirang: värav on mõlemalt poolt
varustatud vedrudega , mis automaatselt värava sulgevad.
Vasaku/parema käepideme ja jalalüliti sensor - masin töötab (liigub
ja on üles tõstetud) ainult siis, kui käitaja hoiab mõlemad käed vasakul
ja paremal käepidemel (joonis A) ja mõlemad kannad pressivad
jalalülititele, mis asetsevad platvormil (joonis B). Seda asendit tuleb
hoida kogu seadmega töötamise aja (ainult LUI PK. puhul)

TOOTJAL POLE MINGISUGUST OTSEST KONTROLLI SEADME
RAKENDAMISE VÕI KASUTAMISE ÜLE.
KASUTAJA JA OPERAATOR VASTUTAVAD KORREKTSETE
OHUTUSNÕUETE TÄITMISE EEST.
See osa annab vajalikku informatsiooni kasutamise käsklusfunktsioonide
kohta.
3.2 SEADME KIRJELDUS
Tellimuste sorter on veok, millel on käitaja juhitav tõstuk, mis on ette nähtud
korjetoiminguteks (kauba manuaalne korjamine ja riiulitel ladustatava kauba
korjamine).
Peamine käsupaneel asub platvormil.
Kõnealune tõsteseade on elektriline, iseliikuv või lükatav sõiduk (LUI PK) ja
see on varustatud tõstuktööplatvormiga, mis on paigaldatud tugipostiga
tugevdatud tõstemehhanismiga, mis käivitatakse spetsiaalse sünkroniseeritud efektiga hüdrosilindriga.
Platvormi käsupaneeli abil saab käitaja sõidukit juhtida (ainult LUI PK) ning
tõsta platvormi üles või alla. LUI PK on varustatud elektriajamiga kauba
tõstmise alaga, mida juhivad kaks masina küljel asuvat hõlpsasti
ligipääsetavat nuppu, mis võimaldavad käitajal enda kohalt lahkumata tõsta
ja alla lasta ainult esemete ja materjalide jaoks ette nähtud kaubaplatvormi.
LUI MINI P.A. on varustatud manuaalselt käivitatava kauba tõstmise alaga,
mida saab lihtsalt juhtida kaubariiuli all asuva hoova abil, mis võimaldab
käitajal tõsta ja alla lasta ainult esemete ja materjalide jaoks ette nähtud
kaubaplatvormi.

pic.A
7.

pic.B

Veenduge, et kõik seadme funktsioonid on avariinupu aktiveerimisel
(vajutamisel) välja lülitatud.
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LUI PK-l on kaks vedavat ratast taga ja kaks järelveerevat ratast ees.
Masina hooldamise, selle toimimise kontrollimise ajal või hädaolukorras, kui
platvormil olev käitaja ei saa seda alla lasta, tuleb kasutada maapealset
programmeeritavat käsupaneeli.
LUI MINI P.A.-l on kaks järelveerevat ratast taga ja kaks isepidurdavat ratast ees. Maapealset käsujaama tuleb kasutada masina hooldamise või
selle toimimise kontrollimise ajal või hädaolukorras, kui platvormil olev käitaja ei saa seda alla lasta.
ÄRGE KUNAGI MANÖÖVERDAGE LUI MINI P.A. TÕSTUKIT, KUI
SELLE KORVIS ON INIMENE
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OSA 3.
SEADME KASUTAMINE
3.3 SEADME FUNKTSIOONID

LUI PK

Esialgsed tegevused
Enne masina juhtpuldi paneelist või platvormi paneelist käivitamist tuleb
täita järgmised tingimused:

•

Akupinge peab olema tööks piisav. Aku tühjenemise alarm ei
pruugi tingimata märku anda ei juhtpuldi paneelis ega akunäidikul,
mis asub seadme küljel (ainult LUI PK.).

•

Võtmega lüliti korvi juhtpaneelil peab olema kas juhtpuldist
juhtimisrežiimil või platvormilt juhtimisrežiimil.

•

Avariinupud platvormi juhtpaneelil ja juhtpuldi paneelil peavad olema RESET asendis (väljapoole)

•

LUI PK.: LCD ekraan, millel saab kuvada seadme olekut juhtpuldi
paneelil, peab näitama tavapäraseid käivitustingimusi.

•

7
1-2-3
6
LUI MINI P.A.

7

5

4

1-2-3

5

LUI PK.: masin töötab (see liigub ja tõstab) ainult siis, kui käitajal
on käed vasakul ja paremal sensoriga käepidemel ja mõlemad
kannad suruvad vastu jalalüliteid platvormil. See asendit tuleb säilitada kogu töötamise ajal. (Joonised A ja B osas 2.6)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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6

Jhutpuldi paneel (Osa 3.7)
Manuaalse langetamise avariihoob (Osa 3.8)
Vahelduvvoolu toide akulaadija jaoks ja laadimisoleku LED (Osa 3.6)
Platvormi jalalüliti (2 lülitit, üks igale jalale) - (Osa 3.6)
Platvormi värav
Platvormi juhtpaneel (Osa 3.6)
Materjalide alus
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OSA 3.
SEADME KASUTAMINE
3.4 TRANSPORDI PLATVORM

3.5 AKU LAADIMINE

Eemaldamine

Aku madalpinge hoiatustuli

1. Eemaldage transpordi platvorm vastavalt tagumisele osale (post) nii
et vabastate alusraami. Saate selle ette libistada, samal ajal seda
tõstes, et see seadmelt täielikult eemaldada.
Paigaldamine

Platvormil ja maapealses jaamas paiknevatel LUI PK käsupaneelidel on aku
tühjenemist näitavad indikaatorid.
LUI MINI P.A. raami sektsioonil on aku tühjenemist näitav indikaator.

Aku laadimine

1. Asetage transpordi platvorm vastavale kaitserauale raami ülaosas ja
laske sellel tagasi libiseda.

See masin on varustatud vahelduvvoolu sisendi/alalisvoolu väljundiga akulaadijaga. Laadija lõpetab automaatselt akude laadimise, kui need on täis.
MÄRKUS: Kui akulaadija on vahelduvvoolu pistikupessa ühendatud ,
lülitatakse platvormi sõiduülekanne välja.

Transpordi platvormi parem pool —
koorma tõstmise
platvorm

TÄHELEPATRANSPORDI PLATVORM VÕIB KASUTADA AINULT KOORMA
TÕSTMISEKS.
VÄLTIGE INIMESTE TRANSPORDIPLATVORMIL SÕIDUTAMIST .
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PLIIHAPPEGA AKUD VÕIVAD
TÖÖTAMISEL ERALDADA
PLAHVATUSOHTLIKKU VESINIK-GAASI. HOIDKE SÄDEMED, LAHTINE
LEEK VÕI PÕLEV SIGARETT AKUDEST TURVALISES KAUGUSES. AKU
LAADIMISE AJAL VEENDUGE, ET ALA ON PIISAVALT ÕHUTATUD.
ÄRGE LAADIGE KÜLMUNUD AKUT. UURIGE HOOLIKALT
ETTEVAATUSABINÕUSID, MILLE ON VÄLJA TÖÖTANUD AKU TOOTJA
JA MIS PUUDUTAB NII SOOVITUSLIKKU LAADIMISKIIRUST, KUI KA
VÕIMALSUT EEMALDADA LAADIMISE AJAL KLEMMIDE KAAS.
1.

Parkige sõiduk hästi ventileeritud alasse vahelduvvoolu
pisitikupesa lähedussE.

2.

Kasutage alati maandatud vahelduvvoolu pisikupesa.
Ühendage akulaadija korrektselt paigaldatud vahelduvvoolu pistikupessa, millel on maandatud ühendus vastavalt kõigile kohalikele reeglitele. Maandatud pistikupesa on vajalik, et vähendada
elektrilöögi ohtu — ärge kasutage maandatud adaptereid ega muutke
pistikut. Kui kasutusel on pikendusjuhe, vältige suuri voolukõikumisi,
kasutades 3 12 AWG tüüpi juhet.
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OSA 3.
SEADME KASUTAMINE
A - VAHELDUVVOOLU
SISEND AKULAADIJA JAOKS
B - LAADIMISSTAATUSE
HOIATUSTULI AKULAADIJA
JAOKS

3.6 PLATVORMI JUHTPANEELI KASUTAMINE
3.6.1 LUI PK

7

6

8

9

10
4

A

B

3

5

LUI PK

2
11

A

12

1

B
LUI MINI P.A.
Laadimisstaatuse hoiatustuli akude jaoks asub akulaadijal vahelduvvoolu sisendi lähedal, kere peal
1.
Esmakordsel ühendamisel vilgub akulaadija LED automaatselt paar sekundit ja teostab põgusa LED testi, siis
algab laadimine.
2. Kui ROHELINE LED põlema hakkab, on aku täis. Siis on võimalik akulaadija vahelduvvooluvõrgust lahti ühendada. (haarake
pistikust ja tõmmake see seinakontaktist välja. Ärge tõmmage
juhtmest, et seda mitte kahjustada).

MARKUS: Kui roheline LED põleb, lülitatakse akulaadija automaatselt välja.
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13
1. Hädaseiskamisnupp
2. Käepide
3. Aku näidik
4. Platvormi tõstmise nupp
5. Platvormi langetamise nupp
6. Signaalnupp
7. Koormaplatvormi langetamise nupp
8. Koormaplatvormi tõstmise nupp
9. Parempoolne andur funktsioonide aktiveerimiseks
10. Vasakpoolne andur funktsioonide aktiveerimiseks
11. Parem-/vasakpoolne kiiklüliti juhtimiseks
12. Võtmelüliti valits
13. Jalglülitid
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OSA 3.
SEADME KASUTAMINE
Üldine teave

Käepide

Enne masina käivitamist kas käsklustega maapinnalt või platvormilt, on toimida järgnevalt:
• Platvormi käsupaneel: võtmelüliti peab olema asendis
Platvormi käsurežiim 1 või maapealne käsurežiim 2
• Maapealne käsujaam – platvormi käsujaam: hädaseiskamisnupud
peavad olema LÄHTESTATUD asendis (TOITEALLIKAS ÜHENDATUD).

Haarake parema käega käepidemest ja
KEERAKE käepidet EDASISUUNALISE liikumiseks ETTEPOOLE (käeselg operaatorist
eemale).
Käepidemset lahti laskmine peatab seadme AUTOMAATSELT.
.
EDASI

Võtmelüliti platvorm/lüliti väljas/juhtpult

•Tsentraalne asend 0:

Pöörake lüliti sellesse asendisse, et masin pärast kasutamist välja
lülitada.

•Asend 1:

(platvormi akunäidikus süttib tuli ainult mudelis LUI PK). Selles asendis saab masinat käitada platvormi käsujaamast.

•Asend 2:

(platvormi akunäidikus kuvatakse GRD ainult mudelis LUI PK). Selles
asendis saab masinat käivitada maapealse käsujaama kaudu.

Platvormi avariisesikamisnupp

KEERAKE käepide TAGSISUUNALISEKS liikumiseks TAHAPOOLE
(käeselg operaatori suunas) .
Käepidemset lahti laskmine peatab seadme AUTOMAATSELT.

TAGASI

.

Vajutades seiskuvad kõik seadme tegevused.
Reset EI käivita masinat, aga lülitab juhtseadmed sisse.
MÄRKUS:
Seadmega manööverdamisel on vajalik, et avariiseiskamisnupud juhtpuldis ja
platvormi juhtpaneelil oleksid keeratud RESET asendisse.
Vasak ja parem andur funktsioonide aktiveerimiseks
Vasak ja parem käsi tuleb seadme sõitmise/tõstmise/langetamise
funktsioonide aktiveerimiseks asetada käepidemetele, sensori ette.
MÄRKUS. Ärge unustage lisaks vasak- ja paremapoolsetele anduritele aktiveerimast ka mõlemat jalglülitit, et kasutada masina kõiki funktsioone:
sõitmine/tõstmine/langetamine.
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ATTENTION
Platvormi kasutamine on lubatud ainult isikutel, keda on eelnevalt koolitatud ja
volitatud ning kes on põhjalikult läbi lugenud ning aru saanud käesolevas
juhendis äratoodud ohutusnõuetest.
SÕITKE AINULT SILEDAL, KÕVAL JA HORISONTAALSEL PINNAL, mis on puhas, ilma aukudeta ja sobiva pinnasega, mis on võimeline vastupidama seadme
kaalu ja koormat (Vaadake osa 5 Seadme tehnilised andmed).
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OSA 3.
SEADME KASUTAMINE
Koormaplatvormi tõstmise ja langetamise nupp
Koormaplatvorm on mõeldud maksimaalsele kaalu le90 kg.
Seda võib kiirelt tõsta või langetada vertikaalselt tõstuki osa esiosale,
kasutades seadme vastavaid nuppe.
Vajutage ja hoidke all ülemist nuppu (Nupp 8 osa 3.6), et aktiveerida
koormaplatvormi elektriline tõstmine. Nupu vabastamine peatab
automaatselt selle liikumise.

Vajutage ja hoidke all tõstmise nuppu (nupp 4 osa 3.6) aktiveerimaks
koormaplatvormi elektriline tõstmine. Nupu vabastamine peatab
automaatselt selle liikumise.
Vajutage ja hoidke all langetamise nuppu (nupp 5 osa 3.6) aktiveerimaks
koormaplatvormi elektriline tõstmine. Nupu vabastamine peatab
automaatselt selle liikumise.
Kiiklüliti juhtimiseks

Vajutage ja hoidke alumist nuppu (nupp 7 osa 3.6), et aktiveerida
koormaplatvormi langetamine. Nupu vabastamine peatab automaatselt selle
liikumise.

Rool on konstrueeritud selliselt, et seda saab vasaku käega lihtsalt
aktiveerida.

Akustilise signaali nupp

Lükake juhtimislülitit vasakule paremale või vasakule või paremale ja
hoidke seda selles asendis seni, kuni soovite valitud suunda hoida.

Seadme töötamisel, määrab surve sellel nupul akustilise signaal
aktiveerimise.
Platvormi tõstmise ja langetamise nupud

ATTENTION

Ärge unustage tõstmise/langetamise/juhtimise funktsioonide käivitamiseks aktiveerida mõlemat jalglülitit ning vasaku ja parema käe andureid.

Operaator ei tohi mingil põhjusel üritada
korvi reelingute otsa ronida või panna redeleid või muid objekte sinna
selleks, et kõrgemal tööd teha. Lisaks ei tohi ta reelingutele nõjatuda või
ennast välja poole sirutada.
Enne masina käivitamist veenduge järgnevas:
Platvorm seisab puhtal, aukudeta, tasasel ja tugeval pinnal
Tööalal ei ole õhus mingeid takistusi

•
•
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OSA 3.
SEADME KASUTAMINE
Vajutage ja hoidke valijat paremale poole, et aktiveerida
liikumine paremale poole. Vabastage valija juhul, kui soovite
vaid tagasi ja edasi liikuda.

2.

a

Aktiveerides käepidemel EDASPIDISE KÄIGU, liigub
seade edasisuunas, pöörates paremale (sõiduki
esiosa operaatorist paremale poole)

b

Aktiveerides käepidemel TAGURDUSKÄIGU,
liigub seade tagasisuunas, pöörates paremale
(sõiduki esiosa operaatori paremale poole).

Jalalülitid
ÄRGE PANGE OMA JALGU JALALÜLITITELE ENNE VÕTME "0"
ASENDIST "1" VÕI "2" ASENDISSE KEERAMIST.
VÕTMELÜLITI SISSE/VÄLJA LÜLITAMISEST VÕI
HÄDASEISKAMISEST ERINEVAD KÄSUD SEADME KÄIVITAMISEL
PÕHJUSTAVAD VEATEATE.

Vajutage ja hoidke valijat vasakule poole, et aktiveerida
liikumine vasakule poolte. Vabastage valija juhul kui soovite
vaid tagasi ja edasi liikuda.
a.

Aktiveerides käepidemel EDASISUUNALISE
KÄIGU, liigub seade edasisuunas, pöörates
vasakule (sõiduki esiosa operaatorist vasakule
poole)

b.

Aktiveerides käepidemel TAGURDUSKÄIGU, liigub
seade tagasisuunas, pöörates paremale (sõiduki
esiosa operaatori vasakule poole).

MÄRKUS: SEADME VALITUD SUUNAS LIIKUMISEKS TULEB
JALALÜLITI JA KÄEPIDE SAMAL AJAL AKTIVEERIDA. SEADME
SIRGJOONES EDASI/TAGASI LIIKUMISEKS, SEADKE SÕIDUK
SOOVITUD SUUNDA JA LIIKUGE TAGASI VÕI
EDASI ,AKTIVEERIDES AINULT KÄEPIDME.

Alusel on kaks kandadega aktiveeritavat jalalülitit, mis tagavad operaatori
stabiilse asend ilma tema mugavust piiramata.
Ühe jala eemaldamisel lülitilt lülituvad kõik seadme funktsioonid, tõstmine, langetamine ja sõitmine - otsekohe välja.
MÄRKUS: Ärge unustage seadme kõigi funktsioonide (sõitmine/tõstmine/
langetamine) sisselülitamiseks lisaks mõlemale jalalülitile aktiveerimast ka
vasakut ja paremat käesensorit (osa 3.6).
Kaldealarm
LUI MINI PK.-L ON KALDEALARM. KUI SEE ALARM KÄIVITUB,
KUULETE HELISIGNAALI JA PLATVORMI POLE VÕIMALIK TÕSTA
EGA SEADMEGA SÕITA. KALDEALARM TÖÖTAB KUNI PLATVORM
POLE TÄIELIKULT ALLA LASTUD JA SEADE SILEDAL PINNAL.
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3.6.2 LUI MINI P.A.

Platvormi hädaseiskamisnupp
Vajutamisel peatab otsekohe kogu seadme töö.
Reset-nupp EI käivita masinat, aga aktiveerib juhtseadmed.

1
2

MÄRKUS:
Selleks, et masinat liigutada on vaja, et hädaseiskamisnupud juhtpuldis ja
platvormi juhtjpaneelil oleksid lülitatud RESET-asendisse.

3
4

TÄHELEPA5

Platvormi tõstmise ja langetamise nupud

6

Operaator ei tohi mingil põhjusel üritada korvi reelingute otsa ronida või
panna redeleid või muid objekte sinna selleks, et kõrgemale ulatuda.
Lisaks ei tohi ta reelingutele nõjatuda või platvormikorvist välja küünitada.
Enne masina aktiveerimist, veenduge et:
•
Masin oleks puhtal, aukudeta, tasasel ja tugeval põrandal.
•
Tööalal puuduksid mingeid õhus takistused.
Koormaplatvormi elektriliseks tõstmiseks vajutage ja hoidke all tõstmise
nuppu 2. Nupu vabastamine lõpetab automaatselt liikumise.
5

Koormaplatvormi elektriliseks langetamiseks vajutage ja hoidke all tõstmise
nuppu 3. Nupu vabastamine lõpetab automaatselt liikumise.
7
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Fikseeritud rulliku vabastamise automaatse pidurdamise nupp

Pedaali hoob

Vajutage ja hoidke nuppu 5, et vabastada automaatne püidurdamine fikseeritud rullikul kuna LUI MINI P.A. soovitud asend on saavutatud. Nupu vabastamine paneb kohe tööle automaatse pidurdamine fikseeritud rullikusüsteemis.

Kasutage seda hooba, et masinat ainult sirgjoones lükata.

MÄRKUS:
Fikseeritud rulliku vabastamise automaatse pidurdamise
funktsioon on saadaval vaid siis kui võtmevalija on platvormikäsklustes lülitatud reziimile “1” ja korv on täielikult
langetatud.

Lastiplatvormi tõstmise/langetamise kang
Lasti materjaliosa on kavandatud hoidma maksimaalslelt 90kg (199
naela) koormat. Seda võib kiirelt tõsta või langetada vertikaalselt
tõstmisosa esimsele poolele, kasutades vastavat kangi lastiriiuli all.
Lükake ja hoidke kangi 6 ja tõstke üles mõlemad käed lastiriiulil, et
tõsta lastiplatvormi. Kangi vabastamine peatab automaatselt selle
liikumise.

Kaldealarm
LUI MINI P.A.-L ON KALDEALARM. KUI SEE ALARM KÄIVITUB,
KUULETE HELISIGNAALI JA PLATVORMI POLE VÕIMALIK TÕSTA
EGA SEADMEGA SÕITA. KALDEALARM TÖÖTAB KUNI PLATVORM
POLE TÄIELIKULT ALLA LASTUD JA SEADE SILEDAL PINNAL.

Lükake ja hoidke kangi 6 ja lanhetage mõlemad käed lastiriiulil, et
langetada lastiplatvormi.
Kangis vabastamine peatab automaatselt selle liikumise.
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3.7 JUHTPULDI PANEEL

Hädaseiskamisnupp

4

6a

6a

5-7

1

Nupule vajutamine peatab koheselt kogu seadme töö.
Reset-nupp EI käivita masinat, aga aktiveerib juhtseadmed.
Näidik (LUI MINI PK.)

6b

6b

See on LUI MINI S.K. peamine näidikute süsteem.
•
Näitab süsteemis oleku kasulikku teavet

•
3

LUI PK

1
2

LUI MINI P.A.

Annab diagnostilist teavet kõrvalekallete või tõrgete kohta
süsteemis

Multifunktsionaalne nuppude grupp:
Kõik noolega nupub töötavad vaid siis kui võtmelüliti on keeratud juhtpuldi
asendisse.

LUI MINI PK. paneel on kaane all, väljatõmmatavas ja koosneb järgnevatest
osadest;
LUI MINI P.A. paneel on raami esiosas, nende vastavate omadustega;
1. Hädaseiskamisnupp
2. Akulaadija näidik
3. Multifunktsionaalne nuppude grupp
4. Akulaadija pistikupesa
5. LCD näidik
6. Korvi üles (6a) ja alla (6b) tõstmise nupud
7. Akutaseme mõõdik

•

ESC-nuppu kasutatakse elektroonilise riistvara programmeerimiseks ja seda TOHIB kasutada ainult kvlifitseeritud
BRAV tehnik.

Üles noolega nupu vajutamisel ja hoidmisel käivitatakse korvi tõstmine.
KORVI TÕSTMISE KATKESTAMISEKS VABASTAGE.
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• Alumise noole nupu vajutamisel ja selle all hoidmisel lastakse

JUHTIMISPULT (LUI PK):

korv all.
KORVI LASKUMISE PEATAMISEKS VABASTADA NUPP.

Käivitamisel ja töötamisel kuvatakse juhtimispuldi LCD-näidikul seadme
olekut. Kuvatakse järgmist teavet:

• Mõlemale nupule, vasakule ja paremale noolele
SAMAL AJAL vabastatakse pidur.

1) Seadme töötunnid
2) BCI näitab aku laetust protsentides

Piduri saab vabastada, kui on platvormi on vaja manuaalselt, seda lükates
liigutada.
Piduri manuaalseks vabastamiseks on vaja, et masin oleks LÜLITATUD
MAAPEALSESSE KÄSUREŽIIMI 2 ja korv oleks täielikult alla lastud.

Rikke korral ilmub näidikule lühike veakirjelus.

MÄRKUS. Kui seadme aku on täiesti tühi, siis ei ole võimalik pidurit manuaalselt vabastada.

TÄHELEPAVABASTAGE PIDUR MANUAALSELT AINULT SIIS, KUI MASIN ON
HORISONTAALSEL PINNAL JA TÄIELIKULT LUKUSTATUD ASENDIS.
Käitaja PEAB veenduma, et ohualas ei oleks inimesi ega takistusi.
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Korvi juhtpaneel (LUI PK.):

Näidik ( LUI MINI P.A.)

Käivitamisel ja töötamisel ajal näitab akunäidik masina olekut. Kuvatakse järgmist
teavet:
1)BCI näitab aku laetust protsentides
2)PUNANE täpp, kui platvorm on üles tõstetud

6a

Rikke korral ilmub näidikule lühike veakirjelus.

6b

6a ülemist nuppu vajutades ja all hoides, aktiveerub korvi tõstmine.
KORVI TÕSTMISE PEATAMISEKS VABASTAGE.
6b alumist nuppu vajutades ja all hoides, aktiveerub korvi langetamine
KORVI LANGETAMISE PEATAMISEKS VABASTAGE.
.

7

Akunäidik ( LUI MINI P.A.)

Näitab aku laetuse olekut. Kui punane LED põleb, ei ole platvormi tõstmine lubatud ja akut peab laadima.
MÄRKUS: SEADEM VÄLJALÜLITAMINE, KUI SEDA EI KASUTATA,
PIKENDAB AKU ELUIGA.
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3.8 KÄSITSI LANGETAMISE HOOB

3.9 PLATVORMI KONFIGURATSIOON

TÄHELEPANU

MULJUMISOHT
Järgmise toimingu ajal, peab kasutaja alalt lahkudes väga
tähelepanelik olema ja kindlaks tegema, et liikumisalal ei oleks
ühtegi inimest, looma ega objekti ükski teine inimene lähemal
kui 2 meetrit ja mis veelgi tähtsam, et seal ei oleks ühtegi
takistust plastikkattel ega korvi langetamise alas.

Platvõrmi maksimaalne kandevõime

B

A

C

Käsitsi langetamise hoob võimaldab maapinnal oleval isikul platvormi langetada juhul, kui selle kasutajal ei ole võimalik seda üleval
teha.Hoob on märgistatud vastava kleebisega.
LUI PK

LUI MINI P.A.

A – KOORMA KÄITAJA LAADIMISALA MAHT

130 kg

B– TRANSPORDIKAPOTI ALUSE MAHT

90 kg

C – MATERJALIDE ALUSE MAHT
LUI PK:
LUI MINI P.A.:

113 kg
90 kg

Masinat ei saa kasutada puistekauba tõstmiseks ja platvormil transporditava kauba
maksimaalsed mõõdud on 60x45x50 cm, kapotil aga 60x55x25 cm.
3.10 SÕIDUKI PARKIMINE
Platvormi käsitsi langetamiseks piisab hoova allatõmbamisest. Korv
hakkab väga aeglaselt alla laskuma.
Platvormi langetamise peatamiseks VABASTAGE hoob.
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a.
b.
c.

Sõitke sõidukiga hästikaitstud ja –ventileeritud alale.
Veenduge, et platvorm oleks täiesti all ja keerake võtmelüliti asendisse “0”.
Vajadusel eemaldage võti, et vältida volitamata isikutel sõiduki kasutamist.

MÄRKUS: Vajadusel laadige järgmiseks tööpäevaks ettevalmistamisels akut
(vaadake osa 3.5 )
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3.11 TRANSPORTIMINE
PAIGALDAMINE JA KINNITAMINE
General Information

3.12 KLEEBISTE ASUKOHAD
VÕIMSUS

HOIATUS

Üldine teave

HOIDKE KÕIGIST
LIIKUVATEST
OSADEST EEMALE

HOIATUS

KÄITAJA KAM BRIS EI OLE MATERJA LE
ÜKS OPERAATOR EI REISIJAID
AINULT SISERUUMIDES KASUTAMISEKS.

LUI MINI PK-d ja LUI MINI P.A.-d võib töökohta transportida ühel allpool
kirjeldatud meetoditest:

Liikuvad osad võivad
vigastada või
lömastada käsi või
jalgu.

HOIATUS

Laadimisalas
seismine või
laadimislindil
sõitmine võib
põhjustada
kukkumist.
Hoidke kõigist
laadimisaladest
eemale.

PLATVORMI SISSEKÄIK TULEB
KORRALIKULT SULGEDA JA KÕIK
KAITSEPIIRDED PEAVAD OLEMA OMA
KOHAL JA FIKSEERITUD ENNE
PLATVORMIL TÖÖLE ASUMIST.
JUHISTE EIRAMINE VÕIB LÕPPEDA
SURMA VÕI KEHAVIGASTUSTEGA.

•

Seadmega sõites põhiratastel, kui pind seda lubab.

•

Liigutades seda kahveltõstukiga, asetades harud näidatud kohtadesse raami põhjal.

OHT

Kahveltõstukiga transportimine

HOIATUS
AKUD TEKITAVAD
PLAHVATAVAT GAASI.
LAADIGE AKUT HÄSTI
VENTILEERITUD KOHAS.
ÄRKE LASKE KOKKU
PUUTUDA SÄDEMETE VÕI
LEEKIDEGA.
MASINA ÜMB EREHITAMINE ILMA TOOTJA SÕNASELG E
KIRJALIKU LOATA ON KEELATUD.
ÄRG E ASENDAG E MASINA STAB IILSUSE JAOKS KRIITILISE
TÄHTSUSEG A OSI TEISTSUG USE KAALU VÕI
SPETSIFIKATSIOONIG A OSADEGA.

Asetage tõstuki harud seadmel näidatud kohtadesse. Sellega saab
seadme transportida tööalale või tõsta ülemisele korrusele tavalise
kahvelstõstuki abil.
MARKUS:
Kahveltõstuk peab olema võimeline kandma seadme kogukaalu.
Vaadake seadme tegevuse tehnilisi andmeid osa alguses.

Aku kogukaal: 120 kg (iga aku 30 kg)

Alla laskuv platvorm võib teid tabada või lömastada.
Hoidke kogu keha platvormi all olevast alast eemal.

VÕIMSUS

Transpordiveok - rihmadega kinnitamine
HOIATUS

HOIATUS

KÄITAJA KAM BRIS EI OLE MATERJA LE
ÜKS OPERAATOR EI REISIJAID
AINULT SISERUUMIDES KASUTAMISEKS.

Seade peab olema transpordiveokil välja lülitatud, õiges asendis kinnitamiseks (pidurid peal), jälgige juhiseid.

HOIDKE KÕIGIST
LIIKUVATEST
OSADEST EEMALE

HOIATUS

Liikuvad osad võivad
vigastada või
lömastada käsi või
jalgu.

PLATVORMI SISSEKÄIK TULEB
KORRALIKULT SULGEDA JA KÕIK
KAITSEPIIRDED PEAVAD OLEMA OMA
KOHAL JA FIKSEERITUD ENNE
PLATVORMIL TÖÖLE ASUMIST.

Laadimisalas
seismine või
laadimislindil
sõitmine võib
põhjustada
kukkumist.
Hoidke kõigist
laadimisaladest
eemale.

JUHISTE EIRAMINE VÕIB LÕPPEDA
SURMA VÕI KEHAVIGASTUSTEGA.

KINNITAMISEL LIIGSE JÕU RAKENDAMISEL (KOOREM RATASTEL), VÕIVAD TAGARATTA OSAD VÕI ESIRULLIKU
ÜHENDUSED VIGA SAADA.

OHT

Kinnitage seade veokile sobivate rihmadega, sidudes need läbi korvi
reelingute ja vältides väravaid.
HOIATUS
AKUD TEKITAVAD
PLAHVATAVAT GAASI.
LAADIGE AKUT HÄSTI
VENTILEERITUD KOHAS.
ÄRKE LASKE KOKKU
PUUTUDA SÄDEMETE VÕI
LEEKIDEGA.

MASINA ÜMB EREHITAMINE ILMA TOOTJA SÕNASELG E
KIRJALIKU LOATA ON KEELATUD.
ÄRG E ASENDAG E MASINA STAB IILSUSE JAOKS KRIITILISE
TÄHTSUSEG A OSI TEISTSUG USE KAALU VÕI
SPETSIFIKATSIOONIG A OSADEGA.
Aku kogukaal: 120 kg (iga aku 30 kg)

Alla laskuv platvorm võib teid tabada või lömastada.
Hoidke kogu keha platvormi all olevast alast eemal.
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OSA 4. HÄDAOLUKORRAS TEGUTSEMINE

OSA 5. ÜLDISED TEHNILISED ANDMED JA
HOOLDUS

4.1 AVARIIFUNKTSIOONID

5.1 SISSEJUHATUS

Operaator pole võimeline masinat kontrollima

See osa juhendist annab kasutajale vajalikku teavet seadmega töötamise ja hoolduse kohta.
Hooldustegevuse peab läbi viima kvalifitseeritud personal:
- Kes on lugenud ja väga hästi aru saanud ohutusjuhistest selle
manuaali alguses (vt OSA 2)
- Kellel on olemas isiklik turvavarustus ja kasutab seda vajadusel.
- Seade peab olema võljalülitatud olekus (võtmelüliti “0” sasendis ja
peamine punane ühendus esikaane all lahti ühendatud).

OLUKORD, KUS PLATVORMIOPERAATOR ON LIIKUMISVÕIMETU,
LÕKSUS VÕI VÕIMETU MASINAT AKTIVEERIMA VÕI KONTROLLIMA.
1.

Muu personal peab ainult vajaduse korral masina maapinnal
olevast juhtpaneelist masina kävitama.

2.

Platvormi käsklusi võib rakendada ainult kvalifitseeritud personal
platvormi enda peal.
LÕPETAGE TÖÖ MASINAGA KUI KONTROLLPANEEL EI
TÖÖTA KORRALIKULT.

3.

Kasutada võib päästevarustust, et platvormil olija saaks sealt
alla. Masina liikumise stabiliseerimiseks võib kasutada kraanasid
või kahveltõstukeid.

Lukustunud platvorm tõstetud asendis
Kui platvorm lukustub või jääb kinni kõrgendatud struktuuridel või varustusel, viige sellel olevad inimesed ohutusse kohta, enne kui masinat
hakkate liigutama.

Mis tahes toimingut, mida allpool pole mainitud, peetakse erakorraliseks hoolduseks. Parandusi, muudatusi ja erakorralist hooldust ei tohi ilma eelnevalt tootjaga konsulteerimata läbi viia, kes
vastavalt olukorrale annab kirjaliku volituse jätkamiseks või soovitab
mõne oma enda hooldustehniku sekkumist. Need ettevaatusabinõud on kehtestatud seetõttu, et vigased või valed protseduurid
võivad põhjustada valed töötingimused, kahjustada platvormi ja
ohustada kasutajaid. Sel juhul loobutakse kogu vastutusest. Enne
seadme uuesti tööle panemist, kontrollige ja veenduge, et kogu
süsteem oleks vastaks käivitustoimingutele. Nende ettevaatusabinõude eiramine võib vigastada inimestele ja kahjustasa seadet.
See osa sisaldab seadme hooldamisega seotud infot, mis on
mõeldud abistamaks kasutajat ainult igapäevastes hooldustoiminguteks. Seega, see osa ei kirjelda suuremat ennetavat hooldust ja
ülevaatusi, mida sisaldab ainult spetsialieerunud tehnikute hooldus–
ja kasutusjuhend.
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HOOLDUS
LUI PK TEHNILISED ANDMED

Töökõrgus

Maksimaalne liikumiskiirus, kui korv on all

84 t/min

Minimaalne liikumiskiirus, kui korv on üleval

20 t/min

Pööramisraadius
(Sisemine)

NULL

Maksimaalne kalle
(AINULT TÄIELIKULT LANGETATUD PLATVORMIGA)
Platvormi tsükli kestus

2°

Tõstmine 18 sekundit
Langetamine 15 sekundit

Sõidusüsteem

Kahe käega

Rehvid
Elektrooniline kaldekontroll
Max Horisontaalne külgjõud
Koorem ratastele
Maksimaalne kasutuskõrgus

535 cm

Platvormi kõrgus (tõstuk täielikult väljasirutatud)
335cm

Platvormi kõrgus (platvorm täielikult langetatud
puhkeasendis)

144cm

Masina pikkus
(Kokku)

150cm

Masina laius
(Kokku)

80.8 cm

kasutajad: (platvormile lubatud isikute arv)
1

Platvormi sisenemiskõrgus

Libisemisvastane tugev kumm
Standard

200 N
327 kg
<1000 m s.l.m.

36 cm

Masina kogukaal (tühi sõiduk)
690 kg

AINULT SISERUUMIDES KASUTAMISEKS.

KANDEVÕIMED
KÄITAJA OSA KANDEVÕIME

130 kg

Transpordiplatvormi kandevõime
KOORMA TÕSTMISE KANDEVÕIME
TOITEALLIKAS
Akud

113 kg

TOITEALLIKAS
Laadimisseadme toide

Ülekandeliikumise mootorid

Pump
MÜRATASEMED
52

90 kg

1.65 ft/50 cm

N 04, 6V 245Ah@20h
24 V cc
110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz
Vatt 500; Volt 24; Nm 1,33; FF 1;
P/M 3600; Ah 26; IP 54;
KOORMUSTSÜKKEL S2; Freno
24 V + 6/-10% stabilizzato
2000W; 24 V; 150 Ah; 2250
p/min; Nm 8; IP 54
Vähem kui 70 dB (A)
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LUI MINI P.A. TEHNILISED ANDMED
Pööramisraadius (sisemine)

Töökõrgus
NULL

416 cm

Platvormi kõrgus (tõstuk täielikult väljasirutatud)
216cm

Platvormi tsükli kestus

Tõstmine 18 sekundit
Langetamine 15 sekundit

Rehvid

Libisemisvastane polüuretaan

Elektrooniline kaldekontroll

Standard

Koorem ratastele

165 kg

Max Horisontaalne külgjõud

200 N

Platvormi kõrgus (platvorm täielikult langetatud
puhkeasendis)

148cm

Masina pikkus
(Kokku)

115cm

Masina laius
(Kokku)

73 cm

Kasutajad: (platvormile lubatud isikute arv; ainult
siseruumides kasutamiseks)

1

Platvormi sisenemiskõrgus

KANDEVÕIMED

36 cm

KÄITAJA OSA KANDEVÕIME

130 kg

Transpordiplatvormi kandevõime

90 kg

KOORMA TÕSTMISE KANDEVÕIME

90 kg

Masina kogukaal (tühi sõiduk)
280 kg

AINULT SISERUUMIDES KASUTAMISEKS.

TOITEALLIKAS
Akud

N 01, 12V 85Ah@20h

TOITEALLIKAS

12 V c.c.

Laadimisseadme toide
MÜRATASEMED
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1.4 ft/45cm

110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz
Vähem kui 70 dB (A)
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5.2 Seadme osade kaal

5.3 OPERAATORI POOLT LÄBIVIIDAV HOOLDUS
5.3.1 Hüdrauikaõli lisamine

OSA

KAAL

Akud (LUI PK)

30 kg 1 tk
Kokku 120 kg

Akud (LUI MINI P.A.)

21 kg

Eemaldatav transpordiplatvorm
(LUI PK)

12,70 kg

Eemaldatav transpordiplatvorm
(LUI MINI P.A.)

1,7 kg 1 tk
3,5 kg kokku

Täiendav tehniline teave (AINULT CE-MÄRGISEGA SEADMETE KOHTA):

Hüdraulikaõli taset tuleb kontrollida, kui seadme on korv alla lastud,
kaane all asuvast vaateavast. Vajaduse korral tuleb seda järgnevalt
juurde lisada:

•

Keerake hüdraulikaõli täitekaela kork lahti.

•

Lisage hüdraulikaõli, mille viskoossusindeks
on 22 (väga külmade ilmastikuolude jaoks,
mis on alla -20°C, soovitatakse madalama
külmumistemperatuuriga, umbes –45°C, mineraalõli.
Kontrollige õlitaset vaateavast. Vajadusel
lisage veel.
Keerake kork kindlalt kinni.

•
•

Järgnev informatsioon on antud kooskõlas Euroopa seadmedirektiivis 2006/42/
EC ja on rakendatav ainult CE masinatele.

Tähelepanu - saasteoht
Ärge kallake kasutatud õli loodusesse.

Vibratsiooni koguväärtus, mis käsi mõjutab, ei ületa 2,5m/s2. Kaalutud kiirenduse kõrgeim efektiivväärtus, mis mõjutab tervet keha, ei ületa 0,5 m/s2.

5.3.2 Aku kontrollimine ja hooldus

Nagu ülal olevas tabelis välja toodud, on pideva A-kaalu helirõhu tase tööplatvormil alla 70dB(A).

ENNE MIS TAHES AKU TOIMINGUTE LÄBIVIIMIST,
ühendage peamine punane ühendusklemm esikaane all lahti.

Seerianumbrite asukohad

Akuklemmide kontrollimine

Seadmel on identifitseerimissilt, millele on graveeritud seerianumber. Silt asub
masina korpusel, postist kas paremal või vasakul.

Kui seadme akuklemmide kontrollimise käigus leitakse
oksüdeerumist või muud mustust, toimige järgnevalt:

• Ühendage klemmid lahti ja puhastage veega

niisutatud lapiga. Kui oksüdatsioon on eriti paks,
pühkige ülemine osa maha ja puhastage siis veega
niisutatud lapiga.
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OSA 5. ÜLDISED TEHNILISED ANDMED JA
HOOLDUS
•
•

•

Kuivatage klemmid hoolikalt.
Pange klemmid tagasi oma kohale,
veendudes positiivse/negatiivse pooluse
ühenduse korrektsuses, seejärel kinnitage
korralikult.
Katke klemmid elektriliste kontaktide jaoks
mõeldud kaitsva määrdega (näiteks õli
baasil farmatseutilist vaseliini sisaldav
määre).

OSA 6.
ÜLEVAATUSTE JA REMONDI HOOLDUSRAAMAT
ESMASED KÄIVITAMISEELSED ÜLEVAATUSED
KONTROLLNIMEKIRI
MUDEL______________________
SEERIANUMBER______________
TOOTMISAASTA_______________

Aku vedeliku kontrollimine

Puhastamine – kontrollige, et puuduksid lekked (õli,
hüdraulikaõli või akuhape) või võõrobjektid pindadel

Aku vedelikutaset tuleb kontrollida iga 4 tööpäeva
tagant või PEALE igat aku laadimist.
Taset on võimalik kontrollida kaant kergitdes.

Sildid ja kleebised
Kontrollige, et need oleksid kõik puhtad ja loetavad.
Veenduge, et ükski silt ega kleebis ei puuduks.
Veenduge , et kõik mitteloetavad sildida oleksid puhastatud või asendatud.

Vedelikutase peab alati olema vähemalt 5 mm üle siseelemendi plaatide.
Vajaduse korral lisage demineraliseeritud vett.
Kuna osa vedelikust aurustub laadimise ajal, on vedelikutaset vaja uuesti
kontrollida peale 30 minutilist töötamist.

Kasutus– ja ohutusjuhendid – kontrollige, et ilmastikukindlas sahtlis oleksid järgmised juhendis:
Kasutus– ja ohutusjuhend
EMI Ohutusjuhend (ainult ANSI/CSA spetsifikatsioonidel)
ja ANSI vastutusjuhend (ainult ANSI/CSA spetsifikatsioonidel).

Töötage 30 minutit ja korrake siis akukontroll ning lisamisprotseduuri kuni
vastav tase on saavutatud.
Enne veetaseme kontrollimist ühendage vahelduvvoolu kaabel
seadmest lahti.
Seadme puhastamine

Aku – Vajaduse korral laadige

Kuna seade töötab tolmustes tingimustes, tuleb seda igapäevaselt või
lihtsalt vajadusel puhastada.
Isik, kes vastutab puhastamise eest, peab olema läbi lugenud ja aru
saanud selle juhendi ohutustehnikast
Puhastage kergelt niisutatud lapiga:
- juhtpaneelid;
- masina põrandapind;
- käitaja peale- ja mahaminemisala;

KUUPÄEVA

_____________

INSPEKTSIOON SOORITATUD POOLT

----------------------------

Iga kord enne puhastamist lülitake võtmelüliti välja.
Kasutage puhastamiseks kergelt veega niisutatud lappi.
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IGAPÄEVANE ÜLEVAATUS
KONTROLLNIMEKIRI
MUDEL_________________

SEERIANUMBER______________

IGA-AASTANE
ÜLEVAATUS
KONTROLLNIMEKIRI

TOOTMISAASTA___________
Kontrollige, et kõik juhised oleksid seadmel ilmastikukindlas ümbrises.
Kontrollige, et seerianumbriga silt platvormil, nagu ka kõik teised turvakleebised oleksid omal kohal, terved ja loetavad.
Vaadake seade üle, et välistada kõrvalakalded, vead, keevituspraod või
häired või mis tahes vigastused või volitamata muudatused masinale, võrreldes sellega, kuidas see tootja poolt kohale toimetati.
Kontrollige üle korv, platvormireelingud, veenduge, et värva töötaks
korralikult ja sulguks täielikult ning automaatselt.
Kontrollige veetaset akudes ja veenduge, et ei esineks mingeid lekkeid.
Kaablid peavad korralikult klemmiga ühendatud olema. Neil ei tohi esineda
korrosiooni.
Kontrollige ja veenduge testimise abil, et kõik ohutus– ja isiklikud
kaitseseadmed töötaksid korralikult.
Veenduge, et kummidel poleks mingeid vigastusi, hõõrdumisi ega sügavaid
lõikeid. Kontrollige, et rataste ega rehvide küljes ega ümber poleks mingit
prahti.

Inspekteerige visuaalselt hüdrualika, elektri- ja mehhaanilisi osasid. Iga osa
juures veenduge, et kõik oleks olemas, mitte lahti vaid kindlalt kinnitatud
oma kohal ja et poleks mingeid nähtavaid lekkeid, märke liigsest kulumisest
või kahjustatud aladest.
Kontrollige, et ükski juhe ega kaabel ei oleks lahti tulnud ja ei ripuks
seadmest väljas.
Veenduge võtmelüliti toimimises.

Klient:
Aadress:
Linn/Postiindeks:
Telefon:
Kontaktisik:
SILT

Maapealne moodul toimib

Kandevõime selgelt
märgitud

Konnektorit

Õige asend

PLATVORMI REELINGUD
Sisenemisvärav sulgub
nõuetekohaselt
Ilmastikukindel ümbris juhendile
olemas

Korralik keevitus – puuduvad
märgid korrosioonist või vigadest

Kontrollige ja veenduge testimise abil, et mehhaaniline avariilaskumise
süsteem toimiks korrapäraselt.

Müra tõstmise/langetamise ajal
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Spiraalkaabel
Akude seisukord
Akude töötavad korralikult
Akulaadija töötab
HÄDASEISKAMINE

Juhendid ümbrises

Posti konstruktsioon

________________

Juhtmed
Juhthoob toimib

Kogus

TÕSTESÜSTEEM

ÜLEVAATUS SOORITATUD POOLT

ELEKTRILISED OSAD

Loetavus

Veenduge, et kõik hädaseiskamisnupud oleksid töökorras: need, mis on
seadme küljel oleval juhtpaneelil ja need, mis on juhtpuldi juhtpaneelil.

KUUPÄEVA

Kuupäev:
Seerianumber:
Mudel:
Viimane Ülevaatus:
Hoolduse alguskuupäev:

Tõstmise liikumine ja kiirus

Spiraalkaabel terastorus
Poldid tugevalt kinni

Kogu vooluringi peatamine
KORPUS
Poldid tugevalt kinni
Kere korralik keevitus –
puuduvad märgid roostest ja
vigastustest

Veovõll – puuduvad märgid
roostest ja vigastustest
Pööravad esirattad kinni –
puuduvad märgid roostest ja
vigastustest
Laagrid
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OSA 7. VEAKOODID
7.1 LUI PK

KIRJELDUS
VEAKOOD
KÕIK KORRAS,
MAAPEALNE REŽIIM AKTIIVNE!
KÄIVITAMINE
PÖÖRAMINE
SÕITMINE
TÕSTMINE
ALLA LASKMINE
JUHTIMINE
VALIGE SÕIDU-/TÕSTMISREŽIIM
SULGEGE PÄÄSTIK
SÕIDUK KALDU
VIGA: VIGANE P/N
1,1
KALIBREERIMATA
1,1
KÕRGUS KALIBREERIMATA
1,1
FUNKTSIOONID LUKUSTATUD – KALIBREERIMATA
1,1
FUNKTSIOONID LUKUSTATUD – TESTREŽIIM VALITUD
2,2
FUNKTSIOONID LUKUSTATUD – AUK
2,2
FUNKTSIOONID LUKUSTATUD – KÄEKAITSE
2,2
FUNKTSIOONID LUKUSTATUD – ÜLEKOORMUS
2,2
FUNKTSIOONID LUKUSTATUD – ALAKOORMUS
2,2
FUNKTSIOONID LUKUSTATUD – LIIGA KÕRGE
2,2
FUNKTSIOONID LUKUSTATUD – KALDES
2,2
FUNKTSIOONID LUKUSTATUD – VÄLINE SEISKAMINE
2,2
SÕITMINE LUKUSTATUD – EI SAA JUHTIDA
2,2
KONTROLLIGE JUHTPULDI SISENDLÜLITEID
2,2
KONTROLLIGE SÕITMISE/TÕSTMISE VALIKU LÜLITIT
2,2
KONTROLLIGE JUHTHOOBA
2,2
VABASTAGE PÄÄSTIK
2,2
VABASTAGE MAAPEALSED LÜLITID
2,2
VABASTAGE PÖÖRAMISLÜLITID
2,2
VABASTAGE JUHTHOOVA LÜLITID
2,2
SEISKAMINE – KONTROLLIGE EMS-LÜLITEID
2,1
VIGA: PINGESTATUD KLAPP – KONTROLLIGE P9 JUHTMESTIKKU
3,2
VIGA: VIGANE SISEMINE TURVAVÄLJUND
3,4
SÕITMINE LUKUSTATUD – PIDURDAMINE
3,4
MOOTORI ÜLEPINGE
3,4
VIGA: MAHTKONDENSAATORITE PINGE LIIGA KÕRGE – KONTROLLIGE JUHTMEID
3,3
VIGA: KLAPI TAGASISIDE KÕRGE – KONTROLLIGE KLAPI JUHTMEID
3,2
FUNKTSIOONID LUKUSTATUD – AKU
4,4
VIGA: VIGANE SISEMINE 12V
4,3
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VIGA: VIGANE
5V JUHTKANGI VARUSTUS – KONTROLLIGE P15-12

4,5

KIRJELDUS

VEAKOOD

VIGA: VIGANE SISEMINE 5 V

4,2

VIGA: VIGANE KALDEANDUR

4,2

VIGA: VIGANE SISEMINE ALLUV

4,2

FUNKTSIOONID LUKUSTATUD – LIIGA KUUM

4,2

VIGA: AKUPINGE LIIGA MADAL

4,4

VIGA: AKUPINGE LIIGA KÕRGE

4,4

VIGA: KONTROLLIGE KÕRGUSLÜLITIT

6,3

VIGA: CAN-SIIN

6,6

VIGA: MOOTOR A PEAAEGU LIIGA KÕRGE

7,2

VIGA: MOOTOR A PEAAEGU LIIGA MADAL

7,3

VIGA: MOOTOR B PEAAEGU LIIGA KÕRGE

7,4

VIGA: MOOTOR B PEAAEGU LIIGA MADAL

7,6

VIGA: MOOTORIÜHENDUSED LÜHISES
VIGA: MAHTKONDENSAATORITE PINGE LIIGA MADAL – KONTROLLIGE JUHTMEID

7,5

SÕITMINE LUKUSTATUD – KONTROLLIGE VOOLU

7,7

B+ TOITEVIGA

9,9

PIDURID MANUAALSELT VABASTATUD

8,2

KÕIGE LEVINUMAD VEAD
AKU TÜHJENEB
AKU TÜHI
AKU LAEB
PIDURID manuaalselt vabastatud
Päästiku viga
Jalalüliti viga
Sõitmise juhthoova viga
Juhtimise juhthoova tõrge
ÜLEPINGE
KALLE
KÕRGUSLÜLITI

7,7

VEAKOOD
VILGUB BCI, kui AKU TÜHJENEB
VILGUB BAT NÄIDIKUL
VILGUB `2-3
VILGUB `8-2
VILGUB `2-4
VILGUB `2-5
VILGUB `2-6
VILGUB `2-7
VILGUB `2-8
VILGUB `2-9 tõstetud režiimil
VILGUB `6.3
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OSA 7

7.2 LUI PK HÜDRAULKA SKEEM

6

6

1 õlipaak
2 Elektripump
3 Ava klapp (kandevõime)
4 Blokeeri solenoid
5 Ühesuunaline ventiil
6 Pistik
7 Vooluhulga reguleerimisklapp
8 Ühetoimeline teleskoopsilinder

64

65

OSA 7

7.3 LUI MINI P.A. HÜDRAULIKA SKEEM

1 õlipaak
2 Elektripump
3 Ava klapp (kandevõime)
4 Blokeeri solenoid
5 Ühesuunaline ventiil
8 Ühetoimeline teleskoopsilinder
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OSA 7

7.4 LUI PK ELEKTRISKEEM

JUHTMETE SUURUS ON 0,5 mm <2, KUI POLE TEISITI ÖELDUD
AKULAADIJA

ALUS ÜLES

AVARIIPIDUR

AVARIIPIDUR

ALUS ALLA
AHENDUSKLAPP
JUHTIMINE

10 A KAITSE

-sse
-sse

SÕIDUÜHENDUS

PUMBA
MOOTOR

5 V JUHTIMISEKS

PUMBAÜHENDUS

-sse

-sse
MAAPEALSELE KÄSUPANEELILE

NEGATIIVNE DROSSELI/JUHTIMISE JAOKS

KORVI KÄSUPANEEL

100 A KAITSE

SUMISTI

-sse

VÕTMELÜLITI
ASEND 1-0-2

B+ TOIDE SISSE
B- TOIDE SISSE

JALGLÜLITID

KORVI KÄSUPANEELILE
KÄEKAITSE LÜLITI

VEOMOOTOR

VEOMOOTOR

KÄEANDURI LÜLITID

SIGNAA
L

-sse
-sse
-sse

-sse
-sse

ÜLEPINGE LÜLITI
ALUSE TÖÖ
B+ TOIDE ANDURITELE/LÜLITITELE
KORVI TÕSTMISE LÜLITI

AHENDUSKLAPP

-sse

KORVI LANGETAMISE LÜLITI
SIGNAALILÜLITI
UKSEVÄRAVA ANDURID

ROOL

-sse
-sse
-sse

B+ TS 100-sse

-sse

ALUSE KONTROLLER

-sse

ALATES B-

SIGNAALI NUPP

-sse
-sse

KORVI TÕSTMISE NUPP

RIIULIMOODUL
MAAPEALNE KÄSUPANEEL

ALUSE RELEE

-sse
-sse

ALUSE LANGETAMISE NUPU RELEE

-sse

JALGLÜLITID
KÄSIANDURID

ALUSE TÕSTMISE NUPU RELEE

ALUSE KONTROLLERIT AKTIVEERIV RELEE

ALUSE KONTROLLERIST
RELEE TÖÖ LUBAMINE

ALUSE MOODUL

KORVI LANGETAMISE NUPP

VENTIIL ALL

RULLIKUTE LUKUSTUSLÜLITI
MAX KÕRGUSE LÜLITI

RIIULU
MOOTOR

ALUSE MOODUL

MAAPEALNE KONTROLLER

-sse

-sse

PIDUR
PUMBAÜHENDUS

ALUSE TÕSTMISE NUPP

ALUSE LANGETAMISE NUPP

SÕIDUÜHENDUS

-sse

RULLIKULUKK
JA VALIK/TOIDE

-sse

AKU KATKESTI
SUMISTI

KORV

B+ TOIDE ANDURITELE/LÜLITITELE
KÕRGUSLÜLITI

ÜLE VAADATUD

KUUPÄEV

MUUDATUSED

KONSTRUKTOR

KINNITUS

NURGAMÕÕTMED

LINEAARSED MÕÕTMED

KORVI VALIK/TOIDE
VÄRAVALUKU SOLENOID
HAAKESEADME LÜLITI
KOOD

MATERJAL

SIGNAAL

SPRINTI ELEKTRISKEEM

VALGUS

KUUPÄEV

JUHTMETE SUURUS ON 0,5 mm <2, KUI POLE TEISITI ÖELDUD

KONSTRUKTOR

SELLEL JOONISEL SISALDUVA TEABE
OMANIK ON BRAVISOL DM
ILMA BRAVISOLI NÕUSOLEKUTA ON
MATERJALI OSALINE VÕI TÄIELIK
REPRODUTSEERIMINE KEELATUD

FAIL

KINNITUS
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OSA 7

7.4 LUI PK ELEKTRISKEEM
TS100 PIN
PCAN-1

KIRJELDUS
CAN1H

PCAN-2

CAN1L

PCAN-3
PRS232-1
PRS232-2
PRS232-3
PRS232-4
P9-1
P9-2
P9-3
P9-4
P9-5
P9-6
P9-7
P9-8
P9-9
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
P12-6
P12-7
P12-8
P12-9
P12-10
P12-11
P12-12
P15-1
P15-2
P15-3
P15-4
P15-5
P15-6
P15-7
P15-8
P15-9
P15-10
P15-11
P15-12
P15-13
P15-14
P15-15 70

Kilp
RS232 B+ toide
RS232 Rx
RS232 Tx
RS232 Gnd
PWM kõrge osa väljund (B+, kui aktiivne)
PWM kõrge osa väljund (B+, kui aktiivne)
Kõrge osa väljund (B+, kui aktiivne)
Kõrge osa väljund (B+, kui aktiivne)
Kõrge osa väljund (B+, kui aktiivne)
Kõrge osa väljund (B+, kui aktiivne)
Kõrge osa väljund (B+, kui aktiivne)
Lüliti sisend (B+ = aktiivne)
Kõrge osa väljund (B+, kui aktiivne)
Lüliti sisend (B+ = aktiivne)
Lüliti sisend/madal osa sw
Lüliti sisend/madal osa sw
Lüliti sisend (B+ = aktiivne)
Lüliti sisend (B+ = aktiivne)
Madal osa sw 1,7 A min
Analoogsisend
B+ varu
Lüliti sisend (B+ = aktiivne)
Analoogsisend
Analoogsisend
Analoogsisend
Lüliti sisend (B+ = aktiivne)
Lüliti sisend (B+ = aktiivne)
Lüliti sisend (B+ = aktiivne)
Madal osa sw 1,7 A min
Lüliti sisend (B+ = aktiivne)
Lüliti sisend (B+ = aktiivne)
Madal osa sw 1,7 A min
Lüliti sisend (B+ = aktiivne)
Lüliti sisend (B+ = aktiivne)
Madal osa sw 1,7 A min
Lüliti sisend (B+ = aktiivne)
5 V (nõrkvool, ainult anduritele)
Analoogsisend
Analoogsisend
0 V (nõrkvool, ainult anduritele)

SISEND
CAN NÄIDIKMOODULILE
(platvorm)
CAN NÄIDIKMOODULILE
(platvorm)

DIAGNOSTIKAKESKUSESSE
DIAGNOSTIKAKESKUSESSE
Ühe kiirusega aluse kontroller
Klapp alla
Pidur
Pumbaühendus
Sõiduühendus
Saadaval
Saadaval
Saadaval
GND valik/toide
Aku katkesti
Saadaval
N/C
Märgutuli/sumisti

CANROOLIPINN
P10-1
P10-2

KIRJELDUS
välja 1
välja 2

SISEND
Alus üles
Alus alla

P10-3

ana 1

Kiirendi

P10-4
P10-5
P10-6
P10-7
P10-8
P10-9
P10-10
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
P12-6
P12-7
P12-8
P12-9
P12-10
P12-11

ana 2
5 V ana jaoks
neg ana jaoks
B+ toide sisse
B- toide sisse
CAN H
CAN L
digitaalsisend 1
digitaalsisend 2
digitaalsisend 3
digitaalsisend 4
välja 3
Sw. B+ toide
digitaalsisend 5
digitaalsisend 6
digitaalsisend 7
digitaalsisend 8
digitaalsisend 9
digitaalsisend
10

Juhtimine

P12-12

ALATES P15-1
ALATES BALATES P3-1 TS100st
ALATES P3-2 TS100-st
Jalglüliti
Päästikulüliti
Saadaval
Alus tööle
TÕSTA ÜLES
LASE ALLA
Saadaval
Saadaval
Saadaval

B+ toide anduritele/lülititele
Kõrguslüliti

Platvormirežiim

Saadaval

Signaal
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OSA 7

7.5 LUI MINI P.A. ELEKTRISKEEM
KAITSE

KAITSE
KAITSE

AKULAADIJA
PUMP

PIDURI SOLENOID

PIDURI SOLENOID

MÄRGUTULI

KP=PUMBARELEE
KB=PIDURIRELEE
KM=PÕHIRELEE
KBC=AKULAADIJA RELEE
EMB=AVARIINUPP
KBI=AKU MÕÕTERELEE
KT=KREENISEADME RELEE
DW=LANGETAMISE NUPP
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SUMISTI

UP=TÕSTMISE NUPP
EVD=LASKUVA KLAPI SOLENOID
BP=PIDURINUPP
LS=PIIRLÜLITI
KGA=SAADAVAL RELE
TLT=KALDEANDUR
BKS=KORVI VÕTMELÜLITI
GS=MAAPEALNE VALITS
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CE-MÄRGISE VASTAVUSDEKLARATSIOONI ORIGINAAL
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
SS ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITAALIA

KATSEPROTOKOLL
Ettevõte:
DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600
60022 CASTELFIDARDO (AN) ITAALIA

KINNITAB OMAL VASTUTUSEL, ET
TELLIMUSTE SORTER
Mudel:
Seerianumber:
Valmistamise aasta:

LUI PK
MPK201XXXX
201X

VASTAB JÄRGMISTELE NORMIDELE, STANDARDITELE JA
TEHNILISTELE ANDMETELE:
Direktiiv 2006/42/EÜ (masinate direktiiv)
Direktiiv 2014/30/EL (elektromagnetiline direktiiv)

Castelfidardo, pp/kk/aa

Juriidiline esindaja
BRAVI PIERINO

Teema:

TELLIMUSTE SORTER
Mudel:
LUI PK
Seerianumber:
MPK201XXXX
Valmistamise aasta:
201X

TEOSTATUD KATSED?

• ÕLIHÜDRAULIKASÜSTEEM KONTROLLITUD

JAH

• ELEKTRISÜSTEEM KONTROLLITUD

JAH

• MAKSIMAALSE KOORMUSE PIIRAJA TÖÖ KONTROLLITUD
JAH

• KOORMUSTEST NIMIVÕIMSUSEL

JAH

Masinadirektiivi IX lisa kohane teavitatud asutus: TUV ITALIA (0948)
CE-MÄRGIS: XXXXXXXXX

Castelfidardo, pp/kk/aaaa

INSPEKTOR

Tehnilise toimiku koostamiseks volitatud isiku ja juriidilise esindaja aadress Braviisol DM srl, SS
ADRIATICA 16 KM 314,600-60022 CASTELFIDARDO (AN) ITAALIA.
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PIIRATUD GARANTII — Garantiitingimused
KUI GARANTII POLE MÜÜGILEPINGUSSE LISATUD, KEHTIVAD SEADME GARANTIILE JÄRGNEVAD JUHISED.
BRAVIISOL SRL tootja garanteerib, et kõik uued seosad, mida ta on tootnud ja
müünud, vastavad firma viimastele spetsifikatsioonidele. Lisaks on mastil ja
hüdrosilindril spetsiaalne garantii 10 aastat. Tootja annab garantii oma varustuse esmaostjale nii materjali ja/või tootmise osas tavakasutuse ja hoolduse
korral 3 aastat alates registreeritud müügikuupäevas või päevast, mil seade
lahkus tehasest juhil, kui müügikuupäeva pole registreeritud. Antud garantii alla
ei kuulu aku(d), millel on 1 aastane garantii, alates kirjeldatud müügikuupäevast.
Garantiinõuded lahendatakse antud perioodil küsimuse all oleva defektse osa
parandamise või asendamisega. Tootja saadab ilma igasuguse tasuta mistahes
osa, mis on vigane või defektiga. Paranduse või miilegi asendamise aeg ning
saatekulud lähevad 1 aastase garantii alla alates kirjeldatud ostukuupäevast,
põhinedes tootja selleaegsele püsitasule.
Garantii kehtib AINULT juhul, kui kõne all olev defektiga osa saadetakse tasutud postikuluga tootjale ja tootjapoolsel läbivaatusel selgub, et tegemist on materjali ja/või tootmise defekt.iga Lisaks, kehtib garantii vastu AINULT siis, kui kogu tootja poolt nõutud
informatsioon (nagu näiteks seerianumber) on antud.

ELEKTRILISE OSAD KUULUVAD GARANTII ALLA JÄRGNEVATEL TINGIMUSTEL:
Aku on laadimise ajaks korralikult ühendatud, põhinedes selle juhendi spetsifikatsioonidele ja/või tootja poole anti elektristele joonistele.
GARANTII ALLA KUULUVAD TÖÖD, MIS ON GARANTII ALL:
•

Tootjat peab kõikidest garantiinõuetest teavitama 48 tunni jooksul probleemi tekkimisest, kirjalikult või faksiga (mitte ainult suusõnaliselt) ja nii
üksikasjalikult kui võimalik.

•

Garantiinõuded tuleks saata teile lähimale edasimüüjale või otse tootjale:

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
I-60022 Castelfidardo (AN)
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com

Tootjal on õigus asendada, parandada, vahetada või anda uus, kasutataud või
taasehitatud osa, koost, alamkoost või keevitus oma enda vaieldamatu hinnangu
alusel.
•

Tootja kinnitab kirjalikult või faksiga, et ta on nõudega seotud töö, mille
klient on teinud, heaks kiitnud või pakub enda tehnikute abi antud
töödeks.

•

Kliendi poolt välja vahetatud (tootja volitusega) mis tahes defektiga materjali peab alles hoidma 120 päeva, et tootja saaks materjali defekti üle
vaadata või kinnitada . Vajadusel, saadetakse defektiga materjal tootjale
tagasi.

•

Nõude korral tehke palun vigasest osast ja alast kus masinaga tööd tehti,
pilte. See on selleks, et vältida ebameeldivaid vastuolusid ja parandada
meie masinate kvaliteeti, garantiid ja turvalisust.

ANTUD GARANTII EI KATA VIGASTUSI, MIS ON PÕHJUSTATUD:
1.
2.
3.
4.

Saatmisel
Osa valesti kasutamisel, kaasa arvatud töö väljaspool tehase seatud piire,
koormaid ja/või spetsifikatsioone
Looduskatastroofidest (näiteks üleujutus, tulekahju, tuul ja äike)
Masina ebakorrektse hoolduselja kui seda ei teostata kooskõlas firma Tehasehoolduse juhistega manuaalidega.

BRAVIISOL EI VÕTA VASTUTUST:
1.
2.
3.
4.

Mistahes osa eest, mis palutud tööks ja mis on rikutud selle käigus.
Volitamata muudatuste või modifikatsioonide eest masinal, milles eelnevalt ei
oleda tootjaga kirjalikult kokku lepitud.
Töö eest kuluosadel, nagu näiteks rehvid, akud.
Mis ahes kaudse juhusliku, põhjusliku või erikahjustuse (kaasa arvatud, aga mitte
ainult kulu ja tulu, aastatulust ilma jäämine, kapitalikulu, asendusvarustuse kulu,
seisaku aeg, uurimise tasud, nõuded kolmandatelt osapooltelt ja vigastused inimestele või varale) eest, mis põhineb mistahes nõudel garantii rikkumisest, lepingu rikkumisest, hooletusest, lepinguvälisest kahjust või mis tahes seaduslikust
teooriast.

SEE GARANTIINÕUD VÄLISTAB JA ASENDAB KÕIK TEISED GARANTIID,
SUUSÕNALISED VÕI VIIDATUD. KÕIK TEISED GARANTIID, KAASA ARVATUD VIIDATUD TURUSTATAVUSE JA KONKREETSE EESMÄRGI JAOKS
SOBIVUSE GARANTIID, ON KÄESOLEVAGA VÄLISTATUD. Mitte ükski töötaja, edasmüüja, müügiesindaja või teine inimene, kes väidetevalt tegutseb
BRAVIISOL DM SRL esindajana, ei oma volitust selle garantii tingimusi muuta
või mingil muul moel eeldada tootja poolset mis tahes vastutust või kohustust,
mis ületab BRAVIISOL DM SRL kohustused selle garantii alusel.
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60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 071.7819090
Fax 071.7819355
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