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JOHDANTO 

Tämä käyttöopas on erittäin tärkeä; säilytä sitä aina koneen läheisyydessä. 
Käyttöoppaan tarkoituksena on esitellä konetta, sen käytössä tarvittavia varo-
toimia sekä turvallista ja käyttötarkoituksen mukaista käyttöä koneen omistajil-
le, käyttäjille ja muille sen parissa toimiville henkilöille sekä leasing-yrityksille ja 
niiden kautta koneen haltuunsa saaneille henkilöille. 
Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L 
–yhtiö pidättää itselleen oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoi-
tusta. 

 Päivitetyt tiedot ovat saatavilla seuraavasta osoitteesta:  
  

Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) Italy 

Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 
. 

VAARAMERKINNÄT JA TERMISTÖ 
 
Vaaramerkintöjen tarkoituksena on kiinnittää huomio mahdolli-
siin vaaroihin, joista saattaa aiheutua vammoja. Mahdollisten 
vammojen tai kuolemaan johtavien tapaturmien estämiseksi 
on noudatettava kaikkia kyseisellä merkillä merkittyjä tur-
vaohjeita. 
  
TARKOITTAA VÄLITÖNTÄ VAARATILANNETTA, JOSTA 
AIHEUTUU VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAAN 
JOHTAVIA ONNETTOMUUKSIA, ELLEI SITÄ ONNISTUTA 
VÄLTTÄMÄÄN. TARRAN TAUSTAVÄRI ON PUNAINEN. 
 
TARKOITTAA MAHDOLLISESTI VAARALLISTA 
TILANNETTA, JOKA SAATTAA AIHEUTTAA LIEVIÄ TAI 
VÄHÄISIÄ VAMMOJA, ELLEI SITÄ ONNISTUTA 
VÄLTTÄMÄÄN. LISÄKSI MERKILLÄ VOIDAAN TARKOITTAA 
RISKIALTTIITA TOIMENPITEITÄ. TARRAN TAUSTAVÄRI 
ON KELTAINEN. 
 
TARKOITTAA MAHDOLLISESTI VAARALLISTA 
TILANNETTA, JOKA SAATTAA AIHEUTTAA VAKAVIA 
VAMMOJA TAI KUOLEMAAN JOHTAVIA 
ONNETTOMUUKSIA, ELLEI SITÄ ONNISTUTA 
VÄLTTÄMÄÄN. TARRAN TAUSTAVÄRI ON SININEN TAI 
VALKOINEN. 
 
 

 
 

 
 

TÄMÄN TUOTTEEN TULEE NOUDATTAA 
KAIKKIA TEKNISISSÄ TIEDOTTEISSA 
ILMOITETTUJA, TURVALLISUUDESTA 
ANNETTUJA MÄÄRÄYKSIÄ. BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. –YHTIÖN 
TUOTTEIDEN TURVALLISUUTTA KOSKE-
VISTA TEKNISISTÄ TIEDOTTEISTA AN-
TAA LISÄTIETOJA BRAVIISOL DIVISIO-
NE MECCANICA S.R.L. –YHTIÖ TAI KY-
SEISEN YHTIÖN VALTUUTETTU PAIKAL-
LINEN EDUSTAJA. 

 
 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. –YHTIÖ LÄHETTÄÄ TURVALLI-
SUUTTA KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT-
TEET KONEEN REKISTERÖIDYLLE OMI-
STAJALLE. 
VARMISTA BRAVIISOL DIVISIONE MEC-
CANICA S.R.L –YHTIÖSTÄ, ETTÄ 
NYKYISTÄ OMISTAJAA KOSKEVAT TIE-
DOT OVAT AJAN TASALLA JA OIKEAT. 

 
 
 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. –YHTIÖN TUOTTEIDEN KÄYTÖN 
AIKANA MAHDOLLISESTI TAPAHTUNEI-
STA TAPATURMISTA, JOISTA ON SEU-
RANNUT HENKILÖVAURIOITA TAI KUO-
LEMANTAPAUKSIA, HUOMATTAVIA ESI-
NEVAHINKOJA TAI ITSE BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. –YHTIÖN 
TUOTTEIDEN VAHINGOITTUMISTA, ON 
VÄLITTÖMÄSTI ILMOITETTAVA BRAVII-
SOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. -
YHTIÖLLE.  

Mikäli haluat:  
 

• ilmoittaa tapaturmista  

• tuotteen turvallisuutta koskevia julkaisuja 

•  päivittää nykyistä omistajaa koskevia tietoja  
•  esittää tuotteen turvallisuutta koskevia 

kysymyksiä  
•  tietoja tuotteen standardien ja direktiivien 

mukaisuudesta  
•  esittää kysymyksiä koneen erityiskäytöstä  
•  esittää kysymyksiä tuotteen muokkaamisesta  
 
OTA YHTEYTTÄ OSOITTEESEEN: 

 
BRAVIISOL  

Divisione Meccanica s.r.l. 
 

S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) 

Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 
Sovellettavat direktiivit ja standardit: 

2006/42/EC 
 

Staattisten ja dynaamisten testien suorittaja: 
 

TÜV SUD ITALIA 0948 
 

Documento: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B 
 

Data: 07/01/2020 
 

Documento: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT 
 

Data: 26.06.2020  

VAARA 

HUOMIO 

VAROITUS  

VAROITUS  

TÄRKEÄÄ 

TÄRKEÄÄ 
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1.1 YLEISLUONTEISIA TIETOJA  
 

Tässä osassa kerrotaan varotoimista, joita tarvitaan koneen asianmukaisessa ja 
turvallisessa käytössä sekä huollossa. Jotta koneen käyttö sujuisi asianmukaise-
sti, on käyttöoppaassa annettujen ohjeiden pohjalta suunniteltava päivittäinen toi-
mintamenettely. 
Lisäksi koneen turvallisen toiminnan takaamiseksi on tarpeen, että pätevä henkilö 
suunnittelee tässä käyttöoppaassa sekä huolto- ja korjausoppaassa annettujen 
ohjeiden perusteella sopivan huolto-ohjelman; kyseistä ohjelmaa on noudatettava 
tarkasti.  
Omistajan, käyttäjän, koneen parissa toimivien henkilöiden, leasing-yrityksen tai 
leasing-sopimuksella konetta käyttävän henkilön ei tule ottaa vastuulleen koneen 
käyttöä ennen kuin hän on lukenut käyttöoppaan perinpohjin sekä saanut opa-
stusta koneen käytöstä ja sen toiminnasta kokeneen ja pätevän henkilön valvon-
nan alaisena. 
Lisätietoja turvallisuudesta, käytön opettamisesta, tarkastuksista, huollosta, 
käyttötarkoituksesta ja toiminnasta antaa BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l . 
 
 
 
KÄYTTÖOPPAASSA LUETELTUJEN VAROTOIMIEN LAIMINLYÖMINEN 
SAATTAA AIHEUTTAA KONE- JA TAVARAVAURIOITA SEKÄ VAMMOJA JA 
KUOLEMAAN JOHTAVIA TAPATURMIA. 
 
1.2 ALKUVALMISTELUT  
 
Käyttöön opastaminen ja käyttäjän pätevyys  
 

• Lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen 
käyttöä. 

• Käytä konetta vasta valtuutetun henkilön antaman opetuksen päätyttyä. 

•  Koneen käyttö on sallittu ainoastaan valtuutetulle ja pätevälle henkilölle, 
joka on lukenut ja sisäistänyt täysin VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-
merkinnät sekä koneessa ja käyttöoppaassa annetut toimintaohjeet. 

• Käytä konetta ainoastaan BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. -
yhtiön ilmoittamiin käyttötarkoituksiin. 

• Käyttöön osallistuvan henkilöstön on kokonaisuudessaan tutustuttava 
koneen ohjauslaitteisiin ja toimintaan hätätilanteissa käyttöoppaan mukai-
sesti.  

• Tutustu tarkoin kaikkiin käyttäjäyrityksen omiin, paikallisiin ja laissa annet-
tuihin määräyksiin, jotka koskevat koneen käyttöä ja noudata niitä. 

VAROITUS  

Koneen tarkastaminen 
 

• Konetta saa käyttää ainoastaan tarkastusten ja toiminta-
kyvyn varmistamisen jälkeen. Lisätietoja löytyy tämän 
käyttöoppaan osasta 2. 

•  Konetta saa käyttää vasta sen jälkeen kun sille on suoritettu 
kaikki huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvat toimenpiteet, 
jotka on ilmoitettu huolto-oppaassa. 

• Varmista, että kaikki turvalaitteet toimivat asianmukaisesti. 
Näiden laitteiden muokkaaminen luokitellaan turvamääräy-
sten rikkomiseksi. 

 
 
 
 
NOSTIMEN TYÖLAVAAN EI SAA SUORITTAA MUUTOKSIA IL-
MAN VALMISTAJAN ETUKÄTEEN ANTAMAA NIMENOMAISTA 
KIRJALLISTA VALTUUTUSTA. 
 

• Älä käytä konetta, jonka turvamääräyksiä tai ohjeita 
sisältävät kyltit tai tarrat ovat huonosti luettavassa kunnossa 
tai ne puuttuvat . 

• Estä jätteiden kerääntyminen lavan lattialle. Estä mudan, 
öljyn, rasvan ja muiden liukkaiden aineiden pääsy kosketuk-
siin jalkineiden ja lavan lattian kanssa . 

 
Työpaikan tarkastaminen 
 

• Ennen koneen käyttämistä on koneenkäyttäjän ryhdyttävä 
kaikkiin tarpeellisiin varotoimiin työtapaturmien estämiseksi.  

• Älä käytä nostolavaa tai nosta sitä kuorma-autoon, 
perävaunuihin, junavaunuihin, vesialuksiin, telineille tai va-
staaviin ilman BRAVIISOL D.M. SRL –yhtiön kirjallista suo-
stumusta.  

• Konetta saa käyttää -20 °C:een ja 40 °C:een välisissä 
lämpötiloissa (0 – 104 °F). Ota yhteyttä BRAVIISOL D.M. 
SRL –yhtiöön, mikäli haluat tietoja koneen toiminnasta muis-
sa lämpötiloissa. 

VAROITUS  



 

 

1.4 YLEISLUONTOISIA TIETOJA 
 
 

•  Varmista ennen koneen käyttöä, että kaikki turvakaiteet 
 ja portit on kiinnitetty oikeisiin asentoihin.  

•  Pidä molemmat jalat tiukasti tason lattialla. 

•  Älä aseta tikkaita, laatikoita, portaita, lauduja tai muita 
 vastaavia esineitä tason lattialle, jotta niiden toiminta-
 aluetta voidaan lisätä. 

•  Älä käytä nostoryhmää kiipeämällä tasolle tai kiipeämä
 llä siitä alas. 

•  Ole erityisen tarkkaavainen noustessasi lavalle tai pois 
 siitä. Varmista, että nostoryhmä on täysin laskettu. Kun 
 nouset lavalle tai nouset siitä, tee se konetta kohti.  

•  LUI PK:n komentojen, hallintalaitteiden ja turva- an
 tureiden toiminta on suunniteltu siten, että käyttäjän on 
 aina pidettävä "neljää kosketuspistettä" koneen 
 kanssa: molempien käsien ja jalkojen on oltava jat
 kuvasti kosketuksissa koneen kanssa, kun se on toimin
 nassa. 

•  Pidä aina ”kolmea kosketuspistettä” koneen kanssa 
 tekemällä niin, että molemmat kädet ja toinen jalka tai 
 muutoin molemmat jalat ja toinen käsi ovat jatkuvasti 
 kosketuksissa koneen kanssa noustessasi tai 
 poistuessasi siitä. 

• Jos tehtaan viranomaiset tai muut säädökset vaativat 
taljaköyden kiinnityskoukun käyttämistä, tämän koneen ki-
innityskohtaa suositellaan käyttämään turvavaljaan ki-
innityskohtana. Älä käytä tätä kohtaa alustan tai muiden 
laitteiden tai materiaalin nostamiseen, kiinnitykseen, varmis-
tamiseen tai tukemiseen. Taljaköyden kiinnityskoukkua 
käytetään kuljetuksen turvavarusteena, ainoastaan alus-
tan rajoitusten sisällä. Se ei ole putoamisen estävä 
varuste. Käyttö sellaisenaan voi aiheuttaa kuoleman tai 
vakavan loukkaantumisen. 
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1.3 KÄYTTÖ  
 
Yleisluontoisia tietoja 
 

• Konetta saa käyttää ainoastaan henkilöstön ja heidän työka-
lujensa ja –välineidensä nostamiseen sekä varastoitujen 
tavaroiden manuaaliseen siirtämiseen . 

•  Epäkuntoista konetta ei saa käyttää. Sammuta kone, jos 
siinä ilmenee jokin vika . 

•  Älä siirrä katkaisimia tai ohjausvipuja äkillisesti ääriasenno-
sta toiseen kulkematta vapaa-asennon kautta. Palauta kat-
kaisin aina vapaa-asentoon ennen kuin siirrät sen seuraavaa 
toimintoa vastaavaan asentoon. Käytä ohjauslaitteita hitaasti 
ja tasaisesti. 

•  Jos lavalla on ihmisiä, saa henkilöstö säätää tai ohjata ko-
netta maasta ainoastaan hätätilanteissa.  

•  Kuljettaminen suoraan lavan kaiteilla on sallittu ainoastaan 
BRAVIISOL D.M. SRL -yhtiön luvalla.  

•  Varmista että sähkövälineet laitetaan takaisin paikalleen 
eikä niitä jätetä riippumaan johdoista lavan työalueella. 

• Ennen koneelta poistumista on pystyrakenne laskettava ko-
konaan alas ja virta katkaistava täysin. 

• Henkilöiden kuljettaminen koneessa on kielletty. 

• Toiminnan aikana koneessa saa olla vain sen käyttäjä. 

• Akkuneste on erittäin syövyttävää; se ei saa joutua kontaktiin 
ihon tai vaatetuksen kanssa. 

• Akut on ladattava paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 

OSA 1.  
TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET 



 

 

1.6 KAATUMISVAARAT 
 
 
 
 
 

• Ennen koneen ohjaamista on käyttäjän tutustuttava 
työalueen pintaan. Ajon aikana ei saa ylittää sallittua kal-
tevuutta ja poikkikaltevuutta. 

• Älä nosta lavaa tai aja konetta lavan ollessa nostettuna kal-
tevalla, epätasaisella tai pehmeällä pinnalla.  

• Tarkista lattioiden, siltojen, kuorma-autojen ja vastaavien 
pintojen kantokyky ennen niille ajamista. 

•  Älä ylitä lavan omaa kantokykyä. Sijoita kuormat tasaisesti 
tavaratilaan. Käytä tarpeen vaatiessa konepellin kuljetusla-
vaa lisämateriaalin kuljetukseen. 

 

• Pidä koneen runko vähintään 0,6 metrin (2 ft) etäisyydellä 
kuopista, epätasaisuuksista, syvennyksistä, esteistä, jättei-
stä, piilossa olevista aukoista ja muista mahdollisista maan-
pinnan vaarakohdista .  

 

• Älä yritä käyttää konetta nosturina. Älä kytke konetta mi-
hinkään muuhun rakenteeseen .  

• Älä nosta alustaa tuulisissa tai puuskaisissa olosuhteissa. 

• Älä yritä lisätä lavan pinta-alaa luvattomilla listoilla tai jat-
kokappaleilla.  

• Jos pystyrakenne tai lava jäävät jumiin siten, että yksi tai 
useampi pyörä jää koholle maasta, on lavalla oleva 
työntekijä laskettava maahan ennen kuin konetta yritetään 
vapauttaa. Koneen vakauttamiseen ja lavalla olevan henki-
löstön laskemiseen on käytettävä nosturia, haarukkatrukkia 
tai muita sopivia laitteita. 

• Lavalle nouseminen tai sieltä laskeutuminen sen ollessa 
ylösnostettuna on ankarasti kielletty.  
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1.5 Sähköiskuvaara 
 

OSA 1.  
TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET 

Konetta ei ole sähköeristetty. 
Koneen osien, sen henkilöstön, vastaavien työkalujen ja laitteiden sekä sellaisen 
sähkölinjan tai –laitteen välillä, jossa on 50 000 voltin sähkövaraus, on pidettävä 
vähintään 3 metrin (10 ft) turvaetäisyys.  
Jokaisen 30 000 voltin tai sitä pienemmän lisäyksen johdosta on etäisyyttä lisät-
tävä 0,3 metriä (1 ft). 
Vähimmäisturvaetäisyyttä on mahdollista vähentää silloin kun on asennettu kon-
takteja estäviä eristäviä rakenteita, jotka on säädetty suojattavan sähkölinjan 
jännitteen mukaisesti.  
Eristeiden ei tule kuulua koneeseen eivätkä ne saa olla siihen kytketty.  
Vähimmäisturvaetäisyyttä voidaan vähentää eristävälle rakenteelle ilmoitettujen 
käyttömittojen mukaisesti. Tämän etäisyyden määrittäminen on annettava pät-
evän henkilön tehtäväksi sen mukaisesti, mitä sähkövirtaan kytkettyjen laitteiden 
läheisyydessä tapahtuvasta työskentelystä on yrityksen, paikallisten ja kansallis-
ten sääntöjen tasolla määrätty. 

Jännitealue (vaiheesta vaihee-
seen) 

Minimiturvallisuu-
setäisyyttä m (ft) 

0—50 kV 3 (10) 

Yli 50 kV - 200 kV 5 (15) 

Yli 200 kV -350 kV 6 (20) 

Yli 350 kV -500 kV 8 (25) 

Yli 500 kV -750 kV 11 (35) 

Yli 750 kV -1000 kV 14 (45) 

HUOMIO: tätä minimiturvallisuusetäisyyttä käytetään elleivät yrityksen omissa, 
paikallisissa tai lakien määräyksissä ole annettu tiukempia arvoja.  
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1.7 Puristumis- ja törmäysvaara 
 

•  Kaiken toimenpiteitä suorittavan sekä maassa olevan henkilöstön on 
käytettävä työturvallisuuslain sekä työpaikalla tehdyn riskianalyysin vaati-
mia turvavarusteita . 

 

•  Kun konetta käytetään, tai sen lavaa nostetaan tai lasketaan, on valvotta-
va lavan etäisyyksiä ylä- ja alapuolella sekä sivuilla . 

 
 
 
 
 
 

• Kun kone on käytössä, lavan kaiteiden yli ei saa kumartua. 
 

• Kun ajetaan alueilla, joiden näkyvyys on esteistä johtuen rajoittunut, on 
koneen edellä kuljettava henkilö, joka varoittaa mahdollisista vaaroista. 

 

• Ajon aikana on toimenpiteisiin osallistumattoman henkilöstön pysyttävä 
vähintään 1,8 metrin (6ft) etäisyydellä koneesta. 

 

• Säädä ajonopeus ottaen huomioon seuraavat seikat: pintamateriaali, 
liikenne, näkyvyys, kaltevuus, henkilöstön sijainti sekä muut seikat, joista 
saattaa aiheutua törmäys- tai tapaturmavaara. 

 

• Ota myös huomioon jarrutukseen tarvittava tila koneen nopeudesta 
huolimatta. 

 

• Älä aja suurella nopeudella rajoitetuilla tai ahtailla alueilla tai peruutuksen 
aikana. 

 

• Varo aina erityisesti, että mahdolliset esteet eivät osu lavalla oleviin 
ihmisiin tai ohjauslaitteisiin tai vaikuta niihin mitenkään. 

 

• Varmista, että muiden nostinkoneiden tai maan tasolla olevien koneiden 
kuljettajat tietävät, että alueella on myös nostolava. Ylösnostettujen nostu-
rien virta on katkaistava. 

 

• Ilmoita henkilöstölle, että nostetun lavan alla ei saa työskennellä tai 
oleskella tai edes kulkea. Rajoita lattiapinta sopivilla esteillä, tarpeen 
vaatimalla tavalla. 

OSA 1.  
TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET 

1.8 NOSTAMINEN JA KULJETUS 
 
Yleisluontoisia tietoja 
 

• Nostamisen ja kuljetuksen aikana on henkilöstön oleskelu lavalla 
kielletty. 

 

• Työnnä tai hinaa konetta ainoastaan hätätilanteessa (varten LUI 
PK), mikäli se on rikkoutunut, virta on katkennut tai kun se 
kuormataan tai puretaan kuljetuslaitteesta sekä AINA moottorijarrun 
käytön jälkeen, tässä käyttöoppaassa annettuja ohjeita noudattaen. 

 

• Ennen nostamista tai kuljettamista on varmistettava, että lava on 
kokonaan sisäänvedetty ja tyhjä. 

 

• Kun konetta nostetaan nostovälineellä, jossa on haarukat, on ne 
sijoitettava siten, että ne tulevat ainoastaan niille tarkoitettuihin 
kohtiin koneessa. Nostaminen on suoritettava kantokyvyltään 
riittävällä nostovälineellä. Koneen painoista on tietoa teknisten 
tietojen taulukossa osassa 5 – Koneen tekniset tiedot. 

 

• Nostamisesta on tietoa tämän käyttöoppaan osassa 3 – Koneen 
käyttö. 



 

 

OSA 2.  
VALMISTELU JA TARKASTUKSET 

2.1 HENKILÖSTÖN PEREHDYTTÄMINEN 
 
Nostolava on henkilöstön kuljetukseen tarkoitettu laite; 
tämän vuoksi sitä saa käyttää ja huoltaa ainoastaan kyseisiin tehtäviin 
perehdytetty ja pätevä henkilöstö. 
Koneen käyttö ei ole sallittu alkoholin tai huumeiden vaikutuksen 
alaisena, tai henkilöille, jotka saattavat saada epilepsiakohtauksia, 
huimausta tai muuten menettää ruumiinsa hallinnan. 
 
Koneenkäyttäjän perehdyttäminen työhön 
 
Koneenkäyttäjän perehdyttämiseen on kuuluttava: 
1. ohjauslaitteiden käyttö ja käyttörajoitukset lavalla ja alustasta 

sekä hätätilanteet ja turvajärjestelmät 
2. koneeseen kiinnitetyt ohjausta, ohjeita ja varoituksia käsittelevät 

merkit 
3. työnantajan omat sekä sovellettavien lakien määräykset 
4. putoamisilta suojaavan tyyppihyväksytyn laitteen käyttö tarpeen 

mukaisesti 
5. koneen mekaniikan riittävä tuntemus todellisen tai mahdollisen 

vian tunnistamista varten 
6. koneen turvallinen käyttö silloin kun lähistöllä on ylös nostettuja 

esteitä, muita liikkuvia laitteita, esteitä, painumia, kuoppia ja 
kaltevia pintoja 

7. suojaamattomien sähköjohtimien aiheuttamien vaarojen 
välttäminen 

8. tietyssä työssä tai koneen jonkin laitteen käytössä tarvittavat 
vaatimukset. 

 
Perehdyttämisen valvonta 
Työhön perehdyttämisen on tapahduttava pätevän henkilön valvonnan 
alaisena, avoimella ja esteettömällä alueella ja sen on jatkuttava 
kunnes harjoittelija on oppinut ohjaamaan ja käyttämään konetta 
turvallisesti. 
 
Koneenkäyttäjän vastuu 
Koneenkäyttäjälle on kerrottava, että hänellä on vastuu ja lupa 
pysäyttää kone, mikäli se menee epäkuntoon tai ilmenee on jokin muu 
epäturvallinen tilanne, koskee se sitten konetta tai työaluetta. 
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2.

2.2 VALMISTELU, TARKASTUS JA HUOLTO 
 
BRAVIISOL antaa koneen säännöllisiä tarkastuksia ja huoltoja koskevat 
tiedot seuraavassa taulukossa 2.3. 
Lisätietoja nostolavoista on saatavissa paikallisista määräyksistä. 
 
Tarkastuksia ja huoltotoimenpiteitä on tarpeen vaatiessa suoritettava 
useammin, kun konetta käytetään epäedullisissa ympäristöolosuhteissa, 
tavallista useammin tai raskaisiin töihin. 
 
2.3 ENNAKKOTARKASTUS KÄYNNISTYSTÄ VARTEN 
Käynnistystä varten tehtävään ennakkotarkastukseen kuuluvat seuraavat 
toimenpiteet. 
 
1. Puhdistus – Varmista, ettei näy merkkejä vuodoista (hydrauliöljyä tai 
akkunestettä) eikä pinnoilla ole sinne kuulumattomia esineitä.  
Mahdollisista vuodoista on ilmoitettava huollosta vastaavalle henkilöstölle. 
 
2. Kilvet ja tarrat – Tarkasta että ne ovat siistissä ja luettavassa kunnossa. 
Tarkasta että kaikki kilvet ja tarrat ovat paikallaan eikä mitään puutu. 
Huolehdi siitä, että kaikki epäsiistit kilvet ja tarrat puhdistetaan tai 
vaihdetaan. (Ks. "Tarrojen kiinnittäminen" Osassa 3). 
 
3. Käyttö- ja turvallisuusopas – Varmista että sääoloilta suojatussa 
lokerossa (KUVA 3.A) on seuraavat oppaat:  Käyttö- ja turvallisuusopas, 
EMI-turvallisuusopas (vain ANSI/CSA-standardeille) sekä ANSI-vastuuopas 
(vain ANSI/CSA-standardeille). 
 
4. Päivittäisen täystarkastuksen kaavio – (Ks. Osa 2.4). 
5. Akku – Ladataan tarpeen mukaan (Ks. Osa 3.5). 
 
6. Hydrauliöljy – Hydrauliöljyn määrä pumpun säiliössä saattaa vaihdella 
öljyn lämpötilan mukaan, eli kylmässä koneessa saattaa olla, että öljyn 
määrä ei saavuta mittauspuikon TÄYNNÄ-merkkiä. 
 
Nosta ja laske pystyrakennetta useampaan kertaan, jolloin mittauspuikon 
lukema tulee tarkemmaksi. 
Kun hydrauliöljy on lämmennyt, tarkasta lukema puikolta; sen tulee olla 
merkissä TÄYNNÄ tai lähellä sitä. 
 

• ÄLÄ TÄYTÄ TÄYNNÄ-MERKIN YLI. 

• LISÄÄ AINA ÖLJYÄ mikäli öljyn määrä on kohdassa  
 LISÄÄ tai sen alla. 



 

 

HUOMIO: 
tarkasta hydrauliöljyn määrä korin ollessa alas 
laskettuna konepellin alla olevasta erityisestä 
tarkastusikkunasta. Mikäli tarpeen, lisää 
mineraaliöljyä, jonka viskositeetti-indeksi on 22 
(mikäli lämpötila laskeutuu erittäin alas, eli alle -20 
°C, tarvitaan mineraaliöljyä, jonka jäätymispiste on 
alhaisempi, noin -45 °C) 
 
 
 
Huomio! Saastumisvaara 
 
Öljyä ei saa päästää ympäristöön. 
 
TAULUKKO 2.3 

TYYPPI SUORITUS-AIKA PÄÄVASTUU HUOLTO-
PÄTEVYYS 

VIITTAUKSET 

TARKASTUS 
ENNEN  
KÄYN-
NISTYSTÄ 

Jokaisen työpäivän 
alussa tai aina 
koneenkäyttäjän 
vaihtuessa. 

Käyttäjä tai 
koneenkäyttäjä 

Käyttäjä tai  
koneenkäyttäjä 

Käyttö- ja 
turvallisuusopas 
ja vastaavat 
tarkastuslomakk
eet 

MÄÄRÄ-
AIKAISET 
TARKASTUKS
ET 

3 kk:n tai 150 tunnin 
välein, tilanteesta 
riippuen tai jos 
konetta ei ole 
käytetty yli 3 kk:een 
tai jos se on ostettu 
käytettynä. 

Omistaja, 
myyntiliike tai 
käyttäjä 

Valtuutettu  
BRAVI-teknikko 

Toimenpide– ja 
huolto-opas ja 
vastaavat tarka-
stuslomakkeet 

VUOSI-
TARKASTUS 

Vuosittain, 13 kk:n 
sisällä edellisestä 
tarkastuksesta 

Omistaja, 
myyntiliike tai 
käyttäjä 

Valtuutettu  
BRAVI-teknikko 

Toimenpide- ja 
huolto-opas ja 
vastaavat 
tarkastuslomakk
eet 
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2.4 PÄIVITTÄINEN TÄYSTARKASTUS 
 

 
 
 

TURVALLISUUSSYISTÄ ON AINA TARKASTETTAVA ETTÄ KONEEN VIRTA 
ON SAMMUTETTU ENNEN TÄYSTARKASTUKSEEN RYHTYMISTÄ. 
ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA ENNEN KUIN KAIKKI VIAT ON KORJATTU. 
 
 

 
 
 

ÄLÄ UNOHDA TARKASTAA PERUSRUNGON ALAOSAA 
SILMÄMÄÄRÄISESTI.  
VARMISTA, ETTÄ ALUEELLA EI OLE ESINEITÄ TAI JÄÄNNÖKSIÄ, JOTKA 
SAATTAVAT VAHINGOITTAA KONETTA. 
 
Koneenkäyttäjän ei tule ottaa vastuulleen koneen käyttöä ennen kuin hän on 
lukenut käyttöoppaan perin pohjin ja ymmärtänyt sen kunnolla sekä suorittanut 
ajoneuvon ensimmäisen ajokerran kokeneen ja pätevän koneenkäyttäjän 
valvonnan alaisena. 
Ainoastaan pätevät koneenkäyttäjät ja valtuutettu henkilöstö saa käyttää 
konetta. Tätä käyttöopasta ja sen liitteitä tulee pitää oleellisena osana konetta ja 
niiden tulee aina seurata sen mukana. 
 

 
 
 

BRAVIISOL D.M. SRL –yhtiöllä ei ole mitään tapaa valvoa koneen käyttöä 
suoraan vaan sen turvallisuusmääräysten mukainen käyttö on käyttäjän 
vastuulla. 
 
Koneenkäyttäjän vastuulla on tarkastaa kone aina ennen sen käyttöä. 
 
Päivittäisen täystarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että siinä ei ole vikoja 
tai muita häiriöitä sekä päättää onko tarvetta suorittaa rutiininomainen huolto. 
Mikäli koneessa huomataan vaurioita tai alkuperäisestä toimituskunnosta 
poikkeavia muutoksia, on siihen kiinnitettävä välittömästi käytön kieltävä merkki: 
KONETTA EI SAA KÄYTTÄÄ. 
 

VAROITUS  

VAROITUS  

VAROITUS  



 

 

2.5 ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA: 
 

• Tarkasta, että kaikki käyttöoppaat ovat niille varatussa, 
sääoloilta suojatussa lokerossa koneessa. 

• Tarkasta, että kilpi, jossa on lavan sarjanumero sekä kaikki 
turvallisuustarrat ovat omilla paikoillaan, ehjiä ja luettavassa 
kunnossa. 

• Tarkasta kone ja varmista, että siinä ei näy merkkejä vioista, 
toimintahäiriöistä tai luvattomista muutoksista verrattuna 
alkuperäiseen toimituskuntoon.  

• Tarkasta kori ja lavan kaiteet; varmista, että sisäänmenoportti 
toimii ja sulkeutuu automaattisesti asianmukaisella tavalla. 

• Tarkasta veden määrä akuissa ja varmista, että ei näy merkkejä 
vuodoista. Johtojen tulee olla asianmukaisesti kiinnitetty liittimiin; 
ruostetta ei saa esiintyä. 

• Tarkasta kaikki turvalaitteet ja henkilönsuojaimet sekä testaa 
niiden toiminta. 

• Varmista että pyörien kumipinnalla ei näy vaurioita, naarmuja tai 
syviä viiltoja. Tarkasta että pyöriin tai niiden ympärille ei ole 
tarttunut jätteitä. 

• Tarkasta silmämääräisesti hydrauliset, sähköiset ja mekaaniset 
komponentit. Kunkin komponentin kohdalla on varmistettava että 
kaikki osat ovat paikallaan, että ne eivät ole löystyneet vaan 
kunnolla kiinni ja ettei näy merkkejä vaurioista, vuodoista tai 
liiallisesta kulumisesta. 

• Tarkasta että pohjan alla ei ole löystyneitä johtoja tai kaapeleita. 

• Tarkasta että ohjaustaulun päävalitsin (avaimella) toimii. 

• Tarkasta että sekä koneen ohjauslaitteisiin että ohjaustauluun 
sijoitetut sienipainikkeet toimivat. 

• Tarkasta hätätilanteisiin tarkoitettu mekaaninen laskeutuminen ja 
testaa sen toiminta. 
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2.6 TOIMINNAN TARKASTAMINEN 
 
Täystarkastuksen loputtua on suoritettava kaikkien laitteistojen toiminnan 
tarkastaminen alueella, jolla ei ole ylösnostettuja tai maatasolla olevia esteitä.  
Lisätietoja toiminnasta löytyy tämän käyttöoppaan osasta 3. 
 
 

 
 
 

MIKÄLI KONE EI TOIMI OIKEIN, SAMMUTA SE VÄLITTÖMÄSTI. 
ILMOITA ONGELMASTA HUOLLOSTA VASTAAVALLE 
HENKILÖKUNNALLE. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA ENNEN KUIN SE ON 
HAVAITTU TURVALLISEKSI KÄYTTÄÄ. 
 
 

Toimintatarkastukseen kuuluu 
1. Suorita seuraavat toimenpiteet alustan ohjaimista, lavalla ei saa olla 
kuormitusta. 

a. Nosta ja laske lavaa alustan ohjainlaitteista. 
b. Varmista, että koneen kaikki toiminnot deaktivoituvat kun 
hätäpainike aktivoidaan (sitä painetaan). 
c. Tarkasta, että manuaalisen laskeutumisen venttiili toimii oikein. 
 

2. Suorita seuraavat toimenpiteet lavan ohjauskonsolista. 
 

a. Nosta ja laske taso 0,61 metristä 0,92 metriin useita kertoja. Tarki-
sta ja varmista, että korin nosto ja lasku tapahtuvat säännöllisesti. 
Tarkista ja varmista, että korin nostamisen yhteydessä ajo aktivoi-
tuu automaattisella hitaalla nopeudella (vain LUI PK) tai jarrujen 
vapautus on kytketty pois päältä (vain LUI MINI PA) 

b. Aktivoi kaikki toiminnot ja tarkasta että kaikki rajakatkaisimet, 
aktivointipainikkeet ja katkaisimet toimivat asianmukaisesti. 

c. Koneen jarrut – (vain LUI PK). Aja konetta kaltevalla pinnalla 
(kaltevuus ei saa ylittää kaltevalla pinnalta tapahtuvan toiminnon 
nimellisarvoa) ja pysäytä se sitten; tarkasta, että jarrut pitävät 
koneen paikallaan kaltevallakin pinnalla). 

VAROITUS 
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3.1 
KONEEN KÄYTTÖ TAI SEN TOIMINTA EIVÄT OLE VALMISTAJAN SU-
ORAN HALLINNAN ALAISIA. 
KÄYTTÄJÄN ON NOUDATETTAVA TURVALLISUUSHJEITA. 
Tässä osiossa kuvataan toiminnallisten komentojen toiminnot. 
 
3.2 KONEEN KUVAUS 

 
The order picker is a truck with an elevating operator position intended for 
picking operations (manual picking and storage of goods from shelves); 
Pääohjauspaneeli sijaitsee tasossa. 
Tämä nostolaite on sähköinen, itseliikkuva tai työnnettävä (LUI PK) -laite, ja 
se on varustettu nostolaitteella, joka on asennettu tuen korotusmekanismiin 
ja jota käytetään erityisellä yksittäisellä hydraulisylinterillä, jolla on 
synkronoitu vaikutus.  
 
Käyttäjä voi ohjata ajoneuvoa tason ohjauspaneelista (vain LUI MINI PK) ja 
nostaa tai laskea tason. LUI MINI PK -koneessa on sähkötoiminen kuorman 
nostolaite, jota ohjataan kahdella helppopääsyisessä paikassa koneen 
sivussa olevalla painikkeella, joilla käyttäjä voi nostaa ja laskea esineitä ja 
materiaalia varten tarkoitetun kuormauslavan poistumatta paikoiltaan. 
LUI MINI P.A. -koneessa on käsikäyttöinen kuorman nostolaite, jota 
ohjataan helposti kuormitustason alapuolella olevalla vivulla, jolla käyttäjä 
voi nostaa ja laskea esineitä ja materiaalia varten tarkoitetun kuormausla-
van.  
 
LUI MINI PK -koneessa on kaksi vetävää pyörää takana ja kaksi kääntyvää 
tukipyörää edessä. 
Maassa olevaa ohjelmoitavaa ohjauspaneelia tulee käyttää koneen ollessa 
kytkettynä päälle, kun huoltotarkistukset tai toiminnalliset tarkistukset su-
oritetaan tai hätätilanteessa, jos tason käyttäjä ei voi laskea sitä. 
 
LUI MINI P.A. -koneessa on kaksi kääntyvää tukipyörää takana ja kaksi 
itsejarruttavaa pyörää edessä. Maassa olevaa ohjausasemaa tulee käyttää 
koneen ollessa kytkettynä päälle, kun huoltotarkistukset tai toiminnalliset 
tarkistukset suoritetaan tai hätätilanteessa, jos tason käyttäjä ei voi laskea 
sitä. 
ÄLÄ KOSKAAN OHJAA KONETTA LUI MINI P.A. HENKILÖN OLLESSA 
KORISSA 

3. Kaltevuushälytysraja - Kun taso on täysin alhaalla, aja ajoneuvolla yli 
1,5° mäkeen mihin suuntaan tahansa  (ylittämättä sen toiminnallista 
nimelliskapasiteettia). Ajoneuvon hälytys osoittaa kaltevuuden, jos 
taso halutaan nostaa.  

4. Siirtonopeuden vähennysraja: Jos taso nostetaan yli 0,4 m (1,5 - 2 
ft), vaihteiston nopeus vähenee 1/4 tason laskemisen siirtonopeuteen 
verrattuna (vain LUI MINI PK)  

5. Tason portin avausraja: Portin molemmissa kielekkeissä on jouset, 
jotka sulkevat automaattisesti sisääntulon niiden vapautumisen jä-
lkeen. 

6. Vasen tai vasen/oikea kahva ja poljinkytkimen anturi - Kone toimii 
(siirtyy ja on noussut) ainoastaan silloin, kun käyttäjä pitää käden 
vasemmassa tai vasemmassa/oikeassa kahvassa (kuva A1 tai kuva 
A2 mallista riippuen) ja painaa molemmilla kantapäillä tason polkimia 
(kuva B). Turva-asento tulee säilyttää kaikissa koneen toiminnoissa 
(vain LUI MINI PK) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Varmista, että kaikki koneen toiminnot on poistettu käytöstä, kun 

hätäpainike aktivoidaan (painetaan). 
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3.3 KONEEN TOIMINTA 
 
Esivalmistelut 
 
Ennen kuin konetta ohjataan maassa tai lavalla sijaitsevista ohjauslaittei-
sta on ohjaimien olosuhteiden täytettävä seuraavat ehdot. 
 

• Akkujen jännitteen on oltava riittävä toimintaa varten. Tyhjästä 
akusta kertovaa hälytystä ei saa olla käynnissä alustan ohjauspai-
kalla eikä koneeseen sijoitetussa akun varauksen osoittimessa 
(vain LUI MINI PK). 

 

• Avainkytkin korin ohjausaseman paneelissa on asetettava joko 
maaohjaustilaan tai alustan ohjaustilaan. 

 

• Lavalta ja alustasta tapahtuvan ohjauksen hätäkatkaisimien tulee 
olla asennossa KUITTAUS (ulospäin). 

 

• Varten LUI MINI PK: LCD-näytön, joka näyttää koneen tilanteen 
alustan ohjauspaikkaan, on näytettävä normaalitilannetta konetta 
käynnistettäessä. 

 

• Varten LUI MINI PK: Vasemman sauvan anturi ja poljinkatkaisimet 
– Kone toimii (liikkuu ja nousee) ainoastaan mikäli koneenkäyttäjä 
pitää kättä vasemmassa ja oikeassa sauvassa ja painaa kummal-
lakin kantapäällä lavalle asennettuja katkaisimia. Tässä turva-
asennossa on pysyttävä koko toiminnan ajan. (KUVAT A ja B Osa 
2.6) 

 
1. Alustan ohjauspaikka (Osa 3.7) 
2. Lavan manuaalinen laskuventtiili (Osa 3.8)  
3. Akkulaturin vaihtovirtapistorasia ja lataustilanteen LED (Osa 3.6) 
4. Lavan käyttöönoton poljinkatkaisin (2 katkaisinta, yksi kummallekin 

jalalle) - (Osa 3.6) 
5. Lavan sisäänmenoportti 
6. Lavan ohjauskonsoli (Osa 3.6) 
7. Materiaalin siirtotaso  
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4 

7 

1 - 2 - 3 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 

5 

5 
1 - 2 - 3 

7 

6 

6 



 

 

3.4 KONEPELTI - (KULJETUSTASO) 
 
Irrottaminen 
 
1. Nosta tavaratilan takaosaa (pylvästä) vastaavasti niin, että puskurin 
runko vapautuu. Tämän vuoksi laske tavaratilan liuku eteenpäin nosta-
malla sitä tavaratilan irrottamiseksi kokonaan ajoneuvosta. 
 
Asennus 
 
1. Sijoita konepelti rungon yläreunassa olevan tiivisteen päälle ja liu'uta 
sitä taaksepäin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONEPELTIÄ (KULJETUSTASOA) SAA KÄYT-TÄÄ AINOASTAAN 
MATERIAALIEN KULJETTAMISEEN.  
 HENKILÖSTÖN KULKEMINEN KULJETUSTASON KONEPELLILLÄ 
ON ESTETTÄVÄ. 

Konepellin oikea 

puoli — Materiaalien 

kuljetustaso 

HUOMIO 
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3.5 AKUN LATAAMINEN 
 
Akun matalan jännitteen merkkivalot 
 
Lavan ohjauskonsoli ja LUI PK –yksikön alustan ohjauspaikka ilmoittavat 
matalasta akkujännitteestä. 
 
Akkujen lataaminen 
Kone on varustettu akkulaturilla, jossa on vaihtovirtatulo / tasavirtalähtö. Ak-
kulaturi pysäyttää latauksen automaattisesti kun akut tulevat täyteen. 
 
HUOMIO: Kun akkulaturi on kytketty vaihtovirtapistorasiaan, lavan siirtotoi-
minto on poissa käytöstä . 
 
 
 
 
 
 
 
LYIJYAKUISSA SAATTAA SYNTYÄ RÄJÄHTÄVIÄ VETYKAASUJA NOR-
MAALIN TOIMINNAN AIKANA. PIDÄ KIPINÄT, VAPAAT LIEKIT JA 
SYTYTETYT SAVUKKEET ETÄÄLLÄ AKUISTA. HUOLEHDI RII-
TTÄVÄSTÄ ILMANVAIHDOSTA LATAUKSEN AIKANA. ÄLÄ YRITÄ LA-
DATA JÄÄTYNYTTÄ AKKUA. TUTKI TARKOIN AKKUJEN VALMISTA-
JAN ILMOITTAMAT VAROTOIMET SUOSITELLUSTA LATAUSAJASTA 
SEKÄ SIITÄ ONKO KENNOJEN KORKKIEN IRROTTAMINEN LATAUK-
SEN AIKANA MAHDOLLISTA. 
 
 
1. Pysäköi kone paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto, vaihto-

virran seinäpistorasian läheisyyteen. 
2. Käytä aina maadoitettua vaihtovirtapistorasiaa. Kytke ak-

kulaturi asianmukaisesti ja käyttömaan määräysten mukai-
sesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Maadoi-
tetun pistorasian käyttö on tarpeellista sähköiskuvaaran vähentämi-
seksi. Älä käytä maadoitukseen adoptereita tai muokkaa pistoketta. 
Jos on käytettävä jatkojohtoja, vältä liiallisia jännitteenlaskuja 
käyttämällä 3-johteista 12 AWG –johtoa. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Akun lataustilanteen merkkivalot sijaitsevat akkulaturin 
vaihtovirtapistokkeen läheisyydessä alustan ohjaustaulussa. 
 
1. Ensimmäisellä kytkentäkerralla akkulaturin LED-merkkivalo syttyy 
automaattisesti ja suorittaa lyhyen LED-valojen testauksen (kaikki 
LED-valot vilkkuvat kahden sekunnin ajan), minkä jälkeen lataus 
alkaa. 
 
2. Kun VIHREÄ LED syttyy, akut on ladattu täyteen. Tässä 
vaiheessa akkulaturi voidaan irrottaa vaihtovirtalähteestä (tartu 
pistokkeeseen ja vedä siitä, ei johdosta, jotta johto ei 
vahingoittuisi). 
 
 
 
HUOMIO: Kun vihreä led-merkkivalo palaa, akkulaturi sammuu 
automaattisesti 

A  -   A.C. TULOTEHO 
B - AKKULATURIN LATAU-
STILANTEEN MERKKIVALO 

B A 

A 

B 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.6 TASON OHJAUSKONSOLIN KÄYTTÖ   

 
3.6.1 LUI PK 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hätäpysäytin/sammutuspainike 
2. Kaasu eteenpäin ajaessa/peruuttaessa 
3. Akkumittari 
4. Tason nostopainike 
5. Tason laskupainike 
6. Summeripainike 
7. Kuormitustason laskupainike 
8. Kuormitustason nostopainike 
9. Oikea kuolleen miehen kytkin 
10. Vasen kuolleen miehen kytkin 
11. Ohjauksen katkaisukytkin 
12. Avainkytkimen valitsin 
13. Jalkakytkimet 

10 
9 

7 6 

3 4 

5 

2 

8 
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Yleistietoa 
 
Ennen koneen aktivoimista maassa tai alustalla olevilla ohjauksilla, on 
välttämätöntä täyttää seuraavat vaatimukset: 

• Alustan ohjauspaneeli : avainkytkin on asetettava alustan ohjaustilaan 
“1” tai maaohjaustilaan “2”. 

• Maaohjausasema - Alustan ohjausasema: hätäpysäytyspainikkeiden 
on oltava RESET asennossa (VIRRANSYÖTTÖ LIITETTYNÄ). 

 
Tason avainvalitsin/sammutus/maa  
 

• Keskiasento "NOLLA":  
Käännä tähän asentoon koneen sammuttamiseksi käytön jälkeen . 

• Asento ajoneuvo-ohjaustila “1”:  
(Korin LED syttyy vain mallissa LUI PK). Tässä asennossa konetta 
voidaan käyttää tason ohjauspaneelista.   

• Asento maaohjaustila “2”: 
(Rungon LED syttyy vain mallissa LUI PK). Tässä asennossa 
konetta voidaan käyttää maan ohjauspaneelista  

 
Lavan hätäpysäytys/sammutuspainike 
 
Painikkeen painaminen pysäyttää välittömästi koneen kaikki toimintavaiheet. 
Painikkeen palauttaminen normaalitilaan EI käynnistä konetta, vaan aino-
astaan mahdollistaa virran kytkemisen päälle. 
 
HUOMIO:  
jotta konetta voitaisiin käyttää on lavan ja alustan ohjauspaikan hätäpysäytys/
sammutuspainikkeiden oltava KUITTAUS-asennossa. 
 
Vasen ja oikea turvakahvan anturi  
Vasen ja oikea käsi on asetettava kahvoille, anturin eteen, koneen ajo/nosto/
lasku-toimintojen aktivoimiseksi. 
 
HUOM: Muista aktivoida, vasemman ja oikean käden anturin lisäksi myös 
molemmat jalkakytkimet, kaikkien koneen toimintojen aktivoimiseksi: ajo/ 
nosto /lasku. 

Eteen/taakse-vaihteen kiihdytysvipu  
 
Tartu vipuun oikealla kädellä ja  

     
KIERRÄ vipua ETEEN (kädenselkä poispäin 
koneenkäyttäjästä) jolloin kone aktivoituu 
kulkemaan ETEENPÄIN. 
    Kun vipu päästetään, kone pysähtyy  
AUTOMAATTISESTI. 

. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
KIERRÄ vipua TAAKSE (kädenselkä kohti 
koneenkäyttäjää) jolloin kone aktivoituu 
kulkemaan TAAKSEPÄIN.  
Kun vipu päästetään, kone pysähtyy  
AUTOMAATTISESTI .  
 

.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Lavan ohjaaminen on sallittu ainoastaan henkilöstölle, joka on 
perehdytetty ja valtuutettu kyseiseen työtehtävään sekä lukenut ja 
ymmärtänyt täysin tässä käyttöoppaassa annetut turvamääräykset. 
KUN LAVA ON NOSTETTUNA, SAA KONETTA KULJETTAA AINOASTAAN 
TASAISELLA, TUKEVALLA JA VAAKASUORALLA PINNALLA, joka on puhdas, 
kuopaton ja kuormituskyvyltään sopiva kantamaan konetta ja siinä kuljetettavia 
painoja. (Katso Osa 5 – Koneen tekniset tiedot). 

 
 

HUOMIO 
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ETEENPÄIN 

TAAKSEPÄIN 



 

 

Paina nostopainiketta (painike 4, osa 3.6) ja pidä sitä painettuna, jolloin 
materiaalin kuormaustason nosto käynnistyy sähköisesti. Painikkeen 
vapauttaminen pysäyttää liikkeen automaattisesti. 
 
 Paina laskupainiketta (painike 5, osa 3.6) ja pidä sitä painettuna, 
jolloin materiaalin kuormaustason lasku käynnistyy. Painikkeen 
vapauttaminen pysäyttää liikkeen automaattisesti. 
 
 
Oikean/vasemman siirtosuunnan valitsin 
 
Suunnanvalitsin on suunniteltu sellaiseksi että sitä on helppo käyttää 
vasemmalla kädellä.  
 
Työnnä valitsinta oikeaan tai vasempaan ja pidä sitä tässä asennossa 
niin kauan kuin haluat pitää valitsemasi suunnan. 
Muista aktivoida sekä molemmat lavalla sijaitsevat poljinkatkaisimet 
että vasemman ja oikean käden anturi; muutoin nosto/lasku/
siirtotoiminnot eivät ole mahdollisia. 
 
Koneen ohjaus akseleillaan on sallittua vain käyttämällä ohjauksen 
katkaisukytkintä vasemmalla tai oikealla. 
Käytä molempia katkaisukytkimiä ja kaasukahvaa koneen ajamiseksi 
haluttuun suuntaan. 

 

Materiaalin siirtotason nosto/laskupainike 
 
Materiaalien siirtotaso on suunniteltu 90 kilon maksimikuormitukselle 
(199 lb). Tasoa voidaan nostaa tai laskea pystyrakenteen etuosaa 
pitkin koneessa olevista asianmukaisista painikkeista.  
 
Paina ylempää painiketta (painike 8, osa 3.6) ja pidä sitä painettuna, 
jolloin materiaalin kuormaustason nosto käynnistyy sähköisesti. 
Painikkeen vapauttaminen pysäyttää liikkeen automaattisesti. 
 
Paina alempaa painiketta (painike 7, osa 3.6) ja pidä sitä painettuna, 
jolloin materiaalin kuormaustason laskeutuminen käynnistyy 
sähköisesti. Painikkeen vapauttaminen pysäyttää liikkeen 
automaattisesti. 
 
Äänimerkin painike 
 
Kun kone on käynnistetty, tämän painikkeen painaminen käynnistää 
äänimerkin. 
 
Lavan nosto- ja laskupainikkeet 
 

Koneenkäyttäjä ei saa missään tapauksessa nousta korin kaiteille tai 
asettaa sinne tikkaita, lautoja tai muuta vastaavaa työkorkeuden 
lisäämiseksi. Hän ei myöskään missään tapauksessa saa kurkottautua 
lavan korin kaiteen ulkopuolelle.  
 
Ennen koneen käyttöä on tarkastettava seuraavat seikat : 

•  Lavan on oltava asetettuna puhtaalle, kuopattomalle ja tasaiselle 
lattialle, joka on riittävän tukeva.  

• Kyseisellä työalueella ei myöskään saa 
olla esteitä ylhäällä  
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1. Painamalla valitsinta oikealle ja pitämällä sitä painettuna, 

aktivoidaan suunta oikeaan. Päästä valitsin mikäli haluat 
siirtyä ainoastaan eteen/taaksesuunnassa. 

 
 

a. Kun siirron kiihdytysvipu viedään asentoon ETEEN, 
ajoneuvo alkaa liikkua eteenpäin, kääntyen oikealle 
(koneen etuosa kohti koneenkäyttäjän oikeaa puolta) 
         

b. Kun siirron kiihdytysvipu viedään asentoon TAAKSE, 
ajoneuvo alkaa liikkua TAAKSEPÄIN, kääntyen 
OIKEALLE (koneen takaosa kohti koneenkäyttäjän 
oikeaa olkaa). 

 
 

2. Painamalla valitsinta vasemmalle ja pitämällä sitä painettu-
na, aktivoidaan suunta vasempaan. Päästä valitsin mikäli 
haluat siirtyä ainoastaan eteen/taaksesuunnassa. 

 
a. Kun siirron kiihdytysvipu viedään asentoon ETEEN, 

ajoneuvo alkaa liikkua eteenpäin, kääntyen 
vasemmalle (koneen etuosa kohti koneenkäyttäjän 
vasenta puolta)     
   

b. Activating Kun siirron kiihdytysvipu viedään asentoon 
TAAKSE, ajoneuvo alkaa liikkua TAAKSEPÄIN, 
kääntyen VASEMMALLE (koneen takaosa kohti 
koneenkäyttäjän vasenta olkaa) 

 
 
HUOMIO: OIKEAN/VASEMMAN SUUNNAN VALITSIN JA 
KIIHDYTYSVIPU ON AKTIVOITAVA SAMANAIKAISESTI, JOTTA 
KONE KULKISI HALUTTUUN SUUNTAAN. JOS KONETTA 
HALUTAAN SIIRTÄÄ ETEEN/TAAKSE SUORASSA LINJASSA, 
KOHDISTA AJONEUVO HALUTUN SUUNTAISESTI JA SIIRRY 
ETEEN TAI TAAKSE AINOASTAAN KIIHDYTYSVIPUA 
KÄYTTÄEN. 

LAVAN TOIMINTOJEN POLJINKATKAISIMET 
 
ÄLÄ SIJOITA JALKAA JALKAKYTKIMILLE ENNEN AVAINVALITSI-
MEN KÄÄNTÄMISTÄ ASENNOSTA "0" ASENTOON "1" TAI "2" 
MIKÄLI KONEEN KÄYNNISTYKSEN AIKANA KÄYTETÄÄN MUITA 
OHJAUSLAITTEITA KUIN KÄYNNISTYKSEN/SAMMUTUKSEN 
AVAINKÄYTTÖISTÄ KATKAISINTA TAI HÄTÄPYSÄYTYKSEN/
SAMMUTUKSEN KUITTAUSTA, KONE NÄYTTÄÄ VIRHEVIESTIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nostolavalla on kaksi kantapäillä aktivoitavaa poljinkatkaisinta, jotka 
takaavat koneenkäyttäjälle tukevan asennon mukavuutta rajoittamatta.  
Kun jalka otetaan pois jommaltakummalta katkaisimelta, kaikki koneen 
kuljetukseen ja nostamiseen/laskemiseen liittyvät toiminnot kytkeytyvät 
välittömästi pois päältä . 
 

HUOMIO: Muista aktivoida kummankin poljinkatkaisimen lisäksi 
myös vasemman käden anturi, jotta kaikkien koneen 
etenemiseen/nostamiseen/laskemiseen liittyvien toimintojen 
aktivointi olisi mahdollista (osa 3.6). 
 
Kaltevuushälytys  
 
LUI PK SISÄLTÄÄ KALTEVUUSHÄLYTYKSEN. 
JOS TÄMÄ HÄLYTYS AKTIVOITUU, KUULUU AKUSTINEN 
SIGNAALI, JA ALUSTAA EI OLE MAHDOLLISTA NOSTAA TAI 
AJAA. 
KALLISTUSTILA SÄILYY KUNNES ALUSTA ON TÄYSIN LASKETTU 
JA MÄKITILANNE ON POISTUNUT. 

30 31 

OSIO 3 .  
KONEEN KÄYTTÖ  



 

 

3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tason hätäpysäytin/sammutuspainike 
  
Kun painiketta painetaan, kaikki koneen vaiheet pysähtyvät välittömästi. 
Nollaus EI aktivoi konetta, vaan ottaa käyttöön komentolaitteet  
 
HUOMAA: 
Koneen siirtämiseksi tulee maa-aseman ja tason hätäpainike/
sammutuspainike painaa RESET-asentoon. 

 
 
 
 
 
Tason nosto- ja laskupainikkeet 
  
Käyttäjä ei saa missään tapauksessa kiivetä korin kiskojen päälle tai aset-
taa siihen tikapuita tai muita esineitä suurempien korkeuksien saavut-
tamiseksi. Käyttäjä ei myöskään saa nojata tai asettaa kehonosia tason 
korin kiskojen yli.   
 
Ennen koneen käynnistämistä tulee tarkistaa, että: 

• taso on asetettu puhtaalle lattialle, jossa ei ole reikiä, joka on ta-
sainen ja yhtenäinen,    

• jossa työalueella ei ole esteitä   
 
Paina ja pidä alhaalla nostopainiketta 2 sähkötoimisen korin tason nos-
tamiseksi. Liike pysähtyy automaattisesti, kun painike vapautetaan. 
  
Paina ja pidä alhaalla laskupainiketta 3 korin tason laskemiseksi. Liike 
pysähtyy automaattisesti, kun painike vapautetaan  
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Pysyvän tukipyörän automaattisen jarrutuksen  
vapautuspainike  
 
Paina ja pidä alhaalla painiketta 5 automaattisen jarrutuksen 
vapauttamiseksi pysyvässä tukipyörässä, kun LUI MINI P.A. on 
halutussa asennossa . 
Pysyvän tukipyöräjärjestelmän automaattinen jarrutus aktivoituu 
heti painikkeen vapauttamisen jälkeen . 
HUOMAA:  
Pysyvän tukipyörän vapautuspainikkeen automaattinen jarru-
tustoiminto on käytettävissä vain silloin, kun avainkytkin kyt-
ketään päälle ajoneuvon ohjaustilassa "1" ja kori on laskettu ko-
konaan. 

 
 
 
 
 
 
 
Kuormitustason nosto- ja laskuvipu  
 
Kuormitusmateriaalin tila on tarkoitettu enintään 90 kg (199 lb) 
maksimikuormitusta varten. Se voidaan nostaa tai laskea 
nopeasti pystysuunnassa nostoyksikön etuosaan vastaavaa 
kuormitustason alla olevaa vipua käyttäen. 
 
Paina ja pidä alhaalla vipua 5 ja nosta kuormitustaso ylös mo-
lemmilla käsillä kuormitustason nostamiseksi. Liike pysähtyy 
automaattisesti, kun vipu vapautetaan. 
 
Paina ja pidä alhaalla vipua 5 ja laske kuormitustaso ylös mo-
lemmilla käsillä kuormitustason laskemiseksi . 
Liike pysähtyy automaattisesti, kun vipu vapautetaan. 
 
 
 
 
 

 
 

Poljinvipu  
 
Käytä tätä vipua koneen työntämiseksi vain suorassa linjassa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaltevuushälytys  
 
LUI MINI P.A. SISÄLTÄÄ KALTEVUUSHÄLYTYKSEN. JOS TÄMÄ 
HÄLYTYS AKTIVOIDAAN, HÄLYTYSÄÄNI KUULUU EIKÄ TASOA 
VOIDA NOSTAA. KORIA EI VOIDA NOSTAA ENNEN KUIN TASO 
VOIDANA LASKEA KOKONAAN JA KALTEVUUSTILAT ON POISTET-
TU . 
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3.7 OHJAUSPANEELI MAASSA  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Mallissa LUI PK paneeli sijaitsee kannen alla ulos vedettävässä ja taitetta-
vassa laatikossa ja se koostuu seuraavista osista. 
Mallissa LUI MINI P.A. paneeli sijaitsee rungon etuosassa ja sen toimintoja 
ovat: 
 
1. Hätäpysäytin/sammutuspainike 
2. Akkulaturi - latauksen osoitin 
3. Monitoimipainikkeet 
4. Akkulaturin pistoke 
5. LCD-näyttö koneen tilan näyttämistä varten 
6. Korin ylös (6a) alas (6b) -painikkeet 
7. Akkumittari 
 
 

3 

4 

6a 

LUI PK 
LUI MINI P.A. 

6b 

2 

6a 

6b 

1 

1 
5-7 

Sienenmallinen hätäpysäytyspainike/sammutus 
 
Painikkeen painaminen pysäyttää välittömästi koneen kaikki 
toimintavaiheet. 
Painikkeen palauttaminen normaalitilaan EI käynnistä konetta, vaan 
ainoastaan mahdollistaa virran kytkemisen päälle. 
 
Näyttö (varten LUI PK) 
 
Tämä on ohjausjärjestelmän päänäyttö ja siltä näkyvät  (LUI PK) 

• järjestelmän tilaa koskevat tiedot 

• järjestelmässä mahdollisia vianmäärityksiä koskevat tiedot. 
 
Monitoimipainikeyksikkö : 
 
Kaikki nuolinäppäimet aktivoidaan vasta kun avainvalitsin käännetään 
maaohjaustilaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ESC painiketta käytetään sähkökortin ohjelmointiin ja sitä SAA 
KÄYTTÄÄ AINOASTAAN erikoistunut BRAVIn teknikko. 

 

• Ylemmän kolmiopainikkeen painaminen ja painettuna pitäminen aktivoi 
korin nousun.        
PÄÄSTÄMINEN KESKEYTTÄÄ NOUSUN. 
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• Alemman kolmiopainikkeen painaminen ja painettuna pitäminen 
aktivoi korin laskeutumisen. 

 PÄÄSTÄMINEN KESKEYTTÄÄ LASKEUTUMISEN. 
 

• Painamalla SAMANAIKAISESTI kumpaakin kolmiopainiketta, 
oikealla ja vasemmalla, jarrut vapautuvat. 

 
Jarrut voidaan vapauttaa silloin kun lavaa on tarpeen siirtää manuaalisesti 
työntämällä sitä. 
Jotta jarrujen manuaalinen vapauttaminen on mahdollista, on koneen 
oltava PÄÄLLÄ ja alustan ohjauspaikan on oltava asetettuna OHJAUS 
ALUSTASTA -toimintatilaan “2”. 
 
HUOMIO: jos koneen akkujen sähkövaraus tyhjenee kokonaan, ei jarruja 
ole mahdollista vapauttaa manuaalisesti. 
 
 
 
VAPAUTA JARRUT MANUAALISESTI AINOSTAAN JOS KONE ON 
VAAKASUORALLA PINNALLA JA TÄYSIN PAIKALLAAN. 
Koneenkäyttäjän ON EHDOTTOMASTI varmistettava että 
vaaravyöhykkeellä ei ole vaaralle altistuvia ihmisiä tai esteitä. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUOMIO  

Maaohjausasema (LUI PK): 
 
Käynnistyksessä ja LCD-näytön toimintojen aikana maaohjausmoduulissa 
näkyy sen hetkinen koneen toimintatila. Tässä annetaan seuraavat tiedot: 
 
1)Tunnit esittävät koneen toimintatunteja 
2)BCI esittää akun lataustilaa prosenttimääränä 
 
Jos virheitä ilmenee, näytöllä näytetään lyhyt virheen kuvaus. 
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Näyttö (LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a Kun yläpainiketta painetaan ja pidetään alhaalla , kori nostetaan.  
VAPAUTA KORIN NOSTAMISEN PYSÄYTTÄMISEKSI.   
RELEASE TO STOP THE RAISING OF THE BASKET. 
 
6b Kun alapainiketta painetaan ja pidetään alhaalla , kori lasketaan. 
VAPAUTA KORIN LASKEMISEN PYSÄYTTÄMISEKSI . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akkumittari ( for LUI MINI P.A.) 
 
Osoittaa akun lataustilan  
Kun punainen LED-valo palaa, koria ei voida nostaa ja akku on ladattava.  
HUOMAA: JOS KONE KYTKETÄÄN POIS PÄÄLTÄ, KUN SITÄ EI 
KÄYTETÄ, AKUN KÄYTTÖIKÄ PITENEE.  
 
 

6a 

6b 

7 

Korin ohjausasema (LUI PK): 
 
Käynnistyksessä ja toiminnan aikana akun mittarinäyttö näyttää sen hetkisen 
koneen toimintatilan. Tässä annetaan seuraavat tiedot: 
 
1)BCI esittää akun lataustilaa prosenttimääränä 
2)PUNAINEN piste, kun alusta nostetaan 
 
Jos ilmenee vika, sen virhekoodi näytetään näytöllä. 
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3.9 LAVAN TIEDOT 

 
Lavan maksimikantokyky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - KONEENKÄYTTÄJÄLLE VARATUN TILAN KANTOKYKY   130 kg 
 
B - MATERIAALIN SIIRTOTASON KANTOKYKY     90 kg 
 
C - KONEPELLIN KULJETUSTASON KANTOKYKY  
 Varten LUI PK:       113 kg 
 Varten LUI MINI P.A.:      90 kg 
Laitetta ei voida käyttää irtotavaroiden nostamiseen, ja tasolla kuljetettavien tava-

roiden enimmäiskoko on 60x45x50 cm, kun taso on taasen 60x55x25 cm.  

3.10 KONEEN PYSÄKÖIMINEN 
 
a. Aja kone suojaisalle alueelle, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
b. Varmista, että lava on kokonaan ala-asennossa ja kierrä päävirtakytkin 

asentoon POIS PÄÄLTÄ. 
c. Tarpeen vaatiessa voit irrottaa avaimen lavan käynnistys/

sammutuskatkaisimesta koneen asiattoman käytön estämiseksi. 
 
HUOMIO: lataa tarpeen vaatiessa akut valmiiksi seuraavaa työpäivää varten (ks. 
Osa 3.5). 

3.8 LAVAN MANUAALINEN LASKUVENTTIILI 
 
 
PURISTUMISVAARA -  
Seuraavan toimenpiteen aikana ja sen jälkeen kun kaikki 
hätälaskeutumiseen liittyvät toimenpiteet on suoritettu, 
koneenkäyttäjän on noudatettava suurta varovaisuutta ja 
poistuttava alueelta ja varmistautua siitä että 2 metrin säteelle 
toimenpidealueesta ei pääse ihmisiä, eläimiä tai esineitä ja 
nimenomaan siitä että konepellin päällä ei ole esteitä (tämä on 
korille tarkoitettu tila sen laskeuduttua). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavan manuaalinen laskuvipu sallii maassa olevan henkilöstön 
laskea lavan alas mikäli koneenkäyttäjä itse ei siihen pysty nousun 
jälkeen. 
 
Konepellin alle, ulosvedettävään lokeroon sijoitetussa ohjaustaulus-
sa on hätävipu, joka on merkitty asiaankuuluvalla tarralla. 
LUI PK      LUI MINI P.A. 

 
 
Mikäli halutaan tai on pakko laskea lavan koria manuaalisesti, riittää 
että vivusta vedetään. Tällöin kori alkaa laskeutua pehmeästi. 
 
Vivun PÄÄSTÄMINEN pysäyttää lavan laskeutumisen. 

HUOMIO 
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3.11 KULJETUKSEEN, NOSTAMISEEN JA KIINNITYKSIIN LIITTYVÄT 
MENETTELYTAVAT 
 

Yleisluontoisia tietoja 
 
LUI PK ja LUI MINI P.A. voidaan kuljettaa työpaikalle jollakin 
seuraavassa kuvatuista tavoista. 
 

• Ajamalla konetta kyseinen matka peruspyörillä, mikäli reitin 
pohjamateriaali sen sallii. 

 

• Siirtämällä konetta haarukkatrukilla, jonka haarukat on sijoitettava 
merkittyihin kohtiin perusrungon alle. 

 
Kuljetus haarukkatrukilla 
 
Sijoita haarukkatrukit haarukat merkittyihin kohtiin perusrungon alle. 

Tällä tavoin on mahdollista kuljettaa kone työalueelle tai nostaa 
sitä korkeammalle tavallista haarukkatrukkia käyttäen. 
 
HUOMIO:  
haarukkatrukkien tulee pystyä kantamaan koneen nettopainoa; 
ks. koneen teknisten tietojen taulukko osan alussa. 
 

Kuljetusajoneuvo – kiinnittäminen hihnoilla 
 
Kone kiinnitetään kuljetusta varten seuraavalla tavalla sen ollessa 
sammutettuna kuljetusajoneuvossa (jarrut päällä). 
 
JOS KONEEN KIINNITYKSEEN (PYÖRIEN KUORMITUS) 
KÄYTETÄÄN LIIALLISTA VOIMAA ON VAARANA VAHINKOJEN 
AIHEUTUMINEN TAKAVETOPYÖRIEN TAI SUUNNATTAVIEN 
ETUPYÖRIEN KOMPONENTEILLE. 
 
Kiinnitä kone kuljetusajoneuvoon sopivilla hihnoille, jotka laitetaan 
kulkemaan korin kaiteiden kautta sisäänmenoportteja välttäen.  

3.12 TARROJEN SIJAINTI 
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OSA 4 HÄTÄTILANTEISSA MENETTELY 

4.1 TOIMINTA HÄTÄTILANTEISSA 
 

Koneenkäyttäjä ei pysty ohjaamaan konetta. 
 
TILANNE, JOSSA LAVAN KONEENKÄYTTÄJÄ EI KYKENE 
LIIKKUMAAN, ON JÄÄNYT JUMIIN TAI EI KYKENE KÄYTTÄMÄÄN 
TAI OHJAAMAAN KONETTA. 
 
1. Muun henkilöstön tulee ohjata konetta alustan ohjauspaikasta 

ainoastaan tarpeen sitä ehdottomasti vaatiessa. 
 
2. Lavan ohjauslaitteita saa käyttää ainoastaan lavalla oleva 

pätevä henkilöstö. 
 KESKEYTÄ KONEEN TOIMINTA, JOS OHJAUSLAITTEET 
EIVÄT TOI MI ASIANMUKAISESTI . 

 
3. Saattaa olla tarpeen käyttää erityisiä nostolaitteita lavan 

henkilöiden laskemiseksi alas lavalta. Koneen liikkeen 
vakauttamiseen voidaan käyttää nosturia tai haarukoilla 
varustettua nostovälinettä. 

 
Lava juuttunut yläasentoon 
Jos lava pysähtyy tai takertuu ylhäällä sijaitseviin rakenteisiin tai 
laitteisiin, on lavalla oleva henkilö siirrettävä turvalliseen paikkaan 
ennen kuin konetta yritetään saada vapaaksi. 

OSA 5. YLEISET TEKNISET TIEDOT JA 
KONEENKÄYTTÄJÄLLE KUULUVA HUOLTO 

5.1 ALKUSANAT 
 
Tämä käyttöoppaan luku antaa koneenkäyttäjälle lisätietoja, joiden 
avulla tämä pystyy huolehtimaan koneen asianmukaisesta 
toiminnasta ja vastaavasta huollosta. 
Huoltoon liittyvät toimenpiteet on annettava tehtäväksi pätevälle 
henkilöstölle, joka: 
- on lukenut ja ymmärtänyt perinpohjin tässä käyttöoppaassa 
annetut turvallisuusohjeet (ks. OSA 2). 
- jolla on käytettävissään asianmukaiset henkilönsuojaimet ja joka 
käyttää niitä tilanteen vaatimalla tavalla  
- ja joka toimii koneen ollessa irrotettuna energialähteistä. 
(avainkytkin käännettynä nollaan ja punainen pääliitin etusuojan alla 
kytketty pois) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitä hyvänsä toimenpidettä, josta ei kerrota seuraavassa, on 
pidettävänä ennakoimattomana huoltona.  Korjauksia, muutoksia ja 
ennakoimattomia huoltoja ei saa suorittaa ilman että ennen otetaan 
yhteyttä valmistajaan, joka tilanteesta riippuen antaa kirjallisen 
luvan tai suosittelee oman teknikkonsa puuttumista tilanteeseen. 
Nämä varotoimet ovat tarpeen siksi, että vääränlaiset tai asiattomat 
toimenpiteet saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä, vahingoittaa lavaa 
ja asettaa henkilöstön vaaralle alttiiksi. Valmistaja ei siis ole 
vastuussa kyseisten toimenpiteiden seuraamuksista. Ennen kuin 
konetta aletaan käyttää uudelleen, on koko järjestelmä tarkastettava 
käynnistysmenettelyn mukaisesti.  Näiden varotoimien 
laiminlyöminen saattaa aiheuttaa vahinkoja henkilöstölle sekä 
lavalle. 
 
 
Tämä huoltoa koskeva osa sisältää tietoja, jotka on tarkoitettu 
koneenkäyttäjän avuksi ainoastaan päivittäisten 
huoltotoimenpiteiden suorittamisessa; tämä osa ei siis korvaa 
syvennettyä ennaltaehkäisevää huolto- ja tarkastusohjelmaa, joka 
sisältyy erikoistuneille teknikoille tarkoitettuun toimenpide- ja huolto-
oppaaseen. 
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TEKNISET TIEDOT  LUI PK   

Enimmäisliike nopeus kori alas 84 mt/min 

Vähimmäisliike nopeus kori ylös 20 mt/min 

Kääntösäde                                                                 
(sisäinen ) 

ZERO 

Enimmäiskaltevuus siirtymisen aikana           (AINOASTAAN 
KUN LAVA ON LASKETTU TÄYSIN ALAS) 

2° 

Tason syklin suorituskyky  Nosto 18 sec 

Lasku 15 sec 

Ajojärjestelmä Proportionaalinen kahdella kädellä 

Renkaat  Liukumattomat polyuretaani 

Elektroninen kaltevuussäätö  Standardi 

Max. Horizontal Lateral Force 200 N  

Pyörän kuormitus  327 kg 

Maks. käyttökorkeus < 1000 m s.l.m. 

KUORMITUSKAPASITEETIT    

KOHJEEMON KUORMITUSKAPASITEETTI  130Kg 

TAVARATILAN KUORMITUSTASON KAPASITEETTI  113 Kg 

KUORMAN NOSTIMEN KUORMITUSKAPASITEETTI  90 Kg 

VIRRANSYÖTTÖ    

Akut  N 04, 6V 245Ah@20hr 

VIRRANSYÖTTÖ  24 V c.c. 

Latausjohtojen virransyöttö 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

Liikuntamoottorit 

 

Pumppu 
 

MELUTASOT  Alle 70 dB (A) 

Työkorkeus 
535 cm 

Lavan korkeus                                             
(Pystyrakenne kokonaan ojennettuna) 

335cm 

Lavan korkeus                                                           
(Lava lepoasennossa) 

144cm 

Koneen rungon pituus                                       
(Yhteensä) 

150cm 

Koneen rungon leveys                                      
(Yhteensä) 

80.8 cm 

Henkilöstö:                                                            
(henkilöt, joiden on sallittua oleskella lavalla) 

1 

Lavan sisäänmenokohdan korkeus 

36 cm 

Koneen kokonaispaino                                             
(Tyhjä kone) 690 kg 

VAIN SISÄKÄYTTÖ  
 

1.65 ft/50 cm 

52 53 

OSA 5. YLEISET TEKNISET TIEDOT JA 
KONEENKÄYTTÄJÄLLE KUULUVA HUOLTO 

Watt 500; Volt24; Nm 1.33; 
F.F. 1; RPM 3600; Ah26; IP 

54; DUTY S2;Freno 24V +6/-
10% stabilizzato  

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



 

 

TEKNISET TIEDOT LUI MINI P.A.   

Kääntösäde                                                                (sisäinen ) NOLLA  

Tason syklin suorituskyky  

 

Nosto 18 s 

Lasku 15 s 

Renkaat  Liukumattomat polyuretaani 

Elektroninen kaltevuussäätö  Standardi  

Pyörän kuormitus  165Kg 

Maks. Vaakasuuntainen sivuttaisvoima 200 N 

KUORMITUSKAPASITEETIT    

KOHJEEMON KUORMITUSKAPASITEETTI  130Kg 

TAVARATILAN KUORMITUSTASON KAPASITEETTI  90 Kg 

KUORMAN NOSTIMEN KUORMITUSKAPASITEETTI  90 Kg 

VIRRANSYÖTTÖ    

Akut  N 01, 12V 85Ah@20hr 

VIRRANSYÖTTÖ 12 V c.c. 

Latausjohtojen virransyöttö 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

MELUTASOT  Alle 70 dB (A) 

Käyttökorkeus 
416 cm 

Tason korkeus                                                         
(nostin täysin pidennettynä) 

216cm 

Tason korkeus                                                            
(taso kokonaan ala-asennossa) 

148cm 

Koneen pituus                                       
(yhteensä) 

115cm 

Koneen leveys                                           
(yhteensä) 

73 cm 

Käyttäjät :                                                                
(tasolle sallitut henkilöt; vain sisäkäyttö ) 

1 

Tason sisäänkäyntikorkeus 

36 cm 

Koneen bruttopaino                                               
(ajoneuvo tyhjillään) 

280 kg 

VAIN SISÄKÄYTTÖ  

 

1.4 ft/45cm 
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5.3 KONEENKÄYTTÄJÄLLE KUULUVA HUOLTO 

 
5.3.1 Öljyn lisääminen hydraulijärjestelmään  
 
Hydrauliöljyn määrä on tarkastettava korin ollessa alas laskettuna 
konepellin alla olevasta erityisestä tarkastusikkunasta. 
Tarpeen vaatiessa lisää öljyä seuraavalla tavalla. 
 

• Kierrä hydrauliöljyn korkki auki. 
 

• Lisää mineraaliöljyä, jonka viskositeetti-
indeksi on 22 (mikäli lämpötila laskeutuu 
erittäin alas, eli alle -20 °C, tarvitaan 
mineraaliöljyä, jonka jäätymispiste on 
alhaisempi, noin -45 °C). 

• Tarkasta öljyn määrä tarkastusikkunasta;  
 tarpeen vaatiessa lisää öljyä enemmän. 

• Kierrä korkki hyvin kiinni. 
 
Huomio! Saastumisvaara 
Öljyä ei saa päästää ympäristöön. 

 
5.3.2 Akkujen tarkastaminen ja muut 
toimenpiteet 
ENNEN KUIN RYHDYT MINKÄÄNLAISIIN TOIMENPITEISIIN AKKUJEN 
SUHTEEN, irrota akun/sähköjärjestelmän punainen pistoke. 
 

Akun liittimien tarkastaminen  
 
Mikäli liittimien kunnon tarkastuksen yhteydessä näkyy 
merkkejä hapettumisesta tai liasta, on toimittava 
seuraavalla tavalla: 
 

• Irrota liittimet ja puhdista ne veteen kastetulla 
liinalla. Jos hapettunut kerros on paksu, irrota 
yläpinta harjaamalla ja jätä liittimet veteen vähintään 30 minuutin 
ajaksi. 

5.2 Koneen osien paino (KOSKEE VAIN CE-KONEITA)  
 
 

Tekniset lisätiedot (VAIN CE-KONEILLE): 
 
 
Seuraavat tiedot täyttävät Euroopan konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset ja 
se koskee vain CE-koneita. 
 
Käsi-/käsivarsijärjestelmään kohdistuvan tärinän kokonaisarvo on korkeintaan 
2,5 m/s2. Suurin kehoon kohdistuvan painotetun kiihdytyksen neliöllinen keski-
arvo on korkeintaan 0,5 m/s2.  
 
Yllä olevan kaavion mukaisesti vastaava jatkuva A-painotettu äänenpainetaso 
työtasolla on alle 70 dB(A). 
 
 
Sarjanumeroiden sijainti 
  
Koneessa on tyyppikilpi sen tunnistamista varten ja siihen on painettu sarjanu-
mero. Kilpi sijaitsee koneen reunalla pylvään oikealla tai vasemmalla puolella . 
 
 
 
 
 
 
 

OSA  PAINO  

Akut (LUI PK) 30 kg 1kpl 
120 kg yhteensä  

Akut (LUI MINI P.A.) 21 kg  

Poistettava tavaratila (LUI PK) 12,70 kg 

Poistettava tavaratila (LUI MINI 
P.A) 

1,7 kg 1kpl 
3,5 kg yhteensä  
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• Dry the terminal connectors well 

• Put the connectors back in their place, pay-
ing close attention to the correct positive/
negative pole connection, then tighten well. 

• Coat the terminal connectors with a protec-
tive lubricant for electrical contacts (such as 
a lubricant with a Pharmaceutical Vaseline 
oil base). 

 
 
 
Battery Water Inspection  
 
The battery water level is to be performed every 4 working days or AFTER 
each and every battery recharge. 
It is possible to check the levels by lifting the cover. 
 
The water level must always be at least 5 mm above the internal element 
plates.  If necessary, top up the level with demineralised water.  
 
Given that part of the water evaporates during recharging it is necessary to 
check the level again after 30 minutes of work. 
 
Perform the job for 30 minutes, and then repeat the battery check and top 
up procedure until the proper level is achieved. 

 
Disconnect the A.C. power cable from the machine before checking 
the water level. 

Cleaning of the machine 
 
Koska kone toimii pölyisissä tiloissa, se on puhdistettava päivittäin tai aina 
tarvittaessa. 
Puhdistuksesta vastaavan henkilön on luettava ja ymmärrettävä tämän 
oppaan turvallisuusohjeet (osa 1) Ennen mitään puhdistustoimia kytke 
avainkytkin pois päältä. 
 
Puhdista kevyesti kostutetulla kankaalla: 
- ohjauspaneelit, 
- koneen kävelypinta, 
- käyttäjän nousu- ja laskuvyöhykkeet. 

OSA 6  
TARKASTUS- JA KORJAUSREKISTERI 
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TARKASTUS ENNEN KÄYNNISTYSTÄ 
TARKASTUSLISTA  

 
MALLI ______________________    
 
SARJANUMERO ______________ 
 
VALMISTUSVUOSI _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÄIVÄYS     TARKASTUKSEN SUORITTI: 

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

 Puhdistus – Varmista, ettei näy merkkejä vuodoista 
(hydrauliöljyä tai akkunestettä) eikä pinnoilla ole sinne 
kuulumattomia esineitä. 
 

 Kilvet ja tarrat – 
Varmista, että ne ovat kaikki puhtaita ja luettavassa 
kunnossa. Tarkasta että kaikki kilvet ja tarrat ovat 
paikallaan eikä mitään puutu. Huolehdi siitä, että kaikki 
epäsiistit kilvet ja tarrat puhdistetaan tai vaihdetaan. 

  Käyttö- ja turvallisuusopas – Varmista että sääoloilta 
suojatussa lokerossa on seuraavat oppaat:  Käyttö- ja 
turvallisuusopas, EMI-turvallisuusopas (vain ANSI/CSA-
standardeille) sekä ANSI-vastuuopas (vain ANSI/CSA-
standardeille). 

   
Akku – Ladataan tarpeen vaatiessa 



 

 

 
PÄIVITTÄINEN TARKASTUS  

TARKASTUSLISTA  
 

MALLI ______________________   SARJANUMERO ______________ 
 
VALMISTUSVUOSI _________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PÄIVÄYS       TARKASTUKSEN SUORITTI: 
 

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

 Tarkasta, että kaikki käyttöoppaat ovat niille varatussa, sääoloilta suojatussa 
lokerossa koneessa. 

 Tarkasta, että kilpi, jossa on lavan sarjanumero sekä kaikki turvallisuustarrat 
ovat omilla paikoillaan, ehjiä ja luettavassa kunnossa. 

 Tarkasta kone ja varmista, että siinä ei näy merkkejä vioista, 
toimintahäiriöistä tai luvattomista muutoksista verrattuna alkuperäiseen 
toimituskuntoon. 

 Tarkasta kori ja lavan kaiteet; varmista, että sisäänmenoportti toimii ja 
sulkeutuu automaattisesti asianmukaisella tavalla. 

 Tarkasta veden määrä akuissa ja varmista, että ei näy merkkejä vuodoista. 
Johtojen tulee olla asianmukaisesti kiinnitetty liittimiin; ruostetta ei saa 
näkyä. 

 Tarkasta kaikki turvalaitteet ja henkilönsuojaimet sekä testaa niiden toiminta. 

 Varmista että pyörien kumipinnalla ei näy vaurioita, naarmuja tai syviä 
viiltoja. Tarkasta että pyöriin tai niiden ympärille ei ole tarttunut jätteitä. 

 Tarkasta silmämääräisesti hydrauliset, sähköiset ja mekaaniset 
komponentit. Kunkin komponentin kohdalla on varmistettava että kaikki osat 
ovat paikallaan, että ne eivät ole löystyneet vaan kunnolla kiinni ja ettei näy 
merkkejä vaurioista, vuodoista tai liiallisesta kulumisesta. 

 Tarkasta että pohjan alla ei ole löystyneitä johtoja tai kaapeleita. 

 Tarkasta että ohjaustaulun päävalitsin (avaimella) toimii. 

 Tarkasta että sekä koneen ohjauslaitteisiin että ohjaustauluun sijoitetut 
sienipainikkeet toimivat. 

 Tarkasta hätätilanteisiin tarkoitettu mekaaninen laskeutuminen ja testaa sen 
toiminta. 
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Päivämäärä: 
Sarjanumero: 
Malli: 
Viimeinen tarkastuspäivämäärä : 
Käytöönottopäivämäärä  

Asiakas: 
Osoite: 
Kaupunki/Alue/Postinumero: 
Puhelinnumero: 
Yhteyshenkilön nimi: 

MERKKI  

Luettavuus   

Kuormituskapasiteetti merkitty 
selkeästi  

 

Oikea asento   

Määrä   

TASOKISKOT  

Tuloportti sulkeutuu oikein   

Vedenkestävä kotelo ohjekirjoille 
koneessa  

 

Ohjekirjat koteloon   

Oikeaoppinen hitsaus— ei korroo-
sion tai vaurion merkkejä  

 

NOSTOJÄRJESTELMÄ  

Puomin rakenne   

Nostoliike ja nopeus   

Nostamisen/laskemisen äänet   

Spiraalikaapeli menee teräsputken 
läpi  

 

Pulttien kireys   

SÄHKÖOSAT  

Maamoduuli toimii   

Liittimet   

Johdot   

Ohjaimen toiminta   

Spiraalikaapeli   

Akkujen ehjyys   

Akkujen virheetön toiminta   

Akkulaturin toiminta   

HÄTÄPYSÄYTIN  

Katkaisupiiri   

RUNKO 

Pulttien kireys  

Runko Oikeaoppinen hitsaus— 
ei korroosion tai vaurion merk-
kejä  

 

Vetoakseli - ei merkkejä kor-
roosiosta tai vaurioista 

 

Kääntyvät etupyörät - ei merk-
kejä korroosiosta tai vaurioista 

 

Laakerit  

VUOSITTAINEN TARKIS-
TUS 

TARKISTUSLISTA   
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KUVAUS 
VI-

RHEK
OODI 

KAIKKI OK,   

MAATILA AKTIVOITU!   

KÄYNNISTYS   

PYÖRINTÄ   

AJO   

NOSTO   

LASKU   

OHJAUS   

VALITSE AJO-/NOSTOTILA   

SULJE LAUKAISIN   

AJONEUVO KALLISTETTU   

VIKA: HUONO P/N  1,1 

EI KALIBROITU  1,1 

KORKEUS EI KALIBROITU 1,1 

TOIMINNOT LUKITTU - EI KALIBROITU  1,1 

TOIMINNOT LUKITTU - TESTITILA VALITTU  2,2 

TOIMINNOT LUKITTU - KUOPPA  2,2 

TOIMINNOT LUKITTU - KÄSISUOJA  2,2 

TOIMINNOT LUKITTU - YLIKUORMATTU  2,2 

TOIMINNOT LUKITTU - ALIKUORMATTU  2,2 

TOIMINNOT LUKITTU - LIIAN KORKEA  2,2 

TOIMINNOT LUKITTU - KALLISTETTU  2,2 

TOIMINNOT LUKITTU - ULKOINEN SAMMUTUS 2,2 

AJO LUKITTU - EI VOI OHJATA  2,2 

TARKISTA MAAN TULOKYTKIMET  2,2 

TARKISTA AJON/NOSTON VALINTAKYTKIN  2,2 

TARKISTA OHJAUSKEPPI  2,2 

VAPAUTA LAUKAISIN  2,2 

VAPAUTA MAAKYTKIMET  2,2 

VAPAUTA KIERTOKYTKIMET  2,2 

VAPAUTA OHJAUSKEPIN KYTKIMET  2,2 

SAMMUTUS - TARKISTA EMS KYTKIMET 2,1 

3,2 

VIKA: HUONO SISÄINEN TURVAULOSTULO  3,4 

AJO LUKITTU - JARRUTUS  3,4 

MOOTTORIN YLIKUORMITUS  3,4 

VIKA: KONDENSAATTOREIDEN JÄNNITE LIIAN KORKEA - TARKISTA LINJAN KONT 3,3 

VIKA: VENTTIILIN TAKAISINKYTKENTÄ KORKEA - TARKISTA VENTTIILIN JOHDOTUS  3,2 

TOIMINNOT LUKITTU - AKKU  4,4 

VIKA: HUONO SISÄINEN 12V 4,3 

VIKA: HUONO 5V OHJAUSKEPIN LÄHDE - TARKISTA P15-12 JOHDOTUS 4,5 

KUVAUS VIRHEKOODI 

VIKA: HUONO SISÄINEN 5V  4,2 

VIKA: HUONO KALLISTUSANTURI  4,2 

VIKA: HUONO SISÄINEN APUTEHOLÄHDE  4,2 

TOIMINNOT LUKITTU - LIIAN KUUMA  4,2 

VIKA: AKUN JÄNNITE LIIAN MATALA  4,4 

VIKA: AKUN JÄNNITE LIIAN KORKEA  4,4 

VIKA: TARKISTA NOSTOKYTKIN  6,3 

VIKA: CAN-VÄYLÄ  6,6 

VIKA: MOOTTORI A OIKOSULKU KORKEALLE  7,2 

VIKA: MOOTTORI A OIKOSULKU MATALALLE  7,3 

VIKA: MOOTTORI B OIKOSULKU KORKEALLE  7,4 

VIKA: MOOTTORI B OIKOSULKU MATALALLE  7,6 

VIKA: MOOTTORIN YHTEYDET KATKAISTU  7,5 

VIKA: KONDENSAATTORIEN JÄNNITE LIIAN MATALA - TARKISTA 
TUKI JOHDOTUS 7,7 

AJO LUKITTU - TARKISTA KENTTÄVIRTA  7,7 

B+ TOIMITUSVIRHE 9,9 

JARRUT VAPAUTETTU MANUAALISESTI  8,2 

OSA 7. VIRHEKOODIT 
7.1 LUI PK  

YLEISIMMÄT VIRHEET VIRHEKOODI 

ALHAINEN AKUNLATAUS 
FLASH BCI kun AKUN VARAUS 
ON ALHAINEN 

AKKU LOPPU FLASH BAT CAN-NÄYTÖSSÄ 

AKKUJEN LATAUS FLASH `2-3 

JARRUT Manuaalisesti 
vapautettu FLASH`8-2 

Käynnistysvika FLASH`2-4 

Jalkakytkimen vika FLASH`2-5 

Ohjaussauvan vika FLASH`2-6 

Ohjaussauvan vika FLASH `2-7 

YLIKUORMITUS FLASH `2-8 

KALLISTUS FLASH `2-9 nostettuna 

KORKEUSKYTKIN FLASH `6.3 
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1 - Öljysäiliö 

2 - Moottoripumppu 

3 - Avausventtiili (latauskapasiteetti) 

4 - Lohkon magneettiventtiili 

5 - Yksisuuntainen venttiili 

6 - Sytytystulppa 

7 - Virtauksensäätöventtiili 

8 - Yksitoiminen teleskooppisylinteri 



 

 

SECTION 7  
7.3 HYDRAULIC SCHEME LUI MINI P.A. 
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1 - Öljysäiliö 

2 - Moottoripumppu 

3 - Avausventtiili (latauskapasiteetti) 

4 - Lohkon magneettiventtiili 

5 - Yksisuuntainen venttiili 

 

8 - Yksitoiminen teleskooppisylinteri 
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AKKULATURI 

SULAKE 100A SULAKE 10A 

HÄTÄPYSÄYTYS 

AJOKONTAKTORI 

PUMPPUKONTAKTORI 

PUMPPU-
MOOTTORI 

AJOMOOT-
TORI 

AJOMOOT-
TORI 

MAAOHJAIN 

HYLLYMODULI 

ALAVENTTIILI 

JARRU 

PUMPPUKONTAKTORI 

AJOKONTAKTORI 

PYÖRÄLUKKO 

JA VALITSE/TARJOA 

AKUN SAMMUTUS 

SUMMERI 

B+ SYÖTTÖ ANTUREILLE/KYTKIMILLE 

KORKEUSKYTKIN 

KORIN VALINTA/TOIMITUS 

PORTIN LUKON SOLENOIDI 

VETOKYTKIN 

VALO 

SUM-
MERI MAAKOMENNOILLE 

KORIKOMENNOILLE 

ÄÄNIM
ERKKI 

ÄÄNIMERKKI 

B+ TS 100 

K
A

U
K

A
L

O
N

 O
H

JA
IM

E
N

 K
Ä

Y
T

T
Ö

Ö
N

O
T

O
N

 R
E

L
E

 

MAAHALLINTAPANEELI 

JOHDOTUSKOKO ON 0,5 MM <2, ELLEI TOISIN ILMOITETTU 

JOHDOTUSKOKO ON 0,5 MM <2, ELLEI TOISIN ILMOITETTU 

HÄTÄPYSÄYTYS 

K
O

R
IN

 K
O

M
E

N
T

O
P

A
N

E
E

L
I 

AVAINKYTKIN 
1-0-2 ASENTO 

KAASU 

OHJAUS 

KAUKALOMODUULI 

KAUKALOMODUULI 

ÄÄNIMERKKIPAINIKE 

JALKAKYTKIMET 

KÄSIANTURIT 

KORI YLÖS PAINIKE 

KORI ALAS PAINIKE 

K
A

U
K

A
L

O
 Y

L
Ö

S
 P

A
IN

IK
K

E
E

N
 R

E
L

E
 

K
A

U
K

A
L

O
 A

L
A

S
 P

A
IN

IK
K

E
E

N
 R

E
L

E
 

K
A

U
K

A
L

O
O

N
 K

Ä
Y

T
T

Ö
Ö

N
O

T
O

N
 R

E
L

E
 

KAUKALO YLÖS PAINIKE KAUKALO ALAS PAINIKE 

KAUKALO YLÖS 

KAUKALO ALAS 

KAASU 

OHJAUS 

5V OHJAUKSELLE 

NEGATIIVINEN KAASULLE/OHJAUKSELLE 

B+ SYÖTTÖ SISÄÄN 

B- SYÖTTÖ SISÄÄN 

JALKAKYTKIMET 

KÄSISUOJAN KYTKIN 

KÄSIANTURIN KYTKIMET 

YLIKUORMAKATKAISIJA 

KAUKALON KÄYTTÖÖNOTTO 

B+ SYÖTTÖ ANTUREILLE/KYTKIMILLE 

KORI YLÖS KYTKIN 

KORI ALAS KYTKIN 

ÄÄNIKYTKIN 

OVIPORTIN ANTURIT 

PYÖRÄLUKON KYTKIN 

MAKS. KORKEUS KYTKIN 

KAUKALON OHJAIMESTA 
OTA KÄYTTÖÖN RELE 

HYLLYMOO
TTORI 

KAUKALON OHJAIN 

B- 

KORISTA 

VER PÄIVÄMÄ
ÄRÄ 

MUUTOKSET 
SUUNNITTELIJA HYVÄKSYNTÄ 

PITUUSMITAT KULMAMITAT 

MATERIAALI 

PÄIVÄMÄ
ÄRÄ 

SUUNNITTELIJA 

HYVÄKSYNTÄ 

NÄISSÄ PIIRUSTUKSISSA OLEVAT TIEDOT OMISTAA 
BRAVISOL D.M. 
UUDELLEENKÄYTTÖ ON KIELLETTYÄ OSITTAIN  TAI 
KOKONAISUUTENA ILMAN BRAVISOLIN SUOSTUMUSTA 

KOODI 

JOHDOTUSKAAVIO 

TIEDOSTO 



 

 70 71 

OSA 7  
7.4 SÄHKÖKAAVIO LUI PK 

TS100 PIN KUVAUS SISÄÄNTULO 

PCAN-1 CAN1H CAN NÄYTTÖMODUULIIN (Plat) 

PCAN-2 CAN1L CAN NÄYTTÖMODUULIIN (Plat) 

PCAN-3 Suoja   

PRS232-1 RS232 B+ lähde   

PRS232-2 RS232 Rx DIAGNOSTIIKKAKESKUKSEEN 

PRS232-3 RS232 Tx DIAGNOSTIIKKAKESKUKSEEN 

PRS232-4 RS232 Maa   

P9-1 PWM Korkean puolen ulostulo (B+ kun aktivoitu) Nopeus Yksi Alustan valvoja 

P9-2 PWM Korkean puolen ulostulo (B+ kun aktivoitu) Alaventtiili 

P9-3 Korkean puolen ulostulo (B+ kun aktivoitu) Jarru 

P9-4 Korkean puolen ulostulo (B+ kun aktivoitu) Pumpun kontaktori 

P9-5 Korkean puolen ulostulo (B+ kun aktivoitu) Ajon kontaktori 

P9-6 Korkean puolen ulostulo (B+ kun aktivoitu) Saatavilla 

P9-7 Korkean puolen ulostulo (B+ kun aktivoitu) Saatavilla 

P9-8 kytkin sisääntulo (B+=aktivoitu)   

P9-9 Korkean puolen ulostulo (B+ kun aktivoitu) Saatavilla 

P12-1 kytkin sisääntulo (B+=aktivoitu) MAA valitse/lähde 

P12-2 kytkin sisääntulo/Matala puoli kyt Akun sulake 

P12-3 kytkin sisääntulo/Matala puoli kyt   

P12-4 kytkin sisääntulo (B+=aktivoitu) Saatavilla 

P12-5 kytkin sisääntulo (B+=aktivoitu) N/C 

P12-6 Matala puoli kyt. 1.7A min. Varoitin/Summeri 

P12-7 Analoginen sisääntulo   

P12-8 B+ syöttö   B+ lähde antureille/kytkimille 

P12-9 kytkin sisääntulo (B+=aktivoitu) Nostokytkin 

P12-10 Analoginen sisääntulo   

P12-11 Analoginen sisääntulo   

P12-12 Analoginen sisääntulo   

P15-1 kytkin sisääntulo (B+=aktivoitu) Alustatila 

P15-2 kytkin sisääntulo (B+=aktivoitu)   

P15-3 kytkin sisääntulo (B+=aktivoitu)   

P15-4 Matala puoli kyt. 1.7A min. Saatavilla 

P15-5 kytkin sisääntulo (B+=aktivoitu)   

P15-6 kytkin sisääntulo (B+=aktivoitu)   

P15-7 Matala puoli kyt. 1.7A min. Äänimerkki 

P15-8 kytkin sisääntulo (B+=aktivoitu)   

P15-9 kytkin sisääntulo (B+=aktivoitu)   

P15-10 Matala puoli kyt. 1.7A min.   

P15-11 kytkin sisääntulo (B+=aktivoitu)   

P15-12 5V (matala virta, vain antureille)   

P15-13 Analoginen sisääntulo   

P15-14 Analoginen sisääntulo   

P15-15 0V (matala virta, vain antureille)   

CAN VETOAISA KUVAUS SISÄÄNTULO 

P10-1 out 1 Alusta YLÖS 

P10-2 out 2 Alusta Alas 

P10-3 ana 1 Kiihdytin 

P10-4 ana 2 Ohjaus 

P10-5 5V kohteelle ana   

P10-6 neg kohteelle ana   

P10-7 B+ lähde in KOHTEESTA P15-1 

P10-8 B- lähde in KOHTEESTA B- 

P10-9 CAN H KOHTEESTA P3-1 TS100 

P10-10 CAN L KOHTEESTA P3-2 TS100 

P12-1 digitaalinen tulo 1 Jalkakytkin 

P12-2 digitaalinen tulo 2   

P12-3 digitaalinen tulo 3 Laukaisukytkin 

P12-4 digitaalinen tulo 4 Saatavilla 

P12-5 out 3 Alusta käyttöönotto 

P12-6 Kyt. B+lähde   

P12-7 digitaalinen tulo 5 NOSTA YLÖS 

P12-8 digitaalinen tulo 6 LASKE ALAS 

P12-9 digitaalinen tulo 7 Saatavilla 

P12-10 digitaalinen tulo 8 Saatavilla 

P12-11 digitaalinen tulo 9 Saatavilla 

P12-12 digitaalinen tulo 10   
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OSA 7  
7.4 SÄHKÖKAAVIO LUI MINI P.A. 

Sulake 

AKKU-
LATURI 

JARRUSOLE-
NOIDI 

JARRUSOLE-
NOIDI 

KP = PUMPPURELE 
KB=JARRURELE 
KM=PÄÄRELE 
KBC=AKKULATURIN RELE 
EMB=HÄTÄPAINIKA 
KBI=AKUN MITTARI-RELE 
KT=KALLISTUSRELE 
DW=ALASPAINIKE 

UP=YLÖSPAINIKE 
EVD=LASKEVA VENTTIILIN SOLE-
NOIDI 
BP=JARRUPAINIKE 
LS=RAJAKYTKIN 
KGA=SAATAVILLA OLEVA RELE 
TLT=KALLISTUSANTURI 
BKS=KORIN AVAINKYTKIN 
GS=MAAVALITSIN 



 

 

ALKUPERÄINEN CE - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA 
 
 
VAKUUTTAA TÄTEN VASTUUNSA, ETTÄ 
TILAUKSENPOIMIJA 
 
 
    Malli:    LUI PK 
    Sarjanumero  MPK201XXXX 
    Valmistusvuosi:  201X 
 
 
ON YHDENMUKAINEN SEURAAVIEN MÄÄRÄYSTEN, STANDARDEJEN 
JA TEKNISTEN TIETOJEN MUKAISESTI: 
 
 
Direktiivi 2006/42/EY (konedirektiivi) 
Direktiivi 2014/30/EU (sähkömagneettinen direktiivi) 
 
 
 
Castelfidardo, pp/kk/ vvv   laillinen edustaja 
 
     BRAVI PIERINO 
 
 
 
 
Konedirektiivin liitteen IX mukainen ilmoitettu laitos: TUV ITALIA (0948) 
 

CE-SERTIFIOINTI Nº: XXXXXXXXX 
 
Teknisten asiakirjojen perustamiseen valtuutetun henkilön nimi ja laillinen edustaja osoitteessa 
Braviisol DM srl, SS ADRIATICA 16 KM 314,600-60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA. 

TESTIKERTOMUS 
 
 

Yritys: 
 
   DIVISIONE MECCANICA SRL 
   S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 
   60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA 
 
 
Aihe: 
   TILAUKSENPOIMIJA 
   Malli:    LUI PK 
   Sarjanumero:  MPK201XXXX 
   Valmistusvuosi:  201X 
 
 
TESTIT SUORITETTU? 
 

• ÖLJYHYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄN TESTI   KYLLÄ 
 

• SÄHKÖJÄRJESTELMÄTARKASTUS    KYLLÄ 
 

• ENIMMÄISKUORMANRAJOITTIMEN TARKISTUS  KYLLÄ 
 

• KUORMATESTAUS RAJOITETULLA KAPASITEETILLA KYLLÄ 
 
 
 
 
 
 
 
Castelfidardo, pp/kk/vvvv    TARKASTAJA 
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TAKUURAJOITUKSET - Takuuilmoitus   
  
JOS TAKUU EI KUULU KAUPAN PIIRIIN, KONEELLE ANNETUSSA 
TAKUUSSA NOUDATETAAN SEURAAVIA OHJELINJOJA. 
 
BRAVIISOL SRL takaa, että kaikki valmistamansa ja myymänsä uudet yksiköt ovat 
yrityksessä käytettyjen viimeisimpien määrittelyjen mukaisia. Hydrauliselle akselille ja 
sylinterille annetaan lisäksi erityinen 10 vuoden takuu.  Valmistaja takaa koneen 
materiaalivikojen ja/tai normaalissa käytössä syntyvien vikojen varalta 3 vuodeksi myynnin 
rekisteröimispäivästä lähtien tai jos rekisteröintiä ei ole tehty, siitä päivämäärästä lähtien 
jolloin yksikkö toimitettiin tehtaalta. Takuun piiriin ei kuulu akku (akut), jolle annetaan 
vuoden takuu kyseisestä ostopäivämäärästä alkaen. Kyseisenä aikana takuun piirissä 
tehtävät pyynnöt tulee rajoittaa kyseisten viallisten osien vaihtoon tai korjaamiseen. 
Valmistajan tehtäviin kuuluu jokaisen suunnittelu- tai valmistusvirheen vuoksi vialliseksi 
myönnetyn tuotteen lähettäminen ilman erillistä maksua. Tarvittavien korjaus- ja 
vaihtotoimenpiteiden suorittamiseen kuuluvat työkustannukset ja vastaavat 
matkakustannukset taataan 1 vuoden ajalle kyseisestä ostopäivästä lähtien, valmistajan 
käyttämän kertamaksun mukaisesti.    
 
Takuun piirissä suoritettavia pyyntöjä pidetään voimassa VAIN jos viallinen osa lähetetään 
esimaksettuna valmistajalle, joka tunnistaa tarkastuksen jälkeen mahdollisen materiaalissa 
ja/tai työstössä olevan vian olemassaolon. Takuun piirissä suoritettavat toimintapyynnöt 
voidaan hyväksyä VAIN jos niihin on liitetty erityiset valmistajan vaatimat tiedot (kuten esim. 
sarjanumero).  
 
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa, korjata, vaihtaa keskenään tai toimittaa 
kaiken arvostelun yläpuolella tekemänsä päätöksen mukaan uuden, käytetyn tai uudelleen 
rakennetun, kootun, alihankkijan kokoamien tai hitsaamalla kootun osan. 
 
TÄMÄ TAKUUVAKUUTUS EI TAKAA VAHINKOJA, JOTKA JOHTUVAT:   
 
1. Lähetyksestä 
2. Yksikön väärästä käytöstä mukaan lukien rajat, kuormat ja/tai tehtaalla annetut 

määräykset ylittävä käyttö.  
3. Natural disasters (such as flood, fire, wind and lightningLuonnonmullistuksista 

(kuten tulvat, tulipalot, tuuli ja salamat) 
4. Yrityksen käyttöoppaissa tai tehtaalta saapuvissa lehtisissä osoitettujen tarkoi-

tuksenmukaisen katsastuksen ja huollon puutteesta    
 
BRAVIISOL DOES NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY FOR: 
 
1. Osien korjaamisesta, joita on peukaloitu.   
2. Muutoksista ja korjauksista, jotka on suoritettu ilman valmistajan etukäteen antamaa 

lupaa.   
3. Kulutusosiin liittyvistä töistä kuten renkaat ja akut 
4. Epäsuorista, vian seurauksena syntyvistä tai erityisistä vahingoista (mukaan lukien 

esimerkiksi voitot ja tappiot, tulomenetys, pääomakustannukset, tilapäisten varustei-
den kustannukset, seisokkiajan kustannukset, tarkastuskustannukset, kolmansien 
osapuolien tekemät vaatimukset, henkilö- tai omaisuusvahingot) jotka ovat jokaisen 
takuuta, sopimusta, huolimattomuuden, oikeusvastuuta tai mitä tahansa lakioppia 
rikkovan pyynnön perusteena.   

SÄHKÖOSIIN LIITTYVÄ TAKUU ANNETAAN SEURAAVILLA 
EHDOILLA  
Akku on kytketty oikein lataamista varten tässä käyttöohjeessa annettujen 
ohjeiden mukaisesti ja/tai Valmistajan toimittaman sähkökaavion mukaisesti.    
 
 
 
TOIMINTAMENETELMÄ TAKUUN PIIRISSÄ SUORITETTAVIA TÖITÄ 
VARTEN: 
Valmistajalle on ilmoitettava kirjallisesti tai faksilla (ei yksinomaan 
suullisesti) kaikista takuun piirissä suoritettavista huoltopyynnöistä 48 
tunnin sisällä ongelman syntymisestä.  
 
Takuun piirissä suoritettavat huoltopyynnöt on esitettävä lähimmälle 
aluemyyjälle tai suoraan valmistajalle. 
 
 
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 I-60022 Castelfidardo (AN)  Italy 
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com 
 
 
 
Valmistaja vahvistaa kirjallisesti tai faksilla asiakkaan esittämän takuun 
piirissä suorittaman huoltopyynnön ja antaa vaadittavan huollon omien 
teknikkojensa kautta.  
 
Asiakkaan vaihtamaa viallista materiaalia (valmistajan valtuuttama) tulee 
säilyttää 120 vuorokauden ajan, jotta valmistajalla on mahdollisuus kiistää 
vika vääräksi tai tarkastaa se. Tarpeen vaatiessa vialliset osat lähetetään 
valmistajalle.   
 
Tarpeen vaatiessa ottakaa valokuvia viallisesta osasta ja alueesta, jossa 
laitetta käytettiin.  Toimi näin sekä epämiellyttävien ristiriitaisuuksien syn-
tymisen ehkäisemiseksi että koneidemme laadun, takuun ja turvallisuuden 
parantamiseksi.  
 
KYSEINEN TAKUUILMOITUS ON YKSINOMAINEN JA VOIMASSA 
KAIKKIEN MUIDEN ANNETTUJEN TAI HILJAISTEN TAKUIDEN SIJAAN. 
KYSEISET MUUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MYYNTIIN TAI 
ERITYISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUUN SOVELTUVUUTEEN 
LIITTYVÄT TAKUUT OVAT TÄMÄN TAKUUN MYÖTÄ SULJETTU POIS. 
Ketään työntekijää, myyjää, myyntiedustajaa tai muuta henkilöä, joka 
vakuuttaa toimivansa BRAVIISOL DM SRL:N puolesta, ei ole valtuutettu 
muuttamaan tämän takuun ehtoja tai ottamaan valmistajan puolesta 
vastuuta tai velvoitteita, jotka ylittävät tämän takuun asettamat 
velvollisuudet.   



 

 

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600  
60022 Castelfidardo (AN) 
 

Tel. 071.7819090  
Fax 071.7819355 
 

E-mail: info@bravi-platforms.com 
Verkkosivusto :  www.bravi-platforms.com 
Varaosat:        www.bravi-parts.com 


