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ĮVADAS
Šis vadovas yra ypatingai svarbus. Visada jį laikykite mašinoje.
Šio vadovo paskirtis – savininkui, naudotojams, operatoriams, išperkamąją
nuomą siūlančioms firmoms ir mašinos išperkamąja nuoma besinaudojantiems
subjektams nurodyti pagrindines saugos priemones ir eksploatavimo tvarką,
siekiant užtikrinti saugų ir teisingą mašinos naudojimą pagal iš anksto numatytą paskirtį.
Kadangi nuolat tobulina savo gaminius, bendrovė BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA S.R.L. pasilieka teisę keisti techninius mašinos duomenis be
jokio išankstinio informavimo.
Norėdami atnaujintos informacijos, kreipkitės į

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

.

Dėl :

PERSPĖJIGAMINYS PRIVALO ATITIKTI VISAS
TECHNINIUOSE DOKUMENTUOSE NURODYTAS SU SAUGA SUSIJUSIAS
TVARKAS.
NORĖDAMI GAUTI INFORMACIJOS APIE
BET KOKIUS TECHNINIUS DOKUMENTUS, SUSIJUSIUS SU NAUDOJAMAIS
BRAVISOOL DIVISIONE MECCANI S.R.L.
GAMINIAIS, KREIPKITĖS Į BRAVIISOL
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. ARBA Į
SAVO VIETINĮ BRAVIISOL DIVISION MECCANICA S.R.L. ATSTOVĄ.

•
•
•
•
•
•
•
•

pranešimo apie nelaimingus atsitikimus
su gaminio sauga susijusių leidinių
su dabartiniu savininku susijusios informacijos atnaujinimo
su gaminio sauga susijusių klausimų
su standartų ir reglamentų atitikimu
susijusios informacijos
su specialiomis gaminio naudojimo
paskirtimis susijusių klausimų
su gaminio pakeitimais susijusių klausimų

KREIPKITĖS Į:
PAVOJAUS SIMBOLIAI IR TERMINAI
Šis pavojaus simbolis yra reikalingas norint atkreipti dėmesį į
potencialius pavojus, galinčius pasibaigti sužeidimais. Siekdami išvengti galimų rimtų sužeidimų arba mirtinų nelaimingų
atsitikimų, vadovaukitės visais po šio simbolio pateiktais saugos nurodymais

PAVOJUS

DĖMESIO

PERSPĖJI-
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NURODO LABAI PAVOJINGĄ SITUACIJĄ, KURIOS
NEIŠVENGUS, GALIMA LABAI STIPRIAI ARBA NETGI
MIRTINAI SUSIŽEISTI. LIPDUKO FONAS RAUDONAS.
NURODO POTENCIALIAI PAVOJINGĄ SITUACIJĄ, KURIOS
NEIŠVENGUS, GALIMA GANA STIPRIAI SUSIŽEISTI. BE
TO, JIS GALI BŪTI NAUDOJAMAS NORINT NURODYTI
NESAUGIUS DARBUS. LIPDUKO FONAS GELTONAS.

NURODO POTENCIALIAI PAVOJINGĄ SITUACIJĄ, KURIOS NEIŠVENGUS, GALIMA LABAI STIPRIAI ARBA NETGI MIRTINAI SUSIŽEISTI. ŠIO
LIPDUKO FONAS MĖLYNAS, BALTAS ARBA ORANŽINIS.
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1 SKYRIUS.
SAUGOS PRIEMONĖS
1.1 BENDRA INFORMACIJA
Šiame skyriuje aprašoma, kokios reikalingos saugos priemonės, kad būtų užtikrintas teisingas ir saugus mašinos eksploatavimas bei techninė priežiūra. Siekiant
užtikrinti tinkamą mašinos eksploatavimą, būtina nustatyti kasdienius veiksmus
pagal šiame vadove pateiktus nurodymus.
Be to, siekiant užtikrinti saugų mašinos eksploatavimą, būtina, kad kvalifikuotas
asmuo parengtų techninės priežiūros programą pagal šiame vadove ir kituose
remonto tvarkos ir techninės priežiūros dokumentuose pateiktą informaciją.
Minėtos programos būtina kruopščiai laikytis.
Savininkas, naudotojai, išperkamąją nuomą siūlančios firmos ir mašinos išperkamąja nuoma besinaudojantys subjektai negali prisiimti atsakomybės už mašinos
veikimą neperskaitę šio vadovo ir neužbaigę mokymų apie eksploatavimo tvarką
prižiūrint kvalifikuotam specializuotam operatoriui.
Dėl papildomos informacijos apie saugą, mokymą, patikrą, techninę priežiūrą,
naudojimo paskirtį ir eksploatavimą kreipkitės į Braviisol Divisione Meccanica s.r.l.

PERSPĖJI-

JEI NEBUS PAKANKAMAI LAIKOMASI ŠIAME
VADOVE IŠVARDYTŲ SAUGOS PRIEMONIŲ, GALIMA SUGADINTI MAŠINĄ,
TURTĄ IR RIMTAI ARBA MIRTINAI SUŽEISTI ASMENIS

Mašinos patikra

•

Eksploatuokite mašiną tik atlikę veikimo patikras ir apžiūras.
Dėl išsamesnių nurodymų skaitykite šio vadovo 2 skyrių.

•

Suaktyvinkite mašiną tik atlikę visas aptarnavimo ir techninės priežiūros procedūras, pagal darbo tvarkos ir techninės priežiūros vadove nurodytus reikalavimus.

•

Įsitikinkite, kad visi saugos įtaisai veikia tinkamai. Bet kokie
šio įrenginio pakeitimai yra laikomi saugos reglamentų pažeidimu.

PERSPĖJIBET KOKIE ORINĖS DARBINĖS PLATFORMOS PAKEITIMAI AR
PATAISYMAI GALI BŪTI ATLIEKAMI TIK GAVUS RAŠTU PATEIKTĄ GAMINTOJO LEIDIMĄ.

•

Neeksploatuokite mašinų, ant kurių saugos taisykles arba
nurodymus reiškiantys ženklai arba lipdukai yra neįskaitomi
arba jų nėra.

•

Pasirūpinkite, kad ant platformos grindų nesikauptų šiukšlių.
Pasirūpinkite, kad ant avalynės arba platformos grindų nepatektų purvo, alyvos, tepalo arba kitų panašių slidžių
medžiagų.

1.2 PRELIMINARI TVARKA
Operatoriaus mokymas ir turinio supratimas

•

Prieš eksploatuodami mašiną atidžiai
perskaitykite šį vadovą.

•
•

Eksploatuokite mašiną tik baigę įgaliotų darbuotojų mokymus.
Mašiną eksploatuoti leidžiama tik įgaliotiems ir kvalifikuotiems darbuotojams, kurie atidžiai perskaitė ir visiškai suprato PERSPĖJIMO APIE
PAVOJŲ ir DĖMESIO nurodymus, o taip pat šiame vadove pateiktus
mašinos eksploatavimo nurodymus.

•

Naudokite mašiną tik pagal BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L.
nurodytą naudojimo paskirtį.

•

Visi eksploatuojantys darbuotojai privalo susipažinti su šiame vadove nurodytomis mašinos komandomis, valdikliais ir avarinėmis funkcijomis.

•

Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis bendrovės taisyklėmis ir galiojančiais valdžios reglamentais, susijusiais su mašinos eksploatavimu.
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Darbo vietos patikra

•
•

•

Prieš eksploatuodamas mašiną, operatorius privalo imtis
visų reikalingų saugos priemonių, kad išvengtų bet kokio
pavojaus darbo vietoje.
Nesuaktyvinkite platformos ant sunkvežimių, puspriekabių
dugno, traukinių vagonų, ant vandens esančių laivų, pastolių
arba panašių konstrukcijų ar transporto priemonių, ant kurių
naudoti BRAVIISOL D.M. SRL raštu nesuteikė leidimo.
Mašina gali būti eksploatuojama nuo -20 iki 40 °C (nuo 0 iki
104 °F) temperatūroje. Pasitarkite su BRAVIISOL D.M. SRL
dėl reikšmių, susijusių su mašinos eksploatavimu temperatūroje, kuri viršija nurodytą intervalą.
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1 SKYRIUS.
SAUGOS PRIEMONĖS
1.3 EKSPLOATAVIMAS
Bendra informacija

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Naudokite mašiną išskirtinai tik darbuotojų kilnojimui su
atitinkamais įrankiais arba įranga rankiniam prekių kilnojimui.
Neeksploatuokite sulūžusios mašinos. Įvykus gedimui
mašiną išjunkite.
Staiga nekeiskite jungiklių arba valdymo svertų iš vienos
padėties į kitą neįjungę neutralios padėties. Prieš perjungdami juos į sekančios funkcijos padėtį, visada pirmiausia
įjunkite neutralią padėtį. Suaktyvinkite komandas spausdami
lėtai ir vienodai.
Jei ant platformos yra žmonių, darbuotojams leiskite atleisti
arba suaktyvinti mašiną nuo žemės tik avariniu atveju.
Pasirūpinkite, kad elektros įrankiai būtų tinkamai padėti į
vietą ir neliktų kaboti už maitinimo laidų platformos darbo
zonoje.
Prieš palikdami mašiną be priežiūros, visiškai nuleiskite
krepšį ir išjunkite mašiną. Išimkite raktą, kad mašinos negalėtų panaudoti pašaliniai asmenys.
Draudžiama mašina vežti keleivius.
Eksploatavimo metu tik operatoriui leidžiama būti mašinoje.
Akumuliatoriaus skystis yra ypatingai ėsdinantis. Pasirūpinkite, kad jis nepatektų ant odos arba ant drabužių.
Įkraukite akumuliatorius gerai ventiliuojamoje zonoje.
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1.4 NUKRITIMO PAVOJUS
•

Prieš eksploatuodami mašiną pasirūpinkite, kad visi
apsauginiai užtvarai ir vartai būtų pritvirtinti teisingose
padėtyse.

•
•

Stovėkite abi kojas tvirtai pastatę ant platformos grindų.

•

Nenaudokite kėlimo grupės lipimui ant platformos arba
nulipimui nuo jos.

•

Lipdami ant platformos arba nulipdami nuo jos būkite
labai atsargūs. Įsitikinkite, kad kėlimo grupė yra visiškai
nuleista. Lipdami ant platformos arba nulipdami nuo jos
būkite atsisukę į mašiną.

•

LUI PK komandų, valdiklių ir apsauginių jutiklių veikimas
buvo sukurtas taip, kad operatorius prie mašinos liestųsi
„keturiomis kūno dalimis“: abi rankos ir abi kojos PRIVALO nuolat liestis prie mašinos, tuo metu, kai ji
eksploatuojama.

•

Lipdami į mašiną arba iš jos visada prie mašinos
lieskitės „trimis kūno vietomis“, taip, kad abi rankos ir
viena koja arba abi kojos ir viena ranka nuolat liestųsi
prie mašinos.

•

Jei statybų aikštelių institucijos arba kiti reglamentai
reikalauja prisitvirtinti mašinoje virve, šioje mašinoje
tvirtinimo vietai rekomenduojama naudoti apsauginio
diržo prisegimo vietą. Nenaudokite šios vietos platformai, bet kokiam kitam įrenginiui arba medžiagai kelti,
prikabinti arba paremti. Prisitvirtinti virve reikia, kai
judėjimas apribotas ir galima judėti tik platformos
ribose. Tai nėra nuo kritimo saugantis įtaisas. Jei jį
naudosite kaip apsaugą, galite mirti arba labai susižeisti.

Nedėkite kopėčių, dėžių, laiptų, lentų arba kitų panašių
daiktų ant platformos grindų, kad padidintumėte jos
naudojimo spindulį.
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1 SKYRIUS.
SAUGOS PRIEMONĖS
1.5 ELECTROCUTION HAZARD

1.6 APVIRTIMO PAVOJUS

Mašina nėra izoliuota nuo elektros.
Laikykitės mažiausiai 3 metrų (10 pėdų) atstumo tarp bet kurios mašinos dalies
ir jame esančio vairuotojo su atitinkamais įrankiais ir įrangos bei elektros įrangos, kurios vardinė įtampa mažiausiai 50 000 voltų.
Būtina pridėti 0,3 metro (1 pėdą) kiekvienam papildomam 30 000 voltų arba
didesnės įtampos padidėjimui.
Mažiausią saugų eksploatavimo atstumą galima sumažinti, jei yra izoliavimo
barjerų, skirtų kontaktų apsaugai, jei šie barjerai buvo pritaikyti elektros linijų,
kurias apsaugoti jie yra skirti, įtampai.
Barjerai negali būti mašinos dalis ir negali būti prie jos prijungti. Mažiausias saugaus eksploatavimo atstumas gali būti sumažintas iki izoliavimo barjerams nurodyto eksploatavimo dydžio. Atstumą privalo nustatyti kvalifikuotas asmuo,
remdamasis bendrovės, vietiniais ir valdžios reglamentais, susijusiais su darbų
vykdymu šalia aukštos įtampos įrangos.

•
•
•
•
•

•
ĮTAMPOS DIAPAZONAS
(NUO VIENOS IKI KITOS FAZĖS)

MAŽIAUSI DARBINIAI
SAUGŪS ATSTUMAI m (ft)

•
•

Nuo 0 iki 50 kV

3 (10)

Nuo daugiau nei 50 kV iki 200 kV

5 (15)

Nuo daugiau nei 200 kV iki 350 kV

6 (20)

Nuo daugiau nei 350 kV iki 500 kV

8 (25)

Nuo daugiau nei 500 kV iki 750 kV

11 (35)

Nuo daugiau nei 750 kV iki 1000 kV

14 (45)

•

Prieš vairuodamas mašiną vartotojas privalo susipažinti su
darbo vietos paviršiumi. Vairuodami transporto priemonę
neviršykite leidžiamų nuolydžių arba skersinių nuolydžių.
Nekelkite platformos ir nevairuokite mašinos kai platforma
pakelta ant nuolydžio arba ant nelygaus ar minkšto paviršiaus.
Prieš vairuodami ant grindų, tiltų, sunkvežimių arba kitų paviršių, patikrinkite jų didžiausios keliamosios galios vertes.
Neviršykite didžiausios pakeltos platformos apkrovos.
Paskirstykite krovinį vienodai virš krovinio skyriaus ir ant
platformos.
Laikykite mašinos važiuoklę mažiausiai 0,6 metro (2 pėdų)
atstumu nuo angų, nelygių vietų, nuolydžių, kliūčių, šiukšlių,
paslėptų angų ir kitų potencialių pavojų, kuriuos galima aptikti ant žemės.
Nebandykite mašinos naudoti kaip krano. Neriškite ir netvirtinkite mašinos prie bet kokios kitos šalia esančios konstrukcijos.
Nedidinkite platformos dydžio prailgindami aikštelę arba
pritvirtindami neleistinus priedus. Jei mašinos zonoje yra
didesnis vėjas, jos stabilumas sumažėja.
Jei kėlimo grupė arba platforma įstringa taip, kad vienas
arba daugiau ratų pakyla nuo grindų, būtina, kad operatorius
nuliptų nuo platformos bandydamas atlaisvinti mašiną. Tam,
kad stabilizuotumėte mašiną ir nulaipintumėte darbuotojus
nuo platformos, naudokite kraną, šakinį krautuvą arba kitą
tinkamą įrangą.
Griežtai draudžiama lipti į platformą arba iš jos, kai ji pakelta.

PASTABA: būtina laikytis mažiausių darbinių saugių atstumų, nebent
bendrovė, vietiniai ar valdžios reglamentai numato kitaip.
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1 SKYRIUS.
SAUGOS PRIEMONĖS
1.7 SUSPAUDIMO IR SUTRENKIMO PAVOJAI

1.8 KĖLIMAS IR GABENIMAS

•

Bendra informacija

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Visi darbuotojai, tiek eksploatuojantys mašiną arba esantys
ant žemės, privalo mūvėti taikomų reglamentų nustatytas arba
darbo vietoje atliktoje rizikos analizėje nurodytas asmeninės
apsaugos priemones.
Kai mašina eksploatuojama arba platforma pakelta ar nuleista,
būtinai laikykitės saugaus atstumo virš, po arba abiejose platformos pusėse.

Kai mašina eksploatuojama, nelįskite už platformos užtvarų.
Važiuodami mašina tose vietose, kur matomumas ribotas, paskirkite
asmenį stovėti priekyje, kad nurodytų bet kokius pavojus.
Vairuodami, pašalinius darbuotojus laikykite mažiausiai 1,8 metro (6
pėdų) atstumu nuo mašinos.
Reguliuokite važiavimo greitį atsižvelgdami į šias sąlygas: žemės
arba grindų paviršiaus sąlygos, eismas, matomumas, nuolydis, kitų
darbuotojų vieta ir bet kurie kiti veiksniai, kurie galėtų sukelti atsitrenkimo arba asmeninių sužeidimų pavojų.
Nepamirškite stabdymo atstumų nepriklausomai nuo mašinos greičio.
Nevažiuokite dideliu greičiu ribotoje, ankštoje arba siauroje vietoje,
arba važiuodami atbuline eiga.
Visada būkite ypatingai atidūs, kad išvengtumėte kliūčių, nesusidurtumėte su jomis įjungdami eksploatavimo komandas, jos neatsitrenktų į asmenį ant platformos arba jos sutrukdytų darbui.
Pasirūpinkite, kad kitų mašinų operatoriai, kurie yra pakelti arba ant
žemės, būtų informuoti apie orinę platformą. Nuo pakeltų kranų atjunkite elektros maitinimą.
Patarkite kitiems darbuotojams nedirbti, nestovėti arba nevaikščioti
po pakelta platforma. Jei reikia, pažymėkite grindis arba žemę specialiais užtvarais.
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•

Kėlimo ir gabenimo metu darbuotojams neleidžiama stovėti ant platformos.

•

Stumkite arba traukite LUI PK. mašiną išskirtinai tik avariniu atveju,
įvykus gedimui, dingus elektrai arba ją įkeliant arba nukeliant ir
VISADA užblokavę variklio stabdį, kaip nurodyta šiame vadove
pateiktose instrukcijose.

•

Prieš keldami arba gabendami pasirūpinkite, kad platforma būtų
visiškai nuleista ir tuščia.

•

Keldami mašiną šakiniu krautuvu pasirūpinkite, kad šakės būtų spe
cialiai tam skirtose mašinos vietose. Kelkite tinkamos keliamosios
galios šakiniu krautuvu. Norėdami sužinoti mašinos svorius,
žiūrėkite techninių duomenų lentelę 5 skyriuje - „Mašinos techniniai
duomenys“.

•

Apie kėlimo informaciją skaitykite šio vadovo 3 skyriuje - „Mašinos
eksploatavimas“.
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2 SKYRIUS.
PARUOŠIMAS IR PATIKRA
2.1 DARBUOTOJŲ MOKYMAS

2.2 PARUOŠIAMIEJI PATIKROS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI

Orinė platforma yra darbuotojų gabenimo įrenginys.
Taigi, ją privalo eksploatuoti ir jos techninę priežiūrą atlikti išmokyti ir
kvalifikuoti darbuotojai.
Mašinos eksploatuoti neleidžiama asmenims, veikiamiems alkoholio
arba vaistų, arba asmenims, kenčiantiems nuo epilepsijos priepuolių,
aukščio baimės arba fizinės kontrolės praradimo..

BRAVIISOL pateikia su mašinos patikra susijusią informaciją tolesnėje 2.3
lentelėje .
Papildomos informacijos apie orines darbines platformas žiūrėkite vietiniuose reglamentuose. Patikrų ir techninės priežiūros darbų intervalas turi būti
sumažintas atsižvelgiant į poreikį: kai mašina eksploatuojama blogomis
aplinkos sąlygomis, dažniau arba atliekant sunkius ir ypatingai reiklius darbus.

Mokymo metu, operatoriai turi būti supažindinami su šiais
dalykais:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komandų esant platformoje arba ant žemės ir avarinių komandų, o taip pat apsaugos sistemų naudojimas ir apribojimai.
Prie mašinos pritvirtinti komandų ir valdymo ženklai, instrukcijos ir perspėjimai.
Darbdavio ir valdžios reglamentų nustatyti reglamentai.
Patvirtinto apsaugos nuo nukritimo įrenginio naudojimas
prireikus.
Pakankamos žinios apie mašinos mechaninį veikimą, siekiant
atpažinti tikrą arba potencialų sutrikimą, arba gedimą.
Saugūs mašinos eksploatavimo metodai susidūrus su ypač
aukštai esančiomis kliūtimis, kita įranga arba judančiomis kliūtimis, duobėmis, angomis ir nelygiu nusileidimu.
Metodai, kaip išvengti neapsaugotų elektros laidų keliamų pavojų.
Konkrečiam darbui mašina arba jos naudojimo paskirčiai taikomi
reikalavimai.

Mokymo priežiūra
Mokymai turi būti rengiami prižiūrint kvalifikuotam asmeniui, atviroje
zonoje, ten kur nėra kliūčių. Mokymai turi tęstis tol, kol mokinys sugebės saugiai eksploatuoti mašiną.
Operatoriaus atsakomybė
Operatorius privalo būti išmokytas arba atsakomybę ir leidimą išjungti
mašiną sutrikimo arba gedimo atveju arba, kai yra kitų nesaugių
sąlygų, susijusių su mašina ir darbo vieta.
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2.3 PRELIMINARIOS PATIKROS PRIEŠ PALEIDIMĄ
Patikra prieš eksploatavimą apima šiuos darbus:
1. Valymas – apžiūrėkite ir patikrinkite, ar ant jokių paviršių nėra jokio
nuotėkio (alyvos, hidraulinio skysčio arba akumuliatoriaus rūgšties) arba
pašalinių objektų. Perspėkite techninės priežiūros darbuotojus apie bet kokius akivaizdžius nuotėkius.
2. Ženklai ir lipdukai – apžiūrėkite ir patikrinkite, ar jie visi švarūs ir įskaitomi. Patikrinkite, ar netrūksta jokio ženklo ar lipduko.
2.A
Pasirūpinkite, kad bet kuris neįskaitomas ženklas arba lipdukas būtų nuvalytas arba pakeistas. (Žr. „Lipdukų naudojimas“ 3 skyriuje).
3. Eksploatavimo ir saugos vadovai – įsitikinkite, kad vandeniui atspariame skyriuje būtų šie vadovai (2.A pav.) :
Eksploatavimo ir saugos vadovas, EMI saugos vadovas (skirta tik ANSI/
CSA specifikacijoms) ir ANSI atsakomybės vadovas (skirta tik ANSI/CSA
specifikacijoms).
4. Išsamios kasdienės patikros pristatymas – (žr. 2.4 skyrių).
5. Akumuliatorius – prireikus įkraukite (žr. 3.5 skyrių).
6. Hidraulinė alyva – hidraulinės alyvos lygis rezervuare gali skirtis,
atsižvelgiant į alyvos temperatūrą. Tai yra, gali būti, kad šaltoje mašinoje
alyvos lygis nepasieks žymos „PILNA“ matavimo lazdelėje.
Pakelkite ir nuleiskite keltuvą kelis kartus, kad ant matavimo lazdelės pamatytumėte tikslesnį lygį.
Kai hidraulinė alyva įkais, patikrinkite ant matavimo lazdelės nurodytą lygį,
kuris turėtų būti lygus arba netoli žymos „PILNA“.
•
NEPILKITE AUKŠČIAU ŽYMOS „PILNA“
•
VISADA PAPILDYKTE alyvą, jei jos lygis žemiau žymos
„PAPILDYTI“.
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2 SKYRIUS.
PARUOŠIMAS IR PATIKRA
PASTABA :
Hidraulinės alyvos lygį tikrinkite, kai mašinos krepšys nuleistas, po dangčiu esančiame patikros
langelyje. Jei reikia, papildykite mineraline alyva,
kurios klampumo indeksas 22 (klimato sąlygoms,
kai temperatūra labai žema ir siekia mažiau nei -20
°C, rekomenduojama naudoti žemesnės užšąlamo
temperatūros, apie -45 °C mineralinę
alyvą.

2.4 PILNA KASDIENĖ PATIKRA

PERSPĖJISIEKDAMI IŠVENGTI GALIMŲ SUŽEIDIMŲ, PASIRŪPINKITE, KAD PATIKROS METU BŪTŲ IŠJUNGTAS MAŠINOS MAITINIMAS.
NEEKSPLOATUOKITE MAŠINOS, KOL BUS SUTAISYTAS BET KOKS ARBA VISI MAŠINOS GEDIMAI.

Dėmesio, taršos pavojus
Nešalinkite alyvos į aplinką.

PERSPĖJI-

LENTELĖ 2.3

TIPAS

DAŽNUMAS

NEPRALEISKITE APATINĖS PAGRINDO RĖMO DALIES APŽIŪROS.
APŽIŪRĖKITE IR PATIKRINKITE, AR NĖRA PAŠALINIŲ OBJEKTŲ ARBA
ŠIUKLIŲ, GALINČIŲ LABAI SUGADINTI MAŠINĄ.
ATSAKINGA
S AMSUO

DARBĄ

NUORODA

ATLIEKANTIS
ASMUO
PRELIMINA
RI PATIKRA
PRIEŠ
PALEIDIMĄ

Prieš kiekvieną
darbo dieną arba
kiekvieną kartą
pasikeitus
operatoriui.

DAŽNA

3 mėnesių arba 150
valandų intervalais
(atsižvelgiant į
aplinkybes) arba, jei
mašina nebuvo
naudojama daugiau
nei 3 mėnesius,
arba, jei buvo
įsigyta jau naudota.

PATIKRA

METINĖ
PATIKRA

Metinė, praėjus 13
mėnesių nuo
paskutinės patikros

Naudotojas
arba
operatorius

Naudotojas arba
operatorius

Savininkas,

BRAVI

pardavėjas

kvalifikuotas

arba

mechanikas

naudotojas.

Savininkas,

BRAVI

pardavėjas

kvalifikuotas

arba

mechanikas

naudotojas.
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Saugos ir
eksploatavimo
vadovas ir
susijusios
patikros formos

Remonto ir
techninės
priežiūros
vadovas bei
susijusios
patikros formos

Remonto ir
techninės
priežiūros
vadovas bei
susijusios
patikros formos

Operatorius negali prisiimti atsakomybės eksploatuoti šią mašiną, kol perskaitys
ir supras kiekvieną jo dalį ir visų pirma išbandys, kaip transporto priemonė
važiuoja prižiūrint kvalifikuotam specializuotam operatoriui.
Šią mašiną gali eksploatuoti tik įgalioti darbuotojai ir kvalifikuoti operatoriai. Šis
vadovas ir jo priedai turi būti laikomi neatskiriama šios mašinos dalimi ir turi visada likti mašinoje.

PERSPĖJIGamintojas, BRAVIISOL D.M. SRL, negali
tiesiogiai kontroliuoti mašinos eksploatavimo. Galutinis naudotojas yra
atsakingas už mašinos naudojimą pagal saugos reglamentus.
Operatorius yra atsakingas už kruopščią mašinos patikrą prieš kiekvieną naudojimą.

Išsamios kasdienės patikros tikslas – apžiūrėti ir patikrinti, ar mašina tvarkinga,
įsitikinti, kad nėra sutrikimų, gedimų arba nukrypimų ir nustatyti, ar reikalinga
įprasta techninė priežiūra. Jei mašina pažeidžiama arba pakeičiama be leidimo
ir nebėra tokia, kokia buvo pristatyta, nedelsiant pažymėkite, kad ji buvo modifikuota ir NENAUDOKITE JOS.
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2 SKYRIUS.
PARUOŠIMAS IR PATIKRA
2.5 KIEKVIENĄ KARTĄ PRIEŠ NAUDODAMI

2.6 VEIKIMO PATIKROS

•

„Išsamios patikros“ pabaigoje atlikite visų sistemų veikimo patikrą vietoje, kuri
nėra pernelyg aukštai arba su kliūtimis.
Dėl išsamesnių eksploatavimo nurodymų, skaitykite šio vadovo 3 skyrių.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pasirūpinkite, kad visi vadovai būtų oro sąlygoms atsparioje vadovams skirtoje dėžėje mašinoje.
Pasirūpinkite, kad plokštelė su platformos serijos numeriu, o taip
pat visi apsauginiai lipdukai būtų savo vietoje ir visi jie būtų puikios būklės ir įskaitomi.
Patikrinkite mašiną, kad įsitikintumėte, jog mašinoje nėra sutrikimų, gedimų, suvirintų dalių įtrūkimų, gedimų, bet kokių pažeidimų arba neleistinų pakeitimų, atsiradusių gamintojui pristatant
mašiną.
Apžiūrėkite ir patikrinkite krepšį, platformos turėklus ir patikrinkite, ar įėjimo vartai veikia tinkamai ir visiškai bei automatiškai
užsidaro.
Patikrinkite vandens lygį akumuliatoriuose ir įsitikinkite, kad nėra
nuotėkio. Akumuliatoriaus kabeliai turi būti teisingai prijungti prie
gnybtų. Ant jų negali būti jokių rūdžių.
Apžiūrėkite ir išbandydami patikrinkite, ar visi saugos ir asmeninės apsaugos įtaisai veikia tinkamai.
Apžiūrėkite ir patikrinkite, ar padangos nepažeistos, nesubraižytos ir giliai neįpjautos. Apžiūrėkite ir patikrinkite, ar prie padangų
ir ratų arba aplink juos nėra prilipusių šiukšlių.
Išoriškai patikrinkite hidraulinius, elektrinius ir mechaninius komponentus. Patikrinkite, ar kiekvienas komponentas turi visas
dalis, jos nėra atsilaisvinusios ir tvirtai prisuktos tam skirtoje vietoje, nėra matomų nuotėkių, per didelio nusidėvėjimo požymių
arba pažeistų vietų.
Apžiūrėkite ir patikrinkite, ar nėra atsilaisvinusių ir po transporto
priemone kabančių laidų arba kabelių.
Apžiūrėkite ir patikrinkite, ar raktinis jungiklis krepšyje veikia tinkamai.
Apžiūrėkite ir patikrinkite, kaip veikia avarinio sustabdymo
mygtukai: vienas yra valdymo pulte krepšyje ir vienas yra ant
važiuoklės valdymo pulto.
Apžiūrėkite ir išbandydami patikrinkite, ar rankinis avarinio nuleidimo svertas veikia tinkamai.
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JEI MAŠINA NEVEIKIA TINKAMAI, NEDELSDAMI JĄ IŠJUNKITE. INFORMUOKITE TECHNINĘ
PRIEŽIŪRĄ PASKIRTUS ATLIKTI DARBUOTOJUS APIE PROBLEMĄ.
NENAUDOKITE MAŠINOS, KOL NEBUS PATVIRTINTA, KAD JI TINKAMA
NAUDOTI.

PERSPĖJI-

Veikimo patikros elementai
1.

Naudodami ant žemės esantį valdymo pultą, be apkrovos platformoje
atlikite šiuos veiksmus:
a.

2.

Suaktyvinkite ant žemės esančio pulto komandas: platformos
pakėlimą ir nuleidimą.
b.
Pasirūpinkite, kad visos mašinos funkcijos buvo išjungiamos
suaktyvinus (paspaudus) avarinio sustabdymo mygtuką.
c.
Apžiūrėkite ir patikrinkite, ar rankinis avarinio nuleidimo svertas
veikia tinkamai.
Platformoje esančiu valdymo pultu atlikite šiuos veiksmus:
a.

b.
c.

Kelis kartus pakelkite ir nuleiskite platformą nuo 0,61 iki 0,92
metrų. Patikrinkite ir įsitikinkite, kad platforma būtų pakeliama ir
nuleidžiama tolygiai. Patikrinkite ir įsitikinkite, kad keliant krepšį
vairavimas aktyvinamas automatiniu lėtu saugiu greičiu (skirta
tik LUI PK) arba stabdžių atleidimas yra išjungtas (skirta tik LUI
MINI P.A.)
Įjunkite visas funkcijas, patikrinkite ir įsitikinkite, kad tinkamai
veikia visi ribojimo jungikliai, bendrieji avariniai jungikliai ir
įjungimo jungikliai.
Transporto priemonės stabdžiai (skirta tik LUI PK). Važiuokite
transporto priemone nuolydžiu (neviršijančiu nominalios laipsnių
galios), tada sustabdykite, kad įsitikintumėte, jog visi stabdžiai
nuolydyje transporto priemonę laikys.
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2 SKYRIUS.
PARUOŠIMAS IR PATIKRA

3 SKYRIUS.
MAŠINOS EKSPLOATAVIMAS

3.

3.1

4.

5.
6.

Nuolydžio aliarmo riba: kai platforma visiškai nuleista, užvažiuokite
transporto priemone ant didesnio nei 1,5° nuolydžio bet kuria kryptimi
(neviršydami jos nominalios eksploatavimo galios ant pakilimo).
Tuo metu, kai bandysite pakelti platformą, transporto priemonės aliarmas nurodys, kad yra nuolydis.
Transmisijos greičio sumažinimo riba: jei platforma pakeliama
daugiau nei 0,4 m (1,5 - 2 pėdos), transmisijos greitis sumažinamas
1/4, palyginus su platformos nuleidimo transmisijos greičiu
(tik LUI PK.)
Platformos vartų atidarymo riba: Įėjimo vartai turi spyruokles ant
abiejų varčių, kurios automatiškai uždaro įėjimo vartus, kai tik spyruoklės atleidžiamos.
Kairiosios/dešiniosios pusės rankenos ir paminos jutiklis mašina veikia (ji juda ir yra pakelta) išskirtinai tik, jei operatorius laiko
savo ranką ant kairiosios ir dešiniosios pusės rankenos (A pav.) ir
abiem keliais spaudžia ant platformos esančias paminas (B pav.).
Šią apsauginę padėtį reikia išlaikyti visų mašinos eksploatavimo
veiksmų metu (skirta tik LUI PK.)

GAMINTOJAS NEGALI TIESIOGIAI KONTROLIUOTI MAŠINOS NAUDOJIMO PASKIRTIES AR EKSPLOATAVIMO.
NAUDOTOJAS IR OPERATORIUS PRIVALO LAIKYTIS TEISINGOS
SAUGOS TVARKOS.
Skyriuje pateikiama informacija, reikalinga norint suprasti eksploatavimo
komandų funkcijas.
3.2 MAŠINOS APRAŠYMAS
Užsakymų rinktuvas – tai sunkvežimis, kurio operatoriaus kėlimo padėtis
skirta surinkimo operacijoms atlikti (rankiniam paėmimui ir prekių surinkimui
iš lentynų).
Pagrindinis valdymo skydelis yra ant platformos.
Šis kėlimo įrenginys – tai elektrinė, savaeigė arba stumiama (LUI PK)
transporto priemonė su pakeliama darbine platforma, montuojama ant paremiamo kėlimo mechanizmo, kurį įjungia specialus vienas hidraulinis cilindras su sinchronizuotu poveikiu.
Iš platformos valdymo skydelio operatorius gali valdyti transporto priemonę
(skirta tik LUI PK) bei pakelti ir nuleisti platformą. LUI PK įrenginyje yra elektra valdoma krovinių kėlimo zona, valdoma dviem lengvai prieinamais
mygtukais, esančiais šoninėje mašinos dalyje, kuri leidžia operatoriui pakelti ir nuleisti krovinių platformą, kuri yra skirta tik daiktams ir medžiagoms,
operatoriui nepaliekant savo padėties.
LUI MINI P.A. įrenginyje yra rankiniu būdu įjungiama krovinių kėlimo zona,
lengvai valdoma svirtimi, esančiam po krovinių lentyna, kuri leidžia operatoriui pakelti ir nuleisti krovinių platformą, skirtą tik daiktams ir medžiagoms.

pic.A
7.

pic.B

Pasirūpinkite, kad visos mašinos funkcijos būtų išjungtos, kai suaktyvinamas (paspaudžiamas) avarinio sustabdymo mygtukas.
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LUI PK turi du varančiuosius ratus gale ir du ratukus priekyje.
Kai mašina aptarnaujama arba kai atliekami funkcijų patikrinimai arba avarijos atveju, jei ant platformos esantis operatorius negali jos nuleisti, būtina
naudoti nuo žemės programuojamų komandų stoties skydelį.
LUI MINI P.A. turi du laisvai besisukančius ratukus gale ir du savaime
stabdančius ratukus priekyje. Kai mašina aptarnaujama arba kai atliekami
funkcijų patikrinimai arba avarijos atveju, jei ant platformos esantis operatorius negali jos nuleisti, būtina naudoti nuo žemės valdomą komandų stotį.
NIEKADA SU LUI MINI P.A. NEATLIKITE MANEVRŲ, KAI ASMUO YRA
KREPŠYJE

19

3 SKYRIUS.
MAŠINOS EKSPLOATAVIMAS
3.3 MAŠINOS VEIKIMAS

LUI PK

Preliminarūs veiksmai
Prieš suaktyvindami mašiną su ant žemės arba platformoje esančios stoties pulto komandomis, turite įvykdyti toliau nurodytas komandas.

•

6

1-2-3

Akumuliatoriaus įtampa turi būti pakankama eksploatavimui.
Išsikrovusio akumuliatoriaus aliarmas nebūtinai turi būti įsijungęs
ant žemės esančiame valdymo pulte arba akumuliatoriaus
būsenos indikatoriuje, sumontuotame transporto priemonės šone
(tik LUI PK.).

•

Krepšio valdymo stoties pulte esantis raktinis jungiklis turi būti
nustatytas ties ant žemės esančių komandų režimu arba platformoje esančių komandų režimu.

•

Platformoje esančiame valdymo pulte ir ant žemės esančiame
valdymo pulte sumontuoti avarinio stabdymo mygtukai turi būti
padėtyje „GRĮŽTIS“ (palenkti į išorę).

•

LUI PK. modeliui: skystųjų kristalų ekrane, kuriame naudojant ant
žemės esantį valdymo pultą gali būti rodoma mašinos būsena,
įjungus mašiną turi būti rodomos įprastos eksploatavimo sąlygos.

•

LUI PK. modeliui: mašina veikia (juda ir kelia) tik, jei operatoriaus
ranka yra ant kairiojo ir dešiniojo jutiklio rankenos ir abu kelia
spaudžia ant platformos esančias paminas. Ši apsauginė padėtis
visada turi būti išlaikoma eksploatavimo metu. A ir B pav. 2.6 skyriuje)

6
LUI MINI P.A.

7

5

4

1-2-3

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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7

Ant žemės esantis valdymo pultas (3.7 skyrius)
Rankinio nuleidimo avarinis svertas (3.8 skyrius)
AC maitinimas akumuliatoriaus įkrovikliui ir įkrovimo būsenos LED
(3.6 skyrius)
Platformos pamina (2 jungikliai, po vieną kiekvienai kojai) - (3.6 skyrius)
Platformos įėjimo vartai
Platformos valdymo pultas (3.6 skyrius)
Medžiagų kilnojimo skyrius
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3 SKYRIUS.
MAŠINOS EKSPLOATAVIMAS
3.4 BŪDELĖ - (GABENIMO PLATFORMA)

3.5 AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

Nuėmimas

Žemos akumuliatoriaus įtampos aliarmo perspėjamoji lemputė

1. Pakelkite būdelę lygiagrečiai su galine dalimi (stulpu), kad atlaisvintumėte buferį ant pagrindo rėmo. Taigi, pastumkite būdelę į priekį keldami, kad visiškai ją nuimtumėte nuo transporto priemonės.

LUI PK. modelio platformoje ir ant žemės esančiuose valdymo pultose yra
žemos akumuliatoriaus įtampos indikatoriai.
LUI MINI P.A. žemos akumuliatoriaus įtampos indikatorius yra rėmo dalyje.

Montavimas
1. Pastatykite būdelę ant jai skirto buferio priekinėje
rėmo dalyje ir pastumkite atgal.

Akumuliatorių įkrovimo tvarka
Mašinoje yra sumontuotas akumuliatoriaus įkroviklis su AC elektros maitinimo įvestimi/DC elektros maitinimo išvestimi. Akumuliatorių įkroviklis
sustabdo akumuliatorių įkrovimą automatiškai, kai jie pilnai įkraunami.
PASTABA : kai akumuliatorių įkroviklis yra prijungtas prie AC elektros lizdo,
platforminės transporto priemonės transmisija išjungiama.

Būdelės dešinė
pusė - krovinio kėlimo
platforma

DĖMESIO
BŪDELĖ (GABENIMO PLATFORMA) TURI BŪTI NAUDOJAMA
IŠSKIRTINAI TIK KROVINIAMS.
NELEISKITE ASMENIMS VAIKŠČIOTI ANT GABENIMO
PLATFORMOS BŪDELĖS.
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ŠVINO RŪGŠTIES AKUMULIATORIAI GALI SUGENERUOTI SPROGIAS
VANDENILIO DUJAS ĮPRASTO EKSPLOATAVIMO METU. SAUGOKITE,
KAD ŽIEŽIRBOS, ATVIRA LIEPSNA ARBA UŽDEGTAS TABAKAS BŪTŲ
SAUGIU ATSTUMU NUO AKUMULIATORIŲ. AKUMULIATORIŲ ĮKROVIMO METU UŽTIKRINKITE TINKAMĄ ZONOS VENTILIACIJĄ.
NEĮKRAUKITE UŽŠĄLUSIO AKUMULIATORIAUS. ATIDŽIAI
IŠNAGRINĖKITE AKUMULIATORIŲ GAMINTOJO NURODYTAS SAUGOS PRIEMONES, SUSIJUSIAS SU REKOMENDUOJAMU ĮKROVIMO
GREIČIU, O TAIP PAT SU GALIMYBE NUIMTI KAMERŲ DANGTELIUS
ĮKROVIMO METU.
1.

Statykite transporto priemonę gerai ventiliuojamoje zonoje,
netoli AC sieninio lizdo.

2.

Visada naudokite įžemintą AC lizdą. Prijunkite
akumuliatorių įkroviklį prie tinkamai sumontuoto AC lizdo su įžeminimo jungtimi, laikydamiesi visų taikomų vietinių reglamentų. Įžeminti
lizdai yra reikalingi siekiant sumažinti elektros šoko pavojų – nenaudokite įžemintų adapterių ir nekeiskite kištuko. Jei naudojamas ilgintuvas, venkite per didelio įtampos nuokryčio naudodami 3 polių 12
AWG tipo laidą.
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3 SKYRIUS.
MAŠINOS EKSPLOATAVIMAS
A - A.C. MAITINIMO ĮVESTIS
AKUMULIATORIŲ ĮKROVIKLIUI
B - ĮKROVIMO BŪSENOS
PERSPĖJAMOJI
LEMPUTĖ AKUMULIATORIŲ
ĮKROVIKLIUI

A

B

3.6 PLATFORMOS VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS
3.6.1 LUI PK

7

6

8

9

10
4

3

5

LUI PK

2
11

A

12

1

B
LUI MINI P.A.
Akumuliatorių įkrovimo būsenos perspėjamosios lemputės yra
išsidėsčiusios netoli AC maitinimo įvesties, ant akumuliatorių įkroviklio važiuoklėje.
1.

Pirmą kartą prijungus, akumuliatoriaus įkroviklio LED pradeda automatiškai mirksėti kelias sekundes ir atlieka trumpą
LED bandymą, o tada prasideda įkrovimas.

2.

Kai užsidega ŽALIAS LED, akumuliatoriai įkrauti. Tada
galima atjungti akumuliatorių įkroviklį nuo AC maitinimo
tinklo (paimkite už kištuko ir ištraukite jį iš sienoje esančio
lizdo Netraukite už laido, kad jo nepažeistumėte.)

PASTABA : kai įsijungia žalias LED, akumuliatorių įkroviklis
išjungiamas automatiškai.
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13
1. Avarinis sustabdymas Mygtukas
2. Droselio rankena
3. Akumuliatorių matuoklis
4. Platformos pakėlimo mygtukas
5. Platformos nuleidimo mygtukas
6. Garso signalo mygtukas
7. Krovinio platformos nuleidimo mygtukas
8. Krovinio platformos pakėlimo mygtukas
9. Dešinysis jutiklis funkcijoms įjungti
10. Kairysis jutiklis funkcijoms įjungti
11. Valdymo svirties jungiklis dešinėje / kairėje
12. Raktinis jungiklio parinkiklis
13. Kojiniai jungikliai
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3 SKYRIUS.
MAŠINOS EKSPLOATAVIMAS
Bendra informacija

Droselio rankena

Prieš suaktyvindami mašiną su ant žemės arba platformoje esančios stoties
pulto komandomis, turite įvykdyti toliau nurodytas komandų sąlygas.

Paimkite rankeną dešine ranka ir

•
•

Platformos valdymo skydelis: pagrindinį jungiklį reikia nustatyti į
Platformos valdymo režimas „1“ arba valdymo nuo žemės režimas „2“.
Valdymo nuo žemės stotis – platformos valdymo stotis: avarinio
stabdymo mygtukai turi būti NUSTATYMO IŠ NAUJO padėtyje
(PRIJUNGUS MAITINIMĄ).

PASUKITE rankeną Į PRIEKĮ (delnu priešinga
operatoriui kryptimi), kad suaktyvintumėte transporto priemonės judėjimą PRIEKINE EIGA. Atleidus rankeną AUTOMATIŠKAI sustabdoma mašina. PIRMYN

Raktinis jungiklis: platforma/išjungimas/žemė

•
•
•

Centrinė padėtis „0“:
Pasukite į šią padėtį, kad po naudojimo mašiną išjungtumėte.
„1“ padėtis:
(platformos baterijos matuoklis įsijungs tik LUI PK įrenginiui).
Šioje padėtyje mašiną galima įjungti iš platformos valdymo stoties.
„2“ padėtis:
(platformos baterijos matuoklyje GRD bus rodomas tik LUI PK
įrenginiui). Šioje padėtyje mašiną galima įjungti iš valdymo nuo
žemės stoties.

PASUKITE rankeną ATGAL
(delnu operatoriaus kryptimi), kad suaktyvintumėte transporto priemonės
judėjimą ATBULINE EIGA. Atleidus rankeną AUTOMATIŠKAI sustabdoma mašina.
.

ATGAL

Platformos avarinio sustabdymo mygtukas
Paspaudus nedelsiant sustabdo visus mašinos eksploatavimo etapus.
Grįžtis NESUAKTYVINA mašinos, bet įjungia valdymo įtaisus
PASTABA :
Mašinos manevravimui reikia, kad avarinio sustabdymo mygtukai ant žemės
esančioje valdymo stotyje ir platformoje būtų pasukti į padėtį „GRĮŽTIS“.
Kairysis ir dešinysis jutiklis funkcijoms įjungti
Kairiąją ir dešiniąją ranką reikia uždėti ant rankenų, priešais jutiklį, kad būtų
galima įjungti mašinos važiavimo, pakėlimo ir nuleidimo funkcijas.
PASTABA. Be kairės ir dešinės pusės jutiklių nepamirškite taip pat įjungti ir
abiejų kojinių jungiklių, kad įjungtumėte visas mašinos funkcijas: vairavimą,
pakėlimą ir nuleidimą.
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DĖMESIO
Platformą eksploatuoti
leidžiama išskirtinai tik
darbuotojams, kurie prieš tai buvo išmokyti ir įgalioti ir, kurie kruopščiai
perskaitė ir suprato šiame vadove pateiktus saugos nurodymus.
VAIRUOKITE TIK ANT LYGAUS, TVIRTO IR HORIZINTALAUS PAVIRŠIAUS, kuris nuvalytas, be duobių ir tinkamos konsistencijos, kad
galėtų atlaikyti mašinos svorį ir to, ką mašina gali gabenti, svorį. (Žr. 5
skyrių „Mašinos techniniai duomenys“)
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3 SKYRIUS.
MAŠINOS EKSPLOATAVIMAS
Krovinio platformos pakėlimo/nuleidimo mygtukas
Krovinio skyrius buvo sukurtas didžiausiai 90 kg (199 lb) apkrovai. Jį galima
greitai pakelti arba nuleisti vertikalia kryptimi priekinėje keltuvo grupėje, naudojant specialius mašinoje esančius mygtukus.
Paspauskite ir laikykite paspaudę viršutinį mygtuką (8 mygtukas 3.6 skyriuje), kad suaktyvintumėte elektrinį krovinio platformos pakėlimą. Atleiskite
mygtuką, kad automatiškai sustabdytumėte jo veikimą.
Paspauskite ir laikykite paspaudę apatinį mygtuką (7 mygtukas 3.6 skyriuje),
kad suaktyvintumėte elektrinį krovinio platformos nuleidimą. Atleiskite mygtuką, kad automatiškai sustabdytumėte jo veikimą.
Garso signalo mygtukas
Kai mašina įjungta, paspaudus šį mygtuką suaktyvinamas garso
signalas.
Platformos pakėlimo ir nuleidimo mygtukai

DĖMESIO

Paspauskite ir laikykite paspaudę pakėlimo mygtuką (4 mygtukas 3.6
skyriuje), kad suaktyvintumėte elektrinį krepšio platformos pakėlimą.
Atleiskite mygtuką, kad automatiškai sustabdytumėte jo veikimą.
Paspauskite ir laikykite paspaudę nuleidimo mygtuką (5 mygtukas 3.6
skyriuje), kad suaktyvintumėte elektrinį krepšio platformos nuleidimą.
Atleiskite mygtuką, kad automatiškai sustabdytumėte jo veikimą.
Valdymo svirties jungiklis

Vairavimas sukurtas taip, kad būtų lengvai aktyvinamas kairiąja ranka.
Vairavimo jungiklį pastumkite į kairę ir į priekį, į kairę arba į dešinę ir
laikykite šioje padėtyje tiek, kiek norite, kad išlaikytumėte pasirinktą
kryptį.
Nepamirškite įjungti abiejų kojinių jungiklių bei kairiosios ir dešiniosios
rankos jutiklių, kad įjungtumėte pakėlimo, nuleidimo ir važiavimo
funkcijas.

Operatoriuant krepšio užtvarų ir dėti ten kokius
nors daiktus, kad galėtų dirbti didesniame aukštyje. Be to, asmuo niekada
negali lįsti už platformos krepšio turėklų ribų.

Prieš suaktyvindami mašiną, įsitikinkite, kad:
•
platforma pastatyta ant švaraus grindinio, be skylių, lygaus ir tinkamos konsistencijos paviršiaus
•
ir zonoje, kur turi būti atliekami darbai, ore nėra jokių kliūčių.
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3 SKYRIUS.
MAŠINOS EKSPLOATAVIMAS
1.

Paspauskite ir laikykite selektorių stumdami į dešinę
pusę, kad suaktyvintumėte judėjimą į kairę. Atleiskite
selektorių, jei reikalingas tik judėjimas į priekį arba atgal.
a.

b.

2.

Suaktyvinus droselio rankeną ir įjungus PRIEKINĘ
EIGĄ, mašina judės pirmyn, sukdama į dešinę
(transporto priemonės priekis judės į operatoriaus
dešinę pusę)
Suaktyvinus droselio rankeną ir įjungus ATBULINĘ
EIGĄ, mašina judės atgal, sukdama į dešinę
(transporto priemonės priekis judės į operatoriaus
dešinę pusę)

Paminos
NEDĖKITE KOJŲ ANT PAMINŲ, KOL PERJUNGSITE RAKTINĮ JUNGIKLĮ IŠ „0“ Į „1“ ARBA „2“. SUAKTYVINĘ KITAS KOMANDAS,
IŠSKYRUS RAKTINIO JUNGIKLIO ĮJUNGIMĄ / IŠJUNGIMĄ ARBA
AVARINIO SUSTABDYMO JUNGIKLIŲ GRĮŽTĮ TRANSPORTO PRIEMONĖS PALEIDIMO METU, EKRANE PAMATYSITE KLAIDOS PRANEŠIMĄ

Paspauskite ir laikykite selektorių stumdami į kairę pusę,
kad suaktyvintumėte judėjimą į kairę. Atleiskite selektorių, jei
reikalingas tik judėjimas į priekį arba atgal.
a.

Suaktyvinus droselio rankeną ir įjungus PRIEKINĘ
EIGĄ, mašina judės pirmyn, sukdama į kairę
(transporto priemonės priekis judės į operatoriaus
kairę pusę)

b.

Suaktyvinus droselio rankeną ir įjungus ATBULINĘ
EIGĄ, mašina judės atgal, sukdama į kairę
(transporto priemonės priekis judės į operatoriaus
kairę pusę)

PASTABA : VAIRAVIMO SVERTO JUNGIKLIS IR DROSELIO
RANKENA TURI BŪTI SUAKTYVINTI TUO PAČIU METU, KAD
TRANSPORTO PRIEMONĖ JUDĖTŲ PASIRINKTA KRYPTIMI.
TAM, KAD MAŠINA JUDĖTŲ Į PRIEKĮ/ATGAL TIESIA LINIJA,
PASTATYKITE TRANSPORTO PRIEMONĘ PAGEIDAUJAMA
KRYPTIMI IR JUDĖKITE ATGAL ARBA Į PRIEKĮ TIK SUAKTYVINĘ DROSELIO RANKENĄ.
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Būdelėje yra dvi paminos, suaktyvinamos keliais, nes tai užtikrina saugią
operatoriaus padėtį neapribojant jo patogumo.
Nuėmus vieną koją nuo vieno iš dviejų jungiklių, visos mašinos funkcijos,
pakėlimas, nuleidimas arba veikimas bus nedelsiant išjungiami.
PASTABA : Nepamirškite be abiejų paminų taip pat suaktyvinti kairiosios ir dešiniosios rankos jungiklius (3.6 skyrius), kad suaktyvintumėte
visas mašinos funkcijas: vairavimą/pakėlimą/nuleidimą.
Nuolydžio aliarmas
LUI PK. SU NUOLYDŽIO ALIARMU
JEI SUAKTYVINAMAS ŠIS ALIARMAS, ĮSIJUNGIA GARSO SIGNALAS IR NEĮMANOMA PLATFORMOS PAKELTI ARBA PAVEŽTI.
PAKREIPTA PADĖTIS IŠLIEKA TOL, KOL PLATFORMA VISIŠKAI
NULEIDŽIAMA IR NUOLYDŽIO BŪSENA PAŠALINAMA.
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3 SKYRIUS.
MAŠINOS EKSPLOATAVIMAS
Platformos avarinio sustabdymo mygtukas
1
2

Paspaudus nedelsiant sustabdo visus mašinos eksploatavimo etapus.
Grįžtis NESUAKTYVINA mašinos, bet įjungia valdymo įtaisus.

3

PASTABA :

norint pajudinti mašiną reikia, kad avarinio sustabdymo mygtukai
ant žemės esančioje valdymo stotyje ir ant platformos būtų
padėtyje „GRĮŽTIS“.

4

DĖMESIO
5
6

Platformos pakėlimo ir nuleidimo mygtukai
Operatorius jokiu būdu negali lipti ant krepšio užtvarų ir negali dėti jokių
daiktų, kad galėtų dirbti didesniame aukštyje. Be to, asmuo niekada negali lįsti už platformos krepšio turėklų ribų.
Prieš suaktyvindami mašiną, įsitikinkite, kad:
•
mašina pastatyta ant švarių grindų, be skylių, lygaus,
tinkamos konsistencijos paviršiaus
•
ir zonoje, kur turi būti atliekami darbai ore nėra jokių kliūčių.
Paspauskite ir laikykite paspaudę pakėlimo mygtuką 2, kad suaktyvintumėte elektrinį krepšio platformos pakėlimą. Atleiskite mygtuką, kad automatiškai sustabdytumėte jo veikimą.

5
7
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Paspauskite ir laikykite paspaudę nuleidimo mygtuką 3, kad suaktyvintumėte būdelės platformos nuleidimą. Atleiskite mygtuką, kad automatiškai sustabdytumėte jo veikimą.
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3 SKYRIUS.
MAŠINOS EKSPLOATAVIMAS
Automatinis stabdymas fiksuotu reguliavimo ratelio mygtuku

Pedalinis svertas

Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką 5, kad įjungtumėte automatinį fiksuotą reguliavimo ratelio stabdį, nes buvo pasiekta pageidaujama LUI MINI P.A. padėtis.
Atleidus mygtuką, nedelsiant įjungiamas fiksuotos reguliavimo sistemos automatinis stabdymas.

Naudokite šį svertą, kad mašina judėtų tik tiesia linija

PASTABA :
Automatinio stabdymo funkcija su fiksuoto reguliavimo ratelio
atleidimo mygtuku veikia tik, jei raktinis jungiklis platformos
valdymo pulte yra padėtyje „1“ ir krepšys yra visiškai nuleistas.

Krovinio pakėlimas/nuleidimas

Platformos svertas

Krovinio skyrius buvo sukurtas didžiausiai 90 kg (199 lb) apkrovai.
Jį galima greitai pakelti arba nuleisti vertikalia kryptimi priekinėje
keltuvo grupėje, naudojant specialų svertą po pačiu kroviniu
Paspauskite ir laikykite paspaudę svertą 6 ir abiem rankomis kelkite
krovinio lentyną, kad pakeltumėte krovinio platformą. Atleidus
svertą, automatiškai sustabdomas judėjimas

Nuolydžio aliarmas
LUI MINI P.A. SU NUOLYDŽIO ALIARMU
JEI SUAKTYVINAMAS ŠIS ALIARMAS, ĮSIJUNGIA GARSO SIGNALAS IR NEĮMANOMA PLATFORMOS PAKELTI. PAKREIPTA PADĖTIS
IŠLIEKA TOL, KOL PLATFORMA VISIŠKAI NULEIDŽIAMA IR
NUOLYDŽIO BŪSENA PAŠALINAMA.

Paspauskite ir laikykite paspaudę svertą 6 ir abiem rankomis
nukelkite krovinio lentyną, kad nuleistumėte krovinio platformą.
Atleiskite svertą, kad automatiškai sustabdytumėte jo veikimą.
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3 SKYRIUS.
MAŠINOS EKSPLOATAVIMAS
3.7 ANT ŽEMĖS ESANTIS VALDYMO PULTAS

Avarinio sustabdymo mygtukas

4

6a

6a

5-7

1

Display( for LUI PK.)
6b

6b

3

LUI PK

Paspaudus nedelsiant sustabdo visus mašinos eksploatavimo etapus.
Grįžtis NESUAKTYVINA mašinos, bet įjungia valdymo įtaisus

1
2

Tai pagrindinė LUI PK. valdymo ekrano sistema.
•
Jame rodoma naudinga informacija apie sistemos būseną
•
Jis suteikia diagnostinės informacijos apie bet kokius sistemos sutrikimus arba gedimus.
Daugiafunkcių mygtukų grupė:

LUI MINI P.A.
Visi rodykle pažymėti mygtukai suaktyvinami tik, kai raktinis pasirinkimo jungiklis
yra perjungtas į Ant žemės esančio valdymo režimą.

LUI PK. modelyje pultas yra po dangčiu, ištraukiamame sulankstomame
stalčiuje ir jis yra sudarytas iš šių komponentų;
LUI MINI P.A. modelyje pultas yra važiuoklės priekyje ir turi atitinkamas
funkcijas;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avarinio stabdymo mygtukas
Akumuliatorių įkroviklio indikatorius
Daugiafunkcių mygtukų grupė
Akumuliatorių įkroviklio lizdas
Skystųjų kristalų ekranas
Krepšio pakėlimo (6a) ir nuleidimo (6b) mygtukai
Akumuliatorių matuoklis
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•

ESC mygtukas naudojamas elektroninės techninės įrangos programavimui ir TURI BŪTI naudojamas tik specializuotų BRAVI
technikų.

•

Paspauskite ir laikykite paspaudę rodyklės į viršų mygtuką ir suaktyvinsite krepšio pakėlimą. ATLEISKITE, KAD NUTRAUKTUMĖTE
KREPŠIO KĖLIMĄ
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3 SKYRIUS.
MAŠINOS EKSPLOATAVIMAS
Ant žemės esanti valdymo stotis (LUI PK.):

•

Paspauskite ir laikykite paspaudę rodyklės į apačią mygtuką ir
suaktyvinsite krepšio nuleidimą.
ATLEISKITE, KAD SUSTABDYTUMĖTE KREPŠIO NULEIDIMĄ.

Įjungus skystųjų kristalų ekraną arba jį eksploatuojant ant žemės esančiu valdymo moduliu, jame rodoma dabartinė mašinos eksploatavimo būsena.
Teikiama ši informacija:

•

Paspaudus abu mygtukus (kairės ir dešinės rodyklės)
VIENU METU, suaktyvinamas stabdžių atleidimas.

1)
2)

Stabdžiai gali būti atleisti kai nėra reikalo rankomis
judinti platformos ją stumiant.
Stabdžių rankiniam atleidimui reikia, kad mašinoje būtų ĮJUNGTAS VALDYMO ANT ŽEMĖS režimas ir krepšys būtų visiškai nuleistas.

valandos nurodo mašinos darbo valandas
BCI (akumuliatoriaus įkroviklio indikatorius) nurodo akumuliatoriaus
įkrovimo procentą

Įvykus gedimui, ekrane rodomas trumpas gedimo aprašymas

PASTABA: jei mašinoje akumuliatorius visiškai išsenka, rankiniu būdu
stabdžių atleisti neįmanoma.

DĖMESIO
RANKINIU BŪDU STABDŽIUS ATLEISKITE TIK JEI MAŠINA YRA ANT
HORIZONTALAUS PAVIRŠIAUS IR VISIŠKAI UŽBLOKUOTA.
Operatorius PRIVALO pasirūpinti, kad pavojingoje zonoje nebūtų
pažeidžiamų asmenų arba kliūčių.
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3 SKYRIUS.
MAŠINOS EKSPLOATAVIMAS
Krepšio valdymo stotis (LUI PK.):

Ekranas (LUI MINI P.A.)

Įjungus arba eksploatuojant, akumuliatoriaus matuoklio ekrane rodoma dabartinė
mašinos eksploatavimo būsena. Teikiama ši informacija:
1) BCI nurodo akumuliatoriaus įkrovimo procentą
2) RAUDONAS taškelis kai platforma keliama

6a

Įvykus gedimui, ekrane rodomas klaidos kodas

6b

6a Paspaudus ir laikant paspaudus rodyklės į viršų mygtuką, suaktyvinamas krepšio pakėlimas.
ATLEISKITE, KAD SUSTABDYTUMĖTE KREPŠIO PAKĖLIMĄ.
6a Paspaudus ir laikant paspaudus rodyklės į apačią mygtuką, suaktyvinamas krepšio nuleidimas.
ATLEISKITE, KAD SUSTABDYTUMĖTE KREPŠIO NULEIDIMĄ.

7

Akumuliatorių matuoklis
(skirtas LUI MINI P.A.)
Jis rodo akumuliatorių įkrovimo būklę. Kai keliant krepšį užsidega raudonas šviesos diodas, jo kelti neleidžiama ir akumuliatorių reikia įkrauti.
PASTABA: MAŠINĄ IŠJUNGIANT TUO METU, KAI JI NENAUDOJAMA, PAILGĖTŲ AKUMULIATORIAUS LAIKAS.
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3 SKYRIUS.
MAŠINOS EKSPLOATAVIMAS
3.8 AVARINIS RANKINIO NULEIDIMO SVERTAS
SUSPAUDIMO PAVOJUS

ATTENTION

3.9 PLATFORMOS SĄRANKA
Didžiausia platformos keliamoji galia

Didžiausia platformos keliamoji galia Tolesnių darbų metu ir
atlikus visas avarinio nuleidimo procedūras, operatorius privalo būti labai atidus palikdamas zoną ir įsitikinti, kad šalia nėra
kito asmens, gyvūno arba daikto arba jis gali patekti į
mažiausiai 2 metrų (6,56 pėdų) judėjimo spindulį ir svarbiausia,
kad nėra kitų kliūčių ant plastikinio gaubto viršaus ir vietoje,
kuri specialiai skirta krepšiui nuleisti.

Su rankiniu avarinio nuleidimo svertu ant žemės esantys darbuotojai gali nuleisti platformą tuo atveju, kai jos operatorius to negali
padaryti kai buvo pakeltas.
Avarinis svertas yra pažymėtas atitinkamu lipduku.
LUI MINI S.K.

LUI MINI P.A.

B

A

C

A – KROVINIO OPERATORIAUS ĮRANGOS PAJĖGUMAS

130 kg

B – PERVEŽIMO GAUBTO DĖKLO PAJĖGUMAS

90 kg

C – MEDŽIAGOS DĖKLO PAJĖGUMAS
skirta LUI PK:
113 kg
skirta LUI MINI P.A.:
90 kg
Mašinos negalima naudoti birioms prekėms kelti, o didžiausias prekių dydis, kurį
galima transportuoti ant platformos, yra 60x45x50 cm, tuo tarpu gaubtas yra
60x55x25 cm.
3.10 TRANSPORTO PRIEMONĖS STATYMAS

Norint nuleisti svertą rankiniu būdu, pakanka patraukti svertą. Tokiu
būdu, krepšys pradės labai lėtai leistis.
ATLEISKITE svertą, kad sustabdytumėte platformos nuleidimą.

a.
b.
c.

Nuvežkite transporto priemonę į gerai apsaugotą ir ventiliuojamą zoną.
Įsitikinkite, kad platforma yra visiškai nuleista ir pasukite raktinį jungiklį į
padėtį „0“.
Jei reikia, ištraukite raktą iš platformos, kad pašaliniai asmenys
negalėtų naudoti transporto priemonės.

PASTABA: jei reikia, įkraukite akumuliatorius ruošdamiesi sekančiai darbo dienai
(žr. 3.5 skyrių).
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3 SKYRIUS.
MAŠINOS EKSPLOATAVIMAS
3.11 GABENIMO TVARKA KĖLIMAS IR PRIRIŠIMAS
Bendra informacija

3.12 LIPDUKŲ PADĖTYS
GALIA

LUI PK. ir LUI MINI P.A. gali būti gabenami į darbo vietą vienu iš toliau
aprašytų būdų:

DĖMESIO
SAUGOKITĖS VISŲ
JUDANČIŲ DALIŲ

DĖMESIO

OPERA TORIAUS VIE TOJE NĖRA MEDŽIAGOS
VIENAS OPERA TORIUS, BE KELEIVIŲ
NAUDOJIMUI TIK VIDUJE

•

važiuojant transporto priemone ir užbaigiant kelionę pagrindo
rateliais, kai tam tinka grindų paviršius;

Judančios dalys gali
nupjauti arba
suspausti delnus,
pėdas, rankas arba
kojas.

DĖMESIO

Stovėdami arba
važiuodami bet
kurioje pakrovimo
zonoje galite
nukristi.
Laikykitės atokiai
pakrovimo zonų.

PRIEŠ PRADEDANT DARBĄ
PLATFORMOJE, ĮĖJIMAS Į PLATFORMĄ
TURI BŪTI TINKAMAI UŽDARYTAS, O
VISI APSAUGINIAI TURĖKLAI –
TINKAMOJE VIETOJE IR PRITVIRTINTI
NESIVADOVAUJANT INSTRUKCIJOMIS
GALIMA ŽŪTI ARBA SUSIŽEISTI

•

keliant šakiniu krautuvu, pastatant šakes nurodytoje vietoje, rėmo
pagrinde.

PAVOJUS

Gabenimas ant šakinių krautuvų

DĖMESIO
BATERIJOSE SUSIDARO
SPROGSTAMOSIOS DUJOS.
BATERIJAS KRAUKITE
GERAI VĖDINAMOSE
ZO NOSE.
ŽIŪRĖKITE, KAD JŲ
NEPAVEIKTŲ KIBIRKŠTYS
AR LIEPSNA.

Pastatykite krautuvo šakes ant transporto priemonės pažymėtose vietose. Šitaip galėsite nugabenti mašiną į darbo vietą arba pakelti aukščiau
standartiniu šakiniu krautuvu.

DRAUDŽIAMOS B ET KOKIOS ŠIOS MAŠINOS
MODI FIKACIJOS B E APSAUG INIO RAŠTINIO G AMINTOJO
SUTIKIMO.
NEKEISKITE MAŠINOS STABILUMUI SVARB IŲ DALIŲ
KITOKIO SVORIO AR KITOS SPECIFIKACIJOS DETALĖMIS.
B endras baterijos svoris: 120 kg (kiekviena baterija po 30 kg)

Nuleidžiant platf ormą po ja galite įstrigti ar būti prispausti.
Visu kūnu laikykitės atokiai nuo zonos po platforma.

PASTABA:
šakinis krautuvas privalo atlaikyti bendrą mašinos svorį. Žr. mašinos
darbinius techninius duomenis, pateiktus skyriaus pradžioje.

GALIA

Transporto priemonės gabenimas - pririšimas virvėmis
Kai mašina yra išjungta ir paruošta pririšimui ant gabenamos transporto
priemonės (stabdžiai įjungti), vadovaukitės pateiktais nurodymais, kaip ją
pririšti gabenimui.

DĖMESIO

OPERA TORIAUS VIE TOJE NĖRA MEDŽIAGOS
VIENAS OPERA TORIUS, BE KELEIVIŲ
NAUDOJIMUI TIK VIDUJE

DĖMESIO
SAUGOKITĖS VISŲ
JUDANČIŲ DALIŲ

DĖMESIO

Judančios dalys gali
nupjauti arba
suspausti delnus,
pėdas, rankas arba
kojas.

PRIEŠ PRADEDANT DARBĄ
PLATFORMOJE, ĮĖJIMAS Į PLATFORMĄ
TURI BŪTI TINKAMAI UŽDARYTAS, O
VISI APSAUGINIAI TURĖKLAI –
TINKAMOJE VIETOJE IR PRITVIRTINTI

Stovėdami arba
važiuodami bet
kurioje pakrovimo
zonoje galite
nukristi.
Laikykitės atokiai
pakrovimo zonų.

NESIVADOVAUJANT INSTRUKCIJOMIS
GALIMA ŽŪTI ARBA SUSIŽEISTI

JEI PRIRIŠANT TRANSPORTO PRIEMONĘ NAUDOJAMA PER
DAUG JĖGOS (APKROVA RATAMS), GALINĖS PAVAROS RATELIŲ
ARBA PRIEKINIŲ REGULIAVIMO RATELIŲ KOMPONENTAI GALI
BŪTI PAŽEISTI.

PAVOJUS

Pririškite mašiną prie gabenančios transporto priemonės tam tinkamomis
virvėmis, prakišdami pro krepšio užtvarus ir neliesdami įėjimo durų.
DĖMESIO
BATERIJOSE SUSIDARO
SPROGSTAMOSIOS DUJOS.
BATERIJAS KRAUKITE
GERAI VĖDINAMOSE
ZO NOSE.
ŽIŪRĖKITE, KAD JŲ
NEPAVEIKTŲ KIBIRKŠTYS
AR LIEPSNA.
DRAUDŽIAMOS B ET KOKIOS ŠIOS MAŠINOS
MODI FIKACIJOS B E APSAUG INIO RAŠTINIO G AMINTOJO
SUTIKIMO.
NEKEISKITE MAŠINOS STABILUMUI SVARB IŲ DALIŲ
KITOKIO SVORIO AR KITOS SPECIFIKACIJOS DETALĖMIS.
B endras baterijos svoris: 120 kg (kiekviena baterija po 30 kg)

Nuleidžiant platf ormą po ja galite įstrigti ar būti prispausti.
Visu kūnu laikykitės atokiai nuo zonos po platforma.
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4 SKYRIUS. VEIKSMAI AVARINIU ATVEJU

5 SKYRIUS. BENDRI TECHNINIAI DUOMENYS IR
OPERATORIAUS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

4.1 AVARINĖS FUNKCIJOS

5.1 ĮŽANGA

Operatorius nesugeba sukontroliuoti mašinos

Šiame vadovo skyriuje pateikiama papildoma informacija, reikalinga
operatoriui norint užtikrinti tinkamą mašinos eksploatavimą ir
susijusią techninę priežiūrą.
Techninės priežiūros darbus privalo atlikti kvalifikuoti darbuotojai:
kurie perskaitė ir puikiai suprato vadovo pradžioje pateiktus saugos
nurodymus (žr. 2 DALĮ);
kurie turi asmeninės apsaugos priemonių ir prireikus jas naudoja;
kai mašinai netiekiamas joks maitinimas (raktinis jungiklis
yra padėtyje „nulis“ ir pagrindinis raudonas jungiklis po priekiniu
gaubtu yra atjungtas)

TAI BŪKLĖ, KAI PLATFORMOS OPERATORIUS IMOBILIZUOTAS,
ĮSTRIGĘS ARBA NEGALI SUAKTYVINTI ARBA KONTROLIUOTI
MAŠINOS.
1.

Jei reikia, kiti darbuotojai privalo suaktyvinti mašiną ant žemės
esančiu valdymo pultu.

2.

Platformos valdiklius gali naudoti tik ant platformos esantys kvalifikuoti darbuotojai.
NUSTOKITE DIBRTI, JEI KOMANDŲ VALDIKLIAI NEVEIKIA
TINKAMAI.

3.

Tam, kad platformos vairuotojas galėtų nuo jos nulipti, reikia
naudoti gelbėjimo įrangą. Mašinos judėjimui stabilizuoti galima
naudoti kranus arba šakinius krautuvus.

Platforma užblokuota pakeltoje padėtyje
Jei platforma užsiblokuoja arba įstringa aukštai esančiose konstrukcijose arba įrangoje, prieš judindami mašiną, perkelkite ant platformos
esančius asmenis į saugią vietą.

Bet kokia toliau nenurodyta procedūra yra laikoma neplanine techninę priežiūra. Remonto darbai, pakeitimai ir neplaninė techninę
priežiūra neleidžiami prieš tai nepasitarus su gamintoju, kuris
atsižvelgiant į atskirus atvejus, suteiks leidimą raštu dirbti arba
pasiūlys pasitelkti vieną iš savo serviso technikų. Šios atsargumo
priemonės pateikiamos todėl, kad klaidingas arba neteisingas darbų
atlikimas gali sukelti netinkamų eksploatavimo sąlygų, sugadinti
platformą arba sukelti pavojų darbuotojams. Todėl neprisiimama
jokia su šiais darbais susijusi atsakomybė. Prieš vėl paleisdami
įrenginį veikti apžiūrėkite ir patikrinkite visą sistemą, vadovaudamiesi paleidimo tvarka. Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių, galite sužeisti asmenis arba sugadinti mašiną.
Šiame skyriuje su technine priežiūra susijusioje dalyje pateikiama
informacija, skirta padėti mašinos operatoriui tik atliekant kasdienius
techninės priežiūros darbus. Taigi, ši dalis nepakeičia išsamesnės
prevencinės techninės priežiūros ir patikros programos, pateiktos
išskirtinai tik specializuotiems technikams skirtame techninės
priežiūros ir darbo tvarkos vadove.
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5 SKYRIUS. BENDRI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
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5 SKYRIUS. BENDRI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
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5 SKYRIUS. BENDRI TECHNINIAI DUOMENYS IR
OPERATORIAUS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
LUI PK TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Didžiausias judėjimo greitis nuleidus krepšį

84 m/min.

Mažiausias judėjimo greitis nuleidus krepšį

20 m/min.

Pasukimo spindulys
(Vidinis)

NULIS

Didžiausias naudingas nuolydis
(IŠSKIRTINAI SU VISIŠKAI NULEISTA PLATFORMA)
Platformos ciklo eksploatacinės savybės

2°

Pakėlimas 18 sek.
Nuleidimas 15 sek.

Pavarų sistema

Proporcinga abiem rankoms

Padangos
Elektroninis nuolydžio valdymas
Maks. horizontali šoninė jėga
Rato apkrova
Didžiausia naudojimo amplitudė

Neslystanti kieta guma
Standartinis

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

Darbinis aukštis

535 cm

Platformos aukštis
(keltuvas visiškai ištrauktas)

335cm

Platformos aukštis
(platforma visiškai nuleistoje poilsio padėtyje)

144cm

Mašinos ilgis
(iš viso)

150cm

Mašinos plotis
(iš viso)
Valdytojai:
formos galintys būti asmenys)

80.8 cm

(ant plat1

Platformos įėjimo aukštis
36 cm

Bendras mašinos svoris
(transporto priemonė tuščia)
TIK NAUDOJIMUI VIDUJE.

690 kg

APKROVOS GALIA
APKROVOS GALIOS OPERATORIAUS KABINA

130 kg

BAGAŽINĖS PLATFORMOS APKROVOS GALIA
KROVINIŲ KELTUVO APKROVOS GALIA
MAITINIMAS
Baterijos

113 kg

MAITINIMAS
Įkraukite linijų maitinimo šaltinį

Transformuojamo judesio varikliai

Siurblys
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TRIUKŠMO LYGIAI

90 kg

1.65 ft/50 cm

N 04, 6 V 245 Ah @ 20 val.
24 V c.c.
110 V AC 60 Hz / 220 V AC 50
500 vatų; 24 voltai; Nm 1,33;
F.F. 1; 3600 aps. / min.; 26 Ah;
IP 54; DUTY S2; Freno 24 V +6/10 % stabilizzato
2000 W; 24 V; 150 Ah; 2250
aps. / min.; 8 Nm; IP 54
Mažiau nei 70 dB (A)
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5 SKYRIUS. BENDRI TECHNINIAI DUOMENYS IR
OPERATORIAUS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
LUI MINI P.A. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Posūkio spindulys

Darbinis aukštis
(vidinis)

Platformos ciklo eksploatacinės savybės

NULIS
Pakėlimas 18 sek.
Nuleidimas 15 sek.

Padangos

Neslystantis poliuretanas

Elektroninis nuolydžio valdymas

Standartinis

Rato apkrova

165 kg

Maks. horizontali šoninė jėga

200 N

416 cm

Platformos aukštis
(keltuvas visiškai ištrauktas)

216cm

Platformos aukštis
(platforma visiškai nuleistoje poilsio padėtyje)

148cm

Mašinos ilgis
(iš viso)

115cm

Mašinos plotis
(iš viso)

73 cm

Valdytojai:
(ant platformos galintys būti asmenys; tik naudojimui viduje)

APKROVOS GALIA

36 cm

APKROVOS GALIOS OPERATORIAUS KABINA

130 kg

BAGAŽINĖS PLATFORMOS APKROVOS GALIA

90 kg

KROVINIŲ KELTUVO APKROVOS GALIA

90 kg

Bendras mašinos svoris
(transporto priemonė tuščia)

280 kg

TIK NAUDOJIMUI VIDUJE.

MAITINIMAS
Baterijos

N 01, 12 V 85 Ah @ 20 val.

MAITINIMAS

12 V c.c.

Įkraukite linijų maitinimo šaltinį
TRIUKŠMO LYGIAI
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1

Platformos įėjimo aukštis

1.4 ft/45cm

110 V AC 60 Hz / 220 V AC 50
Mažiau nei 70 dB (A)
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5 SKYRIUS. BENDRI TECHNINIAI DUOMENYS IR
OPERATORIAUS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
5.2 Mašinos komponentų svoris

5.3 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, KURIĄ TURI ATLIKTI OPERATORIUS
5.3.1 Hidraulinės alyvos papildymas

KOMPONENTO

SVORIS

Baterijos (LUI PK)

30 kg 1 vnt.
120 kg iš viso

Baterijos (LUI MINI P.A.)

21 kg

•

Nuimama bagažinė (LUI PK)

12,70 kg

•

Nuimamos bagažinės (LUI MINI
P.A)

1,7 kg 1 vnt.
3,5 kg iš viso

Papildoma informacija (TIK EB MAŠINOMS)

Hidraulinės alyvos lygį reikia tikrinti, kai mašinos krepšys nuleistas, po
dangčiu esančiame patikros langelyje.
Jei reikia, papildykite šitaip:

•
•

Tolesnė informacija pateikiama vadovaujantis Europos mašinų direktyvos
2006/42/EB reikalavimais ir taikoma tik EB mašinoms.
Bendra vibravimo reikšmė, kuri tenka rankinio valdymo sistemai, neviršija 2,5
m/s2. Aukščiausia vidutinė kvadratinė svertinio greitėjimo vertė, kuri tenka
visam kūnui, neviršija 0,5 m/s2.
Kaip nurodyta pirmiau pateiktoje schemoje, lygiavertis nuolatinis A tipo garso
slėgio lygis darbo platformoje nesiekia 70 dB(A).
Serijos numerių vieta
Siekiant juos nustatyti, mašinoje yra plokštelė, kurioje išgraviruotas serijos
numeris. Plokštelė yra pritvirtinta mašinoje, stulpo dešinėje arba kairėje pusėje.

atveržkite hidraulinės alyvos pripildymo dangtelį;
papildykite mineraline alyva, kurios klampumo
indeksas 22 (jei oro temperatūra labai žema ir
nesiekia -20 °C, rekomenduojama naudoti
mineralinę alyva, kurios užšalimo temperatūra
žemesnė -45 °C;
apžiūrėkite ir patikrinkite alyvos lygį duotame
patikros langelyje. Jei reikia, vėl papildykite;
gerai priveržkite pripildymo dangtelį.

Dėmesio - taršos pavojus
Nešalinkite alyvos į aplinką.
5.3.2 Akumuliatoriaus patikros ir techninės
priežiūros tvarka
PRIEŠ DIRBDAMI BET KOKIUS DARBUS SU
AKUMULIATORIAIS, atjunkite pagrindinį raudoną jungiklį po
priekiniu dangčiu.
Akumuliatoriaus gnybtų patikra
Jei akumuliatoriaus gnybtų jungiklių mašinoje patikros
metu aptiksite susikaupusios oksidacijos arba nešvarumų, atlikite šiuos veiksmus:

• atjunkite gnybtų jungiklius ir nuvalykite vandeniu

sudrėkinta šluoste. Jei oksidacijos sluoksnis ypatingai storas,
nušluokite viršutinį sluoksnį šepečiu ir nuvalykite vandeniu sudrėkinta šluoste.
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5 SKYRIUS. BENDRI TECHNINIAI DUOMENYS IR
OPERATORIAUS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

6 SKYRIUS.
PATIKROS IR REMONTO REGISTRAS
PRELIMINARIŲ PATIKRŲ PRIEŠ PALEIDIMĄ SĄRAŠAS

•
•
•

Gerai išdžiovinkite gnybtų jungiklius
Vėl įdėkite jungiklį į savo vietą, labai atidžiai
atkreipdami dėmesį į teigiamų/neigiamų
polių jungtį, o tada gerai priveržkite.
Padenkite gnybtų jungiklius elektriniams
kontaktams skirtu apsauginiu tepalu
(pavyzdžiui, farmacinio vazelino alyvos
pagrindo tepalu).

MODELIS ______________________
SERIJOS NUMERIS ______________
PAGAMINIMO METAI _____________

Valymas – apžiūrėkite ir patikrinkite, ar ant jokių
paviršių nėra jokio nuotėkio (alyvos, hidraulinio
skysčio arba akumuliatoriaus rūgšties) arba pašalinių
objektų.

Akumuliatoriaus vandens patikra
Akumuliatoriaus vandens lygį reikia tikrinti kas 4 darbo dienas arba KIEKVIENĄ kartą, pakeitus akumuliatorių.
Lygį galima patikrinti pakėlus dangtį.

ženklai ir lipdukai
Apžiūrėkite ir patikrinkite, ar visi jie yra švarūs ir
įskaitomi. Patikrinkite, ar netrūksta jokio ženklo ar
lipduko.
Pasirūpinkite, kad bet kuris neįskaitomas ženklas arba
lipdukas būtų nuvalytas arba pakeistas.

Vandens lygis visada turi būti mažiausiai 5 mm virš vidinio elemento
plokščių. Jei reikia, papildykite lygį demineralizuotu vandeniu.
Atsižvelgiant į tai, kad dalis vandens išgaruoja įkrovimo metu, lygį reikia
vėl patikrinti po 30 minučių darbo.

Eksploatavimo ir saugos vadovai – pasirūpinkite,
kad oro sąlygoms atspariame skyriuje būtų visi šie
vadovai:
Eksploatavimo ir saugos vadovas
EMI saugos vadovas (skirtas tik
ANSI/CSA techniniams reikalavimams) ir ANSI
atsakomybės vadovas (skirtas tik ANSI/CSA techniniams
reikalavimams).

Dirbkite 30 minučių, o tada pakartokite akumuliatoriaus patikrą ir papildymą, kol bus pasiektas tinkamas lygis.

Mašinos valymas
Kadangi mašina dirba ten, kur yra dulkių, ją reikia valyti kiekvieną dieną
arba, kai to prireikia.
Už valymą atsakingas asmuo privalo būti perskaitęs ir gerai supratęs
šiame vadove (1 skyriuje) pateiktus saugos nurodymus.
Šiek tiek sudrėkintas audinys, skirtas valyti:
- valdymo skydelius,
- mašinos vaikščiojimo paviršius,
- operatoriaus pakilimo ir nusileidimo zona.

Akumuliatorius – įkraukite tiek, kiek reikia.

DATA

PATIKRĄ ATLIKO

_____________

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

Kiekvieną kartą prieš valydami išjunkite raktinį jungiklį.
Valymui naudokite nestipriai vandeniu sudrėkintą šluostę.
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KASDIENĖS PATIKROS SĄRAŠAS
MODELIS ______________________

METINĖS PATIKROS
SĄRAŠAS

SERIJOS NUMERIS ____________

PAGAMINIMO METAI ____________

Pasirūpinkite, kad visi vadovai būtų oro sąlygoms atspariame
konteineryje mašinoje.
Pasirūpinkite, kad žyma su platformos serijos numeriu, o taip pat visi
apsauginiai lipdukai būtų savo vietoje, puikios būklės ir įskaitomi.

Klientas:
Adresas:
Miestas/Valstija/Pašto kodas:
Telefonas:
Kontaktinis asmuo:

Patikrinkite mašiną, kad įsitikintumėte, jog mašinoje nėra sutrikimų,
gedimų, suvirintų dalių įtrūkimų, gedimų, bet kokių pažeidimų arba
neleistinų pakeitimų, atsiradusių gamintojui pristatant mašiną.
Apžiūrėkite ir patikrinkite krepšį, platformos turėklus ir patikrinkite, ar
įėjimo vartai veikia tinkamai ir visiškai bei automatiškai užsidaro.
Patikrinkite vandens lygį akumuliatoriuose ir įsitikinkite, kad nėra nuotėkio.
Kabeliai turi būti teisingai prijungti prie gnybtų. Ant jų negali būti jokių rūdžių.
Apžiūrėkite ir išbandydami patikrinkite, kad visi saugos ir asmeninės
apsaugos įtaisai veikia tinkamai.
Apžiūrėkite ir patikrinkite, ar padangos nepažeistos, nesubraižytos ir giliai
neįpjautos. Apžiūrėkite ir patikrinkite, ar prie padangų ir ratų arba aplink
juos nėra prilipusių šiukšlių.
Išoriškai patikrinkite hidraulinius, elektrinius ir mechaninius
komponentus. Patikrinkite, ar kiekvienas komponentas turi visas dalis,
jos nėra atsilaisvinusios ir tvirtai prisuktos tam skirtoje vietoje, nėra
matomų nuotėkių, per didelio nusidėvėjimo požymių arba pažeistų vietų.
Apžiūrėkite ir patikrinkite arba nėra atsilaisvinusių ir po transporto
priemone kabančių laidų arba kabelių.
Apžiūrėkite ir patikrinkite, ar pagrindinis raktinis jungiklis valdymo
skyde veikia tinkamai.

DATA

DEKALAS

Įžeminimo modulio veikimas

Keliamoji galia aiškiai
pažymėta

Jungtys

Teisinga padėtis

PLATFORMOS TURĖKLAI

Baterijų pritaikomumas

Oro sąlygoms atsparus konteineris, skirtas mašinoje esantiems vadovams

Tinkamas baterijų veikimas
Tinkamas įkroviklio veikimas
AVARINIS STABDYMAS

Vadovai konteineryje
Tinkamas suvirinimas – jokių
korozijos ar apgadinimo žymių
KĖLIMO SISTEMA
Stiebo struktūra

Spiralinis kabelis, pereinantis per
plieninį vamzdį
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Spiralinis kabelis

Įėjimo vartai tinkamai užsidaro

Apžiūrėkite ir išbandydami patikrinkite, ar mechaninė avarinio
nuleidimo sistema veikia tinkamai.

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

Laidai
Vairalazdės funkcija

Kiekis

Kėlimo judėjimas ir greitis

________________

ELEKTROS KOMPONENTAI

Įskaitomumas

Apžiūrėkite ir patikrinkite, kaip veikia avarinio sustabdymo mygtukai:
valdymo pulte mašinos šone ir valdymo pulto prietaisų skydelyje.

PATIKRĄ ATLIKO

Data:
Serijos numeris:
Modelis:
Paskutinės patikros data:
Paskutinio naudojimo data:

Triukšmas keliant / nuleidžiant

Varžtai priveržti

Visos grandinės nutraukimas
VAŽIUOKLĖ
Varžtai priveržti
Tinkamas važiuoklės suvirinimas – jokių korozijos ar apgadinimo žymių

Pavaros velenas – jokių korozijos ar apgadinimo žymių
Apsaugoti priekiniai sukamieji
ratai – jokių korozijos ar apgadinimo žymių
Guoliai
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7 SKYRIUS KLAIDŲ KODAI
7.1 LUI PK

KLAIDOS
APRAŠAS
KODAS
VISKAS GERAI,
ĮŽEMINIMO REŽIMAS AKTYVUS!
PALEIDIMAS
SUKIMAS
VAŽIAVIMAS
KĖLIMAS
NULEIDIMAS
VAIRAVIMAS
PASIRINKITE VAŽIAVIMO / KĖLIMO REŽIMĄ
UŽDARYTI TRIGERĮ
TRANSPORTO PRIEMONĖ PAKELTA
GEDIMAS: BLOGAS P/N
1,1
NESUKALIBRUOTA
1,1
AUKŠTIS NESUKALIBRUOTAS
1,1
FUNKCIJOS UŽBLOKUOTOS – NESUKALIBRUOTA
1,1
FUNKCIJOS UŽBLOKUOTOS – PASIRINKTAS TIKRINIMO REŽIMAS
2,2
FUNKCIJOS UŽBLOKUOTOS – ĮDAUŽA
2,2
FUNKCIJOS UŽBLOKUOTOS – RANKOS APSAUGA
2,2
FUNKCIJOS UŽBLOKUOTOS – PERKROVA
2,2
FUNKCIJOS UŽBLOKUOTOS – NEPAKANKAMA APKROVA
2,2
FUNKCIJOS UŽBLOKUOTOS – PER AUKŠTAI
2,2
FUNKCIJOS UŽBLOKUOTOS – PAKELTA
2,2
FUNKCIJOS UŽBLOKUOTOS – IŠORINIS IŠJUNGIMAS
2,2
PAVARA UŽBLOKUOTA – NEGALIMA VAIRUOTI
2,2
PATIKRINKITE ĮŽEMINIMO ĮVESTIES JUNGIKLIUS
2,2
PATIKRINKITE VAIRAVIMO / KĖLIMO PASIRINKIMO JUNGIKLĮ
2,2
PATIKRINKITE VAIRALAZDĘ
2,2
ATLEISKITE TRIGERĮ
2,2
ATLEISKITE ĮŽEMINIMO JUNGIKLIUS
2,2
ATLEISKITE PASUKIMO JUNGIKLIUS
2,2
ATLEISKITE VAIRALAZDĖS JUNGIKLIUS
2,2
IŠJUNGIMAS – PATIKRINKITE EMS JUNGIKLIUS
2,1
GEDIMAS: ENERGIZUOTAS VOŽTUVAS – PATIKRINKITE P9 LAIDUS
3,2
GEDIMAS: BLOGA VIDINĖ SAUGOS IŠVESTIS
3,4
PAVARA UŽBLOKUOTA – STABDYMAS
3,4
VARIKLIO PERKROVA
3,4
GEDIMAS: PER AUKŠTA GAUBTO BANKO ĮTAMPA – PATIKRINTI
LINIJOS TĘSTINUMĄ
3,3
GEDIMAS: AUKŠTAS VOŽTUVO GRĮŽTAMASIS RYŠYS – PATIKRINKITE VOŽTUVO PRIJUNGIMĄ
3,2
FUNKCIJOS UŽBLOKUOTOS – BATERIJA
4,4
GEDIMAS: BLOGAS VIDINIS 12 V
4,3
62 BLOGAS 5 V VAIRALAZDĖS TIEKIMAS – PATIKRINTI P15GEDIMAS:
12 LAIDUS
4,5

KLAIDOS
KODAS

APRAŠAS
GEDIMAS: BLOGAS VIDINIS 5 V

4,2

GEDIMAS: BLOGAS KĖLIMO JUTIKLIS

4,2

GEDIMAS: BLOGAS VIDINIS PAGALBINIS

4,2

FUNKCIJOS UŽBLOKUOTOS – PER KARŠTA

4,2

GEDIMAS: PER ŽEMA BATERIJOS ĮTAMPA

4,4

GEDIMAS: PER AUKŠTA BATERIJOS ĮTAMPA

4,4

GEDIMAS: PATIKRINTI KĖLIMO JUNGIKLĮ

6,3

GEDIMAS: CAN MAGISTRALĖ

6,6

GEDIMAS: VARIKLIS A NUO TRUMPO IKI AUKŠTO

7,2

GEDIMAS: VARIKLIS A NUO TRUMPO IKI ŽEMO

7,3

GEDIMAS: VARIKLIS B NUO TRUMPO IKI AUKŠTO

7,4

GEDIMAS: VARIKLIS B NUO TRUMPO IKI ŽEMO

7,6

GEDIMAS: SUTRUMPĖJUSIOS VARIKLIO JUNGTYS
GEDIMAS: PER ŽEMA GAUBTO BANKO ĮTAMPA – PATIKRINTI
SMEIGIŲ LAIDUS

7,5

PAVARA UŽBLOKUOTA – PATIKRINKITE LAUKO SROVĘ

7,7

B+ TIEKIMO KLAIDA

9,9

STABDŽIAI ATLEISTI RANKINIU BŪDU

8,2

DAŽNIAUSIOS KLAIDOS
SENKA BATERIJA
BATERIJA IŠSEKO
BATERIJOS ĮKROVIMAS
STABDŽIAI atleisti rankiniu
būdu
Trigerio gedimas
Kojinio jungiklio gedimas
Pavaros vairalazdės gedimas
Vairo vairalazdės gedimas
PERKROVA
KĖLIMAS
KĖLIMO JUNGIKLIS

7,7

KLAIDOS KODAS
SENKANT BATERIJAI MIRKSI BCI
CAN EKRANE MIRKSI BATERIJA
MIRKSI 2–3
MIRKSI 8–2
MIRKSI 2–4
MIRKSI 2–5
MIRKSI 2–6
MIRKSI 2–7
MIRKSI 2–8
MIRKSI 2–9 pakėlus
MIRKSI 6–3
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7 SKYRIUS

7.2 LUI PK HIDRAULINĖ SCHEMA

6

6

1 Alyvos bakas
2 Elektrinis siurblys
3 Atblokavimo vožtuvas (keliamoji galia)
4 Blokavimo solenoidas
5 Vienkryptis vožtuvas
6 Kištukas
7 Srauto valdymo vožtuvas
8 Vienos padėties teleskopinis cilindras
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7 SKYRIUS

7.3 LUI MINI P.A. HIDRAULINĖ SCHEMA

1 Alyvos bakas
2 Elektrinis siurblys
3 Atblokavimo vožtuvas (keliamoji galia)
4 Blokavimo solenoidas
5 Vienkryptis vožtuvas

8 Vienos padėties teleskopinis cilindras
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7 SKYRIUS

7.4 LUI PK ELEKTROS SCHEMA

LAIDŲ DYDIS YRA 0,5 MM < 2 JEI NENURODYTA

BATERIJA ĮKRAUTA

DĖKLO KĖLIMAS

AVARINIS STABDYMAS

AVARINIS STABDYMAS

DĖKLO NULEIDIMAS
DROSELIS

10 A SAUGIKLIS

Į

PAVAROS KONTAKTORIUS

SIURBLIO
VARIKLIS

Į
Į ĮŽEMINIMO KOMANDAS

SIGNALIZATORI
US

Į

SIURBLIO KONTAKTORIUS

Į

Į

VAIRAS

KREPŠIO KOMANDOS SKYDELIS

100 A SAUGIKLIS

RAKTINIS JUNGIKLIS
1–0–2 PADĖTIS

5 V VAIRUI
NEIGIAMAS DROSELIUI / VAIRUI
B+ TIEKIMO ĮVEDIMAS
B- TIEKIMO ĮVEDIMAS

KOJINIAI JUNGIKLIAI

Į KREPŠIO KOMANDAS
RANKOS APSAUGOS JUNGIKLIS

TRAUKOS
VARIKLIS

TRAUKOS
VARIKLIS

RANKINIAI JUTIKLIŲ JUNGIKLIAI

GARSO
SIGNALAS

Į

Į

PERKROVOS JUNGIKLIS

Į
Į

DĖKLO ĮJUNGIMAS

Į

B+ TIEKIMAS JUTIKLIAMS / JUNGIKLIAMS
KREPŠIO PAKĖLIMO JUNGIKLIS

Į

DROSELIS
KREPŠIO NULEIDIMO JUNGIKLIS
GARSO SIGNALO JUNGIKLIS
DURŲ VARTŲ JUTIKLIAI

VAIRAS

Į

Į

Į B+ TS 100

RATUKO UŽRAKTO JUNGIKLIS

Į

MAKS. AUKŠČIO JUNGIKLIS

IŠ DĖKLO VALDIKLIO
ĮJUNGIMO RELĖ

Į
Į

LENTYNOS
VARIKLIS

DĖKLO MODULIS

ĮŽEMINIMO VALDIKLIS

IŠ BGARSINIO SIGNALO
MYGTUKAS

Į

KREPŠIO NULEIDIMO MYGTUKAS

Į

LENTYNOS MODULIS
NULEIDIMO VOŽTUVAS

ĮŽEMINIMO KOMANDOS SKYDELIS

DĖKLO ĮJUNGIMO RELĖ

KREPŠIO PAKĖLIMO MYGTUKAS

Į

DĖKLO KĖLIMO MYGTUKO RELĖ

Į
Į

Į

DĖKLO NULEIDIMO MYGTUKO RELĖ

Į

KOJINIAI JUNGIKLIAI

RANKINIAI JUTIKLIAI

Į

DĖKLO VALDIKLIO ĮJUNGIMO RELĖ

DĖKLO VALDIKLIS

Į
DĖKLO MODULIS

Į

STABDYS
SIURBLIO KONTAKTORIUS

DĖKLO KĖLIMO MYGTUKAS

DĖKLO NULEIDIMO MYGTUKAS

VAIRUOTOJO KONTAKTORIUS
RATUKO UŽRAKTAS

Į

IR PASIRINKIMAS / TIEKIMAS

Į

BATERIJOS IŠJUNGIMAS
SIGNALIZATORIUS

KREPŠYS

B+ TIEKIMAS JUTIKLIAMS / JUNGIKLIAMS
KĖLIMO JUNGIKLIS

PERŽ.

DATA

MODIFIKACIJOS

DIZAINERIS

PATVIRTINIMAS

KAMPINIAI MATMENYS

LINIJINIAI MATMENYS

KREPŠIO PASIRINKIMAS / TIEKIMAS
VARTŲ UŽRAKTO SOLENOIDAS
VILKIMO JUNGIKLIS
KODAS

MEDŽIAGA

GARSO SIGNALAS

SPRINTO LAIDŲ DIAGRAMA

ŠVIESA

DATA

LAIDŲ DYDIS YRA 0,5 MM < 2 JEI NENURODYTA

DIZAINERIS

PATVIRTINIMAS
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ŠIAME BRĖŽINYJE PATEIKIAMA
INFORMACIJA PRIKLAUSO BENDROVEI
„BRAVISOL D.M.“
DALINIS AR VISOS MEDŽIAGOS
DAUGINIMAS DRAUDŽIAMAS BE
„BRAVISOL“ SUTIKIMO

FAILAS
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7 SKYRIUS

7.4 LUI PK ELEKTROS SCHEMA
TS100 PIN
PCAN-1

APRAŠAS
CAN1H

PCAN-2

CAN1L

PCAN-3
PRS232-1
PRS232-2
PRS232-3
PRS232-4
P9-1

Skydas
RS232 B+ tiekimas
RS232 Rx
RS232 Tx
RS232 Gnd
PWM aukšta šoninė išvestis (B+, kai aktyvus)
PWM aukšta šoninė išvestis (B+, kai aktyvus)
Aukšta šoninė išvestis (B+, kai aktyvus)
Aukšta šoninė išvestis (B+, kai aktyvus)
Aukšta šoninė išvestis (B+, kai aktyvus)
Aukšta šoninė išvestis (B+, kai aktyvus)
Aukšta šoninė išvestis (B+, kai aktyvus)
jungiklio įvestis (B+ = aktyvus)
Aukšta šoninė išvestis (B+, kai aktyvus)
jungiklio įvestis (B+ = aktyvus)
jungiklio įvestis / apatinis šoninis jungiklis
jungiklio įvestis / apatinis šoninis jungiklis
jungiklio įvestis (B+ = aktyvus)
jungiklio įvestis (B+ = aktyvus)
Apatinis šoninis jungiklis 1,7 A min.
Analoginė įvestis
B+ tiekimas
jungiklio įvestis (B+ = aktyvus)
Analoginė įvestis
Analoginė įvestis
Analoginė įvestis
jungiklio įvestis (B+ = aktyvus)
jungiklio įvestis (B+ = aktyvus)
jungiklio įvestis (B+ = aktyvus)
Apatinis šoninis jungiklis 1,7 A min.
jungiklio įvestis (B+ = aktyvus)
jungiklio įvestis (B+ = aktyvus)
Apatinis šoninis jungiklis 1,7 A min.
jungiklio įvestis (B+ = aktyvus)
jungiklio įvestis (B+ = aktyvus)
Apatinis šoninis jungiklis 1,7 A min.
jungiklio įvestis (B+ = aktyvus)
5 V (žema įtampa, tik jutikliams)
Analoginė įvestis
Analoginė įvestis
0 V (žema įtampa, tik jutikliams)

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
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ĮVESTIS
Į CAN EKRANO MODULĮ
(platforma)
Į CAN EKRANO MODULĮ
(platforma)

į DIAGNOSTIKOS CENTRĄ
į DIAGNOSTIKOS CENTRĄ
„Speed One Tray“ valdiklis

Nuleidimo vožtuvas
Stabdys
Siurblio kontaktorius
Pavaros kontaktorius
Yra
Yra
Yra
GND pasirinkimas / tiekimas
Baterijos išjungimas
Yra
N/C
Švyturys / signalizatorius
B+ tiekimas jutikliams / jungikliams
Kėlimo jungiklis

Platformos režimas

Yra

CAN GRĄŽULAS
APRAŠAS
P10-1
1 išvestis
P10-2
2 išvestis
P10-3
1 analoginis
P10-4
2 analoginis
5 V analoP10-5
giniam
neigiamas
P10-6
analoginiam
B+ tiekimo
P10-7
įvedimas
B- tiekimo
P10-8
įvedimas
P10-9
CAN H
P10-10
CAN L
1 skaitmeninį
P12-1
įvestis
2 skaitmeninį
P12-2
įvestis
3 skaitmeninį
P12-3
įvestis
4 skaitmeninį
P12-4
įvestis
P12-5
3 išvestis
Jungiklis B+
P12-6
tiekimas
5 skaitmeninį
P12-7
įvestis
6 skaitmeninį
P12-8
įvestis
7 skaitmeninį
P12-9
įvestis
8 skaitmeninį
P12-10
įvestis
9 skaitmeninį
P12-11
įvestis
10 skaitmeninį
P12-12
įvestis

ĮVESTIS
Dėklo kėlimas
Dėklo nuleidimas
Akceleratorius
Vairas

IŠ P15-1
IŠ BIŠ P3-1 iš TS100
IŠ P3-2 iš TS100
Kojinis jungiklis

Trigerio jungiklis
Yra
Dėklo įjungimas

KĖLIMAS AUKŠTYN
NULEIDIMAS ŽEMYN
Yra
Yra
Yra

Garso signalas
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7 SKYRIUS

7.5 LUI MINI P.A. ELEKTROS SCHEMA
SAUGIKLIS

SAUGIKLIS
SAUGIKLIS

BATERIJA
ĮKRAUTA

SIURBLYS

STABDŽIO
SOLENOIDAS

STABDŽIO
SOLENOIDAS

ŠVYTURYS

KP=SIURBLIO RELĖ
KB=STABDŽIO RELĖ
KM=PAGRINDINĖ RELĖ
KBC=BATERIJOS ĮKROVIKLIO RELĖ
EMB=AVARINIS MYGTUKAS
KBI=BATERIJOS MATUOKLIO RELĖ
KT=KĖLIMO RELĖ
DW=NULEIDIMO MYGTUKAS
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SIGNALIZATORIUS

UP=KĖLIMO MYGTUKAS
EVD=NULEIDIMO VOŽTUVO SOLENOIDAS
BP=STABDŽIO MYGTUKAS
LS=RIBOTUVO JUNGIKLIS
KGA=NAUDOJAMA RELĖ
TLT=KĖLIMO JUTIKLIS
BKS=KREPŠIO RAKTINIS JUNGIKLIS
GS=ĮŽEMINIMO SELEKTORIUS
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ORIGINALI CE SUDERINAMUMO DEKLARACIJA
„BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL“
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIJA
PRISIIMDAMAS ATSAKOMYBĘ DEKLARUOJA, KAD
UŽRAKYMŲ RINKTUVAS

Modelis:
Serijos numeris
Pagaminimo metai:

PATIKROS ATASKAITA
Įmonė:
„DIVISIONE MECCANICA SRL“
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600
60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIJA
Tema:

LUI PK
MPK201XXXX
201X

ATITINKA ŠIAS NUOSTATAS, STANDARTUS IR
TECHNINES SPECIFIKACIJAS:
2006/42/EK direktyvą (mechanizmų direktyvą)
2014/30/ES direktyvą (elektromagnetinę direktyvą)

UŽRAKYMŲ RINKTUVAS
Modelis:
Serijos numeris:
Pagaminimo metai:

LUI PK
MPK201XXXX
201X

AR ATLIKTI BANDYMAI?

• ALYVOS HIDRAULINĖS SISTEMOS PATIKRINIMAS

TAIP

• ELEKTROS SISTEMOS PATIKRINIMAS

TAIP

• MAKSIMALAUS APKROVOS RIBOTUVO VEIKIMO PATIKRINIMAS
Castelfidardo, mmmm/mm/dd

TAIP

Teisinis atstovas

• APKROVOS TIKRINIMAS SU NOMINALIA TALPA

TAIP

BRAVI PIERINO

Notifikuotoji įstaiga pagal mechanizmų direktyvos IX priedą: TUV ITALIA (0948)
CE SERTIFIKATAS NR.: XXXXXXXXX

Castelfidardo, mmmm/mm/dd

INSPEKTORIUS

Asmens, įgalioto sudaryti techninę bylą ir teisinio „Braviisol D.M. srl, S.S.“ atstovo vardas ir pavardė.
ADRIATICA 16 KM 314,600-60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIJA.
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RIBOTA GARANTIJA - Garantijos pranešimas
JEI GARANTIJA NEĮTRAUKTA Į PARDAVIMO SUTARTĮ, MAŠINOS GARANTIJAI TAIKOMOS TOLIAU
PATEIKTOS GAIRĖS.
Gamintojas BRAVIISOL SRL suteikia garantiją visoms naujoms įrangos dalims, pagamintoms ir parduotoms šios bendrovės pagal naujausius bendrovės techninius
reikalavimas. Be to, stiebui ir hidrauliniam cilindrui taikoma speciali 10 metų garantija. Gamintojas suteikia pradiniam pirkėjui garantiją, kad jo įranga neturi medžiagos ir
(arba) gamybos defektų naudojant ir prižiūrint įprastomis sąlygomis 3 metus nuo
užregistruotos pardavimo dienos arba nuo dienos, kai dalis buvo išvežta iš fabriko,
jei ji neužregistruota. Ši garantija netaikoma akumuliatoriui (-iams), nes jiems taikoma 1 metų garantija nuo pirmiau minėtos įsigijimo dienos. Garantinės pretenzijos
šiuo garantiniu laikotarpiui bus patenkintos tik suremontuojant arba pakeičiant
susijusią defektinę dalį. Gamintojas nemokomai atsiųs bet kokį komponentą, kuris
bus pripažintas klaidingo dizaino arba brokuotos konstrukcijos. Darbams, skirtiems
atlikti reikalingus remonto arba pakeitimo išlaidas bei susijusioms kelionės
išlaidoms taikoma 1 metų garantija nuo pirmiau minėtos įsigijimo dienos, remiantis
gamintojo dabartiniu fiksuotu įkainiu.

ELEKTRINIAMS KOMPONENTAMS TAIKOMA GARANTIJA PAGAL TOLIAU NURODYTAS SĄLYGAS
Baterija yra tinkamai prijungta pakartotiniam įkrovimui pagal šiame vadove pateiktus techninius duomenis ir (arba) gamintojo pateiktas elektros schemas.
DARBŲ, KURIEMS TAIKOMA GARANTIJA, ATLIKIMO TVARKA:
•

Gamintojas turi būti informuotas apie visus skundus, kuriems taikoma garantija per 48 valandas nuo sutrikimo, raštu arba faksu (ne tik žodžiu) ir kiek
įmanoma išsamiau.

•

Skundai dėl garantijos turėtų būti teikiami arčiausiai esančiam platintojui
arba tiesiogiai gamintojui:

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

Garantinės pretenzijos galioja TIK jei aprašoma defektinė dalis siunčiama iš anksto apmokėjus išlaidas gamintojui ir gamintojui patikrinus nustatoma, kad ji tikrai turi medžiagos ir
(arba) gamybos defektų. Be to, garantinės pretenzijos gali būti patvirtintos TIK jei
pateikiama visa specialiai gamintojo reikalaujama informacija (pavyzdžiui, serijos numeris).
Gamintojas pasilieka teisę pakeisti, suremontuoti, apkeisti arba suteikti naują, naudotą arba rekonstruotą komponentą, montažą, montažo dalį arba suvirintą detalę tik remdamasis savo besąlygišku
sprendimu.

ŠI GARANTIJOS POLITIKA NETAIKOMA ŽALAI, KURI PADARYTA:
1.
2.
3.
4.

siunčiant
netinkamai naudojant įrangą, įskaitant eksploatavimą viršijant gamyklinius apribojimus, apkrovas ir (arba) techninius reikalavimus.
įvykus stichinei nelaimei (pavyzdžiui, potvyniui, gaisrui, vėjui ir perkūnijai)
jei nebus tinkamai atliekama techninė priežiūra ir remontas, nesivadovaujant
bendrovės vadovais arba gamyklos remonto dokumentais.

BRAVIISOL NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ŠIUOS DALYKUS:
1.
2.
3.
4.

Bet kokia darbui reikalinga dalis buvo modifikuota.
Įrenginiui buvo atlikti neleistini pakeitimai arba pataisymai be raštu pateikto išankstinio gamintojo sutikimo.
Naudojamos nusidėvinčios dalys, pavyzdžiui, padangos, akumuliatoriai
Bet kokia atsitiktinė, pasekminė arba speciali žala (įskaitant, bet neapsiribojant
nuostoliais ir pelno, pajamų praradimu, kapitalo išlaidomis arba įrangos pakeitimo
išlaidomis, prastovomis, tyrimo mokesčiais, trečių šalių skundais ir asmenų sužeidimu bei turto sugadinimu) pagal garantijos pažeidimo, sutarties pažeidimo ieškinį,
dėl aplaidumo, griežtos atsakomybės už klaidą arba dėl bet kokių teisinių
aplinkybių.

•

Gamintojas raštu arba faksu patvirtins, kad sutinka, jog klientas atliktų darbus, kuriems taikoma garantija arba pateiks nurodymų savo technikams,
kokius darbus reikia atlikti.`

•

Bet kokios kliento pakeistos defektinės medžiagos (gavus gamintojo leidimą) turi būti laikomos 120 dienų, kad gamintojas galėtų apklausti arba
patikrinti defektinę medžiagą. Jei reikia, defektinės dalys bus nusiųstos
atgal gamintojui.

•

Jei reikia, nufotografuokite defektinę dalį arba tą vietą, kur mašina buvo
eksploatuota. Tai reikalinga siekiant išvengti nemalonių prieštaravimų ir
pagerinti mūsų mašinų kokybę, garantinį aptarnavimą ir saugumą.

ŠIS GARANTINIS PRANEŠIMAS PANAIKINA BET KOKIAS IŠSKIRTINES AR BET
KOKIAS KITAS NUMANOMAS ARBA TIESIOGINES GARANTIJAS. VISOS KITOS
GARANTIJOS, ĮSKAITANT IR NUMANOMAS PREKYBINES IR TINKAMUMO
NAUDOTI PAGAL KONKREČIĄ PASKIRTĮ,
ŠIUO KONKREČIU ATVEJU NETAIKOMOS. Joks darbuotojas, platintojas,
prekybos atstovas arba kitas asmuo, veikiantis BRAVIISOL DM SRL vardu, neturi
teisės keisti garantijos sąlygų arba bet kokiu kitu būtu gamintojo vardu prisiimti
atsakomybės arba įsipareigojimo, kurie viršija BRAVIISOL DM SRL pagal garantiją
taikomus įsipareigojimus.

„BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l“
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel.: 071.7819090
Faks.: 071.7819355
El. paštas: info@bravi-platforms.com
Interneto svetainė: www.bravi-platforms.com
Atsarginės dalys:
www.bravi-parts.com

