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IEVADS
Šī rokasgrāmata ir ārkārtīgi svarīga. Vienmēr glabājiet to iekārtā.
Šīs rokasgrāmatas mērķis ir tās īpašniekam, lietotājiem, operatoriem, līzinga
pakalpojumu sniedzējiem un iekārtas līzinga saņēmējiem sniegt galvenos piesardzības pasākumus un darba procedūras iekārtas drošai un pareizai darbībai
atbilstoši paredzētajam izmantojumam.
Pamatojoties uz produktu pastāvīgiem uzlabojumiem, uzņēmums BRAVIISOL
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. patur tiesības grozīt šīs iekārtas tehniskās
specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Papildu informācija, sazinoties ar
Braviisol Divisione Meccanica s.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN) - Itālija
Tālr. 0039.071.7819090 Fakss 0039.071.7819355

.

Par:
BRĪDINĀJUMS
ŠIM PRODUKTAM IR JĀATBILST VISĀM
TEHNISKAJOS BIĻETENOS
NORĀDĪTAJĀM DROŠĪBAS PROCEDŪRĀM.
LAI IEGŪTU INFORMĀCIJU PAR
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L. PRODUKTU DROŠĪBAS
TEHNISKAJIEM BIĻETENIEM, SAZINIETIES AR BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. VAI AR JŪSU VIETĒJO
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L. PILNVAROTO PĀRSTĀVI.

SVARĪGI

BĪSTAMĪBAS UN TEMINOLOĢIJAS SIMBOLI
Šis bīstamības simbols ir nepieciešams, lai pievērstu uzmanību iespējamām briesmām, kas varētu izraisīt ievainojumus. Lai izvairītos no smagiem ievainojumiem vai fatāliem
negadījumiem, ievērojiet visus šī simbola apzīmētos drošības
norādījumus.

BĪSTAMI

UZMANĪBU

NORĀDA TŪLĪTĒJI BĪSTAMU SITUĀCIJU, KURAS NENOVĒRŠANAS GADĪJUMĀ VAR RASTIES NOPIETNI IEVAINOJUMI VAI PAT LETĀLI NEGADĪJUMI. ŠĪS UZLĪMES
FONS IR SARKANS.
NORĀDA POTENCIĀLI BĪSTAMU SITUĀCIJU, KURAS NENOVĒRŠANAS GADĪJUMĀ VAR RASTIES MĒRENI MIESAS
BOJAJUMI. TURKLĀT TAS VAR TIKT LIETOTS, LAI ZIŅOTU
NEDROŠAS PROCEDŪRAS. ŠĪS UZLĪMES FONS IR DZELTENS.

BRĪDINĀJUMS
NORĀDA POTENCIĀLI BĪSTAMU SITUĀCIJU, KURAS NENOVĒRŠANAS GADĪJUMĀ VAR RASTIES NOPIETNI IEVAINOJUMI VAI PAT LETĀLI NEGADĪJUMI. ŠĪS UZLĪMES
FONS IR ZILS, BALTS VAI ORANŽS .
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BRAVIISOL
DIVISIONE
MECCANICA S.R.L. REGULĀRI NOSŪTA
IEKĀRTAS REĢISTRĒTAJAM
ĪPAŠNIEKAM PRODUKTA DROŠĪBAS
TEHNISKOS BIĻETENUS. SAZINIETIES
AR BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L, LAI PĀRLIECINĀTOS, VAI INFORMĀCIJA PAR PAŠREIZĒJO
ĪPAŠNIEKU IR ATJAUNINĀTA UN
PRECĪZA .

•
•

Nelaimes gadījumu paziņošanu
Publikācijām, kas ir saistītas ar
produkta drošību
•
Informācijas
atjaunināšanu
par
pašreizējo produkta īpašnieku
•
Jautājumiem, kas ir saistīti ar
produkta drošību
•
Informāciju par atbilstību standartiem un normatīvajiem aktiem
•
Jautājumiem, kas ir saistīti ar
produkta īpašu izmantojumu
•
Jautājumiem, kas ir saistīti ar
produkta izmaiņām
SAZINIETIES AR :
Braviisol Divisione
Meccanica s.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN) - Itālija
Tālr. 0039.071.7819090 Fakss
0039.071.7819355
Atsauces noteikumi :
2006/42/EC
Dinamiskos un statiskos testus veicis:

SVARĪGI
JEBKURI
NELAIMES GADĪJUMI, KAS RADUŠIES
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L. PRODUKTU LIETOŠANAS LAIKĀ
UN KAS IR IZRAISĪJUŠI PERSONĀLA
IEVAINOJUMUS VAI NĀVI, VAI ARĪ IEVĒROJAMU KAITĒJUMU ĪPAŠUMAM VAI
PAŠIEM BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L. PRODUKTIEM IR NEKAVĒJOTIES
JĀZIŅO BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L.

TÜV SUD ITALY 0948
Dokuments: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B
Datums: 07/01/2020
Dokuments: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT
Datums: 26.06.2020
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SADAĻA 1.
DROŠĪBAS PASĀKUMI
1.1 VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Šajā sadaļā norādīti piesardzības pasākumi, kas ir nepieciešami iekārtas pareizai
un drošai lietošanai un tehniskai apkopei. Lai nodrošinātu iekārtas pareizu
lietošanu, ir nepieciešams izveidot ikdienas rutīnas procedūru, kas ir balstīta šīs
rokasgrāmatas norādījumos.
Turklāt, lai nodrošinātu iekārtas drošu darbību, kvalificētai personai ir jānosaka
tehniskās apkopes programma, kas balstīta šīs rokasgrāmatas informācijā un informācijā, kas attiecas uz remonta un tehniskās apkopes procedūrām. Šī programma ir rūpīgi jāievēro.
Īpašniekam, lietotājiem, operatoriem, līzinga pakalpojumu sniedzējiem un iekārtas
līzinga saņēmējiem nav jāuzņemas atbildība par tās lietošanu pirms šīs
rokasgrāmatas izlasīšanas un pilnīgas darba procedūru apmācības kvalificēta
eksperta- operatora uzraudzībā.
Papildu informācijas iegūšanai par drošību, apmācību, pārbaudi, tehnisko apkopi,
lietošanu un darbību sazinieties ar Braviisol Divisione Meccanica s.r.l.

BRĪDINĀJUMS
ŠĪS ROKASGRĀMATAS
DROŠĪBAS PASĀKUMU NEIEVĒROŠANA
VARĒTU IZRAISĪT KAITĒJUMU IEKĀRTAI, ĪPAŠUMAM UN SMAGUS IEVAINOJUMUS VAI FATĀLUS NELAIMES GADĪJUMUS CILVĒKIEM
1.2 SĀKOTNĒJAS PROCEDŪRAS

Iekārtas pārbaude

•
•
•

BRĪDINĀJUMS
JEBKURAS PACEĻAMĀS DARBA PLATFORMAS IZMAIŅAS UN
PĀRVEIDOJUMI IR JĀVEIC TIKAI, JA IR SAŅEMTA RAŽOTĀJA
RAKSTISKA ATĻAUJA .

•
•

Operatora apmācība un izpratne

•

Pirms iekārtas lietošanas izlasiet šo
rokasgrāmatu pilnībā.
Lietojiet iekārtu tikai pēc pilnvarota personāla veiktas apmācības.
Iekārtas lietošana ir atļauta tikai pilnvarotam un kvalificētam personālam,
kas ir uzmanīgi izlasījis un pilnībā izpratis norādījumus - BRIESMAS,
BRĪDINĀJUMS un UZMANĪBU, kā arī rokasgrāmatā esošos iekārtas
darba norādījumus.
Lietojiet iekārtu tiem pielietojumiem, kurus ir paredzējis BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L.
Visam darba personālam ir jāiepazīstas ar šajā rokasgrāmatā
norādītajām iekārtas komandām, kontroles un ārkārtas funkcijām.
Uzmanīgi izlasiet un ievērojiet visus noteikumus un spēkā esošos
vietējos un valsts standartus attiecībā uz iekārtas darbību .

•
•

•

•
•
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Lietojiet iekārtu tikai pēc tam, kad ir veiktas funkcionālās
inspekcijas apskates un pārbaudes. Pārējos norādījumus
skatiet šīs rokasgrāmatas 2. sadaļā.
Iedarbiniet iekārtu tikai pēc tam, kad ir veiktas visas darba
un tehniskās apkopes procedūras, kas ir norādītas īpašo
procedūru un tehnisko apkopju rokasgrāmatu prasībās.
Pārliecinieties, ka visas drošības ierīces darbojas pareizi.
Jebkuras šo ierīču izmaiņas nozīmē drošības standartu
pārkāpumu .

Nedarbiniet iekārtas, kuru drošības standartus vai norādījumus apzīmējošās zīmes vai uzlīmes nav salasāmas vai
trūkst.
Izvairieties no netīrumu uzkrāšanās uz platformas grīdas.
Izvairieties no dubļu, eļļas, smērvielu vai citu līdzīgu slidenu
vielu nonākšanas saskarē ar apaviem vai platformas grīdu .

Darba vietas pārbaude

•
•

•

Pirms iekārtas lietošanas operatoram ir jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai izvairītos no briesmām
darba vietā.
Nedarbiniet platformu kravas mašīnās, puspiekabēs, vilciena
vagonos, laivās uz ūdens, uz sastatnēm vai līdzīgās
struktūrās vai transportlīdzekļos, kurus BRAVIISOL D.M.
SRL nav rakstiski apstiprinājis par piemērotiem.
Iekārta var tikt darbināta temperatūrās starp -20 un 40° C
(starp 0 un 104° F). Sazinieties ar BRAVIISOL D.M. SRL, lai
iegūtu vērtības, kas attiecas uz iekārtas darbību temperatūrās, kas nav ietverta norādītajā intervālā.
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SADAĻA 1.
DROŠĪBAS PASĀKUMI
1.3 DARBĪBA
Vispārīga informācija

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Lietojiet iekārtu tikai personāla pārvadāšanai ar atbilstošajiem rīkiem un aprīkojumu noliktavas preču manuālai
pārvietošanai.
Nedarbiniet bojātu iekārtu. Ja tiek konstatēti darbības
traucējumi, izslēdziet iekārtu.
Nepārslēdziet pēkšņi slēdžus vai komandu sviras no viena
stāvokļa uz citu caur neitrālo stāvokli. Vienmēr virziet sviru
uz neitrālo stāvokli pirms pārslēgšanās uz nākamo stāvokli,
kas atbilst nākamajai funkcijai. Darbiniet komandas,
piemērojot lēnu un vienmērīgu spiedienu.
Ja uz platformas atrodas personas, atļaujiet personālam
atlaist vai darbināt iekārtu no zemes tikai ārkārtas situācijas
gadījumā.
Pārliecinieties, ka elektriskie instrumenti ir kārtīgi nolikti
malā, izvairoties no tā, ka tie paliek karājoties aiz to strāvas
vadiem platformas darba apvidū.
Pirms iekārtas atstāšanas bez uzraudzības pilnībā nolaidiet
grozu un izslēdziet iekārtu. Izņemiet atslēgu, lai novērstu
iekārtas neatļautu lietošanu.
Pasažieru pārvadāšana ar iekārtu ir aizliegta.
Tikai operatoram darba laikā ir atļauts atrasties iekārtā.
Akumulatora šķidrums ir ārkārtīgi kodīgs. Pārliecinieties, ka
tas nenonāk saskarē ar ādu vai apģērbu.
Uzlādējiet akumulatorus labi vēdinātā vidē.
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1.4 NOKRIŠANAS RISKS
• Pirms iekārtas lietošanas pārliecinieties, ka visas drošības
margas un vārti ir pievienoti to pareizajā stāvoklī.

• Turiet abas kājas stingri pie platformas grīdas.
• Neuzstādiet kāpnes, kastes, pakāpienus, dēļus vai citus
•
•

•

•

•

līdzīgus priekšmetus uz platformas grīdas, lai palielinātu tās
darbības diapazonu.
Nelietojiet pacelšanas grupu, lai kāptu uz platformas, kā arī
lai kāptu lejā no tās.
Esiet īpaši uzmanīgi, kāpjot uz vai kāpjot no platformas.
Pārliecinieties, ka pacelšanas grupa ir pilnībā nolaista.
Kāpjot uz vai kāpjot no platformas, dariet to ar skatu uz
iekārtu.
LUI PK. komandu, kontroles un drošības sensoru darbība
ir izstrādāta tādā veidā, ka operatoram ir vienmēr jābūt
"četriem saskares punktiem" ar iekārtu: Abām rokām un
abām kājām IR JĀBŪT nepārtrauktā saskarē ar iekārtu, kad
tā ir darbībā.
Vienmēr turiet "trīs saskares punktus" ar iekārtu tā, lai abas
rokas un viena kāja vai arī abas kājas un viena roka nepārtraukti ir saskarē ar iekārtu, kad iekāpjat tajā un izkāpjat no
tās.
Ja Lanyard štropes stiprinājumu darba vietā nosaka
atbildīgās iestādes vai citi standarti, iekārtas stiprinājuma
punktu ir ieteicams izmantot drošības jostas stiprinājumam.
Neizmantojiet šo punktu, lai celtu, stiprinātu, nodrošinātu
vai balstītu platformu vai jebkuru citu iekārtu vai materiālu.
Lanyard štropes stiprinājums tiek lietots ierobežošanai
pārvadāšanas laikā tikai platformas robežās. Tā nav
kritiena apturmehānisma iekārta. To lietot kā tādu, var
izraisīt nāvi vai smagus ievainojumus .
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SADAĻA 1.
DROŠĪBAS PASĀKUMI
1.5 ELEKTROTRAUMAS RISKS

1.6 APGAŠANAS BRIESMAS

Iekārta nav elektriski izolēta.
Uzturiet vismaz 3 metru (10 pēdu) attālumu starp jebkurām iekārtas daļām ar tās
lietotāju, tā attiecīgajiem rīkiem un aprīkojumu un elektriskās strāvas līniju vai
aprīkojuma daļu, kurai ir elektriskais lādiņš, kas novērtēts ar vismaz 50000 voltu.
Ir nepieciešams pielikt papildu 0,3 metrus (1 pēdu) katram palielinājumam, kas ir
vienāds vai mazāks par 30000 voltiem.
Ir iespējams samazināt līdz minimumam drošas darbības attālumu izolācijas
barjeru klātbūtnē saskares novēršanai, ja šīs barjeras ir tikušas pielāgotas elektrisko līniju spriegumam, pret kura aizsardzību tās ir tikušas uzstādītas.
Šīm barjerām nav jābūt iekārtas daļai, kā arī tās nedrīkst būt savienotas ar to.
Minimālais drošas darbības attālums var tikt samazināts darba izmēros, kas ir
norādītas ar izolācijas barjerām. Šo attālumu nosaka kvalificēta persona, kas
ievēro uzņēmuma, vietējos un valsts standartus un normatīvos aktus, kas attiecas uz darbu veikšanu augstsprieguma aprīkojuma tuvumā.

•
•
•
•
•

•
•
SPRIEGUMA DIAPAZONS
(NO FĀZES UZ FĀZI)

MINIMĀLIE DARBA
DROŠĪBAS ATTĀLUMI m
(ft)

No 0 līdz 50 kV

3 (10)

No vairāk par 50 kV līdz 200 kV

5 (15)

No vairāk par 200 kV līdz 350 kV

6 (20)

No vairāk par 350 kV līdz 500 kV

8 (25)

No vairāk par 500 kV līdz 750 kV

11 (35)

No vairāk par 750 kV līdz 1000 kV

14 (45)

•

•

Pirms iekārtas vadīšanas lietotājam ir jāiepazīstas ar darba
vietas virsmas laukumu. Vadot transportlīdzekli, nav atļauts
šķērsot nogāzes vai šķērseniskās nogāzes.
Nepaceliet platformu vai nevadiet iekārtu ar paceltu platformu pa nogāzēm vai nelīdzenu, vai mīkstu virsmu.
Pirms braukšanas pa grīdām, tiltiem, kravas mašīnām vai
citām virsmām, pārbaudiet to maksimālo nestspēju.
Nepārsniedziet maksimālo paceltās platformas celtspēju.
Sadaliet kravu vienmērīgi pa kravas nodalījumu un platformu.
Turiet iekārtas šasiju minimālā attālumā 0,6 metri (2 pēdas)
no caurumiem, neapstrādātiem apvidiem, šķēršļiem, netīrumiem, slēptām bedrēm un citiem iespējamiem riskiem, kas
var atrasties zemes līmenī.
Nemēģiniet lietot iekārtu kā krānu. Nesieniet vai nesaistiet
iekārtu ar jebkuru tuvumā esošo struktūru.
Nepalieliniet platformas izmērus ar nolaišanas
paplašinājumiem vai neatļautiem papildinājumiem. Ja vēja
iedarbībai pakļautā iekārtas daļa tiek palielināta, tās stabilitāte tiek samazināta.
Ja pacelšanas grupa vai platforma iesprūst tādā veida, ka
viens vai vairāki tās riteņi paceļas no zemes, operatoram ir
jānokāpj no platformas pirms atkārtota iekārtas atbrīvošanas
mēģinājuma. Lai stabilizētu iekārtu un nodrošinātu personāla nokāpšanu no platformas, izmantojiet krānu, dakšu
autoiekrāvēju vai jebkuru citu piemērotu aprīkojumu.
Ir stingri aizliegts iekāpt platformā un izkāpt no tās, kad tā ir
pacelta

PIEZĪME: Šie minimālie darba drošības attālumi ir jāpiemēro vienmēr,
izņemot tos gadījumaus, kad uzņēmuma, vietējie vai valsts standarti un normatīvie akti ir stingrāki.
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SADAĻA 1.
DROŠĪBAS PASĀKUMI
1.7 SASPIEŠANAS UN TRIECIENA BRIESMAS

1.8 PACELŠANA UN PĀRVADĀŠANA

•

Vispārīga informācija

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Visam darba, gan uz zemes esošajam personālam ir jāvalkā individuālās aizsardzības aprīkojums, ko nosaka spēkā esošie standarti
vai darba vietā veiktā riska analīze.
Kad iekārta tiek lietota vai kad platforma tiek pacelta vai nolaista,
pārliecinieties, ka tiek ieturēta distance virs, zem un abās platformas
malās.

Kad iekārta ir darbībā, neizliecieties ārpus platformas margām.
Kad iekārta tiek vadīta ierobežotas redzamības apstākļos, norīkotai
personai ir jādodas uz priekšu, lai brīdinātu par iespējamām
briesmām.
Braukšanas laikā ar darbu nesaistītam personālam vienmēr ir
jāatrodas 1,8 metru (6 pēdu) attālumā no iekārtas.
Pielāgojiet braukšanas ātrumu, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: zemes vai grīdas virsmas apstākļi, satiksme, redzamība,
slīpums, cita personāla klātbūtne un jebkuri citi faktori, kas varētu
radīt sadursmes vai miesas bojājumu rašanās riskus.
Paturiet bremzēšanas ceļu prātā neatkarīgi no iekārtas braukšanas
ātruma.
Nebrauciet ar lielu ātrumu ierobežotās, šaurās vai nelīdzenās vietās
vai atpakaļgaitā.
Vienmēr pievērsiet maksimālu uzmanību tam, lai novērstu šķēršļu
sadursmi ar darbības komandām vai cilvēkiem platformā vai to, ka tie
traucē platformas kustību.
Pārliecinieties, ka citu pacelto vai uz grīdas esošo iekārtu operatori ir
informēti par paceļamās platformas klātbūtni. Atvienojiet elektrisko
strāvu no paceltajiem krāniem.
Iesakiet citam personālam nestrādāt, nestāvēt vai nepārvietoties zem
paceltas platformas. Norobežojiet grīdu vai zemi pēc nepieciešamības ar atbilstošiem šķēršļiem.
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•

Pacelšanas un pārvadāšanas laikā personālam ir aizliegts stāvēt uz
platformas.

•

Grūdiet vai velciet LUI PK. iekārtu tikai, ja notiek avārija, darbības
traucējumi, strāvas pārtraukums vai ja tā tiek iekrauta vai izkrauta,
un VIENMĒR pēc tam, kad tiek atbloķēta dzinēja bremze atbilstoši
rokasgrāmatā atrodamajiem norādījumiem.

•

Pirms pacelšanas vai pārvadāšanas pārliecinieties, ka platforma ir
pilnībā nolaista un tukša.

•

Ja iekārta tiek pacelta ar autoiekrāvēju, ievietojiet dakšas tikai atbilstošajās iekārtas daļās. Pacelšanu veiciet ar autoiekrāvēju, kuram ir piemērota celtspēja. Iekārtas svaru skatiet tehnisko specifikāciju tabulā 5. sadaļā - Iekārtas tehniskās specifikācijas.

•

Pacelšanas informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas 3. sadaļā - Iekārtas darbība .
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SADAĻA 2.
SAGATAVOŠANA UN PĀRBAUDES
2.1 PERSONĀLA APMĀCĪBA

2.2 SAGATAVOŠANAS PĀRBAUDES UN TEHNISKĀ APKOPE

Paceļamā platforma ir personāla pārvadāšanas ierīce.
Tādēļ tā ir jālieto un tehniski jāapkopj tikai apmācītam un kvalificētam
personālam.
Iekārtas lietošana ir aizliegta personām, kas atrodas alkohola vai
narkotisko vielu reibumā, vai personām, kuras cieš no epilepsijas,
reiboņu vai fiziskas kontroles zaudēšanas lēkmēm.

BRAVIISOL sniedz informāciju par iekārtas pārbaudēm, kas ir norādītas
turpmāk esošajā 2.3 tabulā.
Papildu informāciju par paceļamo darba platformu skatiet valsts standartos.
Pārbaužu un tehnisko apkopes procedūru biežumam ir jāpalielinās pēc nepieciešamības: kad iekārta tiek lietota nelabvēlīgos vides apstākļos, lietota
biežāk vai sarežģītiem un īpaši smagiem darbiem.

Operatoru apmācība ietver:

2.3 SAKOTNĒJĀS PĀRBAUDES PIRMS IEDARBINĀŠANAS

1.

Pārbaude pirms lietošanas ietver šādas darbības :

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

Komandu lietošanu un ierobežojumus no platformas, no
zemes un ārkārtas komandas, kā arī drošības sistēmas.
Vadības un kontroles signālus, iekārtai pievienotos norādījumus un brīdinājumus.
Darba devēja paredzētos noteikumus un valsts standartus.
Apstiprinātas pretkrišanas aizsargierīce izmantošanu, kad tas
nepieciešams.
Iekārtas mehānisko funkciju pietiekamas zināšanas, lai
atpazītu patiesus vai iespējamus darbības traucējumus vai
bojājumus.
Drošas iekārtas lietošanas metodes, saskaroties ar ļoti augsti
paceltiem šķēršļiem, citu aprīkojumu vai kustībā esošiem
šķēršļiem, nogāzēm, caurumiem un slīpiem nobraucieniem.
Metodes, lai izvairītos no apdraudējuma, kas rodas no
neaizsargātiem elektriskajiem vadiem.
Prasības konkrētiem darbiem vai īpašam iekārtas pielietojumam.

Apmācības uzraudzība
Apmācībai ir jānotiek kvalificētas personas uzraudzībā, atklātā vietā
bez šķēršļiem. Tai ir jāturpinās, līdz apmācāmais spēj lietot iekārtu
drošā veidā.
Operatora atbildība
Operatoram ir jābūt informētam par atbildību un pilnvarām izslēgt iekārtu darbības traucējumu vai bojājumu gadījumā, vai arī citu nedrošu
apstākļu klātbūtnē gan attiecībā uz iekārtu, gan uz darba vietu.
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1. Tīrīšana – Apskatiet un pārbaudiet noplūžu (eļļa, hidrauliskais šķidrums
vai akumulatoru skābe) vai svešķermeņu klātbūtni uz kādas no virsmām.
Brīdiniet tehniskās apkopes personālu par jebkurām noplūdēm .
2. Zīmes un uzlīmes – Apskatiet un pārbaudiet, vai tās visas ir tīras un
salasāmas.Pārbaudiet, ka neviena no zīmēm vai uzlīmēm
netrūkst .Pārliecinieties, ka jebkura nesalasāma zīme vai uzlīme tiek notīrīta
vai nomainīta. (Skatiet "Uzlīmju piemērošana" Sadaļā 3).
3. Lietošanas un drošības rokasgrāmatas – pārliecinieties, ka šādas
rokasgrāmatas atrodas ūdensnecaurlaidīgā nodalījumā (Att. 2.A):
Lietošanas un drošības rokasgrāmata, EMI drošības rokasgrāmata (tikai
ANSI/CSA specifikācijām) un ANSI atbildības rokasgrāmata (tikai ANSI/
CSA specifikācijām).
4. Pilnas ikdienas pārbaudes izklāsts – (Skatiet Sadaļu 2.4).
5. Akumulators – Uzlādējiet, cik nepieciešams (Skatiet 3.5 sadaļu).
6. Hidrauliskā eļļa – Hidrauliskās eļļas līmenis tvertnē var mainīties atkarībā no eļļas temperatūras. Proti, aukstā iekārtā ir iespējams, ka eļļas
līmenis nesasniegs PILNA (full) līmeņa atzīmi uz mērstieņa.
Paceliet un nolaidiet pacēlāju vairākas reizes, lai iegūtu precīzāku nolasījumu uz mērstieņa.

Kad hidrauliskā eļļa ir sakarsusi, pārbaudiet lasījumu uz mērstieņa, kurā
būtu jāparādās līmenim, kas ir vienāds vai tuvu PILNA (full) atzīmei.
•
NEUZPILDIET PĀRI PILNA ATZĪMEI.
•
VIENMĒR UZPILDIET eļļu, ja tās līmenis ir zem atzīmes UZPILDIET
(add).
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2.A

SADAĻA 2.
SAGATAVOŠANA UN PĀRBAUDES
PIEZĪME:
Pārbaudiet hidrauliskās eļļas līmenis ar iekārtas grozu nolaistu caur skata lodziņu, kas
atrodas zem vāka. Ja nepieciešams, uzpildiet
ar minerālo eļļu, kuras viskozitātes indekss ir
22 (klimatiskajiem apstākļiem ar ļoti zemām
temperatūrām, proti, kuras ir zem -20°C, ir
ieteicams lietot minerālās eļļas ar
zemāku sasalšanas temperatūru
apmēram –45°C.

2.4 PILNĪGA IKDIENAS PĀRBAUDE
BRĪDINĀJUMS
LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMĀM TRAUMĀM, PĀRLIECINIETIES, KA
PĀRBAUDES LAIKĀ IEKĀRTAS ELEKTROENERĢIJAS PADEVES AVOTS
IR ATSLĒGTS. NELIETOJIET IEKĀRTU LĪDZ BRĪDIM, KAMĒR JEBKURŠ
UN VISI DARBĪBAS TRAUCĒJUMI NAV NOVĒRSTI.

BRĪDINĀJUMS

Uzmanību! Piesārņojuma draudi
Neizmetiet eļļu apkārtējā vidē.

NEAIZMIRSTIET VEIKT PAMATA RĀMJA APAKŠĒJĀS DAĻAS VIZUĀLU
APSKATI .
APSKATIET UN PĀRBAUDIET, KA UZ IEKĀRTAS NAV SVEŠĶERMEŅU VAI
NETĪRUMU, KAS VARĒTU IZRAISĪT NOPIETNUS IEKĀRTAS BOJĀJUMUS .

TABULA 2.3
VEIDS

BIEŽUMS

GALVENĀ
ATBILDĪB
A

KVALIFIKĀCI
JA DARBAM

ATSAUCE

SAKOTNĒ
JĀ
PĀRBAUD
E PIRMS
IEDARBIN
ĀŠANAS

Pirms katras darba
dienas vai arī
katras operatoru
nomaiņas
gadījumā.

Lietotājs vai
operators

Lietotājs vai
operators

Drošības un
lietošanas
rokasgrāmata
, atbilstošās
pārbaudes
formas

BIEŽA
PĀRBAUD
E

Ik 3 mēnešus vai
150 stundas
atkarībā no
apstākļiem vai
citādāk, ja iekārta
nav tikusi lietota
ilgāk par 3
mēnešiem vai ja tā
tika iegādāta lietota.

Īpašnieks,
koncesionā
rs vai
lietotājs.

BRAVI
kvalificētais
mehāniķis

Darba un
tehniskās
apkopes
rokasgrāmata
, atbilstošās
pārbaudes
formas

IKGADĒJĀ
PĀRBAUD
E

Reizi gadā, 13
mēnešu laikā no
pēdējās pārbaudes.

Īpašnieks,
koncesionā
rs vai
lietotājs.

BRAVI
kvalificētais
mehāniķis

Darba un
tehniskās
apkopes
rokasgrāmata
, atbilstošās
pārbaudes
formas
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Operators nedrīkst uzņemties atbildību par iekārtas darbināšanu, kamēr šī
rokasgrāmata nav izlasīta un saprasta visās tās daļās un kamēr nav veikts pirmais transportlīdzekļa pārbaudes brauciens kvalificēta eksperta-operatora uzraudzībā.
Tikai pilnvarots personāls un kvalificēts operators var vadīt šo iekārtu. Šī
rokasgrāmata un tās pielikumi ir jāuzskata par neatņemamu šīs iekārtas
sastāvdaļu un tiem ir visu laiku jāpaliek ar iekārtu .
BRĪDINĀJUMS
Ražotājam BRAVIISOL D.M. SRL, nav
tiešas kontroles pār iekārtas izmantošanu. Iekārtas lietošana atbilstoši drošības
standartiem ir gala lietotāja ziņā.
Operators ir atbildīgs par iekārtas rūpīgu pārbaudi un apskati pirms katras tās
lietošanas.
Rūpīgas ikdienas pārbaudes un apskates mērķis ir pārbaudīt un pārliecināties,
ka iekārta ir kārtībā, pārliecināties par anomāliju, kļūmju vai darbības traucējumu
neesamību un noteikt, vai ir nepieciešama kārtējā tehniskā apkope. Ja tiek konstatēti bojājumi vai neatļautas iekārtas izmaiņas attiecībā pret to, kādā stāvoklī
tā tika piegādāta, nekavējoties apzīmējiet to kā tādu un NELIETOJIET TO.
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SADAĻA 2.
SAGATAVOŠANA UN PĀRBAUDES
2.5 PIRMS KATRAS LIETOŠANAS

.6 FUNKCIONĀLĀS PĀRBAUDES

•

Pēc "pilnīgas pārbaudes" veikšanas veiciet funkcionālās pārbaudes visām
sistēmām, kas atrodas apvidū bez ļoti paceltiem vai grīdas līmenī esošiem
šķēršļiem.
Pārējos darbības norādījumus skatiet šīs rokasgrāmatas 3. sadaļā.

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Pārliecinieties, ka visas rokasgrāmatas atrodas to ūdensizturīgajā rokasgrāmatas kārbā iekārtas panelī.
Pārliecinieties, ka plāksnīte ar platformas sērijas numuru, tāpat
kā visas drošības uzlīmes atrodas to vietā un ir perfekti veselas
un salasāmas.
Pārbaudiet iekārtu, lai pārliecinātos par anomāliju, metināšanas
plaisu, defektu, iekārtas darbības traucējumu vai bojājumu, vai
arī nesankcionētu iekārtas izmaiņu neesamību, salīdzinot ar to
stāvokli, kādā to piegādāja ražotājs.
Apskatiet un pārbaudiet grozu, platformas margas, pārbaudiet,
ka ieejas vārti darbojas pareizi un ka tie automātiskā veidā
pilnībā aizveras.
Pārbaudiet ūdens līmeni akumulatoros un pārliecinieties par
noplūžu neesamību. Akumulatoru kabeļiem ir jābūt pareizi
pieslēgtiem pie to spailēm. Uz tiem nav jābūt nekādām korozijas
pazīmēm.
Apskatiet un ar testēšanu pārbaudiet, ka visas drošības un individuālās aizsardzības ierīces darbojas pareizi.
Apskatiet un pārbaudiet, ka uz riepām nav bojājumu, nobrāzumu
vai dziļu iegriezumu. Apskatiet un pārbaudiet, ka uz diskiem,
riepām vai tiem apkārt nav aplipuši netīrumi.
Vizuāli pārbaudiet hidrauliskās, elektriskās un mehāniskās
sastāvdaļas. Katrai sastāvdaļai pārliecinieties, ka visas tās
daļas ir vietā, nav vaļīgas un ir cieši nostiprinātas to atbilstošajās
vietās un ka nav redzamu noplūžu, pārmērīga nolietojuma
pazīmju vai bojātu apvidu.
Apskatiet un pārbaudiet, ka vadi un kabeļi nav vaļīgi un nekaras
ārā no transportlīdzekļa apakšas.
Apskatiet un pārbaudiet pareizu galvenā slēdža darbību grozā.
Apskatiet un pārbaudiet avārijas apturēšanas pogu darbību: tās,
kas atrodas uz vadības paneļa grozā, un to, kas atrodas uz šasijas vadības paneļa.
Apskatiet un ar testēšanu pārbaudiet manuālās nolaišanas sviras pareizu darbību.

16

BRĪDINĀJUMS

JA IEKĀRTA NEDARBOJAS PAREIZI, NEKAVĒJOTIES IZSLĒDZIET TO.
APZIŅOJIET TEHNISKĀS APKOPES VEIKŠANAI NORĪKOTO PERSONĀLU PAR PROBLĒMU. NELIETOJIET IEKĀRTU, LĪDZ TĀ TIEK
PASLUDINĀTA PAR DROŠU EKSPLUATĀCIJAI.
Funkcionālās pārbaudes elementi
1.

No zemes komandu paneļa bez kravas uz platformas veiciet šādas
darbības:
a.
b.
c.

2.

Iedarbiniet zemes komandas: platformas pacelšanu un no
laišanu.
Pārliecinieties, ka visas iekārts funkcijas ir atspējotas, kad tiek
ieslēgta avārijas apturēšanas poga (nospiesta).
Apskatiet un pārbaudiet manuālās nolaišanas sviras pareizu
darbību.

No platformas komandu paneļa veiciet šādas darbības:
a.

b.

c.

Vairākas reizes paceliet un nolaidiet platformu no 0,61 līdz
0,92 metriem. Pāraudiet un pārliecinieties, ka platformas
pacelšanās un nolaišanās notiek normāli. Pārbaudiet un
pārliecinieties, ka, paceļot grozu, braukšanas ātrums tiek
automātiski pārslēgts drošā ātrumā (tikai LUI PK) vai tiek
izslēgta bremžu atlaišanas funkcija (tikai LUI MINI P.A.).
Aktivizējiet visas funkcijas un pārbaudiet, vai visi ierobežošanas
slēdži, avārijas un iedarbināšanas slēdži darbojas pareizi.
Transportlīdzekļa bremzes — (tikai LUI PK). Uzbrauciet
transportlīdzekli uz slīpas virsmas (nepārsniedzot tā nominālo
darbības kapacitāti slīpumā), apturiet to, lai pārliecinātos, ka
bremzes slīpumā darbojas.
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SADAĻA 2.
SAGATAVOŠANA UN PĀRBAUDES

SADAĻA 3.
IEKĀRTAS DARBINĀŠANA

3.

3.1

4.

5.
6.

Nogāzes trauksmes robeža: ar pilnībā nolaistu platformu, vadiet
transportlīdzekli pa nogāzi, kuras slīpums ir lielāks par 1.5° jebkurā
virzienā (nepārsniedziet tā nominālo darba spēju šajā atzīmē).
Transportlīdzekļa trauksme ziņos par nogāzi, ja tiks veikts mēģinājums
pacelt platformu.
Transmisijas ātruma samazinājuma ierobežojums: Ja platforma ir
pacelta vairāk par 0,4 m (1.5 - 2 ft), transmisijas ātrums tiek samazināts par 1/4 salīdzinot ar transmisijas ātrumu, kas domāts platformas nolaišanai ( tikai LUI PK.)
Platformas vārtu atvēršanās ierobežojums: Ieejas vārti ir aprīkoti ar
atsperēm abās to malās, kas automātiski aizver ieejas vārtus, tiklīdz
tās tiek atbrīvotas.
Kreisā/labā roktura un kājas slēdža sensors - Iekārta darbojas (kustas
un tiek pacelta) tikai, ja operators tur viņa vai viņas roku uz kreisās un
labās puses roktura (A. att.) un ar abiem papēžiem uz kāju slēdžiem,
kas ir izvietoti uz platformas (B. att.). Šis drošības stāvoklis ir jāsaglabā visu iekārtas darbību laikā (tikai LUI PK.)

RAŽOTĀJAM NAV NEKĀDAS TIEŠAS KONTROLES PAR IEKĀRTAS
PIELIETOJUMU VAI DARBĪBU.
LIETOTĀJAM UN OPERATORAM IR PIENĀKUMS IEVĒROT PAREIZAS
DROŠĪBAS PROCEDŪRAS .
Šī sadaļa sniedz informāciju, kas ir nepieciešama, lai izprastu darba komandu funkcijas.
3.2 IEKĀRTAS APRAKSTS
Pasūtījumu atlasītājs ir krautņotājs ar paceļamu operatora pozīciju preču
atlasīšanai (preču manuālai atlasei vai novietošanai plauktos );
Galvenais vadības panelis atrodas uz platformas.
Šī pacelšanas ierīce ir elektrisks pašgājēja (LUI MINI S.K.) vai virzāma (LUI
PK.) veida transportlīdzeklis, kas ir aprīkots ar paceļamu darba platformu,
kas uzstādīta uz amortizēta pacelšanas mehānisma, kas darbināms ar
īpašu hidraulisko cilindru ar sinhronizētu efektu.
No platformas vadības paneļa operators var vadīt transportlīdzekli (tikai LUI
PK.) un pacelt un nolaist platformu. LUI PK. ir aprīkota ar elektriski vadāmu
kravas pacēlāju, kuru vada divas viegli pieejamas pogas, kas atrodas iekārtas sānā un kas ļauj operatoram pacelt vai nolaist kravas platformu, kas ir
domāta tikai objektu un materiālu pacelšanai un nolaišanai, neatstājot savu
atrašanās vietu.
LUI MINI P.A. ir aprīkota ar manuāli vadāmu kravas pacēlāju, kuru vada
viegli pieejama svira, kas atrodas zem kravas plaukta, kas ļauj operatoram
pacelt vai nolaist kravas platformu, kas ir domāta tikai objektu un materiālu
pacelšanai un nolaišanai.

Att.A
7.

Att.B

Pārliecinieties, ka visas iekārtas funkcijas ir tikušas
atslēgtas, kas avārijas izslēgšanas poga tiek iedarbināta (nospiesta).
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LUI PK. ir divi piedziņas riteņi aizmugurē un divi rullīšriteņi priekšā.
Ir jālieto zemes programmējamais komandu stacijas panelis, kad iekārta
tiek apkopta vai tiek veiktas funkcionālās pārbaudes, vai ārkārtas situācijas
gadījumā, ja operators platformā nespēj to nolaist zemē.
LUI MINI P.A. ir divi rullīšriteņi aizmugurē un divi pašbremzējoši riteņi
priekšā. Ir jālieto zemes komandu stacija, kad iekārta tiek apkopta vai tiek
veiktas funkcionālās pārbaudes, vai ārkārtas situācijas gadījumā, ja operators platformā nespēj to nolaist zemē.
NEKAD NEMANEVRĒJIET LUI MINI P.A. AR PERSONU GROZA IEKŠIENĒ
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SADAĻA 3.
IEKĀRTAS DARBINĀŠANA
3.3 IEKĀRTAS DARBĪBA

LUI PK

Sākotnējās darbības
Pirms iekārtas iedarbināšanas ar komandām no zemes stacijas paneļa
vai tām, kas atrodas uz platformas, ir nepieciešams ievērot šādus komandu nosacījumus.

•

6

1-2-3
6

Akumulatora spriegumam ir jābūt pietiekamam darbības veikšanai.
Akumulatora izlādes trauksmei nav obligāti jābūt uzstādītai zemes
komandu panelī, vai uz akumulatora statusa indikatora, kas
atrodas transportlīdzekļa sānā (tikai LUI PK.).

•

Galvenais slēdzis groza stacijas panelī ir jāiestata vai nu zemes
komandas režīmā vai platformas komandas režīmā.

•

Avārijas apturēšanas pogām platformas komandu panelī un zemes
komandu panelī ir jābūt RESET stāvoklī (pagarinātām uz āru).

•

LUI PK.: LCD ekrānam, uz kura ir attēlojams iekārtas stāvoklis
zemes komandas panelī, ir jārāda normāli ekspluatācijas apstākļi
pēc iekārtas iedarbināšanas.

•

LUI PK. iekārta darbojas (kustas un paceļas) tikai, ja operatora
roka atrodas uz kreisā un labā sensora roktura un abi papēži nospiež kāju slēdžus platformā. Šis drošības stāvoklis darba laikā ir
vienmēr jāsaglabā. Attēli A un B sadaļā 2.6)

LUI MINI P.A.

7

5

4

1-2-3

5

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

Zemes komandas panelis (Sadaļa 3.7)
Manuālā nolaišanas avārijas svira (Sadaļa 3.8)
AC strāvas padeve akumulatora lādētājam un uzlādes stāvokļa LED
(Sadaļa 3.6)
Platformas kājas slēdzis (2 slēdži, pa vienam katram) - (Sadaļa 3.6)
Platformas ieejas vārti
Platformas komandas panelis (Sadaļa 3.6)
Materiālu pārkraušanas nodalījums
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SADAĻA 3.
IEKĀRTAS DARBINĀŠANA
3.4 BAGĀŽAS NODALĪJUMA - (TRANSPORTA PLATFORMAS)

3.5 AKUMULATORA UZLĀDE

Noņemšana

Akumulatora zema sprieguma trauksmes signāllampiņa

1. Paceliet bagāžas nodalījumu atbilstoši aizmugurējai daļai (kolonnai),
lai atbrīvotu buferi no pamatnes rāmja. Tad virziet bagāžas nodalījumu
uz priekšu, paceļot to, lai pilnībā noņemtu bagāžas nodalījumu no
transportlīdzekļa.

Iekārtā LUI PK. platformas un zemes stacijas komandu panelī ir akumulatoru
zema sprieguma rādītāji.
LUI MINI P.A. rāmja sadaļā ir akumulatoru zema sprieguma rādītājs.

Uzstādīšana

Akumulatoru uzlādēšanas procedūra

1. Novietojiet bagāžas nodalījumu tā atbilstošajā buferī augšējā
rāmja daļā un virziet to atpakaļ .

Iekārta ir aprīkota ar akumulatora lādētāju ar AC maiņstrāvas elektriskās
strāvas ievadi/DC līdzstrāvas elektriskās strāvas izvadi. Akumulatora
lādētājs automātiski pārstāj akumulatoru uzlādi, kad tie ir ir pilnībā uzlādēti.
PIEZĪME: Kad akumulatora lādētājs ir pieslēgts pie AC maiņstrāvas elektriskajās strāvas ievadei, platformas transportlīdzekļa transmisija ir
atspējota .

Aizmugurē pa labi
Sānos — kravas
pacelšanas platforma

UZMANĪBU
BAGĀŽAS NODALĪJUMS (TRANSPORTA PLATFORMA) IR JĀLIETO TIKAI KRAVAS MATERIĀLIEM.
NEPIEĻAUJIET PERSONĀLA STAIGĀSANU PAR TRANSPORTA
PLATFORMAS NODALĪJUMU.
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SVINA SKĀBES AKUMULATORI NORMĀLAS DARBĪBAS LAIKĀ VAR
IZDALĪT SPRĀDZIENBĪSTAMU ŪDEŅRAŽA GĀZI. TURIET DZIRKSTELES, ATKLĀTAS LIESMAS VAI AIZDEDZINĀTUS TABAKAS IZSTRĀDĀJUMUS DROŠĀ ATTĀLUMĀ NO AKUMULATORIEM. AKUMULATORU UZLĀDES LAIKĀ NODROŠINIET PIETIEKAMU TELPAS VENTILĀCIJU. NELĀDĒJIET SASALUŠU AKUMULATORU. RŪPĪGI
IZPĒTIET AKUMULATORA RAŽOTAJA SNIEGTOS DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMUS ATTIECĪBĀ UZ IETEICAMO UZLĀDES ĀTRUMU UN
IESPĒJU IZŅEMT AKUMULATORU ŠŪNAS UZLĀDES LAIKĀ .
1.

Novietojiet transportlīdzekli stāvēšanai labi ventilētā
apvidū netālu no AC sienas kontaktligzdas.

2.

Vienmēr izmantojiet sazemētu (iezemētu) AC kontaktligzdu. Pieslēdziet akumulatora lādētāju pie pareizi uzstādītas AC kontaktligzdas ar zemējumu atbilstoši visiem spēkā esošiem valsts
standartiem. Iezemētā kontaktligzda ir nepieciešama tādēļ, lai samazinātu elektrisko triecienu risku - neizmantojiet iezemētus adapterus un nepārveidojiet kontaktdakšu. Ja tiek lietots pagarinātājs, izvairieties no pārmērīgiem sprieguma lēcieniem, izmantojot 3-dzīslu kabeli
12 AWG veida .
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A - AC STRĀVAS IEVADE
AKUMULATORA LĀDĒTĀJAM
B - UZLĀDES STATUSA
BRĪDINĀJUMA
SIGNĀLLAMPIŅA AKUMULATORA LĀDĒTĀJAM

3.6. PLATFORMAS VADĪBAS KONSOLES IZMANTOŠANA
3.6.1 LUI PK

7

6

8

9

10
4

A

B

3

5

LUI PK

2
11

A

12

1

B
LUI MINI P.A.
Uzlādes stāvokļa brīdinājuma signāllampiņa akumulatoriem ir izvietota blakus AC strāvas ievadei uz akumulatora lādētāja, uz šasijas.
1. Pēc pirmā savienojuma akumulatora lādētāja LED automātiski
sāk mirgot dažas sekundes un veic īsu LED testu, tad tiek sākta
uzlāde.
2. Kad ZAĻĀ LED gaisma iedegas, akumulatori ir uzlādēti. Šajā
brīdī akumulatoru lādētāju var atvienot no to galvenās AC strāvas
barošanas kontaktligzdas. (satveriet kontaktdakšu un izvelciet to
no sienas kontaktligzdas. Nevelciet aiz vada, lai to nebojātu).

PIEZĪME: Kad zaļā LED gaisma deg, akumulatora lādētājs automātiski izslēdzas
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13
1. Avārijas apturēšanas poga
2. Droseles rokturis
3. Akumulatora skala
4. Platformas pacelšanas poga
5. Platformas nolaišanas poga
6. Signāltaures poga
7. Kravas platformas nolaišanas poga
8. Kravas platformas pacelšanas poga
9. Labās puses sensors funkciju ieslēgšanai
10. Kreisās puses sensors funkciju ieslēgšanai
11. Stūres līdzsvarošanas slēdzis labais/kreisais
12. Galvenā slēdža selektors
13. Kājas slēdži
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Vispārīga informācija
Pirms iekārtas iedarbināšanas, izmantojot vadības ierīces uz zemes vai uz
platformas, ir jābūt izpildītiem šādiem priekšnosacījumiem:
· Platformas vadības panelis: galvenajam slēdzim jābūt iestatītam uz
platformas vadības režīms “1” vai zemes vadības režīms “2”.
· Zemes vadības stacija – Platformas vadības stacija: avārijas apturēšanas
pogām jābūt ATIESTATĪTĀ pozīcijā (STRĀVAS PADEVE
PIESLĒGTA).
Galvenais slēdzis uz platformas / izslēgts / uz zemes
· Centrālā pozīcija “0”:
pagrieziet līdz šai pozīcijai, lai iekārtu pēc lietošanas izslēgtu.
· Pozīcija “1”:
(platformas akumulatora indikators iedegas tikai modelim LUI
PK). Šajā pozīcijā iekārtu var darbināt, izmantojot platformas vadības
staciju.
· Pozīcija “2”:
(platformas akumulatora indikators rāda GRD tikai modelim LUI
PK). Šajā pozīcijā iekārtu var darbināt, izmantojot zemes vadības
staciju.
Platformas avārijas apturēšanas poga
To nospiežot, nekavējoties tiek apturēta visa iekārtas darbība.
Atiestatīšana NEIEDARBINA iekārtu, bet gan atjauno vadības ierīču darbību.
PIEZĪME.
Lai veiktu manevrus ar iekārtu, avārijas apturēšanas pogām zemes vadības
stacijā, kā arī uz platformas, ir jābūt ATIESTATĪTĀ pozīcijā.

Droseles rokturis
Satveriet rokturi labajā rokā un
PAGRIEZIET rokturi UZ PRIEKŠU (rokas aizmugurējo daļu virzienā no operatoram), lai iespējotu
transportlīdzekļa kustību VIRZIENĀ UZ
PRIEKŠU. Šī roktura atlaišana AUTOMĀTISKI ap- UZ PRIEKŠU
turēs iekārtu.
.

PAGRIEZIET rokturi ATPAKAĻ (rokas aizmugurējo daļu operatora virzienā), lai iespējotu
transportlīdzekļa kustību ATPAKAĻGAITĀ. Šī
roktura atlaišana AUTOMĀTISKI apturēs iekārtu. ATPAKAĻGAITA
.

Kreisās un labās puses sensors funkciju ieslēgšanai
Kreisā un labā roka ir jānovieto uz rokturiem sensoru priekšā, lai būtu
iespējams izmantot iekārtas braukšanas / pacelšanās / nolaišanās funkcijas.
PIEZĪME. Papildus kreisās un labās rokas sensoriem atcerieties arī aktivizēt
abus kājas slēdžus, lai būtu pieejamas visas iekārtas funkcijas: braukšana /
pacelšanās / nolaišanās.
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UZMANĪBU
Platformas darbība ir domāta tikai personālam, kas iepriekš ir ticis apmācīts un
pilnvarots un kas ir pilnībā izpratis un sapratis šīs rokasgrāmatas drošības
norādījumus.
BRAUCIET TIKAI UZ LĪDZENAS, CIETAS UN HORIZONTĀLAS VIRSMAS, kas ir
tīra, bez caurumiem un piemērotas konsistences, spēj balstīt iekārtas svaru un
svaru, kuru transportlīdzeklis var pārvadāt. (Skatiet Sadaļu 5 "Iekārtas tehniskās
specifikācijas)
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Kravas platformas pacelšanas/nolaišanas poga
Kravas materiālu nodalījums ir izstrādāts maksimālai 90 kg kravai. Tas var
būt vertikāli pacelts un nolaists pacelšanas grupas priekšējā daļā, izmantojot
iekārtas atbilstošās pogas.
Nospiediet un turiet nospiestu augšējo pogu ( Poga 8, sadaļa 3.6), lai iedarbinātu kravas platformas pacelšanu. Pogas atlaišana automātiski apturēs
kustību.
Nospiediet un turiet nospiestu apakšējo pogu ( Poga 7, sadaļa 3.6), lai iedarbinātu kravas platformas nolaišanu. Pogas atlaišana automātiski apturēs
kustību.
Skaņas signāla ierīces poga
Kad iekārta ir ieslēgta, šīs pogas nospiešana iedarbinās skaņas
signāla ierīci .
Platformas pacelšanas un nolaišanas pogas

UZMANĪBU

Nospiediet un turiet nospiestu augšējo pogu ( Poga 4, sadaļa 3.6), lai
iedarbinātu groza platformas pacelšanu. Pogas atlaišana automātiski
apturēs kustību.
Nospiediet un turiet nospiestu apakšējo pogu ( Poga 5, sadaļa 3.6), lai
iedarbinātu groza platformas nolaišanu. Pogas atlaišana automātiski
apturēs kustību.
Stūres līdzsvarošanas slēdzis

Stūrēšana tika izstrādāta, lai tā varētu tikt iedarbināta ar kreiso roku.
Nospiediet stūres slēdzi pa kreisi vai pa labi un turiet to šajā pozīcijā tik
ilgi, cik ilgi nepieciešams uzturēt izvēlēto virzienu.
Atcerieties aktivizēt abus kājas slēdžus un kreisās un labās rokas
sensorus, lai būtu pieejamas pacelšanās / nolaišanās / braukšanas
funkcijas .

Operatoram nekāda iemesla dēļ nav jākāpj uz
groza margām, kā arī nav tur jānovieto trepes vai citas lietas, lai iegūtu
lielākus augstumus, kuros strādāt. Turklāt viņam vai viņai nekad nav
jāizliecas ārā vai jāstiepjas ārā pāri margām no platformas groza .

Pirms iekārtas iedarbināšanas pārbaudiet, ka:
•
platforma ir novietota uz tīras grīdas bez caurumiem, ir līdzena un atbilstošas konsistences,
•
apvidū, kurā ir jāveic darbs, nav paceltu šķēršļu
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1.

2.

Nospiediet un turiet nospiestu slēdzi pa labi, lai ieslēgtu virzienu pa labi. Atlaidiet slēdzi, ja ir vēlama tikai kustība uz
priekšu un atpakaļgaitā .
a.

Virzot droseles rokturi KUSTĪBĀ UZ PRIEKŠU, iekārta kustēsies uz priekšu, griežoties pa labi
(transportlīdzekļa priekša pa labi no operatora)

B.

Virzot droseles rokturi ATPAKAĻGAITĀ, iekārta kustēsies atpakaļ, griežoties pa labi (transportlīdzekļa
priekša pa labi no operatora)

Kājas slēdži
NENOVIETOJIET KĀJU UZ KĀJAS SLĒDŽIEM PIRMS GALVENAIS
SELEKTORS NAV PAGRIEZTS NO “0” UZ “1” VAI “2”.
IERĪCES IEDARBINĀŠANAS LAIKĀ AKTIVIZĒJOT JEBKURU CITU
KOMANDU NEKĀ GALVENĀ SLĒDŽA IESLĒGŠANU/IZSLĒGŠANU
VAI AVĀRIJAS

Nospiediet un turiet nospiestu slēdzi pa kreisi, lai ieslēgtu
virzienu pa kreisi. Atlaidiet slēdzi, ja ir vēlama tikai kustība uz
priekšu un atpakaļgaitā .
a.

Virzot droseles rokturi KUSTĪBĀ UZ PRIEKŠU, iekārta kustēsies uz priekšu, griežoties pa kreisi
(transportlīdzekļa priekša pa kreisi no operatora)

b.

Virzot droseles rokturi ATPAKAĻGAITĀ, iekārta
kustēsies atpakaļ, griežoties pa kreisi
(transportlīdzekļa priekša pa kreisi no operatora)

APTURĒŠANAS SLĒDŽU ATIESTATĪŠANU, TIKS PARĀDĪTA
KĻŪDA.

PIEZĪME: STŪRES LĪDZSVAROŠANAS SLĒDZIS UN DROSELES
ROKTURIS IR JĀDARBINA VIENLAICĪGI, LAI
TRANSPORTLĪDZEKLIS VARĒTU VIRZĪTIES IZVĒLĒTAJA VIRZIENĀ. LAI PĀRVIETOTU IEKĀRTU UZ PRIEKŠU/
ATPAKAĻGAITĀ TAISNĀ LĪNIJĀ, NOVIETOJIET
TRANSPORTLĪDZEKLI VĒLAMAJĀ VIRZIENĀ UN KUSTIETIES
ATPAKAĻGAITĀ VAI UZ PRIEKŠU, DARBINOT TIKAI DROSELES
ROKTURI.

Grozā atrodas divi kāju slēdži, kas tiek darbināti ar papēžiem, kas
savukārt garantē operatora stabilu stāvokli bez viņa vai viņas ērtību ierobežošanas.
Noņemot vienu pēdu no viena no diviem slēdžiem, visas iekārtas funkcijas, pacelšana, nolaišana un darbība, tiek nekavējoties izslēgtas .
PIEZĪME: Atcerieties, ka bez abiem kāju slēdžiem ir jāiedarbina abi
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3.6.2 LUI MINI P.A.

Platformas avārijas apturēšanas poga
Ja tā tiek nospiesta, nekavējoties apturēs visus iekārtas posmus.
Reset NEdarbina iekārtu, bet iespējo vadības ierīces

1
2

PIEZĪME :
Lai pārvietotu iekārtu, avārijas apturēšanas pogām zemes komandas
stacijā un platformā ir jābūt ieslēgtām RESET stāvoklī .

3
4

UZMANĪBU
5
6

Platformas pacelšanas un nolaišanas pogas
Operatoram nekāda iemesla dēļ nav jākāpj uz groza
margām, kā arī nav tur jānovieto trepes vai citas lietas, lai iegūtu lielākus
augstumus, kuros strādāt. Turklāt viņam vai viņai nekad nav jāizliecas ārā
vai jāstiepjas ārā pāri margām no platformas groza .
Pirms iekārtas iedarbināšanas pārbaudiet, ka:
•
iekārta ir novietota uz tīras grīdas bez caurumiem, līdzena un
atbilstošas konsistences, ,
•
apvidū, kurā ir jāveic darbs, nav paceltu šķēršļu

5

Nospiediet un turiet nospiestu augšējo pogu 2, lai iedarbinātu elektrisko
groza platformu. Pogas atlaišana automātiski apturēs kustību.
7

32

Nospiediet un turiet nospiestu apakšējo pogu 3, lai iedarbinātu groza
platformas nolaišanu. Pogas atlaišana automātiski apturēs kustību .
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Fiksēto rullīšriteņu automātiskā bremzēšanas atbrīvošanas
poga
Nospiediet un turiet nospiestu pogu 5, lai atbrīvotu fiksēto
rullīšriteņu automātisko bremzēšanu, ja vēlamais LUI MINI P.A.
stāvoklis ir sasniegts.
Pogas atlaišana nekavējoties ieslēgs fiksēto rullīšriteņu automātiskās bremzēšanas sistēmu .

Kājas svira
Lietojiet šo sviru, lai virzītu iekārtu tikai pa taisnu līniju

PIEZĪME:
Fiksēto rullīšriteņu automātiskā bremzēšanas atbrīvošanas
poga ir pieejama tikai, kad galvenais slēdzis platformas komandas režīmā ir
pagriezts uz “1” un grozs ir
pilnīgi nolaists .

Nogāzes trauksme
Kravas platformas pacelšanas/nolaišanas svira

Kravas materiālu nodalījums ir izstrādāts maksimālai 90 kg kravai.
Tas var būt vertikāli pacelts un nolaists pacelšanas grupas priekšējā
daļā, izmantojot atbilstošo sviru zem kravas plaukta.

LUI MINI P.A. IETVER NOGĀZES TRAUKSMI.
JA ŠĪ TRAUKSME TIEK IESLĒGTA, TIEK RAIDĪTS SKAŅAS SIGNĀLS
UN PLATFORMU NAV IESPĒJAMS PACELT. SLĪPS STĀVOKLIS SAGLABĀJAS, LĪDZ PLATFORMA NAV PILNĪBĀ NOLAISTA UN
SLĪPUMS NAV NOVĒRSTS.

Nospiediet un turiet nospiestu sviru 6 un ar abām rokām paceliet
kravas plauktu, lai paceltu kravas platformu. Sviras automātiska
atlaišana aptur tās kustību.
Nospiediet un turiet nospiestu sviru 6 un ar abām rokām nolaidiet
kravas plauktu, lai nolaistu kravas platformu.
Sviras atlaišana automātiski apturēs kustību.
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3.7 ZEMES KOMANDAS PANELIS

Avārijas apturēšanas poga

4

6a

6a

5-7

1

Displejs (LUI PK.)
6b

6b

3

LUI PK

Ja tā tiek nospiesta, nekavējoties apturēs visus iekārtas darba posmus.
Reset NEdarbina iekārtu, bet iespējo vadības ierīces

1
2

LUI MINI P.A.

Šis ir galvenais sistēmas kontroles displejs iekārtā LUI PK.
•
Tas attēlo noderīgu informāciju par sistēmas stāvokli
•
Tas sniedz diagnostisku informāciju par jebkurām sistēmas anomālijām vai kļūmēm.
Daudzfunkcionālo pogu grupa :
Visas bultu pogas ir iespējotas tikai, kad galvenais slēdzis ir ieslēgts Zemes komandas režīmā.

Iekārtai LUI PK. panelis atrodas zem pārsega izņemamā, atlokāmā atvilktnē,
un tā sastāv no šādām sastāvdaļām;
Iekārtai LUI MINI P.A. panelis atrodas šasijas priekšā ar to atbilstošajām
funkcijām ;

1. Avārijas apturēšanas poga
2. Akumulatora lādētāja rādītājs
3. Daudzfunkcionālo pogu grupa
4. Akumulatora lādētāja rādītājs
5. LCD displejs
6. Groza pacelšanas (6a) un nolaišanas (6b) spiedpogas
7. Akumulatora skala

•

ESC poga tiek lietota
elektriskās aparatūras programmēšanai, un tā IR jālieto tikai BRAVI
specializētajiem tehniķiem .

Nospiežot un turot nospiestu augšējo bultas pogu, tiek darbināta groza
pacelšana. ATLAIDIET, LAI PĀRTRAUKTU GROZA PACELŠANU .
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Zemes kontroles stacija (LUI PK.) :

•

Nospiežot un turot nospiestu apakšējo bultas pogu, tiek darbināta
groza nolaišana
ATLAIDIET, LAI APTURĒTU GROZA NOLAIŠANU .

Iedarbināšanas un ekspluatācijas laikā LCD displejā Zemes kontroles režīmā
tiek attēlots pašreizējais iekārtas darba stāvoklis. Tiek paziņota šāda informācija:

•

Nospiežot abas pogas, kreiso un labo bultu,
VIENLAICĪGI, tiek darbināta bremžu atbrīvošanās.

1)
2)

Bremzes var tikt atbrīvotas, kad ir nepieciešams manuāli pārvietot
platformu, grūžot to.
Manuālajai bremžu atbrīvošanai ir nepieciešams, ka iekārta ir IESLĒGTA
ZEMES KOMANDAS REŽĪMA un grozs ir pilnībā nolaists.

Stundas attēlo iekārtas darba stundas
2) BCI atbilst akumulatora uzlādei, kas ir izteikta procentos.

Ja rodas kļūda, kļūdas neliels apraksts tiks parādīts displejā

PIEZĪME: ja akumulators iekārtā pilnībā izlādējas, nav iespējams manuāli
atbrīvot bremzes.

UZMANĪBU
ATBRĪVOJIET BREMZES MANUĀLI
TIKAI, JA IEKĀRTA IR UZ HORIZONTĀLAS VIRSMAS UN TĀ IR
PILNĪBĀ NOBLOĶĒTA.
Operatoram IR jāpārliecinās, ka riska zonā neatrodas
briesmām pakļautas personas vai šķēršļi .
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Groza kontroles stacija (LUI PK.):

Displejs (LUI MINI P.A.)

Iedarbināšanas un ekspluatācijas laikā akumulatora skalas displejs parāda
pašreizējo iekārtas darba stāvokli. Tiek paziņota šāda informācija:
1)
2)

BCI atbilst akumulatora uzlādei, kas ir izteikta procentos
2) SARKANS punkts, kad platforma ir pacelta

6a

Ja rodas kļūda, kļūdas kods tiks parādīts displejā

6b

6a Nospiežot un turot nospiestu augšējo pogu, tiek darbināta groza
pacelšana.
ATLAIDIET, LAI APTURĒTU GROZA PACELŠANU.
6B Nospiežot un turot nospiestu apakšējo pogu, tiek darbināta groza
nolaišana.
ATLAIDIET, LAI APTURĒTU GROZA NOLAIŠANU.

7

Akumulatora skala (LUI MINI P.A.)

Tā parāda akumulatora uzlādes stāvokli. Kad sarkanā LED gaisma deg,
groza pacelšana nav atļauta, un akumulators ir jāuzlādē.
PIEZĪME: IEKĀRTAS IZSLĒGŠANA, KAD TĀ NETIEK LIETOTA, PALIELINĀTU AKUMULATORA KALPOŠANAS ILGUMU
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3.8 ĀS NOLAIŠANAS AVĀRIJAS SVIRA

3.9 PLATFORMAS KONFIGURĀCIJA

UZMANĪBU

SASPIEŠANĀS BRIESMAS
Šādu darbību laikā un pēc tam, kad ir veiktas visas avārijas
nolaišanas procedūras, operatoram ir jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai pamestu iekārtas apvidu un pārliecinātos, ka
neviens cits cilvēks, dzīvnieks vai lieta neatrodas vai nevarētu
atrasties kustības apvidū vismaz 2 metru (6.56ft) attālumā, un
galvenais, ka tajā neatrodas citi šķēršļi uz plastmasas pārsega
un apvidū, kas ir īpaši paredzēts grozam tā nolaišanas posmā

Platformas maksimālā celtspēja

B

A

Manuālā nolaišanās avārijas svira ļauj personālam uz zemes nolaist
platformu tajā gadījumā, ja tās operators to nespēj izdarīt pēc tam,
kad tā ir tikusi pacelta.
Avārijas svira ir apzīmēta ar atbilstošu uzlīmi .

C

A - OPERATORA TELPAS CELTSPĒJA
130 kg
B - TRANSPORTĒŠANAS PĀRSEGA PLATES CELTSPĒJA
90 kg
C - MATERIĀLU PLATES CELTSPĒJA
modelim LUI PK:
113 kg
modelim LUI MINI P.A.:
90 kg
Iekārtu nedrīkst izmantot beztaras kravas celšanai, un maksimālais ar platformu
transportējamo preču izmērs ir 60x45x50 cm (60x55x25 cm uz priekšējā pārsega).
3.10 TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVIETOŠANA STĀVĒŠANAI

LUI MINI PK.

LUI MINI P.A.

Lai nolaistu platformu manuāli, ir pietiekami pavilkt sviru. Šādā
veidā grozs sāks lēnām laisties lejā.
ATLAIDIET sviru, lai apturētu platformas nolaišanos .

42

a.
b.
c.

Aizvediet transportlīdzekli uz labi pasargātu un ventilētu vietu.
Pārliecinieties, ka platforma ir pilnībā nolaista, un pagrieziet galveno slēdzi
uz “0”.
Ja nepieciešams, izņemiet slēdzi no platformas, lai izvairītos no tā, ka nepilnvarotas personas lieto transportlīdzekli .

PIEZĪME: Ja nepieciešams, uzlādējiet akumulatorus, gatavojoties nākošajai darba
dienai (skatiet 3.5 sadaļu)
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SADAĻA 3.
IEKĀRTAS DARBINĀŠANA
3.11 PĀRVADĀŠANAS PROCEDŪRAS
CELŠANA UN PIESIEŠANA
Vispārīga informācija
LUI PK. un LUI MINI P.A. var tikt atvesti uz darba vietu ar vienu no
zemāk aprakstītajām metodēm :

3.12 UZLĪMJU IZVIETOJUMS
CELTSPĒJA

BRĪDINĀJUMS
NETUVOJIETIES
KUSTĪGAJĀM
DAĻĀM

BRĪDINĀJUMS
OPERATORA NODALĪJUMĀ NEDRĪKST ATRASTIES NEKĀDI
MATERIĀLI
VIENS OPERATORS BEZ PASAŽIERIEM
LIETOŠANAI TIKAI IEKŠTELPĀS

Kustīgās daļas var sagriezt
vai saspiest plaukstas, pēdas,
rokas un kājas .

BRĪDINĀJUMS

•

Braucot ar transportlīdzekli un, pabeidzot braucienu uz pamatnes
riteņiem, ja braucamā virsma to pieļauj.

Stāvot vai braucot kravas
zonā, iespējams nokrist .
Nekāpiet nevienā kravas
zonā .

PIRMS IEKĀRTAS DARBINĀŠANAS NO
PLATFORMAS, PLATFORMAS IEEJAI
JĀBŪT KĀRTĪGI AIZVĒRTAI UN VISIEM
AIZSARGSTIEŅIEM JĀBŪT
NOVIETOTIEM UN NOSTIPRINĀTIEM
VIETĀ

ŠO NORĀDĪJUMU NEIEVĒROŠANAS REZULTĀTĀ VAR
TIKT GŪTI IEVAINOJUMI VAI IESTĀTIES NĀVE

BĪSTAMI

•

Pārvietojot to ar autoiekrāvēju, novietojot dakšas norādītajās
vietās, kas atrodas pamatnes rāmja apakšā .

Pārvadāšana ar autoiekrāvēju
BRĪDINĀJUMS
AKUMULATORI IZDALA
SPRĀGSTOŠU GĀZI.
LĀDĒJIET AKUMULATORUS
LABI VĒDINĀTĀS VIETĀS .
NEPAKĻAUT DZIRKSTELĒM
VAI LIESMĀM .

Novietojiet dakšas transportlīdzekļa norādītajās vietās. Tas ļaus
transportlīdzekli pārvest uz darba apvidu vai pacelt to uz augstāku stāvu
ar standarta dakšu iekrāvēju.

AIZLIEGTS VEIKT JE BKĀDAS ŠĪS IEKĀRTA S MODI FIKĀCIJA S BE Z
RAŽOTĀJA IEPRIEK ŠĒJA S RAK STI SKAS ATĻA UJAS .
NEAIZSTĀJIET IEKĀRTAS STA BILITĀTEI BŪTISKAS DETA ĻAS A R
ATŠĶIRĪGA SVARA VAI SPECI FIKĀCIJA S VIENĪBĀM .

Akumulatoru kopējais svars: 120 kg (katrs akumulators 30 kg)

Nolaišanās laikā platformā var jūs skart vai saspiest.
Nodrošiniet, ka nekādas ķermeņa daļas neatrodas zem platformas .

PIEZĪME:
Autoiekrāvējam ir jāspēj celt iekārtas bruto svars. Skatiet operatīvās
iekārtas tehniskās specifikācijas, kas atrodas sadaļas sākumā .

CELTSPĒJA

Transportlīdzekļa pārvadāšana - piesiešanas stiprinājums
Kad iekārta ir izslēgta un atrodas transportlīdzeklī, kas atrodas sasiešanas stāvoklī (ieslēgts bremzes), ievērojiet norādījumus, kas ir domāti
piesiešanai pārvadāšanas laikā.

BRĪDINĀJUMS
OPERATORA NODALĪJUMĀ NEDRĪKST ATRASTIES NEKĀDI
MATERIĀLI
VIENS OPERATORS BEZ PASAŽIERIEM
LIETOŠANAI TIKAI IEKŠTELPĀS

BRĪDINĀJUMS
NETUVOJIETIES
KUSTĪGAJĀM
DAĻĀM

BRĪDINĀJUMS

Kustīgās daļas var sagriezt
vai saspiest plaukstas, pēdas,
rokas un kājas .

PIRMS IEKĀRTAS DARBINĀŠANAS NO
PLATFORMAS, PLATFORMAS IEEJAI
JĀBŪT KĀRTĪGI AIZVĒRTAI UN VISIEM
AIZSARGSTIEŅIEM JĀBŪT
NOVIETOTIEM UN NOSTIPRINĀTIEM
VIETĀ

Stāvot vai braucot kravas
zonā, iespējams nokrist .
Nekāpiet nevienā kravas
zonā .

ŠO NORĀDĪJUMU NEIEVĒROŠANAS REZULTĀTĀ VAR
TIKT GŪTI IEVAINOJUMI VAI IESTĀTIES NĀVE

JA TRANSPORTLĪDZEKĻA PIESIEŠANAS LAIKĀ TIEK PIEMĒROTS
PĀRMĒRĪGS SPĒKS (SLODZE UZ RITEŅIEM), AIZMUGURĒJO
PIEDZIŅAS RITEŅU SASTĀVDAĻAS VAI PRIEKŠĒJO
RULLĪŠRITEŅU DAĻAS VAR TIKT BOJĀTAS.

BĪSTAMI

Piesieniet iekārtu pie transportlīdzekļa ar piemērotu stiprinājumu tā, lai
tas izietu caur groza margām un lai neskartu ieejas vārtu durvis .
BRĪDINĀJUMS
AKUMULATORI IZDALA
SPRĀGSTOŠU GĀZI.
LĀDĒJIET AKUMULATORUS
LABI VĒDINĀTĀS VIETĀS .
NEPAKĻAUT DZIRKSTELĒM
VAI LIESMĀM .

AIZLIEGTS VEIKT JE BKĀDAS ŠĪS IEKĀRTA S MODI FIKĀCIJA S BE Z
RAŽOTĀJA IEPRIEK ŠĒJA S RAK STI SKAS ATĻA UJAS .
NEAIZSTĀJIET IEKĀRTAS STA BILITĀTEI BŪTISKAS DETA ĻAS A R
ATŠĶIRĪGA SVARA VAI SPECI FIKĀCIJA S VIENĪBĀM .

Akumulatoru kopējais svars: 120 kg (katrs akumulators 30 kg)

Nolaišanās laikā platformā var jūs skart vai saspiest.
Nodrošiniet, ka nekādas ķermeņa daļas neatrodas zem platformas .
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SADAĻA 4. ĀRKĀRTAS PROCEDŪRAS

SADAĻA 5. VISPĀRĪGA TEHNISKĀ
SPECIFIKĀCIJA UN OPERATORA VEIKTA TEHNISKĀ APKOPE

4.1 ĀRKĀRTAS FUNKCIJAS

5.1 IEVADS

Operators nav spējīgs kontrolēt iekārtu

Šī rokasgrāmatas sadaļa sniedz operatoram nepieciešamu informāciju, lai viņš vai viņa varētu pareizi darbināt iekārtu un veikt
atbilstošo tehnisko apkopi.
Tehniskās apkopes darbības un procedūras ir jāveic kvalificētam
personālam:
Kas ir izlasījis un perfekti izpratis šīs rokasgrāmatas drošības
norādījumus (Skatiet 2. daļu)
Kam ir individuālās aizsardzības aprīkojumu un kas nepieciešamības gadījumā lietot to.
un ar iekārtu bez enerģijas stāvoklī (galvenais slēdzis
pagriezts uz nulli, un galvenais sarkanais
savienotājs zem priekšējā
pārsega ir atvienots)

STĀVOKLIS, KURĀ PLATFORMAS OPERATORS IR IMOBILIZĒTS,
IESPROSTOTS VAI NESPĒJ DARBINĀT VAI VADĪT IEKĀRTU .
1.

Pārējam personālam ir jādarbina iekārta no zemes vadības
paneļa tikai, ja tas ir nepieciešams.

2.

Platformas komandas var lietot tikai uz pašas platformas esošs
kvalificēts personāls.
PĀRSTĀJIET DARBU AR IEKĀRTU, JA KOMANDU
KONTROLES MEHĀNISMI NEDARBOJAS PAREIZI.

3.

Atgūšanas aprīkojums var tikt lietots, lai nolaistu uz platformas
esošo cilvēku lejā no tās. Ir iespējams izmantot krānus vai autoiekrāvējus, lai stabilizētu iekārtas kustību .

Platforma nobloķējas paceltā stāvoklī
Ja platforma nobloķējas vai iesprūst paceltās struktūrās vai aprīkojumā,
pārvietojiet tajā esošos cilvēkus drošā vietā pirms iekārtas pārvietošanas.

Jebkura procedūra, kas nav norādīta turpmāk tekstā, tiek uzskatīta
par ārkārtas tehnisko apkopi. Remontu, izmaiņas un ārkārtas
tehnisko apkopi nedrīkst veikt bez iepriekšējas konsultēšanās ar
ražotāju, kas atbilstoši gadījumam sniegs rakstisku atļauju rīkoties
vai ieteiks sava servisa tehniķi iesaistīšanos. Šie piesardzības
pasākumi ir paredzēti, jo kļūdainas vai nepareizas procedūras var
izraisīt anomālus darba apstākļus, platformas bojājumus un riskus
personālam. Tādēļ visa atbildība par šāda veida darbībām tiek noraidīta. Pirms atsākt iekārtas ekspluatāciju, apskatiet un pārbaudiet
visu sistēmu atbilstoši iedarbināšanas procedūrām. Šo piesardzības pasākumu neievērošana varētu izraisīt kaitējumu cilvēkiem un bojājumus iekārtai.
Šajā sadaļā daļa, kas attiecas uz tehnisko apkopi, ietver informāciju, kas ir domāta, lai palīdzētu iekārtas operatoram veikt
ikdienas tehniskās apkopes procedūras. Tādēļ šajā sadaļā nav iekļauta nopietnāka tehniskā apkope un pārbaudes programma, kas
ietverta tehniskās apkopes un procedūru rokasgrāmatā, kas domāta
tikai specializētiem tehniķiem.
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SADAĻA 5. VISPĀRĪGA TEHNISKĀ
SPECIFIKĀCIJA UN OPERATORA VEIKTA TEHNISKĀ APKOPE
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS LUI PK
Maksimālais kustības ātrums ar nolaistu grozu
Maksimālais kustības ātrums ar paceltu grozu
Griešanās rādiuss
(iekšējais)
Maksimālais pieļaujamais slīpums
(TIKAI AR PILNĪBĀ NOLAISTU PLATFORMU)
Platformas cikla sniegums

84 m/min
20 m/min
NULLE

2°
Pacelšana 18 sek.

Nolaišana 15 sek.

Braukšanas vadīšanas sistēma
Riepas

Divu roku proporcionāla
Pretslīdes cieta seguma gumija

Elektroniskā slīpuma kontrole

Standarta

Maks. horizontālais sānu spēks

200 N

Slodze uz riteņa

327 kg

Maksimālais augstums virs jūras līmeņa

< 1000 m v.j.l.

Darba augstums

535 cm

Platformas augstums
(pacēlājs pilnībā izbīdīts)

335 cm

Platformas augstums
(platforma pilnībā nolaistā atpūtas stāvoklī)

144 cm

Iekārtas garums
(kopā)

150 cm

Iekārtas platums
(kopā)

80,8 cm

Personas:
(personas, kas drīkst atrasties uz platformas)

1

Platformas ieejas augstums
36 cm

Iekārtas bruto svars
(tukšs transportlīdzeklis)
LIETOŠANAI TIKAI IEKŠTELPĀS.

690 kg

CELTSPĒJA
OPERATORA NODALĪJUMA CELTSPĒJA

130 kg

AIZMUGURES PLATFORMAS CELTSPĒJA

113 kg

KRAVAS PACĒLĀJA CELTSPĒJA

90 kg

1.65 ft/50 cm

STRĀVAS PADEVE
Akumulatori

N 04, 6 V 245 Ah, 20hr

STRĀVAS PADEVE

24 V c.c.

Uzlādes līniju strāvas padeve
Virzes kustības motori
Sūknis
TROKŠŅU LĪMENIS
52

110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz.
500 vati; 24 volti; 1,33 Nm; F.F.
1; 3600 apgr./min; Ah26; IP 54;
DUTY S2; Freno 24 V +6/-10%
stabilizzato
2000 W; 24 V; 150 Ah;
2250 apgr./min; 8 Nm; IP 54
Mazāk par 70 dB(A)
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SADAĻA 5. VISPĀRĪGA TEHNISKĀ

SPECIFIKĀCIJA UN OPERATORA VEIKTA TEHNISKĀ APKOPE
LUI MINI P.A. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Griešanās rādiuss
(iekšējais)

Darba augstums
NULLE

Platformas cikla sniegums

Pacelšana 18 sek.
Nolaišana 15 sek.

Riepas

Pretslīdes poliuretāns

Elektroniskā slīpuma kontrole

Standarta

Slodze uz riteņa

165 kg

Maks. horizontālais sānu spēks

200 N

CELTSPĒJA
OPERATORA NODALĪJUMA CELTSPĒJA

130 kg

AIZMUGURES PLATFORMAS CELTSPĒJA
KRAVAS PACĒLĀJA CELTSPĒJA

416 cm

Platformas augstums
(pacēlājs pilnībā izbīdīts)

216 cm

Platformas augstums
(platforma pilnībā nolaistā atpūtas stāvoklī)

148 cm

Iekārtas garums
(kopā)

115 cm

Iekārtas platums
(kopā)

73 cm

Personas:
(personas, kas ir atļautas platformā; lietošanai tikai
iekštelpās)
Platformas ieejas augstums

1
36 cm

90 kg

Iekārtas bruto svars
(tukšs transportlīdzeklis)

90 kg

LIETOŠANAI TIKAI IEKŠTELPĀS.

280 kg

STRĀVAS PADEVE
Akumulatori

N 01, 12 V 85 Ah, 20hr

STRĀVAS PADEVE

12 V c.c.

Uzlādes līniju strāvas padeve
TROKŠŅU LĪMENIS
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1.4 ft/45cm

110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz.
Mazāk par 70 dB(A)
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SADAĻA 5. VISPĀRĪGA TEHNISKĀ

SPECIFIKĀCIJA UN OPERATORA VEIKTA TEHNISKĀ APKOPE
5.2 Iekārtas sastāvdaļu svars

5.3 TEHNISKĀ APKOPE, KAS IR JĀVEIC OPERATORAM
5.3.1 Hidrauliskās eļļas piepildīšana

KOMPONENTS

SVARS

Akumulatori (LUI PK)

30 kg 1 gab.
120 kg kopā

Akumulatori (LUI MINI P.A.)

21 kg

Noņemams bagāžas nodalījums

12,70 kg

Noņemams bagāžas nodalījums
(LUI MINI P.A.)

1,7 kg 1 gab.
3,5 kg kopā

Papildu informācija (TIKAI EK IEKĀRTĀM):

Hidrauliskās eļļas līmenis ir jāpārbauda ar iekārtas grozu nolaistu caur
skata lodziņu, kas atrodas zem vāka.
Ja nepieciešams, uzpildiet šādi :

•

Atskrūvējiet hidrauliskās eļļas uzpildes vāku.

•

Piepildiet ar minerālo eļļu, kuras viskozitātes
indekss ir 22 (klimatiskajiem apstākļiem ar ļoti
zemām temperatūrām, kuras ir zem -20°C, ir
ieteicams lietot minerālās eļļas ar zemāku
sasalšanas temperatūru apmēram –45°C.
Pārbaudiet eļļas līmeni caur skata lodziņu. Ja
nepieciešams, uzpildiet vēlreiz.
Kārtīgi pievelciet uzpildes vāku .

•
•

Šāda informācija ir sniegta saskaņā ar Eiropas Savienības Mašīnu direktīvas 2006/42/
EK prasībām un ir piemērojama tikai EK mašīnām.

Uzmanību! Piesārņojuma draudi
Neizmetiet eļļu apkārtējā vidē .

Vibrācijas kopējās vērtības, kurām plaukstas-rokas sistēma tiek pakļauta, nepārsniedz
2,5m/s2. Svērtā paātrinājuma, kas iedarbojas uz ķermeni, augstākā vidējā ģeometriskā vērtība nepārsniedz 0,5 m/s2.

5.3.2 Akumulatoru pārbaudes un tehniskās apkopes
procedūras

Kā norādīts augstāk esošajā tabulā, ekvivalentais nepārtrauktais A-izsvarotais skaņas
spiediena līmenis darba platformā ir mazāks par 70dB(A).

PIRMS JEBKĀDU PROCEDŪRU VEIKŠANAS AR
AKUMULATORIEM, atvienojiet galveno akumulatora sarkano
savienotāju zem priekšējā pārsega .
Akumulatora spaiļu pārbaude

Sērijas numuru izvietojums
Lai identificētu iekārtu, tai ir plāksnīte, uz kuras ir iegravēts sērijas numurs.
Plāksnīte ir izvietota uz iekārtas korpusa, uz labās vai kreisās kolonnas .

Ja iekārtas akumulatora spaiļu savienotāju pārbaudes
laikā tiek konstatēta oksidēšanās vai netīrumu uzkrāšanās, rīkojieties šādi:
:

• Atvienojiet spaiļu savienotājus un notīriet tos ar

ūdenī samitrinātu lupatu. Ja oksidēšanās kārta ir īpaši bieza,
noslaukiet virsējo kārtu un notīriet tos ar ūdenī samitrinātu lupatu .
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SPECIFIKĀCIJA UN OPERATORA VEIKTA TEHNISKĀ APKOPE
•
•

•

Kārtīgi nosusiniet spaiļu savienotājus
Novietojiet savienotājus savā vietā,
pievēršot īpašu uzmanību pareizam
pozitīvā/negatīvā pola savienojumam, tad
kārtīgi pievelciet.
Pārklājiet spaiļu savienotājus ar
aizsargājošu smērvielu, kas domāta elektriskajiem kontaktiem (piemēram,
smērvielu uz Farmaceitiskā vazelīna eļļas
bāzes).

SADAĻA 6.
PĀRBAUDES UN REMONTA ŽURNĀLS
SAKOTNĒJĀS PĀRBAUDES PIRMS IEDARBINĀŠANAS
KONTROLSARAKSTS
MODELIS ______________________
SĒRIJAS NUMURS ______________
IZGATAVOŠANAS GADS _________

Akumulatoru ūdens pārbaude

Tīrīšana – Apskatiet un pārbaudiet noplūžu (eļļa,
hidrauliskais šķidrums vai akumulatoru skābe) vai
svešķermeņu klātbūtni uz kādas no virsmām.

Akumulatora ūdens līmenis ir jāpārbauda ik 4
dienas vai PĒC katras un jebkuras akumulatoru uzlādes.
Ir iespējams pārbaudīt līmeņus, paceļot pārsegu.

Zīmes un uzlīmes
Apskatiet un pārbaudiet, vai tās visas ir tīras un
salasāmas. Pārbaudiet, ka neviena no zīmēm vai
uzlīmēm netrūkst.
Pārliecinieties, ka jebkura nesalasāma zīme vai uzlīme
tiek notīrīta vai nomainīta.

Ūdens līmenim vienmēr ir jābūt vismaz 5 mm virs iekšējo elementu plāksnēm. Ja nepieciešams, papildiniet līmeni ar demineralizētu ūdeni.
Tā kā daļa no ūdens iztvaiko uzlādes laikā, ir nepieciešams
atkal pārbaudīt līmeni pēc 30 darba minūtēm.
Veiciet darbu 30 minūtes, tad atkal atkārtojiet akumulatora pārbaudi un
piepildiet to, līdz tiek sasniegts pareizais līmenis .

Lietošanas
un
drošības
rokasgrāmatas
–
pārliecinieties, ka šādas rokasgrāmatas atrodas
ūdensnecaurlaidīgā nodalījumā:
Lietošanas un drošības rokasgrāmata
EMI drošības rokasgrāmata (tikai
ANSI/CSA specifikācijām) un ANSI atbildības
rokasgrāmata (tikai ANSI/CSA specifikācijām).

Pirms ūdens līmeņa pārbaudes, atvienojiet maiņstrāvas kabeli no
iekārtas .
Iekārtas tīrīšana
Tā kā iekārta darbojas putekļu klātbūtnē, tā ik dienas vai nepieciešamības
gadījumā ir jānotīra.
Par tīrīšanu atbildīgajai personai ir jāizlasa un labi jāizprot šīs
rokasgrāmatas drošības norādījumi
Ar viegli samitrinātu drāniņu notīriet:
- vadības paneļus;
- iekārtas virsmu, pa kuru staigā;
- operatora iekāpšanas un izkāpšanas zonu .

Akumulators – Uzlādējiet, cik nepieciešams

DATUMS

PĀRBAUDI VEICA

_____________

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

Pirms katras tīrīšanas veikšanas, izslēdziet galveno slēdzi.
Izmantojiet nedaudz samitrinātu drānu tīrīšanas veikšanai
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IKDIENAS PĀRBAUDES
KONTROLSARAKSTS
MODELIS ______________________

IKGADĒJĀ PĀRBAUDE
KONTROLSARAKSTS

SĒRIJAS NUMURS ______________

IZGATAVOŠANAS GADS _______
Pārliecinieties, ka visas rokasgrāmatas atrodas to ūdensizturīgajā konteinerā
iekārtas panelī.
Pārliecinieties, ka plāksnīte ar platformas sērijas numuru, tāpat kā visas drošības
uzlīmes atrodas to vietā un ir perfekti veselas un salasāmas.

Pircējs:
Adrese:
Pilsēta/Valsts/Pasta indekss:
Tālrunis:
Kontaktpersona:

Pārbaudiet iekārtu, lai pārliecinātos par anomāliju, defektu, metināšanas plaisu,
iekārtas darbības traucējumu vai bojājumu, vai arī nesankcionētu iekārtas izmaiņu
neesamību, salīdzinot ar to stāvokli, kādā to piegādāja ražotājs.

Apskatiet un pārbaudiet grozu, platformas margas, pārbaudiet, ka ieejas vārti
darbojas pareizi un ka tie automātiskā veidā pilnībā aizveras.
Pārbaudiet ūdens līmeni akumulatoros un pārliecinieties par noplūžu neesamību.
Kabeļiem ir jābūt pareizi pieslēgtiem pie to spailēm. Uz tiem nav jābūt nekādām
korozijas pazīmēm.
Apskatiet un ar testēšanu pārbaudiet, ka visas drošības un individuālās
aizsardzības ierīces darbojas pareizi.
Apskatiet un pārbaudiet, ka uz riepām nav bojājumu, nobrāzumu vai dziļu
iegriezumu. Apskatiet un pārbaudiet, ka uz riepām un diskiem vai tiem apkārt nav
aplipuši netīrumi.
Vizuāli pārbaudiet hidrauliskās, elektriskās un mehāniskās sastāvdaļas. Katrai
sastāvdaļai pārliecinieties, ka visas tās daļas ir vietā, nav vaļīgas un ir cieši
nostiprinātas to atbilstošajās vietās un ka nav redzamu noplūžu, pārmērīga
nolietojuma pazīmju vai bojātu apvidu.
Apskatiet un pārbaudiet, ka vadi un kabeļi nav vaļīgi un nekarājas ārā no
transportlīdzekļa apakšas.
Apskatiet un pārbaudiet pareizu galvenā slēdža darbību vadības panelī.

UZLĪMES

Apskatiet un ar testēšanu pārbaudiet mehāniskās avārijas nolaišanās
sistēmas pareizu darbību.

DATUMS

PĀRBAUDI VEICA

________________
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ELEKTRISKĀS SASTĀVDAĻAS

Salasāmība

Zemes moduļa darbība

Celtspēja skaidri norādīta

Savienotāji

Pareiza pozīcija
Daudzums
PLATFORMAS MARGAS
Ieejas vārti aizvērti kārtīgi
Iekārtā ir ūdensizturīga kārba
rokasgrāmatu glabāšanai

Vadi
Kursorsviras darbība
Spirālveida kabelis
Akumulatoru veselums
Akumulatori darbojas pareizi
Akumulatora lādētājs darbojas

Rokasgrāmatas kārbā
Kārtīgs metinājums — nav
korozijas vai bojājumu pazīmju

AVĀRIJAS APTURĒŠANA
Pārtrauc visu ķēžu darbību
ŠASIJA

PACELŠANAS SISTĒMA
Masta konstrukcija
Celšanas kustība un ātrums

Apskatiet un pārbaudiet avārijas apturēšanas pogu darbību: tās, kas atrodas uz
vadības paneļa iekārtas sānā un to, kas atrodas uz instrumentu vadības paneļa.

Datums:
Sērijas numurs:
Modelis:
Pēdējās pārbaudes datums:
Nodošanas ekspluatācijā datums

Troksnis pacelšanas/nolaišanas
laikā
Spirālveida kabeļi izvilkti caur
tērauda caurulēm
Bultskrūves pievilktas

Bultskrūves pievilktas
Pareizs šasijas metinājums —
nav korozijas vai bojājumu
pazīmju
Dzenošā vārpsta — nav
korozijas vai bojājumu pazīmju
Priekšējie pagrieziena riteņi
nostiprināti — nav korozijas vai
bojājumu pazīmju
Gultņi
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SADAĻA 7. KĻŪDU KODI
7.1 LUI PK
APRAKSTS

VISS IR KĀRTĪBĀ
ZEMES REŽĪMS IESLĒGTS!
IEDARBINĀŠANA
GRIEŠANĀS
BRAUKŠANA
PACELŠANA
NOLAIŠANA
STŪRĒŠANA
IZVĒLIETIES BRAUKŠANAS/PACELŠANAS REŽĪMU
AIZVERIET TRIGERI
TRANSPORTLĪDZEKLIS SASVĒRTS
KĻŪME: SLIKTS P/N
NAV KALIBRĒTS
AUGSTUMS NAV KALIBRĒTS
FUNKCIJAS BLOĶĒTAS – NAV KALIBRĒTAS
FUNKCIJAS BLOĶĒTAS – IZVĒLĒTS TESTA REŽĪMS
FUNKCIJAS BLOĶĒTAS – BEDRE
FUNKCIJAS BLOĶĒTAS – ROKU AIZSARGS
FUNKCIJAS BLOĶĒTAS – PĀRSLODZE
FUNKCIJAS BLOĶĒTAS – NEPILNĪGS NOSLOGOJUMS
FUNKCIJAS BLOĶĒTAS – PĀRĀK AUGSTS
FUNKCIJAS BLOĶĒTAS – SASVĒRTS
FUNKCIJAS BLOĶĒTAS – ĀRĒJA IZSLĒGŠANĀS
BRAUKŠANA BLOĶĒTA - NAV IESPĒJAMS STŪRĒT
PĀRBAUDIET ZEMES IEVADES SLĒDŽUS
PĀRBAUDIET BRAUKŠANAS/PACELŠANAS IZVĒLES SLĒDZI
PĀRBAUDIET KURSORSVIRU
ATBRĪVOJIET TRIGERI
ATBRĪVOJIET ZEMES SLĒDŽUS
ATBRĪVOJIET GRIEŠANAS SLĒDŽUS
ATBRĪVOJIET KURSORSVIRAS SLĒDŽUS
IZSLĒGŠANĀS - PĀRBAUDIET EMS SLĒDŽUS
KĻŪME: ELEKTRISKĀ STRĀVA VĀRSTAM – PĀRBAUDIET P9
VADOJUMU
KĻŪME: SLIKTA IEKŠĒJĀ DROŠĪBAS IZVADE
BRAUKŠANA BLOĶĒTA – BREMZĒŠANA
DZINĒJA PĀRSLODZE
KĻŪME: KONDENSATORU BANKAS STRĀVA PĀRĀK AUGSTA PĀRBAUDIET LĪNIJAS KONT
KĻŪME: VĀRSTA ATGRIEZENISKĀ SAITE AUGSTA – PĀRBAUDIET
VĀRSTA VADOJUMU
FUNKCIJAS BLOĶĒTAS – AKUMULATORS
KĻŪME: SLIKTS INTERVĀLS 12 V
KĻŪME: SLIKTA 5V KURSORSVIRAS PADEVE – PĀRBAUDIET P15-12
VADOJUMU

62

KĻŪDAS KODS
KĻŪDAS KODS

APRAKSTS

1,1
1,1
1,1
1,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
3,2
3,4
3,4
3,4
3,3
3,2
4,4
4,3
4,5

KĻŪME: SLIKTS INTERVĀLS 5 V
KĻŪME: SLIKTS SLĪPUMA SENSORS
KĻŪME: SLIKTS IEKŠĒJAIS SEKOTĀJS
FUNKCIJAS BLOĶĒTAS – PĀRĀK KARSTS
KĻŪME: AKUMULATORA SPRIEGUMS PĀRĀK ZEMS
KĻŪME: AKUMULATORA SPRIEGUMS PĀRĀK AUGSTS
KĻŪME: PĀRBAUDIET PACELŠANAS SLĒDZI
KĻŪME: KONTROLLERU TĪKLA BUS
KĻŪME: DZINĒJS A ĪSSAVIENOJUMS AUGSTS
KĻŪME: DZINĒJS A ĪSSAVIENOJUMS ZEMS
KĻŪME: DZINĒJS B ĪSSAVIENOJUMS AUGSTS
KĻŪME: DZINĒJS B ĪSSAVIENOJUMS ZEMS
KĻŪME: DZINĒJA SAVIENOJUMI ĪSSLĒGTI
KĻŪME: KONDENSATORU BANKAS STRĀVA PĀRĀK ZEMA –
PĀRBAUDIET APAĻSPAILES VADOJUMU
BRAUKŠANA BLOĶĒTA – PĀRBAUDIET IEROSMES STRĀVU
B+ PIEGĀDES KĻŪDA
BREMZES MANUĀLI ATLAISTAS

4,2
4,2
4,2
4,2
4,4
4,4
6,3
6,6
7,2
7,3
7,4
7,6
7,5
7,7
7,7
9,9
8,2

VISBIEŽĀKĀS KĻŪDAS

KĻŪDAS KODS

ZEMS AKUMULATORA
UZLĀDES LĪMENIS
IZLĀDĒJIES
AKUMULATORS
AKUMULATORA UZLĀDE
BREMZES manuāli atlaistas
Trigera kļūme
Kājas slēdža kļūme
Vadīšanas kursorsviras
kļūme
Stūrēšanas kursorsviras
kļūme
PĀRSLODZE
SLĪPUMS
PACELŠANAS SLĒDZIS

MIRGO BCI, kad AKUMULATORAM
ZEMS UZLĀDES LĪMENIS
BAT MIRGO uz KONTROLLERU
TĪKLA (CAN) DISPLEJA
MIRGO `2–3
MIRGO `8–2
MIRGO `2–4
MIRGO `2–5
MIRGO `2–6

MIRGO `2–7
MIRGO `2–8
MIRGO `2–9, kad pacelts
MIRGO `6.3
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SADAĻA 7

7.2 LUI PK HIDRAULISKĀ SHĒMA

6

6

1 Eļļas tvertne
2 Elektriskais sūknis
3 Vārsta atbloķēšana (iekraušanas
celtspēja)
4 Solenoīda vārsta bloķēšana
5 Vienvirziena vārsts
6 Kontaktdakša
7 Plūsmas ātruma kontroles vārsts
8 Individuāli darbojošs teleskopiskais
cilindrs
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SADAĻA 7

7.3 LUI MINI P.A. HIDRAULISKĀ SHĒMA

1 Eļļas tvertne
2 Elektriskais sūknis
3 Vārsta atbloķēšana (iekraušanas
celtspēja)
4 Solenoīda vārsta bloķēšana
5 Vienvirziena vārsts
8 Individuāli darbojošs teleskopiskais
cilindrs
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SADAĻA 7

7.4 LUI PK ELEKTROINSTALĀCIJAS SHĒMA

VADOJUMA IZMĒRS IR 0,5 MM < 2, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDI
AKUMULATORA LĀDĒTĀJS

AVĀRIJAS APTURĒŠANA

AVĀRIJAS APTURĒŠANA

PLATES PACELŠANA

PLATES NOLA IŠANA

DROSELE

STŪRĒŠANA

DROŠINĀTĀJS 100A

DROŠINĀTĀJS 10A

5 V STŪRĒŠANAI

UZ

VADĪŠANAS KONTAKTORS

ZVANS

UZ ZEMES KOMANDĀM

UZ

SŪKŅA KONTAKTORS

SŪKŅA
MOTORS

UZ

UZ

NEGATĪVS DROSELEI/ STŪRĒŠANAI

GROZA VADĪBAS PANELIS

UZ

GALVENAIS SLĒDZIS
1-0-2 POZĪCIJA

B+ PADEVE IEKŠĒJI

B- PADEVE IEKŠĒJI

CAN H

CAN L

KĀJAS SLĒDŽI

UZ GROZA KOMANDĀM
ROKU SARGA SLĒDZIS

VILCES
DZINĒJS

VILCES
DZINĒJS

ROKU SENSORU SLĒDŽI

TAURE

UZ

UZ

PĀRSLODZES SLĒDZIS

UZ

PLATES IESLĒGŠA NA

UZ

UZ

B+ PADEVE SENSORIEM/SLĒDŽIEM

GROZA PACELŠANAS SLĒDZIS

DROSELE

UZ

GROZA NOLAIŠANAS SLĒDZIS

TAURES SLĒDZIS

DURVJU VĀ RTU SENSORI

STŪRĒŠANA

UZ

RULLĪŠA BLOĶĒTĀJA SLĒDZIS

UZ

MAKS. AUGSTUMA SLĒDZIS

UZ

UZ B+ TS 100

NO PLATES KONTROLLERA
IESLĒGŠANAS RELEJS

UZ
UZ

PLAUKTA
MOTORS

PLATES KONTROLLERIS

NO B-

UZ
PLATES MODULIS

TAURES POGA

UZ

UZ
GROZA PACELŠANAS POGA

UZ

UZ
GROZA NOLAIŠANAS POGA

UZ

PLATES IESLĒGŠANAS RELEJS

PLATES PACELŠANAS POGAS RELEJS

UZ
ROKU SENSORI

PLATES NOLAIŠANAS POGAS RELEJS

UZ
KĀJAS SLĒDŽI

UZ

ZEMES KONTROLLERIS

PLATES KONTROLLERA IESLĒGŠANAS RELEJS

PLATES MODULIS

PLAUKTA MODULIS
NOLAIŠANAS VĀRSTS

ZEMES VADĪBAS PANELIS

UZ

BREMZES
SŪKŅA KONTAKTORS

PLATES PACELŠANAS POGA

VADĪŠANAS KONTAKTORS
RULLĪŠA BLOĶĒTĀJS

PLATES NOLAIŠANAS POGA

UZ

UN IZVĒLE/PADEVE

UZ

AKUMULATORA ATSLĒGŠANĀS
ZVANS

GROZS

B+ PADEVE SENSORIEM/SLĒDŽIEM
PACELŠANAS SLĒDZIS
PĀRSK

DATUMS

MODIFIKĀCIJAS

PROJEKTĒTĀJS

LINEĀRĀS DIMENSIJAS

APSTIPRINĀJUMS

LEŅĶISKĀS DIMENSIJAS

GROZA IZVĒLE/PADEVE
VĀRTATSLĒGAS SOLENOĪDS
VILKŠA NAS SLĒDZIS

MATERIĀLS

TAURE

KODS

SPRINT VADOJUMA DIAGRAMMA

GA ISMA

DATUMS

VADOJUMA IZMĒRS IR 0,5 MM < 2, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDI

PROJEKTĒTĀJS

ŠAJĀ RASĒJUMĀ IETVERTĀ INFORMĀCIJA IR
BRAVISOL D.M. ĪPAŠUMS.
BEZ BRAVISOL ATĻAUJAS TĀS REPRODUCĒŠANA DAĻĒJI VAI PILNĪBĀ IR AIZLIEGTA

DATNE

APSTIPRINĀJUMS
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SADAĻA 7

7.4 LUI PK ELEKTROINSTALĀCIJAS SHĒMA
TS100 PIN
PCAN-1

APRAKSTS
CAN1H

PCAN-2

CAN1L

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

Aizsargs
RS232 B+ padeve
RS232 Rx
RS232 Tx
RS232 Gnd

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

PWM Virsējā izvade (B+ kad aktīva)
PWM Virsējā izvade (B+ kad aktīva)
Virsējā izvade (B+ kad aktīva)
Virsējā izvade (B+ kad aktīva)
Virsējā izvade (B+ kad aktīva)
Virsējā izvade (B+ kad aktīva)
Virsējā izvade (B+ kad aktīva)
slēdža ievade (B+=aktīvs)
Virsējā izvade (B+ kad aktīva)
slēdža ievade (B+=aktīvs)
slēdža ievade/apakšējā sw
slēdža ievade/apakšējā sw
slēdža ievade (B+=aktīvs)
slēdža ievade (B+=aktīvs)
Apakšējā sw. 1,7A min.
Analogā ievade
B+ barotne
slēdža ievade (B+=aktīvs)
Analogā ievade
Analogā ievade
Analogā ievade
slēdža ievade (B+=aktīvs)
slēdža ievade (B+=aktīvs)
slēdža ievade (B+=aktīvs)
Apakšējā sw. 1,7 A min.
slēdža ievade (B+=aktīvs)
slēdža ievade (B+=aktīvs)
Apakšējā sw. 1,7 A min.
slēdža ievade (B+=aktīvs)
slēdža ievade (B+=aktīvs)
Apakšējā sw. 1,7 A min.
slēdža ievade (B+=aktīvs)
5V (zems spriegums, tikai sensoriem)
Analogā ievade
Analogā ievade
0 V (zems spriegums, tikai sensoriem)
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IEVADE
UZ KONTROLLERU TĪKLU (CAN)
DISPLEJA MODULI (Plat)
UZ KONTROLLERU TĪKLU (CAN)
DISPLEJA MODULI (Plat)

CAN
GROZĪKLIS
P10-1
P10-2
P10-3
P10-4
P10-5
P10-6

APRAKSTS
izvade 1
izvade 2
ana 1
ana 2
5 V ana
neg ana

P10-7

B+ padeve iekšēji NO P15-1

P10-8

B- padeve iekšēji NO B-

P10-9
P10-10

CAN H
CAN L

NO P3-1 TS100
NO P3-2 TS100

P12-1

digitālā ievade 1

Kājas slēdzis

P12-2

digitālā ievade 2

P12-3

digitālā ievade 3

Trigera slēdzis

P12-4

digitālā ievade 4

Pieejams

Pieejams
N/C
Signāllukturis/zvans

P12-5
P12-6

izvade 3
Sw. B+ padeve

Plates ieslēgšana

P12-7

digitālā ievade 5

PACELŠANA

B+ padeve sensoriem/slēdžiem
Pacelšanas slēdzis

P12-8

digitālā ievade 6

NOLAIŠANA

P12-9

digitālā ievade 7

Pieejams

P12-10

digitālā ievade 8

Pieejams

P12-11

digitālā ievade 9

Pieejams

P12-12

digitālā ievade 10

uz DIAGNOSTIKAS CENTRU
uz DIAGNOSTIKAS CENTRU
Pirmā ātruma plates kontrolieris
Lejas vārsts
Bremzes
Sūkņa kontaktors
Vadīšanas kontaktors
Pieejams
Pieejams
Pieejams
GND izvēle/padeve
Akumulatora atslēgšana

Platformas režīms

IEVADE
Plate UZ AUGŠU
Plate uz leju
Akselerators
Stūre

Pieejams

Taure
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SADAĻA 7

7.5 LUI MINI P.A. ELEKTROINSTALĀCIJAS SHĒMA
DROŠINĀTĀJS

DROŠINĀTĀJS
DROŠINĀTĀJS

AKUMULATO
RA
LĀDĒTĀJS

SŪKNIS

BREMŽU
SOLENOĪDS

BREMŽU
SOLENOĪDS

SIGNĀLLUKTURIS

KP=SŪKŅA RELEJS
KB=BREMŽU RELEJS
KM=GALVENAIS RELEJS
KBC=AKUMULATORA LĀDĒTĀJA RELEJS
EMB=AVĀRIJAS POGA
KBI=AKUMULATORA INDIKATORA RELEJS
KT=SASVĒRŠANAS RELEJS
DW=NOLAIŠANAS POGA
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ZVANS

UP=PACELŠANAS POGA
EVD=NOLAIŠANAS VĀRSTA SOLENOĪDS
BP=BREMŽU POGA
LS=IEROBEŽOŠANAS SLĒDZIS
KGA=PIEEJAMS RELEJS
TLT=SLĪPUMA SENSORS
BKS=GROZA GALVENAIS SLĒDZIS
GS=ZEMES SELEKTORS
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ORIĢINĀLĀ CE ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITĀLIJA

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Uzņēmums:
DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600
60022 CASTELFIDARDO (AN) ITĀLIJA

UZŅEMOTIES PILNU ATBILDĪBU PAZIŅO, KA
PASŪTĪJUMU ATLASĪTĀJS
Modelis:
Sērijas numurs
Ražošanas gads

LUI PK
MPK201XXXX
201X

ATBILST ŠĀDIEM NOTEIKUMIEM, STANDARTIEM UN
TEHNISKAJĀM SPECIFIKĀCIJĀM:
Direktīva 2006/42/EK (Mašīnu direktīva)
Direktīva 2014/30/EK (Elektromagnētisko iekārtu direktīva)

Castelfidardo, dd/mm/gggg

juridiskais pārstāvis

Priekšmets:

PASŪTĪJUMU ATLASĪTĀJS
Modelis:
Sērijas numurs:
Ražošanas gads:

LUI PK
MPK201XXXX
201X

TESTĒŠANA VEIKTA?

· EĻĻAS HIDRAULISKĀS SISTĒMAS PĀRBAUDE

JĀ

· ELEKTROSISTĒMAS PĀRBAUDE

JĀ

· MAKSIMĀLĀS NOSLODZES IEROBEŽOTĀJA DARBĪBAS PĀRBAUDE

JĀ

· SLODZES PĀRBAUDE AR UZRĀDĪTO CELTSPĒJU

JĀ

BRAVI PIERINO

Pilnvarotā iestāde saskaņā ar Mašīnu direktīvas IX pielikumu TUV ITALIA (0948)
CE SERTIFIKĀTA Nr.: XXXXXXXXX

Castelfidardo, dd/mm/gggg

INSPEKTORS

Tehniskās lietas izstrādei pilnvarotās personas vārds un juridiskais pārstāvis Braviisol D.M. srl, S.S. ADRIATICA 16 KM
314,600-60022 CASTELFIDARDO (AN) ITĀLIJA.
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IEROBEŽOTA GARANTIJA—Garantijas paziņojums
JA GARANTIJA NAV IEKĻAUTA PĀRDOŠANAS LĪGUMĀ, ŠĀDAS VADLĪNIJAS TIEK PIEMĒROTAS IEKĀRTAS GARANTIJAI .
Ražotājs BRAVIISOL SRL garantē, ka visas tā ražotās un pārdotās aprīkojuma vienības atbilst Uzņēmuma jaunākajām specifikācijām. Turklāt masta un
hidrauliskajam cilindram ir īpaša 10 gadu garantija . Ražotājs garantē savu
aprīkojumu tā sākotnējam pircējiem pret normālas lietošanas, ekspluatācijas materiālu un/vai darba izpildījuma defektiem 3 gadu laikā no reģistrētā
pirkuma datuma vai datuma, kad vienība tika izvesta no rūpnīcas, ja tā netika reģistrēta. Šāda garantija neattiecas uz akumulatoru(-iem), kuriem ir 1
gada garantija no aprakstītā iegādes datuma. Garantijas prasībām šādas
garantijas ietvaros ir jābūt attiecināmām uz minētās defektīvās daļas
remontu vai nomaiņu. Ražotājs bez maksas nosūtīs jebkuru detaļu, kuras
dizains tiek atzīts par bojātu vai konstrukcija par defektīvu. Uz nepieciešamā remonta vai nomaiņas veikšanas darba izmaksām un ceļa
izdevumiem attiecas 1
gada garantija no aprakstītā iegādes datuma atbilstoši Ražotāja attiecināmajai vienotai likmei.
Garantijas prasības ir spēkā TIKAI, ja minētā defektīvā daļa tiek priekšapmaksātā
veidā piegādāta Ražotājam, un pēc Ražotāja veiktās pārbaudes tiek atklāts, ka
daļai ir materiālu un/vai darba izpildījuma defekti. Turklāt garantijas prasības var
tikt pieņemtas TIKAI, ja visa Ražotāja īpaši pieprasīta informācija (piemēram,
sērijas numurs) tiek sniegta .
Ražotājs patur tiesības aizstāt, remontēt, apmainīt vai sniegt jaunu, lietotu vai
reģenerētu sastāvdaļu, montāžu, apakšmontāžu vai metināšanu, pamatojoties uz
tā neapstrīdamo spriedumu .
THIS
ŠĪ GARANTIJAS POLISE NESEDZ ZAUDĒJUMUS, KURUS IZRAISĪJUSI :
1.
2.
3.
4.

Piegāde
Ļaunprātīga vienības izmantošana, tai skaitā, darbība, kas ir ārpus Rūpnīcas
noteiktajiem ierobežojumiem un/vai specifikācijām.
Dabas katastrofas (piemēram, plūdi, ugunsgrēks, vējš un zibens)
Nespēja pienācīgi apkalpot iekārtu vai veikt tās tehnisko apkopi saskaņā ar
Uzņēmuma rokasgrāmatām vai Rūpnīcas apkopes biļeteniem.

BRAVI I SOL NEUZŅEMSIES NEKĀDU ATBILDĪBU PAR :
1.
2.

3.
4.

Jebkuru darbam pieprasīto daļu, kas tika izmainīta.
Vienības neatļautām izmaiņām vai pārveidojumiem, kas veikti bez iepriekšēja
ražotāja rakstiska apstiprinājuma.
Darbu, kas veikts patēriņa materiāliem, piemēram, riepām, akumulatoriem.
Jebkuriem netiešiem, izrietošiem vai īpašiem bojājumiem (tai skaitā, attiecībā
uz zaudējumiem un peļņu, ieņēmumu zaudējumiem, kapitāla izmaksām,
aizstājoša aprīkojuma izmaksām, dīkstāvi, izskatīšanas izmaksām, trešo personu prasījumiem un kaitējumu personām vai īpašumam) saskaņā ar jebkuriem garantijas prasību pārkāpumiem, līguma pārkāpumiem, nolaidību, īpašu
atbildība par neatļautu darbību vai jebkuru juridisku teoriju .

UZ ELEKTRISKAJĀM SASTĀVDAĻĀM ATTIECAS GARANTIJA SASKAŅĀ AR ŠĀDIEM NOSACĪJUMIEM
Akumulators ir pareizi pieslēgts atkārtotai uzlādei saskaņā ar šīs
rokasgrāmatas specifikācijām un/vai elektrisko savienojumu shēmu .
PROCEDŪRAS GARANTIJĀ PAREDZĒTAJIEM DARBIEM :
Ražotājs rakstiski vai ar faksu (ne tikai mutiski) ir jāinformē par visām
prasībām, uz kurām ir attiecināma garantija, 48 stundu laikā no anomālijas
konstatēšanas un tik detalizēti, cik vien iespējams.
Garantijas prasības ir jānosūta Jūsu tuvākajam vietējam izplatītājam vai
tieši Ražotājam :
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600 I-60022 Castelfidardo (AN)
Tālr. +39.071.7819090 Fakss +39.071.7819355
info@bravi-platforms.com

Ražotājs rakstiski vai ar faksu apstiprinās pircēja veiktu garantijas darbu
izpildi vai nodrošinās savu tehniķu profesionālos norādījumus veicamajiem
darbiem.
Jebkuri klienta nomainītie (ar ražotāja atļauju) bojātie materiāli ir jāglabā
120 dienas, lai ražotājs varētu apstrīdēt vai pārbaudīt bojāto materiālu. Ja
ir nepieciešams, bojātās daļas būs jānosūta Ražotājam.
Ja nepieciešams, lūdzu, nofotografējiet bojātās daļas un vietu, kurā iekārta ir darbojusies. Tas tādēļ, lai novērstu nepatīkamas pretrunas un lai
uzlabotu mūsu iekārtu kvalitāti, garantiju un drošību .
ŠIS GARANTIJAS PAZIŅOJUMS IR EKSKLUZĪVS UN AIZSTĀJ VISAS
CITAS GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS. VISAS CITAS GARANTIJAS, TAI SKAITĀ, NETIEŠAS TIRDZNIECĪBAS GARANTIJAS UN ATBILSTĪBAS GARANTIJAS
KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM, ŠEIT TIEK IZSLĒGTAS. Nevienam darbiniekam, tirgotājam, tirdzniecības pārstāvim vai jebkurai citai personai, kas
rīkojas BRAVIISOL DM SRL vārdā, nav atļauts grozīt šīs garantijas līguma
noteikumus vai jebkurā veidā Ražotāja vārdā uzņemties jebkāda veida
saistības vai pienākumus, kas pārsniedz BRAVIISOL DM SRL saistības
saistībā ar šo garantiju .

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tālr. 071.7819090
Fakss 071.7819355
E-pasts: info@bravi-platforms.com
Timekļa vietne: www.bravi-platforms.com
Rezerves daļas:
www.bravi-parts.com

