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JOHDANTO
Tämä käsikirja on erittäin tärkeä elementti. Säilytä se aina koneessa.
Tämän oppaan tarkoituksena on havainnollistaa omistajalle, käyttäjille,
käyttäjille, leasingia tarjoaville yrityksille ja koneen leasingin saajille olennaisia
varotoimia ja toimintatapoja koneen turvallisen ja oikean toiminnan kannalta
ennakoidun käyttöasteen perusteella.
Tuotteiden jatkuvan parantamisen vuoksi yritys BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA SRL pidättää oikeuden muuttaa tämän koneen teknisiä tietoja
ilman erillistä ilmoitusta.
Päivitetyt tiedot saat ottamalla yhteyttä
Braviisol Divisione Meccanica s.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN) - Italia

Puh. 0039071.7819090
Faksi 0039071.7819355
VAARA- JA TERMINOLOGIASYMBOLIT

VAARA

HUOMIO

VAROITUS
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Tämä vaarasymboli on välttämätön kiinnittämään huomio
mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
Mahdollisten vakavien vammojen tai kuolemaan johtavien
onnettomuuksien välttämiseksi noudata kaikkia tätä symbolia
seuraavia turvallisuusohjeita
OSOITTAA VÄLITTÖMÄSTI VAARALLISTA TILANTEETTA,
JOKA EI VÄLTETTÄ VOI AIHEUTTAA VAKAVIA LOUKKOJA
TAI JOPA KUOLLEMAN ONNETTOMUUSTA. TÄLLÄ
LIIMALLA ON PUNAINEN TAUSTA.
OSOITTAA MAHDOLLISESTI VAARALLISTA TILANTEETTA,
JOKA EI VÄLTETTÄ VOI AIHEUTTAA KOHTAALTAIKAN
OIKEUDEN VAHINGOITA. LISÄKSI SITÄ VOIDAAN
KÄYTTÄÄ ERITTÄIN VAARALLISISTA TOIMENPITEISTÄ.
TÄLLÄ LIIMALLA ON KELTAINEN TAUSTA.

OSOITTAA MAHDOLLISESTI VAARALLISTA TILANTEETTA,
JOKA EI VÄLTETTÄ VOI AIHEUTTAA VAKAVIA LOUKKOJA
TAI JOPA KUOLLEMAN ONNETTOMUUSTA. TÄLLÄ
LIIMALLA ON SININEN, VALKOINEN TAI ORANSSI
TAUSTA.

Käyttökohteina mm.:

VAROITUS
TÄMÄN TUOTTEEN TÄYTYY NOUDATTA
KAIKKI TEKNISISSÄ ESITTEISSÄ
ILMOITETUT
TURVALLISUUSMENETTELYT.
TIETOA KÄYTETTÄVIEN BRAVIISOL
DIVISIONE MECCANICA SRL TUOTTEIDEN TURVALLISUUTTA
KOSKEVISTA TEKNISISTA TIEDOTEISTA
OTA YHTEYTTÄ BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA SRL:hen TAI MUUN
PAIKALLISEEN VALTUUTETTUUN
MECCANICANTIVE SRL.

TÄRKEÄÄ
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
LÄHETÄ TEKNISET
TURVALLISUUSTIEDOTTEET KONEEN
REKISTERÖIDYLLE OMISTAJALLE.
OTA YHTEYTTÄ BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA SRL:hen VARMISTAASI,
ETTÄ NYKYISEEN OMISTAJAAN
SUHTEET TIEDOT ON PÄIVITETTY JA
OVAT TARKKOJA.

TÄRKEÄÄ
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L.:N TUOTTEIDEN KÄYTÖN AIKANA
SATTUNEISTA MAHDOLLISISTA
ONNETTOMUUKSISTA, JOTKA OVAT
SAATTANEET AIHEUTTAA
HENKILÖVAHINKOJA TAI KUOLEMAN
HENKILÖSTÖLLE TAI MERKITTÄVIÄ
VAHINKOJA OMAISUUDELLE TAI
SAMOILLE BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA S.R.L.:N TUOTTEILLE, ON
ILMOITETTAVA VÄLITTÖMÄSTI
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L.:LLE.

•
•
•
•
•
•
•

Onnettomuusilmoitus
Tuotteen turvallisuuteen liittyvät julkaisut
Nykyistä omistajaa koskevien tietojen
päivittäminen
Tuotteen turvallisuuteen liittyvät kysymykset
Tietoa standardien ja määräysten noudattamisesta
Tuotteen erityiskäyttöön liittyvät kysymykset
Tuotteen muutoksiin liittyvät kysymykset

OTTAA YHTEYTTÄ:
BRAVIISOL
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S.S. 16 Adriatica km. 314,600
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KOHTA 1.
TURVATOIMET
Koneen tarkastus

1.1 YLEISTÄ
Tämä osa kuvaa koneen oikean ja turvallisen käytön ja huollon edellyttämiä
varotoimia. Koneen oikean käytön takaamiseksi on välttämätöntä luoda
päivittäinen rutiinimenettely, joka perustuu tässä oppaassa annettuihin ohjeisiin.
Lisäksi koneen turvallisen toiminnan takaamiseksi on välttämätöntä, että pätevä
henkilö laatii huolto-ohjelman, joka perustuu tämän käsikirjan sekä
korjaustoimenpiteitä ja huoltoa koskeviin tietoihin. Mainittua ohjelmaa tulee
noudattaa tarkasti.
Koneen omistaja, käyttäjät, käyttäjät, leasing-yritykset ja leasingin saajat eivät saa
ottaa vastuuta koneen toiminnasta ennen kuin he ovat lukeneet tämän käsikirjan
ja suorittaneet käyttötoimenpiteitä koskevan koulutuksen pätevän, asiantuntevan
käyttäjän valvonnassa.
Lisätietoja turvallisuudesta, koulutuksesta, tarkastuksista, huollosta,
soveltamisesta ja käytöstä saat ottamalla yhteyttä Braviisol Divisione Meccanica
srl.

VAROITUS

TÄSSÄ KÄSIKIRJASSA LUETTELETTUJEN VAROTOIMENPITEIDEN
NOUDATTAMATTOMINEN VOI AIHEUTTAA KONEEN VAHINGON,
OMAISUUDEN JA VAKAVAN TAI KUOLEMAAN HENKILÖVAHINGON
1.2 ALUSTAVAT MENETTELYT
Operaattoreiden koulutus ja ymmärtäminen

•
•
•

•
•
•

Lue käyttöohje huolellisesti ennen
koneen käyttöä.
Käytä konetta vain valtuutetun
henkilöstön suorittaman koulutuksen jälkeen.
Koneen käyttö on sallittu vain valtuutetulle ja pätevälle
henkilökunnalle, joka on huolellisesti lukenut ja ymmärtänyt täysin
ohjekirjassa olevat VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-ohjeet sekä
koneen käyttöohjeet.
Käytä konetta BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL:n ennakoimiin
sovelluksiin.
Kaikkien käyttöhenkilöstön on tutustuttava käsikirjassa määritellyihin
koneen komentoihin, säätimiin ja hätätoimintoihin.
Lue huolellisesti ja noudata kaikkia yrityksen sääntöjä sekä voimassa
olevia koneen käyttöä koskevia paikallisia ja viranomaismääräyksiä.
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•
•

•

Käytä konetta vasta sen jälkeen, kun olet suorittanut
toimintatarkastukset ja -tarkastukset. Katso lisätietoja tämän
oppaan osiosta 2.
Aktivoi kone vasta sen jälkeen, kun olet suorittanut kaikki
huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet, jotka on ilmoitettu
menettelytapa- ja huolto-oppaassa määriteltyjen vaatimusten
mukaisesti.
Varmista, että kaikki turvalaitteet toimivat oikein. Näihin
laitteisiin mahdollisesti tehtävät muutokset ovat
turvallisuusmääräysten vastaisia.

VAROITUS
KONEEN MAHDOLLISIA MUUTOKSET TAI MUUTOKSET VOIDAAN SUORITTAA AINOASTAAN VALMISTAJAN KIRJALLISELLA VALTUUKSELLA.

•
•

Älä käytä konetta, jossa turvallisuusmääräyksiä tai -ohjeita
osoittavat kyltit tai tarrat ovat lukukelvottomia tai puuttuvat.
Vältä roskien kerääntymistä alustan lattialle. Vältä mudan,
öljyn, rasvan tai muiden vastaavien liukkaiden aineiden
joutumista kosketuksiin jalkineiden tai tason lattian kanssa.

Työpaikan tarkastus

•

Ennen koneen käyttöä käyttäjän on ryhdyttävä kaikkiin
tarvittaviin varotoimiin välttääkseen vaarat työpaikalla.

•

Älä aktivoi lavaa kuorma-autoissa,
puoliperävaunuvaunuissa, junavaunuissa, vesillä olevissa
veneissä, rakennustelineissä tai vastaavissa rakenteissa tai
ajoneuvoissa, joiden käyttöä BRAVIISOL DM SRL ei ole
kirjallisesti hyväksynyt.
Konetta voidaan käyttää -20 e 40° C (0 e 104° F)
lämpötiloissa. Pyydä BRAVIISOL DM SRL:ltä arvot, jotka
liittyvät koneen toimintaan lämpötiloissa, jotka eivät sisälly
ilmoitetulle alueelle.

•
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KOHTA 1.
TURVATOIMET
1.3 KÄYTTÖ

1.4 PATOTUSVAARA

Yleistiedot

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Käytä konetta vain henkilöiden kuljettamiseen renkaiden
käsinkäsittelyssä.
Älä käytä rikkinäistä konetta. Jos ilmenee toimintahäiriö,
sammuta kone.
Älä äkillisesti siirrä kytkimiä tai komentovipuja yhdestä
asennosta seuraavaan vapaa-asennon kautta. Siirrä kytkin
aina vapaa-asentoon ennen kuin siirrät sen seuraavaa
toimintoa vastaavaan asentoon. Käytä komennot hitaalla ja
tasaisella paineella.
Jos työtasolla on ihmisiä, anna henkilöstön vapauttaa tai
aktivoida kone maasta vain hätätapauksessa.
Varmista, että sähkötyökalut on sijoitettu oikein syrjään, jotta
ne
eivät
jää
roikkumaan
virtajohdoista
työtason
työskentelyalueelle.
Ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa, laske kori
kokonaan alas ja sammuta kone. Poista avain koneen
luvattoman käytön estämiseksi.
Matkustajien kuljettaminen koneessa on kielletty.
Käytön aikana vain käyttäjä saa olla koneen päällä.
Akun neste on erittäin syövyttävää. Varmista, ettei se joudu
kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa.
Lataa akut hyvin ilmastoidussa tilassa.
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•
•
•

•
•

•

•

•

Ennen kuin käytät konetta, varmista, että kaikki
turvakaiteet ja portit on kiinnitetty oikeille paikoilleen.
Pidä molemmat jalat tukevasti lattialla.
Älä aseta tikkaita, laatikoita, askelmia, lautoja tai muita
vastaavia esineitä lavan lattialle lisätäksesi niiden
toiminta-aluetta.
Älä käytä nostoryhmää nousemiseen alustalle tai alas
nousemiseen.
Kiinnitä erityistä huomiota noustaessasi tasolle tai
noustaessasi siltä. Varmista, että nostoryhmä on
laskettu kokonaan alas. Kun nouset tasolle tai
noustessasi siltä, tee se koneeseen päin.
Komentojen, hallintalaitteiden ja turva-anturien toiminta
on suunniteltu siten, että käyttäjä voi aina säilyttää
"neljä kosketuspistettä" koneeseen: molempien käsien
ja jalkojen TÄYTYY OLLA jatkuvasti kosketuksissa
koneeseen, kun se on toiminnassa.
Pidä aina "kolme kosketuspistettä" koneen kanssa niin,
että molemmat kädet ja toinen jalka tai muuten
molemmat jalat ja toinen käsi ovat jatkuvasti
kosketuksissa koneeseen noustessa koneeseen tai
poistuessaan siitä.
jos paikan päällä olevat viranomaiset tai muut
määräykset edellyttävät kaulanauhan kiinnitystä, tämän
koneen kiinnityskohtaa suositellaan käytettäväksi
turvavyön kiinnityskohtana. Älä käytä tätä pistettä
nostaaksesi,
ankkuroidaksesi,
kiinnittääksesi
tai
tukeaksesi alustaa tai muita laitteita tai materiaaleja.
Nauhan kiinnityskiinnityspistettä käytetään matkan
turvaamiseen, vain alustan rajoissa. Se ei ole
putoamisen estävä laite. Käyttö sellaisenaan voi
johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
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KOHTA 1.
TURVATOIMET
1.5 SÄHKÖISKUVAARA

1.6 KAATUMISVAARA

Konetta ei ole sähköeristetty.
Säilytä vähintään 3 metrin (10 jalkaa) etäisyys koneen minkä tahansa osan ja
sen matkustajan sekä sähköjohdon tai laitteen välillä, jonka sähkövaraus on
vähintään 50 000 volttia.
On tarpeen lisätä 0,3 metriä (1 jalka) jokaista lisäystä kohti, joka on yhtä suuri tai
pienempi kuin 30 000 volttia.
Pienin turvallista käyttöetäisyyttä voidaan pienentää kosketusten estämiseksi
eristettävien esteiden läsnä ollessa, jos nämä esteet on säädetty niiden
sähkölinjojen jännitteeseen, jotka ne on asetettu suojaamaan.
Esteet eivät saa olla osa konetta, eivätkä niitä saa liittää siihen.
Pienin käyttöturvaetäisyys voidaan pienentää eristyspuomien osoittamien
käyttömittojen puitteissa. Tämän etäisyyden tulee määrittää pätevä henkilö, joka
noudattaa yrityksen, paikallisten ja viranomaisten määräyksiä, jotka koskevat
työtehtävien suorittamista suurjännitelaitteiden läheisyydessä.

•
•
•
•
•
•
•

•

(VAIHESTA VAIHEEEN)

VÄHIMMÄIMÄT
KÄYTTÖTURVALLISUU
Setäisyydet m (ft)

Yli 0 to 50 kV

3 (10)

Yli 50 kV - 200 kV

5 (15)

Yli 200 kV - 350 kV

6 (20)

Yli 350 kV - 500 kV

8 (25)

Yli 500 kV - 750 kV

11 (35)

Yli 750 kV - 1000 kV

14 (45)

JÄNNITEALUE

•
•
•

•

Ennen koneella ajamista käyttäjän on tutustuttava työpaikan
pinta-alaan. Ajoneuvoa ajaessasi älä ylitä sallittuja rinteitä tai
poikittaisia rinteitä.
Älä nosta työlavaa tai aja konetta lava nostettuna rinteeseen
tai epäsäännölliselle tai pehmeälle alustalle.
Ennen kuin ajat lattioille, silloille, kuorma-autoille tai muille
pinnoille, tarkista niiden maksimikantavuus.
Älä ylitä korotetun työtason enimmäiskuormaa
Levitä renkaat vain nostotilaan ilman
lastaamalla ja purkamalla niitä yhtäkkiä
Pidä koneen runko vähintään 0,6 metrin (2 jalan)
etäisyydellä koloista, epätasaisista alueista, laskuista,
esteistä, roskista, piilotetuista rei'istä ja muista mahdollisista
vaaroista, joita saattaa löytyä maan tasolla.
Älä yritä käyttää konetta nosturina. Älä sido tai sido konetta
mihinkään muuhun viereiseen rakenteeseen.
Älä nosta alustaa tuulisessa tai puuskaisessa tilassa
Älä lisää lavan kokoa tasanteen laajennuksilla tai luvattomilla
lisäyksillä. Jos koneen tuulelle alttiina olevaa pinta-alaa
kasvatetaan, sen vakavuus heikkenee.
Jos nostoryhmä tai nostolava juuttuu niin, että yksi tai
useampi pyörä irtoaa maasta, käyttäjän on kiivettävä alas
lavalta ennen koneen vapauttamista. Käytä nosturia,
haarukkatrukkia tai muuta sopivaa laitetta koneen
vakauttamiseksi ja henkilökunnan laskeutumiseen lavalta.
On ehdottomasti kiellettyä mennä sisään ja ulos lavalle
nostettuna

HUOMAA: Näitä vähimmäisturvaetäisyyksiä tulee noudattaa paitsi
tapauksissa, joissa yrityksen, paikalliset tai viranomaismääräykset ovat
tiukempia.
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KOHTA 1.
TURVATOIMET
1.7 PURISTUMIS- JA ISKUVAARAT

1.8 NOSTO JA KULJETUS

•

Yleistiedot

•

Kaikkien työntekijöiden, niin työssä kuin maassa, on käytettävä
voimassa olevien määräysten tai työpaikalla tehdyn riskianalyysin
edellyttämiä henkilökohtaisia turvavarusteita.
Kun konetta käytetään tai lavaa nostetaan tai lasketaan, muista
noudattaa etäisyyksiä itse työtason ylä-, ala- ja molemmilla puolilla.

•
•

Kun kone on käytössä, älä nojaa ulos työtason kaiteista.

•

Pidä aina ei-käyttäytyvä henkilökunta vähintään 1,8 metrin (6 jalan)
etäisyydellä koneesta ajaessasi.

•

Säädä ajonopeutta seuraavien olosuhteiden mukaan: maanpinnan tai
lattian pintaolosuhteet, liikenne, näkyvyys, kaltevuus, muun
henkilökunnan sijainti ja muut tekijät, jotka voivat muodostaa törmäys
- tai henkilövahinkojen vaaran.

•
•

Pidä jarrutusmatkat mielessä koneen nopeudesta riippumatta.

•

Kiinnitä aina mahdollisimman paljon huomiota, jotta mahdolliset
esteet eivät törmää käyttökomentoihin tai lavalla olevaan henkilöön
tai häiritse niitä.

•

Varmista, että muiden ylhäällä tai maanpinnan tasolla olevien
koneiden käyttäjät ovat tietoisia koneen läsnäolosta. Katkaise ylhäällä
olevien nostureiden sähkövirta.

•

Kehota muuta henkilökuntaa olemaan työskentelemättä, seisomasta
tai kulkemasta korotetun alustan alla. Rajaa lattia tai maaperä
sopivilla esteillä tarvittaessa.

•

Noston ja kuljetuksen aikana henkilöstöä ei saa seistä lavalla.

•

Työnnä tai hinaa konetta vain hätätilanteessa, toimintahäiriön,
sähkökatkon sattuessa tai kuormaaessasi tai purkaessasi sitä ja
AINA moottorijarrun lukituksen avaamisen jälkeen tämän oppaan
ohjeiden mukaisesti.

•

Ennen nostamista tai kuljetusta varmista, että lava on laskettu
kokonaan alas ja tyhjä.

•

Kun nostat konetta haarukkanostimella, sijoita haarukat ainoastaan
itse koneen asianmukaisten osien mukaan. Suorita nosto
haarukkanostimella, jonka kantavuus on riittävä. Katso koneen
painot teknisten tietojen taulukosta osassa 5 - Koneen tekniset
tiedot.

•

Katso nostotiedot tämän oppaan osiosta 3 - Koneen käyttö.

Kun ajat konetta alueilla, joissa näkyvyys on rajoitettu, pyydä
valtuutettua henkilöä eteenpäin osoittamaan mahdolliset vaarat.

Älä aja suurella nopeudella rajoitetuilla, ahtailla tai kapeilla alueilla tai
peruutusvaihteella.
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KOHTA 2.
VALMISTELU JA TARKASTUS
2.1 HENKILÖSTÖN KOULUTUS
Kone on henkilökuljetusväline manuaaliseen renkaiden poimimiseen.
Siksi sitä saa käyttää ja huoltaa vain koulutettu ja pätevä henkilöstö.
Koneen käyttöä eivät salli alkoholin tai huumeiden vaikutuksen
alaisena olevat henkilöt tai henkilöt, joilla on epilepsiakohtauksia,
huimausta tai fyysisen hallinnan menetys.
Kuljettajan koulutuksen tulee sisältää seuraavat asiat:
1.
Lavalla, maasta
tulevien ja
hätäkomentojen
sekä
turvajärjestelmien käyttö ja rajoitukset.
2.
Koneeseen kiinnitetyt ohjaus- ja ohjauskyltit, ohjeet ja
varoitukset.
3.
Työnantajan ja hallituksen asettamat määräykset.
4.
Käytä tarvittaessa hyväksyttyä putoamisenestolaitetta.
5.
Riittävät tiedot koneen mekaanisesta toiminnasta todellisen tai
mahdollisen toimintahäiriön tai vian tunnistamiseksi.
6.
Turvalliset menetelmät koneen käyttöön, kun törmäät erittäin
korkeisiin esteisiin, muihin laitteisiin tai liikkeessä oleviin
esteisiin, laskuihin, reikiin ja kalteviin laskuihin.
7.
Menetelmät suojaamattomien sähköjohtimien aiheuttamien
vaarojen välttämiseksi.
8.
Tietyn työn tai koneen tietyn sovelluksen vaatimukset.
Koulutuksen valvonta
Koulutus on annettava pätevän henkilön valvonnassa avoimella
alueella, jossa ei ole esteitä. Sitä on jatkettava, kunnes harjoittelija
pystyy käyttämään konetta turvallisesti.
Toimijan vastuu
Käyttäjää on opastettava vastuusta ja valtuudesta sammuttaa kone
toimintahäiriön tai vian sattuessa tai muiden vaarallisten olosuhteiden
vallitessa sekä koneen että työpaikan kannalta.

HUOMAA: Valmistajan tai jakelijan on annettava pätevää henkilöstöä
koulutusta varten sekä ensimmäisten yksiköiden toimituksen
yhteydessä että sen jälkeen, jos loppukäyttäjä tai valtuutettu henkilöstö
niin pyytää.

2.2 VALMISTELU TARKASTUS JA HUOLTO
BRAVIISOL tarjoaa tietoja koneen tarkastuksista, jotka on esitetty
seuraavassa taulukossa 2.3 sivulla 14.
Lisätietoja koneesta saat paikallisista määräyksistä. Tarkastusten ja
huoltotoimenpiteiden tiheyttä tulee lisätä tarpeen mukaan: kun konetta
käytetään epäsuotuisissa ympäristöolosuhteissa, useammin tai vaikeissa tai
erityisen vaativissa töissä.
2.3 ALKUTARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA
Käyttöä edeltävä tarkastus sisältää seuraavat toimenpiteet:
1. Puhdistus – Tarkista mahdolliset vuodot (öljy, hydraulineste tai
akkuhappo) tai vieraiden esineiden varalta pinnoilla. Varoita
huoltohenkilöstöä näkyvistä vuodoista.
2. Kilvet ja tarrat – Tarkista ja varmista, että ne ovat kaikki puhtaita ja
2.A
luettavia.
Tarkista, ettei mikään kyltti tai tarra puuttuu.
Varmista, että kaikki kyltit tai tarrat, jotka eivät ole luettavissa,
puhdistetaan tai korvataan. (Katso "Liimatarrojen kiinnitys " osiossa 3).
3. Käyttö- ja turvallisuusoppaat – varmista, että seuraavat oppaat ovat
säänkestävässä lokerossa (PIC. 2.A):
4. Täydellisen päivittäisen tarkastuksen pääpiirteet – (katso kohta 2.4).
5. Akku – Lataa tarvittaessa (katso kohta 3.5).
6. Hydrauliöljy – Hydrauliöljyn taso säiliössä voi vaihdella öljyn lämpötilan
mukaan. Eli kylmässä koneessa on mahdollista, että öljytaso ei saavuta
öljytason tarkastuslasin FULL-merkkiä
Nosta ja laske tasoa useita kertoja saadaksesi tarkemman tason lukeman
öljytason tarkastuslasista
Kun hydrauliöljy on lämmennyt, tarkista taso, jonka pitäisi osoittaa tasoa,
joka on yhtä suuri tai lähellä FULL-merkkiä.
•
ÄLÄ TÄYTÄ TÄYDEN MERKINNÄN YLI.

•
12

TÄYTÄ AINA öljyä, jos sen taso on alle -merkin - LISÄÄ.
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HUOM:
Tarkista hydrauliöljyn taso koneen ollessa alas
laskettuna kannen alla olevasta tarkastuslasista.
Lisää
tarvittaessa
mineraaliöljyä,
jonka
viskositeettiindeksi on 22 (ilmasto-olosuhteissa,
joissa lämpötila on erittäin kylmä, eli alle -20 °C,
käytetään mineraaliöljyä, jonka jäätymispiste on
alhaisempi, noin -45 °C, on suositeltavaa.

2.4 TÄYDELLINEN PÄIVITTÄINEN TARKASTUS

VAROITUS
VARMISTA, ETTÄ KONEEN SÄHKÖSYÖTTÖ ON POIS PÄÄLTÄ
TARKASTUKSEN AIKANA. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA ENNEN MITÄÄN, JA
KAIKKI VIKATOIMINNOT ON KORJATU.

Huomio Saastumisvaara
Älä hävitä öljyä ympäristöön.

VAROITUS
ÄLÄ LAITTAA PERUSKEHYKSEN ALAOSAN VISUAALISTA
TARKASTUSTA.
TARKISTA JA VARMISTA, ETTÄ EI OLE MUKAlaisia esineitä TAI roskia,
JOKA VOIVAT AIHEUTTAA VAKAVAA VAURIOTA KONEEN.

Taulukko 2.3.
TYYPPI

TIHEYS

PÄÄVASTUU

PALVELUN
PÄTEVYYS

VIITE

ALKUTARKASTUS
KÄYNNISTYSTÄ
VARTEN

Ennen jokaista
työpäivää tai
muuten jokaisen
operaattorin
vaihdon
yhteydessä.

Käyttäjä tai
operaattori

Käyttäjä tai
operaattori

Käyttö- ja
turvallisuusohjeet

TIHEÄ
TARKASTUS

3 kuukauden tai
Omistaja,
150 tunnin välein
toimiluvan haltija
olosuhteiden
tai käyttäjä.
mukaan tai muuten
jos konetta ei ole
käytetty yli 3
kuukautta tai
muuten jos se on
ostettu käytettynä.

BRAVI-pätevä
mekaanikko

Huolto- ja
huoltokäsikirja ja
vastaavat
tarkastuslomakkeet

Vuosittain, 13
kuukauden sisällä
viimeisestä
tarkastuksesta

BRAVI-pätevä
mekaanikko

VUOSITTAIN
TARKASTUS
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Omistaja,
toimiluvan haltija
tai käyttäjä.

Käyttäjä ei saa ottaa vastuuta koneen käytöstä ennen kuin tämä ohjekirja on
luettu ja ymmärretty sen jokaisessa osassa ja ajoneuvon ensimmäinen koeajo
on suoritettu pätevän asiantuntijan valvonnassa.
Vain valtuutetut henkilöt ja pätevät käyttäjät saavat käyttää tätä konetta. Tätä
käsikirjaa ja sen lisälaitteita on pidettävä tämän koneen kiinteänä osana ja
niiden on oltava aina koneen mukana.

VAROITUS
Valmistaja BRAVIISOL DM SRL ei voi suoraan valvoa koneen käyttöä. Koneen
turvallisuusmääräysten mukainen käyttö on loppukäyttäjän vastuulla.

Käyttäjän vastuulla on tarkastaa kone huolellisesti ennen jokaista käyttöä.

Huolto- ja
huoltokäsikirja ja
vastaavat
tarkastuslomakkeet

Täydellisen päivittäisen tarkastuksen tarkoituksena on tarkistaa ja
varmistaa, että kone on kunnossa, varmistaa poikkeamien, vikojen tai
toimintahäiriöiden
puuttuminen
ja
määrittää,
tarvitaanko
rutiinihuoltoa. Jos koneessa havaitaan vaurioita tai luvattomia
muutoksia sen toimitustapaan nähden, merkitse se välittömästi
sellaiseksi äläkä KÄYTÄ SITÄ.
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2.5 ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ

2.6 TOIMINNALLISET TARKASTUKSET

•

"Täydellisen tarkastuksen" päätteeksi suorita kaikkien järjestelmien toiminnan
tarkastus alueella, jossa ei ole ylikorkeampia tai maanpinnan tasolla olevia
esteitä.
Katso lisätietoja käytöstä tämän oppaan osiosta 3.

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Varmista,
että
kaikki
oppaat
ovat
säänkestävissä
käsikirjalaatikossaan koneessa.
Varmista, että lavan sarjanumerolla varustettu etiketti sekä kaikki
liimautuvat turvatarrat ovat paikoillaan ja että ne ovat kaikki täysin
ehjät ja luettavissa.
Tarkasta kone varmistaaksesi, ettei siinä ole poikkeavuuksia,
hitsaushalkeamia, vikoja tai toimintahäiriöitä tai koneeseen tehtyjä
vaurioita tai luvattomia muutoksia suhteessa siihen, miten
valmistaja on sen toimittanut.
Tarkasta ja tarkista kori, lavakaiteet, tarkasta, että portti toimii
kunnolla ja että se sulkeutuu täysin ja automaattisesti.
Tarkista akkujen vesitaso ja varmista, ettei vuotoja ole. Akun
kaapelit on liitettävä oikein napoihin. Niissä ei saa olla korroosiota.
Tarkista ja varmista testaamalla, että kaikki turva- ja
henkilönsuojaimet toimivat oikein.
Tarkista ja varmista, että veto- ja pyöränpyörissä ei ole vaurioita,
hankausta tai syviä viiltoja. Tarkista ja varmista, että pyörissä tai
niiden ympärillä ei ole roskia.
Tarkasta silmämääräisesti hydrauliset, sähköiset ja mekaaniset
osat. Varmista jokaisen osan kohdalla, että kaikki sen osat ovat
paikallaan, eivät löystyneet ja kiinteästi kiinnitetty oikeille
paikoilleen ja ettei niissä ole näkyviä vuotoja, liiallisen kulumisen
merkkejä tai vaurioituneita alueita.
Tarkista ja varmista, ettei johtoja tai kaapeleita ole irronnut ja jotka
roikkuvat ajoneuvon pohjasta.
Tarkista ja varmista, että korin virta-avain toimii oikein.
Tarkista ja varmista hätäpysäytyspainikkeiden toiminta: ne, jotka
löytyvät korin komentopaneelista ja kotelon ohjauspaneelista.
Tarkista ja varmista testaamalla, että manuaalisesti laskeutuva
hätävipu toimii oikein.
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VAROITUS
JOS KONE EI TOIMI OIKEIN, SAMMUTA SE VÄLITTÖMÄSTI. ILMOITTAA
ONGELMASTA HUOLTOON NIMETTYYN HENKILÖSTÖLLE. ÄLÄ KÄYTÄ
KONETTA ENNEN KUIN SE ON JULISTETTU TURVALLISEEN
KÄYTTÖÖN SOVELTUVAAN.
Toiminnalliset vahvistuselementit
1.

Suorita seuraavat toimenpiteet maakomentopaneelista ilman kuormaa
lavalla:

a.
b.

Käytä maakomentoja: lavan nosto ja laskeminen.
Varmista, että kaikki koneen toiminnot on poistettu käytöstä, kun
hätäpysäytyspainike on aktivoitu (painamalla).
Tarkista ja varmista, että manuaalisesti laskeutuva hätävipu toimii
oikein.

c.

2.

Suorita seuraavat toiminnot alustan komentopaneelista:

a.

Nosta ja laske alustaa 0,61 metristä 0,92 metriin (2 - 3 jalkaa) useita
kertoja. Tarkista ja varmista, että lavaa nostetaan ja lasketaan
säännöllisesti. Tarkista ja varmista, että korin nostossa ajo aktivoituu
automaattisella hitaalla turvanopeudella.
Käytä kaikkia toimintoja ja tarkista ja varmista kaikkien rajakytkimien,
yleisten hätäkytkimien ja käyttökytkimien oikea toiminta.
Ajoneuvon jarrut - Aja ajoneuvoa rinteessä (ei ylitä sen nimellistä
toimintakykyä kaltevalla tasolla) ja pysäytä se sitten varmistaaksesi,
että jarrut kestävät rinteessä.

b.
c.
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KOHTA 3.
KONEEN KÄYTTÖ

3.

3.1

4.

5.

6.

7.

Kaltevuushälyttimen raja: lavan ollessa täysin alhaalla, aja
ajoneuvoa yli 1,5° rinteessä mihin tahansa suuntaan (ei ylitä sen
nimellistä toimintakykyä kaltevalla tasolla). Ajoneuvon hälytys
ilmoittaa kaltevuudesta, jos lavaa yritetään nostaa.
Vaihteiston nopeuden alentamisraja: Jos lavaa nostetaan yli 0,4 m
(1,5 - 2 ft), siirtonopeus pienenee 1/4 verrattuna siirtonopeuteen
työlavaa laskettaessa
Lavan portin avautumisraja: Sisäänkäyntiportin molemmissa
siiveissä on jousi, jotka sulkevat portin automaattisesti heti, kun ne
vapautetaan.
Sisäänkäyntiportissa
on
myös
mikrokytkimet
molemmissa siiveissä, jotka estävät liikkumisen, nosto- tai
laskuliikkeet, kun porttia ei ole suljettu kunnolla.
Vasen/oikea kahva ja jalkakytkimen anturi - Kone toimii (se liikkuu
ja se nousee) vain, jos käyttäjä pitää kätensä vasemmalla ja oikealla
sivukahvalla (kuva A) ja molemmat kantapäät painavat jalkakytkimet
lavalle (kuva B). Tämä turva-asento on säilytettävä koneen kaikkien
toimintojen ajan.
Varmista, että kaikki koneen toiminnot on tehty pois käytöstä, kun
hätäpysäytyspainike on aktivoitu (painamalla).

VALMISTAJALLA EI
OLE
SUORAA HALLINTAAN
MITÄÄN
SOVELLUKSESTA TAI KONEEN TOIMINTAA.
KÄYTTÄJÄN JA KÄYTTÄJÄN ON PIDETTY NOUTTAA OIKEA
TURVALLISUUSMENETTELY.
Tämä osio sisältää tietoja, jotka ovat välttämättömiä, jotta voit ymmärtää
operatiiviset komentotoiminnot.
3.2 KONEEN KUVAUS
Tämä kone on sähkökäyttöinen, itseliikkuva ajoneuvo ja se on varustettu
alustalla, joka on asennettu joustintuen nostomekanismiin ja jota ohjaa
erityinen yksittäinen hydraulisylinteri, jolla on synkronoitu vaikutus.
Koneen tarkoitus on päästää maanpinnan yläpuolella oleville alueille
renkaiden manuaalista poimimista varten, jotka sijoitetaan hissitilaan.
Pääkomentopaneeli sijaitsee alustalla.
Korin komentopaneelista käyttäjä voi ajaa ajoneuvoa, nostaa tai laskea
lavaa. Koneessa on sähkökäyttöinen nostotila, jota ohjataan kahdella
koneen kyljessä olevalla helposti käsillä olevalla painikkeella, joiden avulla
käyttäjä voi nostaa ja laskea vain renkaille varattua nostotilaa poistumatta
paikaltaan.
Koneessa on kaksi vetopyörää takana ja kaksi kääntöpyörää edessä.

Kuva A
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Maaohjelmoitavaa komentoaseman paneelia on käytettävä koneen
huollon tai toiminnan tarkistuksen aikana tai hätätilanteessa, jos
lavalla oleva käyttäjä ei pysty laskemaan sitä.
Kuva B
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3.3 KONEEN TOIMINTA
Alustavat toimenpiteet

5

Ennen kuin kone aktivoidaan maa-aseman paneelissa tai laiturilla olevilla
komennoilla, seuraavat komentoehdot on täytettävä.

•

Akun jännitteen on oltava riittävä toimintaa varten. Akun
purkautumishälyttimen
ei
välttämättä
tarvitse
olla
maakomentopaneelissa tai ajoneuvon kyljessä olevassa akun
tilailmaisimessa.

•

Korin komentoaseman paneelin avainkytkin on asetettava joko
maakomentotilaan tai laiturin komentotilaan.

•

Korin
ohjauspaneelin
ja
maan
komentopaneelin
hätäpysäytyspainikkeiden on oltava RESET-asennossa (ulospäin
ojennettuna).

•

LCD-näytön,
jolla
koneen
tila
voidaan
havainnollistaa
maakomentopaneelissa, on ilmaistava normaalit käyttöolosuhteet,
kun kone käynnistetään.

•

Kone toimii (liikkuu ja nostaa) vain, jos käyttäjän käsi on
vasemmalla ja oikealla anturikahvalla ja molemmat kantapäät
painavat alas tason jalkakytkimiä. Tämä turva-asento on
säilytettävä aina käytön aikana. (KUVAT A ja B kohta 2.6)

7

4

1-2-3

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

Maakomentopaneeli (kohta 3.7)
Manuaalinen laskeva hätävipu (kohta 3.8)
Akkulaturin vaihtovirtalähde ja lataustilan merkkivalo (kohta 3.6)
Lavan jalkakytkin (2 kytkintä, yksi kumpaakin jalkaa kohti) - (kohta 3.6)
Lavan sisääntuloportti
Alustan komentopaneeli (kohta 3.6)
Renkaiden nostotila
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3.4 ETUKATOS

3.5 AKUN LATAUS

Poistaminen
1. Nosta kuomu takaosan (pylvään) mukaisesti vapauttaaksesi
puskurin pohjarungosta. Siksi irrota kuomu kokonaan ajoneuvosta
liu'uttamalla kuomua eteenpäin samalla, kun nostat sitä.

Akun alhaisen jännitteen varoitusvalo

Asentaminen
1. Aseta kuomu sen suhteelliselle puskurille rungon yläosassa ja anna
sen liukua taaksepäin.

Akun latausmenettely

1a

Lavan ja maa-aseman komentopaneeleissa on alhaisen akun jännitteen
osoittimet.

Tämä kone on varustettu akkulaturilla, jossa on AC-sähkösyöttö/DCsähkölähtö. Akkulaturi lopettaa akkujen lataamisen automaattisesti, kun ne
ovat saavuttaneet täyden latauksen.
HUOMAA: Kun akkulaturi on kytketty vaihtovirtapistorasiaan, lava-ajoneuvon
voimansiirto on pois käytöstä.

LYYJYHAPPOAKUT
VOIVAT
TUOTTAA
RÄJÄHDYTTÄVÄÄ
VETYKAASUA NORMAALI KÄYTÖN AIKANA. PIDÄ KIPINÄT,
AVOLIEKIT TAI SYTETTY TUPAKKA TURVALLISELLA ETÄISYYN
PARISTOJISTA. AKUN LATAUKSEN AIKANA VARMISTA ALUEELLA
RIITTÄVÄ ILMANVAIHTO. ÄLÄ LATAA JÄÄTYNETÄ AKKUA. TUTKI
HUOLELLISESTI
AKUN
VALMISTAJAN
MÄÄRITÄMÄT
VAROTOIMENPITEET SUOSITTELUN LATAUSNOPEUDEN SUHTEESSA
SEKÄ
MAHDOLLISUUDESTA
POISTAA
KENNON
KANNAT
LATAUKSEN AIKANA.

1b
Kuomu

HUOMIO
ESTÄ HENKILÖSTÖN KULJETUS
RENKAAN NOSTOLOSSA.
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ETUKATUKSELLA

TAI
1.
2.

Pysäköi ajoneuvo hyvin tuuletettuun paikkaan lähelle pistorasiaa.
Käytä aina maadoitettua vaihtovirtapistorasiaa. Liitä akkulaturi oikein
asennettuun AC-pistorasiaan, jossa on maadoitus kaikkien voimassa
olevien paikallisten määräysten mukaisesti. Maadoitettu pistorasia on
välttämätön sähköiskun vaaran vähentämiseksi - älä käytä
maadoitettuja sovittimia äläkä muokkaa pistoketta. Jos käytetään
jatkojohtoa, vältä liiallisia jännitteen pudotuksia käyttämällä 3johtimista 12 AWG-tyyppiä.
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3.6 ALUSTA KOMENTOKONSOLIN KÄYTTÖ
3.6.1 LUI MINI TL - TLP

A

10

B

7
12

A - AC VIRTALONTO AKKULATURILLE

8

B - AKKULATURIN LATAUSTILA

4
9

LED-valot akkujen lataustilasta sijaitsevat lähellä kotelossa olevaa
AC-virtalähdettä.
1.

Ensimmäisen kytkennän yhteydessä akkulaturin LED-valo
alkaa automaattisesti vilkkua muutaman sekunnin ajan ja
suorittaa lyhyen LED-testin, jonka jälkeen lataus alkaa.

11

6

5

13

2

14

3
1

2.

Kun viimeinen VIHREÄ LED syttyy, akut ovat latautuneet.
Tässä vaiheessa on mahdollista irrottaa akkulaturi
verkkovirrasta. (Tartu pistokkeesta ja vedä se irti
pistorasiasta. Älä vedä johdosta, jotta se ei vahingoitu.)

HUOMAA: Kun viimeinen vihreä LED palaa, akkulaturi
sammuu automaattisesti
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1. Hätäpysäytinpainike
2. Kaasukahva
3. Akun mittari
4. Nosta lava -painike
5. Lavan alapainike
6. Torvipainike
7. Oikea Dead Man -anturi
8. Renkaannostotilan nostopainike
9. Renkaannostotilan laskupainike
10. Renkaannoston sisäänkiertymispainike
11. Renkaannoston ulosajopainike
12. Vasen Dead Man -anturi
13. Ohjausvipu
14. Avainkytkimen valitsin
15. Jalkakytkimet

15
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Yleistietoja

Kaasukahva

Ennen kuin kone aktivoidaan maa-aseman paneelissa tai laiturilla olevilla
komennoilla, seuraavat komentoehdot on täytettävä:
•
Alustan komentopaneeli: avainkytkin on asetettava asentoon
Alustan komentotila tai maakomentotila.
•
Maakomentoasemalla - Laiturin komentoasema:
hätäpysäytyspainikkeiden on oltava RESET-asennossa
(VIRTALÄHDE KYTKETTY).

Tartu oikean käden kahvaan ja

Avainkytkin alusta/katkaisin pois/maa

•
•
•

KÄÄNTÄ kahvaa ETEENPÄIN (takana
käsi vastakkaiseen suuntaan kuin käyttäjä)
aktivoidaksesi ajoneuvon liikkeen
ETEENPÄIN. Kahvan
ETEENPÄIHIN
vapauttaminen
pysäyttää koneen
AUTOMAATTISESTI.

Keskiasento "0":
Kierrä tähän asentoon sammuttaaksesi koneen käytön jälkeen.
Asento "1": alustan akun mittari syttyy
Tässä asennossa konetta voidaan käyttää
Laiturin komentoasema.
Asento “2”: alustan akun mittari näyttää Gnd
Tässä asennossa konetta voidaan käyttää
Maahan sijoitettu komentoasema.

Lavan hätäpysäytyspainike

KÄÄNTÄ kahvaa TAAKSEPÄIN (käden takaosa
käyttäjän suuntaan) aktivoidaksesi ajoneuvon
liikkeen PERUUTA. leikkausuunnassa. Kahvan
vapauttaminen pysäyttää koneen
AUTOMAATTISESTI.

TAAKSEPÄIN
.

Painamalla pysäytetään välittömästi kaikki koneen käyttövaiheet.
Reset EI KÄYNNISTÄ konetta, mutta ottaa komentolaitteet käyttöön
HUOMAUTUS:
Koneen ohjaamista varten on välttämätöntä, että hätäpysäytyspainikkeet
maakomentoasemalla ja lavalla on käännettävä RESET-asentoon.
Vasen ja oikea käsi kuolleen miehen anturi
Vasen ja oikea käsi on asetettava kahvoihin anturin eteen, jotta koneen ajo/
nosto/lasku-toiminnot voidaan aktivoida.

HUOMAA: Muista aktivoida vasemman ja oikean anturin lisäksi
molemmat jalkakytkimet, jotta kaikki koneen toiminnot ovat
käytössä: ajo/nosto/lasku.
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HUOMIO
Lavan käyttö on rajoitettu yksinomaan henkilöstöön, joka on aiemmin koulutettu
ja valtuutettu ja joka on lukenut ja ymmärtänyt tämän oppaan turvallisuusohjeet
perusteellisesti.
AJA VAIN TILAISELLE, KIINTEÄLLÄ JA VAAKAALLE PINTALLA, joka on
puhdas, reikitön ja sopivan koostumuksen omaava, joka kestää koneen painon
ja ajoneuvon kuljettaman painon. (Katso osa 5 Koneen tekniset tiedot)
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Akustisen signaalin laitteen painike

Ohjausvipu

Kun kone käynnistetään, tämän painikkeen paine määrittää äänimerkin
aktivoitumisen.

Ohjaus on suunniteltu helposti aktivoitavaksi vasemmalla kädellä.

HUOMIO
Lavan nosto- ja laskupainikkeet

Työnnä ohjauskytkintä vasemmalle oikealle tai vasemmalle tai oikealle
ja pidä sitä tässä asennossa niin kauan kuin haluat, että valittu suunta
säilyy.
Muista aktivoida sekä jalkakytkimet että vasemman ja oikean käsin
anturit nosto-/lasku-/ajotoimintojen aktivoimiseksi.
Koneen ohjaaminen sen akselin ympäri on sallittua vain käyttämällä
ohjauksen keinukytkintä vasemmalle tai oikealle.
Käytä sekä keinukytkintä että kaasukahvaa koneen ohjaamiseen
haluttuun suuntaan.

Käyttäjä ei saa mistään syystä kiivetä ylös korin kaiteiden päälle, eikä
sijoittaa sinne tikkaita tai muita esineitä saavuttaakseen suurempia
korkeuksia työskentelyyn. Lisäksi hän ei saa koskaan nojata ulos tai
ojentautua tasokorin kaiteen ulkopuolelle.
Ennen kuin otat koneen käyttöön, varmista, että:
•
taso on sijoitettu puhtaalle lattialle, jossa ei ole reikiä, tasainen ja
riittävän tasainen,
•
jossa työskentelyalueella ei ole ilmaesteitä
Paina ja pidä alhaalla nostopainiketta ( painike 4 ) aktivoidaksesi koritason
sähköisen noston. Painikkeen vapauttaminen pysäyttää sen liikkeen
automaattisesti.
Paina ja pidä alhaalla laskupainiketta ( painike 5 ) aktivoidaksesi koritason
laskun. Painikkeen vapauttaminen pysäyttää sen liikkeen automaattisesti.

44
55
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1.

Paina ja pidä valitsinta Oikeallepäin aktivoidaksesi suunnan
oikealle. Vapauta valitsin, jos haluat liikkua vain taaksepäin ja
eteenpäin.
a.

2.

Kun kaasuvipu aktivoidaan ETEENPÄIHIN, kone liikkuu
eteenpäin ja kääntyy oikealle (ajoneuvon etuosa
kuljettajan oikealle puolelle)
b. Kun kaasuvipu aktivoidaan TAAKSEPÄIN -asennossa, kone
liikkuu taaksepäin ja kääntyy oikealle (ajoneuvon etuosa
kuljettajan oikealle puolelle)
Paina valitsinta ja pidä sitä painettuna vasemmalle,
aktivoidaksesi suunnan vasemmalle. Vapauta valitsin, jos
haluat liikkua vain taaksepäin ja eteenpäin.
a. Kun kaasuvipu aktivoidaan ETEENPÄIHIN -asennossa, kone
liikkuu eteenpäin ja kääntyy vasemmalle (ajoneuvon
etuosa kohti kuljettajan vasenta puolta)
b. Kun kaasuvipu aktivoidaan TAAKSEPÄIN -asennossa, kone
liikkuu taaksepäin ja kääntyy vasemmalle (ajoneuvon
etuosa kuljettajan vasenta puolta kohti)
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Jalkakytkimet

Korin valvonta-asema

ÄLÄ ASETA JALKAA JALKAKYTKIMILLE ENNEN KUIN KÄÄNTÄT
AVAINVALITTIMEN ASETUKSESTA ”0” ASENTO ”1” TAI ”2”
AJONEUVON KÄYNNISTYSTEN AIKANA AVAINKYTKIN POIS
PÄÄLLE/POIS
KÄYNNISTÄ
TAI
HÄTÄPYSÄYTYSKYTKIMIN
PALAUTTAMISTA
ERÄISTEN
KOMMENTOJEN
AKTIVOINTI
AIHEUTTAA VIRHEEN NÄYTÖN.

Käynnistyksen yhteydessä ja käytön aikana akkumittarin näyttö
näyttää koneen nykyisen käyttötilan. Seuraavat tiedot välitetään:
1) BCI edustaa akun varausta prosentteina
2) PUNAINEN piste, kun taso on ylhäällä
Jos vika ilmenee, näytössä näkyy vian virhekoodi

Kaltevuushälytys
Häkissä on kaksi kantapäästä aktivoituvaa jalkakytkintä, jotka
takaavat kuljettajan vakaan asennon hänen mukavuuttaan
rajoittamatta.
Kun yksi jalka poistetaan kahdesta kytkimestä, kaikki koneen toiminnot,
nosto, laskeminen ja käynti, poistetaan välittömästi käytöstä.

LUI MINI TL - TLP SISÄLTÄÄ RINNUSHÄLYTYKSEN .

JOS TÄMÄ HÄLYTYS KÄYTETÄÄN AKTIVOINTIIN, ANTAA
AKUSTINEN SIGNAALI, EIKÄ EI OLE MAHDOLLINEN NOUSA
JA TAI AJAA LAUSTA. KALLISTUS ON KUINKAAN ALUSTA EI
OLE LAADUNTAA TÄYSIN JA KALLISTUS ON POISTETTU.

HUOMAA: Muista aktivoida molempien jalkakytkimien lisäksi
myös vasemman ja oikean käsin anturit, (kohta 3.6), jotta
koneen kaikki toiminnot ovat käytössä: ajo/nosto/lasku.
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Näiden painikkeiden toiminnallisuus on käytettävissä vain, jos kuljettajalla on
omat helvettinsä korin jalkakytkimissä.

Rengasnoston nosto-/laskupainikkeet

HUOMIO
Levitä renkaat vain nostotilaan ilman äkillistä lastaamista ja purkamista. Aseta
ensimmäinen rengas kosketukseen sekä lastaushyllyn että rullan sivuohjaimien
kanssa. Aseta muut renkaat tarvittaessa päällekkäin varmistaen, että ne
koskettavat rullan sivuohjaimia.

Paina ja pidä painettuna renkaannostotilan nostopainiketta ( painike 8 )
aktivoidaksesi renkaannoston osaston sähköisen noston, joka kääntyy
pystyasennosta vaaka-asentoon. Painikkeen vapauttaminen pysäyttää
sen liikkeen automaattisesti.

Suurin sallittu kuormitettavien renkaiden määrä riippuu renkaan koosta
ja painosta. ÄLÄ LATAA TAI PURKAA MITÄÄN MUITA RENKAISTA
ERÄISTÄ TUOTTEITA. KUORMITETTAVIEN RENKAIEN KOKO ON
VÄHIMMÄISHALJAISIJA 55 cm ja MAX 76 cm.
HUOMIO
8
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Renkaiden nostotilan pyörimispainikkeet
Paina ja pidä painettuna renkaiden nostotilan laskupainiketta ( painike 9 ) aktivoidaksesi renkaannostimen lokeron sähköisen laskun, joka vaaka-asennosta
kääntyy pystyasentoon. Painikkeen vapauttaminen pysäyttää sen liikkeen automaattisesti.

9

34

Näiden painikkeiden toiminnallisuus on käytettävissä vain, jos kuljettajalla on
omat helvettinsä korin jalkakytkimissä.
Paina ja pidä painettuna renkaan noston sisäänkiertymispainiketta (painike 10)
aktivoidaksesi renkaan sähköisen sisäänkiertymisen käyttäjää kohti renkaiden
poimimiseksi lokerosta. Painikkeen vapauttaminen pysäyttää sen liikkeen automaattisesti.

10
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Rengasnoston mikrokytkimet
Paina ja pidä painettuna renkaan noston ulosrullauspainiketta (painike 10) aktivoidaksesi renkaan sähköisen ulosvierityksen kuljettajasta poispäin renkaiden
poimimiseksi alas lokeroon. Painikkeen vapauttaminen pysäyttää sen liikkeen
automaattisesti.

Rengasnostinosasto on varustettu kahdella rajakytkimellä, joista toinen on laitteen alaosassa ja toinen yläosassa, jotka pysäyttävät rullauksen sisään ja rullaavat ulos lastaushyllystä heti, kun ne suljetaan.

11
HUOMIO
Käyttäjän on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin varotoimiin välttääkseen vaarat
renkaiden lastaamisen ja/tai purkamisen aikana.
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Hätäpysäytinpainike

3.7 MAADOKÄYTTÖPANEELI
2
5-6

1

Painamalla pysäytetään välittömästi kaikki koneen käyttövaiheet.
Reset EI KÄYNNISTÄ konetta, mutta ottaa komentolaitteet käyttöön
Näyttö

3

4

Paneeli löytyy kannen alta, ulos vedettävästä taitettavasta laatikosta, ja se
koostuu seuraavista osista:
1. Hätäpysäytinpainike
2. Nousevan korin painike
3. Korin laskupainike
4. Monitoimipainikeryhmä
5. LCD-näyttö
6. Akun mittari

Tämä on koneen periaatteellinen ohjausnäyttöjärjestelmä:
•
Se visualisoi hyödyllistä tietoa järjestelmän tilasta
•
Se
antaa
diagnostisia tietoja
järjestelmän
poikkeavuuksista tai vioista.
Monitoimipainikeryhmä:

Kaikki nuolinäppäimet ovat käytössä vain, kun avaimella varustettu
valintakytkin on käännetty maakomento -tilaan.

•

ESC-painiketta käytetään elektronisen laitteiston ohjelmointiin,
ja vain erikoistuneen BRAVI-teknikon TÄYTYY käyttää.

•

Painamalla ja pitämällä alhaalla ylänuolipainiketta, korin nosto
käynnistyy. VAPAUTA KESKEISTÄKSI KORIN NOSTAMINEN.
Painamalla ja pitämällä alhaalla nuolipainiketta, korin laskeminen
käynnistyy.
VAPAUTA KORIN LASKUMISEN PYSÄYTTÄMISEKSI.

•
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mahdollisista
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•

Painamalla ja pitämällä painettuna molempia painikkeita, vasenta
ja oikeaa nuolta, aktivoi jarrut SAMANAIKAISESTI.

Jarrut voidaan vapauttaa, kun lavaa on siirrettävä manuaalisesti sitä
työntämällä.
Jarrujen manuaalinen vapauttaminen edellyttää, että kone on KYTKETTY
MAAKÄYTTÖTILAAN ja kori on laskettu kokonaan alas.

Maanpäällinen valvonta-asema
Käynnistettäessä ja käytön aikana maassa ohjausmoduulin LCD-näyttö
näyttää koneen nykyisen toimintatilan. Seuraavat tiedot välitetään:
1)Tunnit edustavat koneen työtunteja
2) BCI edustaa akun varausta prosentteina
Jos vika ilmenee, näytössä näkyy pieni vian kuvaus

HUOMAA: jos akun varaus tyhjenee kokonaan koneesta, jarruja ei voi
vapauttaa manuaalisesti.

HUOMIO
VAPAUTA JARRUT MANUAALISESTI VAIN JOS KONEE ON
VAAKAALLISELLA PINNALLA JA SE ON TÄYSIN LUKITTU.
Käyttäjän PITÄÄ varmistaa, että vaara-alueella ei ole alttiina ihmisiä
tai esteitä.
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3.8 MANUAALINEN LASKUVA HÄTÄVIPU

HUOMIO
PURISTUMISVAARA
Seuraavien toimenpiteiden aikana ja suoritettuaan kaikki
hätälaskutoimenpiteet käyttäjän tulee kiinnittää erityistä
huomiota alueelta poistumiseen ja varmistamiseen, ettei
kukaan muu henkilö, eläin tai esine ole liikkeen kantoalueella
tai voi joutua liikkeen alueelle. vähintään 2 metrin (6.56ft)
etäisyys ja ennen kaikkea se, ettei muovikannen päällä ole
muita esteitä ja tilaa, joka on tarkoitettu erityisesti korin
vastaanottoon sen laskeutumisvaiheessa.

Manuaalisesti laskeutuvan hätävivun avulla maassa oleskelevat
henkilöt voivat laskea lavan, jos sen käyttäjä ei pysty tekemään sitä
sen nostamisen jälkeen.
Hätävipu on osoitettu sen suhteellisella tarralla.

3.9 ALUSTAN ASETUKSET
Alustan enimmäiskuormitus

B
A

A - KUORMA KÄYTTÄJÄN KAPASITEETTI

286 lb / 130 kg

B - RENKAAN NOSTOTILA

220 lb / 100 kg

3.10 AJONEUVON PYSÄKÖINTI
a. Aja ajoneuvo hyvin suojattuun ja tuuletettuun tilaan.
b. Varmista, että lava on täysin alhaalla ja käännä virta-avain asentoon "0".
c. Poista tarvittaessa avain lavalta, jotta asiattomat henkilöt eivät käytä ajoneuvoa.

Lavan laskemiseksi käsin riittää, että vedät vivusta. Tällä tavalla kori
alkaa laskeutua hyvin hitaasti.

HUOMAA: Lataa akut tarvittaessa seuraavaa työpäivää varten (katso kohta 3.5 )

VAPAUTA vipu pysäyttääksesi lavan laskeutumisen.

42
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3.11 KULJETUSMENETTELYT
NOSTO JA SIDOTA
Yleistietoja
LUI MINI TL - TLP. voidaan kuljettaa työpaikalle jollakin seuraavista
tavoista:
•
Ajoneuvon ajaminen ja matkan suorittaminen peruspyörillä
ajettavan pinnan salliessa.

•

Siirrä sitä haarukkatrukilla, sijoita haarukat merkittyihin paikkoihin,
jotka löytyvät rungon pohjasta.
Kuljetus trukilla

3.12 KONEEN OIKEIN ASETTAMINEN LAVALLA

Koneen turvalliseen
siirtämiseen se on
asetettava asianmukaisesti
lavalle ja käärittävä
muovihihnaan kuvan
mukaisesti. Lisäksi, jotta
pinnoite ja sivut eivät
vaurioidu, aseta sopiva
määrä kuplamuotetta
hihnojen alle.

Aseta trukin haarukat ajoneuvoon merkittyihin kohtiin. Näin kone voidaan
kuljettaa työalueelle tai nostaa se
ylemmälle
tasolle
tavallisella
haarukkanostimella.
3.13 LIIMATARROJEN ASETUKSET

HUOMAUTUS:
Haarukkatrukin on kestettävä koneen kokonaispaino. Katso koneen
toiminnalliset tekniset tiedot luvun alussa.
Kuljetusajoneuvo - sidontanauha
Kun
kone
on
kytketty
pois
päältä
kuljetusajoneuvossa
kiinnitysasennossa (jarrut asetettu), noudata annettuja ohjeita sen
sitomisesta kuljetuksen aikana.
JOS AJONEUVON SIDONNESSA KÄYTETÄÄN LIIA VOIMAA
(PYÖRIEN KUORMITUS), TAKAPYÖRIEN TAI ETUPYÖRÄYKSIKÖN
OSAT SAATTAVAT VAURIOITUA.

Sido kone kuljetusajoneuvoon sopivilla nauhoilla siten, että ne
kulkevat korin kaiteiden läpi ja vältät sisäänkäyntiportin ovia.
44
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KOHTA 4.
HÄTÄTILANNEMENETELMÄT

KOHTA 5.
YLEISET TEKNISET TIEDOT JA KÄYTTÄJÄN
HUOLTO

4.1 HÄTÄTOIMINNOT

5.1 JOHDANTO

Käyttäjä ei pysty hallitsemaan konetta

Tämä käsikirjan osa sisältää lisätietoja, joita käyttäjä tarvitsee, jotta
hän voi huolehtia koneen asianmukaisesta käytöstä ja vastaavasta
huollosta.
Huoltotoimenpiteet ja -toimenpiteet saa suorittaa pätevä henkilöstö:
- jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet täydellisesti tämän oppaan
edessä olevat turvallisuusohjeet (katso OSA 2)
- Kuka omistaa henkilökohtaisia turvavarusteita ja käyttää niitä
tarpeen mukaan.
- ja koneen ollessa nollaenergiatilassa (avainkytkin käännettynä
nollaan ja etukannen alla
oleva pääliitin irti)

TILANNE, JOISSA ALUSTON KÄYTTÄJÄ ON LIIKKUMATTOMASTA,
JOTTU TAI EI KYLLÄ AKTIVOIMAA TAI HALLINTA KONETTA.
1.

Muun henkilöstön tulee käyttää konetta maaohjauspaneelista
vain tarvittaessa.

2.

Lavan komentoja saavat käyttää vain pätevä henkilökunta, joka
on paikalla itse alustalla.
LOPETA TYÖSKENTELY KONEEN KANSSA, JOS
KÄYTTÖOHJAIMET EIVÄT TOIMI OIKEIN.

3.

Palautuslaitteistoa voidaan käyttää laiturilla olevan henkilön
laskeutumiseen siitä alas. On mahdollista käyttää nostureita tai
haarukkatrukkeja koneen liikkeen vakauttamiseksi.

Lava lukittu korotettuun asentoon
Jos lava lukkiutuu tai on juuttunut korkeisiin rakenteisiin tai laitteisiin,
siirrä kyydissä olevat ihmiset turvalliseen paikkaan ennen koneen
siirtämistä.

Kaikki menettelyt, joita ei löydy alla, katsotaan poikkeuksellisiksi
huoltotoimiksi. Korjauksia, muutoksia ja erikoishuoltoja ei saa
suorittaa ilman ennakkoneuvottelua valmistajan kanssa, joka
tapauksen mukaan antaa kirjallisen luvan jatkaa tai ehdottaa jonkun
oman huoltoteknikon ottamista mukaan. Nämä varotoimet johtuvat
siitä, että vialliset tai väärät menettelyt voivat aiheuttaa poikkeavia
käyttöolosuhteita, vaurioita alustalle ja riskejä henkilökunnalle.
Tästä syystä kaikki vastuu, joka liittyy tällaisiin toimiin, hylätään.
Ennen kuin otat koneen takaisin käyttöön, tarkista ja varmista koko
järjestelmä
käynnistysohjeiden
mukaisesti.
Näiden
varotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
henkilövahinkoja ja vaurioita koneelle.
Tässä osiossa huoltoa koskeva osa sisältää tietoja, joiden
tarkoituksena on auttaa koneen käyttäjää vain päivittäisten
huoltotoimenpiteiden suorittamisessa. Siksi tämä osa ei korvaa
yksinomaan erikoistuneille teknikoille varattuun huolto- ja
toimenpidekäsikirjaan
sisältyvää
perusteellisempaa
ennaltaehkäisevää huolto- ja tarkastusohjelmaa.
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TEKNISET TIEDOT LUI MINI TL - TLP

Käyttökorkeus

Suurin nopeus
Kääntösäde (sisäinen)
Suurin mahdollinen kaltevuus TL

Koneen korkeus renkaan nostolaitteella
yläasennossa
(taso täysin pidennetty)
Koneen korkeus renkaiden
nostolaitteen ollessa ala-asennossa
(taso täysin laskettu)
Koneen pituus renkaan nostolaitteen
ollessa ala-asennossa
Koneen leveys
Lavan lattian korkeus
(taso täysin laskettu)
Lavan lattiakorkeus
(taso täysin pidennetty)
Koneen kokonaispaino
(ajoneuvo tyhjä)
Asukkaat:
(henkilöt sallittu laiturille)

3.1 mph - 5 Km/h

NOLLA
2°

Suurin mahdollinen kaltevuus TLP
Alustan syklin suorituskyky

1.5°
Nosto 18 sek
Laskeminen 14 sek

Ajosysteemi
Renkaat
Elektroninen kaltevuussäätö
Kuorma pyörälle
KUORMITUSKAPASITEETIT
KUORMITUSKAPASITEETTI KÄYTTÖOSA
KANNATTAVUUS RENKAANNOSTO
VIRRANSYÖTTÖ
Takuu
VIRRANSYÖTTÖ
VIRRANSYÖTTÖ
MELU KÄYTTÖASEMALLA EN 12053 MUKAISESTI (Mittauksen epävarmuus = 5 dB)
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Kahden käden suhteellinen
Liukumaton kiinteä kumi
Vakio
749 lb/340Kg
286.6 lb/130Kg
220.4 lb/100 Kg
N 04, 6V 245Ah@20hr
24 V c.c.

17,55 jalkaa / 535 cm

17 jalkaa / 520 cm

5,25 jalkaa / 160 cm
7,34 jalkaa / 224 cm
2,65 jalkaa / 80,8 cm
1,18 jalkaa / 36 cm
10,99 jalkaa / 335 cm
1740 lb/790kg

1

Vain sisäkäyttöön

110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz.
75 dB (A)
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5.2 Koneen osien paino

KOMPONENTTI

PAINO

Takuu

66,13 lb kukin / 30 kg 1 kpl 264,55 lb yhteensä / 120 kg
yhteensä

5.3 KÄYTTÄJÄN SUORITTAMA
HUOLTO
5.3.1 Hydrauliöljyn täyttö
Tarkista hydrauliöljyn taso koneen ollessa alas laskettuna kannen alla
olevasta tarkastuslasista.
Lisää tarvittaessa seuraavasti:

Lisätiedot

•

Ruuvaa hydrauliöljyn täyttökorkki irti.

Kuten yllä olevassa taulukossa on määritelty, vastaava jatkuva A-painotettu
äänenpainetaso työtasolla on 75,1 dB(A), joka on havaittu standardin EN 12053
mukaisesti.

•

Lisää tarvittaessa mineraaliöljyä, jonka
viskositeettiindeksi on 22 (ilmasto-olosuhteissa,
joissa lämpötila on erittäin kylmä, eli alle -20 °C,
käytetään mineraaliöljyä, jonka jäätymispiste on
alhaisempi, noin -45 °C, on suositeltavaa.

•

Tarkista ja varmista öljyn taso mukana toimitetusta
tarkastuslasista. Lisää tarvittaessa uudelleen.

•

Kiristä täyttökorkki hyvin.

Käsivarsijärjestelmään kohdistuvan tärinän kokonaisarvo ei ylitä2,5m /s2. Koko
kehoon kohdistuvan painotetun kiihtyvyyden suurin neliöjuuriarvo ei ylitä arvoa
0,2m/s2 ja epävarmuusarvo K on 0,05m/s2.
Edellä mainittua standardia EN 13059 ei voida soveltaa "käsien ja käsivarsien"
tärinöiden mittaamiseen; itse asiassa osoitetaan, että suhteellinen arvo on
yleensä alle2,5m/s2.
Sähkökentän
Taajuus [MHz]
intensiteetti
Henkilöitä, joille on istutettu aktiivisia tai ei[dBµV/m]
aktiivisia lääkinnällisiä laitteita, ei tule
30-75
34
altistaa haitalliselle sähkömagneettiselle
säteilylle. Seuraavassa taulukossa on
75-400
34-35
esitetty sähkökentän
enimmäisintensiteetin raja-arvot suhteessa
400-1000
45
trukin lähettämään sähkömagneettiseen
säteilyyn. Enimmäisraja-arvot emittoiville
sähkömagneettisille häiriöille standardin EN
12895 mukaisesti 10 m etäisyydellä.
Sarjanumeroiden sijainti
Sen tunnistamiseksi koneessa on
tarra,
johon
on
kaiverrettu
sarjanumero. Tunniste sijaitsee
koneessa, sarakkeen oikealla tai
vasemmalla puolella.
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Huomio Saastumisvaara
Älä hävitä öljyä ympäristöön.
5.3.2 Akun tarkastus- ja huoltomenettelyt
ENNEN KUIN SUORITAT AKKUJA KOSKEVAT TOIMENPITEET, irrota
pääliitin etukannen alla.

Akun liittimien tarkastus
Jos koneen akun napojen liittimien tarkastuksen aikana havaitaan
hapettumista tai likaa, toimi seuraavasti:

•

Irrota liittimet ja puhdista ne vedellä kostutetulla rievulla. Jos
hapetuskerros on erityisen paksu, harjaa pintakerros pois ja
puhdista ne vedellä kostutetulla rievulla.
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•
•
•

Kuivaa liittimet hyvin
Aseta liittimet takaisin paikoilleen
kiinnittäen erityistä huomiota oikeaan plus/
miinusnapaliitäntään ja kiristä sitten hyvin.
Päällystä liittimet sähkökoskettimia
suojaavalla voiteluaineella (kuten
farmaseuttiseen vaseliiniöljypohjaiseen
voiteluaineeseen).

KOHTA 6.
TARKASTUS- JA KORJAUSLOKI
ALKUTARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA
TARKISTUSLISTA
MALLI______________________
SARJANUMERO______________
VALMISTUSVUOSI_________

Puhdistus – Tarkista mahdolliset vuodot (öljy,
hydraulineste tai akkuhappo) tai vieraiden esineiden
varalta pinnoilla.

Akun veden tarkastus
Akun vesitaso on tarkistettava 4 työpäivän välein tai jokaisen akun
latauksen JÄLKEEN.
Tasot on mahdollista tarkistaa nostamalla paristokoteloita.

Kyltit ja tarrat
Tarkista ja varmista, että kaikki nämä ovat puhtaita ja
luettavissa.
Tarkista, ettei mikään kyltti tai tarra puuttuu.
Varmista, että kaikki kyltit tai liimat, jotka eivät ole
luettavissa, puhdistetaan tai vaihdetaan.

Vedenpinnan tulee aina olla vähintään 5 mm sisäelementtilevyjen
yläpuolella. Tarvittaessa täytä tasoa demineralisoidulla vedellä.
Koska osa vedestä haihtuu latauksen aikana, taso on tarkistettava
uudelleen 30 minuutin työskentelyn jälkeen.

Käyttö- ja turvallisuusohjeet – varmista, että
säänkestävässä osastossa on kaikki seuraavat oppaat:
Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Suorita työtä 30 minuuttia ja toista sitten akun tarkistus ja täyttö, kunnes
oikea taso on saavutettu.

päivätarkastus
Akku – Lataa tarvittaessa

Koneen puhdistus
Koska kone toimii pölyn läsnä ollessa, se tulee puhdistaa päivittäin tai aina
tarvittaessa.
Puhdistamisesta vastaavan henkilön on oltava lukenut ja ymmärtänyt
hyvin tämän oppaan turvallisuusmääräykset (osio 1).
Ennen jokaista puhdistusta kytke virta-avain pois päältä.

Käytä puhdistukseen hieman vedellä kostutettua liinaa
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Hydrauliöljyn taso
Toimintatarkastus – kohta 2.6

PÄIVÄMÄÄRÄ

_____________

TARKASTUKSEN SUORITTAJA

----------------------------
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PÄIVÄTARKASTUS
TARKISTUSLISTA
MALLI_______________________

SARJANUMERO__________________

VALMISTUSVUOSI_________
Varmista, että kaikki oppaat ovat säänkestävissä rasioissaan koneessa.
Varmista, että alustan sarjanumeron sisältävä lappu ja kaikki liimattavat
turvatarrat ovat paikoillaan, täysin yhtenäisinä ja luettavissa.
Tarkasta kone sen varmistamiseksi, ettei koneessa ole poikkeavuuksia,
vikoja, hitsaushalkeamia tai toimintahäiriöitä tai vaurioita tai luvatta tehtyjä
muutoksia valmistajan toimittamaan koneeseen nähden.

VUOSITARKASTUS
TARKISTUSLISTA
Päivämäärä:
Sarjanumero:
Malli:
Viimeisen tarkastuksen päivämäärä:
Käyttöönottopäivämäärä

Jälleenmyyjä:
Osoite:
Kaupunki/osavaltio/postinumero:
Puhelin:
Kontaktin nimi:

MERKINTÄ

SÄHKÖKOMPONENTIT

Luettavuus

Maamoduulin toiminta

Tarkista ja tarkista kori, laiturikaiteet, tarkista, että sisäänkäyntiportti toimii
oikein ja että se sulkeutuu kokonaan ja automaattisesti.

Latauskapasiteetti selvästi merkitty

Liitäntälaitteet

oikeassa asennossa

Luulangat

Tarkista akkujen vedenpinta ja varmista, ettei niissä ole vuotoja. Kaapelit on
liitettävä oikein liittimiin. Niissä ei saa olla korroosiota.

Määrä

Joystickin toiminta
ALUSTA KAISET

Tarkista ja varmista testaamalla, että kaikki turva- ja henkilösuojaimet
toimivat asianmukaisesti.
Tarkista ja varmista, että veto- ja pyöränrenkaissa ei ole vaurioita,
hankausta tai syviä viiltoja. Tarkista ja varmista, että renkaissa ja pyörissä
tai niiden ympärillä ei ole roskia.

Säänkestävä säiliö käsikirjoille

Paristot toimivat oikein

Ohjekirjat säiliöön
Oikea hitsaus - ei merkkejä
korroosiosta tai vaurioista

Tarkista ja varmista, ettei ajoneuvon alapuolella ole irronneita ja roikkuvia
johtoja tai kaapeleita.

Maston rakenne

Tarkista ja varmista hätäpysäytyspainikkeiden toiminta: joka löytyy
komentopaneeli koneen sivulla ja se rungossa
ohjaustaulu.
Tarkista ja varmista testaamalla mekaanisen toiminnan oikea toiminta
hätälaskeutumisjärjestelmä.

PÄIVÄMÄÄRÄ

________________
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Paristojen eheys

Visually inspect the hydraulic, electrical and mechanical components.
Varmista jokaisen osan kohdalla, että kaikki sen osat ovat paikallaan, eivät
löystyneet ja kiinteästi kiinnitetty oikeille paikoilleen ja ettei niissä ole näkyviä
vuotoja, liiallisen kulumisen merkkejä tai vaurioituneita alueita.

Tarkista ja varmista, että avainkytkimen valitsin toimii oikein
lastauslava.

TARKASTUKSEN SUORITTAJA

Spiraalikaapeli

Sisääntuloportti sulkeutuu kunnolla

NOSTOJÄRJESTELMÄ

Nostoliike ja nopeus
Melu nostettaessa/laskettaessa

Akkulaturin toiminta

ALUSTAT
Pultit tiukalla
Alusta oikea hitsaus - ei merkkejä
korroosiosta tai vaurioista

Vetoakseli kiinnitetty
Kääntyvät etupyörät varmistettu
RENKAASLAITE

Teräsputken läpi kulkeva
spiraalikaapeli

Ketjun kiristin

Pultit tiukalla

Ketjut

HÄTÄPYSÄYTYS
Katkaise kaikki piirit

Mekaaniset osat
Sähkökomponentit
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KOHTA 7. VIRHEKOODIT
7.1 LUI MINI TL - TLP
KUVAUS
VIKA: HUONO P/N
EI KALIBROINTI
KORKEUS EI KALIBROINTI
TOIMINNOT LUKITTU - EI KALIBROINTI
TOIMINNOT LUKITTU - TESTITILA VALITTU
TOIMINNOT LUKITTU - KUOPPA
TOIMINNOT LUKITTU - KÄSIVARSI
TOIMINNOT LUKITTU - YLIKUORMITETTU
TOIMINNOT LUKITTU - ALIKUORMITETTU
TOIMINNOT LUKITTU - LIIAN KORKEA
TOIMINNOT LUKITTU - KALLISTETTU
TOIMINNOT LUKITTU - ULKOINEN SAMMUTA
AJO LUKITTU - EI VOI OHJAA
TARKISTA MAADOTULOKYTKIMET
TARKISTA AJO/NOSTOVALITSIN
TARKISTA OHJAIN
VAPAUTA TRIGGER
VAPAUTA MAAKOKYTKIMET
VAPAUTA KIERTOKYTKIMET
VAPAUTA OHJAUSSAUVA-KYTKIMET
SAMMUTA - TARKISTA EMS-KYTKIMET
VIKA: SÄHKÖVENTTIILI - TARKISTA P9 JOHDOTUS
VIKA: HUONO SISÄINEN TURVALLISUUS
AJO LUKITTU - JARRUTUS
MOOTTORIN YLIKUORMITUS
VIKA: CAPBANK JÄNNITE LIIAN KORKEA - TARKISTA LINJA
JATKOT
VIKA: VENTTIILIN PALAUTETTA KORKEA - TARKISTA VENTTIILIN
JOHDOTUS
TOIMINNOT LUKITTU - AKKU
VIKA: HUONO SISÄINEN 12V
VIKA: HUOLELLINEN 5V JOYSTICK SYÖTTÖ - TARKISTA P15-12
JOHDOTUS
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VIRHEKOODI
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

KUVAUS

VIRHEKOODI

VIKA: HUONO SISÄINEN 5V

4,2

VIKA: HUONO KALLISTUSANTURI

4,2

VIKA: HUONO SISÄINEN ORJA

4,2

TOIMINNOT LUKITTU - LIIAN KUUMA

4,2

VIKA: AKUN JÄNNITE LIIAN ALHAINEN

4,4

VIKA: AKUN JÄNNITE LIIAN KORKEA

4,4

VIKA: TARKISTA KORKEUSKYTKIN

6,3

VIKA: CAN BUS

6,6

VIKA: MOOTTORI LYHYESTI KORKEAAN

7,2

VIKA: MOOTTORI LYHYESTI AIHEEN

7,3

VIKA: MOOTTORI B LYHYESTI KORKEAAN

7,4

VIKA: MOOTTORI B LYHYESTI AIHEEN

7,6

VIKA: MOOTTORIN LIITÄNNÄT OIKEKSI
VIKA: CAPBANK JÄNNITE LIIAN ALHAINEN - TARKISTA
NASTOJOHDOTUS

7,5

AJO LUKITTU - TARKISTA KENTTÄVIRTA

7,7

B+ ONGELMA

9,9

JARRUT MANUAALISESTI

8,2

7,7

YLEISET VIRHEET
AKKU VÄHISSÄ
AKKU LOPPU
AKUN LATAUS

VIRHEKOODI
FLASH BCI, kun AKKU VÄHISSÄ
FLASH BAT CAN DISPLAY -näytössä
FLASH `2-3

JARRUT Manuaalisesti
Laukaisuvika
Jalkakytkimen vika
Ajoohjaimen vika
Ohjausohjaimen vika
YILKUORMITUS
KALLISTUS
KORKEUSKYTKIN

FLASH`8-2
FLASH`2-4
FLASH`2-5
FLASH`2-6
FLASH `2-7
FLASH `2-8
FLASH `2-9 ylhäällä
FLASH `6.3
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OSA 8 TEKNISET LIITTEET
8.1 HYDRAULINEN JÄRJESTELMÄ LUI MINI TL - TLP

6

6

1 Öljysäiliö
2 Sähköpumppu
3 Avaa venttiili (kuormituskapasiteetti)
4 Lukitse solenoidi
5 Yksisuuntainen venttiili
6 Pistoke
7 Virtauksen säätöventtiili
8 Yksitoiminen teleskooppisylinteri
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OSA 8 TEKNISET LIITTEET
8.2 KÄYTTÖKAAVIO LUI MINI TL - TLP
ALUSTON OHJAUS

P12-1 B+SYÖTTÖMAAD.TILA
P12-2 AKKULATURIN SATKA
P12-6 SUMMERI

P12-9 KORKEUSKYTKIN
P15-1 B+TUOTTOALUSTA
P15-7 TORVI
P15-10 LED-VILKKUVAT VALOT

TS 100 MAAOHJAUS

HYLLYMODUULI PÄÄLLÄ P9-1
SOLENOIDIVENTTIILI P9-2
SÄHKÖJARRUT P9-3
PUMPUN KONTAKTORI P9-4
KÄYTTÖKYTKIN P9-5
CAN H P3-1
CAN L P3-2

AKKULATURI

P12-8 B+TOIMINNAT

ALUSTON OHJAUS

B-HYLLYMODUULIIN
B+ HYLLYMODUULIIN

PLATFORMBESTURING
PLATFORMBESTURING

P4-1 B+TOIMINNAT

MAAPANEELI
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OSA 8 TEKNISET LIITTEET
8.2 KÄYTTÖKAAVIO LUI MINI TL - TLP

PP10-3 ANALOGINEN KAASTU

JALKAKYTKIMET PP 12-1
KÄSIANTURIT PP12-3

PP10-4 ANALOGINEN OHJAUS
PP10-5 5V ANALOGILLE

ALUSTON OHJAUS
PP10-6 NEG ANALOGILLE

alkaen PI5-1
alkaen B-

PP10-7 B+ SISÄÄN
PP10-8 B- SUPPLY IN

alkaen P3-1

KYTKIN B+ SYÖTTÖ PP12-6
KORI YLÖS PP12-7
KORI ALAS PP12-8

alkaen P3-2

PORTIN MIKROKYTKIN PP12-10

kohtaan B+ RENKAANNOSTOLAITTEEEN
kohtaan B- RENKAANNOSTOLAITTEET
HYLLY MODULI

alkaen K3
alkaen TS 100 B
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OSA 8 TEKNISET LIITTEET
8.2 KÄYTTÖKAAVIO LUI MINI TL - TLP

NOSTOLAITE

alkaen B+ HYLLY MODULI
alkaen B- HYLLY MODULI

66

67

OSA 8 TEKNISET LIITTEET
8.2 KÄYTTÖKAAVIO LUI MINI TL - TLP

68

nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

KOODI
A1
A2
A3
D1
D2
D3
D4
F1
F2
H1
H2
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
Y1
Y2
Y3
Y4
M1
M2
M3
M4
M5
R1
R2
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S21
S22

KUVAUS
TS 100 MAAOHJAUS
VETOPYÖRÄKÄYTTÖ
SIGNET AKKULATURI
DIODI 1N4007
DIODI 1N4007
TRILOGY ETUKÄYTTÖVALO
TRILOGY TAKAVALO
ITALWEBER SULAKE 1409100 TAI VASTAAVA
OMEGA FUSE CF520310 TAI VASTAAVA
10200013 MARCO TORVI TAI VASTAAVA
ECX28100B TEXELCO SUMMERI TAI VASTAAVA
RAVIOLI VETOKONTAKTORI E TL10P2 TAI VASTAAVA
RAVIOLI PUMPUN KONTAKTORI E TL10P2 TAI VASTAAVA
FINDER RELE 40.61.9.024.000 TAI VASTAAVA
FINDER RELE 40.52.9.024.000 TAI VASTAAVA
FINDER RELE 40.52.9.024.000 TAI VASTAAVA
FINDER RELE 40.52.9.024.000 TAI VASTAAVA
FINDER RELE 40.52.9.024.000 TAI VASTAAVA
AMER SÄHKÖMOOTTORIN JARRUT
AMER SÄHKÖMOOTTORIN JARRUT
SOLENOIDIVENTTIILI AHC 24VDC I8W
MOOTTORIN TEHO SÄHKÖINEN MOOTTORIN JARRUT
MP80 AMER MOOTTORI
MP80 AMER MOOTTORI
11.212.212 MAHLE MOOTTORIPUMPPU
MAP08020H007200 SIBONI MOOTTORI
PENTA 5X30 24V 100W B14/56 MOOTTORI VOIMO MOOTTORI
FTC L2S TECNORD JOYSTICK OHJAUS
HES ANNASANA JOYSTICK ROTTLE
020E01 + 020PTAR UUSI ELFIN HÄTÄPAINIKE
020E01 + 020PTAR UUSI ELFIN HÄTÄPAINIKE
020E10 + 020SCO0 UUSI ELFIN HÄTÄPAINIKE
PIZZATO MIKROSKYTKINNÄ MKV1 1D15 TAI VASTAAVA
JR 101 IEC PISTO
HERGA FOOTSWITCH 6240-AFAA-ZA00
HERGA FOOTSWITCH 6240-AFAA-ZA00
SICK KÄSI ANTURI GTB6-P4211 TAI VASTAAVA
SICK KÄSI ANTURI GTB6-P4211 TAI VASTAAVA
BULGIN-PAINIKE MP0031
BULGIN-PAINIKE MP0031
ASITA MICROSWITCH VMN15S05D0 TAI VASTAAVA
ASITA MICROSWITCH VMN15S05D0 TAI VASTAAVA
ASITA MICROSWITCH VMN15S05D0 TAI VASTAAVA
ASITA MICROSWITCH VMN15S05D0 TAI VASTAAVA
BULGIN-PAINIKE MP0031
BULGIN-PAINIKE MP0031
020PIV+020E10+020E01 UUSI ELFIN-PAINIKE
020PIV+020E10+020E01 UUSI ELFIN-PAINIKE
ASITA MICROSWITCH VMN15S05D0 TAI VASTAAVA
ASITA MICROSWITCH VMN15S05D0 TAI VASTAAVA
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OSA 8 TEKNISET LIITTEET
8.2 KÄYTTÖKAAVIO LUI MINI TL - TLP
TS100 PIN
PCAN-1
PCAN-2
PCAN-3
PRS232-1
PRS232-2
PRS232-3
PRS232-4
P9-1
P9-2
P9-3
P9-4
P9-5
P9-6
P9-7
P9-8
P9-9
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
P12-6
P12-7
P12-8
P12-9
P12-10
P12-11
P12-12
P15-1
P15-2
P15-3
P15-4
P15-5
P15-6
P15-7
P15-8
P15-9
P15-10
P15-11
P15-12
P15-13
P15-14
P15-15
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KUVAUS
CAN1H
CAN1L
Kilpi
RS232 B+ syöttö
RS232 Rx
RS232 Tx
RS232 Gnd
PWM korkea sivulähtö (B+ kun aktiivinen)
PWM korkea sivulähtö (B+ kun aktiivinen)
Korkea sivulähtö (B+ kun aktiivinen)
Korkea sivulähtö (B+ kun aktiivinen)
Korkea sivulähtö (B+ kun aktiivinen)
Korkea sivulähtö (B+ kun aktiivinen)
Korkea sivulähtö (B+ kun aktiivinen)
kytkintulo (B+=aktiivinen)
Korkea sivulähtö (B+ kun aktiivinen)
kytkintulo (B+=aktiivinen)
kytkimen tulo/alapuolen sw
kytkimen tulo/alapuolen sw
kytkintulo (B+=aktiivinen)
kytkintulo (B+=aktiivinen)
Matala sivu sw. 1,7A min.
Analoginen tulo
B+ syöte
kytkintulo (B+=aktiivinen)
Analoginen tulo
Analoginen tulo
Analoginen tulo
kytkintulo (B+=aktiivinen)
kytkintulo (B+=aktiivinen)
kytkintulo (B+=aktiivinen)
Matala sivu sw. 1,7A min.
kytkintulo (B+=aktiivinen)
kytkintulo (B+=aktiivinen)
Matala sivu sw. 1,7A min.
kytkintulo (B+=aktiivinen)
kytkintulo (B+=aktiivinen)
Matala sivu sw. 1,7A min.
kytkintulo (B+=aktiivinen)
5V (pieni virta, vain antureille)
Analoginen tulo
Analoginen tulo
0V (pieni virta, vain antureille)

TULO
TO VOI NÄYTTÖMODUULI (Plat)
TO VOI NÄYTTÖMODUULI (Plat)

DIAGNOSTIIKESKUKSEEN
DIAGNOTIIKESKUKSEEN
Speed One Tray -ohjain
Alasventtiili
Jarru
Pumpun kontaktori
Ajokontaktori
Saatavilla
Saatavilla
Saatavilla
GND-valinta/tarjonta
Akun katkaisu
Saatavilla
N/C
summeri

CAN TILLER
P10-3
P10-4
P10-5
P10-6
P10-7
P10-8
P10-9
P10-10
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
P12-6
P12-7
P12-8
P12-9
P12-10
P12-11
P12-12

KUVAUS

TULO

ana 1

Kaasupoljin

ana 2

Ohjaus

5V analle
neg analle
B+ syöttö sisään ALKAEN P15-1
B-syöttö sisään

ALKAEN B-

VOI H

TS100:sta P3-1

VOINKO MINÄ

TS100:sta P3-2

Digitaalinen tulo 1 Jalkakytkin
Digitaalinen tulo 2

Digitaalinen tulo 3 Liipaisinkytkin
Digitaalinen tulo 4 Saatavilla
ulos 3
Lokero käytössä
SW B+ syöttö
sisään
Digitaalinen tulo 5 NOSTAA
Digitaalinen tulo 6 NOSTA ALAS
Digitaalinen tulo 7 Saatavilla
Digitaalinen tulo 8 Saatavilla
Digitaalinen tulo 9 Saatavilla
Digitaalinen tulo
10

B+ syöttö antureille/kytkimille
Korkeuskytkin

Alustatila

Saatavilla

Äänimerkki

GND valo
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CE-VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
Ke
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
SS ADRIATICA 16 KM 314 600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA
TÄLLÄ ILMOITTAA TÄYDELLISELLÄ VASTUULLAmme, ETTÄ TUOTE:
TILAA KERÄYSAUTO
Malli
LUI MINI TL
Sarjanumero
MTL201XXXX
Rakennusvuosi
201X
JOIHIN TÄMÄ ILMOITUS VIITTAA SEURAAVAT STANDARDIT:

•
•

Direktiivi 2006/42/EY (konedirektiivi)
Direktiivi 2014/30/EU ja sitä seuraavat muutokset ja lisäykset
(sähkömagneettinen direktiivi)

SEURAAVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA TEKNISET TIEDOT ON KÄYTETTY:

•
•
•

EN ISO 3691-1:2015
EN ISO 3691-3:2016
EN 1175-1:1998+A1:2010

Castelfidardo, gg/mm/aaaa
Lakimies
BRAVI PIERINO

Ilmoitettu laitos:
TUV ITALIA (0948)
EY-TYYPPITARKASTUSTODISTUS:
TUV ITA 0948 19 MAC 0155 B
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RAJOITETTU TAKUU — Takuulausunto

TAKUUTA KOSKEVIEN TYÖJEN MENETTELY:

JOS TAKUU EI SISÄLTYY MYYNTISOPIMUKSEEN, SEURAAVAT OHJEET
KOSKEVAT KONEEN TAKUUTA.

Valmistajalle on ilmoitettava kaikista takuun kattamista vaatimuksista 48 tunnin
kuluessa poikkeamasta kirjallisesti tai faksilla (ei vain suullisesti) ja mahdollisimman
yksityiskohtaisesti.

Valmistaja BRAVIISOL SRL takaa, että kaikki sen valmistamat ja myymät
uudet laiteyksiköt ovat yhtiön viimeisimpien vaatimusten mukaisia.
Lisäksi mastolla ja hydraulisylinterillä on 10 vuoden erikoistakuu.
Valmistaja takaa laitteistonsa alkuperäiselle ostajalle materiaali- ja/tai
valmistusvirheiden varalta normaalissa käytössä ja huollossa 3 vuoden
ajan rekisteröintipäivämäärästä tai päivämäärästä, jolloin laite lähti
tehtaalta, jos sitä ei ole rekisteröity. Takuun ulkopuolelle jäävät akut, joilla
on 1 vuoden takuu kuvatusta ostopäivästä. Takuuajan sisällä esitetyt
takuuvaatimukset rajoittuvat kyseisen viallisen osan korjaamiseen tai
vaihtamiseen. Valmistaja lähettää veloituksetta kaikki komponentit, jotka
on todettu virheelliseksi suunnittelussa tai rakenteessa. Tarvittavan
korjauksen tai vaihdon suorittamiseen tarvittavalla työllä ja matkakuluilla
on 1 vuoden takuu kuvatusta ostopäivästä, valmistajan kulloinkin
voimassa olevan kiinteän hinnan perusteella.
Takuuvaatimukset ovat voimassa VAIN, jos kyseinen viallinen osa toimitetaan
valmistajalle ennakkoon maksettuna ja valmistajan tarkastuksessa havaitaan
materiaali- ja/tai valmistusvika. Lisäksi takuuvaateet voivat olla
hyväksytään VAIN, kun kaikki valmistajan erikseen vaatimat tiedot (kuten
sarjanumero) on annettu.
Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa, korjata, vaihtaa tai toimittaa uuden, käytetyn
tai uudelleen rakennetun komponentin, kokoonpanon, osakokoonpanon tai
hitsauksen kiistattoman harkintansa perusteella.
TÄMÄ TAKUUPOLITIIKKA EI KATA VAHINKOJA, JOTKA OVAT AIHEUTUNEET:

1.
2.
3.
4.

Lähetys
Yksikön väärinkäyttö, mukaan lukien toiminta, joka ylittää tehtaan
asettamat rajat, kuormat ja/tai spesifikaatiot.
Luonnonkatastrofit (kuten tulvat, tulipalot, tuuli ja salama)
Laitetta
ei
ole
huollettu
oikein
yrityksen
käsikirjojen
tai
tehdashuoltotiedotteiden mukaisesti.

BRAVIISOL EI HYVÄKSY MITÄÄN VASTUUTA:
1.
2.
3.
4.

Takuuvaatimukset tulee lähettää lähimmälle paikalliselle jälleenmyyjälle tai suoraan
valmistajalle:

BRAVIISOL Divisione Meccanica s.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN), Italia
Puh. +39.071.7819090
Faksi +39.071.7819355
info@braviisol.com

Valmistaja vahvistaa kirjallisesti tai faksilla asiakkaan suorittamien kattamien töiden
mahdollisen hyväksymisen tai antaa omien teknikkojensa ohjeita suoritettaviin töihin.
Viallinen materiaali, jonka asiakas vaihtaa (valmistajan valtuuttama), on joko
säilytettävä 120 päivää, jotta valmistaja voi kyseenalaistaa tai tarkistaa viallisen
materiaalin. Tarvittaessa vialliset osat lähetetään takaisin valmistajalle.
Ota tarvittaessa valokuvia viallisesta osasta ja alueesta, jossa konetta on käytetty.
Tällä estetään epämiellyttävät kiistat ja parannetaan koneidemme laatua, takuuta ja
turvallisuutta.
TÄMÄ TAKUUSILMOITUS ON YKSINOMAINEN JA KAIKKIEN MUIDEN
NIMENOMAISTEN TAI OLUETTUJEN TAKUEIDEN KORKEA. KAIKKI SELLAISET
MUUT TAKUUT, MUKAAN LUKITTU TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA, ON TÄMÄN POIS POISSA.
Mikään työntekijä, jälleenmyyjä, myyntiedustaja tai muu henkilö, joka väittää
toimivansa BRAVIISOL DM SRL:n puolesta, ei ole valtuutettu muuttamaan tämän
takuun ehtoja tai millään tavalla ottamaan valmistajan puolesta mitään vastuuta tai
velvollisuutta, joka ylittää BRAVIISOL DM SRL:n velvoitteet. tämän takuun alaisena.

Mikä tahansa työhön pyydetty osa, jota on peukaloitu.
Laitteeseen tehdyt luvattomat muutokset, joita ei ole tehty kirjallisesti
etukäteen valmistajan kanssa.
Työskentele kulutustavaroiden, kuten renkaiden, akkujen, parissa
Kaikki välilliset satunnaiset, välilliset tai erityiset vahingot (mukaan lukien
rajoituksetta tappiot ja voitot, tulonmenetys, pääomakustannukset,
korvaavien laitteiden kustannukset, seisokit, tutkimusmaksut, kolmansien
osapuolten vaatimukset ja henkilö- tai omaisuusvahingot) takuun
rikkomista,
sopimusrikkomusta,
laiminlyöntiä,
ankaraa
vahingonkorvausvastuuta tai mitä tahansa oikeudellista teoriaa koskevaa
vaatetta.

SÄHKÖKOMPONENTIT SISÄLTYVÄT TAKUU SEURAAVIEN EHDOJEN
MUKAAN
Akku on liitetty oikein latausta varten tämän ohjekirjan ja/tai valmistajan
toimittaman sähköpiirustuksen mukaisesti.
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BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Puh. 071.7819090
Faksi 071.7819355
Sähköposti: info@bravi-platforms.com
Sivusto: www.bravi-platforms.com
Varaosat: www.bravi-parts.com

