Kasutusjuhend
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Kasutusjuhend

Ohutusjuhend

Oht
Hoolimatus järgida antud juhendit ja
ohutusreegleid võib põhjustada
surma või tõsiseid traumasid.
Ärge kasutage enne, kui:
☑ tutvute ja järgite antud kasutusjuhendis
toodud ohutu kasutamise põhimõtteid.
1. Vältige ohtlikke olukordi.
Enne järgmise peatüki juurde
minemist teadke ja mõistke töökoha
kontrolli enne kasutamist.
2.

Alati teostage kontroll enne
kasutamist.

3.

Enne kasutamist teostage alati
funktsioonide test.

4.

Kontrollige töökohta.

5.

Kasutage masinat eesmärgipäraselt.

☑ Lugege, mõistke ja järgige masina tootja
juhendeid ja ohutusreegleid, ohutus- ja
kasutusjuhendeid ja masina kleebiseid.
☑ Lugege, mõistke ja järgige kasutaja
ohutusreegleid ning töökoha eeskirju.
☑ Lugege, mõistke ja järgige kõiki
kohaldatavaid riiklikke regulatsioone.
☑ Te olete masina kasutamiseks korralikult
välja õpetatud.
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Kasutusjuhend
OHUTUSJUHEND

Ülekoormuse oht

Elektrilöögi oht
Antud masin ei ole elektriliselt isoleeritud ja ei
paku kaitset elektrivoolu eest kontaktil või
lähenemisel.

Töötajate, seadmete ja materjalide kaal ei tohi
ületada maksimaalset platvormi või platvormi
pikenduse kandevõimet. Riiulitel olevate asjade
kaal ja mõlema rattaraami kaal kuulub
platvormi kandevõime hulka.
Maksimaalne kandevõime – GR-12 ja GR-15
Standardplatvorm

Hoidke ohutut vahemaad elektri ülekandeliinidest ja aparaatidest vastavalt kohaldatavatele
riiklikele regulatsioonidele ja allolevale tabelile.
Pinge faaside vahel
Meetrit
0 kuni 300 V

Vähim ohutu
lähenemise
kaugus
Jalga

Pikenduseta platvorm

227 kg

500 lbs

Allalastud platvorm

227 kg

500 lbs

Pikendatud platvorm- ainult
platvorm
Pikendatud platvorm- ainult
pikendus

113 kg

250 lbs

113 kg

250 lbs

Töökoha riiul (lisavarustus)

22 kg

50 lbs

Pakiriiul (lisavarustus)

68 kg

150 lbs

Töötajate arv

1

Vältige kontakti

300 V kuni 50
kV

3.05

10

50 kV kuni
200kV

4,6

15

200 kV kuni
350 kV

6,1

20

350 kV kuni
500kV

7,62

25

500kV kuni
750 kV

10.67

35

750 kV kuni
1000 kV

13,72

45

Kogumisplatvorm
Platvormi kandevõime

227 kg 500 lbs

Reguleeritav töökoha riiul

54 kg

150 lbs

Pakiriiul (lisavarustus)

68 kg

150 lbs

Rattaraam (lisavarustus)

20 kg

45 lbs

Töötajate arv
AWP ja klaasfiiber platvorm

Arvestage platvormi liikumisega, elektriliinide
õõtsumise või langemisega ja olge ettevaatlik
tugeva või puhangulise tuulega.

Töötajate arv

1
159 kg 350 lbs
1

Hoidke masinast eemale, kui see on kontaktis
voolu all oleva ülekandeliiniga. Maapealne
personal või personal platvormil ei tohi
puutuda või kasutada masinat, kuni
elektriliinide toide ei ole välja lülitatud.
Ärge kasutage masinat äikese või tormi ajal.
Ärge kasutage masinat maandusena
keevitamisel.
GR-12 ● GR-15 ● GR-20
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Kasutusjuhend
OHUTUSJUHEND
Ärge tõstke platvormi, kui masin ei ole tugeval
rõhtsal pinnal.

Maksimaalne kandevõime – GR-20
Standardplatvorm
Pikenduseta platvorm

159 kg

350 lbs

Allalastud platvorm

159 kg

350 lbs

Pikendatud platvorm- ainult
platvorm
Pikendatud platvorm- ainult
pikendus

45 kg

100 lbs

113 kg

250 lbs

Töötajate arv

1

Ärge sõltuge kaldeandurist kui tasemeandurist.
Kaldeandur annab signaali ainult siis, kui masin
on kallakul.
Kui kaldeandur annab signaali langetage
koheselt platvorm. Liikuge masinaga tugevale
rõhtsale pinnale. Kui kaldeandur annab
ülestõstetud platvormiga signaali, olge ülimalt
ettevaatlik platvormi alla lastes.

Kogumisplatvorm
Platvormi kandevõime

159 kg 350 lbs

Reguleeritav töökoha riiul

45 kg

100 lbs

Rattaraam (lisavarustus)

20 kg

45 lbs

Töötajate arv
AWP ja klaasfiiber platvorm
Töötajate arv

1
159 kg 350 lbs
1

Ärge muutke või lülitage välja piirajaid.
Ärge liikuge tõstetud platvormiga üle 0,8 km/h
(0,5 mph).
Olge ülimalt ettevaatlik ja kasutage aeglast
kiirust, liikudes allalastud platvormiga
masinaga mööda ebatasast pinnast,
ebastabiilset või libedat pinda ja aukude ning
lohkude lähedal.
Ärge liikuge masinaga kallakutel, mis ületavad
kallaku ja külgkalde väärtusi. Kallaku väärtus
vastab allalastud platvormiga masinale.
Maksimaalne kallaku väärtus,
allalastud asendis

30% (17°)

Maksimaalne külgkalde väärtus, 30% (17°)
allalastud asendis

NB! Kallaku väärtus sõltub pinnase
seisukorrast ja vastavast haarduvusest.
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Ärge kasutage platvormi juhtseadmeid
platvormi vabastamiseks, kui see on jäänud
kinni, rikutud või on normaalne liikumine
takistatud lähedalasuva ehitisega. Enne
vabastamise katsetamist altjuhtimise
seadmetega tuleb kogu personal platvormilt
eemaldada.

Ärge kasutage masinat tugeva või puhangulise
tuulega. Ärge suurendage platvormi pinda või
koormust. Tuulele avatud pinna suurendamine
vähendab masina stabiilsust.

Ärge lükake või tõmmake väljaspool platvormi
asuvat mingitki eset.
Maksimaalselt
lubatud külgjõud
ANSI/CSA
445 N

Ärge liikuge tõstetud platvormiga masinaga
ebatasasel maastikul või selle kõrval,
ebastabiilsetel pindadel või teistes ohtlikes
tingimustes.

Maksimaalselt
lubatud käsitsi jõud
AUS
200 N

Ärge transportige tööriistu ja materjale, kui
just need ei ole platvormil ühtlaselt jaotatud ja
isik(ud) saab neid ohutult käsitseda.
Ärge muutke või lülitage välja masina
komponente , mis mingil moel mõjutavad
masina ohutust ja stabiilsust.
Ärge modifitseerige või muutke tööplatvormi
ilma tootja kirjaliku loata. Tööriistade klambrite
või teiste lisaseadmete paigaldamine
platvormile, tellingutele või reelingute
süsteemile võib tõsta kaalu platvormil ja
koormust pinnale või platvormile.
Ärge tõstke masti, kui tuule kiirus võib ületada
12,5 m/s. Kui tõstetud platvormi puhul tuule
kiirus ületab 12,5 m/s, langetage platvorm ja
ärge jätkake masina kasutamist.

Ärge asendage masina stabiilsusele kriitilisi
detaile erineva kaalu või spetsifikatsiooniga
detailidega.
Ärge kasutage masinat liikuvatel või mobiilsetel
pindadel või sõidukitel.

Ärge paigaldage või lisage fikseerituid või üle
ulatuvaid koormusi ühelegi antud masina
osale.
Ärge paigaldage redeleid või tellinguid
platvormile või vastu antud masina osi.
Veenduge, et kõik rehvid on heas seisukorras,
kinnitusmutrid on korralikult pingutatud ja
splindid on korralikult paigaldatud.

GR-12 ● GR-15 ● GR-20

6

Kasutusjuhend
OHUTUSJUHEND
Ärge kasutage akusid, mis kaaluvad
originaalakudest vähem. Akusid kasutatakse
vastukaaludena ja on kriitilised masina
stabiilsusele. Iga aku peab kaaluma 28 kg.

Kokkupõrkamise oht
Liikudes või kasutades
olge teadlik piiratud
nähtavusest ja
pimealadest.

Ärge kasutage masinat kraanana.
Ärge lükake masinat või teisi objekte
platvormiga.

Masinat liigutades olge teadlik pikendatud
platvormi asendist.

Ärge puutuge platvormiga lähedalasuvaid
struktuure.

Kasutajad peavad täitma tööandja, töökoha ja
riiklikke regulatsioone, mis puudutavad
isikukaitsevahendite kasutamist.

Ärge siduge platvormi lähedalasuvate
struktuuridega.

Kukkumise oht
Reelingute süsteem pakub kaitset kukkumise
eest. Kui PFPE on nõutud töökoha või tööandja
reeglite kohaselt, peavad kõik PFPE-d vastama
kohaldatud riiklikele regulatsioonidele ning
tuleb kontrollida ja kasutada vastavalt tootja
juhenditele.
Ärge istuge, seiske või ronige platvormi
reelingutele. Platvormi põhjal kasutage alati
kindlat alust.

Kontrollige töökohta pea kohal paiknevate
takistuste või teiste võimalike ohtude osas.
Platvormi reelingutest kinni hoides olge teadlik
vahelejäämise ohust.
Liikumiseks ja pööramiseks jälgige ning
kasutage värvimarkeeringuga suunanooli
platvormi juhtseadmetel ja platvormi
kleebiseid.

Ärge ronige tõstetud platvormilt alla.

Trikiliikumised ei ole masinat kasutades
lubatud.

Hoidke platvormi põhi prahist puhas.
Enne kasutamist laske platvormi keskmine
sisenemise latt alla või sulgege värav.
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Ärge langetage platvormi, kuni selle all olev ala
on vaba personalist ja takistustest.

Komponentide kahjustamise oht
Ärge kasutage masinat keevitamisel
maandusena.

Plahvatuse ja tulekahju oht
Ärge kasutage või laadige akut ohtlikus
asukohas või asukohas , kus võivad esineda
tuleohtlikud või plahvatavad gaasid või
osakesed.
Piirake liikumiskiirust vastavalt pinnasele,
takistustele, kallakutele, personali asukohale ja
teiste faktorite puhul, mis võivad põhjustada
kokkupõrkamisi.
Ärge kasutage masinat ühelgi kraana või pea
kohal liikuva seadme teel, kuni kraana
juhtseadmed ei ole lukustatud ja/või on võetud
kasutusse ettevaatusabinõud võimaliku
kokkupõrkamise ärahoidmiseks.

Vahelejäämise oht
Maapinnalt puldiga juhtides kasutage tervet
mõistust ja planeerimist. Hoidke ohutut
vahemaad kasutaja, masina ja paigaloleva
objekti vahel.

Vigastatud masina ohud
Ärge kasutage vigastatud või talitlushäirega
masinat.
Iga vahetuse eel teostage masina põhjalik
kontroll enne kasutamist ja testige kõiki
funktsioone. Vigastatud või talitlushäirega
masin tuleb koheselt märgistada ja kõrvaldada
kasutusest.
Veenduge, et kõik hooldused on teostatud
vastavalt antud juhendile ja kohasele
hooldusjuhendile.
Veenduge, et kõik kleebised on loetavad ja
oma kohal.
Veenduge, et kasutus-, ohutus- ja kohustuste
juhendid on täielikud, loetavad ja hoiustatud
taskus platvormil.

Kehavigastuste oht
Ärge kasutage masinat hüdroõli või õhu
leketega. Õhu või hüdroõli leke võib vigastada
ja/või põletada nahka.
Kontakt katete all olevate komponentidega
võib põhjustada tõsiseid traumasid. Ainult
väljaõpetatud hoolduspersonalil on lubatud
avada sektsioone. Kasutaja pääs
sektsioonidesse on lubatud ainult seoses
kontrolliga enne kasutamist. Töötamise ajal
peavad kõik sektsioonid olema suletud ja
lukustatud.

GR-12 ● GR-15 ● GR-20
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Aku ohutus

Komponentide vigastamise oht

Põletuse oht

Akude laadimiseks kasutage maksimaalselt
24 V akulaadijat.

Akud sisaldavad hapet. Akudega töötades
kasutage alati kaitseriideid ja kaitseprille.

Elektrilöögi oht
Ühendage akulaadija
vahelduvvoolu võrku
ainult maandatud 3juhtmelise pistikuga.
Kontrollige enne
kasutamist iga päev
vigastatud isolatsiooni,
kaableid ja juhtmeid.
Vältige kontaktil aku kontaktidega. Võtke ära
kõik sõrmused, kellad ja muud ehted.

Vältige kontakti akuhappega ja/või selle
pritsmetega. Neutraliseerige akuhappe
pritsmed söögisooda ja veega.
Laadimise ajal vältige vee või vihma sattumist
akule või laadijale.

Plahvatuse oht
Hoidke sädemed, leek
ja süüdatud sigaret
akust eemal. Akud
eritavad plahvatusohtlikke gaase.

Ümberminemise oht
Ärge kasutage akusid, mis kaaluvad
originaalakudest vähem. Akusid kasutatakse
vastukaaludena ja on kriitilised masina
stabiilsusele. Iga aku peab kaaluma 28 kg.

Tõstmise ohud
Akusid tõstes kasutage sobivat arvu inimesi ja
sobivat tõstmisviisi.

Kogu laadimistsükli
peab akukaas olema
avatud.
Ärge ühendage aku klemme või kaableid
tööriistadega, mis võivad põhjustada
sädemeid.

GR-12 ● GR-15 ● GR-20
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Kleebiste selgitus
Genie tooted kasutavad identifitseerimiseks
sümboleid, värvikoodi ja märksõnu.
Ohutuse hoiatuse sümbolkasutatakse personali
hoiatamiseks võimaliku
isikuvigastuse ohu eest.
Täitke kõiki ohutuse
sõnumeid, mis järgnevad
sellel sümbolile, et vältida
võimalikke traumasid või
surma.
Punane- kasutatakse
märkimaks võimalikku
eelseisvat ohtlikku
olukorda, mille mittevältimise tulemuseks on
tõsised traumad või surm.
Oranž- kasutatakse
märkimaks võimalikku
ohtlikku olukorda, mille
mittevältimise tulemuseks
on tõsised traumad või
surm.
Kollane koos ohutuse
hoiatuse sümboligakasutatakse märkimaks
võimalikku ohtlikku
olukorda, mille
mittevältimine võib
põhjustada kergeid või
keskmisi traumad.
Kollane ilma ohutuse
hoiatuse sümbolitakasutatakse märkimaks
võimalikku ohtlikku
olukorda, mille
mittevältimine võib
põhjustada vara vigastusi.
Roheline- kasutatakse
märkimaks operatsiooni
või hoolduse
informatsiooni.

GR-12 ● GR-15 ● GR-20
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Konstruktsioon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Löökaugu kaitse
Mittejuhitav ratas
Käsitsi allalaskmise klapp
Transpordiaas
Kahveltõstuki taskud
Akulaadija tabloo
Katted
Altjuhtimine
Hüdroõli taseme indikaator
Toide platvormile/akulaadija
ühendus lisamuundajale
Tööriiul (kui paigaldatud)
Piduri vabastamise pumba nupp
(katete all)
Sisenemise keskmine latt
Reguleeritav riiul
Platvormi juhtimine
Kahekordne sisenemise värav

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Trossi ankur
Pakiriiul (kui paigaldatud)
Rattaraam (kui paigaldatud)
Mast
GFCI pistikupesa
Juhendite tasku
Akupesa kate
Akukatte käepide
Juhitav ratas
Platvormi pikenduse vabastamise
pedaal
27 Platvormi pikenduse sisenemise värav
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Juhtseadmed

Juhtseadmed platvormil
1 Punane Avarii-stopp lüliti
2 Diagnostika näidu LED/ Aku laadimise
Indikaator
3 Tõstmise funktsiooni valiklüliti
4 Helisignaali nupp (kui paigaldatud)

5

6
7
8

Proportsionaalse juhtimise hoob ja
tõstmise ning liikumise funktsiooni
lubamise lüliti
Pööramise funktsiooni lüliti
Liikumiskiiruse nupp
Liikumisfunktsiooni valiklüliti

GR-12 ● GR-15 ● GR-20
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JUHTSEADMED

Altjuhtimise seadmed
1 Elektriahela 7 A kaitse
2 Juhtimise valiklüliti platvorm/väljas/alt
3 Töötunni lugeja
4 Platvormi üles/alla pöördlüliti
5 Punane Avarii-stopp lüliti

GR-12 ● GR-15 ● GR-20
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Kasutusjuhend

Kontroll enne kasutamist
Põhitõed
Masina kasutaja vastutab kontrolli eest enne
kasutamist ja igapäevase hoolduse eest.

Ärge kasutage enne, kui:
☑ tutvute ja järgite antud kasutusjuhendis
toodud ohutu kasutamise põhimõtteid.
1. Vältige ohtlikke olukordi.
2. Alati teostage kontroll enne
kasutamist.
Enne järgmise peatüki juurde minemist
teadke ja mõistke kontrolli enne
kasutamist.
3. Enne kasutamist teostage alati
funktsioonide test.
4. Kontrollige töökohta.
5. Kasutage masinat eesmärgipäraselt.

Kontroll enne kasutamist on visuaalne kontroll,
mida teostab kasutaja enne iga vahetust. See
kontroll on mõeldud selleks, et enne kasutaja
poolt teostatavat funktsioonide testi avastada
masinal ilmnenud väliseid vigu.
Kontroll enne kasutamist teenib samuti
otsustust, kui on nõutavad rutiinsed
hooldused. Kasutaja tohib teostada ainult
antud juhendis toodud rutiinseid hooldusi.
Järgige vastavat nimekirja järgmisel leheküljel
ja kontrollige iga punkti järgi.
Kui avastatakse vigastuse või mõne lubamatu
erinevuse tehasekomplektsusest, tuleb masin
märgistada ja kõrvaldada kasutusest
hooldamiseks.
Masina remonti tohib teostada ainult
kvalifitseeritud hooldustehnik vastavalt tootja
spetsifikatsioonile. Peale remonti peab kasutaja
teostama uuesti kontrolli enne kasutamist ja
seejärel funktsioonide testi.
Graafikukohased hooldused peab teostama
kvalifitseeritud hooldustehnik vastavalt tootja
spetsifikatsioonile ja nõuetele, mis on toodud
kohustuste juhendis.

GR-12 ● GR-15 ● GR-20
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Kasutusjuhend
KONTROLL ENNE KASUTAMIST

Kontroll enne kasutamist
❑

❑
❑
❑

Veenduge, et kasutus-, ohutus- ja

❑

platvormi juhtimist;

kohustuste juhendid on täielikud,
loetavad ja hoiustatud taskus platvormil.

❑

piduri vabastamise komponente.

Veenduge, et kõik kleebised on loetavad

Kontrollige kogu masinal

ja oma kohal. Vt ptk Kleebised.

❑

pragusid keevisõmblustes või
konstruktsiooni komponentides;

taset. Vt ptk Hooldus.

❑

mõlke või vigastusi.

Kontrollige akuhappe lekkeid ja õiget

Veenduge, et kõik konstruktsiooni elemendid
ja teised kriitilised komponendid on kohal ning
kõik ühenduste kinnitusvahendid ja tihvtid on
oma kohal ja korralikult pingutatud.

Kontrollige hüdroõli lekkeid ja õiget õli

taset. Vajadusel lisage destilleeritud vett.
Vt ptk Hooldus.
Kontrollige järgmisi komponente või
piirkondasid vigastuste osas, valesti
paigaldatud või kadunud osasid ja lubamatuid
modifikatsioone:
❑

elektrikomponente, kaabeldust ja
elektrijuhtmeid;

❑

hüdraulilist jõuülekannet, paaki,
voolikuid, kinnitusi, silindreid ja
jaotustorusid;

❑

akut ja ühendusi;

❑

jõuülekannet;

❑

rehve ja rattaid;

❑

lõpplüliteid ja alarme;

❑

polte, mutreid ja teisi kinnitusvahendeid;

❑

platvormile sisenemise keskmist latti või
väravat;

❑

järgnevuse kaableid ja veorulle;

❑

platvormi pikendust (kui paigaldatud);

❑

tööriiuleid ja rattaraame (kui
paigaldatud);

❑

masti sambaid ja vastukaale;

GR-12 ● GR-15 ● GR-20

15

Kasutusjuhend

Hooldus
Kontrollige hüdroõli taset

Jälgige ja järgige:
☑ kasutaja tohib teostada ainult antud
juhendis toodud rutiinseid hooldusi;
☑ graafikukohased hooldused peab teostama
kvalifitseeritud hooldustehnik vastavalt
tootja spetsifikatsioonile ja nõuetele, mis
on toodud kohustuste juhendis.

Hüdroõli õige taseme hoidmine on masina
ohutuks kasutamiseks hädavajalik. Vale
hüdroõli tase võib vigastada hüdraulika
komponente. Igapäevane kontrollimine
võimaldab avastada muudatusi õli tasemes,
mis võib näidata hüdrosüsteemi probleemide
olemasolu.
Antud protseduuri teostage
allalastud platvormiga.
1.

Hüdroõli taset kontrollige vaateaknast
masina tagaküljel.

⦿ Tulemus: hüdroõli tase peaks olema
nähtav.

Tingmärkide selgitus
Seda sümbolit kasutatakse antud kasutusjuhendis, et aidata anda
edasi juhendi mõtet. Kui
üks või enam sümboleid
esineb hooldusprotseduuri alguses, siis see
annab edasi allpool
toodud tähenduse.

2.

Vajadusel lisage. Ärge uputage üle!

Hüdroõli spetsifikatsioon
Hüdroõli tüüp

Chevron Rykon
Samaväärne Premium MV-le

Näitab, et antud
protseduuri teostamiseks
on vajalikud tööriistad.
Näitab, et antud
protseduuri teostamiseks
on vajalikud uued osad.
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Kontrollige akusid

Akude hea seisukord on masina ohutuks
kasutamiseks hädavajalik. Vale akuhappe tase
või vigastatud kaablid ja ühendused võivad
põhjustada komponentide vigastusi ja ohtlikke
olukordi.
Seda protseduuri ei tule
teostada masinatel tihendatud või hooldusvabade
akudega.
Elektrilöögi oht. Kontakt
kuumade või voolu all ole-vate ahelatega võib põhjustada raskeid traumasid või
surma. Eemaldage kõik
sõrmused, kellad jne.
Füüsilise vigastuse oht.
Akud sisaldavad happeid.
Vältige pritsmeid või
kontakti akuhappega.
Neutraliseerige akuhappe
pritsmed söögisoodaga ja
veega.

6.

Veenduge, et aku kaablite ühendused on
pingutatud ja korrosioonivabad.

7.

Eemaldage aku korgid.

8.

Kontrollige akuhappe taset. Vajadusel
lisage destilleeritud vett, kuni aku täitmisava alumise servani. Ärge uputage üle.

9.

Paigaldage korgid.

10. Tõstke platvorm üles ja paigaldage kate.

Graafikujärgne hooldus
Kvartaalset, iga aastast ja kahe aasta järel
teostatavat hooldust tohib teostada isik, kes on
koolitatud ja kvalifitseeritud tegema antud
masina hooldust vastavalt protseduuridele, mis
leiduvad antud masina hooldusjuhendis.
Masinal, mida ei ole kasutatud kauem kui 3
kuud, tuleb enne kasutussevõtmist teostada
kvartaalne hooldus.

Seda testi teostage peale
aku täislaadimist.
1.

Kasutage kaitseriideid ja kaitseprille.

2.

Tõstke platvorm üles ca 1,5 m kõrgusele.

3.

Avage akukate.

4.

Laske platvorm allapoole, kuni mast
puudutab akukatet.
Vahelejäämise oht. Hoidke
käed eemal akukattest,
lastes platvormi allapoole.

5.

Keerake süütevõti väljalülitatud asendisse.
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Funktsioonide testimine
Põhitõed
Funktsioonide testid on mõeldud selleks, et
avastada mistahes talitlushäireid enne masina
kasutusse võtmist. Kasutaja peab funktsioonide testimiseks samm-sammult järgima
juhendeid.

Ärge kasutage enne, kui:
☑ tutvute ja järgite antud kasutusjuhendis
toodud ohutu kasutamise põhimõtteid.
1.

Vältige ohtlikke olukordi.

2.

Alati teostage kontroll enne
kasutamist.

3.

Enne kasutamist teostage alati
funktsioonide test.

Talitlushäirega masinat ei tohi kunagi
kasutada. Kui avastatakse talitlushäire, tuleb
masin märgistada ja kõrvaldada kasutusest.
Masina remonti tohib teostada ainult
kvalifitseeritud hooldustehnik vastavalt tootja
spetsifikatsioonile.
Peale remonti peab kasutaja teostama uuesti
kontrolli enne kasutamist ja seejärel
funktsioonide testi.

Teadke ja mõistke funktsioonide testi
enne järgmise peatüki juurde minemist
4.

Kontrollige töökohta.

5.

Kasutage masinat eesmärgipäraselt.
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FUNKTSIOONIDE TESTIMINE
1.
2.

Valige testimise koht, mis on kõva, rõhtne
ja takistustevaba.
Veenduge, et aku on ühendatud.

Avarii-stopp testimine
13. Vajutage platvormil olev Avarii-stopp lüliti
sisse.

Alumised juhtseadmed
3.

Juhtseadmed platvormil

Tõmmake platvorm välja ja tõmmake
altjuhtimise punane Avarii-stopp lüliti sees
asendisse.

⦿

Tulemus: ühtegi funktsiooni ei saa
kasutada.

Helisignaali testimine

4.

Keerake süütevõti altjuhtimise asendisse.

14. Vabastage Avarii-stopp lüliti.

5.

Jälgige diagnostika LED-i näitu
platvormi juhtseadmetel.

15. Vajutage helisignaali nuppu.

Tulemus: LED-i näit peaks
välja nägema nagu
joonisel.

Funktsiooni võimaldamise lüliti testimine

⦿

⦿

Tulemus: peaks kostma helisignaal.

16. Ärge vajutage funktsiooni võimaldamise
lülitit juhthooval.

Avarii-stopp testimine

17. Aeglaselt liigutage juhthooba sinise
noolega näidatud suunas, seejärel kollase
noolega näidatud suunas.

6.

Vajutage altjuhtimise seadmetes olev
Avarii-stopp lüliti sisse.

⦿

Tulemus: ühtegi funktsiooni ei saa
kasutada.

⦿

7.

Vabastage Avarii-stopp lüliti.

Üles/alla funktsioonide testimine

Üles/alla funktsioonide testimine

18. Vajutage tõstmise
funktsiooni valiklülitit.

8.

Aktiveerige funktsioon üles.

⦿

Tulemus: platvorm tõuseb.

9.

Aktiveerige funktsioon alla.

⦿

Tulemus: platvorm peaks alla laskuma.
Platvormi laskumise ajal peaks kostma
laskumise helialarm.

Käsitsi laskumise testimine

19. Vajutage ja hoidke
funktsiooni
võimaldamise lülitit
juhthooval.
20. Aeglaselt liigutage juhthooba sinise
noolega näidatud suunas.
⦿

10. Aktiveerige funktsioon üles ja tõstke
platvormi ca 60 cm.

Tulemus: platvorm tõuseb.

21. Vabastage juhthoob.

11. Tõmmake käsitsi langetamise nuppu, mis
asub masina raamil masti all.
⦿

Tulemus: ühtegi funktsiooni ei saa
kasutada.

Tulemus: Platvorm peaks laskuma.
Laskumise helialarm ei tööta.

⦿

Tulemus: platvorm peaks peatuma.

22. Vajutage ja hoidke funktsiooni
võimaldamise lülitit juhthooval. Aeglaselt
liigutage juhthooba kollase noolega
näidatud suunas.

12. Keerake süütevõti platvormilt juhtimise
asendisse.

GR-12 ● GR-15 ● GR-20

19

Kasutusjuhend
FUNKTSIOONIDE TESTIMINE
⦿

Tulemus: platvorm peaks laskuma.
Platvormi laskumise ajal peaks kostma
laskumise helialarm.

NB! Pidurid peavad olema võimelised hoidma
masinat paigal kõigil kallakutel, mida
mööda masin on võimeline tõusma.

Roolimise testimine

Kallutusanduri töö testimine

NB! Kui teostate roolimise ja liikumise
funktsioonide teste, seiske platvormil
näoga masina pöörava otsa poole.

NB! Seda testi teostage platvormi
juhtorganitega maapinnalt. Ärge seiske
platvormil.

23. Vajutage liikumise
funktsiooni valiklülitit.

30. Vajutage tõstmise funktsiooni valiklülitit.
31. Laske platvorm lõpuni alla.

24. Vajutage ja hoidke
funktsiooni võimaldamise
lülitit juhthooval.

32. Asetage 2x4 cm või sarnased puuklotsid
masina ühe külje rataste ette.
33. Vajutage liikumise funktsiooni valiklülitit.

25. Suruge juhthooval olev pööramise
funktsiooni lüliti juhtpaneelil sinise
kolmnurgaga näidatud suunas.
⦿

34. Liikuge masinaga mõlema puuklotsi peale.
35. Vajutage tõstmise funktsiooni valiklülitit.

Tulemus: juhitavad rattad peaks pöörama
sinise kolmnurgaga näidatud suunas.

26. Suruge juhthooval olev pööramise
funktsiooni lüliti juhtpaneelil kollase
kolmnurgaga näidatud suunas.
⦿

Tulemus: juhitavad rattad peaks pöörama
kollase kolmnurgaga näidatud suunas.

Liikumise ja pidurdamise testimine

⦿

Tulemus: enne platvormi tõusmist ca 30
cm peaks tõstmise
funktsioon peatuma, peaks
kostma helialarm ja LED-ile
peaks ilmuma kiri LL.

37. Vajutage liikumise funktsiooni valiklülitit.
38. Vajutage ja hoidke funktsiooni
võimaldamise lülitit juhthooval. Aeglaselt
liigutage juhthooba sinise noolega
näidatud suunas, siis kollase noolega
näidatud suunas.

27. Vajutage ja hoidke funktsiooni
võimaldamise lülitit juhthooval.
28. Liigutage aeglaselt juhthooba sinise
noolega näidatud suunas, kuni masin
hakkab liikuma. Tagastage juhthoob
keskmisesse asendisse.
⦿

36. Tõstke platvorm.

⦿

Tulemus: masin peaks liikuma juhtpaneelil
sinise noolega näidatud suunas, seejärel
toimub järsk peatumine.

Tulemus: liikumise funktsioon ei tohiks
kummaski suunas töötada.

39. Laske platvorm alla ja liikuge masinaga
klotsidelt maha.

29. Liigutage aeglaselt juhthooba kollase
noolega näidatud suunas, kuni masin
hakkab liikuma. Tagastage juhthoob
keskmisesse asendisse.
⦿

Tulemus: masin peaks liikuma juhtpaneelil
kollase noolega näidatud suunas, seejärel
toimub järsk peatumine.
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Piiratud liikumiskiiruse testimine
40. Vajutage tõstmise funktsiooni valiklülitit.
41. Vajutage ja hoidke funktsiooni
võimaldamise lülitit juhthooval. Tõstke
platvorm ca 60 cm maapinnast.
42. Vajutage liikumise funktsiooni valiklülitit.
43. Vajutage ja hoidke funktsiooni
võimaldamise lülitit juhthooval. Aeglaselt
liigutage juhthooba täisliikumise
asendisse.
⦿

47. Asetage 2x4 cm või sarnased puuklotsid
löökaugu kaitse alla. Tõstke platvormi.
⦿

Tulemus: enne, kui platvorm on tõusnud
2,1 m kõrgusele maapinnast, peaks
kostma helialarm ja liikumisfunktsioon ei
tohiks töötada.

48. Laske platvorm allapoole ja eemaldage
puuklotsid.

Tulemus: maksimaalselt saavutatav
liikumiskiirus tõstetud platvormiga ei
tohiks ületada 20 cm/s.

Kui liikumiskiirus tõstetud korviga ületab 20
cm/s tuleb masin koheselt märgistada ja
kõrvaldada kasutusest.
Löökaugu kaitsete testimine
NB! Löökaugu kaitsed peaksid tõstetud
platvormi puhul paigalduma
automaatselt. Löökaugu kaitsed
aktiveerivad teise lõpplüliti, mis lubab
masina edasist funktsioneerimist. Kui
löökaugu kaitsed ei paigaldu, siis peaks
kostma helialarm ja masin ei liigu.
44. Tõstke platvorm.
⦿

Tulemus: kui platvorm on tõstetud 1,2 m
maapinnast, peaks löökaugu kaitsed
paigalduma.

45. Vajutage löökaugu kaitset ühel küljel ja
siis teisel.
⦿

Tulemus: löökaugu kaitsed ei tohiks
liikuda.

46. Laske platvorm allapoole.
⦿

Tulemus: löökaugu kaitsed peaks naasma
oma kohtadele.
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Töökoha kontrollimine
Töökoha kontrollimine
Olge teadlik ja vältige järgmisi ohtlikke
olukordi:

Ärge kasutage enne, kui:
☑ tutvute ja järgite antud kasutusjuhendis
toodud ohutu kasutamise põhimõtteid.



lohud või augud;



muhud, takistused põrandal või praht;



kaldpinnad;



ebakindlad või libedad pinnad;

1.

Vältige ohtlikke olukordi.



2.

Alati teostage kontroll enne
kasutamist.

peakohal olevad takistused või kõrgepinge
liinid;



ohtlikud asukohad;

3.

Enne kasutamist teostage alati
funktsioonide test.



mittevastavad pinnatoed, mis ei pea vastu
masina poolt rakendatud jõududele;



tuule ja ilmastiku tingimusi;



autoriseerimata isikute kohalolek;



teisi võimalikke ohtlikke olukordi.

4. Kontrollige töökohta.
Enne järgmise peatüki juurde
minemist teadke ja mõistke töökoha
kontrolli enne kasutamist.
5.

Kasutage masinat eesmärgipäraselt.

Põhitõed
Töökoha kontrollimine aitab kasutajal
otsustada, kas töökoht on sobiv masina
ohutuks kasutamiseks. Seda peab tegema
masina kasutaja enne masinaga liikumist
töökohale.
Töökoha ohtude kohta lugemise ja
meelespidamise eest vastutab kasutaja. Ta
peab neid jälgima ja vältima liikudes, masinat
paigaldades ja kasutades.
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Kasutusjuhend
Põhitõed
Peatükk Kasutusjuhend annab juhendeid iga
masina kasutamise aspektile.
Masina kasutaja vastutab kõigi ohutusseaduste
ja –juhendite järgimise eest, mis on toodud
kasutus-, ohutus- ja kohustuste juhendites.

Ärge kasutage enne, kui:
☑ tutvute ja järgite antud kasutusjuhendis
toodud ohutu kasutamise põhimõtteid
1.

Vältige ohtlikke olukordi.

2.

Alati teostage kontroll enne
kasutamist.

3.

Enne kasutamist teostage alati
funktsioonide test.

4.

Kontrollige töökohta.

5. Kasutage masinat ainult
eesmärgipäraselt.

Masina kasutamine muuks kui personali ja
nende tööriistade ning materjalide tõstmiseks
ülalolevale töökohale on ohtlik.
Masina kasutamine on lubatud ainult
väljaõpetatud ja autoriseeritud personalil. Kui
arvatavalt kasutab masinat ühes vahetuses eri
aegadel mitu kasutajat, peavad nad kõik olema
kvalifitseeritud kasutajad ja eeldatavalt järgima
kõiki ohutusreegleid ja juhendeid, mis on
toodud kasutus-, ohutus- ja kohustuste
juhendis. See tähendab, et iga uus kasutaja
peaks enne masina kasutamist teostama
kontrolli enne kasutamist, funktsioonide testi ja
töökoha kontrolli.

GR-12 ● GR-15 ● GR-20

23

Kasutusjuhend
KASUTUSJUHEND

Avarii-stopp
Kõigi masina funktsioonide peatamiseks
vajutage sisse punane avarii-stopp nupp altvõi platvormilt juhtimise seadmetes.
Remontige iga funktsioon, mis töötab, kui üks
punastest avarii-stopp lülititest on sisse
vajutatud.

Abilangetamine
1.

Asendisse platvorm
1. Vajutage tõstmise
funktsiooni valiklülitit.
2.

Vajutage ja hoidke
funktsiooni
võimaldamise lülitit
juhthooval.

3.

Liigutage juhthooba vastavalt
markeeringule juhtpaneelini.

Tõmmake abilangetamise nuppu.

Kasutamine maapinnalt

Pööramiseks
1. Vajutage liikumise
funktsiooni valiklülitit.

1.

Lülitage süütevõti altjuhtimise asendisse.

2.

Tõmmake välja mõlemad, maapinnalt ja
platvormilt juhtimise, punased Avarii-stopp
nupud.

2.

Vajutage ja hoidke
funktsiooni võimaldamise
lülitit juhthooval.

3.

Enne masina kasutamist veenduge, et
akupatarei on ühendatud.

3.

Pöörake juhitavaid rattaid juhthooval oleva
pööramise funktsiooni lülitiga.

Asendisse platvorm
1. Pöörake ülevalt/alt juhtimise valiklülitit
vastavalt markeeringule juhtpaneelil.
Liikumise ja roolimise funktsioonid ei ole
altjuhtimise korral kasutatavad.

Kasutamine platvormilt

Liikumiseks
1. Vajutage liikumise funktsiooni valiklülitit.
2.

Vajutage ja hoidke funktsiooni
võimaldamise lülitit juhthooval.

3.

Kiiruse suurendamiseks: liigutage aeglaselt
juhthoob keskmisest asendist ära.

1.

Keerake süütevõti platvormilt juhtimise
asendisse.

Kiiruse aeglustamiseks: liigutage aeglaselt
juhthooba keskmise asendi poole.

2.

Tõmmake välja mõlemad, maapinnalt ja
platvormilt juhtimise, punased Avarii-stopp
nupud.

Peatumine: tagastage juhthoob
keskmisesse asendisse ja vabastage
funktsiooni võimaldamise lüliti.

3.

Enne masina kasutamist veenduge, et
akupatarei on ühendatud.

Masina liikumissuuna määramiseks kasutage
värvimarkeeringuga suunanooli platvormi
juhtseadmetel ja platvormil.
Masina liikumiskiirus on tõstetud platvormi
puhul piiratud.
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Liikumiskiiruse vähendamiseks
Liikumise juhtseadmed saavad töötada kahes
erinevas liikumiskiiruse režiimis. Kui
liikumiskiiruse nupu indikaator põleb, on
kasutusel aeglane liikumiskiiruse režiim. Kui
indikaator ei põle, on kasutusel kiire
liikumiskiiruse režiim.
Soovitud liikumiskiiruse valimiseks
vajutage liikumiskiiruse nuppu.

Liikumine kallakutel
Määrake kallaku ja külgkalde väärtus masinale
ning määrake kallaku nurk.
Maksimaalne kallaku nurk,
seisev asend: 30% (17°)

Kallaku nurga määramiseks mõõtke kallakut
digitaalse kaldemõõturiga või kasutage
järgnevat meetodit.
Te vajate:
- puusepa loodi;
- sirget puutükki, vähemalt 1 m pikk;
- mõõdulinti.
Asetage puutükk kallakule.
Kallaku alumisel otsal asetage lood puutükile ja
tõstke seni, kuni puutükk on loodis.
Hoides puutükki loodis ja mõõtke vahemaa
puutüki põhjast kuni maapinnani.
Jagage mõõdetud vahemaa (tõus) puutüki
pikkusega (tee pikkus) ja korrutage 100-ga.
Näide:

Maksimaalne külgkalde nurk,
seisev asend: 30% (17°)

NB! Kallaku nurk sõltub maapinna olukorrast
ja vastavast haardumisest.
Kiire liikumise režiimiks vajutage liikumiskiiruse
nuppu.

Tee pikkus: 3,6 m
Tõus: 0,3 m
0,3 m  3,6 m= 0,083 x 100= 8,3%
Kui kallak või külgkalle ületab maksimaalset
kallakut või külgkalde väärtust, tuleb masin
üles või alla vintsida või transportida. Vt ptk
Transportimine ja tõstmine.
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Veaindikaatori lugem
Kui diagnostika LED näitab
veakoodi, näit LL, vajutage sisse
ja tõmmake välja punane avariistopp nupp, et taastada
süsteem.

Platvormi pikendamine ja
lühendamine (kui paigaldatud)
1.

Astuge platvormi pikendamise
vabastamise pedaalile.

Kukkumise kaitse
Personali kukkumise kaitse vahendeid (PFPE)
ei ole antud masina kasutamisel nõutud. Kui
PFPE on nõutud töökoha või tööandja reeglite
kohaselt, tuleb täita järgmised nõudmised:
Kõik PFPE-d peavad vastama kohaldatud
riiklikele regulatsioonidele ning tuleb
kontrollida ja kasutada vastavalt tootja
juhenditele.

Iga kasutamise järel
1.

Valige ohutu parkimiskoht- tugev rõhtne
pind, takistustevaba ja liiklusvaba.

2.

Laske platvorm alla.

3.

Keerake süütevõti väljalülitatud asendisse
ja eemaldage võti, et vältida lubamatut
kasutamist.

Puldiga maapinnalt juhtimine

4.

Kiiluge rattad.

Hoidke ohutut vahemaad kasutaja, masina ja
paigaloleva objekti vahel.

5.

Laadige akud.

2.

3.

Võtke ettevaatlikult kinni platvormi
reelingutest ja lükake platvormi
pikendamiseks.
Astuge platvormi pikendamise pedaalile ja
platvormi lühendamiseks tõmmake
reelingutest.

Puldiga juhtides olge teadlik masina
liikumissuunast.

Aku laetuse indikaator

Aku laetuse määramiseks kasutage diagnostika
LED lugemit.
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Standardakud
1. Kasutage kaitseriideid ja kaitseprille.

Aku ja laadija juhend

2.

Tõstke platvorm üles ca 1,5 m kõrgusele.

3.

Avage akukate. Laske kate vastu masina
raami.

4.

Laske platvorm allapoole, kuni mast
puudutab akukatet.

Jälgige ja järgige

Vahelejäämise oht. Hoidke
käed eemal akukattest,
lastes platvormi allapoole.

☑ ärge kasutage välist laadijat või abiakut;
☑ laadige akut hästi ventileeritaval alal;
☑ laadimiseks kasutage korralikku
vahelduvvoolu sisendit, nii nagu näidatud
masinal;
☑ kasutage ainult Genie poolt lubatud akut
ja laadijat.

5.

Keerake süütevõti väljalülitatud asendisse.

6.

Veenduge, et aku kaablite ühendused on
pingutatud ja korrosioonivabad.

7.

Eemaldage aku korgid ja kontrollige
akuhappe taset. Vajadusel lisage
destilleeritud vett kuni aku plaadid on
kaetud. Ärge uputage enne laadimistsüklit
üle.

8.

Paigaldage korgid.

9.

Ühendage akulaadija maandatud
vahelduvvoolu võrku.

Aku laadimiseks
Hooldusvabad akud
1. Ühendage akulaadija maandatud
vahelduvvoolu võrku.
2. Laadija näitab, kui aku on täislaetud.

10. Laadija näitab, kui aku on täis laetud.
11. Kontrollige akuhappe taset peale
laadimistsüklit. Lisage destilleeritud vett,
kuni aku täitmisava alumise servani. Ärge
uputage üle.
12. Tõstke platvorm üles ja paigaldage kate.
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Kasutusjuhend

Transpordi ja tõstmise juhendid
Piduri vabastamise operatsioon
1.

Kiiluge rattad, et vältida masina veeremist.

2.

Veenduge, et vintsi tross on korralikult
kinnitatud alusraami aasadesse ja tee on
takistustevaba.

Jälgige ja järgige:

3.

☑ masina tõstmisel kraana või kahveltõstukiga tuleb kontrollimisel arvestada
terve mõistus ja planeerimisega;

Piduriklapi vabastamiseks vajutage sisse
must piduri vabastamise nupp.

4.

Pumbake punast piduri vabastamise
pumba nuppu.

☑ transpordivahend tuleb parkida rõhtsale
pinnale;
☑ veenduge, et veoki kandevõime,
laadimispind ja ketid või tropid on
vastavad masina kaalule, kaalu leiate
masina tehasenumbri plaadilt.
☑ enne piduri vabastamist peab masin olema
rõhtsal pinnal või kinnitatud;

Peale masina laadimist:
1.

vajutage alla mõlemad, nii ülalt- kui
altjuhtimise plokis, Avarii-stopp nupud;

2.

keerake välja süütevõti;

3.

kiiluge rattad, et vältida masina veeremist;

4.

pidurite rakendamiseks tõmmake välja
piduri vabastamise nupp.

☑ ärge liikuge masinaga kallakule, mis ületab
kallaku või külgkalde lubatud väärtusi, vt
Liikumine kallakutel peatükis
Kasutusjuhend;
☑ kui transpordivahendi lava kallak ületab
maksimaalselt lubatud kallakut, tuleb
masina peale-/mahalaadimiseks kasutada
vintsi.
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Kasutusjuhend
TRANSPORDI JA TÕSTMISE JUHEND

Masina laadimine kraanaga

Transpordiks kinnitamine
veokile või treilerile

Kasutage tõsteaasa, mis on paigaldatud
tagumise masti sambale.
Veenduge, et mast on lõpuni alla lastud.

Transpordiks ettevalmistamisel kiiluge alati
masina rattad.

Kontrollige masinat ja eemaldage kõik lahtised
või kinnitamata esemed.

Enne transportimist keerake süütevõti väljas
asendisse ja eemaldage.

Tõstekonks paigaldage tõsteaasa nii, et see
tõstes alati osutab masinast eemale.

Kontrollige masinat lahtiste või kinnitamata
esemete osas.
Raami kinnitamine
Transpordipinnale kinnitamiseks kasutage
alusraami aasasid.
Kasutage kette või troppe varuga koorma
kaalule.
Kasutage vähemalt nelja ketti.
Reguleerige nurka, et vältida kettide
vigastamist.
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Kasutusjuhend

Kleebised
Sõnadega kleebiste
kontrollimine, standard ja AWP
platvormid
Määrake, kas kleebistel Teie masinal on sõnad
või sümbolid. Kasutage sobivat kontrolli, et
kõik kleebised on oma kohal ja loetavad.

Osa nr.
28164
28171
28174
28175
28235
28373
31071
31508
37145
38122
40434
43089
43658
44736
44980
46262
52475
65052
72086
72142
72143
72155
72158
72159
72171

Kirjeldus
Märkus – Ohtlikud materjalid
Silt – Mitte suitsetada
Silt – Platvormi toide, 230 V
Ettevaatust – Sissepääs
sektsiooni
Silt – Platvormi toide, 115 V
Silt – Kahveltõstuki pesad
Hoiatus – Ebaõnnestunud
juhendi lugemine
Märkus – Akulaadija toide
Silt - Käsitsi langetamise
nupp
Silt - Juhendi tasku
Silt – Trossi ankurdamine
Märkus - Kasutusjuhend
Silt – Akulaadija toide, 230 V
Oht – Kalde alarm
Silt – Akulaadija toide, 115 V
Oht – Aku/laadija ohutus
Silt – Transpordi kinnis
Silt – ECM veakood
Silt - Tõsteaas
Oht – Elektrilöögi oht
Silt – Avarii-stopp
Märkus – Maks koormus
159 kg (mudelid AWP ja
klaasfiiber platvormidega)
Märkus – Aku ühendamise
skeem
Oht – Kate (akud)
Märkus – Maks külgjõud
445 N, ANSI&CSA

Kogus
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Osa nr.
72182
72184
72188
72832
72850
72970
82366
82863
82975
97712
97772
97776
97810
97811
97812
97813
97827
97828
97831
97882
97883
97886
97888

Kirjeldus
Märkus – Maks külgjõud
200 N, AUS
Kleebis – Genie logo
Silt - Suunanooled
Oht – Ärge muutke piirajat
Oht – Tööriiuli koormus
22 kg, GR-12, GR-15
Märkus – Akulaadija juhend
Silt – Chevron Rykon
Oht – Pakiriiuli koormus
68 kg, GR-12, GR-15
Ettevaatust – Kokkupõrke oht
Oht – Piduri vabastamise
nupp
Katte all – Platvormi
juhtseadmed
Altjuhtimise seadmed
Kleebis – Genie GR-12
Kleebis – Genie GR-15
Kleebis – Genie GR-20
Silt – Ratta koormus, GR-20
Märkus – Maks kandevõime
227 kg, GR-12, GR-15
Märkus – Maks kandevõime
159 kg, GR-20
Märkus - Kasutusjuhend
Silt – Ratta koormus, GR-12
Silt – Ratta koormus, GR-15
Märkus – Rehvi
spetsifikatsioon
Oht – Üldised ohutusreeglid
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Kogus
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
1
1
1
4
4
4
1
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Kasutusjuhend
KLEEBISED
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Kasutusjuhend
KLEEBISED

Sõnadega kleebiste
kontrollimine, standard
platvormid
Määrake, kas kleebistel Teie masinal on sõnad
või sümbolid. Kasutage sobivat kontrolli, et
kõik kleebised on oma kohal ja loetavad.

Osa nr.
28164
28171
28174
28175
28235
28373
31071
31508
37145
38122
40434
43089
43658
44736
44980
46262
52475
65052
72086
72142
72143
72158
72159
72171
72182

Kirjeldus
Märkus – Ohtlikud materjalid
Silt – Mitte suitsetada
Silt – Platvormi toide, 230 V
Ettevaatust – Sissepääs
sektsiooni
Silt – Platvormi toide, 115 V
Silt – Kahveltõstuki pesad
Hoiatus – Ebaõnnestunud
juhendi lugemine
Märkus – Akulaadija toide
Silt - Käsitsi langetamise
nupp
Silt - Juhendi tasku
Silt – Trossi ankurdamine
Märkus - Kasutusjuhend
Silt – Akulaadija toide, 230 V
Oht – Kalde alarm
Silt – Akulaadija toide, 115 V
Oht – Aku/laadija ohutus
Silt – Transpordi kinnis
Silt – ECM veakood
Silt - Tõsteaas
Oht – Elektrilöögi oht
Silt – Avarii-stopp
Märkus – Aku ühendamise
skeem
Oht – Kate (akud)
Märkus – Maks külgjõud
445 N ANSI&CSA
Märkus – Maks külgjõud
200 N, AUS

Kogus
1
1
2
1
2
2
1

Osa nr.
72184
72188
72832
72970
82366
82863
82864

1
1

82975
97712

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

97772

1
1
1

97776
97810
97811
97812
97813
97829
97830
97831
97882
97883
97886
97888
109519

Kirjeldus
Kleebis – Genie logo
Silt - Suunanooled
Oht – Ärge muutke piirajat
Märkus – Akulaadija juhend
Silt – Chevron Rykon
Oht – Pakiriiuli koormus
68 kg, GR-12, GR-15
Oht – Maks kandevõime,
rattaraam
Ettevaatust – Kokkupõrke oht
Oht – Piduri vabastamise
nupp
Katte all – Platvormi
juhtseadmed
Altjuhtimise seadmed
Kleebis – Genie GR-12
Kleebis – Genie GR-15
Kleebis – Genie GR-20
Silt – Ratta koormus, GR-20
Märkus – Maks kandevõime
227 kg, GR-12, GR-15
Märkus – Maks kandevõime
159 kg/350 lbs, GR-20
Märkus - Kasutusjuhend
Silt – Ratta koormus, GR-12
Silt – Ratta koormus, GR-15
Märkus – Rehvi
spetsifikatsioon
Oht – Üldised ohutusreeglid
Oht – Maks kandevõime,
reguleeritav tööriiul, 68 kg
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Kogus
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
1
1
1
4
4
4
1
1
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32

Kasutusjuhend
KLEEBISED

KLEEBISED
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Kasutusjuhend
KLEEBISED

Sümbolitega kleebiste
kontrollimine, standard ja AWP
platvormid
Määrake, kas kleebistel Teie masinal on sõnad
või sümbolid. Kasutage sobivat kontrolli, et
kõik kleebised on oma kohal ja loetavad.
Osa nr.
28171
28174
28235
40434
43658
44980
52475
72086
72143
72184
72188
82481
82487
82495
82614
82666
82829

Kirjeldus
Silt – Mitte suitsetada
Silt – Platvormi toide, 230 V
Silt – Platvormi toide, 115 V
Silt – Trossi ankurdamine
Silt – Akulaadija toide, 230 V
Silt – Akulaadija toide, 115 V
Silt – Transpordi kinnis
Silt - Tõsteaas
Silt – Avarii-stopp
Kleebis – Genie logo
Silt - Suunanooled
Oht – Aku ohutus
Silt – Lugege juhendit
Oht – Piduri vabastamise
ohutuse- ja kasutamise
juhendid
Ettevaatust – Kokkupõrke oht
Silt – Kahveltõstuki pesad
Oht – Elektrilöögi oht

Kogus
1
2
2
1
1
1
3
1
1
2
2
1
2
1

Osa nr.
82835
82836
82966
97772
97776
97810
97811
97812
97813
97832
97833

1
2
1

97873
97882
97883
97898

Kirjeldus
Märkus – Maks kandevõime
159 kg (mudelid AWP ja
klaasfiiber platvormiga)
Silt – Käsitsi langetamine
Märkus – Maks külgjõud
445 N, ANSI
Katte all – Platvormi
juhtseadmed
Altjuhtimise seadmed
Kleebis – Genie GR-12
Kleebis – Genie GR-15
Kleebis – Genie GR-20
Silt – Ratta koormus, GR-20
Oht – Maks kandevõime
227 kg, GR-12, GR-15
Oht – Maks kandevõime
159 kg, GR-20
Oht – Tööriiuli koormus
22 kg, GR-12, GR-15
Silt – Ratta koormus, GR-12
Silt – Ratta koormus, GR-15
Oht – Pakiriiuli koormus
68 kg, GR-12, GR-15
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Kogus
1
1
1
1
1
2
2
2
4
1
1
1
4
4
1
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Kasutusjuhend
KLEEBISED
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Kasutusjuhend
KLEEBISED

Sümbolitega kleebiste
kontrollimine, standard
platvormid
Määrake, kas kleebistel Teie masinal on sõnad
või sümbolid. Kasutage sobivat kontrolli, et
kõik kleebised on oma kohal ja loetavad.
Osa nr.
28171
28174
28235
40434
43658
44980
52475
72086
72143
72184
72188
82481
82487
82495
82614
82666
82829
82836

Kirjeldus
Silt – Mitte suitsetada
Silt – Platvormi toide, 230 V
Silt – Platvormi toide, 115 V
Silt – Trossi ankurdamine
Silt – Akulaadija toide, 230 V
Silt – Akulaadija toide, 115 V
Silt – Transpordi kinnis
Silt - Tõsteaas
Silt – Avarii-stopp
Kleebis – Genie logo
Silt - Suunanooled
Oht – Aku ohutus
Silt – Lugege juhendit
Oht – Piduri vabastamise
ohutuse- ja kasutamise
juhendid
Ettevaatust – Kokkupõrke oht
Silt – Kahveltõstuki pesad
Oht – Elektrilöögi oht
Silt – Käsitsi langetamine

Kogus
1
2
2
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1

Osa nr.
82966
97772
97776
97810
97811
97812
97813
97834
97835
97871
97872

1
2
1
1

97882
97883
97898

Kirjeldus
Märkus – Maks külgjõud
445 N, ANSI
Katte all – Platvormi
juhtseadmed
Altjuhtimise seadmed
Kleebis – Genie GR-12
Kleebis – Genie GR-15
Kleebis – Genie GR-20
Silt – Ratta koormus, GR-20
Oht – Maks kandevõime
227 kg, GR-12, GR-15
Oht – Maks kandevõime
159 kg, GR-20
Oht – Maks kandevõime,
rattaraam, GR-12, GR-15
Oht – Maks kandevõime,
rattaraam, GR-20
Silt – Ratta koormus, GR-12
Silt – Ratta koormus, GR-15
Oht – Pakiriiuli koormus
68 kg/150 lbs, GR-12, GR-15
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Kogus
1
1
1
2
2
2
4
1
1
1
1
4
4
1
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Kasutusjuhend
KLEEBISED
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Kasutusjuhend

Spetsifikatsioonid
GR-12

Toiteallikas

6 V 225 Ah

Maks töökõrgus

5,31 m

Maks platvormi põhja kõrgus

3,48 m

Juhtseadmed

Maks allalastud masti kõrgus

1,57 m

Vahelduvvoolu väljavõte

Maks allalastud masti
kõrgus,tööriiuliga standardplatvorm

1,62 m

Maks allalastud masti
kõrgus,rattaraamiga
standardplatvorm

1,60 m

Laius

75 cm

Pikkus, pakitud asendis

1,35 m

Pikkus standardplatvormiga,
lisavarustus paltvormi pikendus
väljas

1,85 m

Pikkus reguleeritava riiuliga
standardplatvormiga

1,87 m

Pikkus reguleeritava riiuli ja
tööriiuliga standardplatvormiga

1,91 m

Maks kandevõime, standardplatvorm

227 kg

Maks kandevõime, AWP ja klaasfiiber
platvorm

159 kg

Maks lubatud tuulekiirus

Proportsionaalsed
Standard

platvormil
Rehvi mõõt

25.4x7.6x2.5 cm

Müratase

70 dB

Maks kallak, mast allalastud
asendis

30% (17°)

Maks külgkalle

30% (17°)

NB!

Kallaku nurk oleneb maapinna seisukorrast ja
tegelikust haarduvusest

Liikumiskiirus

12,5 m/s

Pöörderaadius (sisemine)

0 cm

Pöörderaadius (välimine)

78,7 cm

Kaal (masina kaal erineb olenevalt
lisavarustusest)

4 akut,

Vt tehase
nr. silti

Allalastud mastiga, maks

4,0 km/h

Tõstetud platvormiga, maks

0,8 km/h

Pinnakoormuse informatsioon
Maks rehvi koormus
Rehvi kontaktrõhk
Kasutatud pinna koormus

464 kg
11,06 kg/cm2
936 kg/m2

NB! Pinnakoormuse informatsioon on
ligikaudne ja ei sisalda erinevaid
lisavarustuse konfiguratsioone. Seda
tuleks kasutada ainult adekvaatse
ohutusfaktoriga.
Toodete pidev täiendamine on Genie poliitika.
Toodete spetsifikatsioone muudetakse
etteteatamata.
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Kasutusjuhend
SPETSIFIKATSIOONID
GR-15

Toiteallikas

Maks töökõrgus

6,30 m

Maks platvormi põhja kõrgus

4,47 m

Juhtseadmed

Maks allalastud masti kõrgus

1,57 m

Vahelduvvoolu väljavõte

Maks allalastud masti kõrgus,
tööriiuliga standardplatvorm

1,62 m

Maks allalastud masti kõrgus,
rattaraamiga standardplatvorm

1,60 m

Laius

75 cm

4 akut,
6 V 225 Ah
Proportsionaalsed
Standard

platvormil
Rehvi mõõt

25.4x7.6x2.5 cm

Müratase

70 dB

Maks kallak, mast allalastud
asendis

30% (17°)
30% (17°)

Pikkus, pakitud asendis

1,35 m

Maks külgkalle

Pikkus standardplatvormiga,
lisavarustus platvormi pikendus
väljas

1,85 m

NB!

Pikkus reguleeritava riiuliga
standardplatvormiga

1,87 m

Pikkus reguleeritava riiuli ja
tööriiuliga standardplatvormiga

1,91 m

Maks kandevõime, standardplatvorm

227 kg

Maks rehvi koormus

Maks kandevõime, AWP ja klaasfiiber
platvorm

159 kg

Rehvi kontaktrõhk

14,4 kg/cm2

Kasutatud pinna koormus

1210 kg/m2

Maks lubatud tuulekiirus

Liikumiskiirus
Allalastud mastiga, maks

4,0 km/h

Tõstetud platvormiga, maks

0,8 km/h

Pinnakoormuse informatsioon

12,5 m/s

Pöörderaadius (sisemine)

0 cm

Pöörderaadius (välimine)

78,7 cm

Kaal (masina kaal erineb olenevalt
lisavarustusest)

Kallaku nurk oleneb maapinna seisukorrast ja
tegelikust haarduvusest

Vt tehase
nr. silti

606 kg

NB! Pinnakoormuse informatsioon on
ligikaudne ja ei sisalda erinevaid
lisavarustuse konfiguratsioone. Seda
tuleks kasutada ainult adekvaatse
ohutusfaktoriga.
Toodete pidev täiendamine on Genie poliitika.
Toodete spetsifikatsioone muudetakse
etteteatamata.
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Kasutusjuhend
SPETSIFIKATSIOONID
GR-20

Toiteallikas

Maks töökõrgus

7,90 m

Maks platvormi põhja kõrgus

6,07 m

Juhtseadmed

Maks allalastud masti kõrgus

1,98 m

Vahelduvvoolu väljavõte

Maks allalastud masti kõrgus,
rattaraamiga standardplatvorm

1,60 m

Laius

80 cm

Pikkus, pakitud asendis

1,35 m

Pikkus standardplatvormiga,
lisavarustus platvormi pikendus
väljas

1,86 m

Pikkus reguleeritava riiuliga
standardplatvormiga

1,87 m

Maks kandevõime, standardplatvorm

159 kg

Maks kandevõime, AWP ja klaasfiiber
platvorm

159 kg

Maks lubatud tuulekiirus

Proportsionaalsed
Standard

platvormil
Rehvi mõõt

25.4x7.6x2.5 cm

Müratase

70 dB

Maks kallak, mast allalastud
asendis

30% (17°)

Maks külgkalle

30% (17°)

NB!

Kallaku nurk oleneb maapinna seisukorrast ja
tegelikust haarduvusest

Liikumiskiirus

12,5 m/s

Pöörderaadius (sisemine)

0 cm

Pöörderaadius (välimine)

78,7 cm

Kaal (masina kaal erineb olenevalt
lisavarustusest)

4 akut,
6 V 225 Ah

Vt tehase
nr. silti

Allalastud mastiga, maks

4,0 km/h

Tõstetud platvormiga, maks

0,8 km/h

Pinnakoormuse informatsioon
Maks rehvi koormus
Rehvi kontaktrõhk
Kasutatud pinna koormus

553 kg
13 kg/cm2
1180 kg/m2

NB! Pinnakoormuse informatsioon on
ligikaudne ja ei sisalda erinevaid
lisavarustuse konfiguratsioone. Seda
tuleks kasutada ainult adekvaatse
ohutusfaktoriga.
Toodete pidev täiendamine on Genie poliitika.
Toodete spetsifikatsioone muudetakse
etteteatamata.
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Kasutusjuhend
SPETSIFIKATSIOONID
Platvormi mõõtmed, kõik mudelid
(pikkus x laius)
Standardplatvorm

88 x 75 cm

Pikendusega standardplatvorm

1,4 m x 75
cm

Pikendusega standardplatvorm koos
reguleeritava riiuliga

1,4 m x 73
cm

Standard AWP platvorm

69 x 51 cm

Kitsas AWP platvorm

66 x 51 cm

Standard klaasfiiber platvorm

74 x 67 cm

Kitsas klaasfiiber platvorm

66 x 56 cm
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