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Denne manual tilhører…………………………………………………….………

og skal opbevares hos/ved………………………………………………….…….

Firma

Serienummer……………………………………………………………………..

Købsdato…………………………………………………………………………

Garanti udløbsdato……………………………………………………………….

Leverandør……………………………………………………………………….

Adresse………………………………………………………………

Tlf. nr………………………………………………………………..

Fax nr………………………………………………………………..

Sælger……………………………………………………………….

Tlf. nr……………………………………………………………….

Reservedele og teknisk support

Tlf. nr……………………………………………………………….
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                        Vigtigt !

Læs, forstå og overhold sikkerhedsreglerne og betjeningsvejledningen før maskinen tages i brug.
Kun uddannet og autoriseret personale må have adgang til at bruge denne maskine.
Nærværende vejledning er en permanent del af Deres maskine, og den bør altid opbevares på maskinen.
Tag kontakt med SCANTRUCK A/S hvis De har spørgsmål.

INDHOLDSFORTEGNELSE

MONTERING AF UDSTYR

OPSTILLING

KURVEN

BETJENING AF RADIOFJERNBETJENING

NØDSÆNKNING AF KURV

EKSTRA UDSTYR

Ved driftforstyrelser kontakt

Scantruck A/S

Telefon 96 147 147
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MONTERING AF UDSTYR

Ved montering af kurv HUSK at montere
låsenagle i gaffelophæng.

Ved maskiner med hydraulisk hurtigskift er det vigtig at påse,
at låsecylinder er i låst position.

Spærreventil SKAL være lukket.

Når kurven er monteret – HUSK at montere låsenagler med
split.

OPSTILLING
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Ved personløft SKAL støttebenene altid være nede.
Kontrollér via libellen, at maskinen står vandret.

Støttebenene kan dog tvangsstyres nedad med bommen løftet.

Ved løft SKAL det altid sikres at underlaget er stabilt.

Hvis ikke SKAL der understøttes med plader eller andet
lignende stabilt.

Nødstop – til øjeblikkelig stop af motor og funktioner.

Nøglekontakte – omskift fra kabinestyring til fjernbetjening.
(nøglen SKAL udtages og medbringes i kurv ved
fjernbetjening).

Libelle for vandret stilling – kontrollampe for støtteben nede
samt overlastsystemer i sikker position.
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KURVEN

Den radiostyrede fjernbetjening SKAL være fastmonteret i
kurven ved betjening.

Splitten SKAL være isat under arbejde i kurven.

Under arbejde i kurven SKAL der bæres godkendt sele og
faldline.

Faldlinien fastgøres til glidestangen.
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STIK FOR MATERIALELØFT MED

FJERNBETJENING

Dette stik må aldrig anvendes ved personløft.
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Betjening af anlægget:

1. Sæt et fuldt opladet batteri i senderen.

2. Startnøglen drejes til ”stilling 1” – et kort akustisk signal lyder.
   Afvent at det akustiske signal lyder 2. gang.
   Kontrollampen på sender begynder at blinke grønt.

3. Den grønne knap på siden aktiveres nu to gange og alarmen høres.

4. Radiostyringen er nu funktionsklar
.
Ved brug af fjernbetjening skal følgende punkteroverholdes:

1. Inden brug efterses og udbedres:
Maskinen skal være i forsvarlig stand.
Kontrol af brændstof
Maskinen skal kunne starte ved egen hjælp

2. Der skal altid opholde sig en fodmand på jorden i maskinens umiddelbare nærhed.

3. Kurven må MAX belastes med 2 personer + 200Kg.

Overtrædelse af disse punkter kan være forbundet med livsfare.

NØDSÆNKNING
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Åben motorhjelm.
Pumpestang er placeret på bagvæg i motorrummet.

1. Pumpestangen monteres på pumpen
2. Ventil drejes i position BOM IND.
3. Bommen trækkes ind.
4. Ventil drejes i position BOM SÆNK
5. Bommen sænkes.
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EKSTRA UDSTYR

DREJELED

Ved montering af slanger til drejeled skal trykket aflastet.
Dette gøres ved at:

1. Stop maskinen
2. Sæt tændingen til igen
3. Aktiver funktionerne i begge retninger et par gange.

Gennemføres både ved af- og påmontering.

VIGTIG

Når drejeled monteres mellem maskinen og gafler
SKAL de to låsenagler også monteres.

Seler og faldline opbevares i den orange pose, som er
fastspændt på kurvens gelænder.

(Seler og faldline er et personligt værnemiddel og skal
anskaffes af brugeren).
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