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Įžanga
Apie šį vadovą

Paskirtis

Mes, bendrovė „Genie“, dėkojame, kad savo
darbams pasirinkote mūsų mašiną. Mūsų
didžiausias prioritetas yra naudotojo sauga – tai
galime užtikrinti bendromis pastangomis. Ši
knygelė yra eksploatavimo ir kasdienės techninės
priežiūros vadovas, skirtas „Genie“ mašinos
naudotojui ar operatoriui.

Ši mašina skirta tik darbuotojams ir jų įrankiams
bei medžiagoms kelti į aukštai esančią darbo vietą.

Šis vadovas laikomas nuolatine mašinos dalimi,
jį visada turi būti galima rasti mašinoje. Jei turite
klausimų, kreipkitės į „Genie“.

Svarbiausias „Genie“ tikslas yra gaminio naudotojų
sauga. Svarbią saugos ir gaminio informaciją
platintojams ir mašinų savininkams „Genie“
perduoda įvairiais pranešimais.

Gaminio identifikaciniai
duomenys
Mašinos serijos numeris yra nurodytas serijos
etiketėje.
Serijos etiketė
(esanti po gaubtu)

Dalies Nr. 1257143LT

Pranešimų platinimas ir
laikymasis

Sekos numeris
įspaustas ant važiuoklės

Pranešimų informacija susieta su konkrečiomis
mašinomis pagal mašinos modelį ir serijos numerį.
Pranešimų platinimas grindžiamas naujausia
informacija apie savininkus ir platintojus, tad itin
svarbu įsigijus mašiną ją užregistruoti ir nuolat
atnaujinti savo kontaktinę informaciją.
Norėdami užtikrinti darbuotojų saugą ir patikimą
mašinos veikimą, laikykitės atitinkamuose
pranešimuose nurodytų veiksmų.
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Įžanga
Kaip susisiekti su gamintoju
Kartais gali prireikti susisiekti su „Genie“. Prieš
tai darydami pasiruoškite pateikti savo mašinos
modelio ir serijos numerius ir būkite pasirengę
nurodyti savo vardą, pavardę ir kontaktinę
informaciją. Su „Genie“ reikia susisiekti bent jau
šiais atvejais:
siekiant pranešti apie avarijas;
kilus klausimų dėl gaminio naudojimo ir saugos;
prireikus informacijos apie atitiktį standartams ir
reglamentams;
norint atnaujinti informaciją apie savininkus, pvz.,
pasikeitus mašinos savininkams arba kontaktinei
informacijai. Žr. toliau „Nuosavybės perdavimas“.

Mašinos nuosavybės perdavimas
Skirkite kelias minutes nuosavybės informacijos
atnaujinimui – tuomet tikrai gausite jūsų mašinai
taikytiną svarbią saugos, techninės priežiūros ir
naudojimo informaciją.
Užregistruokite savo mašiną interneto svetainėje
www.genielift.com.
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Įžanga

Pavojus
Nesilaikydamas šiame vadove
pateiktų instrukcijų ir saugos taisyklių,
naudotojas rizikuoja žūti arba sunkiai
susižaloti.
Naudokite tik jei atitinkate šias
sąlygas:
Žinote ir mokate taikyti praktikoje saugaus
naudojimosi mašina principus, išdėstytus šiame
operatoriaus vadove.
1. Venkite pavojingų situacijų.
Perskaitykite ir įsitikinkite, kad supratote
saugos instrukcijas, prieš pereidami prie kito
skyriaus.
2. Prieš naudodami visada atlikite mašinos
apžiūrą.
3. Prieš pradėdami naudotis mašina, visada
išbandykite jos funkcijas.
4. Apžiūrėkite darbo vietą.
5. Naudokite mašiną tik numatytiems darbams.
Perskaitėte, supratote ir gebėsite laikytis
gamintojo instrukcijų ir saugos taisyklių,
saugos ir operatoriaus vadovų ir ant mašinos
užklijuotuose lipdukuose pateiktų nurodymų.
Perskaitėte, supratote ir gebėsite laikytis
darbdavio saugos taisyklių ir darbo vietos
norminių reikalavimų.
Perskaitėte, supratote ir gebėsite laikytis visų
galiojančių šalies norminių reikalavimų.
Esate tinkamai išmokyti saugiai naudotis
mašina.
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Įžanga
Saugos ženklų priežiūra
Pakeiskite pažeistus ar trūkstamus saugos
ženklus.
Visuomet atsižvelkite į operatoriaus saugą.
Ženklus valykite švelniu muilo ir vandens tirpalu.
Nenaudokite valiklių su tirpikliais, nes jie gali
pakenkti ženklams.

Pavojų klasifikavimas
Ant šios mašinos esančiuose lipdukuose
naudojami simboliai, spalvų kodai ir signaliniai
žodžiai:
Saugos įspėjamasis ženklas –
naudojamas darbuotojams
įspėti apie galimą susižalojimo
pavojų. Pakluskite visiems
saugos pranešimams,
pateiktiems šalia šio ženklo,
kad išvengtumėte galimų
sužalojimų ar mirties.

PAVOJUS

Žymi pavojingą situaciją, kurios
nepavykus išvengti naudotojas
žus arba patirs sunkų
sužalojimą.

PAVOJUS

Žymi pavojingą situaciją, kurios
nepavykus išvengti naudotojas
rizikuoja žūti arba patirti sunkų
sužalojimą.

ATSARGIAI

Žymi pavojingą situaciją, kurios
nepavykus išvengti naudotojas
rizikuoja patirti lengvą arba
vidutinio sunkumo sužalojimą.

ATSARGIAI
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Nurodo turto sunaikinimo
pranešimą.
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Simbolių ir pavojaus paveikslėlių aprašas

Sutraiškymo
pavojus

Sprogimo pavojus

Susidūrimo
pavojus

Susidūrimo
pavojus

Apsivertimo
pavojus

Apsivertimo
pavojus

Platformą kelkite
12.5 m/sec Elektros iškrovos
ant tvirto ir12.5
lygaus
keliamas pavojus
m/sec
12.5 m/sec
12.5 12.5
m/sec
m/sec
paviršiaus
12.5
m/sec
12.5
12.5 m/sec
m/sec

Nuvažiavimo nuo
kelio pavojus

Laikykitės
reikalaujamo
atstumo

12.5
12.5 m/sec
m/sec
12.5
m/sec
12.5 m/sec
12.5 m/sec

Kryptį žyminčios
įvairių spalvų
rodyklės

Maksimali galia

Elektros iškrovos
keliamas pavojus

Tik įžeminta 3 laidų Pakeiskite
KS išvestis
pažeistus laidus ir
kabelius
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Vėjo greitis
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Mechaninė jėga

Prieigą prie įvairių
skyrių gali turėti tik
išmokyti techninės
priežiūros
darbuotojai

Akumuliatoriai
naudojami kaip
atsvaras

Nudegimo pavojus
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Simbolių ir pavojaus paveikslėlių aprašas
Būsenos atkūrimo procedūra, jei keliant
skamba posvyrio pavojaus signalas.

Draudžiama rūkyti
Draudžiama
naudoti ugnį
Išjunkite variklį

Skaitykite
operatoriaus
vadovą

Platforma įkalnėje:
1. Nuleiskite
pirminę strėlę
2. Nuleiskite
antrinę strėlę
3. Įtraukite pirminę
strėlę

Platforma
nuokalnėje:
1. Įtraukite pirminę
strėlę
2. Nuleiskite
antrinę strėlę
3. Nuleiskite
pirminę strėlę

Tvirtinimo diržais
taškas

Pakeiskite
padangas
tokių pačių
specifikacijų
padangomis.

Įtampos, tiekiamos
platformai maitinti,
duomenys

Oro linijos,
nutiestos į
platformą, slėgio
duomenys
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Bendroji sauga
Saugos ženklai ir vietos
114252

133067

82481
114334

114345
114249

114252 82481 114345

133067

114252

114249
114334

114249
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Bendroji sauga
Saugos ženklai ir vietos
114249

133067

114252

82487

114345
82481
114249

1258501
219958

219956

1261869

114248
1258501

12.5 m/sec

133067
82487

219956

1261869
200 kg
219956 A

+

114249

30% (17°)

< =
200 kg

20% (11°)

25% (14°)

1261869 A

219958

400 N

1258501 A

114248

82487

219958 A
82487
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Darbuotojų sauga
Asmens apsauga nuo iškritimo
Naudojant šią mašiną privaloma naudoti asmens
apsaugos nuo iškritimo įrangą (PFPE).
Naudotojai turi naudoti apsauginius diržus ar
apraišus pagal vietinius reikalavimus. Pritvirtinkite
diržą prie tvirtinimo taško, esančio ant platformos.
Operatoriai turi laikytis darbdavio, darbo vietos
ir valstybinių taisyklių dėl asmeninių apsaugos
priemonių naudojimo.
Visa PFPE turi atitikti galiojančius reikalavimus,
ją reikia apžiūrėti ir naudoti pagal gamintojo
instrukcijas.
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Sauga darbo vietoje
Elektros iškrovos keliamas
pavojus
Mašina nėra elektriškai izoliuota ir neapsaugo
nuo kontakto su elektros srove ar poveikio esant
nedideliam atstumui iki elektros linijos.
Laikykitės visų vietinių
ir valstybinių reikalavimų,
susijusių su reikalaujamu
atstumu nuo elektros linijų.
Visuomet išlaikykite bent jau
toliau diagramoje nurodytą
atstumą.

Linijos įtampa

Reikalaujamas
atstumas

0–50 kV

10 pėd.

3,05 m

50–200 kV

15 pėd.

4,60 m

200–350 kV

20 pėd.

6,10 m

350–500 kV

25 pėd.

7,62 m

500–750 kV

35 pėd.

10,67 m

750–1000 kV

45 pėd.

13,72 m

Apsivertimo pavojus
Asmenų, įrangos ir medžiagų kiekis negali viršyti
platformos pajėgumo arba platformos pailginimo
elemento pajėgumo.
440 svarų
(200 kg)

Platformos keliamoji galia
Didžiausias asmenų skaičius

2

Papildomų priedų, pvz., vamzdžių laikiklių,
plokščiųjų laikiklių ir suvirinimo įrangos, svoris
sumažina platformos keliamąją galią, tad jų svorį
reikia atimti iš platformos keliamosios galios.
Patikrinkite priedų lipdukus.
Jei naudojate priedus, perskaitykite, įsitikinkite,
kad supratote, ir visuomet atsižvelkite į lipdukų,
instrukcijų ir vadovų, pateikiamų su priedu,
nurodymus.
Nekeiskite ir neišjunkite ribojimo jungiklių.
Nekelkite ir neišstumkite strėlės, jeigu mašina
nestovi ant tvirto, lygaus paviršiaus.

Atsižvelkite į platformos judėjimą, elektros laidų
siūbavimą ar nusvirimą, saugokitės stiprių vėjo
gūsių.
Jei mašina prisiliečia prie
veikiančios elektros linijos,
laikykitės nuo mašinos toliau.
Ant žemės ar platformoje
esantys darbuotojai turi neliesti
mašinos ir ja nesinaudoti, kol
veikianti elektros linija bus
atjungta.
Nesinaudokite mašina žaibuojant ar audros metu.

Nepasikliaukite vien posvyrio pavojaus signalu
kaip lygumo indikatoriumi. Platformos posvyrio
pavojaus signalas įsijungia tik tuomet, kai mašina
yra didelėje nuokalnėje.

Nenaudokite mašinos kaip suvirinimo pagrindo.
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Sauga darbo vietoje
Jei posvyrio pavojaus signalas skamba nuleidžiant
strėlę: neišstumkite, nepasukite ir nekelkite strėlės
aukščiau horizontalios padėties. Prieš keldami
platformą mašiną patraukite ant tvirto, lygaus
paviršiaus.
Jei posvyrio pavojaus signalas skamba, kai
platforma yra pakelta, būkite labai atsargūs.
Užsidegs mašinos nelygumo indikacinė lemputė,
važiavimo viena ar abiem kryptimis funkcija
neveiks. Nustatykite strėlės padėtį nuokalnėje,
kaip parodyta toliau. Prieš nuvažiuodami ant
tvirto, lygaus paviršiaus atlikite toliau nurodytus
veiksmus ir nuleiskite strėlę. Leisdami strėlę jos
nesukite.

Nekelkite strėlės, jei vėjo
greitis gali viršyti 12,5 m/
sek. Kai strėlė iškelta ir
vėjo greitis viršija 12,5 m/
sek., nuleiskite strėlę ir
nebesinaudokite mašina.

Nesinaudokite mašina esant stipriam vėjui.
Nedidinkite platformos ar krovinio paviršiaus ploto.
Padidinus vėjui atvirą paviršių, sumažės mašinos
stabilumas.
Kai suskleista mašina
važiuojate nelygiu,
nestabiliu ar slidžiu
paviršiumi, šalia duobių ar
nuolydžių būkite itin atidūs
ir važiuokite nedideliu
greičiu.

Jei posvyrio pavojaus signalas
įsijungia, kai platforma
yra įkalnėje, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Nuleiskite pirminę strėlę.
2. Nuleiskite antrinę strėlę.
3. Įtraukite pirminę strėlę.
Jei posvyrio pavojaus signalas
įsijungia, kai platforma yra
nuokalnėje, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Įtraukite pirminę strėlę.

Nevažiuokite mašina su pakelta ar išstumta strėle
ant ar šalia nelygių paviršių, nestabilių ar kitaip
pavojingų paviršių.
Nenaudokite mašinos kaip krano.
Nestumkite mašinos ar kitų daiktų naudodami
strėlę.
Strėle neprilieskite greta esančių konstrukcijų.

2. Nuleiskite antrinę strėlę.
3. Nuleiskite pirminę strėlę.

Dalies Nr. 1257143LT
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Sauga darbo vietoje
Nepririškite strėlės ar platformos prie gretimų
konstrukcijų.

Ant platformos nedėkite
kopėčių ar pastolių,
neremkite jų į mašiną.

Nedėkite krovinių už platformos perimetro.

Nestumkite ir netraukite
daiktų už platformos ribų.

Didžiausia leistina

Nevežkite įrankių ir medžiagų, jei jos nėra tolygiai
paskirstytos ir negali būti saugiai naudojamos ant
platformos.

mechaninė jėga – 400 N

Nenaudokite mašinos ant judančio ar mobilaus
paviršiaus arba transporto priemonės.

Neišjunkite ir nekeiskite saugą ir stabilumą
veikiančių mašinos komponentų.

Patikrinkite, ar visos padangos yra geros būklės,
visos veržlės priveržtos.

Nekeiskite mašinos stabilumui kritinį poveikį
turinčių elementų kitokio svorio ar specifikacijų
elementais.
Nekeiskite gamykloje sumontuotų padangų kitokių
specifikacijų ar storio padangomis.
Nenaudokite pripūstų padangų. Šios mašinos turi
pilnavidures padangas.
Siekiant užtikrinti stabilumą labai svarbu ratų
svoris ir tinkama atsvarų konfigūracija.
Nekeiskite aukštuminės darbinės platformos be
išankstinio gamintojo leidimo. Sumontavę įrankių
laikymo priedus ar kitas medžiagas ant platformos,
briaunų ar turėklų sistemų, padidinsite platformos
svorį, jos ar krovinio paviršiaus plotą.

Nenaudokite platformos valdiklių užstrigusiai,
užkliuvusiai ar kitaip gretimų konstrukcijų
suvaržytai platformai atlaisvinti. Prieš bandant
atlaisvinti platformą, naudojant antžeminius
valdiklius reikia nurodyti nuo jos pasitraukti visiems
asmenims.
Nenaudokite akumuliatorių, sveriančių mažiau
nei originali įranga. Akumuliatoriai naudojami kaip
atsvaras, jie užtikrina mašinos stabilumą.
Kiekvienas akumuliatorius turi sverti mažiausiai
105 svarus (47,6 kg). Kiekviena akumuliatoriaus
dėžė su akumuliatoriumi turi sverti mažiausiai
530 svarų (240,4 kg).

Nestatykite ir nekabinkite ant
mašinos dalių išsikišančių
krovinių.
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Sauga darbo vietoje
Nelipkite nuo pakeltos
platformos.

Darbo ant šlaitų pavojai
Nevažiuokite ant šlaito, kurio nuolydis viršija
didžiausius mašinai taikytinus įkalnės, nuokalnės ir
šoninio posvyrio duomenis. Nuolydžio duomenys
galioja tik sustumtoms mašinoms.
Didžiausias nuolydis, suskleista padėtis
Platforma nuokalnėje

30 %

(17°)

Platforma įkalnėje

20 %

(11°)

Šoninis posvyris

25 %

(14°)

Neleiskite ant platformos grindų kauptis
nešvarumams.
Prieš naudodami platformą nuleiskite įėjimo
turėklą arba uždarykite įėjimo vartelius.

Pastaba: nuolydžio duomenys priklauso nuo
paviršiaus sąlygų ir tinkamo sukibimo. Žr. skyriaus
„Naudojimo instrukcijos“ dalį „Važiavimas šlaitu“.

Neikite į platformą ir iš jos neišeikite, kol mašina
sustumta, o platforma stovi ant žemės.

Susidūrimo pavojai

Kritimo pavojus
Naudotojai turi naudoti
apsauginius diržus ar
apraišus pagal vietinius
reikalavimus.
Pritvirtinkite diržą prie
tvirtinimo taško, esančio ant
platformos.

Vairuodami ar naudodami
mašiną saugokitės riboto
matymo lauko ar aklųjų
zonų.
Sukdami diską atsižvelkite į strėlės padėtį ir
išsikišimą.

Nesėdėkite, nestovėkite ir
nelipkite ant platformos
turėklų. Visuomet ant
platformos stovėkite tvirtai.

Dalies Nr. 1257143LT

Patikrinkite, ar darbo vietoje
nėra aukštai esančių kliūčių
ar kitų galimų pavojų.
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Sauga darbo vietoje
Suimdami platformos
turėklą saugokitės
suspaudimo pavojaus.

Sužalojimų pavojus
Nesinaudokite mašina, jei yra hidraulinės alyvos
ar oro nuotėkis. Nutekanti hidraulinė alyva ar oras
gali nudeginti ir (arba) prasiskverbti pro odą.
Dėl netinkamo sąlyčio su po gaubtais esančiais
komponentais kyla sunkaus sužalojimo pavojus.
Prieigą prie įvairių skyrių gali turėti tik išmokyti
techninės priežiūros darbuotojai. Operatoriui
suteikti prieigą rekomenduojama tik atliekant
apžiūras prieš darbą. Darbo metu visi skyriai turi
būti uždaryti ir užrakinti.

Operatoriai turi laikytis darbdavio, darbo vietos
ir valstybinių taisyklių dėl asmeninių apsaugos
priemonių naudojimo.
Judėjimo ir vairavimo funkcijas vykdykite
vadovaudamiesi prie platformos valdiklių ir
važiuoklės nurodytomis spalvinėmis rodyklėmis.

Sprogimo ir gaisro pavojus

Nenuleiskite strėlės, jeigu
po ja esančiame plote yra
darbuotojų ar kliūčių.

Akumuliatorius kraukite tik atviroje, gerai
vėdinamoje vietoje, nuošalyje nuo kibirkščių,
atviros ugnies ir uždegtų cigarečių.
Nenaudokite mašinos ir nekraukite akumuliatorių
pavojingose vietose ar vietose, kuriose gali būti
potencialiai degių ar sprogių dujų ar dalelių.

Apribokite važiavimo
greitį pagal paviršiaus
būklę, eismo intensyvumą,
nuolydį, darbuotojų vietą ir
kitus veiksnius, galinčius
sukelti avariją.

Nenaudokite strėlės jokio krano kelyje, nebent
prieš tai krano valdikliai buvo užblokuoti ir (arba)
buvo imtasi priemonių apsisaugoti nuo atsitiktinio
susidūrimo.
Valdydami mašiną nevažinėkite chuliganiškai ar
neatsargiai.
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Operatoriaus vadovas

Sauga darbo vietoje
Pažeistos mašinos keliami
pavojai
Nenaudokite sugedusios ar pažeistos mašinos.

Užblokavimas po kiekvieno
naudojimo
1 Pasirinkite saugią stovėjimo vietą – tvirtą, lygų
paviršių, kuriame nėra kliūčių ir eismo.

Prieš pradėdami kiekvieną pamainą, kruopščiai
patikrinkite mašiną ir išbandykite visas funkcijas.
Pažeistą ar sugadintą mašiną iškart pažymėkite ir
nutraukite eksploataciją.

2 Įtraukite ir nuleiskite strėlę į suskleistą padėtį.

Įsitikinkite, kad atlikta visa šiame vadove ir
atitinkamame „Genie“ priežiūros vadove nurodyta
techninė priežiūra.

4 Pasukite paleidimo raktelį į išjungimo padėtį,
ištraukite raktelį ir saugiai padėkite.

3 Pasukite diską, kad strėlė būtų tarp
nevairuojamųjų ratų.

Įsitikinkite, kad visi lipdukai yra savo vietose ir
įskaitomi.
Įsitikinkite, kad operatoriaus, saugos ir
atsakomybės vadovai yra neiškomplektuoti,
įskaitomi ir laikomi tam skirtoje vietoje platformoje.

Sugedusių dalių keliami
pavojai
Nenaudokite mašinos kaip suvirinimo pagrindo.
Venkite variklio siurblio sąlyčio su vandeniu.
Jei strėlė nebus visiškai įtraukta, kai kurie mašinos
komponentai gali liestis su žeme ar važiuokle. Būkite
atidūs platformai artėjant prie žemės.

Dalies Nr. 1257143LT

Z-33/18

15

Operatoriaus vadovas

Pirmas leidimas • Pirmas spausdinimas

Sauga darbo vietoje
Sugedusių dalių keliami pavojai

Akumuliatoriaus sauga

Akumuliatoriams krauti nenaudokite kroviklių, kurių
įtampa viršija 48 V.

Nudegimo pavojus

Abu akumuliatorių blokus reikia krauti kartu.

Akumuliatoriuose yra
rūgšties. Dirbdami su
akumuliatoriais dėvėkite
apsauginius drabužius ir
naudokite akių apsaugą.

Prieš išimdami akumuliatorių bloką atjunkite bloko
kištuką.

Elektros iškrovos keliamas pavojus

Neišliekite ir neužsipilkite
akumuliatoriaus rūgšties.
Neutralizuokite išsiliejusią
akumuliatoriaus rūgštį soda
ir vandeniu.

Akumuliatoriaus kroviklį junkite
tik prie įžemintos KS 3 laidų
elektros išvesties.
Kasdien apžiūrėkite, ar laidai
ir kabeliai nepažeisti. Prieš
naudodami pakeiskite pažeistus
elementus.

Akumuliatorių blokas turi likti vertikalioje padėtyje.
Saugokite akumuliatorius ir kroviklį nuo vandens ar
lietaus.

Venkite elektros smūgio, kurį
gali sukelti akumuliatoriaus
poliai. Nusimaukite visus
žiedus, nusisekite laikrodžius ir
kitus papuošalus.

Sprogimo pavojus
Prie akumuliatoriaus negali
būti kibirkščių, liepsnos ir
uždegtų rūkalų. Akumuliatoriai
skleidžia sprogias dujas.
Per visą krovimo ciklą
akumuliatorių bloko gaubtas
turi būti nuimtas.
Neprilieskite akumuliatorių
polių ar laidų gnybtų įrankiais,
galinčiais sukelti kibirkštis.

Apsivertimo pavojus
Nenaudokite akumuliatorių, sveriančių mažiau
nei originali įranga. Akumuliatoriai naudojami kaip
atsvaras, jie užtikrina mašinos stabilumą.
Kiekvienas akumuliatorius turi sverti mažiausiai
105 svarus (47,6 kg). Kiekviena akumuliatoriaus
dėžė su akumuliatoriumi turi sverti mažiausiai
530 svarų (240,4 kg).

Kėlimo pavojai
Akumuliatorių blokus montuokite arba išimkite
naudodami keltuvą.
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Paaiškinimai
12
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1
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Kojinis jungiklis
Vadovo laikymo vieta
Slankusis turėklas
Diržo tvirtinimo taškas
Platforma
Platformos valdikliai
Pirminė strėlė
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Antrinė strėlė
Antžeminiai valdikliai
Kroviklio maitinimo šaltinis (tarp padangų)
Vairuojamojo rato padanga
Akumuliatorių dėžė
Nevairuojamojo rato padanga
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Valdymo prietaisai

3

4

7

1
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5

2
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00009.9

10

11

8

Antžeminis valdymo skydelis
1
2
3
4
5
6

Platformos lygio jungiklis
Disko pasukimo jungiklis
Pirminės strėlės išstūmimo ir įtraukimo jungiklis
Pirminės strėlės pakėlimo ir nuleidimo jungiklis
Platformos perkrovos indikacinė lemputė
Platformos, išjungimo ir antžeminio valdymo
pasirinkimo jungiklis
7 Raudonas avarinio išjungimo mygtukas
8 Antrinės strėlės pakėlimo ir nuleidimo jungiklis
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9 Funkcijos įjungimo mygtukas
10 Avarinis nuleidimo jungiklis
11 Valandų matuoklis
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Operatoriaus vadovas

Valdymo prietaisai
Antžeminis valdymo skydelis

6 Platformos, išjungimo ir antžeminio valdymo
pasirinkimo jungiklis

1 Platformos lygio jungiklis

Pasukite jungiklį į platformos padėtį, kad
pradėtų veikti platformos valdikliai. Pasukite
jungiklį į išjungimo padėtį ir mašina išsijungs.
Pasukite jungiklį į antžeminio valdymo padėtį,
kad pradėtų veikti antžeminiai valdikliai.

Pastumkite platformos
lygio jungiklį aukštyn,
kad platforma pakiltų.
Pastumkite platformos
lygio jungiklį žemyn, kad
platforma nusileistų.

7 Raudonas avarinio išjungimo mygtukas

2 Disko pasukimo jungiklis

Paspauskite raudoną avarinio išjungimo
mygtuką į išjungimo padėtį, kad išjungtumėte
visas funkcijas. Ištraukite raudoną avarinio
išjungimo mygtuką į įjungimo padėtį, kad
galėtumėte naudoti mašiną.

Pastumkite disko pasukimo
jungiklį žemyn, kad
diskas pasisuktų į dešinę.
Pastumkite disko pasukimo
jungiklį aukštyn, kad diskas
pasisuktų į kairę.

8 Antrinės strėlės pakėlimo ir nuleidimo jungiklis
Pastumkite antrinės
strėlės pakėlimo ir
nuleidimo jungiklį aukštyn,
kad antrinė strėlė pakiltų.
Pastumkite antrinės
strėlės pakėlimo ir
nuleidimo jungiklį žemyn, kad antrinė strėlė
nusileistų.

3 Pirminės strėlės išstūmimo ir įtraukimo jungiklis
Pastumkite pirminės strėlės išstūmimo
ir įtraukimo jungiklį į
dešinę, kad pirminė strėlė
įsitrauktų. Pastumkite
strėlės išstūmimo ir
įtraukimo jungiklį į kairę,
kad pirminė strėlė
išsistumtų.

9 Funkcijos įjungimo mygtukas
Paspauskite ir palaikykite funkcijos įjungimo
mygtuką, kad įjungtumėte antžeminio valdymo
skydelio funkcijų veikimą.

4 Pirminės strėlės pakėlimo ir
nuleidimo jungiklis
Pastumkite pirminės strėlės
pakėlimo ir nuleidimo jungiklį
aukštyn, kad strėlė pakiltų.
Pastumkite pirminės strėlės
pakėlimo ir nuleidimo jungiklį
žemyn, kad strėlė nusileistų.
5 Platformos perkrovos indikacinė lemputė

10 Avarinis nuleidimo jungiklis
Jei pirminis maitinimo šaltinis sugenda,
naudokite avarinį maitinimo šaltinį. Kartu
laikykite avarinį bet kurios pusės nuleidimo
jungiklį ir aktyvinkite norimą funkciją.
11 Valandų matuoklis

Mirksinti lemputė rodo, kad platforma yra
perkrauta ir funkcijos neveiks. Mažinkite svorį,
kol lemputė užges.
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Valdymo prietaisai
9

11

6

1

4

14
5

7

12

13

3

2

10

8

Platformos valdymo skydelis
1
2
3
4
5
6
7

Garsinio signalo mygtukas
Antrinės strėlės pakėlimo ir nuleidimo jungiklis
Platformos lygio jungiklis
Platformos perkrovos indikacinė lemputė
Mašinos nelygumo indikacinė lemputė
Raudonas avarinio išjungimo mygtukas
Proporcinė važiavimo funkcijos valdymo svirtis
ir vairavimo jungiklis
8 Įjungto važiavimo indikacinė lemputė
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9
10
11
12

LCD ekranas
Važiavimo įjungimo jungiklis
Strėlės veikimo greičio valdiklis
Dviejų ašių proporcinė valdymo svirtis pirminės
strėlės pakėlimo ir nuleidimo ir disko pasukimo
į kairę ir dešinę funkcijoms
13 Pirminės strėlės išstūmimo ir įtraukimo jungiklis
14 Avarinis nuleidimo jungiklis
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Valdymo prietaisai
Platformos valdymo skydelis
1 Garsinio signalo mygtukas

7 Proporcinė važiavimo funkcijos valdymo svirtis ir
vairavimo jungiklis
Pastumkite valdymo svirtį mėlyna rodykle
nurodyta kryptimi ir mašina pradės važiuoti
pirmyn. Pastumkite valdymo svirtį geltona
rodykle nurodyta kryptimi ir mašina pradės
važiuoti atgal.

Paspauskite mygtuką, kad įsijungtų garsinis
signalas. Atleiskite mygtuką, kad garsinis
signalas išsijungtų.
2 Antrinės strėlės pakėlimo ir
nuleidimo jungiklis
Pastumkite jungiklį
aukštyn, kad antrinė strėlė
pakiltų. Pastumkite jungiklį
žemyn, kad antrinė strėlė
nusileistų.

Paspauskite kairiąją jungiklio pusę, kad mašina
pasisuktų į kairę. Paspauskite dešiniąją
jungiklio pusę, kad mašina pasisuktų į dešinę.
8 Įjungto važiavimo indikacinė lemputė
Šviečianti lemputė rodo, kad strėlė pasisuko toliau
nei nevairuojamasis ratas ir važiavimo funkcija
išjungta.

3 Platformos lygio jungiklis
Pastumkite platformos
lygio jungiklį aukštyn,
kad platforma pakiltų.
Pastumkite platformos
lygio jungiklį žemyn, kad
platforma nusileistų.
4 Platformos perkrovos indikacinė lemputė

9 LCD ekranas
Ekranas, kuriame pateikiama sistemos klaidų
informacija ir rodomas akumuliatoriaus įkrovos
lygis.
10 Važiavimo įjungimo jungiklis
Jei norite važiuoti, kai šviečia įjungto važiavimo
lemputė, palaikykite važiavimo įjungimo jungiklį
bet kurioje pusėje ir lėtai pastumkite važiavimo
valdymo svirtį toliau nuo centrinės padėties.
Turėkite omenyje, kad mašina gali pradėti važiuoti
priešinga kryptimi, nei valdoma važiavimo ir
vairavimo jungikliais.

Mirksinti lemputė rodo, kad platforma yra
perkrauta ir funkcijos neveiks. Mažinkite svorį,
kol lemputė užges.
5 Mašinos nelygumo indikacinė lemputė
Lemputė įsijungia, kai platforma pakeliama ir
mašina yra ant didelio nuolydžio. Važiavimo
funkcija neveiks viena arba abiem kryptimis.

11 Strėlės veikimo greičio valdiklis
Pasukite jungiklį, kad padidintumėte arba
sumažintumėte mašinos funkcijų greitį.

6 Raudonas avarinio išjungimo mygtukas
Paspauskite raudoną avarinio išjungimo
mygtuką į išjungimo padėtį, kad išjungtumėte
visas funkcijas. Ištraukite raudoną avarinio
išjungimo mygtuką į įjungimo padėtį, kad
galėtumėte naudoti mašiną.
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Valdymo prietaisai
12 Dviejų ašių proporcinė valdymo svirtis pirminės
strėlės pakėlimo ir nuleidimo ir disko pasukimo į
kairę ir dešinę funkcijoms
Pakelkite valdymo svirtį
aukštyn, kad pirminė strėlė
pakiltų. Nuleiskite valdymo
svirtį žemyn, kad pirminė
strėlė nusileistų.
Pastumkite valdymo svirtį į
dešinę, kad diskas pasisuktų
dešinę. Pastumkite valdymo
svirtį į kairę, kad diskas
pasisuktų į kairę.

į

13 Pirminės strėlės išstūmimo ir
įtraukimo jungiklis
Paspauskite jungiklio apačią,
kad pirminė strėlė išsistumtų.
Paspauskite jungiklio viršų,
kad pirminė strėlė įsitrauktų.
14 Avarinis nuleidimo jungiklis
Jei pirminis maitinimo šaltinis
sugenda, naudokite avarinį
maitinimo šaltinį. Kartu laikykite avarinį bet
kurios pusės nuleidimo jungiklį ir aktyvinkite
norimą funkciją.
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Apžiūros
Pagrindiniai paruošiamosios
apžiūros principai
Operatorius yra atsakingas už paruošiamosios
apžiūros atlikimą ir kasdienę priežiūrą.

Naudokite tik jei atitinkate šias
sąlygas:
Žinote ir mokate taikyti praktikoje saugaus
naudojimosi mašina principus, išdėstytus šiame
operatoriaus vadove.

Paruošiamoji apžiūra taip pat padeda nustatyti,
ar reikia atlikti kasdienės priežiūros veiksmus.
Operatorius gali atlikti tik tuos kasdienės priežiūros
veiksmus, kurie nurodyti šiame vadove.
Vadovaukitės sąrašu kitame puslapyje ir
patikrinkite kiekvieną jo punktą.

1. Venkite pavojingų situacijų.
2. Prieš naudodami visada atlikite mašinos
apžiūrą.

Jeigu pastebite gedimą arba bet kokį nepatvirtintą
nuokrypį nuo pirminės būklės, kai mašina
pristatoma iš gamyklos, mašiną turite pažymėti ir
nenaudoti darbams.

Įsitikinkite, kad žinote ir suprantate
paruošiamosios apžiūros principus,
prieš pereidami prie kito skyriaus.

Mašinos remontą gali atlikti tik kvalifikuotas
serviso specialistas, vadovaudamasis gamintojo
specifikacijomis. Pabaigus remonto darbus
operatorius vėl turi atlikti apžiūrą prieš pereidamas
prie funkcijų bandymo.

3. Prieš pradėdami naudotis mašina, visada
išbandykite jos funkcijas.
4. Apžiūrėkite darbo vietą.
5. Naudokite mašiną tik numatytiems darbams.

Dalies Nr. 1257143LT

Paruošiamoji apžiūra yra vizuali apžiūra, kurią
operatorius atlieka prieš kiekvieną darbo pamainą.
Apžiūros tikslas yra nustatyti akivaizdžius mašinos
neatitikimus prieš atliekant funkcijų bandymą.

Planinę techninę apžiūrą turi atlikti tik kvalifikuotas
serviso specialistas, vadovaudamasis gamintojo
specifikacijomis ir atsakomybės vadovuose
pateiktomis rekomendacijomis.
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Apžiūros
Paruošiamoji apžiūra

Veržlės, varžtai ir kiti tvirtinimo elementai
Antžeminio įtvirtinimo elementas

Įsitikinkite, kad operatoriaus ir saugos vadovai
yra neiškomplektuoti, įskaitomi ir laikomi tam
skirtoje vietoje platformoje.
Įsitikinkite, kad visi lipdukai yra vietoje ir
įskaitomi. Žr. skyrių „Apžiūros“.

Įėjimo į platformą turėklas arba varteliai
Diržų tvirtinimo vietos
Patikrinkite visą mašiną ir įsitikinkite, kad nėra šių
pažeidimų:

Patikrinkite ar nėra hidraulinės alyvos protėkių
ir alyvos lygis yra normalus. Jeigu reikia,
papildykite alyvos. Žr. skyrių „Priežiūra“.

Suvirinimo siūlių ar struktūrinių detalių
įtrūkiai

Patikrinkite, ar nėra akumuliatoriaus tirpalo
protėkių ir tirpalo lygis yra normalus. Jeigu
reikia, įpilkite daugiau distiliuoto vandens. Žr.
skyrių „Priežiūra“.

Pernelyg daug rūdžių, korozijos ir
oksidacijos

Patikrinkite, ar nėra toliau išvardytų detalių ir
vietų pažeidimo požymių, ar netrūksta ir nėra
netinkamai pritvirtintų dalių ir neleistinų pakeitimų:

Įlinkiai ar mašinos sugadinimo ženklai

Įsitikinkite, kad yra visi struktūriniai ir kiti kritiniai
komponentai, visi atitinkami tvirtinimo elementai
ir kaiščiai – savo vietose ir tinkamai priveržti.
Patikrinkite, ar abu akumuliatorių blokai yra
savo vietose ir tinkamai prijungti.
Baigę apžiūrą patikrinkite, ar visi gaubtai yra
savo vietose ir pritvirtinti.

Elektrinės detalės, elektros instaliacija ir
elektriniai kabeliai
Hidraulinės žarnos, tvirtinimo elementai,
cilindrai ir pagrindiniai vožtuvai
Hidraulinis bakas
Varantysis ir disko varikliai ir transmisijos
ašys
Stabdžių trinkelės
Padangos ir ratai
Ribojimo jungikliai ir garsinis signalas
Įspėjamieji signalai ir švyturėliai (jei yra)
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Operatoriaus vadovas

Apžiūros
Pagrindiniai funkcijų bandymo
principai

Naudokite tik jei atitinkate šias
sąlygas:
Žinote ir mokate taikyti praktikoje saugaus
naudojimosi mašina principus, išdėstytus šiame
operatoriaus vadove.
1. Venkite pavojingų situacijų.

Funkcijų bandymo tikslas yra nustatyti visus
nesklandumus prieš pradedant naudoti mašiną
darbe. Operatorius privalo laikytis nuoseklių
instrukcijų ir išbandyti visas mašinos funkcijas.
Niekada nenaudokite blogai veikiančios mašinos.
Jei randate nesklandumų, būtinai pažymėkite
mašiną ir nenaudokite jos darbams. Mašinos
remontą gali atlikti tik kvalifikuotas serviso
specialistas, vadovaudamasis gamintojo
specifikacijomis.
Atlikus remonto darbus, prieš naudodamas mašiną
darbams operatorius vėl turi atlikti apžiūrą ir
išbandyti mašinos funkcijas.

2. Prieš naudodami visada atlikite mašinos
apžiūrą.
3. Prieš pradėdami naudotis mašina, visada
išbandykite jos funkcijas.
Įsitikinkite, kad žinote ir suprantate
mašinos funkcijų išbandymo principus,
prieš pereidami prie kito skyriaus.
4. Apžiūrėkite darbo vietą.
5. Naudokite mašiną tik numatytiems darbams.
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Apžiūros
Antžeminiai valdikliai

Mašinos funkcijų bandymas

1 Bandymams pasirinkite tvirtą, lygią vietą,
kurioje nėra kliūčių.

8 Ištraukite raudoną platformos avarinio
išjungimo mygtuką į įjungimo padėtį. Pasukite
jungiklį į platformos valdymo padėtį.

2 Pasukite jungiklį į antžeminio valdymo padėtį.
3 Ištraukite raudoną avarinio išjungimo mygtuką į
įjungimo padėtį.
Rezultatas: sumirksi švyturėlis (jei yra).

9 Atidarykite antžeminių
valdiklių šone esantį disko
gaubtą ir suraskite posvyrio
jutiklį.
10 Nuspauskite vieną posvyrio
jutiklio šoną.

Avarinio išjungimo bandymas
4 Paspauskite raudoną avarinio išjungimo
mygtuką į išjungimo padėtį.

Rezultatas: skamba
platformos pavojaus
signalas.

Rezultatas: visos funkcijos turi neveikti.
5 Ištraukite raudoną avarinio išjungimo mygtuką į
įjungimo padėtį.

Mašinos funkcijų bandymas

Avarinių valdiklių bandymas
11 Pasukite jungiklį į antžeminio valdymo padėtį.
12 Ištraukite raudoną avarinio išjungimo mygtuką į
įjungimo padėtį.

6 Nespauskite ir nelaikykite funkcijų
įjungimo mygtuko. Pabandykite
įjungti kiekvieną strėlės ir
platformos funkcijos jungiklį.

13 Laikydami avarinio įjungimo
mygtuką, įjunkite kiekvieną strėlės
funkcijos jungiklį.

Rezultatas: neturėtų veikti jokia strėlės ir
platformos funkcija.

Pastaba: norėdami taupyti akumuliatorių
energiją išbandykite kiekvieną funkciją daliniu
ciklu.

7 Paspauskite ir palaikykite funkcijos įjungimo
mygtuką, įjunkite visus strėlės ir platformos
funkcijos jungiklius.

Rezultatas: visos strėlės funkcijos turėtų veikti.

Rezultatas: visos strėlės ir platformos funkcijos
turi veikti visu ciklu. Leidžiantis strėlei turėtų
pasigirsti garsinis nuleidimo pavojaus signalas.
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Apžiūros
Platformos valdikliai

Mašinos funkcijų bandymas

14 Pasukite jungiklį į platformos valdymo padėtį.

21 Paspauskite kojinį jungiklį.

15 Ištraukite raudoną platformos avarinio
išjungimo mygtuką į įjungimo padėtį.

22 Aktyvinkite kiekvieną mašinos funkciją svirtimi
ar jungikliu.
Rezultatas: visos strėlės ir platformos funkcijos
turi veikti visu ciklu. Leidžiantis strėlei turėtų
pasigirsti garsinis nuleidimo pavojaus signalas.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo užrašas
„SYSTEM READY“ (sistema pasirengusi).

Avarinio išjungimo bandymas

Vairavimo režimų bandymas

16 Paspauskite raudoną platformos avarinio
išjungimo mygtuką į išjungimo padėtį.

23 Paspauskite kojinį jungiklį.
24 Paspauskite važiavimo svirties viršuje esantį
jungiklį kryptimi, kuri nurodyta mėlynu trikampiu
valdymo skydelyje.

Rezultatas: LCD ekrane nieko nerodoma.
17 Išbandykite kiekvieną mašinos funkciją.

Rezultatas: važiuoklės vairuojamieji ratai turi
pasisukti mėlynu trikampiu pažymėta kryptimi.

Rezultatas: visos funkcijos turi neveikti.
18 Ištraukite raudoną avarinio išjungimo mygtuką.

Garsinio signalo bandymas

25 Paspauskite jungiklį kryptimi, kuri nurodyta
geltonu trikampiu valdymo skydelyje.
Rezultatas: važiuoklės vairuojamieji ratai turi
pasisukti geltonu trikampiu pažymėta kryptimi.

19 Paspauskite garsinio signalo mygtuką.
Rezultatas: turi pasigirsti garsinis signalas.

Kojinio jungiklio bandymas
20 Nepaspauskite kojinio jungiklio ir išbandykite
visas mašinos funkcijas.
Rezultatas: funkcijos turėtų neveikti.
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Apžiūros
Važiavimo ir stabdymo bandymas

Važiavimo įjungimo sistemos bandymas

26 Paspauskite kojinį jungiklį.

29 Paspauskite kojinį jungiklį
ir nuleiskite strėlę į
suskleistą padėtį.

27 Lėtai pastumkite važiavimo valdymo svirtį
mėlyna rodykle nurodyta kryptimi, kol mašina
pradės judėti, tuomet grąžinkite svirtį į centrinę
padėtį.
Rezultatas: mašina turi važiuoti mėlynos
rodyklės ant važiuoklės nurodyta kryptimi,
tuomet staiga sustoti.
28 Lėtai stumkite valdymo svirtį geltona rodykle
nurodyta kryptimi, kol mašina pradės judėti,
tuomet grąžinkite svirtį į centrinę padėtį.
Rezultatas: mašina turi važiuoti geltonos
rodyklės ant važiuoklės nurodyta kryptimi,
tuomet staiga sustoti.
Pastaba: stabdžiai turi gebėti išlaikyti mašiną ant
visų nuolydžių, ant kurių ji gali užvažiuoti.

30 Pasukite diską,
kol pirminė strėlė
pasisuks už vieno iš
nevairuojamųjų ratų.
Rezultatas: turi įsijungti važiavimo įjungimo
indikacinė lemputė ir šviesti, kol strėlės padėtis
atitiks nurodytas ribas.
31 Patraukite važiavimo valdymo svirtį iš centrinės
padėties.
Rezultatas: važiavimo funkcija turėtų neveikti.
32 Pastumkite važiavimo įjungimo jungiklį į bet
kurią pusę ir lėtai pastumkite važiavimo svirtį iš
centrinės padėties.
Rezultatas: važiavimo funkcija turėtų veikti.
Pastaba: kai naudojama važiavimo įjungimo
sistema, mašina gali važiuoti priešinga kryptimi,
nei judinama važiavimo ir
Mėlyna
vairavimo svirtis.
Važiavimo krypčiai nustatyti
naudokite spalvines krypties
rodykles ant platformos
valdiklių ir važiuoklės.
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Operatoriaus vadovas

Apžiūros
Riboto važiavimo greičio bandymas

Rezultatas: didžiausias pasiekiamas važiavimo
greitis, kai išstumta pirminė strėlė, neturi viršyti
6,5 cm/sek.

33 Paspauskite kojinį jungiklį.
34 Pakelkite pirminę strėlę apie 82 cm.
35 Lėtai pastumkite važiavimo valdymo svirtį į viso
greičio padėtį.
Rezultatas: didžiausias pasiekiamas važiavimo
greitis, kai pakelta pirminė strėlė, neturi viršyti
24 cm/sek.

Jei važiavimo greitis, kai pirminė strėlė išstumta
ir yra už vieno iš nevairuojamųjų ratų, didesnis
nei 6,5 cm/sek., iškart pažymėkite mašiną ir jos
nebenaudokite.

Avarinių valdiklių bandymas

36 Nuleiskite pirminę strėlę į suskleistą padėtį.

46 Ištraukite raudoną avarinio išjungimo mygtuką į
įjungimo padėtį.

37 Pakelkite antrinę strėlę apie 42 cm.

47 Paspauskite kojinį jungiklį.

38 Lėtai pastumkite važiavimo valdymo svirtį į viso
greičio padėtį.

48 Laikydami avarinio įjungimo
mygtuką, įjunkite kiekvieną strėlės
funkcijos jungiklį.

Rezultatas: didžiausias pasiekiamas važiavimo
greitis, kai pakelta antrinė strėlė, neturi viršyti
24 cm/sek.

Pastaba: norėdami taupyti
akumuliatorių energiją išbandykite kiekvieną
funkciją daliniu ciklu.

39 Nuleiskite antrinę strėlę į suskleistą padėtį.

Rezultatas: visos strėlės funkcijos turėtų veikti.
Važiavimo funkcijos turėtų neveikti su pagalbiniu
maitinimo šaltiniu.

40 Išstumkite pirminę strėlę apie 10 cm.
41 Lėtai pastumkite važiavimo valdymo svirtį į viso
greičio padėtį.
Rezultatas: didžiausias pasiekiamas važiavimo
greitis, kai išstumta pirminė strėlė, neturi viršyti
24 cm/sek.
42 Įtraukite strėlę į suskleistą padėtį.
Jei važiavimo greitis, kai pakelta pirminė strėlė,
pakelta antrinė strėlė arba išstumta pirminė strėlė,
didesnis nei 24 cm/sek., iškart pažymėkite mašiną
ir jos nebenaudokite.
43 Pasukite diską, kol pirminė strėlė pasisuks už
vieno iš nevairuojamųjų ratų.

Kėlimo ir važiavimo pasirinkimo funkcijos
bandymas
49 Paspauskite kojinį jungiklį.
50 Pastumkite važiavimo valdymo svirtį iš
centrinės padėties ir įjunkite strėlės funkcijos
pasirinkimo jungiklį.
Rezultatas: neturėtų veikti jokios strėlės funkcijos.
Mašina pajudės valdymo skydelyje nurodyta
kryptimi.
Prieš naudodami mašiną pataisykite visus gedimus.

44 Išstumkite pirminę strėlę apie 10 cm.
45 Lėtai pastumkite važiavimo valdymo svirtį į viso
greičio padėtį.
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Apžiūros
Apžiūros darbo vietoje sąrašas
Atkreipkite dėmesį ir saugokitės šių pavojingų
situacijų:
skardžių ir duobių;
iškilimų, kelio kliūčių ir nuolaužų;

Naudokite tik jei atitinkate šias
sąlygas:
Žinote ir mokate taikyti praktikoje saugaus
naudojimosi mašina principus, išdėstytus šiame
operatoriaus vadove.
1. Venkite pavojingų situacijų.

nuožulnių paviršių;
nestabilių ar slidžių paviršių;
aukštuminių kliūčių ir aukštos įtampos
konstrukcijų;
pavojingų vietovių;
paviršiaus, nepajėgiančio atlaikyti visų mašinos
poveikio jėgų;

2. Prieš naudodami visada atlikite mašinos
apžiūrą.

vėjo ir oro sąlygų;

3. Prieš pradėdami naudotis mašina, visada
išbandykite jos funkcijas.

neįgaliotų darbuotojų buvimo;
kitų galinčių būti nesaugių sąlygų.

4. Apžiūrėkite darbo vietą.
Gerai susipažinkite su darbo vieta prieš
pereidami prie kito skyriaus.
5. Naudokite mašiną tik numatytiems darbams.

Apžiūros darbo vietoje
principai
Darbo vietos apžiūra leidžia operatoriui įsitikinti,
kad darbo vieta yra tinkama saugiam darbui su
mašina. Operatorius turi atlikti šiuos veiksmus
prieš pristatydamas mašiną į darbo vietą.
Operatorius privalo perskaityti ir įsiminti informaciją
apie darbo vietos pavojus, o vėliau saugotis ir
vengti jų judėdamas, ruošdamas mašiną darbui ir
dirbdamas su ja.

30

Z-33/18

Dalies Nr. 1257143LT

Pirmas leidimas • Pirmas spausdinimas

Operatoriaus vadovas

Apžiūros
Lipdukų apžiūra
Vadovaudamiesi kitame puslapyje pateiktais
paveikslėliais, įsitikinkite, jog visi lipdukai yra įskaitomi
ir savo vietose.
Toliau pateikiamas sąrašas su kiekiais ir aprašais.
Vnt.

Kodas

Lipduko aprašymas

133067

Etiketė – elektros smūgio
pavojus, ribojimo jungikliai

3

1257156

Antžeminis valdymo skydelis

1

1257157

Platformos valdymo skydelis

1

1258982

Etiketė – ratų apkrova

4

1258499

Etiketė – kėlimo schema, Z-33/18

2

114248

Etiketė – apvirtimo pavojus,
posvyrio pavojaus signalas

1

Kodas

Lipduko aprašymas

27204

Rodyklė – mėlyna

1

27205

Rodyklė – geltona

1

27206

Trikampis – mėlynas

2

27207

Trikampis – geltonas

2

28174

Etiketė – platformos maitinimas,
230 V

2

40434

Etiketė – diržo tvirtinimo taškas

4

133286

Etiketė – kroviklio maitinimas,
230 V

1

52969

Kosmetika – „Genie Boom“

1

1258498

Kosmetika – Z-33/18

1

09.4618.1625 Etiketė – „Genie“

219956

Etiketė – platformos perkrova

1

82481

Etiketė – akumuliatoriaus ir
kroviklio sauga

2

82487

Etiketė – skaityti vadovą

219958

Vnt.

114334

Etiketė – elektros smūgio
pavojus, KS maitinimas

1

114345

Etiketė – apvirtimo pavojus,
akumuliatoriai

2

1254595

Kosmetika – „Genie“

1

219626

Kosmetika – „Genie“

1

1258500

Etiketė – avarinis nuleidimas

1

1254814

Kosmetika – „Genie Blue“

1
1

52475

Etiketė – pritvirtinimas
transportuojant

4

72086

Etiketė – kėlimo taškas

6

2

1261869

1

Etiketė – apvirtimo, suspaudimo
pavojus

Etiketė – nuvažiavimo nuo kelio
pavojus

1

1262127

Etiketė – nenaudoti vandens

2

1258501

Etiketė – apvirtimo pavojus, CE

1

114427

Ekrano apsauga

1

97815

Etiketė – apatinis turėklas

1

114249

Etiketė – apvirtimo pavojus,
padangos

4

114252

Etiketė – apvirtimo pavojus

3
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Apžiūros
Serijos

1257157 1254595 114427 52475 114249 72086 114252 etiketė 1258500

219626 1257156

Antžeminiai
valdikliai

1254814
114249
1258982

Saugos
etiketė

27207
114345
82481

72086
52475
40434 72086

1258982 133067 82487

1258499

Važiuoklė
Platforma

27207
27204
133286
114334
27206

219958
219956
1261869
133067
44981
40434
97815
82487

82481
114345
27206
27205
52969
114252

28174 arba
28235 40434 114248 Saugos
juosta

28174 72086 40434

1258501 Saugos juosta
Šešėlis rodo, kad lipdukas
nematomas, t. y. priklijuotas
iš vidinės pusės.

114252
1262127
133067

Saugos
juosta

114249
1258982
1258499
72086
52475

1262127
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Naudojimo instrukcijos
Pagrindai

Naudokite tik jei atitinkate šias
sąlygas:
Žinote ir mokate taikyti praktikoje saugaus
naudojimosi mašina principus, išdėstytus šiame
operatoriaus vadove.
1. Venkite pavojingų situacijų.
2. Prieš naudodami visada atlikite mašinos
apžiūrą.
3. Prieš pradėdami naudotis mašina, visada
išbandykite jos funkcijas.

Dalyje „Naudojimo instrukcijos“ pateikiami
nurodymai, susiję su kiekvienu mašinos veikimo
aspektu. Operatorius privalo laikytis visų saugos
taisyklių ir nurodymų, pateikiamų operatoriaus,
saugos ir atsakomybės vadovuose.
Naudoti mašiną kitais tikslais, išskyrus darbuotojų,
jų įrankių ir medžiagų kėlimą į aukštai esančią
darbo vietą, yra nesaugu ir pavojinga.
Mašiną gali valdyti tik išmokyti ir įgalioti asmenys.
Jei mašiną skirtingu pamainos metu naudos
daugiau nei vienas operatorius, visi jie turi būti
kvalifikuoti ir laikytis visų operatoriaus, saugos ir
atsakomybės vadovuose pateiktų saugos taisyklių
ir nurodymų. Tai reiškia, kad kiekvienas naujas
operatorius prieš naudodamas mašiną turi atlikti
apžiūrą prieš naudojimą, funkcinius bandymus ir
apžiūrą darbo vietoje.

4. Apžiūrėkite darbo vietą.
5. Naudokite mašiną tik numatytiems
darbams.
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Naudojimo instrukcijos
Avarinis išjungimas

Avarinis maitinimas

Įspauskite antžeminių valdiklių ar platformos
valdiklių raudoną avarinio išjungimo mygtuką į
išjungimo padėtį, kad išjungtumėte visas mašinos
funkcijas.
Sutaisykite funkcijas, veikiančias tuo metu, kai
įspaustas bet kuris raudonas avarinio išjungimo
mygtukas.

Jei pirminis maitinimo šaltinis sugenda, naudokite
avarinį maitinimo šaltinį.
1 Pasukite jungiklį į antžeminio arba platformos
valdymo padėtį.
2 Ištraukite raudoną avarinio išjungimo mygtuką į
įjungimo padėtį.

Antžeminiai valdikliai turi didesnę galią nei
platformos raudonas avarinio išjungimo mygtukas.

3 Kai naudojate platformos valdiklius,
paspauskite kojinį jungiklį.
4 Kartu laikykite avarinį bet kurios
pusės maitinimo jungiklį ir aktyvinkite
norimą funkciją.
Važiavimo funkcija neveiks su pagalbiniu
maitinimo šaltiniu.

Valdymas nuo žemės
1 Pasukite jungiklį į antžeminio valdymo padėtį.
2 Ištraukite raudoną avarinio išjungimo mygtuką į
įjungimo padėtį.

Platformos
nustatymas

padėties

1 Paspauskite ir palaikykite funkcijų
įjungimo mygtuką.
2 Pastumkite atitinkamą jungiklį atsižvelgdami į
valdiklių skydelio ženklinimą.
Antžeminiai valdikliai neleidžia naudotis važiavimo
ir vairavimo funkcijomis.
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Naudojimo instrukcijos
Valdymas nuo platformos

Važiavimas

1 Pasukite jungiklį į platformos valdymo padėtį.

1 Paspauskite kojinį jungiklį.

2 Ištraukite abu raudonus platformos ir antžeminių
valdiklių avarinio išjungimo mygtukus į įjungimo
padėtį.

2 Greičio didinimas: lėtai patraukite važiavimo
valdymo svirtį iš centrinės padėties.

Platformos padėties nustatymas

Greičio mažinimas: lėtai patraukite važiavimo
valdymo svirtį link centrinės padėties.

1 Nustatykite strėlės funkcijos greičio valdiklį ties
norimu greičiu.

Sustojimas: grąžinkite važiavimo valdymo svirtį
į centrinę padėtį arba atleiskite kojinį jungiklį.

Pastaba: vairavimo ir važiavimo funkcijoms strėlės
funkcijų greičio valdiklis poveikio neturi.
2 Paspauskite kojinį jungiklį.
3 Lėtai pastumkite atitinkamą funkcijų valdymo
svirtį arba jungiklį atsižvelgdami į valdiklių
skydelio ženklinimą.

Vairavimas
1 Paspauskite kojinį jungiklį.

Mašinos važiavimo krypčiai nustatyti naudokite
spalvines krypties rodykles, esančias ant
platformos valdiklių ir važiuoklės.
Išstūmus arba pakėlus strėlę mašinos važiavimo
greitis ribojamas.

Važiavimas ant šlaito
Nustatykite mašinos įkalnės, nuokalnės ir šoninio
posvyrio parametrus, nurodykite įkalnės lygį.
Didžiausias nuolydis,
kai platforma nuokalnėje
(laipsniškumas):

2 Jungikliu, esančiu važiavimo valdymo svirties
viršuje, pasukite vairuojamuosius ratus.
Ratų pasisukimo krypčiai nustatyti naudokite
spalvines krypties rodykles, esančias ant
platformos valdiklių ir važiuoklės.

30 % (17°)
Didžiausias nuolydis, kai
platforma įkalnėje:
20 % (11°)
Didžiausias šoninis posvyris:
25 % (14°)
Pastaba: nuolydžio duomenys priklauso nuo
paviršiaus sąlygų ir tinkamo sukibimo.
Patikrinkite, ar strėlė yra žemiau nei horizontali
padėtis, o platforma – tarp ratų.
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Naudojimo instrukcijos
Nuolydžio lygio nustatymas:

Važiavimo įjungimas

Pamatuokite nuolydį skaitmeniniu nuolydžio
matuokliu ARBA atlikite toliau aprašytą procedūrą.

Šviečianti lemputė rodo,
kad strėlė pasisuko toliau
nei nevairuojamasis ratas ir
važiavimo funkcija išjungta.

Priemonės:
•

gulsčiukas;

•

bent 1 m ilgio lenta;

•

matavimo juosta.

Norėdami važiuoti, pastumkite
važiavimo įjungimo jungiklį į bet
kurią pusę ir lėtai pastumkite
važiavimo svirtį iš centrinės
padėties.

Padėkite lentą ant šlaito.

Turėkite omenyje, kad mašina gali pradėti važiuoti
priešinga kryptimi, nei valdoma važiavimo ir
vairavimo jungikliais.

Žemiau esančiame gale ant lentos uždėkite
gulsčiuką ir kelkite tą lentos galą, kol lenta bus
horizontali.
Laikydami lentą išmatuokite vertikalų atstumą nuo
lentos iki žemės.

Mašinos važiavimo krypčiai nustatyti visuomet
naudokite spalvines krypties rodykles, esančias
ant platformos valdiklių ir važiuoklės.

Padalykite išmatuotą atstumą (pakilimą) iš lentos
ilgio ir padauginkite iš 100.
Pastabos: disko sukimąsi galima išjungti, kai strėlė
įtraukta – tai leidžia automatinė valdymo sistema.
Žr. ekrane pateikiamą pranešimą.

Pavyzdžiui:

ilgis

Pirminės strėlės nuleidimo funkciją galima
išjungti kai strėlė yra prie važiuoklės – tai
leidžia automatinė valdymo sistema. Žr. ekrane
pateikiamą pranešimą.

aukštis

Pirminę strėlę galima pakelti, kai antrinė strėlė
nuleista – tai leidžia automatinė valdymo sistema.
Žr. ekrane pateikiamą pranešimą.

Lentos ilgis = 3,6 m
Ilgis = 3,6 m
Aukštis = 0,3 m
0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083; 0,083 x 100 = 8,3 %
nuolydis
Jei posvyris viršija didžiausią nuokalnės, įkalnės
ar šoninį posvyrį, mašiną į šlaitą reikia užvežti arba
užtempti. Žr. skyrių „Mašinos transportavimas ir
kėlimas“.
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Naudojimo instrukcijos
Mašinos nelygumo indikacinė lemputė

Platformos perkrovos indikacinė lemputė

Jei pakėlus platformą pasigirsta
posvyrio pavojaus signalas,
užsidega mašinos nelygumo
indikacinė lemputė, važiavimo
viena ar abiem kryptimis funkcija
neveikia. Nustatykite strėlės padėtį
nuokalnėje, kaip parodyta toliau.

Mirksinti lemputė rodo, kad
platforma yra perkrauta ir
funkcijos neveiks. Platformos
valdymo skydelio LCD ekrane
bus rodoma „PLATFORM IS
OVERLOADED“ (platforma
perkrauta).

Prieš nuvažiuodami ant tvirto,
lygaus paviršiaus atlikite toliau
nurodytus veiksmus ir nuleiskite
strėlę. Leisdami strėlę jos nesukite.

Mažinkite platformos svorį, kol lemputė užges.

Jei posvyrio pavojaus signalas
įsijungia, kai platforma
yra įkalnėje, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Nuleiskite pirminę strėlę.

Jei platformos valdymo skydelio LCD ekrane rodoma
„OVERLOAD RECOVERY“ (būsenos atkūrimas
po perkrovos), esant platformos perkrovai bus
naudojama avarinė nuleidimo sistema. Daugiau
informacijos, kaip panaikinti šį pranešimą, rasite
atitinkamame „Genie“ priežiūros vadove.

Po kiekvieno naudojimo

2. Nuleiskite antrinę strėlę.

1 Pasirinkite saugią stovėjimo vietą – tvirtą, lygų
paviršių, kuriame nėra kliūčių ir eismo.

3. Įtraukite pirminę strėlę.

2 Įtraukite ir nuleiskite strėlę į suskleistą padėtį.

Jei posvyrio pavojaus signalas
įsijungia, kai platforma yra
nuokalnėje, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Įtraukite pirminę strėlę.

3 Pasukite diską, kad strėlė būtų tarp
nevairuojamųjų ratų.
4 Pasukite paleidimo raktelį į išjungimo padėtį,
ištraukite raktelį ir saugiai padėkite.
5 Įkraukite akumuliatorius.

2. Nuleiskite antrinę strėlę.
3. Nuleiskite pirminę strėlę.
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Naudojimo instrukcijos
Standartiniai akumuliatoriai
1 Nuimkite akumuliatorių dangtelius ir patikrinkite
akumuliatoriaus rūgšties lygį. Jei reikia, įpilkite
distiliuoto vandens, kad jis padengtų plokšteles.
Neperpildykite iki krovimo ciklo.

Akumuliatoriaus ir kroviklio
instrukcijos
Perskaitykite ir laikykitės šių
nurodymų:

2 Uždėkite akumuliatoriaus dangtelius.
3 Akumuliatoriaus kroviklį prijunkite prie
įžemintos KS grandinės.
4 Kroviklis parodys, kai akumuliatorius bus
visiškai įkrautas.
5 Kai krovimo ciklas baigsis, patikrinkite
akumuliatoriaus rūgšties lygį. Pripilkite
distiliuoto vandens iki pildymo vamzdelio
apačios. Neperpildykite.

Nenaudokite išorinių kroviklių ar kraunančiųjų
akumuliatorių.
Akumuliatorius kraukite gerai vėdinamoje
vietoje.
Krovimo procesui naudokite tinkamą KS
įvesties įtampą, ji nurodyta ant kroviklio.

Sausasis akumuliatoriaus
pripildymas ir krovimo
instrukcijos

Naudokite tik „Genie“ patvirtintus
akumuliatorius ir kroviklius.
Nenaudokite mašinos su prijungtu
akumuliatoriaus krovikliu.

1 Nuimkite akumuliatoriaus dangtelius, nuo
akumuliatoriaus vėdinimo angos nuimkite
plastikinį dangtelį.

Akumuliatorių krovimas

2 Kiekvienam elementui su akumuliatoriaus
rūgštimi (elektrolitu) pilkite skysčio tiek, kol jo
pakaks plokštelėms apsemti.

1 Prieš pradėdami krauti akumuliatorius
patikrinkite, ar jie prijungti.
2 Atidarykite akumuliatorių skyrių. Skyrius turi likti
atdaras per visą krovimo ciklą.

Nepripildykite iki didžiausio lygio, kol neatliktas
akumuliatoriaus krovimo ciklas. Dėl perpildymo
akumuliatorių kraunant gali išsilieti rūgštis.
Neutralizuokite išsiliejusią akumuliatoriaus rūgštį
soda ir vandeniu.
3 Uždėkite akumuliatoriaus dangtelius.
4 Kraukite akumuliatorių.
5 Kai krovimo ciklas baigsis, patikrinkite
akumuliatoriaus rūgšties lygį. Pripilkite
distiliuoto vandens iki pildymo vamzdelio
apačios. Neperpildykite.
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Mašinos transportavimas ir kėlimas
Prieš transportavimą užfiksuokite diską
sukimosi fiksatoriumi. Prieš naudodami mašiną
atblokuokite diską.
Nevažiuokite ant šlaito, kurio nuolydis viršija
nuokalnės, įkalnės ar šoninio posvyrio
parametrus. Žr. skyriaus „Naudojimo
instrukcijos“ dalį „Važiavimas šlaitu“.

Perskaitykite ir laikykitės šių
nurodymų:

Jei nuolydis po transportavimo priemone viršija
didžiausius įkalnės ar nuokalnės nuolydžio
parametrus, mašiną reikia pakrauti arba iškrauti
naudojant gervę, kaip aprašyta stabdžių
atleidimo dalyje. Nuolydžių parametrai nurodyti
dalyje „Specifikacijos“.

„Genie“ pateikia šią saugos informaciją
kaip rekomendaciją. Operatoriai turi patys
pasirūpinti, kad mašina būtų saugi, priekaba
parinkta pagal JAV transporto departamento
reikalavimus, kitus vietinius reglamentus ir
įmonės politiką.
„Genie“ klientai, norintys keltuvą ar „Genie“
gaminį pakrauti į konteinerį, turėtų kreiptis
į krovinių gabenimo specialistus, turinčius
patirties statybų ir kėlimo įrangos paruošimo
tarptautiniams gabenimams, krovimo ir
pritvirtinimo patirties.

Atlaisvintų ratų konfigūracija
vilkimo procesui
Po ratais padėkite trinkeles, kad mašina neriedėtų.

Mašiną į sunkvežimį ar iš jo turi perkelti tik
kvalifikuoti keltuvo operatoriai.
Transportavimo sunkvežimis turi būti pastatytas
ant lygaus paviršiaus.
Transportavimo sunkvežimis turi būti saugiai
pritvirtintas, kad kraunant mašiną nejudėtų.
Įsitikinkite, kad transporto priemonės keliamoji
galia, paviršiai, grandinės ar tvirtinimo lynai
yra pakankami mašinos svoriui atlaikyti.
„Genie“ keltuvai, palyginti su jų dydžiu, yra
labai sunkūs. Mašinos svoris nurodytas serijos
lipduke. Serijos lipduko vieta nurodyta skyriuje
„Apžiūros“.

Dalies Nr. 1257143LT

Atleiskite nevairuojamųjų ratų stabdžius
pasukdami transmisijos
Išjungti
ašies atjungimo dangtelius.
Patikrinkite, ar gervės lynas
tinkamai pritvirtintas prie
važiuoklės tvirtinimo taškų,
kelyje nėra kliūčių.
Norėdami įjungti stabdžius,
atlikite aprašytas
procedūras atvirkštine tvarka.

Ijungti

Pastaba: nerekomenduojama vilkti „Genie
Z-33/18“. Jei mašiną reikia vilkti, neviršykite
3,2 km/val. greičio.

Z-33/18
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Mašinos transportavimas ir kėlimas

enie Industries

Pritvirtinimas sunkvežimyje
ar priekaboje prieš
transportuojant

Platformos užfiksavimas – Z-33/18
Patikrinkite, ar platforma nėra suskleistoje padėtyje.
Platformą pritvirtinkite nailoniniu diržu, uždėtu
ant platformos tvirtinimo elemento, greta strėlės
išstumiamojo galo (žr. toliau). Tvirtindami strėlės dalį
nevartokite per didelės jėgos.

Kiekvieną kartą gabendami mašiną naudokite
disko sukimosi fiksatorius.

Z-33/18
1

1 Disko sukimosi fiksatorius
Prieš transportuodami pasukite paleidimo raktelį į
išjungimo padėtį ir jį ištraukite.
Apžiūrėkite visą mašiną, ar nėra atsilaisvinusių ar
nepritvirtintų dalių.
1258499 A

Važiuoklės pritvirtinimas
Naudokite didesnės keliamosios galios grandines.
Naudokite mažiausiai 4 grandines ar diržus.
Pataisykite grandinių padėtis, kad jų
nepažeistumėte.
Schema pateikiama skyriuje „Kėlimo instrukcijos“.
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Mašinos transportavimas ir kėlimas
Kėlimo instrukcijos
Visiškai nuleiskite ir įtraukite strėlę. Nuo mašinos
nuimkite visus laisvus komponentus.
Norėdami užblokuoti diską naudokite jo fiksatorių.

Perskaitykite ir laikykitės šių
nurodymų:
Lynus prie mašinos turi prikabinti kvalifikuoti
specialistai.

Nustatykite mašinos svorio centrą pagal šiame
lape pateiktą paveikslėlį.
Lynus kabinkite tik prie tam skirtų mašinos kėlimo
vietų.
Sureguliuokite lynus, kad išvengtumėte mašinos
pažeidimų ir išlaikytumėte ją lygią.

Mašiną gali kelti tik sertifikuoti keltuvo
operatoriai ir tik pagal galiojančius kėlimo
reikalavimus.

Svorio centras

Įsitikinkite, kad keltuvo keliamoji galia, paviršiai,
tvirtinimo elementai ar linijos yra pakankami
mašinos svoriui atlaikyti. Mašinos svoris
nurodytas serijos lipduke.

Z-33/18

X ašis

Y ašis

925,3 mm
36,4 col.

682 mm
26,9 col.

Y ašis
Svorio
centras

X
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Priežiūra
Hidraulinės alyvos lygio
tikrinimas

Perskaitykite ir laikykitės šių
nurodymų:
Operatorius gali atlikti tik kasdienės priežiūros
veiksmus, aprašytus šiame vadove.
Pagal tvarkaraštį numatytą techninę apžiūrą
turi atlikti tik kvalifikuotas serviso meistras,
vadovaudamasis gamintojo specifikacijomis.

Kad mašina tinkamai veiktų, būtina palaikyti
tinkamą hidraulinės alyvos lygį. Jei hidraulinės
alyvos lygis bus netinkamas, kyla pavojus pažeisti
hidraulinius komponentus. Per kasdienius
patikrinimus apžiūros specialistas gali nustatyti
alyvos lygio pakitimus, galinčius rodyti hidraulinės
sistemos problemas.
1 Patikrinkite, ar platforma yra suskleistoje
padėtyje.

Medžiagas išmeskite pagal galiojančius
reikalavimus.

2 Apžiūrėkite matuoklį, esantį hidraulinės alyvos
bako šone.

Naudokite tik „Genie“ patvirtintas atsargines
dalis.

Rezultatas: hidraulinės alyvos lygis turi būti ties
matuoklio juoda žyme.

Priežiūros ženklų paaiškinimai

3 Jei reikia, pripilkite alyvos. Neperpildykite.

Šie ženklai vadove naudojami tam, kad padėtų geriau
suprasti pateikiamas instrukcijas. Kai šalia priežiūros
veiksmo pateikiamas vienas arba keli ženklai, jie turi
toliau nurodytas reikšmes.

Hidraulinės alyvos specifikacijos
Hidraulinės alyvos
tipas

„Shell Tellus S2 V46“ arba
lygiavertė

Įrankiai, reikalingi veiksmui atlikti
Naujos dalys, reikalingos procedūrai atlikti
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Priežiūra
Akumuliatoriaus tikrinimas

Kasdienė priežiūra

Tinkama akumuliatoriaus būklė yra labai svarbi
gerai mašinos veiklai ir darbo saugai. Netinkamas
skysčių lygis arba pažeisti kabeliai ir jungtys gali
sukelti komponentų pažeidimus ir pavojingas
sąlygas.

Techninę priežiūrą, atliekamą kas ketvirtį, kasmet
ir kas dvejus metus, turi atlikti asmuo, kuris yra
kvalifikuotas ir išmokytas atlikti šios mašinos
techninę priežiūrą pagal mašinos priežiūros
instrukcijų procedūras.
Jei mašina nebuvo naudojama ilgiau nei tris
mėnesius, prieš vėl ją eksploatuojant reikia atlikti
ketvirčio apžiūrą.

Elektros smūgio pavojus. Sąlytis su įkaitusiomis
ar įtampingomis grandinėmis gali sukelti sunkų
sužalojimą ar net mirtį. Nusimaukite visus žiedus,
nusisekite laikrodžius ir kitus papuošalus.
Sužalojimų pavojus. Akumuliatoriuose yra rūgšties.
Neišliekite ir neužsipilkite akumuliatoriaus rūgšties.
Neutralizuokite išsiliejusią akumuliatoriaus rūgštį
soda ir vandeniu.
1 Vilkėkite apsauginius drabužius, naudokite akių
apsaugą.
2 Patikrinkite, ar akumuliatoriaus laidų jungtys yra
gerai priveržtos ir nesurūdijusios.
3 Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus prilaikymo
rėmai yra savo vietoje ir gerai pritvirtinti.
Standartiniai akumuliatoriai
4 Nuimkite akumuliatoriaus dangtelius.
5 Patikrinkite akumuliatoriaus rūgšties lygį.
Jei reikia, pripilkite distiliuoto vandens iki
akumuliatoriaus pildymo vamzdelio apačios.
Neperpildykite.
6 Uždėkite dangtelius.
Pastaba: jei akumuliatoriaus gnybtus ir laidus
patepsite nuo šilumos apsaugančia medžiaga ir
antikoroziniu sandarikliu, apsaugosite juos nuo
rūdžių.
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Specifikacijos
Z-33/18
Didžiausias darbinis aukštis

12 m

Didžiausias platformos aukštis

10 m

Hidraulinis slėgis, didžiausias
(strėlės funkcijos)

207 barai

Hidraulinio bako talpa

20,8 l

Didžiausias suskleistos
mašinos aukštis

1,98 m

Papildomo maitinimo įtampa

24 V NS

Sistemos įtampa

48 V NS

Didžiausias horizontalus siekis

5,57 m

Padangų dydis

Plotis

1,50 m

Ilgis suskleidus

4,17 m

Keliamoji galia

200 kg

Didžiausias vėjo greitis

45 km/val. (12,5 m/
sek.)

Atstumas tarp ratų

1,90 m

Apsisukimo spindulys (išorinis)

3,07 m

Apsisukimo spindulys (vidinis)

1,90 m

Disko sukimasis

400°
nepastovus

Disko išsikišimas
Važiavimo greitis, kai mašina
suskleista

Nėra
5,2 km/val. (1,44 m/
sek.)

Skleidžiamas triukšmas
Garso slėgis ant žemės
darbo vieta

< 70 dBA

Garso slėgis ant platformos
darbo vieta

< 70 dBA

Didžiausias nuolydis, suskleista padėtis
Platforma nuokalnėje

20 % (11°)

Šoninis posvyris

25 % (14°)

Pastaba: nuolydžio duomenys priklauso nuo
paviršiaus sąlygų ir tinkamo sukibimo.
Grindų apkrovos charakteristikos

0,86 km/val.
(0,24 m/sek.)

Didžiausia rato apkrova

Važiavimo greitis, kai išstumta
strėlė**

0,23 km/val.
(0,06 m/sek.)

Slėgis į užimamą grindų plotą

Valdymo prietaisai
Svoris
2WD

14,6 cm
24 V NS, proporcinė
3665 kg
(8080 svarų)

Mašinos svoris priklauso nuo priedų konfigūracijos.
Platformos matmenys
(ilgis x plotis)

117 cm x 76 cm

Platformos išlyginimas

išsilyginanti savaime

Bendra vibracijos, kurią patiria svirčių sistema,
vertė neviršija 2,5 m/sek.2

30 % (17°)

Platforma įkalnėje

Važiavimo greitis, kai pakelta ir
išstumta strėlė*

Ašies prošvaisa

56 x 23 x 43 cm
(22 x 9 x 17 col.)

Padangų kontaktinis slėgis

1925 kg
483 kPa
991 kg/kv. m
9,72 kPa

Pastaba: grindų apkrovos informacija yra apytikslė ir
neapima įvairių priedų konfigūracijų. Ją reikia naudoti
tik su atitinkamais saugos koeficientais.
Pagal „Genie“ politiką gaminiai nuolat tobulinami.
Gaminio specifikacijos gali keistis be išankstinio
pranešimo ar įsipareigojimų.
* Strėlės pakeltos ir įtrauktos arba išstumtos, tačiau
važiuoti leidžiančioje zonoje
** Strėlė išstumta, diskas pasuktas, už važiuoti
leidžiančios zonos

Didžiausia svertinė pagreičio, kurį patiria visas
korpusas, vidutinė kvadratinės šaknies vertė neviršija
0,5 m/sek.2
KS išvestis platformoje
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Specifikacijos
Judesio ribų schema

PĖDOS
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METRAI
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