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Introduktion 
 

Viktigt 

Läs, ta till dig och följ noga dessa 
säkerhetsföreskrifter och driftsanvisningar innan 
maskinen tas i drift. Endast utbildad och 
auktoriserad personal har rätt att manövrera 
maskinen. Denna bruksanvisning bör betraktas 
som en permanent del av maskinen och ska alltid 
finnas till hands i maskinen. Kontakta oss om du 
har några frågor. 

Kontakta oss: 

Internet: www.genielift.com 

E-post: awp.techpub@terex.com 

Manufacturer: 

Terex Global GmbH 
Bleicheplatz 2      
Schaffhausen, 8200 
Switzerland 

EU Authorized representative: 

Genie Industries B.V. 
Boekerman 5 
4751 XK OUD GASTEL  
The Netherlands 

UK Authorized representative: 

Genie UK Limited 
The Maltings 
Wharf Road 
Grantham 
NG31 6BH 
UK 
 

Copyright © 2016 Terex Corporation 

Första upplagan: Andra tryckningen September 2021 

”Genie”, ”S” och ”Z” är registrerade varumärken som tillhör 
Terex South Dakota, Inc. i USA och i många andra länder. 

”GS” är ett varumärke som tillhör Terex South Dakota, Inc. 

”GTH” är ett varumärke som tillhör Terex South Dakota, Inc. 

Dessa maskiner uppfyller kraven hos 

 
Uppfyller EG-direktiv 2006/42/EG 
Se EG-försäkran om överensstämmelse 

 

Leverans av säkerhetsföreskrifter för maskiner 2008 

Uppfyller: 
ANSI A92 
CSA B354 
AS 1418.10 
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Fara 

Underlåtenhet att följa 
anvisningarna och 
säkerhetsreglerna i denna handbok 
och i bruksanvisningen för denna 
maskin kan förorsaka dödsfall eller 
allvarlig personskada. 

Observera: Dessa installationsanvisningar gäller 
endast Genie-modellerna i listan nedan: 

Alla modeller med rörlig plattform (MEWP) 

 Säkerhet 

Läs, förstå och följ alla varningar och instruktioner 
som levereras med ACM. 

När ACM är installerad bör denna bruksanvisning 
betraktas som en permanent del av maskinen och 
ska alltid finnas till hands i maskinen. 

 Definitioner av symboler och risker 

 

Läs kompletteringen, 
artikelnummer 
1277289 

Bakgrund 

Låsenheten används för att begränsa åtkomst 
(Access Control Module, ACM) och funktionalitet 
för obehöriga operatörer. Den styrs av en 
knappsats och/eller RFID-kortläsare. 
Begränsningen skiljer sig mellan olika 
plattformstyper/-modeller. När åtkomst har 
godkänts kan operatören använda alla funktioner 
på maskinen tills de inaktiveras med 
nyckelbrytaren eller nödstoppet på de nedre 
kontrollerna. 

Plats 

Låsenheten kommer, där det är möjligt, att 
monteras nära den nedre kontrollpanelen där den 
syns och är lätt att komma åt. Inga skydd eller lock 
behöver tas bort för att komma åt låsenheten. 

Monteringsplatser på olika modeller: 

Teleskopiska och ledade bommar 

Låsenheten sitter på höljet till svängchassit på 
markkontrollpanelens sida: 

 

1277289
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Saxlyftar 

ACM sitter på chassit nära markreglagen. 

GS RT-modeller anpassade för svår terräng 

 

GS Slab Scissors-modeller 

 

 

GTH 

ACM sitter på den främre instrumentpanelen, 
(kompakta modeller) eller på den högra bakre 
instrumentpanelen (modeller med hög räckvidd 
och roterande): 

Kompakta modeller 

 

Modeller med hög räckvidd och roterande 
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Funktioner 

ACM inaktiverar vissa funktioner på maskinen när 
åtkomsten är begränsad. Placeringen av 
låsenheten kommer att skilja sig åt beroende på 
plattformstyp och enhetens åtkomstläge 

Extra strömförsörjning är alltid tillgänglig 

Åtkomstläge 

Ägaren till maskinen/ACM kan ställa in de fyra 
åtkomstlägena via en anvisad webbplats. Det är 
bara ägaren som kan komma åt den webbplatsen, 
och som har hela ansvaret för att ställa in och 
ändra åtkomstläget. 

 

Do not use access keys (Använd inte 
åtkomstnycklar) 

Enheten kommer att bete sig som om det inte 
finns några tilldelade nycklar, även när det finns 
nycklar tilldelade för den enheten. Maskinen är 
alltid aktiverad. 

Use access keys (Använd åtkomstnycklar) 

Maskinen aktiveras med en giltig kod eller  
RFID-kort. 

Locked for everyone (Låst för alla) 

Maskinen är alltid inaktiverad. 

Unlocked for everyone (Upplåst för alla) 

Maskinen är alltid aktiverad. 

 

IC-maskiner 

ACM kan inaktivera motorstart. När åtkomst nekas 
fungerar inte motorstart. 

Do not use access keys (Använd inte 
åtkomstnycklar): Motorstart är alltid aktiverad. 

Use access keys (Använd åtkomstnycklar): 
Motorn startas med en giltig kod eller RFID-kort. 

Locked for everyone (Låst för alla): Motorstart 
är alltid inaktiverad. 

Unlocked for everyone (Upplåst för alla): 
Motorstart är alltid aktiverad. 

DC: Z30, Z34, Z45 

ACM kan inaktivera körning framåt och bakåt. 

Do not use access keys (Använd inte 
åtkomstnycklar): Körfunktionen är alltid aktiverad. 

Use access keys (Använd åtkomstnycklar): 
Körfunktionerna aktiveras med en giltig kod eller 
RFID-kort. 

Locked for everyone (Låst för alla): 
Körfunktionen är alltid inaktiverad. 

Unlocked for everyone (Upplåst för alla): 
Körfunktionen är alltid aktiverad. 
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DC: Z33, Z60DC/FE 

Beroende på den förinställda maskininställningen 
kan ACM inaktivera följande funktioner: 

• Inaktivera lyftfunktioner 

• Inaktivera lyft- och körfunktionerna 

Do not use access keys (Använd inte 
åtkomstnycklar): Lyft- och/eller körfunktioner är 
alltid aktiverade. 

Use access keys (Använd åtkomstnycklar): 
Lyft- och körfunktionerna aktiveras med en giltig 
kod eller RFID-kort. 

Locked for everyone (Låst för alla): Lyft- 
och/eller körfunktioner är alltid inaktiverade. 

Unlocked for everyone (Upplåst för alla): Lyft- 
och/eller körfunktioner är alltid aktiverade. 

 

Alla GS-modeller DC-drivna 

Låsenheten kan inaktivera kör- och 
lyftfunktionerna. 

Do not use access keys (Använd inte 
åtkomstnycklar): Lyft- och körfunktionerna är 
alltid aktiverade. 

Use access keys (Använd åtkomstnycklar): 
Lyft- och körfunktionerna aktiveras med en giltig 
kod eller RFID-kort. 

Locked for everyone (Låst för alla): Lyft- och 
körfunktionerna är alltid inaktiverade. 

Unlocked for everyone (Upplåst för alla): Lyft- 
och körfunktionerna är alltid aktiverade. 
Driftsanvisningar 
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Kontroll av dekaler 

Kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och 
finns på maskinen. 

Artikelnummer Dekalbeskrivning Ant. 

1277288 Etikett för ACM 1 

Driftsanvisningar 

 

Bild endast som referens, form och storlek kan 
skilja sig åt 

 LED1 LED2 LED3 

Gul Ström - - 

Grön - - ID ok 

Röd   ID avbryt  
 

 

Med knappsatsen 

1 Ange PIN-koden 

2 Bekräfta med # 

3 Grönt ljus i LED3 indikerar godkänt ID 

4 Starta driften 

Med RFID-kort 

1 Placera kortet framför läsaren 

2 Ett pip hörs för att bekräfta kortet 

3 Grönt ljus i LED3 indikerar godkänt ID 

4 Starta driften 

Info 

• Gult ljus i LED1 indikerar att enheten har ström 

• Avbryt knappinmatning med * (börja om igen) 

• Rött ljus i LED3 när inmatningen avbrutits 

• Det är en 10 sekunders fördröjning för 
kodinmatning 

• Använd inte RFID-kort och PIN-kod samtidigt 

• LED2 används inte 

• Stäng av maskinen vid markkontrollerna 
genom att trycka på nödstoppet och vrida 
nyckelbrytaren för att begränsa obehörig 
användning av den rörliga plattformen 
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