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Introduktion
Lift Guard kontaktlarmsystem
Lift Guard kontaktlarmsystem är utformat för att
varna markpersonal när operatören kommer i
oavsiktlig kontakt med plattformsreglagepanelen.
Bommens rörelse avbryts, ett larm ljuder och
varningsljusen blinkar.
Larmsystemet är diskret utformat, och det sitter en
kabel ovanför plattformsreglagepanelen, som
lossnar vid ett ryck. När kabeln rycks ut, dras
utlösaren ur kontaktfästet och plattformens lyftoch körfunktioner inaktiveras. Signalhornet
ljuder och lampor blinkar på plattformen, och
förvarnar andra om att det kan behövas hjälp.
Dessa meddelanden fortsätter tills systemet
återställs.

Fara
Underlåtenhet att följa
anvisningarna och
säkerhetsreglerna i denna handbok
och i bruksanvisningen för denna
maskin kan förorsaka dödsfall eller
allvarlig personskada.
Anmärkning: Dessa installationsanvisningar
gäller Geniemodellerna i listan nedan:
S-bommar: Alla S-40-modeller, alla S-45modeller, alla S-60-modeller, alla S-65-modeller,
alla S-80-modeller, S-85, S-100 S-105 S-120
S-125, SX-125 XC, SX-135 XC, SX-150, SX-180.
Z-bommar: Z30/20N, Z-33/18, alla Z-34-modeller,
alla Z-40/23-modeller, alla Z-45/25-modeller, Z-45
XC, Z-51, alla Z-60/37-modeller, Z-62/40, Z-80/60,
ZX-135/70.
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Introduktion
Kontaktlarm, säkerhet

Inspektion före drift

Läs, förstå och följ alla varningar och anvisningar
som levereras med kontaktlarmet.
Överskrid inte tillåten plattformskapacitet.
Kontaktlarmets vikt minskar den nominella
plattformskapaciteten och måste tas med i
beräkningen av den totala plattformsbelastningen.
Kontaktlarmet väger 10 lbs/4,5 kg.
Kontrollera att kontaktlarmet är säkert installerat.

Definitioner av symboler och
risker

 Kontrollera att bruksanvisningen,
säkerhetshandboken, ansvarshandboken och
alla nödvändiga kompletteringar är kompletta,
går att läsa och förvaras i plattformens
förvaringsfack.
 Kontrollera att alla dekaler finns på maskinen
och att de går att läsa.
Kontrollera att kontaktlarmet inte har skadats, inte
har monterats fel eller saknar delar eller har
ändrats på ett otillåtet sätt.
 Muttrar, bultar och andra fästanordningar
 Ledningar, kablar och
kontaktlarmskomponenter

Kontaktlarmets vikt.
10 lbs/4,5 kg.

 Sprickor i svetsfogar eller bärande
komponenter
Läs kompletteringsanvisningen,
artikelnummer 1278541.
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 Bucklor eller skador på kontaktlarmet
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Introduktion
5

Funktionstest

Kör alla maskinfunktioner.
Ingen maskinfunktion ska fungera.

1

Aktivera inte fotomkopplaren och tryck hårt på
kontaktlarmskabeln för att ta ut utlösaren ur
fästet.
Lamporna på kontaktlarmet blinkar och
signalhornet ljuder inte.

2

6

Sätt i utlösaren i fästet.
Lampor och signalhorn släcks.

7

Kör alla maskinfunktioner.
Maskinfunktionerna ska fungera.

Aktivera fotomkopplaren genom att trycka ned
pedalen.
Lamporna på kontaktlarmet blinkar och
signalhornet ljuder.

3

Sätt i utlösaren i fästet.
Lampor och signalhorn släcks.

4

Aktivera fotomkopplaren genom att trycka ned
pedalen och tryck på kontaktlarmskabeln för
att ta ut utlösaren ur fästet.
Lamporna på kontaktlarmet blinkar och
signalhornet ljuder.
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kontaktfäste
blinkande larm
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utlösare
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Introduktion
Kontroll av dekaler
Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler
går att läsa och finns på maskinen.
Artikelnummer

Ant.
Dekalbeskrivning

1278542

Etikett – kontaktlarm 10 lbs/4,5 kg

1

1278982

Etikett – utlösarfäste

1

Skuggning innebär att dekalen inte syns på bilden.

Driftsanvisningar
Kontaktlarmets varningslampor blinkar och
signalhornet ljuder: Maskinfunktionerna fungerar
inte via plattformsreglagen.
Plattformsreglagens funktioner
1

Sätt i utlösaren i fästet för att slå av larmet och
återställa maskinfunktionerna.

Anmärkning: För att återställa maskinfunktionerna
efter att kontaktlarmet har aktiverats, måste
utlösaren sättas i fästet. Det räcker inte att trycka
in den röda nödstoppsknappen till Från-läget för
att återställa maskinfunktionerna. Det stänger bara
av kontaktlarmets lampor och signalhornet.
Markreglagens funktioner
1

Vrid nyckelomkopplaren till markreglering och
använd rätt reglage för att placera plattformen
rätt.

Anmärkning: Kontaktlarmet är inte aktivt vid drift
via markreglagen.
Lift Guard kontaktlarm
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