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Introduktion
Definitioner av bilderna av
symboler och risker
OPS-systemet väger
35 lbs/16 kg.

Fara
Underlåtenhet att inte följa
anvisningarna och
säkerhetsreglerna i denna handbok
och i bruksanvisningen för denna
maskin kan förorsaka dödsfall eller
allvarlig personskada.
Observera
Operatörskyddssystemet (OPS) är avsett för
användning på maskiner med 6- till 8-tums
plattformar som tillverkats efter januari 2003.

OPS-säkerhet
Läs, förstå och följ alla varningar och instruktioner
som levereras med OPS-systemet.
Överskrid inte tillåten plattformskapacitet. OPSenhetens vikt minskar den nominella
plattformskapaciteten och måste tas med i
beräkningen av den totala plattformsbelastningen.

Inspektion före drift
 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 OPS-systemet inte har skadats, har
monterats fel eller saknas eller har ändrats på ett
otillåtet sätt.
 Muttrar, bultar och andra fästanordningar
 Sprickor i svetsfogar eller bärande
komponenter

OPS-systemet väger 35 lbs/16 kg.
Kontrollera att OPS är säkert installerad.

 Bucklor eller skador på OPS-systemet

Se maskinens bruksanvisning för ytterligare
information om hur du undviker hinder ovanför
korgen.
När OPS-systemet är monterat bör denna
bruksanvisning betraktas som en permanent del
av maskinen och ska alltid finnas till hands i
maskinen.

Artikelnummer 219159SW

Läs kompletteringen,
komponentnr 219159.

Kontroll av dekaler
Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler
går att läsa och finns på maskinen.
Artikelnummer

Dekalbeskrivning

219160

Etikett – OPS

Operatörskyddssystem

Ant.
1

3
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Installationsanvisningar
Installations anvis ni ngar

Innehåll i sats 219158
Genie
artikelnummer

Komponentbeskrivning

Beakta och följ noga:

(1) Svetskonstruktion, OPS
(2) Mutter – Nylock, ¼-20

 Denna procedur ska genomföras av en person

(3) Skruv – HHF, ¼-20 x 1 tum

med behörighet för att installera OPSsystemet.

 En maskin som är skadad eller inte fungerar
korrekt ska omedelbart märkas och tas ur drift.

 Reparera varje maskinskada eller felfunktion
innan maskinen tas i bruk.

Innan du påbörjar installationen
 Läs, förstå och följ säkerhetsreglerna och
driftinstruktionerna i bruksanvisningen för
Genie.

Antal

215681

1

1277924

4

824079

4

(4) U-bult

1251600

4

(5) Mutter – Nylock, 3/8-16 tum

1274322

8

(6) Skruv – HHF,
3/8-16 x 2,5 tum

1256856

4

(7) Dekal – instruktion, OPS

219160

1

(8) Sats – handböcker, OPS

219846

1

15086

2

(9) Bricka – distansbricka,
1,5 tum

Se följande sida för installationsinstruktioner.

 Se till att alla verktyg och delar som behövs
finns till hands och är redo för användning.

 Studera anvisningarna noga och följ
instruktionerna. Genvägar kan leda till
riskfyllda situationer.
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Installationsanvisningar

Beteckning

Momentvärde

2

76 tum-lb/8,5 Nm

5*

15 fot-lb/20,3 Nm

5**
Operatörsky ddssys tem

Artikelnummer 219159SW

23 fot-lb/31,2 Nm
Artikel numm er 219159SW
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