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Innledning 
 

Viktig 

Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og 
betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk. 
Kun opplært og autorisert personell har lov til å 
bruke denne maskinen. Denne håndboken skal 
anses som en permanent del av maskinen, og skal 
til enhver tid oppbevares sammen med maskinen. 
Kontakt oss dersom du har spørsmål. 

Kontakt oss: 

Internett: 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 

Første utgave: Andre opplag, september 2021 

Genie, ”S” og ”Z” er registrerte varemerker for  
Terex South Dakota, Inc. i USA og mange andre land. 

”GS” er et varemerke for Terex South Dakota, Inc. 

”GTH” er et varemerke for Terex South Dakota, Inc. 

Disse maskinene følger 

 
I overensstemmelse med EU-direktiv 
2006/42/EF 
Se EU-samsvarserklæring 

 

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 

Samsvarer med: 
ANSI A92 
CSA B354 
AS 1418.10 
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Fare 

Dersom instruksjonene og 
sikkerhetsreglene i denne 
håndboken og i brukerhåndboken 
ikke følges, kan det føre til dødsfall 
eller alvorlige personskader. 

Merk: Disse instruksjonene gjelder bare for Genie-
modellene som er oppført nedenfor: 

Alle modeller med bevegelig plattform (MEWP) 

 Sikkerhet 

Les, sørg for at du forstår og følg alle advarsler og 
instruksjoner som følger med modulen. 

Når ACM er installert, skal denne håndboken 
anses som en permanent del av maskinen og til 
enhver tid oppbevares sammen med maskinen. 

 Definisjoner av symboler og faremerker 

 

Les tillegget, 
delenummer 1277289 

Bakgrunn 

Tilgangskontrollen (Access Control Module, ACM) 
brukes til å begrense adgangen og 
funksjonaliteten for ikke-autoriserte operatører. 
Den betjenes fra et panel og/eller en RFID-
kortleser. Begrensningene varierer avhengig av 
heis- eller lifttypen. Autoriserte operatører har 
tilgang til alle maskinfunksjonene til de deaktiveres 
med nøkkelbryteren eller nødbryteren nederst på 
panelet. 

Plassering 

ACM monteres om mulig i nærheten av det nedre 
kontrollpanelet, der den er godt synlig og lett 
tilgjengelig. Det skal ikke være nødvendig å fjerne 
plater eller deksler for å komme til ACM. 

Plasseringen på ulike modeller: 

Teleskop- og skylifter 

ACM er plassert på huset til svingchassiset, på 
samme side som bakkekontrollpanelet: 

 

1277289
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Sakseløfter 

ACM er plassert på chassiset, ved 
bakkekontrollene: 

GS terrengmodeller 

 

GS sakseheismodeller 

 

 

GTH 

ACM er plassert på instrumentbordet foran 
(kompaktmodeller), eller på instrumentbordet bak 
til høyre (ekstra høye og roterende modeller): 

Kompaktmodeller 

 

Ekstra høye og roterende modeller 
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Funksjonalitet 

ACM deaktiverer enkelte maskinfunksjoner når 
tilgangen er begrenset. Avhengig av heis- eller 
lifttypen og -modellen  
samt hva slags tilgangsmodus som er valgt på 
modulen, vil disse variere. 

Ekstra strømforsyning er alltid tilgjengelig 

Tilgangskontrollmodus 

Eieren av maskinen eller ACM kan angi de fire 
tilgangskontrollmodusene via et spesielt nettsted. 
Det er kun eieren som har tilgang til nettstedet, 
som gir fullt ansvar for å kontrollere og endre 
modusen. 

 

Do not use access keys (Ikke bruk 
tilgangstaster) 

Modulen fungerer som om den ikke har taster 
tilordnet, også når taster er tilordnet modulen. 
Maskinen er alltid aktivert. 

Use access keys (Bruk tilgangstaster) 

Maskinen kan aktiveres med en gyldig kode eller 
et RFID-kort. 

Locked for everyone (Låst for alle) 

Maskinen er alltid deaktivert. 

Unlocked for everyone (Ulåst for alle) 

Maskinen er alltid aktivert. 

 

IC-maskiner 

ACM kan deaktivere motorstart. Når tilgang 
nektes, er det ikke mulig å starte motoren. 

Do not use access keys (Ikke bruk 
tilgangstaster): Motorstart er alltid aktivert. 

Use access keys (Bruk tilgangstaster): 
Motorstart aktiveres med en gyldig kode eller et 
RFID-kort. 

Locked for everyone (Låst for alle): Motorstart 
er alltid deaktivert. 

Unlocked for everyone (Ulåst for alle): 
Motorstart er alltid aktivert. 

DC: Z30, Z34, Z45 

Tilgangskontrollen kan deaktivere kjøring forover 
og bakover. 

Do not use access keys (Ikke bruk 
tilgangstaster): Kjørefunksjonen er alltid aktivert. 

Use access keys (Bruk tilgangstaster): 
Kjørefunksjoner aktiveres med en gyldig kode eller 
et RFID-kort. 

Locked for everyone (Låst for alle): 
Kjørefunksjonen er alltid deaktivert. 

Unlocked for everyone (Ulåst for alle): 
Kjørefunksjonen er alltid aktivert. 
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DC: Z33, Z60DC/FE 

Avhengig av den forhåndsdefinerte 
maskininnstillingen kan ACM deaktivere følgende 
funksjoner: 

• Deaktivere løftefunksjoner 

• Deaktivere løfte- og kjørefunksjoner 

Do not use access keys (Ikke bruk 
tilgangstaster): Løfte- og/eller kjørefunksjoner er 
alltid aktivert. 

Use access keys (Bruk tilgangstaster): Løfte- 
og/eller kjørefunksjoner aktiveres med en gyldig 
kode eller et RFID-kort. 

Locked for everyone (Låst for alle): Løfte- 
og/eller kjørefunksjoner er alltid deaktivert. 

Unlocked for everyone (Ulåst for alle): Løfte- 
og/eller kjørefunksjoner er alltid aktivert. 

 

Alle GS-modeller, DC-drift 

ACM kan deaktivere kjøre- og løftefunksjoner. 

Do not use access keys (Ikke bruk 
tilgangstaster): Løfte- og/eller kjørefunksjoner er 
alltid aktivert. 

Use access keys (Bruk tilgangstaster): Løfte- 
og kjørefunksjoner aktiveres med en gyldig kode 
eller et RFID-kort. 

Locked for everyone (Låst for alle): Løfte- 
og/eller kjørefunksjoner er alltid deaktivert. 

Unlocked for everyone (Ulåst for alle): Løfte- 
og/eller kjørefunksjoner er alltid aktivert. 
Driftsinstruksjoner 
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Kontroll av merking 

Inspiser slik at du er sikker på at alle merker er 
leselige og på plass. 

Delenr. Merking – beskrivelse Ant. 

1277288 Merke for ACM 1 

Driftsinstruksjoner 

 

Bilde kun som referanse, form og størrelse kan 
variere 

 LED1 LED2 LED3 

Gul Strømforsyning - - 

Grønn - - ID ok 

Rød   id avbryt 
 

 

Med tastaturet 

1 Tast inn PIN-kode 

2 Bekreft med # 

3 Grønt LED-lys angir godkjent ID 

4 Start drift 

Med RFID-kort 

1 Hold kortet foran kortleseren 

2 Det høres et pip som bekrefter kortet. 

3 Grønt LED-lys angir godkjent ID 

4 Start drift 

Informasjon 

• Gult lys i LED1 angir at enheten har strøm 

• Avbryt inntastingen med * (begynn forfra) 

• Rødt lys i LED3 når inntastingen avbrytes 

• Det oppstår et tidsavbrudd på 10 sekunder for 
inntastingen av PIN-kode. 

• Ikke bruk RFID-kortet og PIN-kode samtidig 

• LED2 er ikke i bruk 

• Slik begrenser du uautorisert bruk av den 
bevegelige plattformen: Ved 
bakkekontrollpanelet slår du av maskinen ved å 
trykke på nødstoppknappen og sette 
nøkkelbryteren på OFF (AV). 
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