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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: tredje opplag, august, 2021 

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

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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Lift Guard kontaktalarmsystem 

Lift Guard kontaktalarmsystem er utformet for å 
varsle bakkepersonell når en operatør kommer 
utilsiktet i kontakt med plattformens kontrollpanel. 
Bombevegelsen blir avbrutt, en alarm lyder og 
varsellys blinker.  

Systemet er designet for å være diskré, med en 
kabel montert over plattformens kontrollpanel. 
Denne kabelen løsner ved rykk. Når kabelen 
rykkes, trekkes utløseren ut av kontaktfestet og 
deaktiverer løfte- og kjørefunksjoner på 
plattformen. Maskinens horn lyder, og lys blinker 
på plattformen for å varsle andre om at det kan 
være nødvendig med hjelp. Disse meldingene vil 
fortsette inntil systemet er nullstilt. 

 

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 for  
Genie-modellene som er oppført nedenfor: 

S-bommer: Alle S-40-modeller, alle S-45-
modeller, alle S-60-modeller, alle S-65-modeller, 
alle S-80-modeller, S-85, S-100, S-105, S-120,  
S-125, SX-125 XC, SX-135 XC, SX-150, SX-180 

Z-bommer: Z30/20N, Z-33/18, alle Z-34-modeller, 
alle Z-40/23-modeller, alle Z-45/25-modeller, Z-45 
XC, Z-51, alle Z-60/37-modeller, Z-62/40, Z-80/60, 
ZX-135/70 
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 Kontaktalarmsikkerhet 

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

Ikke overstig godkjent lastekapasitet. Vekten på 
kontaktalarmenheten vil redusere plattformens 
kapasitet og må trekkes fra den totale 
plattformkapasiteten.  

Kontaktalarmenheten veier 10 lbs/4,5 kg.  

Forsikre deg om at kontaktalarmen er skikkelig 
montert. 

Forklaringer på symboler og 
faremerking 

 

Kontaktalarmvekt. 
10 lbs/4,5 kg. 

 

Les tillegget,  
delenr. 1278541. 

Inspeksjon før bruk 

 Sørg for at bruker-, sikkerhets- og 
ansvarsveiledningene og alle nødvendige 
tillegg er komplette og leselige, og at de ligger 
i oppbevaringsboksen på plattformen. 

 Sørg for at all merking er på plass, og at den 
er leselig. 

Kontroller at kontaktalarmen ikke er skadet, feil 
montert eller mangler deler, og at det ikke er 
foretatt uautoriserte endringer. 

 Muttere, bolter og andre festeanordninger 

 Ledningsnett, kabler og 
kontaktalarmkomponenter 

 Sprekker i sveisesømmer eller gods 

 Bulker eller skader på kontaktalarmen 
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Funksjonstest 

1 Ikke trykk inn fotpedalen, men trykk på 
kontaktalarmkabelen for å frigjøre utløseren 
fra festet. 

 Kontaktalarmlampene vil ikke blinke, og 
maskinens horn vil ikke lyde. 

2 Aktiver fotpedalen ved å trykke ned pedalen. 

 Kontaktalarmlampene vil blinke, og alarmen vil 
lyde. 

3 Sett utløseren i festet. 

 Lampene og hornet slås av. 

4 Aktiver fotpedalen ved å trykke inn pedalen, 
og trykk på kontaktalarmkabelen for å frigjøre 
utløseren fra festet. 

 Kontaktalarmlampene vil blinke, og alarmen vil 
lyde. 

5 Betjen alle maskinfunksjoner. 

 Ingen maskinfunksjoner skal fungere. 

6 Sett utløseren i festet. 

 Lampene og hornet slås av. 

7 Betjen alle maskinfunksjoner. 

 Maskinfunksjoner skal fungere. 

 

 

a feste 

b blinkende alarm 

c merking 

d kontaktalarmkabel 

e utløser 
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Kontroll av merking 

Inspiser slik at du er sikker på at all merking er 
leselig og på plass. 

Delenr. Merking – beskrivelse Ant. 

1278542    Etikett – kontaktalarm 10 lbs/4,5 kg 1 

1278982    Etikett – utløserfeste 1 
 

Skyggelegging indikerer at merkingen er skjult i 
grafikkretningen. 

Betjeningsinstruksjoner 

Kontaktalarmlampene blinker, og maskinens horn 
lyder: Maskinfunksjoner kan ikke brukes fra 
plattformkontrollene. 

Betjening av plattformkontroller 

1 Sett utløseren i festet for å slå av alarmen og 
gjenopprette maskinfunksjoner. 

Merk: Hvis du skal gjenopprette maskinfunksjoner 
etter at kontaktalarmen er aktivert, må utløseren 
settes inn i festet. Hvis du setter den røde 
nødstoppknappen til av-posisjon, vil ikke 
maskinfunksjonene gjenopprettes. Denne 
handlingen slår kun av kontaktalarmlampene og 
maskinhornet.  

Bakkekontrollbetjening 

1 Vri bryteren til bakkekontroll, og bruk 
hensiktsmessige kontroller for å plassere 
plattformen. 

Merk: Kontaktalarmen er ikke aktiv ved betjening 
fra bakkekontroll. 
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