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Wprowadzenie 

 

Niebezpieczeństwo 
Nieprzestrzeganie wskazówek i zasad 
bezpieczeństwa zawartych w niniejszej 
instrukcji oraz instrukcji operatora 
dotyczącej urządzenia może prowadzić 
do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. 

Uwaga: Niniejsze instrukcje montażu dotyczą 
następujących modeli Genie: 
Wysięgniki S: S-40, S-45, S-60, S-65, S-80, S-85, 
S-100, S-105, S-120, S-125, SX-150, SX-180 

Wysięgniki Z: Z30/20N, Z-34/22N (DC), Z-34/22 BE, 
Z-34/22 IC, Z-45/25 DC, Z-45/25 IC, Z-45/25 DC, 
Z-51, Z-60/34, Z-62/40, Z-80/60, Z-135/70, ZX-135/70 
 

 Bezpieczeństwo OPA 
Należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać 
wszystkich ostrzeżeń oraz instrukcji dotyczących 
OPA. 

Nie należy przekraczać udźwigu znamionowego 
pomostu. Ciężar modułu alarmu OPA zmniejsza 
udźwig znamionowy pomostu i należy go uwzględnić 
w obciążeniu całkowitym pomostu.  

Moduł OPA waży 8 kg.  

Należy upewnić się, że moduł OPA został 
bezpiecznie zamontowany. 
 

Definicje symboli i rysunków 
ostrzegających o zagrożeniu 

 

OPA  
waży 8 kg. 

 

Należy przeczytać 
dodatek, numer 
katalogowy 1270177. 

 

18 lbs /
8 kg

1270177
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Przegląd przed rozpoczęciem pracy 

 Należy sprawdzić, czy instrukcja obsługi, 
instrukcje bezpieczeństwa oraz zakresy 
obowiązków operatora i wszystkie niezbędne 
dodatki są kompletne, czytelne i znajdują się 
w pojemniku na pomoście. 

 Należy sprawdzić, czy wszystkie etykiety 
znajdują się na swoim miejscu i są czytelne. 

Sprawdź OPA pod kątem uszkodzeń, 
nieprawidłowego montażu części lub ich braku oraz 
nieuprawnionych przeróbek: 

 Nakrętki, śruby i inny osprzęt mocujący 

 Okablowanie, przewody i komponenty OPA 

 Pęknięcia spawów i podzespołów 
konstrukcyjnych 

 Wgniecenia i uszkodzenia OPA 
 

Sprawdzenie funkcji 

1 Naciśnij i zwolnij drążek aktywacji OPA. 

 OPA włączy się. 

2 Sprawdź funkcje maszyny. 

 Żadna z funkcji nie powinna działać. 

3 Naciśnij przycisk resetowania. 

 Alarm wyłączy się. 

4 Sprawdź funkcje maszyny. 

 Funkcje maszyny powinny działać. 

5 Naciśnij i przytrzymaj drążek aktywacji OPA 
przez ponad 10 sekund. 

 OPA będzie emitował ciągły dźwięk. Kontrolka  
na OPA będzie migać. 

6 Sprawdź funkcje maszyny. 

 Żadna z funkcji nie powinna działać. 

7 Naciśnij przycisk resetowania. 

 Alarm wyłączy się, a kontrolka przestanie migać. 

8 Sprawdź funkcje maszyny. 

 Funkcje maszyny powinny działać. 

 
a drążek aktywacji OPA 
b etykieta 
c alarm 
d migająca kontrolka 
e przycisk resetowania 
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Wskazówki dotyczące obsługi 
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Sprawdzenie etykiet 
Sprawdź, czy wszystkie etykiety są czytelne i czy 
znajdują się na swoim miejscu. 

Nr części Opis etykiety Ilość

1270178 Etykieta — OPA 1

 
 
Wskazówki dotyczące obsługi 

Wskazówki dotyczące obsługi 

OPA emituje dźwięk: Funkcje maszyny nie będą 
działać. Naciśnij przycisk resetowania, aby wyłączyć 
alarm i przywrócić funkcje maszyny. 

OPA emituje ciągły dźwięk, a jego kontrolka miga: 
Funkcje maszyny nie będą działać. Opuść pomost 
przy użyciu naziemnych elementów sterujących.  
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