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Wprowadzenie 
 

Ważne 

Przed rozpoczęciem użytkowania tej maszyny należy 
przeczytać i zrozumieć niniejsze wskazówki 
dotyczące obsługi i zastosować się do nich. Ta 
maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez 
przeszkolonych i upoważnionych pracowników. 
Niniejszą instrukcję należy uważać za nieodłączną 
część maszyny. Powinna ona być zawsze 
przechowywana w maszynie. W przypadku 
jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z naszą 
firmą. 

Kontakt: 

Internet: www.genielift.com 

E-mail: 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 

Wydanie pierwsze: Nakład trzeci, sierpień 2021 

Genie, „S” i „Z” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy  
Terex South Dakota, Inc. w Stanach Zjednoczonych i wielu innych 
krajach. 

Te maszyny są zgodne z normami 

 
Produkt zgodny z dyrektywą WE 2006/42/WE 
Zobacz deklarację zgodności WE 

 

Przepisy z 2008 r. dotyczące dostaw maszyn 
(bezpieczeństwo) 

Produkt zgodny z: 
ANSI A92 
CSA B354 
AS 1418.10 



Wydanie pierwsze • Nakład trzeci Dodatek do instrukcji obsługi 

 Wprowadzenie 

 

 

Nr części 1278541POGT Alarm kontaktowy Lift Guard 3 
 

 

System alarmu kontaktowego Lift 
Guard 

System alarmu kontaktowego Lift Guard został 
stworzony z myślą o alarmowaniu personelu 
naziemnego, gdy operator wejdzie w niezamierzony 
kontakt z panelem sterowania na pomoście. Ruch 
wysięgnika zostanie przerwany, wyemitowany 
zostanie alarm dźwiękowy i zaczną migać światła 
ostrzegawcze.  

System działa w sposób dyskretny i jest wyposażony 
w linkę aktywacyjną zamocowaną nad panelem 
sterowania na pomoście. W razie uaktywnienia linki 
urządzenie wyzwalające jest wyciągane z gniazda 
przełącznika, wyłączając funkcje podnoszenia i jazdy 
na pomoście. Emitowany jest sygnał dźwiękowy 
i migają światła ostrzegawcze na pomoście w celu 
poinformowania innych pracowników, że może być 
potrzebna pomoc. Te powiadomienia będą włączone 
aż do zresetowania systemu. 

 

Niebezpieczeństwo 

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

Uwaga: Niniejsze instrukcje montażu dotyczą 
następujących modeli Genie: 

Wysięgniki S: Wszystkie modele S-40, wszystkie 
modele S-45, wszystkie modele S-60, wszystkie 
modele S-65, wszystkie modele S-80, S-85, S-100, 
S-105, S-120, S-125, SX-125 XC, SX-135 XC, SX-
150, SX-180 

Wysięgniki Z: Z30/20N, Z-33/18, wszystkie modele 
Z-34, wszystkie modele Z-40/23, wszystkie modele 
Z-45/25, Z-45 XC, Z-51, wszystkie modele Z-60/37, 
Z-62/40, Z-80/60, ZX-135/70 
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 Bezpieczeństwo alarmu 
kontaktowego 

Należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać 
wszystkich ostrzeżeń oraz instrukcji dotyczących 
alarmu kontaktowego. 

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

Moduł alarmu kontaktowego waży 10 funtów/4,5 kg.  

Należy upewnić się, że alarm kontaktowy został 
bezpiecznie zamontowany. 

Definicje symboli i rysunków 
ostrzegających o zagrożeniu 

 

Waga alarmu kontaktowego. 
10 funtów/4,5 kg. 

 

Należy przeczytać dodatek do 
instrukcji, numer 
katalogowy 1278541. 

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 alarm kontaktowy pod kątem uszkodzeń, 
nieprawidłowego montażu części lub ich braku oraz 
nieuprawnionych przeróbek. 

 Nakrętki, śruby i inny osprzęt mocujący 

 Oprzewodowanie, kable i elementy alarmu 
kontaktowego 

 Pęknięcia spawów i elementów 
konstrukcyjnych 

 Wgniecenia i uszkodzenia alarmu 
kontaktowego 
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Sprawdzenie działania 

1 Nie aktywuj przełącznika nożnego i naciśnij linkę 
alarmu kontaktowego w celu wyciągnięcia 
urządzenia wyzwalającego z gniazda 
przełącznika. 

 Światła alarmu kontaktowego nie zaczną migać 
i sygnał dźwiękowy nie będzie emitowany. 

2 Aktywuj przełącznik nożny poprzez jego 
naciśnięcie. 

 Światła alarmu kontaktowego zaczną migać 
i sygnał dźwiękowy będzie emitowany. 

3 Włóż urządzenie wyzwalające do gniazda 
przełącznika. 

 Światła zgasną i sygnał dźwiękowy wyłączy się. 

4 Aktywuj przełącznik nożny poprzez jego 
naciśnięcie i naciśnij linkę alarmu kontaktowego 
w celu wyciągnięcia urządzenia wyzwalającego 
z gniazda przełącznika. 

 Światła alarmu kontaktowego zaczną migać 
i sygnał dźwiękowy będzie emitowany. 

5 Użyj każdej funkcji maszyny. 

 Żadna z funkcji nie powinna działać. 

6 Włóż urządzenie wyzwalające do gniazda 
przełącznika. 

 Światła i sygnał dźwiękowy wyłączą się. 

7 Użyj każdej funkcji maszyny. 

 Funkcje maszyny powinny działać. 

 

 

a gniazdo przełącznika 

b migający alarm 

c etykieta 

d linka alarmu kontaktowego 

e urządzenie wyzwalające 
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Sprawdzenie etykiet 

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

Nr części Opis etykiety Ilość 

1278542    Etykieta – alarm kontaktowy 10 funtów/4,5 kg 1 

1278982    Etykieta – gniazdo przełącznika urządzenia 
wyzwalającego 

1 

 

Zacienienie oznacza, że etykieta jest niewidoczna 
przy ustawieniu maszyny pokazanym na rysunku. 

Wskazówki dotyczące obsługi 

Światła alarmu kontaktowego migają i sygnał 
dźwiękowy jest emitowany: Funkcje maszyny nie 
będą działać z panelu sterowania na pomoście. 

Obsługa z panelu sterowania na pomoście 

1 Włóż urządzenie wyzwalające do gniazda 
przełącznika w celu wyłączenia alarmu 
i przywrócenia funkcji maszyny. 

Uwaga: W celu prawidłowego przywrócenia funkcji 
maszyny po aktywacji alarmu kontaktowego należy 
włożyć urządzenie wyzwalające do gniazda 
przełącznika. Wciśnięcie czerwonego przycisku 
zatrzymania awaryjnego do położenia wyłączonego 
nie spowoduje przywrócenia funkcji maszyny, a tylko 
wyłączenie świateł alarmu kontaktowego i sygnału 
dźwiękowego.  

 Obsługa z naziemnego panelu sterowania 

1 Ustaw klucz na obsługę z naziemnego panelu 
sterowania i użyj odpowiednich elementów 
sterowania w celu ustawienia pomostu. 

Uwaga: Podczas obsługi z naziemnego panelu 
sterowania alarm kontaktowy nie działa. 
Alarm kontaktowy Lift Guard Nr części 1278541POGT Dodatek do instrukcji obsługi Wydanie pierwsze • Nakład trzeci 

 



 

 

 


