
BRUKERMANUAL

SX1430PA

DIREKTE OVERSATT FRA ORIGINAL

MANUELT FLYTTBAR SAKSELIFT



2

FORORD

Denne brukerveiledningen er et veldig viktig verktøy! Oppbevar den til enhver 
tid i maskinen.

Hensikten med denne brukerveiledningen er å informere eiere, brukere, opera
–tører, utleiere og leietakere om forholdsregler og driftsprosedyrer som er av-
gjørende for sikker og riktig maskindrift for det tiltenkte formålet.
 

FORORD

KONTAKTINFORMASJON

Oslo, Deliveien 7
1540 VESTBY

+47 23 19 11 00

Bergen, Fleslandvegen 70
5258 BLOMSTERDALEN

+47 55 11 09 00

Trondheim, Falkenborgvegen 32
7044 TRONDHEIM

+47 73 10 23 50

Ikke bruk denne maskinen før du har lest og forstått alle advarsler, farer og regler i 
denne manualen. Produsenten holdes ikke ansvarlig ved feilaktig bruk av maskinen.
Vennligst sjekk advarselsetikettene etter ha mottatt maskinen. Kontakt produsenten 

hvis det er noe feil med maskinen.
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Ved å ikke følge instruksjonene og sikkerhetsreglene i denne manualen, kan 
det medføre til alvorlige skader eller død.

Anvende ikke maskinen med mindre:
Du lærer deg, og tar i bruk, prinsippene for sikker maskindrift beskrevet 
i denne håndboken.

1. Unngå farlige situasjoner.

Sørg for at du kan, og forstår, sikkerhetsreglene før du går videre til 
neste avsnitt.

2. Utfør alltid en inspeksjon før drift.

3. Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4. Inspeksjon av arbeidsplassen.

5. Maskinen må kun brukes slik den er ment å brukes.

Du har lest, forstått og adlyder fabrikantens instruksjoner og sikkerhets-
regler - håndbøkene for sikkerhet og drift samt maskinens merking.

Les, forstå og adlyd arbeidsgiverens sikkerhetsregler og arbeidsplas-
sens bestemmelser.

Les, forstå og adlyd alle gjeldende offentlige bestemmelser.

Du er godt opplært i sikker drift av maskinen.

ADVARSLER

Symboler, fargekoder og signalord brukt i INSTANT produkter har føl-
gende meninger:

Symbol for sikkerhetsvarsel - brukes for å advare mot potensielle farer 
for personskade. Adlyd alle sikkerhetsbeskjeder og følg dette symbolet 
for å unngå mulig skade eller dødsfall.

Rød, indikerer en farlig situasjon. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre 
til død eller alvorlig personskade.

Oransje, indikerer en farlig situasjon. Hvis den unngås, kan det føre til 
død eller alvorlig personskade.

Gul, indikerer en farlig situasjon. Hvis den ikke unngås, kan det forår-
sake mindre eller moderat personskade.

Blå, indikerer en farlig situasjon. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til 
skade på eiendom.

S IKKERHET –  VARSELSYMBOLER OG VARSELORDTEKNISKE 
SPESIF IKASJONER

1.1 INSTRUKSJONER FØR BRUK
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DEL 1  -  S IKKERHETSREGLER        

Maskinen er kun ment for bruk til å løfte personell, med verktøy og materialer, 
til et arbeidssted i høyden.

1.3 VEDLIKEHOLD AV SIKKERHETSSYMBOLER

Erstatt ethvert manglende eller skadet sikkerhetssymbol. Tenk operatør-
sikkerhet til enhver tid. Bruk mild såpe eller vann til å rengjøre sikkerhets-
symbolene. Det må ikke anvendes løsemiddelbaserte rengjøringsmidler, da 
disse kan skade sikkerhetssymbolenes materiale.

1.4 FORSKJELLIGE TYPER FARER

Fare for elektrisk støt! Maskinen er ikke elektrisk isolert og vil ikke gi beskyttelse mot 
kontakt med, eller umiddelbar nærhet av, elektrisk utstyr.

Hold sikker avstand til strømlinjer og apparater, i samsvar med gjeldende 
offentlige bestemmelser og følgende tabell:

Ta høyde for plattformbevegelse og svaiing eller slakking på de elektriske 
linjene, og vær oppmerksom på sterk vind eller vindkast. Hold avstand fra 
maskinen hvis den er i kontakt med strømførende kraftledninger. Personell på 
bakken eller i plattformen må ikke berøre eller bruke maskinen før den strøm-
førende kraftledningen er slått av. Bruk ikke maskinen hvis det lyner eller er 
storm. Bruk ikke maskinen som jord under sveising.

DEL 1 - SIKKERHETSREGLER

1.2 TILTENKT BRUK

Spenning Nødvendig avstand
0-300V No touch
300V-50KV 3.05m
50KV-200KV 4.60m
200KV-350KV 6.10m
350KV-500KV 7.62m
500KV-750KV 10.67m
750KV-1000KV 13.72m
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FARE FOR VELTING
Passasjerer, utstyr og materialer må ikke overgå plattformens, eller plattform-
forlengelsens, maksimumskapasitet.

DEL 1  -  S IKKERHETSREGLER

Maksimumskapasitet - 
Instant SX1430PA
Maks. tillatte arbeidere 
(innendørs)

1 Maks. lastekapasitet 240kg
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DEL 1  -  S IKKERHETSREGLER

1.5 SIKKERHET I ARBEIDSOMRÅDET

Plattformen kan kun heves på en solid og flat flate, og med en kjørehastighet 
som ikke er raskere enn 0.8km/h.

Sikkerhets reguleringer

Stol ikke på alarmen for helling som en nivåindikator. Alarmen i chassis og 
plattform vil ikke gi lyd med mindre liften står alvorlig skrått.

Hvis alarmen for helling høres:
Senk plattformen. Flytt maskinen til en solid, sikker flate. Hvis alarmen for 
helling høres mens plattformen er hevet, må ekstrem forsiktighet utvises ved 
senkning av plattformen.

Ikke hev plattformen ved vindstyrker som overgår 12,5 m/s. Hvis vindstyrken 
overgår 12,5 m/s mens plattformen er hevet, senk plattformen og slutt å bruke 
maskinen.

Stopp driften i kraftige vind- eller vindforhold. Ikke forstyrre overflaten på platt-
formen eller belastningene for å øke det totale arealet som utsettes for vinden, 
og reduser dermed heisens stabilitet.
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Brukerveiledning med vedlikeholdsinformasjon
Bruk ikke plattformkontrollene for å få frigjort en lift som sitter fast, er hindret 
eller på annet vis ikke kan beveges normalt, grunnet en hindring. Alt personell 
må fjernes fra plattformen før kontrollene på bakken brukes for å forsøke å få 
plattformen løs. 

Når heisen er i lagret posisjon, kjør sakte på ujevn vei, ustabile overflate, bak-
ker eller andre farlige situasjoner. Kjør ikke maskinen på eller i nærheten av 
ujevnt terreng, ustabile flater eller farlige omgivelser, med plattformen hevet.

Ikke dytt vekk eller dra til deg objekter som er utenfor plattformen.

DEL 1  -  S IKKERHETSREGLER

Modell Arbeidsplass Maks. 
manuell kraft

Maks. 
Arbeider

Instant SX1430PA Innendørs 200N 1

Maskinen må ikke brukes som kran. Ikke plasser, bind eller heng gjenstander 
på noen del av maskinen. Bruk ikke maskinen til å skyve andre gjenstander.
Bruk ikke maskinen mens understellets skuff er åpen. La ikke plattformen 
komme i kontakt med nærværende konstruksjoner. Ikke legg den inntil en til-
støtende bygning. Grensebryterne må ikke endres eller deaktiveres. Plasser 
ikke last på utsiden av plattformen eller rekkverket.

En plattform som brukes til arbeid i høyden må ikke modifiseres eller endres 
uten skriftlig tillatelse fra fabrikanten. Montering av holdere for verktøy eller 
andre materialer på plattformen, stigetrinnene eller rekkverket, kan øke vek-
ten på plattformen, flateområdet til plattformen eller lasten. Deler som er kritis-
ke for maskinens stabilitet må ikke byttes med deler av annen vekt eller med
andre mål.
Batterier som veier mindre enn originalutstyret må ikke anvendes. Batteriene 
brukes som motvekt og er viktige for maskinens stabilitet. Hvert batteri må  
veie 28 kg. Den totale vekten av batteriet og batterikassen må være minimum 
175kg.
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DEL 1  -  S IKKERHETSREGLER

Stiger og stillas må ikke plasseres på plattformen eller inntil noen del av mas-
kinen. Verktøy og materialer må ikke transporteres med mindre de er jevnt 
fordelt og kan håndteres sikkert av personen(e) i plattformen.

Maskinen må ikke brukes på en flate i bevegelse, en mobil flate eller kjøretøy. 
Sørg for at alle dekk er i god stand og at festeboltene er godt strammet.

Klemfare
Hold hender og andre kroppsdeler unna saksene og andre skarpe gjenstan-
der. Bruk sunt folkevett og planlegging når maskinen styres fra kontrollene på  
bakken. Hold sikker avstand mellom operatøren, maskinen og faste gjenstan-
der. Hold hender unna mens rekkverket klappes sammen.

Når du trekker ut låsepinnen til rekkverket, må du alltid ta tak i rekkverket for   
forhindre at barrierene til plattformen faller ned.

Når du bruker joysticken til å betjene maskinen på bakken, må du ha god 
dømmekraft og følge planen. Oppretthold en sikker avstand mellom operatør, 
maskinen og det stasjonære objektet.

Fallfare
Sikkerhetsutstyr bør bæres av alle operatører på plattformen, og sikkerhets-
beltekrokene deres skal festes til godkjente festningspunkter. Hvert feste-
punkt har bare mulighet til å feste en krok.
Ikke klatre eller sitt på plattformens rekkverk. Når du står på plattformen, må 
du prøve å stå så stabilt som mulig.
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DEL 1  -  S IKKERHETSREGLER

Hold plattformen fri for alle typer avfall og søppel.

Lukk inngangsd ren før bruk.

Ikke gå inn eller ut av liften, med mindre den er helt sammenlagt.

Ikke bruk maskinen hvis gjerdet ikke er riktig installert eller inngangsdøren 
ikke virker som den skal.

FARE FOR KOLLISJON

Vær oppmerksom på begrenset synsvidde og blindsoner under kjøring eller 
drif. Vær oppmerksom på den forlengede plattformposisjon(er) når maskinen 
flyttes. Sjekk arbeidsområdet for hindringer i luften, eller andre mulige farer.

Vær klar over klemfarer når du holder i rekkverket. Operatører må overholde 
reglene satt av arbeidsgiver, arbeidsplassen og myndighetene vedrørende 
bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Observer og bruk de fargekodede retningspilene for styring og kjøring på 
plattformkontrollen og plattformens merkeplate.
Bruk ikke maskinen så den kommer i veien for kraner eller andre bevegende 
maskiner i luften, med mindre kranens kontroller er låst og/eller forholdsregler 
har blitt tatt for å hindre potensiell kollisjon. Dristig kjøring under drift av mas-
kinen tillates ikke. Senk ikke plattformen med mindre området under er fritt for 
personell eller hindringer.
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DEL 1  -  S IKKERHETSREGLER

Hastigheten må begrenses etter forhold som grunnflaten, sperringer, helling, 
hvor personell befinner seg og andre faktorer som kan forårsake kollisjon. 

Fare for skade på komponenter
Bruk ikke et batteri eller en lader større enn 24 V til å lade opp batteriene. Bruk 
ikke maskinen som jord for sveising.

Fare for eksplosjon og brann
Bruk ikke et batteri eller en lader større enn 24 V til å lade opp batteriene. Bruk 
ikke maskinen som jord for sveising.

Fare for skade på maskinen
Bruk ikke en maskin som er skadet eller har funksjonsfeil.
Foreta en grundig inspeksjon før drift av maskinen og sjekk alle funksjonene 
for hvert arbeidsskift.

En maskin som er skadet eller har feilfunksjon må merkes umiddelbart og tas 
ut av drift. Sørg for at vedlikehold har blitt utført i henhold til retningslinjene i 
denne håndboken. Sørg for at alle merker er på plass og er lesbare. Sørg for 
at håndboken er plassert i oppbevaringsboksen på plattformen.

Fare for personskade
Bruk ikke maskinen dersom den har en hydraulisk lekkasje eller luftlekkasje. 
En luftlekkasje eller hydraulisk lekkasje kan trenge gjennom huden og/eller gi 
brannskader.

Uheldig kontakt med komponentene under dekslene vil forårsake alvorlig ska-
de. Kun opplært vedlikeholdspersonell bør åpne maskinens dører. Det anbe-
fales kun at en operatør åpner disse ved utførelse av inspeksjon før drift. Alle 
lukkede dører må forbli lukket og sikret under drif.

BATTERI SIKKERHET
FARE FOR BRANNSKADER

Batteriene inneholder syre. Bruk alltid beskyttelsesklær og vernebriller under 
arbeid med batteriene. Unngå å søle eller komme i kontakt med batterisyren. 
Nøytralisere søl av batterisyre med bakepulver og vann.
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DEL 1  -  S IKKERHETSREGLER

Fare for eksplosjon
Hold gnister, flammer og påtent tobakk unna batteriene. Batteriene avgir ek-
splosiv gass. Batteribrettet bør forbli åpent under hele oppladningsprosessen.
Gnister, flammer and patent tobakk er forbudt I nærheten av batteriene. Bat-
teriene kan avgi eksplosiv gass. Batteribrettet bør forbli åpent under hele opp-
ladningsprosessen.

Fare for skade på komponenter
Bruk ikke en batterilader kraftigere enn 24 V til å lade opp batteriene.

Fare for død/brannskade fra elektrisk strøm
Koble kun batteriladeren til et jordet, elektrisk AC 3-uttak. Sjekk daglig etter 
skadede ledninger, kabler og tråder. Erstatt alle skadede elementer før drift.
Unngå elektrisk støt fra kontakt med batteriets festepunkter. Fjern alle ringer, 
klokker eller andre smykker du har på deg.

Fare for velting
Batterier som veier mindre enn originalutstyret må ikke anvendes. Batteriene 
brukes som motvekt og er viktige for maskinens stabilitet. Hvert batteri må  
veie 28 kg. Den totale vekten av batteriet og batterikassen må være minimum 
175kg.

Fare ved løft
Bruk riktig antall personer og riktige løfteteknikker ved løfting av batteriene.

1.6 Lås etter bruk
1. Velg et sikkert sted å parkere, på en jevn, solid flate unna hindringer og 
trafikk.

2. Senk plattformen.

3. Skru nøkkelbryteren til av-posisjon, og fjern nøkkelen for å hindre bruk fra 
uvedkommende.

4. Kil fast hjulene.

5. Lad opp batteriene.
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DEL 2  -  KOMPONENTER

2 KOMPONENTER

1. Inngangsdør
2. Rekkverk
3. Kontrollhåndtak
4.Plattform
5. Sakser
6. Løftesylinder

7. Sikkerhetsarm
8. Retningshjul

9. Skuffelås
10. Lader

11. Bakkekontroll
12. Styrehjul

13. Stige
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DEL 2  -  KOMPONENTER

INSTANT SX1430PA

Maks arbeidshøyde 5.9m
Plattform høyde 3.9m
Sammenlagt høyde (rekkverk oppe) 1920mm

Sammenlagt høyde (rekkverk nede) 1520mm

Plattformens størrelse (lengde X bredde) 1150x600mm
Maks vekt 240kg
Maksimalt tillate vindhastighet 0 m/s
Hjul base 1080mm
Løftemotor 12/0.8 V/Kw
Heve/senke fart 34/21 mm/s 
Maksimale helningsvinkel X-1°, Y-2°
Svingradius (innvendig) 0 m
Bakkeklaring 60 mm
Vekt 548 Kg
Plattform kapasitet 240 Kg
Strømforsyning 2x12V100Ah
Maks. Passasjerer 2 personer

Alle målinger fra bakken er omtrentlige og inkluderer ikke forskjellige alternative 
konfigurasjonsfaktorer. Bruk denne informasjonen bare hvis du har en tilstrekkelig 

høy sikkerhetsfaktor.
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Bakkekontroll
1. Dytt løftebryteren til plattformen oppover, og plattformen vil heve seg. Dytt 
løftebryteren til plattformen nedover, og plattformen vil synke ned.

2. Selvtilbakestillende sikring.

3. Batteri display.

Kontrollhåndtak
1. Trykk på opp knappen for å heve plattformen.

2. Trykk på ned-knappen for å senke plattformen.

3. Trykk den røde nødstoppknappen innover til “AV” -posisjon for å stoppe alle 
funksjoner. Trekk den røde nødstoppknappen til ”på” -posisjon for å kunne 
betjene maskinen igjen.

DEL 2  -  KOMPONENTER
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2.2 INSPEKSJON FØR DRIF

Ikke anvend maskinen, med mindre:
Du lærer deg, og tar i bruk, prinsippene for sikker maskindrift beskrevet i den-
ne håndboken.

1. Unnå farlige situasjoner.

2. Utfør alltid en inspeksjon før drift. Sørg for at du kan, og forstår, inspeksjo-
nen før du går videre til neste avsnitt.

3. Inspeksjon av arbeidsplassen.

4. Utfør alltid funksjonstester før bruk.

5. Maskinen må kun brukes slik den er ment å brukes.

Grunnprinsipper
Heisen kan bare betjenes av godt trente personer som får formell autorisa-
sjon. I tilfelle heisen betjenes av mer enn én person i forskjellig tid på samme 
skift, bør de få adgang som kvalifiserte operatører og overholde alle sikker-
hetsregler og instruksjoner spesifisert i drifts- og vedlikeholdshåndboken.

Maskinen er designet for å løfte mennesker, verktøy og materialer til arbeids-
plassen, det er risikabelt og til og med farlig å bruke den til noen andre formål.
Se listen på neste side og sjekk hvert enkelt punkt.

Hvis det oppdages skade eller avvik fra den tilstanden maskinen hadde ved 
levering fra fabrikken, må maskinen merkes og tas ut av tjeneste. Reparasjo-
ner på maskinen kan kun utføres av en kvalifisert servicetekniker, i samsvar 
med fabrikantens spesifikasjoner. Etter at reparasjoner er utført må operatø-
ren foreta en ny inspeksjon før drift og før funksjonstestene.

Avtalte vedlikeholdsinspeksjoner skal utføres av kvalifiserte serviceteknikere 
i samsvar med fabrikantens spesifikasjoner og kravene som er listet opp i 
ansvarshåndboken.

Sjekk hele maskinen for:

- Sprekker i sveisepunkter eller på konstruksjonen.

- Bulker eller skade på maskinen.

- Sjekk at alle strukturer og andre viktige deler er til stede, og at alle festene 
og låsepinene er på plass og er godt strammet.

- Sjekk at siderekkverkene er montert og at boltene er strammet.

- Sjekk at understellets skuff er lukket og låst og at batteriene er ordentlig 
tilkoblet.

DEL 2  -  KOMPONENTER
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Inspeksjon før drift:
□ Sørg for at håndbøkene er hele, lesbare og plassert i oppbevaringsboksen 
på plattformen.

□ Sørg for at all merking er lesbar og på plass. Se avsnittet om merking.

□ Se etter hydrauliske lekkasjer og sjekk oljenivået. Fyll på olje om nødvendig. 
Se avsnittet om vedlikehold.

□ Se etter lekkasjer av batterisyre og sjekk væskenivået. Fyll på destillert vann 
om nødvendig. Se avsnittet om vedlikehold.

Sjekk følgende komponenter eller områder for skade, feilmonterte eller 
ikke godkjente modifikasjoner:
□ Elektriske komponenter, koblinger og elektriske ledninger

□ Hydrauliske slanger, koblinger, sylindere og forgreininger

□ Batteriet og tilkoblinger

□ Drivmotoren

□ Slitasjeputene

□ Dekk og hjul

□ Jordingsledninger

□ Grensebrytere, alarmer og horn

□ Muttere, bolter og andre festeelementer

□ Plattformens overbelastningskomponenter

□ Plattformens inngangsport

□ Lampe og alarm (om utstyrt)

□ Sikkerhetsarm

□ Plattformforlengelse(r)

□ Saksearmene og festene

□ Plattformens styrespak

□ Bremseutløserens deler manglende deler

□ Slaghullbeskyttelsen

Hvis plattformen heves for å inspisere maskinen, sørg for at sikkerhetsarmen er på 
plass.

DEL 2  -  KOMPONENTER
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2.3 INSPEKSJON AV ARBEIDSPLASSEN

Grunnprinsipper
Inspeksjon av arbeidsplassen hjelper operatøren å avgjøre om arbeidsplas-
sen er egnet for sikker drift av maskinen. Den bør utføres av operatøren før 
maskinen flyttes til arbeidsplassen. Det er operatørens ansvar å oppdage og 
huske farer på arbeidsplassen, deretter se opp for å unngå dem mens maski-
nen flyttes, settes opp eller brukes.

Inspeksjon av arbeidsplassen
Vær oppmerksom på følgende faresituasjoner:
- Losseplasser eller hull
- Dumper, hindringer på gulvet eller produksjonsavfall
- Hellende flater
- Ustabile eller glatte flater
- Hindringer oppe i luften og høyspenningsledere
- Farlige steder
- Flater med utilstrekkelig støtte til å tåle all lastekraften maskinen påfører dem
- Vind og andre værforhold
- Uvedkommende personell
- Andre potensielt usikre tilstander

2.4 FUNKSJONSTEST

Grunnprinsipper
Funksjonstestene er utformet for å oppdage enhver mulig feilfunksjon før 
maskinen tas i bruk. Operatøren må følge disse trinnvise instruksjonene for   
teste alle maskinfunksjoner. En maskin med funksjonsfeil må aldri brukes. 
Dersom man oppdager funksjonsfeil må maskinen merkes og tas ut av drift. 
Reparasjoner på maskinen kan kun utføres av en kvalifisert servicetekniker, 
i samsvar med fabrikantens spesifikasjoner. Etter at reparasjoner er utført, 
må  operatøren foreta en ny inspeksjon og funksjonstest før maskinen settes 
tilbake i drif.

Test av plattformkontrolleren

Nødstopp

1. Press den røde nødstoppknappen på plattformen til AV-posisjonen.
○ Resultat: Ingen av funksjonene vil virke.
2. Dra ut den røde nødstoppknappen til PÅ-posisjonen.
○ Resultat: Plattformen er funksjonell igjen

Test opp/ned funksjonen

3. Trykk på knappen til opp funksjonen.
○ Resultat: Plattformen skal heves opp.
4. Trykk på knappen til opp funksjonen.
○ Resultat: Plattformen skal senke ned.

DEL 2  -  KOMPONENTER
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Nødstopp
Press inn den røde nødstoppknappen, enten på bakkekontrolleren eller platt-
formkontrolleren, i  AV-posisjonen for å stoppe alle funksjoner.
Det er ikke mulig å gjennopprette noen av funksjonene til liften før nødstopp-
knappen er dratt ut til PÅ- posisjonen.

Nødsenking
1. Dra ut nødsenkningsknappen for å tvinge liften ned.

Operasjon fra bakken
1. Den røde nødstoppknappen, som er plassert på bakken eller på plattfor-
men, må være dratt ut til  PÅ-posisjonen.
2. Vær sikker på at batteriene er koblet riktig før du opererer maskinen.

Operasjon fra plattformen
3. Den røde nødstoppknappen, som er plassert på bakken eller på plattfor-
men, må være dratt ut til PÅ-posisjonen.
4. Vær sikker på at batteriene er koblet riktig før du opererer maskinen.

Justering av plattformposisjonen
Trykk på løftefunksjonsknappen for å løfte plattformen opp; trykk på senke-
funksjonsknappen for å senke plattformen ned.

Instruksjon for bruk av sikkerhetsbrakettene
1. Heis plattformen opp til cirka 2,5 meter over bakken.
2. Løft sikkerhetsbraketten og plaser den i midten av saksene og roter den 
opp til en vertikal posisjon.
3. Senk plattformens høyde til den før full kontakt med sikkerhetsbraketten. 
Når plattformen senkes, hold avstand til alle bevegelige deler.

Det skal ikke være noe vekt på plattformen når sikkerhetsbrakettene brukes.

Hvordan å legge sammen rekkverket
Rekkverket på plattformen inneholder både rekkverket på plattformen og på 
den utskyvbare plattformen. Alle delene er sikret med fire låsepinner.

1. Senk plattformen helt ned og dra inn den utskyvbare plattformen.

2. Fjern plattformkontrolleren.

3. Fjern de to låsepinnene på fremsiden av plattformen.
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4. Fold den fremre delen av rekkverket på plattformen innover. Ikke plasser 
hånden der den kan bli klemt.

5. Installer de to låsepinnene som ble fjernet på hver sin side av rekkverkfes-
tene.

6. Åpne opp døren forsiktig og flytt den mot stigen eller på bakken.

7. Fjern ståltrådlåsen fra den bakre delen av hovedplattformens høyre rekk-
verk.

8. Fra stigen eller bakken, fold hovedplattformens høyre rekkverk. Ikke plas-
ser hånden hvor den kan bli klemt.

9. Installer den låsepinnen som ble fjernet tilbake på rekkverkfestet.

10. Fjern ståltrådlåsen fra den bakre delen av hovedplattformens venstre 
rekkverk.

11. Fold hovedplattformens venstre rekkverk. Ikke plasser hånden hvor den 
kan bli klemt.

12. Installer den låsepinnen som ble fjernet tilbake på rekkverkfestet.

13. Beveg den bakre delen av rekkverket fremover, pass på å ikke plassere 
hånden hvor den kan bli klemt.

Hvordan å sette opp rekkverket

Dette er likt som å legge sammen rekkverket, men må gjøres motsatt.

Frigjøring av bremsene

1. Legg en kile mellom hjulene for å forhindre at maskinen beveger seg.
2. Slå på bremsebryteren på universalhjulet.

Sikker transport
Lås alltid alle hjulene til maskinen før den skal transporteres. Inspiser maski-
nen nøye for å ikke miste noen løse deler. Maskinen skal festes til transport-
flaten ved hjelp av festningspunktene på chassis. Bruk et minimum av fire 
kjettinger eller stropper. Vær sikker på at kjettingene eller stroppene som blir 
brukt er godkjent, i god stand og tilstrekkelig med bruddstyrke. Hvis rekkverket 
er blitt lagt sammen, bør du bruke en stropp til å sikre dem før transport.
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TRANSPORT OG LØFTE INSTRUKSER

FØLG REGLENE UNDER:

Det er kun kvalifiserte autorisert personell som kan rigge opp maskinen og 
løfte den. Kun kvalifiserte personell med truckførerbevis kan bruke en truck til 
lasting og avlasting av maskiner. Forsikre deg om at løftekapasiteten, lasteo-
verflaten og beltet eller tauet til kranen er tilstrekkelig for å kunne løfte vekten 
av maskinen. Se serienummerplaten.

Løfting av maskinen med en truck:
Forsikre deg om at den utskyvbare plattformen, kontrollen og chassiskabinet-
tet er sikret godt. Fjern alle bevegelige deler fra maskinen. Senk plattformen 
helt ned. Plattformen må være senket helt ned under alle typer transport.
Plasser gaflene til trucken inni gaffeltrucksporene i maskinen. Kjør forsiktig 
fremover og ha gaflene til trucken fullstendig inne i sporet. Løft maskinen opp 
15 cm og tilt gaflene litt opp for å holde maskinen stabil. Hold maskinen rett 
når du senker ned gaflene. Å løfte maskinen fra siden, kan forårsake skade 
på komponenter og maskinen.
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Løfting
Senk plattformen fullstendig ned. Forsikre deg om at den utskyvbare platt-
formen, kontrolleren og chassiskabinettet er sikret godt. Fjern alle l se deler 
som kan falle av maskinen. Bruk diagrammet på denne siden for å bestemme 
tyngdepunktet til maskinen. Fest kun løfteredskapene kun til de bestemte løf-
tepunktene på maskinen. Det er to løftepunkt på hver ende av maskinen. Jus-
ter løfteredskapene for å unngå skade på maskinen og for å holde den rett.

Instant SX1430PA X akse
668.7

Y akse
391.6
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