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Bevezetés
Lift Guard érintési riasztási rendszer
Az Lift Guard érintési riasztási rendszer rendeltetése
a földi személyzet figyelmeztetése, ha egy kezelő
véletlenül megérinti az emelőkosárban lévő
kezelőpultot. A gém mozgása meg lesz szakítva,
riasztó szólal meg és figyelmeztető fények villognak.
A rendszert úgy tervezték, hogy ne legyen zavaró,
lényege az emelőkosárban lévő kezelőpult fölé
illesztett futókábel. Ha a futókábel aktiválódik, a
kapcsolóaljzatból kilép a működtető egység, és letiltja
az emelési, valamint meghajtási funkciókat az
emelőkosárban. Megszólal a gép kürtje és az
emelőkosárnál villognak a fények, figyelmeztetve
másokat arra, hogy esetleg segítségre lesz szükség.
Ezek az értesítések folytatódnak, amíg meg nem
történik a rendszer alaphelyzetbe állítása.

Veszély
Az ebben a kézikönyvben, illetve a gép
üzemeltetői kézikönyvben található
utasítások és biztonsági szabályok
követésének elmulasztása halált vagy
súlyos sérülést eredményezhet.
Megjegyzés: Ezek a szerelési utasítások az
alább felsorolt Genie modellekre érvényesek:
S-gémek: Minden S-40 modell, minden S-45 modell,
minden S-60 modell, minden S-65 modell, minden S80 modell, S-85, S-100, S-105, S-120, S-125, SX125 XC, SX-135 XC, SX-150, SX-180
Z-gémek: Z30/20N, Z-33/18, minden Z-34 modell,
minden Z-40/23 modell, minden Z-45/25 modell, Z-45
XC Z-51, minden Z-60/37 modell, Z-62/40, Z-80/60,
ZX-135/70
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Bevezetés
Üzemeltetés előtti ellenőrzés

Érintési riasztó biztonsága
Az érintési riasztóval kapott összes figyelmeztetést
és utasítást olvassa el, vegye tudomásul és tartsa be.
Ne lépje túl az emelőkosár névleges terhelési
kapacitását. Az érintési riasztó súlya csökkenti a
névleges emelőkosár-kapacitást, és azt le kell vonni
az emelőkosár teljes terheléséből.

 Győződjön meg arról, hogy a kezelői, biztonsági
és a felelősséget ismertető kézikönyv, valamint a
szükséges kiegészítők teljesek, jól olvashatók és
az emelőkosárban elhelyezett tartóban
találhatók.

 Győződjön meg arról, hogy minden matrica a
helyén van és jól olvasható.

Az érintési riasztó szerelvényének súlya
10 font/4,5 kg.
Győződjön meg arról, hogy az érintési riasztó
biztonságosan van felszerelve.

Szimbólumok és biztonsági képjelek
definíciói

Ellenőrizze az érintési riasztót, hogy nincs-e rajta
sérülés, megfelelően van-e felszerelve vagy nincs-e
hiányzó alkatrész, illetve engedély nélküli módosítás.

 Anyák, csavarok és más rögzítők
 Huzalozás, kábelek és érintési riasztási
komponensek

Érintési riasztó súlya.
10 font/4,5 kg.

 Nincsenek-e repedések a hegesztésekben
és a strukturális alkatrészekben

 Nincsenek-e horpadások vagy sérülések az
Olvassa el a kiegészítő kézikönyvet,
cikkszám 1278541.
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Bevezetés
Működési teszt
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Működtessen minden egyes munkagépfunkciót.
Egyetlen munkagépfunkció sem üzemelhet.

1

Ne aktiválja a lábkapcsolót, és ne gyakoroljon
nyomást az érintési riasztó kábelére a működtető
egység kapcsolóaljzatból való kioldása céljából.
Az érintési riasztó jelzőfények nem fognak
villogni, és a gép kürtje nem szólal meg.

2

Aktiválja a lábkapcsolót a lábkapcsoló
lenyomásával.

6

Helyezze be a működtető egységet a
kapcsolóaljzatba.
A jelzőfény kialszik, és a kürt elhallgat.

7

Működtessen minden egyes munkagépfunkciót.
A munkagépfunkcióknak üzemelniük kell.

Az érintési riasztó jelzőfényei villognak, és a gép
kürtje megszólal.
3

Helyezze be a működtető egységet a
kapcsolóaljzatba.
A jelzőfény kialszik, és a kürt elhallgat.

4

Aktiválja a lábkapcsolót a lábkapcsoló
lenyomásával, majd gyakoroljon nyomást az
érintési riasztó kábelére a működtető egység
kapcsolóaljzatból való kioldása céljából.
Az érintési riasztó jelzőfényei villognak, és a gép
kürtje megszólal.
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kapcsolóaljzat
villogó riasztó
matrica
érintési riasztó kábele
működtető egység
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Matrica-ellenőrzés
Vizsgálattal ellenőrizze, hogy minden matrica jól
olvasható és a helyén van.
Cikkszám

Matrica leírása

1278542

Címke – Érintési riasztó 10 font/4,5 kg

Mnny
1

1278982

Címke – Működtető egység kapcsolóaljzat

1

Az árnyékolás azt jelenti, hogy a matrica nem látható
a grafika orientációján belül.

Üzemeltetési utasítások
Az érintési riasztó jelzőfényei villognak, és a gép
kürtje megszólal: A munkagép funkciói nem
működnek az emelőkosárbeli kezelőszervekről.
Üzemeltetés az emelőkosárbeli kezelőszervekkel
1

Helyezze be a működtető egységet a
kapcsolóaljzatba a riasztó kikapcsolása és
munkagépfunkciók helyreállítása céljából.

Megjegyzés: Az érintési riasztó aktiválását követően
a munkagépfunkciók megfelelő helyreállítása céljából
a működtető egységet vissza kell helyezni a
kapcsolóaljzatba. A piros Vészleállás gomb
kikapcsolt állapotba való benyomása nem fogja
helyreállítani a munkagépfunkciókat, ez a művelet
csak kikapcsolja az érintési riasztó jelzőfényeit és a
gép kürtjét.
Üzemeltetés a földi kezelőszervekkel
1

Fordítsa a kulcsos átkapcsolót földi kezelésre, és
használja a megfelelő kezelőszerveket az
emelőkosár pozicionálására.

Megjegyzés: Az érintési riasztó nem aktív, ha a
működtetés a földi kezelőszervekről történik.
Lift Guard érintési riasztó
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