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Tämän ajoneuvon tai laitteen käyttö, huolto ja 
kunnossapito voi altistaa sinut kemikaaleille, mukaan 
lukien moottorin pakokaasut, häkä, ftalaatit ja lyijy, mitkä 
Kalifornian osavaltion tietojen mukaan tiedetään 
aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä vammoja tai muita 
lisääntymiskykyyn vaikuttavia haittoja. Vähennä 
altistumista välttämällä pakokaasujen hengittämistä 
äläkä käytä moottoria joutokäynnillä muuten kuin 
tarvittaessa, ja huolla ajoneuvo tai laite hyvin tuuletetulla 
alueella ja käytä käsineitä tai pese kädet usein huollon 
aikana. Katso lisätietoja osoitteesta: 
www.P65warnings.ca.gov. 

http://www.p65warnings.ca.gov/
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KÄYTTÖKOHDE 

Katso tämän käyttöoppaan sisältämien mallien sarjanumerot seuraavasta taulukosta. Tarkista koneen 
malli ennen käyttöoppaaseen tutustumista ja käytä sitten mallin sarjanumeron mukaista oikeaa 
käyttöopasta. Katso malli ja sarjanumero koneen nimikyltistä. (Ks. tiedot Käyttöoppaan kohdasta 10 
Tarrojen/nimikylttien tarkistus, sivu 10-1 .) 

 
 

 
 

 
 
MALLIT 

Kaupallinen tunnistus 

Metrijärj. Brittil. 

järj. 

 
SARJANRO 

GTJZ0407SE GTJZ0407SE 1330SE Alkaen 010400650 nykyhetkeen 

 
 
 

HUOMAA: 

• Tuotemallia käytetään tuotteen nimikyltissä erottamaan eri pääparametrien tuotteet 
toisistaan. 

• Tuotteen kaupallista tunnistusta käytetään markkinoinnissa ja koneen tarroissa erottamaan eri 
pääparametrien tuotteet toisistaan ja ne voidaan luokitella metrijärjestelmän ja brittiläisen 
järjestelmän tyypeiksi: Kaupallista metrijärjestelmän tyyppiä sovelletaan metrijärjestelmän 
maissa/alueilla käytettäviin koneisiin tai asiakkaiden nimenomaisesta vaatimuksesta. Kaupallista 
brittiläisen järjestelmän tyyppiä sovelletaan brittiläisen mittayksikköjärjestelmän maissa/alueilla 
käytettäviin koneisiin tai asiakkaiden nimenomaisesta vaatimuksesta. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tämä sivu on tarkoituksella 
jätetty tyhjäksi 



 

ILMOITUKSET 

Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. (jäljempänä viitataan nimellä Sinoboom) lataa 
uusimman tuotekäsikirjan tiedot verkkosivustolle www. sinoboom. com mahdollisimman pian. Jatkuvan 
tuotekehityksen vuoksi tämän käyttöoppaan tiedot voivat kuitenkin muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 

Tämä käyttöopas sisältää yhden tai useamman tuotteen perusosien tiedot. Käytä siis tätä käyttöopasta 
omien tarpeidesi mukaan. Jos havaitset ongelmia käyttöoppaassa tai sinulla on parannusehdotuksia, 
lähetä palautteesi Sinoboomille, ja me käsittelemme asian mahdollisimman pian. 

Voit tutustumista varten vapaasti ladata Käyttöoppaan, Huolto-oppaan ja Varaosakirjan tarvitsemistasi 
tuotteista sähköisesti osoitteesta www.sinoboom.com. 

Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. pidättää oikeuden käyttöoppaan lopulliseen tulkintaan. 

http://www.sinoboom.com/
http://www.sinoboom.com/
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JOHDANTO 

Kiitoksia Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., 
Ltd.:n valmistaman koneen valinnasta ja käytöstä. 
Tutustu aina tarkasti koneen käyttövaatimuksiin ja 
siihen liittyviin turvatoimiin ennen koneen käyttöä, 
huoltoa ja korjausta. Koneen käyttäminen tutustumatta 
sen toiminnan erityisvaatimuksiin ja turvatoimiin voi 
aiheuttaa vakavia riskejä. Turvamääräyksiä noudattavat 
ja konetta huolellisesti ja tehokkaasti käyttävät käyttäjät 
estävät henkilö- ja omaisuusvahinkoja ja 
onnettomuuksia. 

Käytä tätä konetta vain työkalujen kuljettamiseen 
työkohteisiin ja työn tekemiseen lavalla. Käyttäjien 
täytyy olla päteviä ja koulutettuja, jotta he käyttävät 
konetta huolellisesti ja noudattavat turvatoimia. 
Ainoastaan koulutettu ja valtuutettu henkilöstö saa 
käyttää konetta. 

Tämä käyttöopas ohjaa käyttäjää koneen toiminnassa 
ja käytössä. Käyttäjä vastaa tässä käyttöoppaassa 
olevien käyttö- ja turvatoimien lukemisesta, 
ymmärtämisestä ja toimeenpanosta sekä valmistajan 
oppaiden noudattamisesta ennen työn aloittamista. Lue 
tarkasti kaikki turvamääräykset ja käyttöoppaat ja 
noudata niitä. Käyttäjän täytyy myös miettiä koneen 
käyttötarkoituksia ja rajoituksia sekä työmaan 
olosuhteita ennen tämän koneen käyttöä. Kaikkien 
tämän käyttöoppaan turvallisuusvaatimusten tiukka 
noudattaminen on tärkeää. 

Pidä tätä käyttöopasta koneen osana, samoin kuin 
Huolto-opasta ja Varaosakirjaa, ja pidä ne aina koneen 
mukana. Koneen omistajan tai haltijan tulee tarjota 
kaikki käyttöoppaat ja muut koneen valmistajan 
tarjoamat tarpeelliset tiedot päivittäisestä 
tarkistamisesta ja kunnossapidosta vuokraajien 
käyttöön. Jos kone myydään, omistajan tai haltijan 
täytyy antaa käyttöoppaat ja muut tarpeelliset tiedot 
ostajalle. Koneen omistajan tai haltijan tulee myös 
toimittaa valmistajan huoltotiedot koneen huollosta 
vastaavalle henkilölle. 

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys Hunan Sinoboom 
Intelligent Equipment Co., Ltd.:iin. 
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1 TOIMINTAPARAMETRIT 

Taulukko 1-1 GTJZ0407SE Tekniset tiedot 
 

MITAT GTJZ0407SE 
(METRIJÄRJ.) 

1330SE (BRITTIL. 
JÄRJ.) 

MITOITUSPARAMETRIT 

Suurin lavan korkeus 3,8 m 12,5 ft 

Suurin työskentelykorkeus 5,8 m 19 ft 

Suurin vaakasuora ulottuma 0,6 m 2 ft 

Pituus 1,4 m 4,6 ft 

Leveys 0,8 m 2,5 ft 

Korkeus (lava alhaalla, kaiteet taitettuina) 1,67 m 5,5 ft 

Korkeus (lava alhaalla, kaiteet ylhäällä) 1,97 m 6,5 ft 

Akseliväli 1,1 m 3,6 ft 

Pyöräväli 0,7 m 2,2 ft 

Maavara (kuoppasuojat sis.vedettyinä) 65 mm 2,6 in. 

Maavara (kuoppasuojat käytössä) 
15 mm 0,59 in. 

Rengaskoko (halkaisija x leveys / tyyppi) Φ230×80 
mm/umpinainen 

Φ9×3,1 in./umpinainen 

Lavan mitat (pituus x leveys x korkeus) 1,3×0,7×1,1 m 4,4×2,3×3,6 ft 

TOIMINTAPARAMETRIT 

Lavan nimelliskantavuus 240 kg 529 lb 

Jatkolavan suurin kantavuus 100 kg 220 lb 

Lavan suurin henkilöluku (vain sisällä) 2 henkilöä 

Ajonopeus (lava alhaalla) 0～4 km/h 0～2,5 mph 

Ajonopeus (lava ylhäällä) 0～0,8 km/h 0～0,5 mph 

Nostoaika (kuormittamattomana) 30～33 s 

Laskuaika (kuormittamattomana) 25～30 s 

Kallistuskyky 25 % 

Suurin sallittu kaltevuus 3° (pituussuunta)/1,5° (leveyssuunta) 

Kääntösäde (sisäpuoli) 0,3 m 1 ft 

Kääntösäde (ulkopuoli) 1,3 m 0,4 ft 

Yhden renkaan nimelliskantavuus 350 kg 777,6 lb 
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TOIMINTAPARAMETRIT 
 

 

Taulukko 1-1 GTJZ0407SE Tekniset tiedot (jatkoa) 
 

MITAT GTJZ0407SE 
(METRIJÄRJ.) 

1330SE (BRITTIL. 
JÄRJ.) 

Suurin sallittu sivuttaisvoima (vain sisällä) 400 N 90 lbf 

Suurin melutaso 72 dB 

KÄYTTÖVOIMAPARAMETRIT 

Hydrauliöljysäiliön tilavuus 4 litraa 0,88 gal(brittil.)/1,05 gal(US) 

Hydraulijärjestelmän tilavuus (säiliöineen) litraa 1,1 gal(brittil.)/1,32 gal(US) 

Hydraulijärjestelmän paine 14 MPa 2030 Psi 

Akun tiedot (kpl x jännite, kapasiteetti) 
2×12 V,115 

Ah 

Järjestelmän jännite 24 VDC 

Ohjausjännite 24 VDC 

YMPÄRISTÖVAATIMUKSET 

Suurin sallittu tuulen nopeus (vain sisällä) 0 0 

Suurin sallittu absoluuttinen korkeus 1000 m 3281 ft 

Sallittu ympäristölämpötila (lyijyakut) 
-10 ℃ ... 40 ℃ 14℉ ... 104℉ 

Sallittu ympäristölämpötila (litiumakut) 
-20 ℃ ... 40 ℃ -4℉ ... 104℉ 

Suurin sallittu suhteellinen kosteus 90 % 

 
Varastointi 

Varastointilämpötila -20 ℃ ... 50 ℃(-4℉ ... 122℉) hyvin 
tuuletetussa tilassa, 90 % suhteellisessa kosteudessa (20 ℃ 
[68℉]), ja poissa sateesta, auringosta, syövyttävistä kaasuista ja 
syttyvistä räjähteistä. 

PAINO 

Paino (kuormittamattomana) (vain sisällä) 880 kg 1941 lb 

HUOMAA: 
a) Työskentelykorkeus lisää henkilön pituuden 2 m (6ft 7in) lavan korkeuteen. 
b) Eri alueilla hydrauliöljyä, moottoriöljyä, jäähdytysnestettä, polttoainetta ja voiteluainetta tulee lisätä 
ympäristön lämpötilan mukaisesti. 
c) Kylmällä säällä tarvitaan lisälaitteita koneiden käynnistämiseen. 



GTJZ0407SE Käyttöopas © Toukokuu 2020 2-1 

 

 

 
 

 
 

2 KONEEN OSAT 
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KONEEN OSAT 
 

 

Osa Kiina CE CSA ANSI AS Japani Korea Puola 

1. Kiinteä lava √ 

2. Jalkakytkin  
√ 

 

3. Jatkolava √ 

4. Käyttöoppaan 
säilytyslokero 

√ 

5. Yläpuolinen suojalaite  √  

6. Työvalo  
√ 

7. Lavan ohjauskotelo √ 

8. Vaihtovirtapistorasia  
√ 

 
√ 

9. Lavan tuloportti √ 

10. Turvavarsi √ 

11. Saksin osat √ 

12. Nostosylinteri √ 

13. Tulppa √ 

14. Hätäalaslaskun kahva 
√ 

15. Varaajan pistoke √ 

16. Kuoppasuojan levy 
√ 

17. Akkuvaraaja √ 

18. Päävirtakahvan 
kokoonpano √ 

19. Akku √ 

20. Alusta √ 

21. Vikavirtasuoja  
√ 

 
√ 

22. Kaltevuusanturi √ 

23. Vilkkuvalo √ 
 √ 

24. Ohjaussylinteri √ 

25. Etupyörä √ 

26. Alennusvaihde, DC √ 

27. Vaunuohjain √ 

28. Hydrauliyksikkö √ 

29. Hydrauliöljysäiliö √ 

30. Takapyörä √ 



GTJZ0407SE Käyttöopas © Toukokuu 2020 3-1 

 

 

3 TURVALLISUUS 

Lue tarkasti työpaikan ja viranomaisten 
turvallisuusmääräykset ja -säännöt ja noudata niitä. 

Ennen kuin käytät konetta, hanki asianmukainen 
koulutus turvallista koneen käyttöä varten, ja varmistu 
siitä, että osaat hallita ja käyttää konetta turvallisesti. 

Käyttäjänä sinulla on vastuu ja oikeus sammuttaa 
kone sen vikaantuessa tai muun työpaikalla sattuvan 
hätätilanteen yhteydessä. 

 
 

 

 
 

 

TURVALLISUUSMÄÄRITELMÄT 
 

Tämä turvallisuudesta varoittava symboli 
näkyy useimmissa 
turvallisuuslausekkeissa. Se merkitsee 
huomioimista, varomista, sillä kyseessä 
on oma turvallisuutesi! Lue 
varoitussymbolia seuraava sanoma ja 
noudata sitä. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUOMAA: Ilmaisee toimenpidettä, käytäntöä tai ehtoa, 
jota tulee noudattaa, jotta kone tai osa toimii tarkoitetulla 
tavalla. 

 

 

ONNETTOMUUKSIEN 
RAPORTOINTI 

Ilmoita välittömästi koneistoon liittyvästä 
onnettomuudesta, vaikka onnettomuus ei ole johtanut 
henkilö- tai omaisuusvahinkoon. Ota yhteys 
puhelimitse ja ilmoita kaikki tarvittavat yksityiskohdat. 
Mikäli ilmoitus valmistajalle laiminlyödään 48 tunnin 
kuluessa koneistoa kohdanneesta onnettomuudesta, 
tuotteen takuu saattaa mitätöityä. 

 
 
 

 
 

 

 

SÄHKÖISKUVAARAT 

HUOMAA: Tätä konetta ei ole eristetty eikä siinä ole 
sähköiskuilta suojaavaa toimintoa. 

Kaikkien käyttäjien ja esimiesten tulee noudattaa 
kansallisia tai paikallisia määräyksiä koskien 
minimiturvaetäisyyksiä ilmassa oleviin sähköjohtoihin. 
Mikäli tällaisia määräyksiä ei ole, käyttäjien ja 
esimiesten tulee noudattaa minimiturvaetäisyyksiä, 
jotka on esitetty Taulukossa 3-1, sivulla 3-2. 

 

Tätä konetta eivät saa koskaan käyttää ihmiset, jotka 
kärsivät sydänvaivoista, liikajännityksestä, 
epilepsiasta ja muista sairauksista ja jotka pelkäävät 
korkeita paikkoja. Tämän koneen käyttö on kielletty 
myös ihmisiltä, joilla on elimistössään alkoholia tai 
huumaavia aineita tai jotka ovat liian väsyneitä tai 
masentuneita. 

HUOMAUTUS 

HUOMAUTUS 

 

 

Ilmaisee tilannetta, joka voi vahingoittaa konetta, 
omaisuutta ja/tai ympäristöä tai saada laitteen 
toimimaan väärin. 

HUOMAUTUS 

Tarkista kone ja kaikki sen toiminnot perinpohjaisesti 
onnettomuuden jälkeen, ja testaa ne ensin 
vaunuohjaimella ja sitten lavaohjaimella. Varmista, 
että koneen nostokorkeus ei ylitä 3 m (9,8 ft), kunnes 
kaikki vauriot on korjattu ja kaikki ohjaimet toimivat 
kunnolla. 

 

 

Ilmaisee vaaratilannetta, joka ehkäisemättä 
tulee johtamaan hengenvaaraan tai vakavaan 
tapaturmaan. 

Ilmaisee vaaratilannetta, joka ehkäisemättä voi 
johtaa hengenvaaraan tai vakavaan 
tapaturmaan. 

Ilmaisee vaaratilannetta, joka ehkäisemättä voi 
johtaa pienehköön tai kohtalaiseen tapaturmaan. 
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VAARA 

TURVALLISUUS 
 

 

Jatke ulos: Vain paikallaan 140 kg（306 lb) 

Jatke ulos: Vain jatkeella 100 kg（220 lb) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taulukko 3-1 
 

Jännite 
(vaiheesta toiseen, kV) 

Minimiturvaetäisyys 
(m/ft) 

0-50 3,05 (10) 

50–200 4,60 (15) 

200–350 6,10 (20) 

350–500 7,62 (25) 

500–750 10,67 
(35) 

750–1000 13,725 
(45) 

 

 

 

KAATUMISVAARAT JA 
NIMELLISKUORMA 

Lavan suurin nimelliskantavuus: 

 
Taulukko 3-2 

 

GTJZ0407SE 

Laskettuna 240 kg（526 lb) 

 
 

SÄHKÖISKUVAARAT 

 
Säilytä aina turvaetäisyys 
sähköjohtoihin ja sähkölaitteisiin 
asianmukaisten 
viranomaismääräysten 
mukaisesti ja katso Taulukko 3-1, 
sivu 3-2. 

Ota huomioon lavan liike, 
johdon heiluminen tai 
riippuma, varo kovia tuulia tai 
tuulenpuuskia äläkä käytä 
konetta ukonilmalla tai 
rankkasateessa. 

Jos kone pääsee kosketukseen 
sähköjohtojen kanssa, pysy 
kaukana koneesta. Maassa tai 
lavalla olevat henkilöt eivät saa 
koskettaa tai käyttää konetta 
ennen kuin sähkövirta on 
katkaistu. 

Älä käytä konetta 
maadoitusjohtimena hitsaus- ja 
viimeistelytöiden aikana. 
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TURVALLISUUS 
 

 
 

 

 

KAATUMISVAARAT 

 
• Lavalla olevat henkilöt, laitteet ja 

materiaalit eivät saa ylittää 
maksimikantavuutta. 

• Nosta tai jatka lavaa vain silloin, 
kun kone on kiinteällä ja tasaisella 
maalla. 

• Älä käytä kallistushälytintä vaaka-
asennon ilmaisimena. Lavan 
kallistushälytin hälyttää vain 
silloin, jos kone on kallistunut 
voimakkaasti. Jos kallistushälytin 
hälyttää: 

– Laske lava hyvin varovasti. Siirrä 
kone kiinteälle, tasaiselle 
maalle. Älä muuta kaltevuus- tai 
rajakytkintä. 

• Älä aja nopeammin kuin 0,8 km/h 
(0,5 mph) lavan ollessa ylhäällä. 

• Kun lava on ylhäällä, kone ei voi 
kulkea epätasaisessa maastossa, 
epävakailla pinnoilla tai muissa 
vaarallisissa olosuhteissa. 

• Älä käytä konetta kovalla tuulella 
tai tuulenpuuskissa äläkä lisää 
lavan tai kuorman pinta-alaa. 
Tuulelle alttiin pinta-alan 
lisääminen vähentää koneen 
vakautta. 

• Noudata varovaisuutta ja vähennä 
nopeutta, kun kone on 
epätasaisella maalla, soralla tai 
muilla epätasaisilla alustoilla tai 
lähellä kuoppia ja jyrkkiä rinteitä. 

• Älä työnnä ja vedä lavan 
ulkopuolella olevia esineitä 
ollessasi lavalla. Suurin sallittu 
sivuttaisvoima sisätiloissa on 400 
N (90 lbf). 

• Älä muuta mitään koneen osaa, 
joka saattaa vaikuttaa 
turvallisuuteen ja vakauteen. 

• Älä vaihda koneen vakauteen 
vaikuttavia pääosia sellaisiin, jotka 
ovat eripainoisia tai teknisesti 
erilaisia. 

• Älä muunna tai muuta liikkuvia 
nostolavoja ilman valmistajan 
etukäteen antamaa lupaa. 

• Älä kiinnitä lavalle mitään 
lisävarusteita työkalujen tai 
muiden materiaalien asettamiseksi 
suojakaiteelle. 

KAATUMISVAARAT 

Tämä lisää lavan painoa, pinta-
alaa ja kuormaa. 

• Älä aseta tai kiinnitä mitään 
yläpuolella riippuvaa kuormaa 
mihinkään osaan konetta. 

• Älä aseta tikkaita tai telineitä 
lavalle tai millekään koneen 
osalle. 

• Älä käytä konetta liikkuvalla tai 
aktiivisella pinnalla tai ajoneuvon 
päällä. Varmista, että kaikki 
renkaat ovat hyvässä kunnossa 
ja uramutterit kiristettyinä ja 
saksisokat ehjiä. 

• Älä käytä akkua, joka painaa 
vähemmän kuin alkuperäinen 
lyijyakku (33 kg [73 lb]) tai 
litiumakku (132 kg [292 lb]). Akku 
ei tuota pelkästään virtaa, vaan 
se toimii myös vastapainona. 
Akku on tärkeä osa koneen 
vakauden säilyttämistä. 

• Älä käytä lavaa koneiden tai 
muiden kohteiden 
työntämiseen. 

• Älä anna lavan koskettaa lähellä 
olevia kohteita. 

• Älä sido lavaa köydellä tai muilla 
sidontatarvikkeilla lähellä oleviin 
kohteisiin. 

• Älä aseta kuormaa lavan 
ulkopuolelle. 

• Älä käytä konetta, kun alustan 
ovet ovat auki. 

• Kun lava jää jumiin tai kiinni tai 
kun muut lähistön kohteet estävät 
sen normaalin liikkeen, älä käytä 
lavaohjainta lavan laskemiseen. 
Jos aiot laskea lavan 
vaunuohjaimella, käytä sitä vasta 
kun kaikki henkilöt ovat 
poistuneet lavalta. 

VAARA 
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TURVATTOMAN TYÖMAAN VAARAT 

Älä koskaan kuljeta konetta 
epätasaisessa maastossa tai 
epävakailla alustoilla tai muissa 
vaarallisissa olosuhteissa lavaa 
nostettaessa. 

Ole varovainen koneen 
laskeutuessa alas ja hidasta, kun 
kone liikkuu epätasaisessa 
maastossa, murskeen päällä, 
epävakailla tai liukkailla 
alustoilla, jyrkillä rinteillä ja 
lähellä onkaloiden aukkoja. 

Älä aja tai nosta konetta rinteillä, 
rampeilla tai kaarevilla alustoilla, 
jotka ylittävät koneen suurimman 
mäennousukyvyn. 

TURVATTOMAN TYÖMAAN VAARAT 

 
Älä käytä konetta alustoilla, 
reunoilla tai kuopissa, jotka eivät 
kestä koneen painoa. Nosta tai 
jatka lavaa vain silloin, kun kone on 
kiinteällä ja tasaisella maalla. 

Älä käytä kallistushälytintä 
vaakatason ilmaisimena. Lavan 
kallistushälytin hälyttää vain silloin, 
kun kone on kallistunut 
voimakkaasti. 

Jos kallistushälytin hälyttää lavaa 
nostettaessa, laske lava hyvin 
varovasti. Älä muuta kaltevuus- tai 
rajakytkintä. 
Ajonopeus ei saisi ylittää 0,8 km/h 
(0,5 mph), kun lava nousee. 

VAARA 

TURVALLISUUS 
 

 

TYÖYMPÄRISTÖN VAARAT 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tarkista ennen koneen käyttämistä ja sen aikana 
mahdolliset työmaalla olevat vaarat ja ota huomioon 
ympäristöön liittyvät rajoitukset, mukaan lukien 
tulenarka ja räjähtävä kaasu/pöly. 

 
 
 
 

 
Taulukko 3-3 

 

BEAUFORT-
LUKEMA 

METRIÄ 
SEKUNN
ISSA 

MAILIA 
TUNNIS
SA 

KUVAUS TILANNE MAALLA 

0 0～0,2 0～0,5 Tyyni Tyyni. Savu nousee pystysuoraan. 

1 0,3～1,5 1～3 Kevyt tuulenvire Savussa näkyy tuulen liike. 

2 1,6～3,3 4～7 Heikko tuuli Tuuli tuntuu paljaalla iholla. Lehdet 
kahisevat. 

3 3,4～5,4 8～12 Lievä tuuli 
Lehdet ja ohuet oksat jatkuvassa 
liikkeessä. 

4 5,5～7,9 13～18 Kohtalainen tuuli 
Pölyä ja irtopaperia nousee ilmaan. 
Pienet oksat alkavat liikkua. 

5 8,0～10,7 19～24 Navakka tuuli Pienet puut huojuvat. 

6 10,8～13,8 25～31 Kova tuuli 
Isot oksat liikkuvat. Liput liehuvat lähes 
vaakasuorassa. Sateenvarjon käyttö 
vaikeutuu. 

7 13,9～17,1 32～38 Lähes myrsky / 
kohtalainen myrsky 

Kokonaiset puut liikkuvat. Tuulta 
vasten kävely vaatii ponnistelua. 

8 17,2～20,7 39～46 Navakka myrsky Puista katkeaa oksia. Autot 
kaartelevat tiellä. 

9 20,8～24,4 47～54 Kova myrsky Pieniä rakennevahinkoja. 

 
 

 
 

 
 

VAARA 
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TURVALLISUUS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
VAROMATTOMAN 
TOIMINNAN VAARAT 

Käyttäjien täytyy vähintäänkin käyttää ja huoltaa 
konetta niin kuin tässä oppaassa ja Huolto-oppaassa 
on esitetty ja sen lisäksi noudattaa tiukempia alan 
määräyksiä ja työpaikan sääntöjä. Älä koskaan käytä 
konetta varomattomasti. 

 

 

 

VAROMATTOMAN TOIMINNAN 
VAARAT 

 
• Älä työnnä mitään kohdetta lavan 

ulkopuolella. Suurin sallittu 
sivuttaisvoima sisätiloissa on 400 
N (90 lbf). 

• Älä muuta mitään koneen osaa, 
joka saattaa vaikuttaa 
turvallisuuteen ja vakauteen. 

• Älä vaihda koneen vakauteen 
vaikuttavia pääosia sellaisiin, 
jotka ovat eripainoisia tai 
teknisesti erilaisia. 

• Älä muunna tai muuta liikkuvia 
nostolavoja ilman valmistajan 
etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 

• Älä kiinnitä lavalle mitään 
lisävarusteita työkalujen tai muiden 
materiaalien asettamiseksi 
suojakaiteelle. Tämä lisää lavan 
painoa, pinta-alaa ja kuormaa. 

• Älä aseta tikkaita tai telineitä lavalle 
tai millekään koneen osalle. 

• Älä käytä konetta liikkuvalla tai 
aktiivisella pinnalla tai ajoneuvon 
päällä. Varmista, että kaikki 
renkaat ovat hyvässä kunnossa ja 
uramutterit kiristettyinä ja 
saksisokat ehjiä. 

• Älä käytä akkua, joka painaa 
vähemmän kuin alkuperäinen lyijyakku 
(33 kg [73 lb]) tai litiumakku (132 kg 
[292 lb]). Akku ei tuota pelkästään 
virtaa, vaan se toimii myös 
vastapainona. Akku on tärkeä osa 
koneen vakauden säilyttämistä. 

• Älä aseta tai kiinnitä mitään 
riippuvaa taakkaa mihinkään 
osaan konetta. 

• Älä käytä konetta nosturina. 

• Älä käytä lavaa koneen tai 
muiden kohteiden työntämiseen. 

• Älä anna lavan koskettaa lähellä 
olevia kohteita. 

• Älä sido lavaa lähellä oleviin 
kohteisiin. 

• Älä aseta kuormaa lavan ulkopuolelle. 

• Kun lava jää jumiin tai kiinni tai kun 
muut lähistön kohteet estävät sen 
normaalin liikkeen, älä käytä 
lavaohjainta lavan laskemiseen. 

HUOMAUTUS 

 
Suurin mäennousukyky sopii koneille, joiden lava on 
laskettu alas. 

Suurin rinne: 

GTJZ0407SE: 25 % (14°） 

Mäennousukyky tarkoittaa koneen suurinta sallittua 
kallistuskulmaa, kun se on kiinteällä maalla ja lava 
pystyy kantamaan vain yhden henkilön. Painon 
lisääntyessä koneen lavalla koneen nousukyky 
heikkenee. 

VAARA 



© Toukokuu 2020 GTJZ0407SE Käyttöopas 3-6 

 

 

TURVALLISUUS 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUTOAMISVAARAT 

Käyttäjien täytyy vähintäänkin käyttää ja huoltaa 
konetta niin kuin tässä oppaassa ja Huolto-oppaassa 
on esitetty ja sen lisäksi noudattaa tiukempia alan 
määräyksiä ja työpaikan sääntöjä. 

 
 
 

 
TÖRMÄYSVAARAT 

Käyttäjien täytyy vähintäänkin käyttää ja huoltaa 
konetta niin kuin tässä oppaassa ja Huolto-oppaassa 
on esitetty ja sen lisäksi noudattaa tiukempia alan 
määräyksiä ja työpaikan sääntöjä. 

 
 

VAROMATTOMAN TOIMINNAN 
VAARAT 

Jos aiot laskea lavan 
vaunuohjaimella, käytä sitä vasta 
kun kaikki henkilöt ovat poistuneet 
lavalta. 

Älä käytä konetta, kun alustan 
ovikotelo on auki. 

Kun yksi tai useampi koneen 
renkaista on irti maasta, siirrä 
kaikki henkilöt turvaan lavalta 
ennen kuin yrität vakauttaa 
laitetta. Vakauta laite nosturilla, 
haarukkatrukilla tai muulla 
sopivalla koneella.  

 

 
 

PUTOAMISVAARAT 

 
Jokaisen lavalla olevan henkilön 
täytyy pitää 
viranomaismääräykset täyttäviä 
valjaita tai turvalaitteita. Kiinnitä 
vaijeri lavan kiinnityspisteeseen. 
Älä koskaan kiinnitä yhtä 
useamman henkilön vaijeria 
lavan kiinnityspisteeseen. 

Älä istu, seiso tai ryömi 
suojakaiteilla. Pysy aina 
seisoma-asennossa ollessasi 
lavan lattialla. 

Älä kiipeä alas lavalta, kun sitä 
nostetaan. 

Pidä lavan lattia vapaana 
esteistä. 

Älä nouse lavalle tai poistu 
siltä, ellei kone ole täysin 
paikallaan. 

Sulje lavan tuloportti ennen 
koneen käyttämistä. 

Älä käytä konetta, jos kaiteita ei 
ole asennettu asianmukaisesti ja 
lavan tuloportti ei ole kiinni. 

VAARA VAARA 
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TURVALLISUUS 
 

 
 

 
 

TÖRMÄYSVAARAT 

 
• Kiinnitä huomio näkökenttään ja 

kuolleisiin kulmiin konetta 
liikutettaessa tai käytettäessä. 

• Kiinnitä huomio jatkolavaan 
konetta liikutettaessa. 

• Tarkasta työalue välttääksesi 
maassa ja yläpuolella olevia 
esteitä tai muita mahdollisia 
riskejä. 

• Noudata varovaisuutta 
käyttäessäsi lavaohjainta ja 
vaunuohjainta. Värein merkityt 
suuntanuolet osoittavat liike-, 
nosto- ja ohjaamistoiminnot. 

• Käyttäjien täytyy noudattaa 
henkilökohtaisia suojavarusteita 
koskevia käyttäjä-, työpaikka- ja 
viranomaismääräyksiä (kypärät, 
turvavyöt ja käsineet, jne.). 

• Aseta kone tasaiselle maalle tai 
varmistettuun asentoon ennen 
jarrujen vapauttamista. 

• Laske lava alas vain silloin, 
kun sen alla olevalla alueella ei 
ole ihmisiä tai esteitä. 

• Rajoita liikenopeus maanpinnan 
olosuhteiden, ahtauden, 
kaltevuuksien, henkilöstön 
läsnäolon ja sijainnin sekä 
muiden tekijöiden mukaisesti, 
jotka saattavat aiheuttaa 
yhteentörmäyksiä. 

• Älä käytä konetta nosturilla tai 
yläpuolella kulkevalla laitteella, 
ellei nosturin hallinta ole lukittu 
tai varotoimiin ole ryhdytty 
mahdollisen törmäyksen 
estämiseksi. 

• Älä laita käsiä ja käsivarsia 
paikkoihin, jonne ne saattavat 
jäädä puristuksiin tai kiinni. 

• Älä työskentele lavan sisällä tai 
alla tai saksivarsien lähellä, kun 
turvavipu ei ole paikallaan. 

• Käytä hyvää harkintaa ja 
suunnittelua, kun käytät ohjainta 
maasta käsin konetta 
käyttäessäsi. Pidä asianmukaista 
etäisyyttä käyttäjän, koneen ja 
kiinteän kohteen välillä. 

 

 
PURISTUMISVAARAT 

Koneen liikkeen aikana on olemassa mahdollinen 
puristumisvaara. Pidä aina kehon osat ja vaatetus 
turvallisen etäisyyden päässä koneesta sen käytön 
aikana. 

 
 

 
 

 
 

 

RÄJÄHDYS- JA 
TULIPALOVAARAT 

 
 

 
 

 

TÖRMÄYSVAARAT 

• Älä koskaan käytä konetta 
vaarallisesti tai huvin vuoksi. 

PURISTUMISVAARAT 

 
Älä laita käsiä ja käsivarsia 
paikkoihin, jonne ne saattavat 
jäädä puristuksiin tai kiinni. 

Älä työskentele lavan sisällä tai 
alla tai saksivarsien lähellä, kun 
turvavipu ei ole paikallaan. 

Käytä hyvää harkintaa ja 
suunnittelua, kun käytät ohjainta 
maasta käsin konetta 
käyttäessäsi. Pidä asianmukaista 
etäisyyttä käyttäjän, koneen ja 
kiinteän kohteen välillä. 

RÄJÄHDYS- JA TULIPALOVAARA 

 
Älä käytä konetta tai varaa akkua 
tiloissa, jotka ovat vaarallisia tai joissa 
on mahdollisesti tulenarkoja tai 
räjähtäviä aineita. 

VAARA VAARA 

VAARA 

 WARNING VAARA 
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TURVALLISUUS 
 

 

VAURIOITUNEEN 
KONEEN VAARAT 

AKUN AIHEUTTAMAT 
VAARAT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAPATURMAVAARAT 
 

Noudata aina kaikkia tämän oppaan ja huolto-
oppaan käyttö- ja huolto-ohjeita.  

 
 

 
 

 

HUOMAA: Käyttäjän täytyy suorittaa huolto ainoastaan 
käyttöä edeltävän tarkistuksen aikana. Pidä toiminnan 
aikana alustan vasen ja oikea ovi kiinni ja lukittuna. 
Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa avata vasemman 
ja oikean oven koneen korjaamiseksi. 

VAROMATTOMAN TOIMINNAN 
VAARA 

 
Älä käytä konetta, jos siinä on 
öljyroiskeita tai -vuotoja. 
Hydrauliöljyn roiskeet tai -vuodot 
saattavat tunkeutua ihoon ja polttaa 

 

TULIPALO- JA RÄJÄHDYSVAARA 

 
Akuissa on rikkihappoa ja niissä 
muodostuu vety- ja happikaasujen 
räjähtäviä seoksia. Pidä kaikki laitteet, 
jotka saattavat aiheuttaa kipinöitä tai 
liekkejä (mukaan lukien 
savukkeet/savuavat materiaalit), 
kaukana akusta estääksesi räjähdyksen. 

Älä kosketa akun napoja tai 
kaapelikenkiä työkaluilla, jotka 

saattavat aiheuttaa kipinöitä. 

Noudata kaikkia tämän oppaan ja huolto-oppaan 
käyttö- ja huolto-ohjeita välttääksesi koneen 
vaurioitumisen. 

HUOMAUTUS 

 
 

AKUN AIHEUTTAMA VAARA 

 
Käytä aina suojalaseja tai 
silmäsuojia ja suojavaatetusta 
työskennellessäsi akkujen kanssa. 
Poista kaikki sormukset, kellot ja 
muut korut. 

VAROMATTOMAN TOIMINNAN 
VAARAT 

 
Älä käytä konetta, jos se on 
vahingoittunut tai toimii 
huonosti. 

Tarkista ja testaa perinpohjin 
kaikki koneen toiminnot ennen 
käyttöä. Merkitse ja pysäytä 
välittömästi vahingoittuneet tai 
vialliset koneet. 

Varmista, että kaikki huoltotyöt 
on tehty tämän käyttöoppaan ja 
vastaavan Huolto-oppaan 
mukaisesti. 

Varmista, että kaikki kyltit ovat 
paikoillaan ja luettavissa. 

Varmista, että Käyttöopas ja 
Huolto-opas ovat kunnossa, 
helppolukuisia ja löytyvät lavan 
säilytyslokerosta. 

KEMIALLISEN PALOVAMMAN VAARA 

 
Vältä akkuhapon roiskeita tai 
kosketusta paljaalle iholle. Hakeudu 
lääkärin hoitoon välittömästi, jos 
akkuhappoa pääsee iholle. 

AKUN AIHEUTTAMA VAARA 

 
Älä käytä 24 VDC suurempaa 
akkuvaraajaa akun varaamiseen. 
Liitä varaaja ainoastaan 
maadoitettuun 3-johtimiseen 
vaihtovirtapistorasiaan. 
Varmista, että varaaja on 
asianmukaisessa kunnossa 
ennen käyttöä. 

Varmista, että käytettävissä on 
riittävä määrä henkilöitä ja 
kunnolliset nostomenetelmät 
akkua vaihdettaessa. 

 WARNING VAARA 

VAARA 

VAARA 

VAARA 

VAARA 

VAARA 



GTJZ0407SE Käyttöopas © Toukokuu 2020 3-9 

 

 

Varmista akun varaamisen jälkeen, että: 

• Akkukaapelin liittimissä ei ole 
korroosiota. 

• Akku ja kaapeliliittimet ovat kunnolla kiinnitettyjä. 

Akkunapojen suojausaineet ja 
korroosionestoaineet vähentävät akkunapojen ja 
kaapelien korroosiota. 

Koneen käytön jälkeen virtakytkin täytyy kytkeä 
pois päältä. 

TURVALLISUUS 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKUN VARAAMINEN 

• Älä jätä akkua tai varaajaa vedelle tai sateelle 
alttiiksi varaamisen aikana. 

• Pidä varautuva akku poissa suorasta auringonpaisteesta. 

• Varaa akku käyttäen aina valmistajan 
toimittamaa varaajaa. 

 

AKUN KÄSITTELY 

• Vain koulutettu henkilöstö saa työpaikan luvalla 
irrottaa akun koneesta. 

• Älä koskaan käytä voimaa akkua asennettaessa 
tai irrotettaessa. Älä koskaan pudota akkua. 

• Älä koskaan oikosulje akun napoja suoraan 
johdolla. 

• Jos akkuhappoa roiskuu, neutraloi happo 
veden ja bikarbonaatin (ruokasooda) seoksella. 

• Älä säilytä akkuja kosteissa tiloissa tai vedessä. 

• Tarkasta johto vaurioiden varalta päivittäin. 
Vaihda vaurioituneet osat ennen käyttöä. 

 

 

HITSAUS- JA 
VIIMEISTELYVAATIMUKSET 

Lue aina huolellisesti ennen hitsausta, hiomista ja 
viimeistelyä kaikki käyttö- ja huolto-ohjeet tästä 
oppaasta ja Huolto-oppaasta. 

 
 
 

 
Hitsaajilla täytyy olla lupa työpaikan vastaavalta 
osastolta ennen hitsaus-, hionta- ja viimeistelytyötä. 

 

 

TOIMET KONEEN KÄYTÖN 
JÄLKEEN 

1. Valitse turvallinen pysäköintipaikka, joka on 
tukevalla, tasaisella maalla ja jossa ei ole esteitä. 
Vältä alueita, joilla on runsaasti liikennettä. 

2. Laske lava alas. 

3. Käännä vaunuohjaimen hätäseiskytkin ”OFF”-
asentoon. 

4. Käännä avainkytkin ”OFF”-asentoon ja poista 
avain estääksesi koneen luvattoman käytön. 

5. Laita pyörien eteen kiilat. 

6. Varaa akku. 

 
 

 
 

HUOMAUTUS 

HITSAUSVAARAT 

 
Noudata hitsauskoneen 
valmistajan suosituksia sen 
asianmukaisesta käytöstä. 

Hitsausjohtimia tai -kaapeleita 
saa liittää vasta kun 
hydrauliyksikkö on sammutettu. 

Suorita hitsauksia vasta sitten, 
kun hitsauskaapeli on liitetty 
oikein. 

Älä käytä konetta 
maadoitusjohtimena 
hitsauksen aikana. 

Varmista aina, että 
sähkötyökaluja säilytetään 
kokonaan työskentelylavalla. Älä 
ripusta sähkötyökaluja työlavan 
kaiteesta tai työskentelylavan 
ulkopuolella olevalle työalueelle 
tai roikota sähkötyökaluja 
suoraan johdosta. 

HUOMAUTUS 

VAARA 
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TURVALLISUUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tämä sivu on tarkoituksella 
jätetty tyhjäksi 
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4 TYÖMAAN TARKISTUS 
 

• Epävakaat tai erittäin liukkaat pinnat 

• Yläpuoliset esteet ja suurjännitejohdot 

• Vaaralliset paikat 

• Maanpinta voi pettää koneen ja sen kuorman 
alla 

• Tuulenpuuskat ja kovat tuulet 

• Asiaankuulumattomien henkilöiden toimet 

• Muut mahdolliset turvattomat olosuhteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Työmaan tarkistuksen aikana käyttäjä päättää onko 
työmaa sopiva koneen turvalliselle käytölle. Käyttäjän 
tulee tarkistaa työmaa ennen koneen siirtämistä 
työmaalle. 

Turvallisuus on käyttäjän vastuulla. Turvallisuuteen 
kuuluu työmaan perinpohjainen tarkistus. Käyttäjien 
täytyy tunnistaa ja välttää työpaikan vaaroja konetta 
siirrettäessä, asennettaessa ja käytettäessä. 

Seuraavat kohdat ovat vaarallisia työmaalla: 

• Jyrkät rinteet tai luolat 

• Maan kohoumat, esteet tai jätteet 

• Maanpinnan kallistumat 

VAROMATTOMAN TOIMINNAN VAARA 

 
Noudata tämän oppaan ohjeita ja 
turvallisuussääntöjä. Tämän oppaan 
ohjeiden ja turvallisuussääntöjen 
laiminlyöminen saattaa johtaa 
hengenvaaraan tai vakavaan 
tapaturmaan. 

Älä käytä tätä konetta, ellet ole opetellut 
ja harjoitellut koneen turvallisia 
käyttötapoja tämän oppaan mukaisesti. 

Varmista, että tiedät ja ymmärrät 
turvallisuussäännöt ennen kuin 
jatkat seuraavaan vaiheeseen. 

Vältä vaarallisia tilanteita. 

Tarkasta aina kone ennen käyttöä. 

Valitse tehtävään sopivat koneet ja 
henkilökohtaiset suojavarusteet 
(kypärät, turvavyö ja käsineet, jne.). 

Suorita aina käyttöä edeltävä 
tarkistus. 

Suorita aina käyttöä edeltävä 
toimintatesti ennen koneen 
käyttöä. 

Tarkasta työmaa. 

Tarkasta koneen turvatarrat/ 
nimikyltti. 

Käytä konetta vain sen omaan 
käyttötarkoitukseen tämän 
käyttöoppaan mukaisesti. 

VAARA 
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TYÖMAAN TARKISTUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tämä sivu on tarkoituksella 
jätetty tyhjäksi 
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5 KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TARKISTUS 
 

onko koneella ilmeisiä ongelmia ennen kuin 
käyttäjä suorittaa käyttöä edeltävää toimintatestiä. 

• Käyttöä edeltävä tarkistus auttaa käyttäjää myös 
päättämään tarvitseeko kone tavanomaista huoltoa. 

• Katso lista koneen osista kohdasta 2 Koneen 
osat, sivu 2-1. Tarkasta kone muutettujen, 
vaurioituneiden, irtonaisten tai puuttuvien osien 
varalta. 

• Älä koskaan käytä konetta, jossa on vaurioituneita 
tai muutettuja osia. Merkitse kone ja lopeta koneen 
käyttö, jos huomaat vaurioita tai muutoksia. 

• Vain pätevät huoltoasentajat saavat korjata konetta 
valmistajan määräysten mukaisesti. Huollon 
jälkeen käyttäjän täytyy suorittaa toinen käyttöä 
edeltävä tarkistus ennen käyttöä edeltävää 
toimintatestiä. 

• Pätevien huoltoasentajien täytyy suorittaa 
säännölliset huoltotarkistukset valmistajan 
Huolto-oppaan vaatimusten mukaisesti. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
VIHJEITÄ KÄYTTÖÄ 
EDELTÄVÄÄN 
TARKISTUKSEEN 

• Käyttäjä vastaa ”käyttöä edeltävän tarkistuksen” ja 
tavanomaisen huollon suorittamisesta tämän 
käyttöoppaan mukaisesti. 

• Käyttäjän täytyy suorittaa käyttöä edeltävä 
tarkistus ennen jokaista vuoronvaihtoa 
selvittääkseen 

KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄN 
TARKISTUKSEN 
SUORITUS 

Tarkasta ennen koneen käynnistämistä täyttääkö se 
seuraavat vaatimukset: 

• Varmista, että Käyttöopas ja Huolto-opas ovat 
hyvässä kunnossa, luettavissa ja löytyvät lavan 
säilytyslokerosta. 

• Varmista, että kaikki kyltit ovat luettavissa ja 
asianmukaisesti paikoillaan. 

• Tarkasta hydrauliöljyvuotojen varalta. Tarkasta 
öljynpinnan taso. Lisää öljyä tarvittaessa. Katso 
Hydrauliöljyn pinnan tarkistus, sivu 5-2. 

KAATUMISVAARA 

 
Älä muunna tai muuta nostolavaa 
ilman valmistajan etukäteen antamaa 
kirjallista lupaa. Jos jokin lisälaite 
asennetaan lavalle tai suojakaiteelle 
työkaluja tai muita materiaaleja 
varten, se lisää lavan painoa ja pinta-
alaa ja kuormitusta. 

VAROMATTOMAN TOIMINNAN VAARA 

 
Noudata tämän oppaan ohjeita ja 
turvallisuussääntöjä. Tämän oppaan 
ohjeiden ja turvallisuussääntöjen 
laiminlyöminen saattaa johtaa 
hengenvaaraan tai vakavaan 
tapaturmaan. 

Älä käytä tätä konetta, ellet ole opetellut 
ja harjoitellut koneen turvallisia 
käyttötapoja tämän oppaan mukaisesti. 

Varmista, että tiedät ja ymmärrät 
turvallisuussäännöt ennen kuin 
jatkat seuraavaan vaiheeseen. 

Vältä vaarallisia tilanteita. 

Tarkasta aina kone ennen käyttöä. 

Valitse tehtävään sopivat koneet ja 
henkilökohtaiset suojavarusteet 
(kypärät, turvavyö ja käsineet, jne.). 

Suorita aina käyttöä edeltävä 
tarkistus. 

Suorita aina käyttöä edeltävä 
toimintatesti ennen koneen 
käyttöä. 

Tarkasta työmaa. 

Tarkasta koneen turvatarrat/ 
nimikyltit. 

Käytä konetta vain sen omaan 
käyttötarkoitukseen tämän 
käyttöoppaan mukaisesti. 

VAARA 

VAARA 



© Toukokuu 2020 GTJZ0407SE Käyttöopas 5-2 

 

 

KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TARKISTUS 
 

 

• Tarkasta akku vuotojen varalta ja että nestepinta 
on oikealla tasolla. Lisää tislattua vettä tarvittaessa. 
Katso Akun tarkistus, sivu 5-2. 

• Tarkasta vastaako käytössä oleva suojalaite 
suoritettavaa työtä ja täyttääkö se asianmukaiset 
tekniset standardit. 

 

 

OSIEN TARKISTUS 

Tarkasta kone vaurioituneiden, väärin asennettujen, 
irtonaisten tai puuttuvien osien ja luvattomien 
muutosten varalta: 

• Sähköosat, johdotukset ja kaapelit 

• Hydrauliyksikkö, polttoainesäiliö, liitin, letku, 
hydraulisylinteri ja venttiililohko 

• Akku ja sen liitäntä 

• Ajomoottori 

• Pyörät 

• Turvavarsi 

• Rajakytkin ja äänimerkki 

• Hälyttimet ja merkkivalot 

• Mutterit, pultit ja muut kiinnittimet 

• Lavan tuloportti 

• Kuoppasuoja 

• Lava jatkettuna 

• Saksivarsi (kääntyminen) ja kiinnitin 

• Lavan kahvaohjain 

 

 

KOKO KONEEN 
TARKISTUS 

Tarkista koko kone vaurioiden varalta: 

• Säröjä hitsisaumassa tai rakenneosassa 

• Lommoja tai muita vaurioita 

• Runsasta ruostetta, korroosiota tai hapettumista 

• Puuttuvia tai irrallisia rakenneosia ja 
pääkomponentteja, mukaan lukien kiinnittimien ja 
sokkien oikea sijainti ja kireys 

• Taittuvan lavan kyky tukea lavan sivukaidetta ja 
varmistussokan oikea asennus vaijeriin 

TARKISTA HYDRAULIÖLJYN 
PINTA 

Asianmukainen hydrauliöljy on tärkeä koneen 
kunnollisen toiminnan kannalta. Koneen käyttäminen 
väärällä hydrauliöljyn määrällä voi vaurioittaa 
hydrauliikan komponentteja. Hydrauliöljyn pinnantason 
päivittäinen tarkistus auttaa havaitsemaan mahdollisia 
hydraulijärjestelmän ongelmia. Korjaa ongelma ennen 
koneen käyttämistä. 

Suorita seuraavat toimet lava alas laskettuna: 

1. Avaa ovi alustan oikealta puolelta. 

2. Tarkista tyyppi hydrauliöljysäiliön kyljestä. 

3. Hydrauliöljyn pinta tulee olla hydrauliöljysäiliön 
”max”- ja ”min”-merkkien välissä. 

4. Lisää hydrauliöljyä tarvittaessa. Älä koskaan lisää 
säiliöön liikaa öljyä. 

 
Taulukko 

5-1 
 

ASIAKASVAATIMU
KSET 

HYDRAULIÖLJYN 
TYYPPI 

Normaali lämpötila-alue 0...40 
°C (32...104°F) 

 

L-HM46 

Kylmät seudut 
-25...25 °C (-13...77°F) 

 
L-HV32 

Kuumat seudut, yli 40 °C 
(104°F) 

 

L-HM68 

Erittäin kylmät seudut, 
alle -30 °C (-22°F) 

Tarvitaan 
erityissuunnitelmia. 

 
 
 

 

 

AKUN TARKISTUS 

Akun kunto vaikuttaa koneen suorituskykyyn. Akun 
elektrolyytin väärä pinnantaso tai vaurioitunut kaapeli 
ja johdotus saattavat vahingoittaa akun osia ja 
aiheuttaa vaarallisia tilanteita. 

Erilaisia hydrauliöljyjä voidaan lisätä 
asiakasvaatimusten mukaisesti tehtaalta 
toimitettaessa, mutta niitä ei voida sekoittaa. 

HUOMAUTUS 
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KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ 
TARKISTUS 

 

 
 
 

• Tarkasta lyijyakun happopinnan taso. Lisää 
tarvittaessa tislattua vettä lyijyakun päällä olevasta 
täyttöputkesta. Lisää vain sen verran tislattua 
vettä, jotta levy peittyy. Älä koskaan täytä putkea 
liikaa varausjakson päätteeksi. 

• Varmista, ettei akkukaapelin liitännässä ole 
korroosiota. 

• Varmista, että akku on tukevasti paikoillaan ja 
että kaapeli on kiinnitetty. 

 
 

 
 

 

HUOMAA: Käytä kaapelisuojuksia ja 
korroosionestoainetta poistamaan akkukenkien ja 
kaapelien korroosiota. 

TAPATURMAVAARA 

 
Lyijyakut ja huoltoa kaipaamattomat 
lyijyakut sisältävät happoa. Vältä 
hapon liikatäyttöä tai ihokosketusta 
lyijyakkujen hapon kanssa. 

Jos akkuhappoa roiskuu, neutraloi 
happo veden ja bikarbonaatin 
(ruokasooda) seoksella. 

HUOMAUTUS 

Sen jälkeen kun akku on täyteen varattu, käytä 
suojakäsineitä tarkistusta varten. 

VAARA 
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6 KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TOIMINTATESTI 

KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄN 
TOIMINTATESTIN 
VALMISTELU 

Ennen käyttöä edeltävän toimintatestin aloittamista: 

1. Valitse testausalue, jossa on kiinteä, 
tasainen ja vaakasuora pinta. 

2. Varmista, ettei testausalueella ole esteitä. 

3. Liitä akku koneeseen, jos se ei jo ole liitettynä.  
 

 

VAUNUOHJAIMEN TESTAUS 
 

 
 
 

 

1 

7 

2 

 

3 

4 

6 

 

 

5 

 

 

Käyttöä edeltävä toimintatestin suorittaminen auttaa 
huomaamaan mahdollisia ongelmia ennen koneen 
käyttämistä. Käyttäjän täytyy testata kaikki koneen 
toiminnot tämän käyttöoppaan mukaisesti. 

Älä käytä konetta, jos siinä on toimintaongelmia. 
Merkitse kone äläkä käytä sitä, jos huomaat ongelmia. 

Vain pätevät huoltoasentajat saavat korjata konetta 
valmistajan määräysten mukaisesti. 

Kuva 6-1 

 

1.Tuntimittari 5. Vaunun ohjaus- 

2.OFF-asento 6. Hätäseis- 

 

Huollon jälkeen käyttäjän täytyy suorittaa toinen 
käyttöä edeltävä tarkistus ennen käyttöä edeltävää 
toimintatestiä. 

3.Lavan 
ohjausasento 

4.Avainkytkin 

7. Nosto-
/laskukytkin 

VAROMATTOMAN TOIMINNAN VAARA 

 
Noudata tämän oppaan ohjeita ja 
turvallisuussääntöjä. Tämän oppaan 
ohjeiden ja turvallisuussääntöjen 
laiminlyöminen saattaa johtaa 
hengenvaaraan tai vakavaan 
tapaturmaan. 

Älä käytä tätä konetta, ellet ole opetellut 
ja harjoitellut koneen turvallisia 
käyttötapoja tämän oppaan mukaisesti. 

Varmista, että tiedät ja ymmärrät 
turvallisuussäännöt ennen kuin 
jatkat seuraavaan vaiheeseen. 

Vältä vaarallisia tilanteita. 

Tarkasta aina kone ennen käyttöä. 

Valitse tehtävään sopivat koneet ja 
henkilökohtaiset suojavarusteet 
(kypärät, turvavyö ja käsineet, jne.). 

Suorita aina käyttöä edeltävä 
tarkistus. 

Suorita aina käyttöä edeltävä 
toimintatesti ennen koneen 
käyttöä. 

Tarkasta työmaa. 

Tarkasta koneen turvatarrat/ 
nimikyltti. 

Käytä konetta vain sen omaan 
käyttötarkoitukseen tämän 
käyttöoppaan mukaisesti. 

HUOMAUTUS 

 
 

Testaa vaunuohjain yhdellä työkierrolla. 

VAARA 
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4

6

5

7

KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TOIMINTATESTI 
 

 

VAUNUOHJAIMEN TOIMINNON 
TESTAUS 

 

 
1. Paina vaunuohjaimen ja lavaohjaimen 

hätäseispainike ON-asentoon. 

2. Käännä avainkytkin vaunun ohjausasentoon. 

3. Varmista, että vastaava merkkivalo syttyy eikä 
näytössä näy virheilmoitusta. 

 

 
HÄTÄSEISTOIMINNON TESTAUS 

 

 
1. Kytke vaunun hätäseispainike OFF-asentoon 

painamalla sitä. Varmista, että kaikki toiminnot 
pysähtyvät. 

2. Vedä hätäseispainike ON-asentoon. 

 

 
NOSTO- JA LASKUTOIMINTOJEN 
TESTAUS 

 

 

 
1. Käännä nosto-/laskukytkin ylöspäin 

nostotoiminnon käynnistämiseksi. Varmista, että 
lava nousee. 

2. Vapauta nosto-/laskukytkin. Varmista, että 
lavan nousu pysähtyy. 

3. Käännä nosto-/laskukytkin alaspäin 
laskutoiminnon käynnistämiseksi. Lavan tulee 
laskeutua ja hälyttimen tulee kuulua. 

LAVAOHJAIMEN 
TESTAUS 

 
 
 

 
1 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

10 12 

11 13 

 

 

 

 

 
Kuva 6-2 

 

1. Oikea 8. Hätäseispainike 

2. Vasen 9. Näyttöruutu 

3. Aktivointipainike 10. Nosto/lasku 

4. Nosto 11. Äänimerkki 

5. Lasku 12. Kävely ja ohjaaminen 
 

 

 
 

 
 

 
 

Testaa kaikki lavaohjaimen toiminnot yhdellä 
työkierrolla. 

HUOMAUTUS 
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KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ 
TOIMINTATESTI 

 

 

 
 

6. Eteen 13. Nopea/hidas nopeus 

7. Taakse 

 

 

LAVAOHJAIMEN 
TESTAUS 

 

 
1. Paina vaunuohjaimen ja lavaohjaimen 

hätäseispainike ON-asentoon. 

2. Käännä vaunuohjaimen avainkytkin lavan 
ohjausasentoon. 

 

 
HÄTÄSEISTOIMINNON TESTAUS 

 

 
1. Kytke lavan hätäseispainike OFF-asentoon 

painamalla sitä. Varmista, että kaikki toiminnot 
pysähtyvät. 

2. Vedä hätäseispainike ON-asentoon. 

 

 

ÄÄNIMERKIN TESTAUS 

AKTIVOINTIPAINIKKEEN TOIMINNAN 
TESTAUS 

 

Älä paina ohjauskahvan aktivointipainiketta. Työnnä 
ohjauskahva eteen- ja taaksepäin. Varmista, että 
kaikki kävely- ja nostotoiminnot lakkaavat 
toimimasta. 

 

 
NOSTO- JA LASKUTOIMINTOJEN 
TESTAUS 

 
 
 

Lasku 

1. Paina nosto-/laskupainiketta. Painikkeessa 
syttyy valo. 

2. Paina ohjauskahvan aktivointipainike pohjaan ja 
työnnä ohjauskahvaa eteenpäin nostotoiminnon 
aktivoimiseksi. Lavan tulee nousta ja 
kuoppasuojan tulee pidentyä. 

3. Vapauta ohjauskahva. Varmista, että lavan 
nousu pysähtyy. 

4. Paina ohjauskahvan aktivointipainike pohjaan 
ja vedä ohjauskahvaa taaksepäin 
laskutoiminnon aktivoimiseksi. Varmista, että 
lava laskeutuu samalla kun laskun hälytin 
kuuluu. 

 

 

OHJAAMISTOIMINNON TESTAUS 
 

Oikea 

 

 

Paina äänimerkin painiketta. Äänimerkin tulee kuulua. 
 

 
1. Paina ajo- ja ohjaamispainiketta. Painikkeessa 

syttyy valo. 

2. Pidä ohjauskahvan aktivointipainike pohjassa 
ja paina vasenta painiketta. Varmista, että 
kone kääntyy vasemmalle. 

3. Pidä ohjauskahvan aktivointipainike pohjassa 
ja paina oikeaa painiketta. Varmista, että kone 
kääntyy oikealle. 

 
 

 
 

 
Aktivointipainike

 

 

Nosto 

 

Vasen
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KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TOIMINTATESTI 
 

 

AJO- JA JARRUTUSTOIMINTOJEN 
TESTAUS 

 

 
1. Paina ajo- ja ohjaamispainiketta. Painikkeessa 

syttyy valo. 

2. Paina ohjauskahvan aktivointipainike pohjaan ja 
työnnä kahvaa eteenpäin hitaasti, kunnes kone 
alkaa liikkua eteenpäin, ja palauta sitten kahva 
keskiasentoon. Varmista, että kone liikkuu 
eteenpäin ja sitten pysähtyy. 

3. Paina ohjauskahvan aktivointipainike pohjaan ja 
vedä kahvaa taaksepäin hitaasti, kunnes kone 
alkaa liikkua taaksepäin, ja palauta sitten kahva 
keskiasentoon. Varmista, että kone liikkuu 
taaksepäin ja sitten pysähtyy. 

 
 

 

 

 

AJONOPEUDEN TESTAUS 

1. Paina vaunuohjaimen ja lavaohjaimen 
hätäseispainike ON-asentoon. 

2. Käännä vaunun avainkytkin lavan 
ohjausasentoon. 

3. Paina nosto-/laskupainiketta. Painikkeessa syttyy 
valo. 

4. Paina ohjauskahvan aktivointipainike pohjaan ja 
työnnä ohjauskahvaa eteenpäin nostotoiminnon 
aktivoimiseksi. Varmista, että lava nousee noin 2 
m (6,6 ft). Varmista, että kuoppasuoja (toinen 
alustan oikealla puolella ja toinen vasemmalla 
puolella) pitenee. 

5. Paina kävely- ja ohjaamispainiketta, pidä 
ohjauskahvan aktivointipainike pohjassa ja työnnä 
ohjauskahvaa varovasti eteenpäin täyden vauhdin 
asentoon. Varmista, että koneelta menee 
vähintään 45 sekuntia 10 metrin (32,8 ft) matkaan. 

 

 

6. Paina nosto-/laskupainiketta. Paina ohjauskahvan 
aktivointipainike pohjaan ja vedä ohjauskahvaa 
taaksepäin laskutoiminnon aktivoimiseksi ja lavan 
laskemiseksi täysin alas. 

7. Paina kävely- ja ohjaamispainiketta ja paina sitten 
nopean/hitaan vauhdin painiketta. Hidas nopeus 
aktivoituu, kun hitaan ajovauhdin painikkeessa 
syttyy valo. 

 

8. Paina ohjauskahvan aktivointipainike pohjaan ja 
työnnä ohjauskahvaa varovasti eteenpäin 
täyden vauhdin asentoon. Varmista, että 
koneelta menee vähintään 18 sekuntia 10 
metrin (32,8 ft) matkaan. 

 
 
 

9. Paina nopean/hitaan vauhdin painiketta. Valo 
sammuu hitaan ajovauhdin painikkeesta. 

10. Paina ohjauskahvan aktivointipainike pohjaan ja 
työnnä ohjauskahvaa varovasti eteenpäin 
täyden vauhdin asentoon. Varmista, että 
koneelta menee vähintään 9 sekuntia 10 metrin 
(32,8 ft) matkaan. 

 
 

 

 

 

HÄTÄLASKUTOIMINNON 
TESTAUS 

 

 
1. Paina vaunuohjaimen ja lavaohjaimen 

hätäseispainike ON-asentoon. 

2. Käännä vaunun avainkytkin vaunun 
ohjausasentoon. 

3. Siirrä vaunun nosto-/laskukytkin ylös ja nosta lava 
ylimpään asentoon. 

4. Vedä alustan takana sijaitsevaa hätälaskukahvaa. 

HUOMAUTUS 

Eteen

Taakse 

HUOMAUTUS 

Jarrun täytyy kyetä pitämään konetta mitä tahansa 
kaltevuutta noustessa sekä pysäyttämään kone. 

Jos koneelta kuluu alle 18 sekuntia 10 metrin 
(32,8 ft) matkaan, pysäytä kone ja määritä syy. 

HUOMAUTUS 

HUOMAUTUS 

Jos koneelta kuluu alle 9 sekuntia 10 metrin (32,8 
ft) matkaan, pysäytä kone ja määritä syy. 

HUOMAUTUS 

Tämä testi suoritetaan lavan ollessa tyhjä. 

Jos koneelta kuluu alle 45 sekuntia 10 metrin (32,8 
ft) matkaan, pysäytä kone ja määritä syy. 
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HUOMAUTUS 

Lavan noustessa kuoppasuojan tulee aktivoitua 
automaattisesti. Kuoppasuoja aktivoi kaksi rajakytkintä 
rajoittamaan koneen liikettä. Kun lava nousee 
haarukan tasolle ja irtoaa kuoppasuojan painevivusta, 
kuoppasuoja aktivoituu. Ellei kuoppasuoja aktivoidu, 
kuuluu hälytys eikä kone pysty nostamaan ja 
liikkumaan. 

Suorita tämä vaihe seisomalla maassa ja käyttämällä 
lavaohjainta. Älä seiso lavalla testatessasi tätä 
toimintoa. 

HUOMAUTUS 

KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ 
TOIMINTATESTI 

 

 

 

 

 
Kuva 6-3 

 
5. Lavan tulee laskeutua ala-asentoonsa. 

 

 

KALLISTUKSEN 
SUOJAUSTOIMINNON 
TESTAUS 

7. Laske lava täysin alas. Muuta koneen lavan 
nostotoiminto kävelytoiminnoksi. Aja kone alas ja 
poista puulaudat. 

8. Laita kaksi puulautaa kahden pyörän alle koneen 
etu- tai takapuolelle, ja aja sitten kone näiden 
lautojen päälle. Puulautojen mittojen tulee olla (P × 
L × K): 100 mm × 50 mm × 58 mm (4 in. × 2 in. × 
2,3 in.). 

9. Muuta koneen kävelytoiminto lavan 
nostotoiminnoksi ja työnnä sitten kahvaa lavan 
nostamiseksi noin 2 metriin (6,6 ft). Varmista, että 
lavan liike pysähtyy ja kallistuksen hälytys kuuluu. 
Varmista, että lavaohjaimen ja vaunuohjaimen 
näytössä näkyvät kirjaimet ”LL.” 

10. Laske lava täysin alas. Muuta koneen lavan 
nostotoiminto ajotoiminnoksi. Aja kone alas ja 
poista puulaudat. 

 

 

KUOPPASUOJAN TESTAUS 

 
 
 
 
 

 

Käytä turvavartta saksivarren alaosaa liikutettaessa, 
muuten seurauksena saattaa olla vakava 
tapaturma. 

1. Nosta lavaa, avaa turvavarsi ja varmista, että 
turvavarsi toimii. 

2. Käännä kaltevuuskytkin yli 1,5 astetta koneen 
leveyssuunnassa. Varmista, että kone antaa 
hälytyksen. 

3. Käännä kaltevuuskytkin yli 3 astetta koneen 
pituussuunnassa. Varmista, että kone antaa 
hälytyksen. 

4. Laske lava täysin alas. 

5. Laita kaksi puulautaa kahden pyörän alle koneen 
vasemmalle tai oikealle puolelle, ja aja sitten kone 
näiden lautojen päälle. Puulautojen mittojen tulee 
olla (P × L × K): 100 mm × 50 mm × 19 mm (4 in. × 
2 in. × 0,75 in.). 

6. Muuta koneen kävelytoiminto lavan 
nostotoiminnoksi ja työnnä sitten kahvaa lavan 
nostamiseksi noin 2 metriin (6,6 ft). Varmista, että 
lavan liike pysähtyy ja kallistuksen hälytys kuuluu. 
Varmista, että lavaohjaimen ja vaunuohjaimen 
näytössä näkyvät kirjaimet ”LL.” 

 
1. Testaa kuoppasuoja. Varmista, että kuoppasuoja 

aktivoituu automaattisesti, kun lava nousee 
haarukan tasolle ja irtoaa kuoppasuojan 
painevivusta. 

2. Työnnä kovaa kuoppasuojan vasenta/oikeaa 
levyä. Varmista, ettei kuoppasuojan levyä voida 
kääntää ylöspäin. 

3. Laske lava alas. Varmista, että kuoppasuojan 
levy palautuu paikalleen automaattisesti. 

4. Laita puulauta kuoppasuojan alle ja nosta lavaa. 
Puulautojen mittojen tulee olla (P × L × K): 100 
mm × 50 mm × 50 mm (4 in. × 2 in. × 2 in.). Kun 
lava nousee haarukan tasolle ja irtoaa 
kuoppasuojan vivusta, kuuluu hälytys ja 
lavaohjaimen ja vaunuohjaimen näytössä näkyy 
luku ”18”. Kone ei pysty nostamaan eikä ajamaan. 

5. Laske lava täysin alas ja poista puulaudat. 
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KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TOIMINTATESTI 
 

 

PAINOJÄRJESTELMÄN 
TESTAUS (OPTIO) 

1. Ennen kuin suoritat tämän testin, nosta ja laske 
lava täysin kaksi kertaa, jotta liukukappale ja 
raide saa normaalin voitelun. 

2. Laske lava minimikorkeudelle. Kun saksivarsi on 
täysin linkussa, lisää kuormaa lavalle asteittain. 

Kun paino on enintään 240 kg (529 lb), varmista, että 
lava pystyy nousemaan yläasentoon. 

Kun lavan kuorma on yhtä suuri tai suurempi kuin 288 
kg (635 lb) ja jos lavan nostokorkeus on suurempi 
kuin 1 m (3,3 ft) tai 10 % nostettavasta korkeudesta 
(käytä isompaa lukua), tapahtuu useita asioita. 
Ylikuorman merkkivalo syttyy, hälytys kuuluu eikä 
työskentelylava pysty liikkumaan. Kun poistat 
ylimääräisen painon, työskentelylava pystyy jälleen 
liikkumaan. 
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7 KONEEN KÄYTTÄMINEN 
 

Jokaisen uuden käyttäjän täytyy suorittaa käyttöä 
edeltävä tarkistus, käyttöä edeltävä toimintatesti ja 
työpaikan tarkastukset ennen koneen käyttämistä. 

 

 

HÄTÄSEISTOIMINNON 
KÄYTTÖ 

1. Laita lavaohjaimen tai vaunuohjaimen 
hätäseispainike OFF-asentoon. Kaikki toiminnot 
pysähtyvät. 

2. Tämän koneen virtapainike on alustassa. Laita 
painike OFF-asentoon. Järjestelmä sammuu ja 
kaikki toiminnot pysähtyvät. 

3. Toiminta palautetaan laittamalla hätäseispainike ja 
virtapainike ON-asentoon. 

 
 
 

 

 

HÄTÄLASKUTOIMINNON 
KÄYTTÖ 

Vedä hätälaskukahvasta aktivoidaksesi koneen 
hätäseistoiminnon. 

Katso hätälaskukahvan asentoa koskevia lisätietoja 
kohdasta Hätälaskutoiminnon testaus, sivu 6-4 . 

 

 

 
Tässä jaksossa annetaan erityisohjeita kaikkiin koneen 
käyttöä koskeviin asioihin. Käyttäjä on vastuussa 
kaikkien tämän oppaan turvallisuussääntöjen ja 
ohjeiden noudattamisesta. 

Käytä tätä konetta ihmisten ja työkalujen 
kuljettamiseen työpaikalle. Tämän koneen 
käyttäminen muihin kuin tässä oppaassa mainittuihin 
tarkoituksiin on turvatonta ja vaarallista. 

Ainoastaan koulutettu ja valtuutettu henkilöstö saa 
käyttää konetta. Jos useampi kuin yksi käyttäjä käyttää 
samaa konetta eri aikoina samassa työvuorossa, 
heidän kaikkien täytyy olla päteviä käyttäjiä ja 
noudattaa kaikkia tämän Käyttöoppaan 
turvallisuussääntöjä ja ohjeita. 

HÄTÄVETO-
/HINAUSTOIMINNON KÄYTTÖ 

 
 

 

VAROMATTOMAN TOIMINNAN VAARA 

 
Noudata tämän oppaan ohjeita ja 
turvallisuussääntöjä. Tämän oppaan 
ohjeiden ja turvallisuussääntöjen 
laiminlyöminen saattaa johtaa 
hengenvaaraan tai vakavaan 
tapaturmaan. 

Älä käytä tätä konetta, ellet ole opetellut 
ja harjoitellut koneen turvallisia 
käyttötapoja tämän oppaan mukaisesti. 

Varmista, että tiedät ja ymmärrät 
turvallisuussäännöt ennen kuin 
jatkat seuraavaan vaiheeseen. 

Vältä vaarallisia tilanteita. 

Tarkasta aina kone ennen käyttöä. 

Valitse tehtävään sopivat koneet ja 
henkilökohtaiset suojavarusteet 
(kypärät, turvavyö ja käsineet, jne.). 

Suorita aina käyttöä edeltävä 
tarkistus. 

Suorita aina käyttöä edeltävä 
toimintatesti ennen koneen 
käyttöä. 

Tarkasta työmaa. 

Tarkasta koneen turvatarrat/ 
nimikyltti. 

Käytä konetta vain sen omaan 
käyttötarkoitukseen tämän 
käyttöoppaan mukaisesti. 

HUOMAUTUS 

Jos lavaohjaimen näytössä näkyy luku ”02”, paina 
hätäseispainiketta välittömästi. 

PURISTUMISVAARAT 

 
Kone on rinteessä ja kaikkien 
pyörien täytyy olla maassa ennen 
jarrujen vapauttamista. Tämän 
varoituksen laiminlyönti saattaa 
johtaa tapaturmaan tai jopa 
hengenvaaraan. 

VAARA 

VAARA 
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KONEEN KÄYTTÄMINEN 
 

 

Hätätilanteessa, konehäiriössä tai voiman hävitessä 
tarvitaan hätävetoa/hinausta, ja jarrujen 
vapauttamiseksi on kaksi menetelmää: 

Menetelmä 1: 

1. Laita kiilat pyörien eteen, jottei kone pääse 
liikkeelle. 

2. Varmista, ettei alueella ole esteitä. 

3. Varmista, että akun virtakytkin on ”OFF”-
asennossa. 

4. Irrota kaksi päätykannen pulttia ja jarrun kansi. 
 

 
 

Kuva 7-1 

 

Taulukko 7-1 
 

Nro Kuvaus 

1 Jarrun kansi 

2 Jarrun päätykannen 
pultit 

3 Pultin reikä 

5. Työnnä päätykannen pultit jarrukotelon kahteen eri 
reikään. 

6. Kiristä päätykannen pultteja, jolloin ajomoottorin 
jarrut avautuvat. 

7. Yllä olevat vaiheet toistetaan toiselle pyörälle. Kun 
kaksi ajomoottoria on vapautettu, konetta voidaan 
liikuttaa ihmisvoimin. 

8. Siirron jälkeen laita pyörän kansi paikalleen ja 
irrota päätykannen pultit rei’istä. 

Menetelmä 2: 

1. Käännä vaunuohjaimen avainkytkin vaunun 
ohjausasentoon. 

2. Paina lavaohjaimen hätäseispainike ON-
asentoon. 

3. Paina vaunuohjaimen hätäseispainike ON-
asentoon pitäen samalla Enter-painiketta alhaalla 
viisi sekuntia, jolloin näytölle ilmestyy ohjelma-
asetusten käyttöliittymä. 

4. Paina sivu alaspäin -painiketta, kunnes näytölle 
ilmestyy "Machine Mode" (konetila), ja paina sitten 
Enter-painiketta. 

5. Paina sivu alaspäin -painiketta, kunnes 
näytölle ilmestyy "Breaks Release" (jarrujen 
vapautus), ja paina sitten Enter-painiketta. 

6. Tällöin kuului äänimerkki, kun taas summeri 
kuului koko ajan, ja jarrujen vapautus onnistui. 

7. Konetta voidaan siirtää ihmisvoimin. 

 

 

KÄYTTÄMINEN 
MAASSA 

Ennen koneen käyttämistä: 

1. Käännä vaunuohjaimen avainkytkin vaunun 
ohjausasentoon. 

2. Vedä vaunuohjaimen hätäseispainike ON-
asentoon. 

3. Varmista, että akku on kytketty koneeseen ennen 
koneen käyttämistä. 

Lavan asennon säätö: 

1. Käytä vaunuohjaimen nosto-/laskukytkintä 
ohjataksesi lavan nosto- ja laskutoimintoja. 

2. Koneen ajo- ja ohjaamistoimintoja ei voida 
ohjata vaunuohjaimella. 

 

 

KÄYTTÄMINEN 
LAVALTA 

Ennen koneen käyttämistä: 

1. Käännä vaunuohjaimen avainkytkin lavan 
ohjausasentoon. 

2. Vedä vaunuohjaimen ja lavaohjaimen 
hätäseispainikkeet ON-asentoon. 

3. Varmista, että akku on kytketty koneeseen ennen 
koneen käyttämistä. 

Lavan asennon säätö: 

1. Paina lavan ohjauskotelon nosto-/laskupainiketta, 
jolloin painikkeessa syttyy valo. 

2. Paina aktivointipainike pohjaan. 

3. Käytä kahvaa ohjauspaneelin nostosymbolin 
mukaisesti. 

Ohjaamistoiminnon aktivointi: 

1. Paina ajo- ja ohjaamispainiketta, jolloin siinä syttyy 
valo. 
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HUOMAUTUS 

Pyörien kääntymissuunta selviää lavaohjaimen 
värillisistä nuolista. 

HUOMAUTUS 

KONEEN KÄYTTÄMINEN 
 

 

2. Paina aktivointipainike pohjaan. 

3. Käännä etupyörää ohjauskahvan päässä olevalla 
painikkeella. 

2. Tartu jatkolavan suojakaiteeseen ja työnnä 
sitä varovasti, jotta jatkolava pitenee. 

3. Paina poljinta ja vedä jatkolava takaisin; vapauta 
poljin, jotta jatkolavan pääty menee loviinsa, 
mitkä varmistavat jatkolavan paikalleen. 

 
 

 

 

 

Koneen ajaminen: 

1. Paina ajo- ja ohjaamispainiketta. Painikkeessa 
syttyy valo. 

2. Paina aktivointipainike pohjaan. 

3. Nopeuta siirtämällä kahvaa keskeltä hitaasti 
poispäin. 

4. Hidasta siirtämällä kahvaa hitaasti keskelle. 

5. Pysäytä palauttamalla ohjauskahva keskiasentoon 
tai vapauttamalla aktivointipainike. Ajosuunta 
selviää lavaohjaimen värillisistä nuolista. 

 
 
 

 
 
 

Toimintanopeuden valinta: 

1. Lavan ollessa alhaalla ajo-ohjaimella voidaan valita 
kaksi eri ajonopeustilaa. Hidas nopeus aktivoituu, 
kun hitaan ajovauhdin painikkeessa syttyy valo. 
Nopea tila aktivoituu, kun hitaan kulkunopeuden 
painike sammuu. 

2. Valitse haluttu ajonopeus hitaan nopeuden 
kulkupainikkeella. 

 

 

 

 

 

Lavan kaiteiden avaaminen ja taittaminen: 

Lavan kaiteet taittuvat kuljetusta varten. Avaa ne, kun 
niitä jälleen tarvitaan. Koneessa on taittuva kaide 
jatkolavaa varten ja taittuva kaide kiinteää lavaa varten. 
Kiinnitä kaikki kaiteiden osat asianomaisiin paikkoihin 
neljällä vaijerein varustetulla varmistussokalla. 

1. Laske lava täysin alas ja vedä jatkolava sisään. 

2. Poista lavaohjain lavalta. 

3. Kurota lavan sisälle ja poista kaksi 
varmistussokkaa vaijereineen jatkolavalta. Taita 
jatkolavan etukaiteet. Pidä kädet poissa paikoista, 
joissa ne saattavat loukkaantua tai jäädä 
puristuksiin tai väliin. 

4. Taita kaiteiden molemmat puolet pitäen kädet 
poissa paikoista, joissa ne saattavat loukkaantua 
tai jäädä puristuksiin tai väliin. 

5. Poista kaksi varmistussokkaa vaijereineen 
kiinteän lavan takapuolelta. 

6. Avaa varovasti tuloaukon portti ja siirrä se 
tikkaille tai lattialle. 

7. Taita portti ja tuloaukon oikea ja vasen kaide 
yhteen pitäen kädet poissa paikoista, joissa ne 
saattavat loukkaantua tai jäädä puristuksiin tai 
väliin. 

8. Taita kaiteet molemmilta puolilta pitäen kädet 
poissa paikoista, joissa ne saattavat loukkaantua 
tai jäädä puristuksiin tai väliin. 

 
 
 

 

Lavan jatkaminen ja sisään vetäminen: 

1. Astu polkimelle. 

VAROMATTOMAN TOIMINNAN 
VAARA 

 
Älä seiso jatkolavalla pidentäessäsi 
sitä. Varmista jatkolava paikalleen 
työntämällä sen pääty kolmeen 
loveen. Älä koskaan tee mitään 
jatkolavan päällä, jos se ei ole lukittu 
kolmeen loveen. 

HUOMAUTUS 

HUOMAUTUS 

Lavan nostaminen ja sen pitäminen ylhäällä rajoittaa 
koneen ajonopeutta. 

Akun kunto vaikuttaa koneen suorituskykyyn. Kun 
lavan näyttö osoittaa heikkoa akkuvirtaa, koneen ajo- 
ja nopeudet hidastuvat. 

Kun lava nostetaan kohtaan, jossa saksivarret 
poistuvat nopean ja hitaan vauhdin rajakytkimiltä, 
hitaan kulkunopeuden painikkeen valo vilkkuu 
jatkuvasti osoittaen nostetun lavan kulkunopeuden 
olevan hidas. 

VAARA 
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Mäennousukyky viittaa rinteen suurimpaan sallittuun 
nousuprosenttiin, kun kone on kiinteällä maalla, pito on 
riittävä ja lavalla on vain yksi henkilö. Painon 
lisääntyessä koneen lavalla koneen nousukyky 
heikkenee. 

KONEEN KÄYTTÄMINEN 
 

 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
LAVAOHJAIMEN KÄYTTÖ 
MAASTA KÄSIN 

Ennen kuin konetta käytetään lavaohjaimella maasta 
käsin: 

1. Varmista turvallinen etäisyys käyttäjän, koneen 
ja kiinteän lavan välillä. 

2. Kiinnitä huomio koneen kulkunopeuteen 
ohjainta käytettäessä. 

 

 
 

AJO RINTEESSÄ 

Ennen rinteessä ajamista: 

1. Määritä koneen mäennousukyky, mikä on 25 % tai 
14 astetta. 

2. Varmista, että lava on täysin alhaalla. 

3. Varmista, että ajettavan rinteen kulma on pienempi 
kuin koneen mäennousukyky. 

 

 

 

 

 

 

Rinnekulman määrittäminen: 

1. Käytä puusepän nivelmittaa, suoraa lautaa 
(pitempi kuin 1 m [3,3 ft]) ja mittanauhaa. 

 

 
Kuva 7-2 

 
2. Mittaa rinteen korkeus ja pituus/etäisyys. 

3. Rinteen mittaluku koostuu korkeuden ja 
pituuden/etäisyyden luvuista x 100 %. 

 
 
 

 

 

AKUN VARAUSTILAN 
ILMAISIMEN KÄYTTÖ 

Määritä akun varaustila diagnostiikkalukeman 
näytöltä. 

 

Taulukko 7-2 
 

LAVAN VIRTANÄYTTÖ VIRTASUHDE KUVAUS 
 

 

 

90-100 % 

 

Akku on täyteen varattu. 

 

 

 

70 % 

 

Akussa on virtaa 70 % kapasiteetistaan. 

HUOMAUTUS 

VAROMATTOMAN TOIMINNAN 
VAARA 

 
Avaa lavan kaiteet päinvastoin kuin 
taitoit ne. Asennuksen 
varmistamiseksi käytä vaijerein 
varustettuja varmistussokkia 
avatessasi kaiteet kummaltakin 
puolelta. 

 
 

HUOMAUTUS 

Jotta vältetään pyörän roikkuminen, konetta ei pitäisi 
ajaa 2 minuuttia kauempaa rinteissä suurimalla 
sallitulla mäennousukyvyllä ja varmistetaan, että 

moottorin pintalämpötila ei ylitä 70 ℃. 

VAARA 



GTJZ0407SE Käyttöopas © Toukokuu 2020 7-5 

 

 

 
 

 
 

KONEEN KÄYTTÄMINEN 
 

 

LAVAN VIRTANÄYTTÖ VIRTASUHDE KUVAUS 
 

 

 

50 % 

 

Akussa on virtaa 50 % kapasiteetistaan. 

 

 

 

30 % 

 

Akussa on virtaa 30 % kapasiteetistaan. 

 

 

 

20 % 

 
Akussa on virtaa 20 %, mikä on matala. Akku on 
varattava uudelleen. 

 

 

 

10 % 

 
Akussa on virtaa 10 %, mikä on hyvin matala. Kone 
hidastuu. Akku on varattava uudelleen. 

 

AKUN VARAAMINEN 
 
 

 
 

 

Akkutyyppejä on kolme: 

• Lyijyakku (vaatii huoltoa) 

• Lyijyakku (huoltoa kaipaamaton) 

• Litiumakku (huoltoa kaipaamaton) 

Huoltoa kaipaamattoman akun varaaminen: 

1. Älä käytä ulkoista varaajaa. 

2. Varaa oikealla vaihtovirran syöttöjännitteellä, joka 
näkyy akun etiketissä. 

3. Vältä akun varaamista suorassa 
auringonpaisteessa. 

 
Noudata myös näitä lisävaatimuksia: 

1. Varmista, että akku on kytkettynä koneeseen 
ennen varaamista. 

2. Liitä akkuvaraaja maadoitettuun pistorasiaan. 

3. Varaa akku tarpeen mukaan käytön jälkeen. 

Huoltoa vaativan lyijyakun varaaminen: 

1. Älä käytä ulkoista varaajaa. 

2. Varaa akku hyvin tuuletetussa tilassa. 

3. Varaa oikealla vaihtovirran syöttöjännitteellä, joka 
näkyy akun etiketissä. 

4. Vältä akun varaamista suorassa 

auringonpaisteessa. Noudata myös näitä 

lisävaatimuksia: 

1. Varmista, että akku on kytkettynä koneeseen 
ennen varaamista. 

2. Irrota lyijyakun tuuletuskorkki. 

3. Tarkasta lyijyakun happopinnan taso. Lisää 
tarvittaessa tislattua vettä lyijyakun päällä olevasta 
täyttöputkesta. Lisää vain sen verran tislattua 
vettä, jotta levy peittyy. Älä lisää liikaa varaamisen 
aikana. 

4. Asenna tuuletuskorkki takaisin. 

5. Liitä lyijyakun varaaja maadoitettuun 
pistorasiaan. 

6. Varaajasta näkyy, kun lyijyakku on täyteen 
varattu. 

7. Tarkasta lyijyakun happopinnan taso 
varausjakson päätteeksi. Lisää tislattua vettä 
putken alaosaan. 

AKUN AIHEUTTAMAT VAARAT 

 
Lue aina akkuvalmistajan suositukset 
oikeasta akun käytöstä ja 
kunnossapidosta ja noudata niitä. 

Akuissa on rikkihappoa ja niissä 
muodostuu vety- ja happikaasujen 
räjähtäviä seoksia. Pidä kaikki 
kipinöitä tai liekkejä aiheuttavat 
laitteet kaukana akusta estääksesi 
räjähdyksen. 

Käytä aina suojalaseja tai 
silmäsuojia ja suojavaatetusta 
työskennellessäsi akkujen kanssa. 
Sinun täytyy noudattaa 
akkuvalmistajan turvallisuus-, 
kunnossapito- ja asennusohjeita. 

VAARA 
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KONEEN KÄYTTÄMINEN 
 

 

Älä koskaan täytä putkea liikaa varausjakson 
päätteeksi. 

 

 

VARAAJAN AKKUKÄYRÄN 
MUUTTAMINEN 

Taulukko 7-3 

 

Akkuohjelman 
päivitysliittymä  

Näyttö 

 

 

Akun 

jänniteilmaisin 

 

 

 

Huomaa: oletuskäyrän koodi on B02. 

 

%    V     A   B 

 

EQ/ 
Select 

 

 

Varauskapasiteetti 

 

Varausvirran ilmaisin 

EQ/valintapainike 

Varausjännitteen ilmaisin 

 

Kuva 7-3 

 
Käyrän vaihto: 

1. Pidä valintapainiketta painettuna 5 s ja vapauta, 
näytössä näkyy nykyinen käyräkoodi. 

2. Paina lyhyesti 1 s ja vapauta varauksen 
käyräkoodien muuttamiseksi. 

3. Varauksen käyräkoodin valinnan jälkeen pidä 
valintapainiketta pohjassa 5 s, jolloin varauksen 
käyräkoodi vilkkuu nopeasti, vapauta painike, ja 
akun käyrä on määritelty. 

4. Toista nämä vaiheet, jos uusi muutos on tarpeen. 

EQ-tilan syöttäminen käsin: 

1. Pidä valintapainiketta pohjassa 10 s ja kun 
näytössä vilkkuu nopeasti EQ, vapauta painike, ja 
varaaja on asetettu EQ-tilaan. 

2. Poistu EQ-tilasta pitämällä valintapainiketta 
pohjassa 10 s ja kun näytössä vilkkuu nopeasti 
OFF, vapauta painike, ja varaaja on poistunut 
EQ-tilasta. 

Varaajan sisäänrakennetut käyräkoodit ja vastaavat 
akkumallit 

Käyräkoodit Akkumallit 

B02 Trojan T105 

B04 Discover AGM 

B05 US Battery Flooded 

B07 Trojan T125 

 

B11 
Trojan T1275 
(kaksi sarjassa ja kaksi yhdessä) 
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HUOMAUTUS 

Älä vedä/hinaa konetta ellei kyseessä ole hätätilanne, 
vika tai käyttövoiman katoaminen. Katso Hätäveto-/ 
hinaustoiminnon käyttö, sivu 7-1. 

Jos haarukkatrukin aukkojen käyttö laiminlyödään 
konetta nostettaessa, seurauksena on osien 
vaurioituminen. 

HUOMAUTUS 

8 KONEEN KULJETUS JA NOSTO 
 

KONEEN NOSTO 
HAARUKKATRUKILLA 

Noudata näitä ohjeita, kun konetta nostetaan 
haarukkatrukilla: 

1. Varmista, että jatkolavan, ohjaimen ja alustan 
osat pysyvät paikoillaan. Poista kaikki irtonaiset 
osat koneesta. 

2. Laske lava täysin alas. Pidä lava alhaalla 
kuljetuksen ajan. 

3. Käytä alustan takaosassa olevia haarukkatrukin aukkoja 

 
Kuva 8-1 

 
4. Trukin haarukan täytyy olla linjassa aukkojen 

kanssa. 

5. Aja eteenpäin haarukan runkoon saakka, jotta 
haarukka menee täysin aukkojen sisään. 

6. Nosta konetta 0,4 m (16 in.) ja kallista sitten 
haarukkaa hieman taaksepäin, jotta kone pysyy 
vakaasti kyydissä. 

7. Pidä kone vaakatasossa haarukoita laskettaessa. 
 
 
 

KULJETUS- JA NOSTOVAARA 

 
Nosta kone käyttämällä 
haarukkatrukkia tai nosturia, jossa 
on asianmukainen nostokyky. 
Käytä harkintaa ja suunniteltuja 
liikkeitä koneen hallitsemiseksi. 

Kuljetusajoneuvo täytyy olla 
pysäköity tasaiselle maalle. 

Varmista, ettei kuljetusajoneuvo 
pääse liikkumaan konetta 
lastattaessa. Katso kohta 1 
Toimintaparametrit, sivu 1- 1. 

Varmista, että ajoneuvon 
kapasiteetti, lastausala, hihnat tai 
köydet ovat riittäviä tukemaan 
koneen painoa. 

Varmista, että kone on 
vaakasuorassa tai kiinnitetty 
ennen jarrujen vapauttamista. 

Kun poistat vaijerilla varustettua 
varmistussokkaa, estä 
suojakaidetta kaatumasta. 
Suojakaiteesta täytyy pitää 
tiukasti kiinni laskettaessa. 

Älä koskaan kuljeta ihmisiä koneen 
päällä, kun sitä hinataan tai 
nostetaan. 

Kun haarukkatrukkia tai nosturia 
käytetään koneen nostamiseen, 
kiinnitä huomiota siihen, ettei 
kone pääse törmäämään läheisiin 
esineisiin. 

Lukitse koneen pyörät 
asennuksen jälkeen, jottei kone 
pääse vierimään. 

 
 

VAARA 
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KONEEN KULJETUS JA NOSTO 
 

 

KONEEN NOSTO 
NOSTURILLA 

Noudata näitä ohjeita, kun konetta nostetaan 
nosturilla: 

1. Laske lava täysin alas. Pidä lava alhaalla 
kuljetuksen ajan. 

2. Varmista, että jatkolavan, ohjaimen ja alustan 
osat pysyvät paikoillaan. 

3. Poista kaikki irtonaiset osat koneesta. 

4. Määritä koneen painopisteen keskikohta, kuvassa 
”X” on 726 mm (28,5 in.); kuvassa ”Y” on 327 mm 
(12,8 in.). 

 

 
Kuva 8-2 

 
5. Nosta kone seuraavan kuvan mukaisesti. 

Kuva 8-3 

 
6. Kytke nostoväline ainoastaan koneessa oleviin 

nostokohtiin. Säädä nostovälinettä, jottei kone 
vaurioidu, ja pidä kone vaakasuorassa. 

 
 
 

 

 

KONEEN KULJETUS 

Noudata seuraavia ohjeita, kun konetta kuljetetaan 
kuorma-autoilla tai perävaunuilla: 

1. Käännä ennen kuljetusta vaunuohjaimen 
avainkytkin OFF-asentoon ja poista avain. 

2. Tarkista kone perinpohjin irtonaisten osien varalta. 

3. Varmista, että köyden tai hihnan kuormituslujuus on 
riittävä. 

4. Käytä vähintään kahta köyttä tai hihnaa. 

5. Säädä nostovälinettä, jottei köysi tai hihna 
vaurioidu. 

 

 

 

 
 

HUOMAUTUS 

Estä suojakaiteen vaurioituminen käyttämällä riittävän 
pitkää levittäjää. 

Laita kuljetuksen ajaksi jatkolava sisäänvedettyyn 
asentoon siten, että se on tukevasti asettunut 
loviinsa. Varmista, ettei jatkolava pääse pitenemään 
tai löystymään päälavalta kuljetuksen aikana. 

HUOMAUTUS 
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Kuva 8-4 
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KONEEN KULJETUS JA NOSTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tämä sivu on tarkoituksella 
jätetty tyhjäksi 
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9 HUOLTO 
 

Tässä jaksossa annetaan yksityiskohtaisia 
menettelyohjeita säännöllisen huollon tarkistuksiin. 

 
 

 
 

 

Noudata näitä yleissääntöjä: 

• Ammatillisesti koulutetun ja pätevän 
henkilöstön täytyy suorittaa tämän koneen 
määräaikaiset huoltotarkistukset. 

• Päivittäiset, tavanomaiset huoltotarkistukset täytyy 
tehdä koneen normaalin käytön aikana. 
Huoltotarkastajien täytyy suorittaa tarkistus ja 
huolto kohdassa Taulukko 9-3, sivu 9-3 luetellun 
korjaus- ja tarkistusraportin mukaan sekä täyttää 
korjaus- ja tarkistusraportti. 

• Käyttäjien täytyy suorittaa säännölliset 
huoltotarkistukset ja pätevän, koulutetun 
henkilöstön täytyy suorittaa huoltotarkistukset 3 
kk:n, 6 kk:n ja vuoden välein. Pätevän ja koulutetun 
henkilöstön täytyy tarkistaa ja huoltaa kone 
kohdassa Taulukko 9-3, sivu 9-3 luetellun 
korjaus- ja tarkistusraportin mukaan sekä täyttää 
korjaus- ja tarkistusraportti. 

• Poista välittömästi vaurioitunut tai virheellisesti 
toimiva kone käytöstä, merkitse se ja lopeta sen 
käyttö. 

• Korjaa vaurioitunut tai virheellisesti toimiva kone 
ennen sen käyttämistä. 

• Säilytä kaikki koneen tarkistusraportit vähintään 10 
vuotta tai siihen saakka, kun kone ei enää ole 
käytössä, tai kuten koneen omistaja/yritys/haltija 
edellyttää. 

• Suorita 3 kk:n tarkistus koneille, jotka ovat olleet 
pois käytöstä kauemmin kuin kolme kuukautta. 

• Korvaa konetta huollettaessa koneen osia 
käyttäen samoja osia tai alkuperäisen koneen 
samoja osia. 

• Ellei muuta ole ilmoitettu, suorita kaikki huoltotoimet 
seuraavien ehtojen mukaisesti: 

– Pysäköi kone tasaiselle, vaakasuoralle ja 
kiinteälle maalle. 

– Pidä kone kuljetusasennossa. 

– Varmista, että vaunuohjaimen avainkytkin on 
OFF-asennossa, ja poista avain estääksesi 
koneen luvattoman käytön. 

– Laita lavan ohjauskotelon ja vaunuohjaimen 
punainen hätäseispainike OFF-asentoon 
välttääksesi käyttöjärjestelmän 
vahinkokäynnistystä. 

– Kytke päävirtakytkin pois päältä. 

– Katkaise tasavirtavoima koneesta. 

– Lukitse kaikki pyörät, jottei kone pääse 
liikkumaan. 

– Päästä hydrauliöljyn paine pois 
hydrauliputkistosta ennen hydrauliikan osien 
löysäämistä tai poistamista. 

 

 

TOIMITUSTA EDELTÄVÄN 
TARKISTUKSEN SUORITUS 

Kun koneen omistaja/yritys vaihtuu ja toimitusta 
edeltävän tarkistuksen lisäksi vastaava tarkistus tulee 
suorittaa huoltotaulukon vaatimusten ja korjaus- ja 
tarkistusraportin mukaan. Noudata seuraavia 
vaatimuksia toimitusta edeltävä tarkistusta 
suoritettaessa: 

1. Toimitusta edeltävän tarkistuksen suorittaminen 
on koneen omistajan/yrityksen vastuulla. 

2. Noudata tätä menettelyä joka kerta ennen 
toimitusta. Toimitusta edeltävä tarkistus voi 
paljastaa mahdollisia ongelmia koneessa ennen 
kuin laitat koneen käyttöön. 

3. Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai virheellisesti 
toimivaa konetta. Merkitse kone äläkä käytä sitä. 

4. Vain ammattimaisesti koulutettu, pätevä henkilöstö 
saa korjata konetta ja heidän täytyy noudattaa 
käyttöoppaassa ja huolto-oppaassa mainittuja 
toimia. 

5. Pätevän käyttäjän täytyy suorittaa tämän koneen 
päivittäinen huolto käyttöoppaan ja huolto-oppaan 
mukaisesti. 

Ennen koneen toimittamista täytä seuraava pöytäkirja 
näiden ohjeiden mukaisesti: 

1. Valmistele kone toimitusta varten, mikä sisältää 
toimitusta edeltävän tarkistuksen, huoltotoimien 
noudattamisen ja toimintatarkistusten 
suorittamisen. 

VAROMATTOMAN TOIMINNAN VAARA 

 
Kunnollisen huollon laiminlyönti 
saattaa johtaa hengenvaaraan, 
vakavaan tapaturmaan tai koneen 
vaurioitumiseen. 

VAARA 
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HUOLTO 
 

 

2. Merkitse tulokset seuraavaan taulukkoon. Kun 
kukin osuus on valmis, laita merkki 
asianmukaiseen ruutuun. 

3. Kirjaa tarkistusten tulokset. Jos jonkin 
tarkistuksen tulos on "EI", kone täytyy pysäyttää 
ja tarkistaa uudelleen korjauksen jälkeen ja 
merkintä laitettava "tarkistus"-ruutuun. 

 

 

Taulukko 9-1 
 

TÖIDEN KIRJAAMINEN ENNEN TOIMITUSTA 

Malli  

Sarjanro  

Tarkistettu kohta KYLLÄ/Kone on 
hyvässä 
kunnossa 

EI/Kone on vaurioitunut 
tai toimii väärin 

KORJATTU/Kone 
on korjattu 

Käyttöä edeltävä tarkistus    

Huoltotoimet    

Toimintatarkistus    

Koneen ostaja/vuokraaja  

Tarkastajan allekirjoitus  

Tarkastajan titteli  

Tarkastajan yritys  

 

HUOLTOTAULUKON 
NOUDATTAMINEN 

Säännölliset huoltotarkistukset täytyy tehdä 
päivittäin, neljännesvuosittain, puolivuosittain (joka 
6. kk) ja vuosittain. Taulukon avulla voit noudattaa 
säännöllistä huoltoaikataulua. 

 
Taulukko 

9-2 
 

TARKISTUSVÄLI 
TARKISTUKSET 

Joka päivä tai 8 tunnin välein A 

3 kk:n tai 250 tunnin välein A+B 

6 kk:n tai 500 tunnin välein 
A+B+C 

Vuoden tai 1000 tunnin välein A+B+C+D 

KORJAUS- JA 
TARKISTUSRAPORTIN 
TÄYTTÖ 

1. Jaa korjaus- ja tarkistusraportti neljään osaan (A, 
B, C ja D) huoltotaulukon aikavaatimusten ja 
huoltotoimien mukaan. 

2. Korjaus- ja tarkistusraportin tulee sisältää kunkin 
säännöllisen tarkistuksen tarkistustaulukko. 

3. Kopioi kunkin tarkistuksen korjaus- ja 
tarkistusraportti. Säilytä täytetyt tarkistusraportit 
vähintään 10 vuotta tai siihen saakka, kun kone ei 
enää ole käytössä, tai kuten koneen 
omistaja/yritys/haltija edellyttää. 

4. Merkitse tulokset seuraavaan taulukkoon. Kun 
kukin osuus on valmis, laita merkki 
asianmukaiseen ruutuun. 

5. Kirjaa tarkistusten tulokset. Jos jonkin tarkistuksen 
tulos on "EI", kone täytyy pysäyttää ja tarkistaa 
uudelleen korjauksen jälkeen ja merkintä laitettava 
"tarkistus"-ruutuun. Valitse tarkistuksen tyyppiin 
perustuva sopiva tarkistusmenettely. 
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Taulukko 9-3 
 

KORJAUS- JA TARKISTUSRAPORTTI 
Malli  

Sarjanro  

Tarkastuslistan A toimet 

 
Kohdat 

KYLLÄ/Kone 
on hyvässä 
kunnossa 

EI/Kone on 
vaurioitunut tai 

toimii väärin 

KORJATTU/Kon
e on korjattu 

Ongelman 
kuvaus 

A-1 Tarkista kaikki ohjekirjat     

A-2 Tarkista kaikki tarrat     

A-3 Tarkista vaurioituneet, 
irralliset tai puuttuvat osat 

    

A-4 Tarkista hydrauliöljyn 
pinta 

    

A-5 Tarkista hydrauliöljyn 
vuodot 

    

A-6 Toimintatestit     

A-7 Tarkista hätälaskutoiminto     

A-8 Testaa jarrulaite     

A-9 Täydellinen nosto- ja 
laskuajan testi 

    

A-10 Kulkunopeuden testaus 
(lava on nostettuna) 

    

A-11 Kulkunopeuden testaus 
(lava on täysin alhaalla) 

    

A-12 Tarkista kallistuksen 
suojaustoiminto 

    

A-13 Testaa kuoppasuoja     

A-14 Tarkista lavan 
painojärjestelmä (optio) 

    

A-15 Tarkista 
nostorajakytkimen toiminto 

    

A-16 Tarkista lavan 
laskurajakytkin 

    

A-17 Tarkista akun varaustila     

A-18 Suorita huolto 30 päivän 
kuluttua 

    

 

Tarkastuslistan B toimet 
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KORJAUS- JA TARKISTUSRAPORTTI 
 
Kohdat 

KYLLÄ/Kone 
on hyvässä 
kunnossa 

EI/Kone on 
vaurioitunut tai 

toimii väärin 

KORJATTU/Kon
e on korjattu 

Ongelman 
kuvaus 

B-1 Tarkista sähköjohdot     

B-2 Tarkista vanteet, renkaat 
ja kiinnittimet 

    

B-3 Tarkista akku     

B-4 Tarkista hydrauliöljy     

B-5 Tarkista 
hydrauliöljysäiliön 
tuuletusjärjestelmä 

    

B-6 Tarkista jarrun 
manuaalinen vapautustoiminto 

    

 

Tarkastuslistan C toimet 

 
Kohdat 

KYLLÄ/Kone 
on hyvässä 
kunnossa 

EI/Kone on 
vaurioitunut tai 

toimii väärin 

KORJATTU/Kon
e on korjattu 

Ongelman 
kuvaus 

C-1 Tarkista hydrauliöljysäiliön 
ilmansuodatin 

    

 

Tarkastuslistan C toimet 

 
Kohdat 

KYLLÄ/Kone 
on hyvässä 
kunnossa 

EI/Kone on 
vaurioitunut tai 

toimii väärin 

KORJATTU/Kon
e on korjattu 

Ongelman 
kuvaus 

D-1 Tarkista saksivarren 
laakeri 

    

D-2 Tarkista alustan 
liukukappale 

    

D-3 Vaihda 
hydrauliöljysäiliön 
paluuöljysuodatin 

    

D-4 Tarkista ja vaihda 
hydrauliöljy 

    

D-5 Tarkista päärakenneosat     

 

Käyttäjä  

Tarkastajan 
allekirjoitus 

 

Tarkastajan 
päiväys 

 

Tarkastajan titteli  

Tarkastajan yritys  
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10 TARROJEN/NIMIKYLTTIEN 
TARKISTUS 

 
 

Tarkista, että kaikki tarrat ovat helposti 
tunnistettavissa ja kunnolla paikoillaan.  

Vaihda kadonneet tai vahingoittuneet turvallisuustarrat. 

Puhdista turvallisuustarrat saippualla ja vedellä. Älä 
käytä liuotinainepohjaisia puhdistusaineita, jotka voivat 
vaurioittaa tarramateriaaleja. 

Älä käytä koneita ilman tarroja/nimikylttejä. 

VAROMATTOMAN TOIMINNAN 
VAARA 

 
Kaikkien turvallisuustarrojen täytyy 
olla luettavissa varoittamassa 
henkilöstöä turvallisuusvaaroista. 
Vaihda lukukelvottomat tai puuttuvat 
tarrat välittömästi. Korjaustyön 
aikana poistetut turvallisuustarrat 
täytyy laittaa alkuperäisille 
paikoilleen ennen kuin kone otetaan 
jälleen käyttöön. Älä käytä konetta, 
jos turvallisuustarroja puuttuu tai ne 
ovat kuluneet. 

VAARA 
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN TARKISTUS  
 

 

TARRAT/NIMIKYLTIT (CE) 
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN 
TARKISTUS 

 

 

Nro Osanro Kuvaus Kpl Huomautuksia 

 
101040100017 Tarrat-GTJZ0407SE(CE) 1 

 

1 101040100003 Tarra-Sinoboom 2  

2 101040100020 Tarra-Jarru 1  

3 101012100018 Tarra-Puristumisvaara 2  

4 101014100030 Tarra-Lavan sähköpistoke 1 
 

5 101014100020 Tarra-Nostosilmukat 4 
 

6 101014100021 Tarra-Sidonta 4  

7 101040100015 Tarra-Pyörän maksimikuorma 350 kg 4 
 

8 101014100013 Tarra-Litistymisvaara 4 
 

9 101012100005 Tarra-Pysy kaukana sähköpylväistä 2 
 

10 101038100002 Tarra-Huollon varotoimet 1 
 

11 101038100008 Tarra-Räjähdysvaara 2 
 

12 101040100002 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

13 101014100018 Tarra-Lavan ylös-/alaspainike 1 
 

14 101040100012 Logo 2 
 

15 216060000004 Huomioviiva, 50 mm leveä 6 
 

16 101040100014 Tarra-Lisää voiteluainetta 2  

17 101040100008 Tarra-GTJZ0407SE 2  

18 101038100007 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

19 101014100024 Tarra-Varaajan pistoke 1 
 

20 101040100010 Tarra-Kytke turvavarsi 1 
 

21 101014100022 Tarra-Älä purista tai vaurioita hydrauliöljysäiliötä 1 
 

22 101016100030 Tarra-Liitosköyden kiinnityspisteet 4 
 

23 101014100025 Tarra-Hätälasku 1 
 

24 101040100016 Tarra-Käyttöehto 1  

25 101040100004 Tarra-Lavan maksimikuorma 240 kg 1 
 

26 101040100009 Tarra-Kaatumisvaara 1 
 

27 101040100005 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

28 215050000001 Sokkoniitti 3X8 GB/T12618 4  

29 101015100014 Nimikyltti (CE) 1 
 

30 101014100032 Tarra-Sarjanumero 2  

31 101012100026 Tarra-Haarukkatrukin taskut 2 
 

32 101040100021 Tarra-Älä pese moottoria vedellä 1  
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN TARKISTUS  
 

 

TARRAT/NIMIKYLTIT (ANSI) 
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN 
TARKISTUS 

 

 

Nro Osanro Kuvaus Kpl Huomautuksia 

 
101040103009 Tarrat-GTJZ0407SE(ANSI) 1 

 

1 101040100003 Tarra-Sinoboom 2  

2 101040103008 Tarra-Vapauta jarru 1  

3 101012100018 Tarra-Puristumisvaara 2  

4 101014100030 Tarra-Lavan sähköpistoke 1 
 

5 101014100020 Tarra-Nostosilmukat 4 
 

6 101014100021 Tarra-Sidonta 4  

7 101040103012 Tarra-Pyörän maksimikuorma 350 kg 4 
 

8 101014100013 Tarra-Litistymisvaara 4 
 

9 101040103013 Tarra-Pysy kaukana sähköpylväistä (amerikkal.) 2 
 

10 101038100002 Tarra-Huollon varotoimet 1 
 

11 101038100008 Tarra-Räjähdysvaara 2 
 

12 101040100002 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

13 101014100018 Tarra-Lavan ylös-/alaspainike 2 
 

14 101040100012 Logo 6 
 

15 216060000004 Huomioviiva, 50 mm leveä 1 
 

16 101055103018 Tarra-Hätäseiskahva 2 
 

17 101040100008 Tarra-GTJZ0407SE 1  

18 101038100007 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

19 101014100024 Tarra-Varaajan pistoke 1 
 

20 101040100010 Tarra-Kytke turvavarsi 1 
 

21 101014100022 Tarra-Älä purista tai vaurioita hydrauliöljysäiliötä 4 
 

22 101016100030 Tarra-Liitosköyden kiinnityspisteet 1 
 

23 101014100025 Tarra-Hätälasku 1 
 

24 101040103011 Tarra-Käyttöehto 1  

25 101040103010 Tarra-Lavan maksimikuorma 240 kg 1 
 

26 101040100009 Tarra-Kaatumisvaara 1 
 

27 101040100005 Tarra-Lue ohjekirjat 4  

28 215050000001 Sokkoniitti 3X8 GB/T12618 1  

29 101048103010 Nimikyltti (ANSI) 2 
 

30 101014100032 Tarra-Sarjanumero 2  

31 101012100026 Tarra-Haarukkatrukin taskut 1 
 

32 101058103001 Tarra-IPAF 1  

33 101055103015 Tarra-Hätäseiskytkin 1 
 

34 101040103014 Tarra-Irrotettava kannatin 1  

35 101040103015 Tarra-Vuositarkistus 1 
 



© Toukokuu 2020 GTJZ0407SE Käyttöopas 10-6 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TARROJEN/NIMIKYLTTIEN TARKISTUS  
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN 
TARKISTUS 

 

 

Nro Osanro Kuvaus Kpl Huomautuksia 

 
101040103002 Tarrat-GTJZ0407SE(KCS) 1 

 

1 101046100009 Tarra-Sinoboom 1  

2 101040100020 Tarra-Jarru 1  

3 101012100018 Tarra-Puristumisvaara 1  

4 101014100030 Tarra-Lavan sähköpistoke 2 
 

5 101014100020 Tarra-Nostosilmukat 4 
 

6 101014100021 Tarra-Sidonta 4  

7 101040100015 Tarra-Pyörän maksimikuorma 350 kg 1 
 

8 101014100013 Tarra-Litistymisvaara 1 
 

9 101012100005 Tarra-Pysy kaukana sähköpylväistä 2 
 

10 101038100002 Tarra-Huollon varotoimet 6 
 

11 101038100008 Tarra-Räjähdysvaara 2 
 

12 101040100002 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

13 101014100018 Tarra-Lavan ylös-/alaspainike 4 
 

14 101040100012 Logo 1 
 

15 216060000004 Huomioviiva, 50 mm leveä 1 
 

16 101040100021 Tarra-Älä pese moottoria vedellä 4  

17 101040100008 Tarra-GTJZ0407SE 1  

18 101038100007 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

19 101014100024 Tarra-Varaajan pistoke 2 
 

20 101040100010 Tarra-Kytke turvavarsi 1 
 

21 101014100022 Tarra-Älä purista tai vaurioita hydrauliöljysäiliötä 4 
 

22 101016100030 Tarra-Liitosköyden kiinnityspisteet 2 
 

23 101014100025 Tarra-Hätälasku 1 
 

24 101040100016 Tarra-Käyttöehto 1  

25 101040100004 Tarra-Lavan maksimikuorma 240 kg 1 
 

26 101040100009 Tarra-Kaatumisvaara 4 
 

27 101040100005 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

28 215050000001 Sokkoniitti 3X8 GB/T12618 2  

29 101015100026 Nimikyltti (KC) 1 
 

30 101014100032 Tarra-Sarjanumero 1  

31 101012100026 Tarra-Haarukkatrukin taskut 2 
 

32 101058103001 Tarra-IPAF 2  
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN TARKISTUS  
 

 

TARRAT/NIMIKYLTIT (JP) 
 
 
 

 

F 

A 28 

1 30 29 

30 

31 

31 

15 

20 

  B 

3 

 

17 

 

4 15 

 

5 

6 7 8 9     10  11   12   13   14 15    8

 7 

21 

22 F 22 A 

9 27 26 25 

 

 

 

 

B 
 

1 24 

32 

 

15 5 6 B 6 5 

 

 

3 

17 33 

19 23 A
 

16 

2 
 

5 

7 8 14     18 15 11 8 7 6 

 
 



GTJZ0407SE Käyttöopas © Toukokuu 2020 10-9 

 

 

TARROJEN/NIMIKYLTTIEN 
TARKISTUS 

 

 

Nro Osanro Kuvaus Kpl Huomautuksia 

 
101040103001 Tarrat-GTJZ0407SE(JP) 1 

 

1 101046100009 Tarra-Sinoboom 2  

2 101040100020 Tarra-Jarru 1  

3 101012100018 Tarra-Puristumisvaara 2  

4 101014100030 Tarra-Lavan sähköpistoke 1 
 

5 101014100020 Tarra-Nostosilmukat 4 
 

6 101014100021 Tarra-Sidonta 4  

7 101040100015 Tarra-Pyörän maksimikuorma 350 kg 4 
 

8 101014100013 Tarra-Litistymisvaara 4 
 

9 101012100005 Tarra-Pysy kaukana sähköpylväistä 3 
 

10 101038100002 Tarra-Huollon varotoimet 1 
 

11 101038100008 Tarra-Räjähdysvaara 2 
 

12 101040100002 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

13 101014100018 Tarra-Lavan ylös-/alaspainike 1 
 

14 101040100012 Logo 2 
 

15 216060000004 Huomioviiva, 50 mm leveä 6 
 

16 101040100021 Tarra-Älä pese moottoria vedellä 1  

17 101040100008 Tarra-GTJZ0407SE 2  

18 101038100007 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

19 101014100024 Tarra-Varaajan pistoke 1 
 

20 101040100010 Tarra-Kytke turvavarsi 1 
 

21 101014100022 Tarra-Älä purista tai vaurioita hydrauliöljysäiliötä 1 
 

22 101016100030 Tarra-Liitosköyden kiinnityspisteet 4 
 

23 101014100025 Tarra-Hätälasku 1 
 

24 101040100016 Tarra-Käyttöehto 1  

25 101040100004 Tarra-Lavan maksimikuorma 240 kg 1 
 

26 101040100009 Tarra-Kaatumisvaara 1 
 

27 101040100005 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

28 215050000001 Sokkoniitti 3X8 GB/T12618 4  

29 101015100014 Nimikyltti (CE) 1 
 

30 101014100032 Tarra-Sarjanumero 2  

31 101012100026 Tarra-Haarukkatrukin taskut 2 
 

32 101058103001 Tarra-IPAF 1  
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN TARKISTUS  
 

 

TARRAT/NIMIKYLTIT (CE-PL) 
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN 
TARKISTUS 

 

 

Nro Osanro Kuvaus Kpl Huomautuksia 

 
101040103003 Tarrat-GTJZ0407SE(CE-PL) 1 

 

1 101046100009 Tarra-Sinoboom 2  

2 101040100020 Tarra-Jarru 1  

3 101012100018 Tarra-Puristumisvaara 2  

4 101014100030 Tarra-Lavan sähköpistoke 1 
 

5 101014100020 Tarra-Nostosilmukat 4 
 

6 101014100021 Tarra-Sidonta 4  

7 101040100015 Tarra-Pyörän maksimikuorma 350 kg 4 
 

8 101014100013 Tarra-Litistymisvaara 4 
 

9 101012100005 Tarra-Pysy kaukana sähköpylväistä 2 
 

10 101038100002 Tarra-Huollon varotoimet 1 
 

11 101038100008 Tarra-Räjähdysvaara 2 
 

12 101040100002 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

13 101014100018 Tarra-Lavan ylös-/alaspainike 1 
 

14 101040100012 Logo 2 
 

15 216060000004 Huomioviiva, 50 mm leveä 6 
 

16 101040100021 Tarra-Älä pese moottoria vedellä 1  

17 101040100008 Tarra-GTJZ0407SE 2  

18 101038100007 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

19 101014100024 Tarra-Varaajan pistoke 1 
 

20 101040100010 Tarra-Kytke turvavarsi 1 
 

21 101014100022 Tarra-Älä purista tai vaurioita hydrauliöljysäiliötä 1 
 

22 101016100030 Tarra-Liitosköyden kiinnityspisteet 4 
 

23 101014100025 Tarra-Hätälasku 1 
 

24 101040100016 Tarra-Käyttöehto 1  

25 101040100004 Tarra-Lavan maksimikuorma 240 kg 1 
 

26 101040100009 Tarra-Kaatumisvaara 1 
 

27 101040100005 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

28 215050000001 Sokkoniitti 3X8 GB/T12618 4  

29 101015100014 Nimikyltti (KC) 1 
 

30 101014100032 Tarra-Sarjanumero 2  

31 101012100026 Tarra-Haarukkatrukin taskut 2 
 

32 101058103001 Tarra-IPAF 1  

33 101058103000 Q-LINE (Logo) 1 
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN TARKISTUS  
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN 
TARKISTUS 

 

 

Nro Osanro Kuvaus Kpl Huomautuksia 

 
101040100018 Tarrat-GTJZ0407SE(AS) 1 

 

1 101040100003 Tarra-Sinoboom 2  

2 101040100020 Tarra-Jarru 1  

3 101012100018 Tarra-Puristumisvaara 2  

4 101014100030 Tarra-Lavan sähköpistoke 1 
 

5 101014100020 Tarra-Nostosilmukat 4 
 

6 101014100021 Tarra-Sidonta 4  

7 101040100015 Tarra-Pyörän maksimikuorma 350 kg 4 
 

8 101014100013 Tarra-Litistymisvaara 4 
 

9 101012100005 Tarra-Pysy kaukana sähköpylväistä 2 
 

10 101038100002 Tarra-Huollon varotoimet 1 
 

11 101038100008 Tarra-Räjähdysvaara 2 
 

12 101040100002 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

13 101014100018 Tarra-Lavan ylös-/alaspainike 1 
 

14 101040100012 Logo 2 
 

15 216060000004 Huomioviiva, 50 mm leveä 6 
 

16 101040100014 Tarra-Lisää voiteluainetta 2  

17 101040100008 Tarra-GTJZ0407SE 2  

18 101038100007 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

19 101014100024 Tarra-Varaajan pistoke 1 
 

20 101040100010 Tarra-Kytke turvavarsi 1 
 

21 101014100022 Tarra-Älä purista tai vaurioita hydrauliöljysäiliötä 1 
 

22 101016100030 Tarra-Liitosköyden kiinnityspisteet 4 
 

23 101014100025 Tarra-Hätälasku 1 
 

24 101040100019 Tarra-Ohjeet 1  

25 101040100004 Tarra-Lavan maksimikuorma 240 kg 1 
 

26 101040100009 Tarra-Kaatumisvaara 1 
 

27 101040100005 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

28 215050000001 Sokkoniitti 3X8 GB/T12618 4  

29 101012100038 Nimikyltti (KC) 1 
 

30 101014100032 Tarra-Sarjanumero 2  

31 101012100026 Tarra-Haarukkatrukin taskut 2 
 

32 101040100021 Tarra-Älä pese moottoria vedellä 1  
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN TARKISTUS  
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN 
TARKISTUS 

 

 

Nro Osanro Kuvaus Kpl Huomautuksia 

 101040103016 Tarrat-GTJZ0407SE(CSA) 1  

1 101040100003 Tarra-SINOBOOM 2  

2 101040103008 Tarra-Vapauta jarru 1  

3 101012100018 Tarra-Puristumisvaara 2  

4 101014100030 Tarra-Lavan sähköpistoke 1  

5 101014100020 Tarra-Nostosilmukat 4  

6 101014100021 Tarra-Sidonta 4  

7 101040100015 Tarra-Renkaan maksimikuorma maahan 350 kg 4  

8 101014100013 Tarra-Puristumisvaara 4  

9 101055103019 Tarra-Sähköiskuvaara 2  

10 101038100002 Tarra-Korkeapaineisten nesteiden vaara 1  

11 101038100008 Tarra-Ei tulityötä 2  

12 101040100002 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

13 101014100018 Tarra-Lavan ylös-/alaspainike 1  

14 101040100012 Logo, valkoinen 2  

15 216060000004 Huomioviiva, 50 mm leveä 6  

16 101058103001 Tarra-IPAF 1  

17 101040100008 GTJZ0407SE 2  

18 101038100007 Tarra-Sähköiskuvaara 1  

19 101014100024 Tarra-Varausjännite 1  

20 101040100010 Tarra-Kytke turvavarsi 1  

21 101014100022 Tarra-Öljyn täyttöaukko 1  

22 101016100030 Tarra-Liitosköyden kiinnityspisteet 4  

23 101014100025 Tarra-Hätälasku 1  

24 101040100016 Tarra-Käyttöehto 1  

25 101040100004 Tarra-Käyttöehto 1  

26 101040100009 Tarra-Kaatumisvaara 1  

27 101040100005 Tarra-Lue ohjekirjat 1  

28 215050000012 Sokkoniitti 4×8-ZnD GB/T 12618.2 4  

29 101048103022 Nimikyltti-CSA 1  

30 101014100032 Tarra-Sarjanumero 2  

31 101012100026 Tarra-Trukin haarukan asento 2  

32 101055103015 Tarra-Hätäseiskytkin 1  

33 101055103018 Tarra-Päävirtakytkin 1  

34 101040103015 Tarra-Vuositarkistus 1  

35 101040103014 Tarra-Irrotettava kannatin 1  
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN TARKISTUS 
 

 

Nro Osanro Kuvaus Kpl Huomautuksia 

36 104011100021 Tarra-Puristumisvaara 1  

37 101048103023 Tarra-Käyttöohjeet 1  

38 101012100008 Tarra-Kaatumisvaara 2  

39 101012100023 Tarra-Kaatumisvaara 1  

40 101012100029 Tarra-Puristumisvaara 2  

41 101012100019 Tarra-Kaatumisvaara 1  
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LIITE 1: SYMBOLIT JA KUVAUKSET 

SYMBOLIKAAVIO 
 

 

 
Lue huolto-opas 

 

 

Kiinnityspiste sallii 
vain 1 henkilön 
sidonnan 

 

 
Sulje alustan ovikotelo 

 

 
 

Paina vaihtoventtiiliä 

 

 
 
Siirrä toistuvasti 
käsijarrun 
vapautusventtiiliä 

 

 
Tuulen nopeus 

 

 
Kemiallisten 

palovammojen 
vaarat 

 

 
Kiilaa pyörä 

 

 
Vapauta jarru 

 

 
Tuuli 

 

 

 
Melutaso 

 

 

 
Palovammojen vaara 

 

 
 
 

Pysy turvallisella 
etäisyydellä kuumilta 

pinnoilta 

 

 

Veto-avaa 
Paina-sulje 

 

 
 
 

Astu-avaa 
Vapauta-sulje 

 

 
 
 

Hydrauliöljyn pinta - 
matala 

 

 
 
 

Hydrauliöljyn pinta - 
korkea 

 

 
 

Lämpötila 

 

 
 
 

Vaihda renkaat 
samanlaisiin 

 

 

Vain koulutettu 
henkilöstö saa avata 
tukiseinän 

 

 
 
 

Lue käyttöopas 

 

 
 
 

Lisää voiteluainetta 

 

 
 
 

Puristumisvaara-
Käytä turvajalkineita 

 

 
 
 

Kuumien, 
korkeapaineisten 
nesteiden vaara 

 

 

Törmäysvaarat-
Vapauta jarru rampilla 

 

 
 

Sähköiskuvaarat 
lavalla 

 

 
 

Sähköiskuvaarat 
maassa ja lavalla 

 

 
 

Pysy turvallisella 
etäisyydellä 
sähköjohdoista 

 

 
 

Kaatumisvaarat-Vältä 
epätasaista 
maastoa 

 

 
 

Kaatumisvaarat-Vältä 
epätasaista 
maastoa 
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN TARKISTUS 
 

 
 

 
 

Kaatumisvaarat- Älä 
koskaan käytä 

konetta kovalla, 
puuskaisella tuulella 

 

 
 

Kaatumisvaarat- Älä 
koskaan käytä 

konetta kovalla, 
puuskaisella tuulella 

 

 
 

Kaatumisvaarat- Älä 
koskaan jätä alustan 

ovea auki 

 

 
 

Kaatumisvaarat- Älä 
koskaan työnnä tai 
vedä esineitä lavan 

ulkopuolella 

 

 
 

Kaatumisvaarat- Älä 
koskaan ripusta 
esineitä lavalta 

 

 
 

Kaatumisvaarat- Älä 
koskaan laita tikkaita 

ja telineitä lavalle 

 

 
 

Törmäysvaarat- Älä 
koskaan jatka lavaa 
tarkastamatta lähellä 

olevia esteitä 

 

 
 

Törmäysvaarat- Älä 
koskaan nosta 

lavaa tarkastamatta 
yläpuolisia esteitä 

 

 
 

Puristumisvaarat- Pidä 
kädet kaukana lähellä 
olevista esteistä lavaa 

nostettaessa 

 

 
 

Puristumisvaarat- Pidä 
kädet kaukana 

saksivarsista lavaa 
laskettaessa 

 

 
 

Putoamisvaarat-Älä 
koskaan kiipeä lavan 

suojakaiteille 

 

 
 

Putoamisvaarat-Älä 
koskaan kiipeä 
saksivarsille 

 

 
 

Akun varauspistoke 

 

 
 

Lavan virtapistoke 

 

 
 

Hätälaskukahvan 
sijainti 

 

 

Avaa turvavarsi 

 

 

Lava liikkuu ylös ja alas 

 

 

Lavan 
maksimikorkeus 

 

 

Käyttö sisällä 

 

 

Käyttö ulkona 

 

 

Sivuttaisvoima 

 

 

Sähköiskuvaarat 

 

 

Käytä suojavaatetusta 
ja -laseja 

 

 

Akun räjähdysvaara 

 

 

Tupakointi kielletty 

 

 

Tupakointi kielletty 

 

 

Vain huollon 
ammattihenkilöstö voi 

aloittaa huollon 

 

 

Nostokohta 

 

 

Sidontakohdat 

 

 

Renkaan kuorma 
maahan 
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN 
TARKISTUS 

 

 
 

 
 
 

Trukin haarukan 
asento 

 

 
 

Lavan kantokyky 

 

 
 

Kiinteän ja jatkolavan 
kantokyky 

 

 
 

Hydrauliöljyn täyttö 

 

 
 

Äänimerkki 

 

 
 

Työkalu tai paino 

 

 
 
 

Nopea nopeus 

 

 
 

Hidas nopeus 
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Tämä sivu on tarkoituksella 
jätetty tyhjäksi 
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LIITE 2: TÖIDEN KIRJAAMINEN ENNEN 
TOIMITUSTA 

 

 

TÖIDEN KIRJAAMINEN ENNEN TOIMITUSTA 

Malli  

Sarjanro  

Tarkistettu kohta KYLLÄ/Kone on 
hyvässä 
kunnossa 

EI/Kone on vaurioitunut 
tai toimii väärin 

KORJATTU/Kone 
on korjattu 

Käyttöä edeltävä tarkistus    

Huoltotoimet    

Toimintatarkistus    

Koneen ostaja/vuokraaja  

Tarkastajan allekirjoitus  

Tarkastajan titteli  

Tarkastajan yritys  

 

HUOMAA: 

1. Valmistele kone toimitusta varten, mikä sisältää toimitusta edeltävän tarkistuksen, huoltotoimien 
noudattamisen ja toimintatarkistusten suorittamisen. 

2. Kirjaa tulokset taulukkoon. Kun kukin osuus on valmis, laita merkki asianmukaiseen ruutuun. 

3. Kirjaa tarkistusten tulokset. Jos jonkin tarkistuksen tulos on "EI", kone täytyy pysäyttää ja tarkistaa 
uudelleen korjauksen jälkeen ja merkintä laitettava "tarkistus"-ruutuun. 
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN TARKISTUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tämä sivu on tarkoituksella 
jätetty tyhjäksi 
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LIITE 3: KORJAUS- JA 
TARKISTUSRAPORTTI 

 

 

KORJAUS- JA TARKISTUSRAPORTTI 
Malli  

Sarjanro  

Tarkastuslistan A toimet 

 
Kohdat 

KYLLÄ/Kone 
on hyvässä 
kunnossa 

EI/Kone on 
vaurioitunut tai 

toimii väärin 

KORJATTU/Kon
e on korjattu 

Ongelman 
kuvaus 

A-1 Tarkista kaikki ohjekirjat     

A-2 Tarkista kaikki tarrat     

A-3 Tarkista vaurioituneet, 
irralliset tai puuttuvat osat 

    

A-4 Tarkista hydrauliöljyn 
pinta 

    

A-5 Tarkista hydrauliöljyn 
vuodot 

    

A-6 Toimintatestit     

A-7 Tarkista hätälaskutoiminto     

A-8 Testaa jarrulaite     

A-9 Täydellinen nosto- ja 
laskuajan testi 

    

A-10 Kulkunopeuden testaus 
(lava on nostettuna) 

    

A-11 Kulkunopeuden testaus 
(lava on täysin alhaalla) 

    

A-12 Tarkista kallistuksen 
suojaustoiminto 

    

A-13 Testaa kuoppasuoja     

A-14 Tarkista lavan 
painojärjestelmä (optio) 

    

A-15 Tarkista 
nostorajakytkimen toiminto 

    

A-16 Tarkista lavan 
laskurajakytkin 

    

A-17 Tarkista akun varaustila     
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TARROJEN/NIMIKYLTTIEN TARKISTUS 
 

 

KORJAUS- JA TARKISTUSRAPORTTI 

A-18 Suorita huolto 30 päivän 
kuluttua 

    

 

Tarkastuslistan B toimet 

 
Kohdat 

KYLLÄ/Kone 
on hyvässä 
kunnossa 

EI/Kone on 
vaurioitunut tai 

toimii väärin 

KORJATTU/Kon
e on korjattu 

Ongelman kuvaus 

B-1 Tarkista sähköjohdot     

B-2 Tarkista vanteet, renkaat ja 
kiinnittimet 

    

B-3 Tarkista akku     

B-4 Tarkista hydrauliöljy     

B-5 Tarkista hydrauliöljysäiliön 
tuuletusjärjestelmä 

    

B-6 Tarkista jarrun manuaalinen 
vapautustoiminto 

    

 

Tarkastuslistan C toimet 

 
Kohdat 

KYLLÄ/Kone 
on hyvässä 
kunnossa 

EI/Kone on 
vaurioitunut tai 

toimii väärin 

KORJATTU/Kon
e on korjattu 

Ongelman kuvaus 

C-1 Tarkista hydrauliöljysäiliön 
ilmansuodatin 

    

 

Tarkastuslistan C toimet 

 
Kohdat 

KYLLÄ/Kone 
on hyvässä 
kunnossa 

EI/Kone on 
vaurioitunut tai 

toimii väärin 

KORJATTU/Kon
e on korjattu 

Ongelman kuvaus 

D-1 Tarkista saksivarren laakeri     

D-2 Tarkista alustan liukukappale     

D-3 Vaihda hydrauliöljysäiliön 
paluuöljysuodatin 

    

D-4 Tarkista ja vaihda hydrauliöljy     

D-5 Tarkista päärakenneosat     

 

Käyttäjä  

Tarkastajan 
allekirjoitus 

 

Tarkastajan 
päiväys 

 



GTJZ0407SE Käyttöopas © Toukokuu 2020 A-9 

 

 

TARROJEN/NIMIKYLTTIEN 
TARKISTUS 

 

 

KORJAUS- JA TARKISTUSRAPORTTI 
Tarkastajan titteli  

Tarkastajan yritys  

 

HUOMAUTUKSET: 

1. Korjaus- ja tarkistusraportin tulee sisältää kunkin säännöllisen tarkistuksen tarkistustaulukko. 

2. Kopioi kunkin tarkistuksen korjaus- ja tarkistusraportti. Säilytä täytetyt tarkistusraportit vähintään 10 vuotta 
tai siihen saakka, kun kone ei enää ole käytössä, tai kuten koneen omistaja/yritys/haltija edellyttää. 

3. Kirjaa tulokset taulukkoon. Kun kukin osuus on valmis, laita merkki asianmukaiseen ruutuun. 

4. Kirjaa tarkistusten tulokset. Jos jonkin tarkistuksen tulos on "EI", kone täytyy pysäyttää ja tarkistaa 
uudelleen korjauksen jälkeen ja merkintä laitettava "tarkistus"-ruutuun. 

Valitse tarkistuksen tyyppiin perustuva sopiva tarkistusmenettely. 



 

 

Paremman ulottuvuuden ratkaisut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

   


