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 ADVARSEL 
Betjening, servicering og vedligeholdelse af dette 
køretøj eller udstyr kan udsætte dig for kemikalier, 
herunder motorudstødning, kulilte, ftalater og bly, der 
ifølge staten Californien er kendt for at forårsage kræft 
og fødselsdefekter eller andre reproduktive skader. For 
at minimere risikoen for eksponering skal du undgå at 
indånde udstødningsgassen, lad ikke motoren gå i 
tomgang, medmindre det er nødvendigt, servicér 
køretøjet eller udstyret i et godt ventileret område, og 
bær handsker eller vask dine hænder ofte, når du 
udfører servicearbejde. For yderligere oplysninger gå til: 
www.P65warnings.ca.gov. 
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Adresse : No.128, East Jinzhou Avenue, Ningxiang High-tech Industrial Park, 
 Changsha, Hunan, Kina 
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ANVENDELSE 
Brug følgende tabel til at identificere det specifikke serienummer for de modeller, der er inkluderet i 
denne manual. Kontrollér maskinens model, før du læser brugervejledningen, og brug derefter den 
korrekte brugervejledning i henhold til modellens serienummer. Se navneskiltet på maskinen for at 
aflæse model- og serienummeret. (Se 10 Inspektion af mærkater/navneskilte, side 10-1 i 
brugervejledningen for yderligere oplysninger.) 

 

 

Handelsidentifikation 

MODELLER Metrisk Britisk standard SERIENR. 

GTJZ0408SE GTJZ0408SE 1530SE Fra 0105700104 til i dag 

GTJZ0608SE GTJZ0608SE 1930SE Fra 0105800218 til i dag 

GTJZ0408ME GTJZ0408ME 1532ME Fra 0105500104 til i dag 

GTJZ0608ME GTJZ0608ME 1932ME Fra 0105600104 til i dag 

 

 

BEMÆRK: 

• Produktmodellen benyttes på navneskiltet til at skelne mellem produkter med forskellige 
hovedparametre. 

• Produkternes handelsidentifikation anvendes til markedsførings- og maskinmærkater til at skelne 
mellem produkter med forskellige hovedparametre og de kan klassificeres som metrisk standard og 
britisk standard: Den metriske standard for handelsidentifikation anvendes på maskiner til 
lande/regioner, der anvender det metriske system, eller som specielt krævet af kunderne; den britiske 
standard for handelsidentifikation anvendes på maskiner til lande/regioner, der anvender det britiske 
system, eller som specielt krævet af kunderne. 

 
  



Denne side er med vilje tom 

  



 

UDSAGN 
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. (i det følgende benævnt Sinoboom) vil uploade de 
seneste oplysninger om produktmanualer til webstedet www.sinoboom.com så hurtigt som muligt. På 
grund af fortsatte produktforbedringer kan oplysningerne i denne brugervejledning dog ændres uden 
forudgående varsel. 

Denne brugervejledning dækker de grundlæggende oplysninger om et eller flere produkter. Brug derfor 
denne brugervejledning i henhold til dine behov. Hvis du finder problemer i brugervejledningen eller har 
forslag til forbedringer, er du velkommen til at dele din feedback med Sinoboom, og så vil vi løse disse 
problemer så hurtigt som muligt. 

Du er velkommen til at læse og downloade betjeningsvejledningen, vedligeholdelsesvejledningen og 
reservedelsvejledningen for de produkter, du har brug for online på www.sinoboom.com. 

Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. forbeholder sig retten til den endelige fortolkning af 
brugervejledningen. 

 
  

http://www.sinoboom.com/
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 INDLEDNING 
Tak for dit valg og brug af maskinerne fra Hunan 
Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. Du skal altid 
læse, forstå og gøre dig bekendt med maskinens 
driftskrav og de tilhørende sikkerhedsprocedurer, før du 
betjener, vedligeholder og reparerer maskinen. 
Betjening af maskinen uden at blive fortrolig med dens 
specifikke driftskrav og sikkerhedsprocedurer indebærer 
alvorlige farer. Operatører, der følger sikkerhedsreglerne 
og betjener maskinen med omhu og effektivitet, vil 
forhindre personskade, tab af ejendom og ulykker. 

Brug kun denne maskine til at transportere værktøj til 
arbejdssteder og til at udføre opgaver på 
arbejdsplatformen. Operatørerne skal være kompetente 
og trænet i at anvende maskinen korrekt og følge 
sikkerhedsprocedurerne. Kun trænet og autoriseret 
personale må betjene maskinen. 

Denne brugervejledning hjælper operatøren med at 
betjene og bruge maskinen. Operatøren er ansvarlig for 
at læse, forstå og udføre betjenings- og 
sikkerhedsprocedurerne i denne brugervejledning og for 
at følge producentens anvisninger, før arbejdet 
påbegyndes. Læs, forstå og følg alle sikkerhedsregler og 
betjeningsanvisninger. Operatøren skal også overveje 
maskinens anvendelsesområder og begrænsninger 
samt forholdene på arbejdsstedet, før denne maskine 
anvendes. Det er meget vigtigt, at alle sikkerhedskrav i 
denne brugervejledning følges nøje. 

Betragt denne brugervejledning som en del af maskinen 
sammen med vedligeholdelsesvejledningen og 
reservedelsvejledningen, og opbevar altid 
vejledningerne sammen med maskinen. Ejeren eller 
forvalteren af maskinen skal tilbyde alle 
brugervejledninger og andre nødvendige oplysninger fra 
maskinfabrikanten vedrørende daglig inspektion og 
vedligeholdelse til hver enkelt lejer. Hvis maskinen 
sælges, skal ejeren eller forvalteren videregive 
vejledningerne og andre nødvendige oplysninger til 
køberen. Maskinens ejer eller forvalter skal også give 
fabrikantens vedligeholdelsesoplysninger til den person, 
der er ansvarlig for vedligeholdelsen af maskinen. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Hunan 
Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. 
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1 YDELSESPARAMETRE 
Tabel 1-1 GTJZ0408SE Specifikationer 

MÅLING GTJZ0408SE (METRISK) 1530SE (BRITISK 
STANDARD) 

STØRRELSESPARAMETRE 

Maks. platformshøjde 4,6 m 15 ft 1 in 

Maks. arbejdshøjde 6,6 m 21 ft 8 in 

Maks. vandret forlængelse 0,9 m 3 ft 

Længde 1,8 m 5 ft 11 in 

Bredde 0,79 m 2 ft 7 in 

Højde (sammenklappet, rækværk foldet 
sammen) 1,87 m 6 ft 2 in 

Højde (sammenklappet, rækværk oppe) 2,12 m 6 ft 11,5 in 

Akselafstand 1,334 m 4 ft 4 in 

Hjulspændvidde 0,66 m 2 ft 2 in 

Frihøjde (hulsafskærmninger 
tilbagetrukket) 0,075 mm 3 in 

Frihøjde (hulsafskærmninger aktiveret) 24 mm 0,95 in 

Dækstørrelse (diameter × bredde / type) Φ 323 × 100 mm/Solid Φ 12,7 × 4 in/Solid 
Plattformens dimension (længde × bredde 
× højde) 1,64 × 0,76 × 1,1 m 5 ft 4,6 in × 2 ft 6 in × 3 ft 7 in 

YDELSESPARAMETRE 

Platformens nominelle belastningskapacitet 280 kg 617 lb 

Maks. bæreevne for den forlængede 
platform 120 kg 265 lb 

Platformens maks. belægning (kun 
indendørs) 2 personer 

Kørselshastighed (sammenklappet) 0～4 km/t 0～2,5 mil/t 

Kørselshastighed (hævet) 0～0,8 km/t 0～0,5 mil/t 

Driftstid (i ubelastet tilstand) 15～20 s 

Nedetid (i ubelastet tilstand) 28～33 s 

Graderbarhed 25 % 

Maks. tilladte hældning 3° (forside til bagside)/1,5° (fra venstre til højre) 

Venderadius (indvendig) 0 m 0 ft 

Venderadius (udvendig) 1,49 m 4 ft 10,7 in 

Nominel bæreevne for et enkelt dæk 550 kg 1212,5 lb 
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Tabel 1-1 GTJZ0408SE Specifikationer (fortsat) 

MÅLING GTJZ0408SE (METRISK) 1530SE (BRITISK 
STANDARD) 

Maks. tilladte manuelle kraft (kun 
indendørs) 400 N 90 lbf 

Maks. støj 72 dB 

EFFEKTPARAMETRE 

Hydrauliktankens kapacitet 6 L 1,3 gal (UK)/1,6 gal (US) 

Hydrauliksystemets kapacitet (inklusive 
tank) 7 L 1,5 gal (UK)/1,8 gal (US) 

Hydrauliksystemets tryk 21 MPa 3046 psi 

Batterispecifikation (antal × spænding, 
kapacitet) 4 × 6 V, 225 Ah 

Systemspænding 24 V DC 

Styrespænding 24 V DC 

OMGIVELSESBETINGELSER 
Maks. tilladte vindhastighed (kun 
indendørs) 0 m/s 0 mil/t 

Maks. tilladte højde 3000 m 9843 ft 
Tilladelig omgivelsestemperatur (bly-syre-
batterier) -10 ℃ til 40 ℃ 14 ℉ til 104 ℉ 

Tilladelig omgivelsestemperatur 
(lithiumbatterier) -20 ℃ til 40 ℃ -4 ℉ til 104 ℉ 

Maks. tilladelig relativ omgivende 
luftfugtighed 90 % 

Opbevaringsforhold 
Opbevares ved -20 ℃ til 50 ℃ (-4 ℉ til 122 ℉) i et godt ventileret 
miljø med 90 % relativ luftfugtighed (20 ℃ [68 ℉]), og væk fra regn, 
sol, ætsende gas og brændbart eksplosivt materiale. 

VÆGT 

Vægt (i ubelastet tilstand) (kun indendørs) 1375 kg 3032 lb 

Tabel 1-2 GTJZ0608SE Specifikationer 

MÅLING GTJZ0608SE (METRISK) 1930SE (BRITISK 
STANDARD) 

STØRRELSESPARAMETRE 

Maks. platformshøjde 5,8 m 19 ft 

Maks. arbejdshøjde 7,8 m 25 ft 7 in 

Maks. vandret forlængelse 0,9 m 3 ft 

Længde 1,8 m 5 ft 11 in 

Bredde 0,79 m 2 ft 7 in 

Højde (sammenklappet, rækværk foldet 
sammen) 1,88 m 6 ft 2 in 

Højde (sammenklappet, rækværk oppe) 2,14 m 7 ft 
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Tabel 1-2 GTJZ0608SE Specifikationer (fortsat) 

MÅLING GTJZ0608SE (METRISK) 1930SE (BRITISK 
STANDARD) 

Akselafstand 1,334 m 4 ft 4 in 

Hjulspændvidde 0,66 m 2 ft 2 in 

Frihøjde (hulsafskærmninger 
tilbagetrukket) 0,075 mm 3 in 

Frihøjde (hulsafskærmninger aktiveret) 24 mm 0,95 in 

Dækstørrelse (diameter × bredde / type) Φ 323 × 100 mm/Solid Φ 12,7 × 4 in/Solid 

Plattformens dimension (længde × bredde 
× højde) 1,64 × 0,76 × 1,1 m 5 ft 4,6 in × 2 ft 6 in × 3 ft 7 in 

YDELSESPARAMETRE 

Platformens nominelle belastningskapacitet 230 kg 507 lb 

Maks. bæreevne for den forlængede 
platform 120 kg 265 lb 

Platformens maks. belægning (kun 
indendørs) 2 personer 

Kørselshastighed (sammenklappet) 0～4 km/t 0～2,5 mil/t 

Kørselshastighed (hævet) 0～0,8 km/t 0～0,5 mil/t 

Driftstid (i ubelastet tilstand) 15～20 s 

Nedetid (i ubelastet tilstand) 25～30 s 

Graderbarhed 25 % 

Maks. tilladte hældning 3° (forside til bagside)/1,5° (fra venstre til højre) 

Venderadius (indvendig) 0 m 0 ft 

Venderadius (udvendig) 1,49 m 4 ft 10,7 in 

Nominel bæreevne for et enkelt dæk 550 kg 1212,5 lb 

Maks. tilladte manuelle kraft (kun 
indendørs) 400 N 90 lbf 

Maks. støj 72 dB 

EFFEKTPARAMETRE 

Hydrauliktankens kapacitet 6 L 1,3 gal (UK)/1,6 gal (US) 

Hydrauliksystemets kapacitet (inklusive 
tank) 7 L 1,5 gal(UK)/1,8 gal (US) 

Hydrauliksystemets tryk 21 MPa 3046 psi 

Batterispecifikation (antal × spænding, 
kapacitet) 4 × 6 V, 225 Ah 

Systemspænding 24 V DC 

Styrespænding 24 V DC 

OMGIVELSESBETINGELSER 
Maks. tilladte vindhastighed (kun 
indendørs) 0 m/s 0 mil/t 
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Tabel 1-2 GTJZ0608SE Specifikationer (fortsat) 

MÅLING GTJZ0608SE (METRISK) 1930SE (BRITISK 
STANDARD) 

Maks. tilladte højde 3000 m 9843 ft 
Tilladelig omgivelsestemperatur (bly-syre-
batterier) -10 ℃ til 40 ℃ 14 ℉ til 104 ℉ 

Tilladelig omgivelsestemperatur 
(lithiumbatterier) -20 ℃ til 40 ℃ -4 ℉ til 104 ℉ 

Maks. tilladelig relativ omgivende 
luftfugtighed 90 % 

Opbevaringsforhold 
Opbevares ved -20 ℃ til 50 ℃ (-4 ℉ til 122 ℉) i et godt ventileret 
miljø med 90 % relativ luftfugtighed (20 ℃ [68 ℉]), og væk fra regn, 
sol, ætsende gas og brændbart eksplosivt materiale. 

VÆGT 

Vægt (i ubelastet tilstand) (kun indendørs) 1575 kg 3473 lb 

Tabel 1-3 GTJZ0408ME Specifikationer 

MÅLING GTJZ0408ME (METRISK) 1532SE (BRITISK 
STANDARD) 

STØRRELSESPARAMETRE 

Maks. platformshøjde 4,6 m 15 ft 1 in 

Maks. arbejdshøjde 6,6 m 21 ft 8 in 

Maks. vandret forlængelse 0,9 m 3 ft 

Længde 1,8 m 5 ft 11 in 

Bredde 0,81 m 2 ft 8 in 

Højde (sammenklappet, rækværk foldet 
sammen) 1,87 m 6 ft 2 in 

Højde (sammenklappet, rækværk oppe) 2,12 m 6 ft 11,5 in 

Akselafstand 1,334 m 4 ft 4 in 

Hjulspændvidde 0,71 m 2 ft 4 in 

Frihøjde (hulsafskærmninger 
tilbagetrukket) 0,075 mm 3 in 

Frihøjde (hulsafskærmninger aktiveret) 24 mm 0,95 in 

Dækstørrelse (diameter × bredde / type) Φ 323 × 100 mm/Solid Φ 12,7 × 4 in/Solid 
Plattformens dimension (længde × bredde 
× højde) 1,64 × 0,76 × 1,1 m 5 ft 4,6 in × 2 ft 6 in × 3 ft 7 in 

YDELSESPARAMETRE 

Platformens nominelle belastningskapacitet 280 kg 617 lb 

Maks. bæreevne for den forlængede 
platform 120 kg 265 lb 

Platformens maks. belægning 
(indendørs/udendørs) 2 personer (indendørs)/1 person (udendørs) 

Kørselshastighed (sammenklappet) 0～4 km/t 0～2,5 mil/t 
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Tabel 1-3 GTJZ0408ME Specifikationer (fortsat) 

MÅLING GTJZ0408ME (METRISK) 1532SE (BRITISK 
STANDARD) 

Kørselshastighed (hævet) 0～0,8 km/t 0～0,5 mil/t 

Driftstid (i ubelastet tilstand) 15～20 s 

Nedetid (i ubelastet tilstand) 28～33 s 

Graderbarhed 25 % 

Maks. tilladte hældning 3° (forside til bagside)/1,5° (fra venstre til højre) 

Venderadius (indvendig) 0 m 0 ft 

Venderadius (udvendig) 1,49 m 4 ft 10,7 in 

Nominel bæreevne for et enkelt dæk 550 kg 1212,5 lb 

Maks. tilladte manuelle kraft 
(indendørs/udendørs) 

400 N (indendørs)/200 N 
(udendørs) 

90 lbf (indendørs)/45 lbf 
(udendørs) 

Maks. støj 72 dB 

EFFEKTPARAMETRE 

Hydrauliktankens kapacitet 6 L 1,3 gal (UK)/1,6 gal (US) 

Hydrauliksystemets kapacitet (inklusive 
tank) 7 L 1,5 gal (UK)/1,8 gal (US) 

Hydrauliksystemets tryk 21 MPa 3046 psi 
Batterispecifikation (antal × spænding, 
kapacitet) 4 × 6 V, 225 Ah 

Systemspænding 24 V DC 

Styrespænding 24 V DC 

OMGIVELSESBETINGELSER 
Maks. tilladte vindhastighed 
(indendørs/udendørs) 

0 m/s (indendørs)/12,5 m/s 
(udendørs) 

0 mil/t (indendørs)/28 mil/t 
(udendørs) 

Maks. tilladte højde 3000 m 9843 ft 

Tilladelig omgivelsestemperatur (bly-syre-
batterier) -10 ℃ til 40 ℃ 14 ℉ til 104 ℉ 

Tilladelig omgivelsestemperatur 
(lithiumbatterier) -20 ℃ til 40 ℃ -4 ℉ til 104 ℉ 

Maks. tilladelig relativ omgivende 
luftfugtighed 90 % 

Opbevaringsforhold 
Opbevares ved -20 ℃ til 50 ℃ (-4 ℉ til 122 ℉) i et godt ventileret 
miljø med 90 % relativ luftfugtighed (20 ℃ [68 ℉]), og væk fra regn, 
sol, ætsende gas og brændbart eksplosivt materiale. 

VÆGT 
Vægt (i ubelastet tilstand) 
(indendørs/udendørs) 1375 kg 3032 lb 
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Tabel 1-4 GTJZ0608ME Specifikationer 

MÅLING GTJZ0608ME (METRISK) 1932ME (BRITISK 
STANDARD) 

STØRRELSESPARAMETRE 

Maks. platformshøjde 5,8 m 19 ft 

Maks. arbejdshøjde 7,8 m 25 ft 7 in 

Maks. vandret forlængelse 0,9 m 3 ft 

Længde 1,8 m 5 ft 11 in 

Bredde 0,81 m 2 ft 8 in 

Højde (sammenklappet, rækværk foldet 
sammen) 1,88 m 6 ft 2 in 

Højde (sammenklappet, rækværk oppe) 2,14 m 7 ft 

Akselafstand 1,334 m 4 ft 4 in 

Hjulspændvidde 0,71 m 2 ft 4 in 
Frihøjde (hulsafskærmninger 
tilbagetrukket) 0,075 mm 3 in 

Frihøjde (hulsafskærmninger aktiveret) 24 mm 0,95 in 

Dækstørrelse (diameter × bredde / type) Φ 323 × 100 mm/Solid Φ 12,7 × 4 in/Solid 

Plattformens dimension (længde × bredde 
× højde) 1,64 × 0,76 × 1,1 m 5 ft 4,6 in × 2 ft 6 in × 3 ft 7 in 

YDELSESPARAMETRE 

Platformens nominelle belastningskapacitet 230 kg 507 lb 

Maks. bæreevne for den forlængede 
platform 120 kg 265 lb 

Platformens maks. belægning 
(indendørs/udendørs) 2 personer (indendørs)/1 person (udendørs) 

Kørselshastighed (sammenklappet) 0～4 km/t 0～2,5 mil/t 

Kørselshastighed (hævet) 0～0,8 km/t 0～0,5 mil/t 

Driftstid (i ubelastet tilstand) 15～20 s 

Nedetid (i ubelastet tilstand) 25～30 s 

Graderbarhed 25 % 

Maks. tilladte hældning 3° (forside til bagside)/1,5° (fra venstre til højre) 

Venderadius (indvendig) 0 m 0 ft 

Venderadius (udvendig) 1,49 m 4 ft 10,7 in 

Nominel bæreevne for et enkelt dæk 550 kg 1212,5 lb 

Maks. tilladte manuelle kraft 
(indendørs/udendørs) 

400 N (indendørs)/200 N 
(udendørs) 

90 lbf (indendørs)/45 lbf 
(udendørs) 

Maks. støj 72 dB 

EFFEKTPARAMETRE 
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Tabel 1-4 GTJZ0608ME Specifikationer (fortsat) 

MÅLING GTJZ0608ME (METRISK) 1932ME (BRITISK 
STANDARD) 

Hydrauliktankens kapacitet 6 L 1,3 gal (UK)/1,6 gal (US) 

Hydrauliksystemets kapacitet (inklusive 
tank) 7 L 1,5 gal (UK)/1,8 gal (US) 

Hydrauliksystemets tryk 21 MPa 3046 psi 
Batterispecifikation (antal × spænding, 
kapacitet) 4 × 6 V, 225 Ah 

Systemspænding 24 V DC 

Styrespænding 24 V DC 

OMGIVELSESBETINGELSER 
Maks. tilladte vindhastighed 
(indendørs/udendørs) 

0 m/s (indendørs)/12,5 m/s 
(udendørs) 

0 mil/t (indendørs)/28 mil/t 
(udendørs) 

Maks. tilladte højde 3000 m 9843 ft 
Tilladelig omgivelsestemperatur (bly-syre-
batterier) -10 ℃ til 40 ℃ 14 ℉ til 104 ℉ 

Tilladelig omgivelsestemperatur 
(lithiumbatterier) -20 ℃ til 40 ℃ -4 ℉ til 104 ℉ 

Maks. tilladelig relativ omgivende 
luftfugtighed 90 % 

Opbevaringsforhold 
Opbevares ved -20 ℃ til 50 ℃ (-4 ℉ til 122 ℉) i et godt ventileret 
miljø med 90 % relativ luftfugtighed (20 ℃ [68 ℉]), og væk fra regn, 
sol, ætsende gas og brændbart eksplosivt materiale. 

VÆGT 
Vægt (i ubelastet tilstand) 
(indendørs/udendørs) 1575 kg 3473 lb 

BEMÆRK: 

a) Arbejdshøjden tilføjer 2 m (6 ft 7 in) menneskehøjde til platformshøjden. 
b) I forskellige områder skal der tilsættes hydraulikolie, motorolie, kølevæske, brændstof og smøremiddel i 

overensstemmelse med omgivelsestemperaturen. 
c) I koldt vejr er det nødvendigt med hjælpemidler til at starte maskinerne. 
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Denne side er med vilje tom 
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2 MASKINKOMPONENTER 
 

 

Figur 2-1 
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Komponent Kina CE CSA ANSI AS Japan Korea Polen 

1. Fast platform √ 

2. Fodpedal  √  

3. Forlænget platform √ 

4. Manuel 
opbevaringsbeholder √ 

5. Hovedbeskyttelse  √  

6. Arbejdslys  √ 

7. Kontrolboks til platform √ 

8. Stikkontakt til 
vekselstrøm  √  √ 

9. Indgangsdør til 
platformen √ 

10. Sikkerhedsarm √ 

11. Saksekomponenter √ 

12. Løftecylinder √ 

13. Industriel stikprop √ 

14. Håndtag til 
nødafstigning √ 

15. Laderstik √ 

16. Beskyttelsesplade for 
slaghuller √ 

17. Batterioplader √ 

18. Hovedstrømhåndtag √ 

19. Batteri √ 

20. Chassis √ 

21. RCBO  √  √ 

22. Niveausensor √ 

23. Blinklys √  √ 

24. Styrecylinder √ 

25. Rat √ 

26. Drevreducer, DC √ 

27. Jordkontrol √ 

28. Strømenhed √ 

29. Hydraulisk olietank √ 

30. Baghjul √ 
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3 SIKKERHED 
Læs, forstå og overhold sikkerhedsreglerne og -
bestemmelserne på din arbejdsplads og fra din 
regering. 

Før maskinen tages i brug, skal du få passende 
oplæring i sikker betjening af maskinen og sikre dig, 
at du kan styre og betjene maskinen på sikker vis. 

Forstå, at som operatør har du ansvaret for og retten 
til at slukke maskinen i tilfælde af fejl på maskinen 
eller andre nødsituationer på din arbejdsplads. 

BEMÆRK 
Personer med hjertesygdomme, forhøjet blodtryk, 
epilepsi og andre sygdomme samt personer med 
højdeskræk må aldrig betjene eller bruge denne 
maskine. Det er også forbudt for personer, der har 
alkohol eller stoffer i kroppen, eller som er meget 
trætte eller nedtrykte, at betjene eller bruge denne 
maskine. 

SIKKERHEDSDEFINITIONE
R 

 

Dette sikkerhedsadvarselssymbol 
vises sammen med de fleste 
sikkerhedsanvisninger. Det betyder 
opmærksomhed, pas på, din sikkerhed 
er på spil! Læs og overhold den 
besked, der følger efter 
sikkerhedsadvarselssymbolet. 

 

 FARE 
Angiver en farlig situation der, hvis den ikke 
undgås, vil medføre dødsfald eller alvorlig 
personskade. 

 

 ADVARSEL 
Angiver en farlig situation der, hvis den ikke 
undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlig 
personskade. 

 

 FORSIGTIG 
Angiver en farlig situation der, hvis den ikke 
undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlig 
personskade. 

 

BEMÆRK 
Angiver en situation, der kan forårsage skade på 
motoren, personlige ejendele og/eller miljøet, eller 
medføre, at udstyret ikke fungerer korrekt. 

BEMÆRK: Angiver en procedure, fremgangsmåde 
eller betingelse, der skal følges, for at motoren eller 
komponenten kan fungere efter hensigten. 

INDBERETNING AF 
ULYKKER 
I tilfælde af ulykker hvor maskinen er involveret, skal 
dette straks meddeles, også selv om der ikke opstår 
person- eller materielskade under ulykken. Kontakt 
pr. telefon og giv alle nødvendige oplysninger. Hvis 
producenten ikke underrettes inden for 48 timer efter 
ulykken med maskinen, kan det ugyldiggøre 
produktets garanti. 

BEMÆRK 
Kontrollér maskinen og alle dens funktioner 
grundigt efter en eventuelt ulykke, og husk at teste 
først fra jordkontrollen og derefter fra 
platformskontrollen. Sørg for, at maskinens 
løftehøjde ikke overstiger 3 m (9,8 ft), indtil alle 
skader er blevet repareret, og alle styreenheder 
fungerer korrekt. 

RISIKO FOR ELEKTRISK 
STØD 
BEMÆRK: Denne maskine er ikke isoleret og har 
ikke en beskyttelsesfunktion mod elektrisk stød. 

Alle operatører og ledere skal overholde de nationale 
eller lokale bestemmelser vedrørende den minimale 
sikkerhedsafstand for strømførende ledere over 
jorden. Hvis sådanne krav ikke findes, skal 
operatører og ledere følge kravene til 
minimumssikkerhedsafstand vist på Table 3-1 side 
3-2. 
  

 



 
 
 
SIKKERHED 

 © Jun 2020 3-2 GTJZ0408SE&0608SE&0408ME&0608ME Brugervejledning 

 ADVARSEL 
FARE FOR ELEKTRISK STØD 

 

 

 

• Hold altid en 
sikkerhedsafstand fra 
strømledninger og elektrisk 
udstyr i overensstemmelse 
med gældende offentlige 
forskrifter og se tabel 3 1, side 
3-2. 

• Vær opmærksom på 
platformens bevægelser, 
svingende eller dinglende 
ledninger, pas på stærk vind 
eller vindstød, og brug ikke 
maskinen, når der er tordenvejr 
eller kraftig regn. 

• Hvis maskinen kommer i 
kontakt med 
højspændingsledninger, skal 
du holde dig væk fra maskinen. 
Personale på jorden eller på 
platformen må ikke røre ved 
eller betjene maskinen, før 
strømmen er slukket. 

• Brug ikke maskinen som 
jordledning ved svejsning og 
polering. 

Tabel 3-1 

Spænding (fase til fase, 
kV) 

Mindste 
sikkerhedsafstand (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) 

VÆLTEFARER OG 
NOMINEL BELASTNING 
Platformens maksimale nominelle bæreevne: 

Tabel 3-2 

GTJZ0408SE&0608SE 

Indtrækker 280 kg (617 lb) 

Udskyder: Kun stationær 160 kg (352 lb) 

Udskyder: Kun udskudt 120 kg (265 lb) 

GTJZ0408ME&0608ME 

Indtrækker 230 kg (507 lb) 

Udskyder: Kun stationær 110 kg (242 lb) 

Udskyder: Kun udskudt 120 kg (265 lb) 
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 ADVARSEL 
VÆLTEFARER 

 

 Personale, udstyr og materialer 
på platformen må ikke overstige 
den maksimale 
belastningskapacitet. 
 Platformen må kun hæves eller 

udskydes, når maskinen står på 
fast, jævnt underlag. 
 Brug ikke hældningsalarmen som 

niveauindikator. Platformens 
hældningsalarm lyder kun, hvis 
maskinen hælder voldsomt. Hvis 
hældningsalarmen lyder: 

– Vær meget forsigtig med at 
sænke platformen. Flyt 
maskinen over på fast, 
jævnt underlag. Ændr ikke 
på niveau- eller 
grænsekontakten. 

 Kør ikke hurtigere end 0,8 km/t 
(0,5 mil/t), når platformen er 
hævet. 
 Når platformen er hævet, kan 

maskinen ikke køre på ujævnt 
terræn, ustabile overflader eller 
under andre farlige forhold. 
 Betjen ikke maskinen i stærk vind 

eller ved vindstød, og forøg ikke 
platformens eller lastens 
overfladeareal. En forøgelse af 
det område, der er udsat for 
vinden, vil reducere maskinens 
stabilitet. 
 Når maskinen befinder sig på 

ujævnt terræn, med grus eller 
andre ujævne overflader eller i 
nærheden af huller og stejle 
skråninger, skal du udvise 
forsigtighed og reducere 
hastigheden. 
 Når du befinder dig på 

platformen, må du ikke skubbe 
eller trække genstande uden for 
den. Den maksimale tilladte 
sidekraft til indendørs brug er: 

 
GTJZ0408SE: 400 N (90 lbf) 

indendørs  

GTJZ0608SE: 400 N (90 lbf) 
indendørs 

GTJZ0408ME: 400 N (90 lbf) 
indendørs / 200 N 
(45 lbf) udendørs 

 ADVARSEL 
VÆLTEFARER 

GTJZ0608ME: 400 N (90 lbf) 
indendørs / 200 N 
(45 lbf) udendørs 

 Der må ikke ændres maskindele, 
som kan påvirke sikkerheden og 
stabiliteten. 
 Udskift ikke vigtige dele, der 

påvirker maskinens stabilitet med 
andre vægte eller specifikationer. 
 Der må ikke ændres eller udskifte 

bevægelige luftplatforme uden 
forudgående skriftlig tilladelse fra 
producenten. 
 På platformen må der ikke 

fastgøres en ekstra anordning til 
placering af værktøj eller andre 
materialer på rækværket. Dette vil 
øge platformens vægt, 
overfladeareal og belastning. 
 Der må ikke placeres eller 

fastgøres nogen overhængende 
belastning på nogen del af denne 
maskine. 
 Der må ikke placeres stiger eller 

stilladser på platformen eller dele 
af maskinen. 
 Brug ikke maskinen på en 

bevægelig eller aktiv overflade 
eller på et køretøj. Sørg for, at alle 
dæk er i god stand, at de 
indskårne møtrikker er spændt, 
og at splitterne er komplette. 
 Brug ikke et batteri, der vejer 

mindre end det originale 
blybatteri (28 kg [62 lb]) eller 
litiumbatteri (120 kg [265 lb]). 
Batteriet leverer ikke kun strøm, 
det fungerer også som modvægt. 
Batteriet er afgørende for at 
opretholde maskinens stabilitet. 
 Brug ikke platformen til at drive 

maskiner eller andre genstande 
frem. 
 Lad ikke platformen berøre 

nærliggende genstande. 
 Bind ikke platformen fast til 

nærliggende genstande med reb 
eller andre bindende materialer. 
 Anbring ikke en last uden for 

platformen. 



 
 
 
SIKKERHED 

 © Jun 2020 3-4 GTJZ0408SE&0608SE&0408ME&0608ME Brugervejledning 

 ADVARSEL 
VÆLTEFARER 

 Betjen ikke maskinen, når 
chassisdørene er åbne. 
 Hvis platformen sidder fast eller 

hænger fast, eller når andre 
genstande i nærheden forhindrer 
dens normale bevægelse, må 
platformen ikke sænkes ved 
hjælp af platformskontrollen. 
Hvis det er hensigten at sænke 
platformen med en jordkontrol, 
må den først betjenes, når alt 
personale har forladt platformen. 

FARER PÅ 
ARBEJDSPLADSEN 

 ADVARSEL 
FARER PÅ USIKRE ARBEJDSPLADSER 

 

 

 

 Betjen ikke maskinen på overflader, 
kanter eller huller, der ikke kan 
bære maskinens vægt. Platformen 
må kun hæves eller udskydes, når 
maskinen står på fast, jævnt 
underlag. 
 Brug ikke hældningsalarmen som 

vandret indikator. Platformens 
hældningsalarm lyder kun, hvis 
maskinen hælder voldsomt. 
 Hvis hældningsalarmen lyder, mens 

platformen løftes, skal man være 
meget forsigtig, når platformen 
sænker. Ændr ikke på niveau- eller 
grænsekontakten. 

 ADVARSEL 
FARER PÅ USIKRE ARBEJDSPLADSER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kørehastigheden bør ikke overstige 
0,8 km/t (0,5 mil/t), når platformen 
hæves. 
 Hvis maskinen kan anvendes 

udendørs, må den aldrig betjenes 
under stærke vinde eller vindstød. 
Løft ikke platformen, når 
vindhastigheden overstiger 12,5 
m/s (28 mil/t). Hvis vindhastigheden 
overstiger 12,5 m/s (28 mil/t), efter 
at platformen er løftet, skal 
platformen foldes sammen, og 
maskinen må ikke betjenes 
yderligere. 
 Kør aldrig på ujævnt terræn eller 

ustabilt underlag eller under andre 
farlige forhold, når platformen 
løftes op. 
 Når maskinen trækkes tilbage, skal 

man være forsigtig og sætte farten 
ned, når maskinen bevæger sig i 
ujævnt terræn, på grus, ustabile 
eller glatte overflader, på stejle 
skråninger og i nærheden af 
huleindgange. 
 Kør eller løft ikke maskinen på 

skråninger, trapper eller hvælvede 
overflader, der overstiger 
maskinens maksimale 
stigningsevne. 

Før eller under maskinens drift skal man kontrollere 
de mulige farer på byggepladsen og være 
opmærksom på restriktioner i omgivelserne, herunder 
brændbare og eksplosive gasser/støv. 

 

Tabel 3-3 

BEAUFORT 
NUMMER 

METER/ 
SEKUND MIL/ TIME BESKRIVELSE BUNDFORHOLD 

0 0～0,2 0～0,5 Stille Stille. Røg stiger lodret op. 

1 0,3～1,5 1～3 Let luft Vindbevægelse synlig i røgen. 

2 1,6～3,3 4～7 Let brise Vinden kan mærkes på bar hud. Bladene 
rasler. 

3 3,4～5,4 8～12 Let brise Blade og mindre kviste i konstant 
bevægelse. 

4 5,5～7,9 13～18 Moderat brise Støv og løst papir løfter sig. Små 
grene begynder at bevæge sig. 

5 8,0～10,7 19～24 Frisk brise Mindre træer svajer. 
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BEAUFORT 
NUMMER 

METER/ 
SEKUND MIL/ TIME BESKRIVELSE BUNDFORHOLD 

6 10,8～13,8 25～31 Stærk brise 
Store grene i bevægelse. Flag blafrer 
næsten vandret. Brug af paraply bliver 
vanskelig. 

7 13,9～17,1 32～38 Næsten storm/moderat 
storm 

Hele træer i bevægelse. Det kræver en 
stor indsats at gå mod vinden. 

8 17,2～20,7 39～46 Frisk storm Kviste knækket af træerne. Biler 
svinger på vejen. 

9 20,8～24,4 47～54 Kraftig storm Lette strukturskader. 

 

BEMÆRK 
Maksimal klatreevne er egnet til maskiner med 
platformen tilbagetrukket. 
 
Maksimal hældning: 
 
GTJZ0408SE&0608SE: 25 % (14°) 
GTJZ0408ME&0608ME: 25 % (14°) 
 
Ved klatrekapacitet forstås maskinens maksimalt 
tilladte hældningsvinkel, når den står på fast 
grund, og platformen kun kan bære én person. I 
takt med at vægten af maskinens platform øges, 
reduceres maskinens klatrekapacitet. 

FARER VED USIKKER 
BETJENING 
Som et minimum skal operatørerne betjene og 
vedligeholde maskinen som angivet i denne 
brugervejledning og i vedligeholdelsesvejledningen 
ud over at følge mere strenge industriforskrifter og 
regler på arbejdspladsen. Du må aldrig deltage i 
usikker betjening af maskinen. 

 ADVARSEL 
FARER VED USIKKER BETJENING 

 

 

 

 

 Skub ikke nogen genstand uden 
for platformen. Den maksimale 
tilladte sidekraft er: 

 
GTJZ0408SE: 400 N (90 lbf) 

indendørs  

GTJZ0608SE: 400 N (90 lbf) 
indendørs 

GTJZ0408ME: 400 N (90 lbf) 
indendørs / 200 N 
(45 lbf) udendørs 

GTJZ0608ME: 400 N (90 lbf) 
indendørs / 200 N 
(45 lbf) udendørs 

 ADVARSEL 
FARER VED USIKKER BETJENING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der må ikke ændres maskindele, 
som kan påvirke sikkerheden og 
stabiliteten. 
 Udskift ikke vigtige dele, der 

påvirker maskinens stabilitet 
med andre vægte eller 
specifikationer. 
 Der må ikke ændres eller 

udskiftes bevægelige 
luftplatforme uden forudgående 
skriftlig tilladelse fra 
producenten. 
 På platformen må der ikke 

fastgøres en ekstra anordning til 
placering af værktøj eller andre 
materialer på rækværket. Dette 
vil øge platformens vægt, 
overfladeareal og belastning. 
 Der må ikke placeres stiger eller 

stilladser på platformen eller dele 
af maskinen. 
 Brug ikke maskinen på en 

bevægelig eller aktiv overflade 
eller på et køretøj. Sørg for, at 
alle dæk er i god stand, at de 
indskårne møtrikker er spændt, 
og at splitterne er komplette. 
 Brug ikke et batteri, der vejer 

mindre end det originale 
blybatteri (28 kg [62 lb]) eller 
litiumbatteri (120 kg [265 lb]). 
Batteriet leverer ikke kun strøm, 
det fungerer også som modvægt. 
Batteriet er afgørende for at 
opretholde maskinens stabilitet. 
 Der må ikke placeres eller 

fastgøres nogen overhængende 
belastning på nogen del af denne 
maskine. 
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 ADVARSEL 
FARER VED USIKKER BETJENING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brug ikke maskinen som en kran. 
 Brug ikke platformen til at 

skubbe maskinen eller andre 
genstande. 
 Lad ikke platformen berøre 

nærliggende genstande. 
 Bind ikke platformen fast til 

nærliggende genstande. 
 Anbring ikke lasten uden for 

platformen. 
 Hvis platformen sidder fast eller 

hænger fast, eller når andre 
genstande i nærheden forhindrer 
dens normale bevægelse, må 
platformen ikke sænkes ved 
hjælp af platformskontrollen. 
Hvis det er hensigten at sænke 
platformen med en jordkontrol, 
må den først betjenes, når alt 
personale har forladt platformen. 
 Betjen ikke maskinen, når 

chassisdørboksen er åben. 
 Når et eller flere af maskinens 

dæk er løftet fra jorden, skal alt 
personale evakueres, før der 
gøres forsøg på at stabilisere 
udstyret. Brug en kran, 
gaffeltruck eller andet egnet 
apparat til at stabilisere udstyret. 

FARE FOR FALD 
Som et minimum skal operatørerne betjene og 
vedligeholde maskinen som angivet i denne 
brugervejledning og i vedligeholdelsesvejledningen 
ud over at følge mere strenge industriforskrifter og 
regler på arbejdspladsen. 

 ADVARSEL 
FARE FOR FALD 

 

 

 Alle personer på platformen skal 
være udstyret med seler eller 
bruge sikkerhedsudstyr i 
overensstemmelse med de 
statslige forskrifter. Fastgør 
kablet til platformens faste punkt. 
Fastgør aldrig kabel tilhørende 
mere end én person til et fast 
punkt på platformen. 

 ADVARSEL 
FARE FOR FALD 

 

 

 

 Sid, stå eller kravl ikke på 
rækværket. Når man befinder sig 
på platformen, skal man altid 
blive stående på platformens 
gulv. 
 Klatr ikke ned fra platformen, når 

platformen er hævet. 
 Hold platformens gulv fri for 

forhindringer. 
 Stig ikke ind eller ud af 

platformen, medmindre maskinen 
er helt på plads. 
 Luk platformens indgangsdør, før 

du betjener maskinen. 
 Maskinen må ikke betjenes, hvis 

rækværket ikke er korrekt 
monteret, og hvis platformens 
indgangsdør ikke er lukket. 

KOLLISIONSFARER 
Som et minimum skal operatørerne betjene og 
vedligeholde maskinen som angivet i denne 
brugervejledning og i vedligeholdelsesvejledningen 
ud over at følge mere strenge industriforskrifter og 
regler på arbejdspladsen. 

 ADVARSEL 
KOLLISIONSFARER 

 

 

 

 

 

 

 

 Vær opmærksom på synsfeltet 
og blinde vinkler, når maskinen 
flyttes eller betjenes. 
 Vær opmærksom på den 

forlængede platform, når 
maskinen flyttes. 
 Kontrollér arbejdsområdet for at 

undgå forhindringer på jorden og 
over hovedet eller andre mulige 
farer. 
 Sørg for at udvise forsigtighed, 

når du bruger 
platformskontrollen og 
chassiskontrollen. 
Farvemærkede retningspile viser 
funktionen for kørsel, løft og 
styring. 
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 ADVARSEL 
KOLLISIONSFARER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brugerne skal overholde bruger-, 
arbejdsplads- og offentlige regler 
vedrørende brug af personlige 
værnemidler (hjelme, 
sikkerhedsbælter og handsker 
osv.). 
 Placer maskinen på et jævnt 

underlag eller i en sikret position, 
før bremserne løsnes. 
 Sænk kun platformen, når der 

ikke er nogen personer eller 
forhindringer i området under 
den. 
 Begræns kørselshastigheden i 

henhold til terrænforhold, 
trængsel, hældninger, 
tilstedeværelse og placering af 
personale og andre faktorer, der 
kan medføre sammenstød. 
 Betjen ikke maskinen på en kran 

eller en overliggende køreenhed, 
medmindre kranstyret er låst, 
eller der er truffet forholdsregler 
for at forhindre et eventuelt 
sammenstød. 
 Placer ikke dine hænder og arme 

på steder, hvor de kan blive 
knust eller klemt. 
 Arbejd ikke i eller under 

platformen eller i nærheden af 
saksearmene, når 
sikkerhedshåndtaget ikke er på 
plads. 
 Udvis god dømmekraft og 

planlægning, når du bruger 
kontrolenheden på jorden til at 
betjene maskinen. Hold behørig 
afstand mellem operatøren, 
maskinen og faste genstande. 
 Betjen aldrig en maskine på en 

farlig måde eller for sjov. 

FARE FOR KNUSNING 
Der er potentiel knusningsfare under flytning af 
maskinen. Hold altid kropsdele og tøj i sikker afstand 
fra maskinen under drift. 

 ADVARSEL 
FARE FOR KNUSNING 

 

 Placer ikke dine hænder og arme 
på steder, hvor de kan blive 
knust eller klemt. 
 Arbejd ikke i eller under 

platformen eller i nærheden af 
saksearmene, når 
sikkerhedshåndtaget ikke er på 
plads. 
 Udvis god dømmekraft og 

planlægning, når du bruger 
kontrolenheden på jorden til at 
betjene maskinen. Hold behørig 
afstand mellem operatøren, 
maskinen og faste genstande. 

EKSPLOSIONS- OG 
BRANDFARE 

 ADVARSEL 
EKSPLOSIONS- OG BRANDFARE 

 

 

Brug ikke maskinen og oplad ikke 
batteriet i farlige eller potentielt 
brandfarlige eller eksplosive 
atmosfærer. 

FARER FOR 
MASKINSKADER 

BEMÆRK 
For at undgå maskinskader skal du følge alle 
drifts- og vedligeholdelseskrav i denne 
brugervejledning og i 
vedligeholdelsesvejledningen. 
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 ADVARSEL 
FARER VED USIKKER BETJENING 

 

 Brug ikke maskinen, hvis den er 
beskadiget eller i dårlig stand. 
 Inspicér og afprøv alle 

maskinens funktioner grundigt, 
før den tages i brug. Markér og 
stop straks beskadigede eller 
defekte maskiner. 
 Sørg for, at alle 

vedligeholdelsesarbejder er 
udført i overensstemmelse med 
denne brugervejledning og den 
tilhørende 
vedligeholdelsesvejledning. 
 Sørg for, at alle mærkater er på 

plads og er læselige. 
 Sørg for, at brugervejledningen 

og vedligeholdelsesvejledningen 
er i god stand, lette at læse og 
opbevaret i platformens 
opbevaringsrum. 

FARE FOR 
PERSONSKADER 
Følg altid alle drifts- og vedligeholdelseskrav i denne 
brugervejledning og i vedligeholdelsesvejledningen. 

 ADVARSEL 
FARER VED USIKKER BETJENING 

 

Betjen ikke maskinen, når der er 
oliespild/udslip. Olieudslip eller 
lækager i hydrauliske væsker kan 
gennemtrænge og brænde huden. 

BEMÆRK: Operatøren må kun udføre 
vedligeholdelse under eftersynet før drift. Under drift 
skal man sørge for at holde venstre og højre dør på 
chassiset lukket og låst. Kun kvalificeret 
servicepersonale må åbne venstre og højre dør for at 
reparere maskinen. 

 

 

 

BATTERIFARER 

 ADVARSEL 
BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE 

 

 

 Batterier indeholder svovlsyre og 
danner eksplosive blandinger af 
brint- og iltgasser. Hold enhver 
genstand, der kan forårsage 
gnister eller flammer (herunder 
cigaretter/rygeprodukter), væk 
fra batteriet for at undgå 
eksplosion. 
 Rør ikke ved batteripolerne eller 

kabelklemmerne med værktøj, 
der kan medføre gnister. 

 

 ADVARSEL 
BATTERIFARER 

 

Bær altid beskyttende briller eller 
beskyttelsesbriller og 
beskyttelsesbeklædning, når du 
arbejder med batterier. Fjern alle 
ringe, ure og andet tilbehør. 

 

 ADVARSEL 
FARE FOR KEMISK FORBRÆNDING. 

 

Undgå at spilde eller komme i 
kontakt med batterisyre med 
ubeskyttet hud. Søg straks 
lægehjælp hvis batterisyre 
kommer i kontakt med huden. 

 

 ADVARSEL 
BATTERIFARER 

 

 Brug ikke en batterioplader på 
over 24 V DC til at oplade 
batteriet. Tilslut kun opladeren til 
en jordet tre-ledet stikkontakt. 
Sørg for, at opladeren er i 
funktionsdygtig tilstand, før den 
tages i brug. 
 Sørg for at bruge det passende 

antal personer og korrekte 
løftemetoder, når batteriet 
udskiftes. 
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BEMÆRK 
Efter opladning af batteriet bør man sikre sig, at: 

• Batterikabelforbindelserne ikke har korrosion. 

• Batteriets fastholdelses- og kabelforbindelser 
er fastgjort. 

Ved at tilføje terminalbeskyttelse og 
antikorrosionsforsegler kan man reducere 
korrosion af batteripolerne og -kablerne. 

OPLADNING AF BATTERIET 
• Batteriet eller opladeren må ikke blive udsat for 

vand eller regn under opladning. 

• Hold det opladende batteri væk fra direkte sollys. 

• Oplad altid batteriet ved hjælp af den oplader, der 
leveres af producenten. 

HÅNDTERING AF BATTERIET 
• Kun uddannet personale med tilladelse fra 

arbejdspladsen må fjerne et batteri fra en maskine. 

• Der må aldrig anvendes tvang når et batteri 
installeres eller fjernes. Tab aldrig et batteri. 

• Kortslut aldrig batteripakkens udgang direkte med 
ledningen. 

• Hvis der spildes batterisyre, skal man bruge vand 
blandet med natron (bikarbonat) for at neutralisere 
syren. 

• Opbevar ikke batterier på våde steder eller i vand. 

• Kontrollér ledningen dagligt for skader. Udskift 
eventuelle beskadigede dele, før de tages i brug. 

KRAV TIL SVEJSNING OG 
POLERING 
Før svejsning, slibning og polering skal man altid 
sikre sig, at man læser og forstår alle drifts- og 
vedligeholdelseskrav i denne brugervejledning og i 
vedligeholdelsesvejledningen. 

 ADVARSEL 
FARER VED SVEJSNING 

 

 Overhold anbefalingerne fra 
producenten af svejseapparatet 
for korrekt brug af 
svejseapparatet. 
 Svejsekabler må kun tilsluttes, 

når der er slukket for strømmen. 
 Udfør først svejsearbejde, når 

svejsekablet er korrekt tilsluttet. 
 Brug ikke maskinen som 

jordledning under svejsearbejdet. 
 Sørg til enhver tid for, at 

elværktøjet altid er forsvarligt 
opbevaret i arbejdsplatformen. 
Hæng ikke elværktøjet op på 
rækværket på arbejdsplatformen 
eller arbejdsområdet uden for 
arbejdsplatformen, og hæng ikke 
elværktøjet direkte fra ledningen. 

Før svejse-, slibe- og poleringsarbejde skal svejsere 
søge tilladelse fra den ansvarlige afdeling på 
arbejdspladsen. 

EFTER BRUG AF 
MASKINEN 
1. Vælg et sikkert parkeringssted, der befinder sig 

på et solidt, jævnt underlag, og som er fri for 
forhindringer. Undgå områder med stærk trafik. 

2. Sænk platformen. 

3. Drej nødstopkontakten på jordkontrolenheden til 
positionen "OFF". 

4. Drej nøglekontakten til positionen "OFF", og fjern 
nøglen for at undgå at forhindre uautoriseret 
brug af maskinen. 

5. Blokér hjulene med hjulkiler. 

6. Opladning af batteriet 

BEMÆRK 
Efter brug af maskinen skal afbryderen kobles fra. 
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4 INSPEKTION PÅ BYGGEPLADSEN 
 ADVARSEL 

FARER VED USIKKER BETJENING 

 

Sørg for at følge instruktionerne 
og sikkerhedsreglerne i denne 
brugervejledning. Manglende 
overholdelse af instruktionerne og 
sikkerhedsreglerne i denne 
brugervejledning kan medføre død 
eller alvorlig personskade. 
Denne maskine må ikke betjenes, 
medmindre du har lært og øvet dig 
i reglerne for sikker betjening af 
maskinen som angivet i denne 
brugervejledning. 
 Kend og forstå 

sikkerhedsreglerne, før du 
fortsætter til næste trin. 
 Undgå farlige situationer. 
 Kontrollér altid maskinen, før den 

tages i brug. 
 Vælg passende maskin- og 

personlige værnemidler (hjelm, 
sikkerhedsbælte og handsker 
osv.) til opgaven. 
 Udfør altid en inspektion før drift. 
 Udfør altid en funktionstest før 

drift. 
 Kontrollér arbejdsstedet. 
 Kontrollér 

sikkerhedsmærkater/navneskilte 
på maskinen. 
 Brug kun maskinen i henhold til 

instruktionerne i denne 
brugervejledning og til det 
tilsigtede formål. 

Under inspektionen af arbejdsstedet afgør 
operatøren, om arbejdsstedet er egnet til sikker 
maskindrift. Operatøren bør foretage inspektionen af 
arbejdsstedet, før maskinen flyttes til arbejdsstedet. 

Sikkerheden er operatørens ansvar. En del af 
sikkerheden er at foretage en grundig inspektion af 
arbejdspladsen. Operatørerne skal identificere og 
undgå farer på arbejdspladsen, når de flytter, 
installerer og betjener maskinen. 

Følgende elementer udgør en fare på 
arbejdspladsen: 

• Stejle bakker eller jordhuler 

• Fremspring på jorden, forhindringer eller affald 

• Skråninger på jorden 

• Ustabile eller meget glatte overflader 

• Overliggende forhindringer og 
højspændingsledninger 

• Farlige områder 

• Jordoverflader, der ikke kan bære maskinens og 
dens last 

• Vindstød og stærke vinde 

• Handlinger foretaget af uautoriseret personale 

• Andre mulige usikre forhold 
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5 INSPEKTION FØR DRIFT 
 ADVARSEL 

FARER VED USIKKER BETJENING 

 

Sørg for at følge instruktionerne 
og sikkerhedsreglerne i denne 
brugervejledning. Manglende 
overholdelse af instruktionerne og 
sikkerhedsreglerne i denne 
brugervejledning kan medføre død 
eller alvorlig personskade. 
Denne maskine må ikke betjenes, 
medmindre du har lært og øvet dig 
i reglerne for sikker betjening af 
maskinen som angivet i denne 
brugervejledning. 
 Kend og forstå 

sikkerhedsreglerne, før du 
fortsætter til næste trin. 
 Undgå farlige situationer. 
 Kontrollér altid maskinen, før den 

tages i brug. 
 Vælg passende maskin- og 

personlige værnemidler (hjelm, 
sikkerhedsbælte og handsker 
osv.) til opgaven. 
 Udfør altid en inspektion før drift. 
 Udfør altid en funktionstest før 

drift. 
 Kontrollér arbejdsstedet. 
 Kontrollér 

sikkerhedsmærkater/navneskilte 
på maskinen. 
 Brug kun maskinen i henhold til 

instruktionerne i denne 
brugervejledning og til det 
tilsigtede formål. 

RÅD TIL UDFØRELSE AF 
EN INSPEKTION FORUD 
FOR DRIFT. 

• Operatøren er ansvarlig for at udføre "inspektion 
før drift" og rutinemæssig vedligeholdelse som 
angivet i denne brugervejledning. 

• Før hvert vagtskifte skal operatøren udføre en 
inspektion før drift for at finde ud af, om maskinen 
har åbenlyse problemer, før operatøren udfører 
en funktionstest før drift. 

• Inspektionen før drift hjælper også operatøren 
med at afgøre, om maskinen kræver 
rutinemæssig vedligeholdelse. 

• Se listen over maskinkomponenter på  
2 Maskinkomponenter, side 2-1. Kontrollér 
maskinen for eventuelle ændrede, beskadigede, 
løse eller manglende dele. 

• Brug aldrig en maskine, der har beskadigede eller 
ændrede dele. Markér maskinen, og stop driften 
af maskinen, hvis du opdager skader eller 
ændringer. 

• Kun kvalificerede vedligeholdelsesteknikere må 
reparere maskinen i henhold til producentens 
forskrifter. Efter enhver vedligeholdelse skal 
operatøren foretage endnu en inspektion før drift, 
før der udføres en funktionstest før drift. 

• Kvalificerede vedligeholdelsesteknikere skal 
udføre regelmæssige 
vedligeholdelsesinspektioner i henhold til kravene 
i producentens vedligeholdelsesmanual. 

 ADVARSEL 
VÆLTEFARER 

 

Luftplatformen må ikke ændres 
eller ombygges uden forudgående 
skriftlig tilladelse fra producenten. 
Hvis der installeres ekstra udstyr 
til placering af værktøj eller andre 
materialer på platformen eller 
rækværket, vil dette øge 
platformens vægt og 
overfladeareal eller øge 
belastningen. 

UDFØRELSE AF EN 
INSPEKTION FORUD FOR 
DRIFT. 
Før maskinen startes, skal det kontrolleres, om 
den opfylder følgende krav: 

• Kontrollér, at brugervejledningen og 
vedligeholdelsesvejledningen er i god stand, 
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læselige og opbevaret i platformens 
opbevaringsrum. 

• Sørg for, at alle mærkater er på plads og er 
læselige. 

• Kontrollér, om der er lækager af hydraulikolie. 
Kontrollér, at oliestanden er korrekt. Tilsæt olie 
efter behov. Se Kontrol af 
hydraulikoliestanden, side 5-2. 

• Kontrollér batteriet for lækager og korrekt 
væskestand. Tilsæt destilleret vand efter behov. 
Se Inspektion af batteriet, side 5-2. 

• Kontrollér, om den anvendte sikkerhedsanordning 
passer til den type arbejde, der udføres, og at den 
er i overensstemmelse med relevante tekniske 
standarder. 

INSPEKTION AF DELE 
Kontrollér maskinen for beskadigede, forkert 
monterede, løse eller manglende dele og 
uautoriserede ændringer: 

• Elektriske komponenter, ledninger og kabler 

• Hydraulisk drivenhed, brændstoftank, konnektor, 
slange, hydraulisk cylinder og ventilblok 

• Lagerbatteripakke og dens tilslutning 

• Drivmotor 

• Hjul 

• Sikkerhedsarm 

• Grænseafbryder og horn 

• Alarmer og signallamper 

• Alarmer og signallamper 

• Indgangsdør til platformen 

• Beskyttelsesenhed mod slaghuller 

• Platform i forlænget tilstand 

• Saksarm (drejelig) og beslag 

• Platformsjoystick 

INSPEKTION AF HELE 
MASKINEN 
Kontrollér hele maskinen for skader: 

• Revner i en svejsesamling eller en strukturel del 

• Buler eller andre skader 

• Kraftig rust, korrosion eller iltning 

• Manglende eller løse konstruktionsdele og 
nøglekomponenter, herunder beslag og stifter til 
korrekt placering og tæthed 

• Den sammenklappelige platforms evne til at bære 
platformens sidegitter og korrekt montering af 
sikkerhedsstift med stålwire 

KONTROLLÉR 
HYDRAULIKOLIESTANDEN 
Det er afgørende for maskinens funktionsevne, at den 
korrekte hydraulikoliestand opretholdes. En ukorrekt 
hydraulikoliestand vil beskadige maskinens 
hydrauliske dele. Inspektion af hydraulikoliestanden 
som en del af den daglige inspektion af maskinen kan 
afsløre potentielle problemer i det hydrauliske system. 

Udfør følgende procedurer med platformen trukket 
tilbage: 

1. Åbn den højre dør, og kontrollér siden af 
hydraulikolietanken. Hydraulikoliestanden skal 
ligge inden for markeringen "10 L" og "12 L" i 
olietanken. 

2. Tilsæt hydraulikolie efter behov. Tanken må aldrig 
overfyldes. 

Tabel 5-1 

KUNDEKRAV MÆRKE FOR 
HYDRAULIKOLIE 

Normalt temperaturområde 0 
℃ til 40 ℃ (32 ℉ til 104 ℉) L-HM46 

Koldt område -25 ℃ til 25 ℃ 
(-13 ℉ til 77 ℉) L-HV32 

Område med høj temperatur 
over 40 ℃ (104 ℉) L-HM68 

Ekstremt koldt område 
mindre end -30 ℃ (-22 ℉) 

Særlige programmer 
skal identificeres. 

BEMÆRK: Forskellige hydraulikolier kan tilsættes 
efter kundens behov ved levering fra fabrikken, men 
de kan ikke blandes. 

INSPEKTION AF 
BATTERIET 
Batteriets tilstand påvirker maskinens ydeevne. 
Forkerte mængder af batterielektrolyt eller 
beskadigede kabler og ledninger kan skade 
batteridele og kan medføre farlige forhold. 
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BEMÆRK 
Når batteriet er fuldt opladet, skal der bæres 
beskyttelseshandsker til inspektion. 

• Kontrollér blybatteriets syreindhold. Påfyld om 
nødvendigt destilleret vand gennem en 
påfyldningsledning over blybatteriet. Tilsæt kun 
så meget destilleret vand, at det dækker pladen. 
Overfyld aldrig slangen i slutningen af 
opladningscyklussen. 

• Sørg for, at batterikablets forbindelse ikke er 
korroderet. 

• Sørg for, at batteriet sidder fast på plads, og at 
kabelføringen er fastgjort. 

 ADVARSEL 
FARE FOR PERSONSKADE 

 

Blybatterier og 
vedligeholdelsesfrie blybatterier 
indeholder syre. Undgå overløb af 
syre eller kontakt med syre i 
blybatterier og 
vedligeholdelsesfrie blybatterier . 
Hvis der spildes batterisyre, skal 
man bruge vand blandet med 
natron (bikarbonat) for at 
neutralisere syren. 

BEMÆRK: Tilføj ledninger og beskyttere og 
antiseptiske tætningsmidler for at hjælpe med at 
undgå korrosion af batteripolerne og kablerne. 

  



 
 
 
INSPEKTION FØR DRIFT 

 © Jun 2020 5-4 GTJZ0408SE&0608SE&0408ME&0608ME Brugervejledning 

 
 

  

Denne side er med vilje tom 



 
 
 

FUNKTIONSTEST FØR DRIFT 

 GTJZ0408SE&0608SE&0408ME&0608ME Brugervejledning 6-1 © Jun 2020 

6 FUNKTIONSTEST FØR DRIFT 
 ADVARSEL 

FARER VED USIKKER BETJENING 

 

Sørg for at følge instruktionerne 
og sikkerhedsreglerne i denne 
brugervejledning. Manglende 
overholdelse af instruktionerne og 
sikkerhedsreglerne i denne 
brugervejledning kan medføre død 
eller alvorlig personskade. 
Denne maskine må ikke betjenes, 
medmindre du har lært og øvet dig 
i reglerne for sikker betjening af 
maskinen som angivet i denne 
brugervejledning. 
 Kend og forstå 

sikkerhedsreglerne, før du 
fortsætter til næste trin. 
 Undgå farlige situationer. 
 Kontrollér altid maskinen, før den 

tages i brug. 
 Vælg passende maskin- og 

personlige værnemidler (hjelm, 
sikkerhedsbælte og handsker 
osv.) til opgaven. 
 Udfør altid en inspektion før drift. 
 Udfør altid en funktionstest før 

drift. 
 Kontrollér arbejdsstedet. 
 Kontrollér 

sikkerhedsmærkater/navneskilte 
på maskinen. 
 Brug kun maskinen i henhold til 

instruktionerne i denne 
brugervejledning og til det 
tilsigtede formål. 

Ved at udføre en funktionstest før drift kan du opdage 
potentielle problemer, før du begynder at bruge 
maskinen. Operatøren skal teste alle maskinens 
funktioner i henhold til instruktionerne i denne 
brugervejledning. 

Brug ikke en maskine med problemer eller 
funktionsfejl. Markér maskinen, og brug den ikke, hvis 
du opdager problemer. Kun kvalificerede 
vedligeholdelsesteknikere må reparere maskinen i 
henhold til producentens forskrifter. 

Efter enhver vedligeholdelse skal operatøren foretage 
endnu en inspektion før drift, før der udføres en 
funktionstest før drift. 

FORBEREDELSE TIL EN 
FUNKTIONSTEST FØR 
DRIFT 
Før påbegyndelse af en funktionstest før drift: 

1. Vælg et testområde med en fast, flad og vandret 
overflade. 

2. Sørg for, at testområdet ikke har nogen 
forhindringer. 

3. Tilslut batteriet til maskinen, hvis det ikke allerede 
er tilsluttet. 

TEST AF 
JORDKONTROLLEN 

BEMÆRK 
Test jordkontrollen i én cyklus. 
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Figur 6-1 

 

1. Forsikring 9. Tilbage-knap 

2. Nødstopknap 10. Side op-knap 

3. OFF-position 11. Aktiveringsknap 

4. Platformskontrolposition 12. Nedsænkningsknap 

5. Nøgleafbryder 13. Løfteknap 

6. Grundstyringsposition 14. Enter-knap 

7. Betjening 15. Side ned-knap 

8. Skærm  

TEST AF 
JORDKONTROLSFUNKTIONEN 

 

1. Tryk på nødstopknappen på jordkontrollen og 
platformskontrollen til positionen ON. 

2. Drej nøglekontakten til positionen for jordkontrol. 

3. Kontrollér, at den relevante lysindikator tændes 
og ikke viser en fejlmeddelelse. 

TEST AF NØDSTOPFUNKTIONEN 

 

1. Sæt nødstopknappen på jorden i positionen OFF 
ved at trykke på den. Sørg for, at alle funktioner 
er lukket ned. 

2. Træk nødstopknappen ud til positionen ON. 

TEST AF LØFTE- OG 
SÆNKEFUNKTIONERNE 

 

1. Hold aktiverings- og løfteknappen nede på 
samme tid for at starte løftefunktionen. 
Kontrollér, at platformen løfter. 

2. Slip enten aktiverings- eller løfteknappen for at 
sikre, at platformen holder op med at løfte. 

3. Hold aktiverings- og sænkeknappen nede på 
samme tid for at starte sænkefunktionen. 
Platformen skal sænkes, og alarmen bør ringe. 

TEST AF 
PLATFORMSKONTROLLEN 

BEMÆRK 
Test alle platformskontrollens funktioner i én 
cyklus. 
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Figur 6-2 

1. Højre 8. Nødstopknap 

2. Venstre 9. Skærm 

3. Aktiveringsknap 10. Løft/sænkning 

4. Løft 11. Horn 

5. Sænkning 12. Gang og styring 

6. Forside 13. Høj/lav hastighed 

7. Tilbage  

 

 

TEST AF 
PLATFORMSKONTROLLEN 

 

1. Tryk på nødstopknappen på jordkontrollen og 
platformskontrollen til positionen ON. 

2. Drej nøglekontakten på jordkontrollen til 
positionen for platformskontrol. 

TEST AF NØDSTOPFUNKTIONEN 

 

1. Sæt nødstopknappen på platformen i positionen 
OFF ved at trykke på den. Kontrollér, at alle 
funktioner stopper. 

2. Træk nødstopknappen til positionen ON. 

TEST AF HORNET 

 

Tryk på hornet. Hornet skal lyde. 

AFPRØVNING AF FUNKTIONEN 
AKTIVERINGSKNAP 

 
Tryk ikke på aktiveringsknappen på kontrolhåndtaget. 
Skub kontrolhåndtaget frem og tilbage. Kontrollér, at 
alle gang- og løftefunktioner standser deres funktion. 

 

 

Aktiveringsknap 
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TEST AF LØFTE- OG 
SÆNKEFUNKTIONERNE 

 

1. Tryk på løfte-/sænkeknappen. Knappen skal 
lyse. 

2. Hold aktiveringsknappen på kontrolhåndtaget 
inde, og skub kontrolhåndtaget fremad for at 
aktivere løftefunktionen. Platformen skal hæve 
sig, og beskyttelsesenheden mod slaghuller bør 
køre ud. 

3. Slip kontrolhåndtaget Kontrollér, at platformen 
ikke længere løfter. 

4. Hold aktiveringsknappen på kontrolhåndtaget 
inde, og skub kontrolhåndtaget tilbage for at 
aktivere sænkefunktionen. Sørg for, at 
platformen sænkes, mens sænkealarmen lyder 

TEST AF STYREFUNKTIONEN 

 

1. Tryk på køre- og styreknappen. Knappen 
skal lyse. 

2. Hold aktiveringsknappen på kontrolhåndtaget 
nede, og tryk på den venstre knap. 
Kontrollér, at maskinen drejer til venstre. 

3. Hold aktiveringsknappen på kontrolhåndtaget 
nede, og tryk på den højre knap. Kontrollér, 
at maskinen drejer til højre.  

TEST AF KØRE- OG 
BREMSEFUNKTIONERNE 

 
1. Tryk på køre- og styreknappen. Knappen skal 

lyse. 
2. Hold aktiveringsknappen på kontrolhåndtaget 

og skub det langsomt fremad, indtil maskinen 
begynder at bevæge sig fremad, og sæt 

derefter håndtaget tilbage til midterstillingen. 
Kontrollér, at maskinen bevæger sig fremad og 
derefter stopper. 

3. Hold aktiveringsknappen på kontrolhåndtaget 
og skub det langsomt tilbage, indtil maskinen 
begynder at bevæge sig tilbage, og sæt 
derefter håndtaget tilbage til midterstillingen. 
Kontrollér, at maskinen bevæger sig tilbage og 
derefter stopper. 

BEMÆRK 
Maskinen skal kunne køre op ad alle stigninger, og 
bremsen skal kunne standse maskinen. 

TEST AF 
DREVHASTIGHEDEN 
1. Tryk på nødstopknappen på jordkontrollen og 

platformskontrollen til positionen ON. 

2. Drej nøglekontakten på jordkontrollen til 
positionen for platformskontrol. 

3. Tryk på løfte-/sænkeknappen. Knappen skal 
lyse. 

4. Hold aktiveringsknappen på kontrolhåndtaget 
inde, og skub kontrolhåndtaget fremad for at 
aktivere løftefunktionen. Kontrollér, at platformen 
løftes ca. 2 m (6,6 ft). Sørg for, at beskyttelsen 
mod slaghuller (en under venstre side af 
chassiset og en under højre side af chassiset) 
kører ud. 

5. Tryk på gang- og styreknappen, hold 
aktiveringsknappen på kontrolhåndtaget nede, 
og skub forsigtigt kontrolhåndtaget fremad til fuld 
køreposition. Sørg for, at maskinen ikke tager 
mindre end 45 sekunder til at køre 10 m (32,8 ft). 

BEMÆRK 
Hvis det tager maskinen mindre end 45 sekunder 
at køre 10 m (32,8 ft), skal du stoppe maskinen og 
finde årsagen. 

6. Tryk på løfte-/sænkeknappen. Hold 
aktiveringsknappen på kontrolhåndtaget inde, og 
skub kontrolhåndtaget tilbage for at aktivere 
sænkefunktionen og sænke platformen til helt 
indtrukket tilstand. 

7. Tryk på gang- og styreknappen, og tryk derefter 
på knappen for høj/lav hastighed. Den 
langsomme tilstand aktiveres, når lyset på 
knappen for lav hastighed lyser. 

Løft 

Sænkning 

Venstre 

Højre 

Frem 

Tilbage 
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8. Hold aktiveringsknappen på kontrolhåndtaget 
nede, og skub forsigtigt kontrolhåndtaget fremad 
til fuld køreposition. Sørg for, at maskinen ikke 
tager mindre end 18 sekunder til at køre 10 m 
(32,8 ft). 

BEMÆRK 
Hvis det tager maskinen mindre end 18 sekunder 
at køre 10 m (32,8 ft), skal du stoppe maskinen og 
finde årsagen. 

9. Tryk på knappen "Høj/lav hastighed". Lyset på 
knappen for lav hastighed slukker. 

10. Hold aktiveringsknappen på kontrolhåndtaget 
nede, og skub forsigtigt kontrolhåndtaget fremad 
til fuld køreposition. Sørg for, at maskinen ikke 
tager mindre end 9 sekunder til at køre 10 m 
(32,8 ft). 

BEMÆRK 
Hvis det tager maskinen mindre end 9 sekunder at 
køre 10 m (32,8 ft), skal du stoppe maskinen og 
finde årsagen. 

TEST AF 
NØDSÆNKNINGSFUNKTIO
NEN 
1. Tryk på nødstopknappen på jordkontrollen og 

platformskontrollen til positionen ON. 

2. Drej nøglekontakten på jordkontrollen til 
positionen for jordkontrol. 

3. Skub kontakten til løft/sænkning opad, og løft 
platformen op til den højeste position. 

4. Træk håndtaget til nødsænkning ud, det er 
placeret bag chassiset 

 

Figur 6-3 

5. Platformen skal sænkes til den laveste position 

TESTNING AF 
HÆLDNINGSBESKYTTELS
ESFUNKTIONEN 

BEMÆRK 
Udfør dette trin, mens du står på jorden og bruger 
platformskontrollen. Stå ikke på platformen, mens 
denne funktion afprøves. 

For at betjene den nederste del af saksearmen skal 
du bruge sikkerhedsarmen; ellers kan der opstå 
alvorlig personskade. 

1. Ved løft af platformen skal sikkerhedsarmen 
åbnes, og det skal sikres, at sikkerhedsarmen 
fungerer. 

2. Drej niveaukontakten til at overstige 1,5 grader i 
venstre-højre-retningen. Kontrollér, at maskinen 
giver en alarm. 

3. Drej niveaukontakten til at overstige 3 grader fra 
forside til bagside. Kontrollér, at maskinen giver 
en alarm. 

4. Sænk platformen helt ned. 
5. Placér de to træplader under de to hjul på 

venstre eller højre side af maskinen, og kør 
derefter maskinen op på de to plader. 
Træpladerne skal have målene (L×B×H):  
GTJZ0408SE:  50 mm × 100 mm × 18 mm  

(2 in × 4 in × 0,7 in) 
GTJZ0608SE:  50 mm × 100 mm × 18 mm  

(2 in × 4 in × 0,7 in) 
GTJZ0408ME:  50 mm × 100 mm × 20 mm  

(2 in × 4 in × 0,79 in) 
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GTJZ0608ME:  50 mm × 100 mm × 20 mm  
(2 in × 4 in × 0,79 in) 

 
6. Skift maskinens gangfunktion til 

platformsløftefunktion, og tryk derefter på 
håndtaget for at hæve platformen ca. 2 m (6,6 ft). 
Sørg for, at platformen standser, og drej 
alarmklokken. Sørg for, at platformskontrollen og 
jordkontrollen viser bogstaverne "LL". 

7. Sænk platformen helt ned. Ændr maskinens 
platformsløftefunktion til en gangfunktion. Kør 
maskinen ned, og fjern træpladerne. 

8. Placér de to træplader under de to hjul på 
forsiden eller bagsiden af maskinen, og kør 
derefter maskinen op på de to plader. 
Træpladerne skal have målene (L×B×H):  

 
GTJZ0408SE:  50 mm × 100 mm × 70 mm  

(2 in × 4 in × 2,8 in) 
GTJZ0608SE:  50 mm × 100 mm × 70 mm  

(2 in × 4 in × 2,8 in) 
GTJZ0408ME:  50 mm × 100 mm × 70 mm  

(2 in × 4 in × 2,8 in) 
GTJZ0608ME:  50 mm × 100 mm × 70 mm  

(2 in × 4 in × 2,8 in) 
 
9. Skift maskinens gangfunktion til 

platformsløftefunktion, og tryk derefter på 
håndtaget for at hæve platformen ca. 2 m (6,6 ft). 
Sørg for, at platformen standser, og drej 
alarmklokken. Sørg for, at platformskontrollen og 
jordkontrollen viser bogstaverne "LL". 

10. Sænk platformen helt ned. Ændr maskinens 
platformsløftefunktion til kørefunktion. Kør 
maskinen ned, og fjern træpladerne. 

TEST AF BESKYTTELSEN 
MOD SLAGHULLER 

BEMÆRK 
Når platformen løftes, skal beskyttelsen mod 
slaghuller automatisk aktiveres. Beskyttelsen mod 
slaghuller aktiverer to grænsekontakter, der 
hjælper med at begrænse maskinens bevægelse. 
Når platformen hæver sig til gaffelniveauet og 
slipper for trykhåndtaget på beskyttelsen mod 
slaghuller, aktiveres beskyttelsen. Hvis 
beskyttelsen mod slaghuller ikke aktiveres, lyder 
alarmen, og maskinen vil ikke kunne løfte og køre. 

1. Test af beskyttelsen mod slaghuller. Sørg for, at 
beskyttelsen mod slaghuller aktiveres 

automatisk, når platformen løfter sig til 
gaffelniveau og slipper beskyttelsens 
trykhåndtag. 

2. Tryk hårdt på den venstre/højre beskyttelse mod 
huller. Sørg for, at skjoldet til beskyttelse mod 
slaghuller ikke kan vendes opad. 

3. Sænk platformen. Sørg for, at skjoldet til 
beskyttelse mod slaghuller automatisk kører 
tilbage. 

4. Placer en træplade under beskyttelsen mod 
huller og løft platformen. Træpladerne skal have 
målene (L×B×H): 50 mm × 100 mm × 50 mm 
(2 in × 4 in × 2 in). Når platformen løfter sig til 
gaffelniveauet og slipper 
hulbeskyttelseshåndtaget, lyder alarmen, og 
platformskontrollen og jordkontrollen viser tallet 
"18". Maskinen vil ikke kunne løfte og køre. 

5. Sænk platformen helt ned, og fjern træplankerne. 

TEST AF VEJESYSTEMET 
(VALGFRIT) 
1. Før denne test udføres, skal platformen løftes og 

sænkes helt op og ned to gange for at sikre 
normal smøring af glideren og sporet. 

2. Sænk platformen til den mindste højde. Med 
saksearmen helt tilbagetrukket tilføjes der 
gradvist en belastning til platformen. 
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Tabel 6-1 

Modeller Testresultater 

GTJZ0408SE 

Når vægten ikke overstiger 280 kg (617 lb), skal det sikres, at platformen kan løftes til den 
højeste position. 

Når platformens belastning er større end eller lig med 335 kg (739 lb), hvis platformens 
løftehøjde er større end 1 m (3,3 ft) eller 10 % af den højde, der kan løftes (brug det største 
tal), vil der ske flere ting. Overbelastningslampen vil lyse, en alarm vil lyde, og 
arbejdsplatformen vil ikke kunne bevæge sig. Når den overskydende vægt er fjernet, vil 
arbejdsplatformen kunne bevæge sig igen. 

GTJZ0608SE 

Når vægten ikke overstiger 230 kg (507 lb), skal det sikres, at platformen kan løftes til den 
højeste position. 

Når platformens belastning er større end eller lig med 275 kg (606 lb), hvis platformens 
løftehøjde er større end 1 m (3,3 ft) eller 10 % af den højde, der kan løftes (brug det største 
tal), vil der ske flere ting. Overbelastningslampen vil lyse, en alarm vil lyde, og 
arbejdsplatformen vil ikke kunne bevæge sig. Når den overskydende vægt er fjernet, vil 
arbejdsplatformen kunne bevæge sig igen. 

GTJZ0408ME 

Når vægten ikke overstiger 280 kg (617 lb), skal det sikres, at platformen kan løftes til den 
højeste position.  

Når platformens belastning er større end eller lig med 335 kg (739 lb), hvis platformens 
løftehøjde er større end 1 m (3,3 ft) eller 10 % af den højde, der kan løftes (brug det største 
tal), vil der ske flere ting. Overbelastningslampen vil lyse, en alarm vil lyde, og 
arbejdsplatformen vil ikke kunne bevæge sig. Når den overskydende vægt er fjernet, vil 
arbejdsplatformen kunne bevæge sig igen. 

GTJZ0608ME 

Når vægten ikke overstiger 230 kg (507 lb), skal det sikres, at platformen kan løftes til den 
højeste position. 

Når platformens belastning er større end eller lig med 275 kg (606 lb), hvis platformens 
løftehøjde er større end 1 m (3,3 ft) eller 10 % af den højde, der kan løftes (brug det største 
tal), vil der ske flere ting. Overbelastningslampen vil lyse, en alarm vil lyde, og 
arbejdsplatformen vil ikke kunne bevæge sig. Når den overskydende vægt er fjernet, vil 
arbejdsplatformen kunne bevæge sig igen. 
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Denne side er med vilje tom 
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7 BRUG AF MASKINEN 
 ADVARSEL 

FARER VED USIKKER BETJENING 

 

Sørg for at følge instruktionerne 
og sikkerhedsreglerne i denne 
brugervejledning. Manglende 
overholdelse af instruktionerne og 
sikkerhedsreglerne i denne 
brugervejledning kan medføre død 
eller alvorlig personskade. 
Denne maskine må ikke betjenes, 
medmindre du har lært og øvet dig 
i reglerne for sikker betjening af 
maskinen som angivet i denne 
brugervejledning. 
 Kend og forstå 

sikkerhedsreglerne, før du 
fortsætter til næste trin. 
 Undgå farlige situationer. 
 Kontrollér altid maskinen, før den 

tages i brug. 
 Vælg passende maskin- og 

personlige værnemidler (hjelm, 
sikkerhedsbælte og handsker 
osv.) til opgaven. 
 Udfør altid en inspektion før drift. 
 Udfør altid en funktionstest før 

drift. 
 Kontrollér arbejdsstedet. 
 Kontrollér 

sikkerhedsmærkater/navneskilte 
på maskinen. 
 Brug kun maskinen i henhold til 

instruktionerne i denne 
brugervejledning og til det 
tilsigtede formål. 

Dette afsnit indeholder specifikke instruktioner for alle 
områder af maskinens drift. Operatøren er ansvarlig 
for at følge alle sikkerhedsregler og instruktioner i 
denne brugervejledning. 

Brug denne maskine til at transportere personer og 
værktøj til arbejdspladsen. Det er usikkert og farligt at 
bruge denne maskine til andre formål end dem, der er 
angivet i denne brugervejledning. 

Kun trænet og autoriseret personale må betjene 
maskinen. Hvis mere end én operatør bruger den 

samme maskine på forskellige tidspunkter i samme 
arbejdsskift, skal de alle være kvalificerede 
operatører og følge alle sikkerhedsregler og 
instruktioner i denne brugervejledning. 

Hver ny operatør skal foretage inspektion før drift, 
funktionstest før drift og kontrol på arbejdspladsen, 
før maskinen tages i brug. 

BRUG AF 
NØDSTOPFUNKTIONEN 
1. Sæt nødstopknappen på platformskontrollen 

eller jordkontrollen i positionen OFF. Alle 
funktioner standses. 

2. Denne maskine har en afbryderknap på 
chassiset. Sæt knappen i positionen OFF. 
Systemet slukkes, og alle funktioner stopper. 

3. For at genoptage driften skal nødstopknappen 
og afbryderknappen sættes i positionen ON. 

BEMÆRK 
Hvis platformskontrollen viser tallet "02", skal du 
straks trykke på nødstopknappen. 

BRUG AF 
NØDSÆNKNINGSFUNKTIO
NEN 
Træk nødsænkningshåndtaget ud for at aktivere 
maskinens nødstopfunktion. 

Se Test af nødsænkningsfunktionen side 6-4 for at 
få oplysninger om placeringen af 
nødsænkningshåndtaget. 
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BRUG AF 
NØDTRÆK/SLÆBEFUNKTI
ONEN 

 ADVARSEL 
FARE FOR KNUSNING 

 

Maskinen befinder sig på en 
skråning og skal dække hjulene 
helt, før bremserne frigøres, 
enhver manglende overholdelse 
af denne advarsel kan medføre 
personskade eller endog 
dødsfald. 

Når der er en nødsituation, maskinfejl eller strømsvigt 
der kræver nødtræk/slæb, har frigørelsesbremsen 
følgende to funktioner: 

Metode 1: 

1. Sæt kiler under hjulene for at forhindre, at 
maskinen ruller. 

2. Sørg for, at området ikke har nogen 
forhindringer. 

3. Sørg for, at batteriets afbryder er i positionen 
"OFF". 

4. Fjern de to bolte på endedækslet og 
bremsedækslet. 

 

Figur 7-1 

Tabel 7-1 

Nr. Beskrivelse 

1 Bremsedæksel 

2 Bolte til bremseendens 
dæksel 

3 Bolthul 

5. Sæt bolten til endedækslet ind i de to separate 
huller på bremsehuset. 

6. Spænd boltene til endedækslet nedad, og 
bremserne på drivmotoren frigøres. 

7. Ovenstående trin gentages for det andet hjuls 
drev. Når de to drevmotorer er adskilt, kan 
maskinen flyttes ved hjælp af personkraft. 

8. Efter trækket skal hjulet pakkes op, og bolten til 
endedækslet fjernes fra adskillelseshullet. 

Metode 2: 

1. Drej nøglekontakten på jordkontrollen til 
positionen for jordstyring. 

2. Skub nødstopknappen på platformskontrollen til 
positionen ON. 

3. Skub nødstopknappen på jordstyingen til 
positionen ON, mens enter-knappen holdes 
nede i fem sekunder, og grænsefladen til 
programindstilling vises på skærmen. 

4. Tryk på side ned-knappen, indtil skærmen viser 
"Maskintilstand", og tryk derefter på enter-
knappen. 

5. Tryk på side ned-knappen, indtil skærmen viser 
"Frigørelse af bremse", og tryk derefter på enter-
knappen. 

6. På dette tidspunkt lyder hornet, mens 
brummeren lyder konstant, bremsen er blevet 
frigjort med succes. 

7. Maskinen kan flyttes ved hjælp af personkraft. 

DRIFT PÅ JORDEN 
Før maskinen tages i brug: 

1. Drej nøglekontakten på jordkontrollen til 
positionen for jordstyring. 

2. Træk nødstopknappen på jordkontrollen ud til 
positionen ON. 

3. Sørg for, at batteriet er tilsluttet maskinen, før 
maskinen tages i brug. 

Sådan justeres platformens position: 

1. Betjen kontakten til løfte/sænkefunktion på 
jordkontrollen for at styre platformens løfte- og 
sænkefunktioner. 

2. Jordkontrollen kan ikke styre maskinens køre- og 
styrefunktioner. 

BETJENING PÅ 
PLATFORMEN 
Før maskinen tages i brug: 
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1. Drej nøglekontakten på jordkontrollen til 
positionen for platformskontrol. 

2. Træk nødstopknappen på jordkontrollen og 
platformskontrollen ud til positionen ON. 

3. Sørg for, at batteriet er tilsluttet maskinen, før 
maskinen tages i brug. 

Sådan justeres platformens position: 

1. Tryk på knappen til løft/sænkning på platformens 
kontrolboks, hvilket vil få knappen til at lyse. 

2. Tryk og hold på aktiveringsknappen. 
3. Betjen håndtaget i henhold til løftesymbolet på 

kontrolpanelet. 

For at aktivere styrefunktionen: 

1. Tryk på køre- og styreknappen, hvilket vil få 
knappen til at lyse. 

2. Tryk og hold på aktiveringsknappen. 
3. Brug knapkontakten øverst på 

betjeningshåndtaget til at dreje rattet. 

BEMÆRK 
Brug platformskontrollens farvekodede pil til at 
fastslå, i hvilken retning rattet skal drejes. 

Sådan køres maskinen: 

1. Tryk på køre- og styreknappen. Knappen skal 
lyse. 

2. Tryk og hold på aktiveringsknappen. 
3. For at sætte farten op, flyt håndtaget langsomt 

væk fra midten. 
4. For at sætte farten ned, flyt håndtaget langsomt 

mod midten. 
5. Ved stop vender betjeningshåndtaget tilbage til 

midterpositionen, eller aktiveringsnøglen frigives. 
Brug platformskontrollens farvekodede pil til at 
bestemme kørselsretningen 

BEMÆRK 
Når platformen hæves og holdes i den hævede 
position, begrænses maskinens hastighed. 

 

BEMÆRK 
Batteriets tilstand påvirker maskinens ydeevne. 
Når platformens skærm viser, at batteriet er lavt, 
vil maskinens kørehastighed og løftehastighed 
nedsættes. 

For at vælge en betjeningshastighed: 

1. I den tilbagetrukne position kan drevstyringen 
fungere i to forskellige drevhastighedstilstande. 

Den langsomme tilstand aktiveres, når lyset på 
knappen for lav hastighed lyser. Den hurtige 
tilstand aktiveres, når lyset på knappen for lav 
hastighed er slukket. 

2. Tryk på knappen for lav hastighed for at vælge 
den ønskede kørehastighed. 

BEMÆRK 
Når platformen løftes så meget, at 
saksemekanismen forlader niveauet for høj- og 
lavhastighedsgrænseafbryderen, blinker lyset på 
knappen for langsom kørsel konstant for at angive, 
at den hævede kørehastighed er lav. 

For at udskyde og tilbagetrække platformen: 

1. Træd på pedalen. 
2. Grib og skub forsigtigt platformens rækværk for 

at udskyde forlængelsesplatformen. 
3. Tryk på pedalen, og træk platformen tilbage for 

at trække den ind; slip pedalen for at placere 
enden af forlængelsesplatformen i de 
indbyggede riller, som fastgør 
forlængelsesplatformen. 

 ADVARSEL 
FARER VED USIKKER BETJENING 

 

Stå ikke på 
forlængelsesplatformen, mens 
den udskydes. Sæt enden af 
forlængelsesplatformen ind i de 
tre indbyggede riller for at 
fastgøre den. Udfør aldrig 
operationer på 
forlængelsesplatformen , når den 
ikke er sikret på plads med de 
indbyggede riller. 

Sådan foldes platformens rækværk ud og 
sammen: 
Platformens rækværk er designet til at kunne foldes 
sammen for nem transport. Fold dem ud, når de skal 
bruges igen. Maskinen er udstyret med et 
sammenfoldeligt rækværk til forlængelsesplatformen 
og et sammenfoldeligt rækværk til den faste 
platform. Fastgør alle dele af rækværkene på de 
relevante positioner ved hjælp af de fire wire-
sikkerhedsstifter. 
1. Sænk platformen helt ned, og træk 

forlængelsesplatformen ind. 
2. Fjern platformskontrollen fra platformen. 
3. Ræk ind på indersiden af platformen, og fjern de 

to forreste wire-sikkerhedsstifter fra 
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forlængelsesplatformen. Fold 
forlængelsesplatformens forreste rækværk 
sammen. Hold hænderne væk fra områder, hvor 
de kan blive skadet, knust eller klemt. 

4. Fold begge sider af rækværket, og hold 
hænderne væk fra områder, hvor de kan blive 
skadet, knust eller klemt. 

5. Fjern de to wire-sikkerhedsstifter bag på den 
faste platform. 

6. Åbn forsigtigt indgangsdøren, og flyt den op på 
stigen eller gulvet. 

7. Fold døren og det højre og venstre rækværk ved 
indgangen sammen til en enhed, så dine hænder 
holdes væk fra områder, hvor de kan blive 
skadet, knust eller klemt. 

8. Fold rækværkene på begge sider, så dine 
hænder holdes væk fra områder, hvor de kan 
blive skadet, knust eller klemt. 

 ADVARSEL 
FARER VED USIKKER BETJENING 

 

Når platformens rækværk 
anvendes, skal de foldes ud på 
den modsatte måde fra de først 
blev foldet ud. Brug wire-
sikkerhedsstifterne, når du folder 
rækværket ud i hver side, for at 
sikre en præcis montering. 

DRIFT MED 
PLATFORMSKONTROLLEN 
PÅ JORDEN 
Før maskinen betjenes med platformskontrollen på 
jorden: 

1. Hold en sikker afstand mellem operatøren, 
maskinen og den faste platform. 

2. Vær opmærksom på maskinens kørselsretning, 
når styringen anvendes. 

KØRSEL PÅ EN SKRÅNING 
Før kørsel på en skråning: 

1. Bestem maskinens klatreevne. 
 

GTJZ0408SE&0608SE: 25 % (14°) 
GTJZ0408ME&0608ME: 25 % (14°) 

 

2. Sørg for, at platformen er helt foldet sammen. 
3. Sørg for, at den skråning, hvor du vil køre, er 

under vinklen for maskinens klatreevne. 

BEMÆRK 
Klatreevne henviser til den maksimalt tilladte 
procentdel af skråningen, når maskinen står på 
fast underlag med tilstrækkelig trækkraft, og 
platformen kun bærer én person. I takt med at 
vægten af maskinens platform øges, reduceres 
maskinens klatrekapacitet. 

For at bestemme hældningen: 
1. Brug en tommestok, et lige bræt (længere end 1 

m [3,3 ft]) og et målebånd. 

 
Figur 7-2 

2. Mål hældningens højde og længde/afstand. 
3. Opmålingen af hældningen består af tallene for 

højden og længden/afstanden x 100 %. 

BEMÆRK 
For at undgå at hjulet dingler, bør maskinen ikke 
køres i mere end 2 minutter på skråninger med 
den maksimalt tilladte stigningskapacitet, og sørg 
for, at temperaturen i motorhuset ikke overstiger 
70 ℃. 

BRUG AF 
BATTERINIVEAUINDIKATO
REN 
Brug skærmen med diagnostisk aflæsning på 
platformen til at bestemme batteriniveauet. 
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Tabel 7-2 

PLATFORMENS 
STRØMINDIKATOR STRØMNIVEAU BESKRIVELSE 

 

90-100 % Batteriet er fuldt opladet. 

 

70 % Batteriet har 70 % af sin kapacitet. 

 

50 % Batteriet har 50 % af sin kapacitet. 

 

30 % Batteriet har 30 % af sin kapacitet. 

 

20 % Batteriet har 20 % af sin kapacitet, hvilket er lavt. Batteriet 
skal genoplades. 

 
10 % Batteriet har 10 % af sin kapacitet, hvilket er meget lavt. 

Maskinen vil blive langsom. Batteriet skal genoplades. 

OPLADNING AF 
BATTERIET 

 ADVARSEL 
BATTERIFARER 

 

 

 

Læs og overhold altid 
batteriproducentens 
anbefalinger for korrekt brug og 
vedligeholdelse af batterier. 
Batterier indeholder svovlsyre 
og danner eksplosive blandinger 
af brint- og iltgasser. Hold 
enhver genstand, der kan 
forårsage gnister eller flammer, 
væk fra batteriet for at undgå 
eksplosion. 
Bær altid beskyttende briller 
eller beskyttelsesbriller og 
beskyttelsesbeklædning, når du 
arbejder med batterier. Du skal 
følge batteriproducentens 
anvisninger for sikkerheds-, 

 ADVARSEL 
BATTERIFARER 

vedligeholdelses- og 
installationsprocedurer. 

Der er tre slags batterier: 

• Blysyre (kræver vedligeholdelse) 

• Blysyre (kræver ikke vedligeholdelse) 

• Litium (kræver ikke vedligeholdelse) 

For at oplade et vedligeholdelsesfrit batteri: 

1. Brug ikke en ekstern oplader. 
2. Oplad med den korrekte indgangsspænding, der 

er angivet på batteriets mærkat. 
3. Undgå at oplade batteriet i direkte sollys. 

Følg også disse ekstra betingelser: 

1. Sørg for, at batteriet er tilsluttet maskinen, før det 
oplades. 
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2. Tilslut batteriopladeren til et jordet 
vekselstrømskredsløb. 

3. Oplad batteriet efter behov efter brug. 

Sådan oplades et blysyrebatteri (kræver 
vedligeholdelse): 

1. Brug ikke en ekstern oplader. 
2. Oplad batteriet i et område med god udluftning. 
3. Oplad batteriet med den korrekte 

indgangsspænding, der er angivet på batteriets 
mærkat. 

4. Undgå at oplade batteriet i direkte sollys. 

Følg også disse ekstra betingelser: 

1. Sørg for, at batteriet er tilsluttet maskinen, før det 
oplades. 

2. Fjern ventilationsdækslet på blybatteriet. 
3. Kontrollér blybatteriets syreindhold. Påfyld om 

nødvendigt destilleret vand gennem en 
påfyldningsledning over blybatteriet. Tilsæt kun 
så meget destilleret vand, at det dækker pladen. 
Overfyld aldrig under opladning. 

4. Sæt ventilationsdækslet på igen. 
5. Tilslut blybatteriopladeren til det jordede 

vekselstrømskredsløb. 
6. Opladeren viser, når blysyrebatteriet er fuldt 

opladet. 
7. Kontrollér blysyrebatteriets syreniveau ved 

opladningens afslutning. Tilsæt destilleret vand i 
bunden af røret. Overfyld aldrig slangen i 
slutningen af opladningscyklussen. 

SKIFT AF OPLADERENS 
BATTERIKURVE 

 

Figur 7-3 

 

For at skifte kurven: 

1. Tryk og hold valgtasten nede i 5 sekunder og slip 
den igen, så viser skærmen den aktuelle 
kurvekode. 

2. Tryk forsigtigt i 1 sek. og slip for at skifte koderne 
for opladekurven. 

3. Når koden for opladningskurven er valgt, tryk og 
hold valgtasten nede i 5 sekunder, 
opladningskurvekoden blinker hurtigt, slip tasten, 
og batterikurven er blevet konfigureret. 

4. Gentag ovenstående trin, hvis der er behov for at 
ændre igen. 

For at gå manuelt ind i EQ-tilstand: 

1. Tryk og hold valgtasten nede i 10 sek, når 
skærmen viser EQ i hurtigt blink, slip tasten, og 
opladeren er blevet indstillet i EQ-tilstand. 

2. For at forlade EQ-tilstanden skal man ligeledes 
trykke og holde valgtasten nede i 10 sekunder, 
og når skærmen viser OFF i et hurtigt blink, slip 
tasten, hvorefter opladeren forlader EQ-
tilstanden. 

Opladerens indbyggede kurvekoder og respektive 
batterimodeller 

Tabel 7-3 

Kurvekoder Batterimodeller 

B02 Trojan T105 

B04 Discover 

B05 US Battery Flooded 

B07 Trojan T125 

B11 Trojan T1275 
(to i serier og to i tandem) 

Bemærk: Standardkurvekoden er B02. 

  

Grænseflade til 
opdatering af batteriprogrammet 

Display 
Batteri 
spændingsindikator 

Opladningskapacitet 

Indikator for opladningsspænding 

EQ/Select-knap 

Indikator for 
opladningsstrøm 
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8 TRANSPORT OG LØFT AF MASKINEN 
 ADVARSEL 

FARE VED TRANSPORT OG LØFT 

 

 Brug en gaffeltruck eller kran 
med den korrekte løftekapacitet 
til at løfte maskinen. Brug god 
dømmekraft og en planlagt 
bevægelse til at håndtere 
maskinen. 
 Transportkøretøjer skal 

parkeres på jævnt underlag. 
 Sørg for at forhindre 

transportkøretøjet i at bevæge 
sig, når maskinen læsses. Se 1 
Ydelsesparametre, side 1-1. 
 Sørg for, at køretøjets kapacitet, 

lasteflade, bælter eller reb er 
tilstrækkelige til at bære 
maskinens vægt. 
 Sørg for, at maskinen står på et 

vandret plan eller er fastgjort, 
før bremserne frigøres. 
 Når du fjerner wire-

sikkerhedsstiften, skal du 
forhindre, at rækværket falder 
ned. Der skal holdes fast i 
rækværket hele tiden, mens der 
køres nedad. 
 Der må aldrig transporteres 

personer på maskinen, mens 
den bugseres, eller mens 
maskinen er i gang med 
bugsering eller løftearbejde. 
 Når der bruges en gaffeltruck 

eller kran til at løfte maskinen, 
skal man undgå, at maskinen 
rammer genstande i nærheden. 
 Lås maskinens hjul, efter at den 

er blevet installeret, for at 
forhindre, at den ruller. 

 

BEMÆRK 
Træk/slæb ikke maskinen, medmindre der opstår 
en nødsituation, en fejl eller et strømsvigt. Se 
Brug af trække-/slæbefunktionen ved 
nødstilfælde, side 7-1. 

 

LØFT AF MASKINEN MED 
EN GAFFELTRUCK 
Følg disse bestemmelser, når maskinen løftes med 
gaffeltruck: 

1. Sørg for, at forlængelsesplatformen, 
kontrolenheden og chassisets komponenter er 
stabile. Fjern alle løse dele fra maskinen. 

2. Sænk platformen helt ned. Hold platformen nede 
under transport. 

3. Brug rillerne til gaffeltruck på bagsiden eller 
siden af chassiset 

 
Figur 8-1 

4. Gaffeltruckens forgaffel skal flugte med 
placeringen af gaffelrillerne. 

5. Kør frem til gaffelrammen for at sætte den helt 
ind i rillerne. 

6. Løft maskinen 0,4 m (16 in), og vip derefter 
gaflen lidt bagud for at holde maskinen stabil. 

7. Hold maskinen vandret, når gaffelrammen 
sænkes ned. 

BEMÆRK 
Hvis gaffelrillen ikke anvendes, mens maskinen 
løftes, kan det medføre beskadigelse af 
komponenterne. 
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LØFT AF MASKINEN MED 
EN KRAN 
Følg disse bestemmelser, når maskinen løftes med 
kran: 

1. Sænk platformen helt ned. Hold platformen nede 
under transport. 

2. Sørg for, at forlængelsesplatformen, 
kontrolenheden og chassisets komponenter er 
stabile. 

3. Fjern alle løse dele fra maskinen. 
4. Bestem maskinens vægtcentrum, se nedenfor. 

 

Figur 8-2 

Tabel 8-1 

Modeller X Y 

GTJZ0408SE 
602 mm 
(23,7 in) 

518 mm 
(20,4 in) 

GTJZ0608SE 
651 mm 
(25,6 in) 

528 mm 
(20,8 in) 

GTJZ0408ME 602 mm 
(23,7 in) 

519 mm 
(20,4 in) 

GTJZ0608ME 
651 mm 
(25,6 in) 

527 mm 
(20,7 in) 

5. Løft maskinen i henhold til følgende figur. 

 
Figur 8-3 

 
6. Tilslut kun rigningen til det hævepunkt, der er 

angivet på maskinen. Juster rigningen for at 
undgå at beskadige maskinen og for at holde 
maskinen vandret. 

BEMÆRK 
For at beskytte platformens rækværk vælg den 
passende længde af sprederen. 

TRANSPORT AF 
MASKINEN 
Overhold følgende krav ved transport af maskinen 
med lastbiler eller anhængere: 

1. Før transport, drej nøglekontakten på 
jordkontrollen til positionen OFF, og fjern derefter 
nøglen. 

2. Inspicer maskinen grundigt for løse dele. 
3. Sørg for, at rebet eller remmen har tilstrækkelig 

bærestyrke. 
4. Brug mindst to reb eller remme. 
5. Juster rigningen for at undgå skader på rebet 

eller remmen. 

BEMÆRK 
Under transport skal forlængelsesplatformen 
trækkes tilbage, så den er sikret ved åbningerne. 
Sørg for, at forlængelsesplatformen ikke kan 
udskydes eller rystes ud af hovedplatformen under 
transport. 
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Figur 8-4 
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Denne side er med vilje tom 
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9 VEDLIGEHOLDELSE 
Dette afsnit indeholder detaljerede procedurer for 
regelmæssige vedligeholdelsesinspektioner. 

 ADVARSEL 
FARER VED USIKKER BETJENING 

 

Manglende overholdelse af den 
korrekte vedligeholdelse kan 
medføre død, alvorlig 
personskade eller beskadigelse 
af maskinen. 

Følg disse generelle regler: 

• Professionelt trænet og kvalificeret personale skal 
udføre rutinemæssige 
vedligeholdelsesinspektioner på denne maskine. 

• Daglige rutinemæssige 
vedligeholdelsesinspektioner skal finde sted under 
normal drift af maskinen. 
Vedligeholdelsesinspektører skal udføre inspektion 
og vedligeholdelse i henhold til den reparations- og 
inspektionsrapport, der er anført i tabel 9-3, side 
9-3, og de skal udfylde reparations- og 
inspektionsrapporten. 

• Der skal foretages regelmæssige 
vedligeholdelsesinspektioner af operatørerne og 
med kvartalsvise, halvårlige og årlige intervaller af 
kvalificeret og trænet personale. Kvalificeret og 
trænet personale skal kontrollere og vedligeholde 
maskinen i henhold til den reparations- og 
inspektionsrapport, der er anført i tabel 9-3, side 
9-3, og de skal udfylde reparations- og 
inspektionsrapporten. 

• Fjern straks en beskadiget eller defekt maskine, 
marker den, og stop brugen af den. 

• Reparér enhver beskadiget eller defekt maskine, 
før den tages i brug. 

• Gem alle maskininspektionsrapporter i mindst 10 
år, eller indtil maskinen ikke længere er i brug, 
eller som krævet af maskinens ejer/firma/forvalter. 

• Gennemfør en kvartalsvis inspektion af maskiner, 
der har været ude af drift længere end tre 
måneder. 

• Under vedligeholdelse af maskinen skal eventuelle 
dele på maskinen udskiftes med de samme dele 
eller de samme dele som på den oprindelige 
maskine. 

• Medmindre andet er angivet, skal al 
vedligeholdelse udføres i henhold til følgende 
vilkår og betingelser: 

– Parkér maskinen på et fladt, jævnt og fast 
underlag. 

– Hold maskinen i den stuvede position. 

– Sørg for, at nøglekontakten på jordkontrollen er 
i positionen OFF, og fjern nøglen for at 
forhindre uautoriseret brug af maskinen. 

– Sæt den røde nødstopknap på platformens 
kontrolboks og jordkontrollen i positionen OFF 
for at undgå utilsigtet start af operativsystemet. 

– Afbryd hovedstrømkontakten. 

– Afbryd al jævnstrøm fra maskinen. 

– Lås alle hjul for at forhindre, at maskinen 
bevæger sig. 

– Før de hydrauliske komponenter frigøres eller 
fjernes, skal hydraulikolietrykket i den 
hydrauliske ledning aflastes. 

UDFØRELSE AF EN 
INSPEKTION FØR 
LEVERING 
Når maskinen får en ny ejer/firma, skal der ud over at 
foretage en inspektion før levering også foretages en 
tilsvarende inspektion i henhold til kravene i 
vedligeholdelsesplanen samt reparations- og 
inspektionsrapporten. Når der foretages en inspektion 
før levering, skal følgende krav overholdes: 

1. Det er ejerens/firmaets ansvar at udføre en 
inspektion før levering. 

2. Følg denne procedure hver gang før levering. 
Udførelse af en inspektion før levering kan 
afsløre potentielle problemer med maskinen, før 
man begynder at bringe maskinen i drift. 

3. Brug aldrig en beskadiget eller defekt maskine. 
Marker maskinen, og brug den ikke. 

4. Kun professionelt trænet og kvalificeret 
personale må reparere maskinen og de skal 
følge de procedurer, der er angivet i 
betjeningsvejledningen og 
vedligeholdelsesvejledningen. 
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5. En erfaren operatør skal foretage daglig 
vedligeholdelse af denne maskine som angivet i 
betjeningsvejledningen og 
vedligeholdelsesvejledningen. 

Før maskinen leveres, skal nedenstående journal 
udfyldes ved hjælp af denne vejledning: 

1. Klargør maskinen før levering, hvilket omfatter 
udførelse af en inspektion før levering, 
overholdelse af vedligeholdelsesprocedurer og 
udførelse af funktionelle inspektioner. 

2. Brug følgende tabel til at registrere resultaterne. 
Når hvert afsnit er afsluttet, markér det relevante 
felt. 

3. Registrér inspektionsresultaterne. Hvis et af 
inspektionsresultaterne er "NEJ", skal maskinen 
standses, repareres og undersøges igen, når 
reparationen er afsluttet, og det skal markeres i 
feltet "inspektion". 

 

Tabel 9-1 

KLARGØR ARBEJDSPROTOKOLLEN FØR LEVERING 
Model  

Serienr.  

Inspektionselement JA/Maskinen er i god 
stand 

NEJ/Maskinen har skader 
eller funktionsfejl 

REPARERET/Maskinen 
er blevet repareret 

Inspektion før drift    

Vedligeholdelsesprocedure    

Funktionskontrol    

Køber/lejer af maskinen  

Inspektørens underskrift  

Inspektørens titel  

Inspektørens virksomhed  

OVERHOLDELSE AF EN 
VEDLIGEHOLDELSESPLAN 
Der skal foretages regelmæssige 
vedligeholdelsesinspektioner dagligt, kvartalsvis, 
halvårligt (hver 6. måned) og årligt. Brug tabellen til at 
hjælpe dig med at overholde en regelmæssig 
vedligeholdelsesplan. 
 

Tabel 9-2 

INSPEKTIONSINTERVAL INSPEKTIONSPR
OCEDURER 

Hver dag eller hver 8 timer A 

Hvert kvartal eller hver 250 timer A+B 

Hvert halve år eller hver 500 timer A+B+C 

Hvert år eller hver 1000 timer A+B+C+D 

UDFYLDELSE AF EN 
REPARATIONS- OG 
INSPEKTIONSRAPPORT 

1. Inddel reparations- og inspektionsrapporten i fire 
afsnit (A, B, C og D) i overensstemmelse med 
tidskravene i vedligeholdelsesplanen og kravene 
til vedligeholdelsesproceduren. 

2. Reparations- og inspektionsrapporten skal 
indeholde inspektionstabellen for hver 
regelmæssig inspektion. 

3. Duplikér reparations- og inspektionsrapporten for 
hver inspektion. Gem de udfyldte tabeller i 10 år, 
eller indtil maskinen ikke længere er i brug, eller 
som krævet af maskinens ejer/firma/forvalter. 

4. Brug følgende tabel til at registrere resultaterne. 
Når hvert afsnit er afsluttet, markér det relevante 
felt. 
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5. Registrér inspektionsresultaterne. Hvis et af 
inspektionsresultaterne er "NEJ", skal maskinen 
standses, repareres og undersøges igen, når 
reparationen er afsluttet, og det skal markeres i 
feltet "inspektion". Vælg den relevante 

inspektionsprocedure baseret på 
inspektionstypen. 

 

Tabel 9-3 

REPARATIONS- OG INSPEKTIONSRAPPORT 
Model  

Serienr.  

Tjekliste A Procedurer 

Genstande JA/Maskinen er i 
god stand 

NEJ/Maskinen har 
skader eller 
funktionsfejl 

REPARERET/Mask
inen er blevet 

repareret 

Beskrivelse af 
problemet 

A-1 Inspektion af alle 
manualer     

A-2 Inspektion af alle 
mærkater     

A-3 Inspektion af 
beskadigede, løse eller 
manglende dele 

    

A-4 Inspektion af 
hydraulikoliestanden     

A-5 Inspektion af lækage af 
hydraulikolie     

A-6 Funktionsprøver     

A-7 Inspektion af 
nødsænkningsfunktionen     

A-8 Afprøvning af 
bremseapparatet     

A-9 Komplet tidstest for fuld 
løft og fuld sænkning     

A-10 Test af kørselshastighed 
(platformen er i løftet tilstand)     

A-11 Test af kørselshastighed 
(platformen er trukket helt ind)     

A-12 Inspektion af 
hældningsbeskyttelsesfunktio
nen 

    

A-13 Test af beskyttelsen mod 
slaghuller     

A-14 Inspektion af platformens 
vejesystem (valgfrit)     

A-15 Inspektion af den løftede 
grænsefunktion     

A-16 Inspektion af platformens 
sænkegrænse     
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REPARATIONS- OG INSPEKTIONSRAPPORT 
A-17 Inspektion af 
batteriniveauet     

A-18 Udfør vedligeholdelse 
efter 30 dage     

 

Tjekliste B Procedurer 

Genstande JA/Maskinen er i 
god stand 

NEJ/Maskinen har 
skader eller 
funktionsfejl 

REPARERET/Mask
inen er blevet 

repareret 

Beskrivelse af 
problemet 

B-1 Inspektion af elektriske 
ledninger     

B-2 Inspektion af fælge, dæk 
og beslag     

B-3 Inspektion af batteriet     

B-4 Inspektion af hydraulikolie     

B-5 Inspektion af 
ventilationssystem til 
hydraulikolietanke 

    

B-6 Inspektion af bremsernes 
manuelle frigørelsesfunktion     

 

Tjekliste C Procedurer 

Genstande JA/Maskinen er i 
god stand 

NEJ/Maskinen har 
skader eller 
funktionsfejl 

REPARERET/Mask
inen er blevet 

repareret 

Beskrivelse af 
problemet 

C-1 Udskift 
hydraulikolietankens luftfilter     

 

Tjekliste D Procedurer 

Genstande JA/Maskinen er i 
god stand 

NEJ/Maskinen har 
skader eller 
funktionsfejl 

REPARERET/Mask
inen er blevet 

repareret 

Beskrivelse af 
problemet 

D-1 Inspektion af lejet til 
montering af saksearm     

D-2 Inspektion af 
chassisglider     

D-3 Udskift 
hydraulikolietankens 
returoliefilterelement 

    

D-4 Inspektion og udskiftning 
af hydraulikolie     

D-5 Inspektion af vigtige 
konstruktionsdele     
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REPARATIONS- OG INSPEKTIONSRAPPORT 
Bruger  

Inspektørens 
underskrift  

Inspektør Dato  
Inspektørens titel  

Inspektørens 
virksomhed  
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10 INSPEKTION AF 
MÆRKATER/NAVNESKILTE 

Anvend hensigtsmæssige inspektionsmetoder til at 
kontrollere, at alle mærkater er lette at identificere og 
korrekt placeret. 

Udskift eventuelle manglende eller beskadigede 
sikkerhedsmærkater. 

Rengør sikkerhedsmærkaterne med neutral sæbe og 
vand. Der må ikke anvendes 
opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler, der kan 
beskadige sikkerhedsmærkernes materialer. 

Betjen ikke maskiner uden 
sikkerhedsmærkater/navneskilte. 

 ADVARSEL 
FARER VED USIKKER BETJENING 

 

Alle sikkerhedsmærkater skal 
være læselige for at gøre 
personalet opmærksom på 
sikkerhedsfarer. Udskift straks 
alle ulæselige eller manglende 
mærkater. Sikkerhedsmærkater, 
der er fjernet under 
reparationsarbejde, skal sættes 
tilbage på deres oprindelige 
plads før motoren tages i brug 
igen. Brug ikke motoren, hvis 
der er manglende eller meget 
slidte sikkerhedsmærkater. 
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GTJZ0408SE&0608SE&0408ME&0608ME MÆRKATER/NAVNESKILTE (CE) 

NR. Delnr. Beskrivelse Antal Bemærkninger 

 101055000014 Mærkater-GTJZ0408SE (CE) 1  

 101058000004 Mærkater-GTJZ0608SE (CE) 1  

 101055000004 Mærkater-GTJZ0408ME (CE) 1  

 101056000004 Mærkater-GTJZ0408ME (CE) 1  

1 101046100009 Mærkat-sinoboom 2  

2 

101055000016 Mærkat-GTJZ0408SE 2  

101058000006 Mærkat-GTJZ0608SE 2  

101055000006 Mærkat-GTJZ0408ME 2  

101056000006 Mærkat-GTJZ0608ME 2  

3 101014100022 Mærkat-oliepåfyldningsåbning 1  

4 101012100018 Mærkat-Knusningsfare 2  

5 101012100013 Mærkat-Dæk til jord maks. belastning 550 kg (1213 lb) 4  

6 101012100020 Mærkat-Knusningsfare 4  

7 101038100002 Mærkat-Fare for højtryksvæsker 1  

8 101012100005 Mærkat-Fare for elektrisk stød 2  

9 101014100018 Mærkat-Platform op/ned-knap 1  

10 101014100017 Mærkat-Læs vejledninger 1  

11 101038100008 Mærkat-Fyrværkeri forbudt 2  

12 216060000004 Opmærksomhedslinje, 50 mm bred 4  

13 101014100020 Mærkat-Løfteøjer 4  

14 101012100011 Mærkat-Nødsituation ned 1  

15 101040100005 Mærkat-Læs vejledninger 1  

16 101040100009 Mærkat-Væltefare 1  

17 

101055000018 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408SE) 1  

101058000008 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608SE) 1  

101055000008 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408ME) 1  

101056000008 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608ME) 1  

18 101014100007 Mærkat-Elektrisk stik til platformen 1  

19 

101055000017 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408SE) 1  

101058000007 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608SE) 1  

101055000007 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408ME) 1  

101056000007 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608ME) 1  

20 101040100010 Mærkat-Aktiver sikkerhedsarmen 1  

21 101014100008 Mærkat-Opladningsspænding 1  
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NR. Delnr. Beskrivelse Antal Bemærkninger 

22 101012100026 Mærkat-Gaffeltruckens position 6  

23 101040100012 Logo, hvidt 2  

24 215050000012 Blindnitte 4×8-ZnD GB/T 12618.2 4  

25 101012100037 Navneskilt-CE 1  

26 101016100030 Mærkat-Forankringspunkter for stropper 4  

27 101038100007 Mærkat-Fare for elektrisk stød 1  

28 216060000003 Opmærksomhedslinje, 100 mm bred 3  

29 101058103001 Mærkat-IPAF 1  

30 101040103008 Mærkat-frigørelsesbremse 2  

31 101055103018 Mærkat-Hovedafbryder 1  

32 101055103015 Mærkat-Nødstopknap 1  

33 101014100032 Mærkat-Serienummer 2  

34 101014100021 Mærkat-Nedbinding 4  

35 101012100019 Mærkat-Væltefare 1  

36 101012100008 Mærkat-Væltefare 2  

37 101012100029 Mærkat-Knusningsfare 2  

38 101041103020 Mærkat-Batterivægt 120 kg (265 lb) 1  
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GTJZ0408SE&0608SE&0408ME&0608ME MÆRKATER/NAVNESKILTE (AS) 

NR. Delnr. Beskrivelse Antal Bemærkninger 

 101055000015 Mærkater-GTJZ0408SE (AS) 1  

 101058000005 Mærkater-GTJZ0608SE (AS) 1  

 101055000005 Mærkater-GTJZ0408ME (AS) 1  

 101056000005 Mærkater-GTJZ0608ME (AS) 1  

1 101046100009 Mærkat-sinoboom 2  

2 

101055000016 Mærkat-GTJZ0408SE 2  

101058000006 Mærkat-GTJZ0608SE 2  

101055000006 Mærkat-GTJZ0408ME 2  

101056000006 Mærkat-GTJZ0608ME 2  

3 101014100022 Mærkat-oliepåfyldningsåbning 1  

4 101012100018 Mærkat-Knusningsfare 2  

5 101012100013 Mærkat-Dæk til jord maks. belastning 550 kg (1213 lb) 4  

6 101012100020 Mærkat-Knusningsfare 4  

7 101038100002 Mærkat-Fare for højtryksvæsker 1  

8 101055103019 Mærkat-hold afstand telefonpæl 2  

9 101014100018 Mærkat-Platform op/ned-knap 1  

10 101014100017 Mærkat-Læs vejledninger 1  

11 101038100008 Mærkat-Fyrværkeri forbudt 2  

12 216060000004 Opmærksomhedslinje, 50 mm bred 4  

13 101014100020 Mærkat-Løfteøjer 4  

14 101012100011 Mærkat-Nødsituation ned 1  

15 101040100005 Mærkat-Læs vejledninger 1  

16 101040100009 Mærkat-Væltefare 1  

17 

101055000018 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408SE) 1  

101058000008 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608SE) 1  

101055000008 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408ME) 1  

101056000008 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608ME) 1  

18 101014100007 Mærkat-Elektrisk stik til platformen 1  

19 

101055000019 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408SE) 1  

101058000009 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608SE) 1  

101055000009 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408ME) 1  

101056000009 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608ME) 1  

20 101014100026 Mærkat-Knusningsfare 1  

21 101014100008 Mærkat-Opladningsspænding 1  
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NR. Delnr. Beskrivelse Antal Bemærkninger 

22 101012100026 Mærkat-Gaffeltruckens position 6  

23 101040100012 Logo, hvidt 2  

24 215050000012 Blindnitte 4×8-ZnD GB/T 12618.2 4  

25 101012100038 Navneskilt-AS 1  

26 101016100030 Mærkat-Forankringspunkter for stropper 4  

27 101038100007 Mærkat-Læs vejledninger 1  

28 216060000003 Opmærksomhedslinje, 100 mm bred 3  

29 101058103001 Mærkat-IPAF 1  

30 101040103008 Mærkat-frigørelsesbremse 2  

31 101055103018 Mærkat-Nødstopshåndtag 1  

32 101055103015 Mærkat-Nødstopknap 1  

33 101014100032 Mærkat-Serienummer 2  

34 101014100021 Mærkat-Nedbinding 4  

35 101040103014 Mærkat-Aftageligt beslag 1  

36 101012100019 Mærkat-Væltefare 1  

37 101012100008 Mærkat-Væltefare 2  

38 101012100029 Mærkat-Knusningsfare 2  

39 101041103020 Mærkat-Batterivægt 120 kg (265 lb) 1  
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GTJZ0408SE&0608SE&0408ME&0608ME MÆRKATER/NAVNESKILTE (KCS) 

NR. Delnr. Beskrivelse Antal Bemærkninger 

 101057103004 Mærkater-GTJZ0408SE (KCS) 1  

 101058103005 Mærkater-GTJZ0608SE (KCS) 1  

 101055103003 Mærkater-GTJZ0408ME (KCS) 1  

 101056103003 Mærkater-GTJZ0608ME (KCS) 1  

1 101046100009 Mærkat-sinoboom 2  

2 

101055000016 Mærkat-GTJZ0408SE 2  

101058000006 Mærkat-GTJZ0608SE 2  

101055000006 Mærkat-GTJZ0408ME 2  

101056000006 Mærkat-GTJZ0608ME 2  

3 101014100022 Mærkat-oliepåfyldningsåbning 1  

4 101012100018 Mærkat-Knusningsfare 2  

5 101012100013 Mærkat-Dæk til jord maks. belastning 550 kg (1213 lb) 4  

6 101012100020 Mærkat-Knusningsfare 4  

7 101038100002 Mærkat-Fare for højtryksvæsker 1  

8 101012100005 Mærkat-Fare for elektrisk stød 2  

9 101014100018 Mærkat-Platform op/ned-knap 1  

10 101014100017 Mærkat-Læs vejledninger 1  

11 101038100008 Mærkat-Fyrværkeri forbudt 2  

12 216060000004 Opmærksomhedslinje, 50 mm bred 4  

13 101014100020 Mærkat-Løfteøjer 4  

14 101012100011 Mærkat-Nødsituation ned 1  

15 101040100005 Mærkat-Læs vejledninger 1  

16 101040100009 Mærkat-Væltefare 1  

17 

101055000018 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408SE) 1  

101058000008 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608SE) 1  

101055000008 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408ME) 1  

101056000008 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608ME) 1  

18 101014100007 Mærkat-Elektrisk stik til platformen 1  

19 

101055000017 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408SE) 1  

101058000007 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608SE) 1  

101055000007 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408ME) 1  

101056000007 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608ME) 1  

20 101014100026 Mærkat-Knusningsfare 1  

21 101014100008 Mærkat-Opladningsspænding 1  
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NR. Delnr. Beskrivelse Antal Bemærkninger 

22 101012100026 Mærkat-Gaffeltruckens position 6  

23 101040100012 Logo, hvidt 2  

24 215050000012 Blindnitte 4×8-ZnD GB/T 12618.2 4  

25 101015100026 Navneskilt (KCS) 1  

26 101016100030 Mærkat-Forankringspunkter for stropper 4  

27 101038100007 Mærkat-Læs vejledninger 1  

28 216060000003 Opmærksomhedslinje, 100 mm bred 3  

29 101058103001 Mærkat-IPAF 1  

30 101014100032 Mærkat-Serienummer 2  

31 101040103008 Mærkat-frigørelsesbremse 2  

32 101055103018 Mærkat-Nødstopshåndtag 1  

33 101055103015 Mærkat-Nødstopknap 1  

34 101014100021 Mærkat-Nedbinding 4  

35 101012100019 Mærkat-Væltefare 1  

36 101012100008 Mærkat-Væltefare 2  

37 101012100029 Mærkat-Knusningsfare 2  

38 101041103020 Mærkat-Batterivægt 120 kg (265 lb) 1  
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GTJZ0408SE&0608SE&0408ME&0608ME MÆRKATER/NAVNESKILTE (CE- 
PL) 

NR. Delnr. Beskrivelse Antal Bemærkninger 

 101057103005 Mærkater-GTJZ0408SE (CE-PL) 1  

 101058103006 Mærkater-GTJZ0608SE (CE-PL) 1  

 101055103004 Mærkater-GTJZ0408ME (CE-PL) 1  

 101056103004 Mærkater-GTJZ0608ME (CE-PL) 1  

1 101046100009 Mærkat-sinoboom 2  

2 

101055000016 Mærkat-GTJZ0408SE 2  

101058000006 Mærkat-GTJZ0608SE 2  

101055000006 Mærkat-GTJZ0408ME 2  

101056000006 Mærkat-GTJZ0608ME 2  

3 101014100022 Mærkat-oliepåfyldningsåbning 1  

4 101012100018 Mærkat-Knusningsfare 2  

5 101057103007 Mærkat-Hjulets maksimale belastning 550 kg (1213 lb) 4  

6 101012100020 Mærkat-Knusningsfare 4  

7 101038100002 Mærkat-Fare for højtryksvæsker 1  

8 101012100005 Mærkat-Fare for elektrisk stød 2  

9 101014100018 Mærkat-Platform op/ned-knap 1  

10 101014100017 Mærkat-Læs vejledninger 1  

11 101038100008 Mærkat-Fyrværkeri forbudt 2  

12 216060000004 Opmærksomhedslinje, 50 mm bred 4  

13 101014100020 Mærkat-Løfteøjer 4  

14 101012100011 Mærkat-Nødsituation ned 1  

15 101040100005 Mærkat-Læs vejledninger 1  

16 101040100009 Mærkat-Væltefare 1  

17 

101055000018 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408SE) 1  

101058000008 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608SE) 1  

101055000008 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408ME) 1  

101056000008 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608ME) 1  

18 101014100007 Mærkat-Elektrisk stik til platformen 1  

19 

101055000017 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408SE) 1  

101058000007 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608SE) 1  

101055000007 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408ME) 1  

101056000007 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608ME) 1  

20 101014100026 Mærkat-Knusningsfare 1  
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NR. Delnr. Beskrivelse Antal Bemærkninger 

21 101014100008 Mærkat-Opladningsspænding 1  

22 101012100026 Mærkat-Gaffeltruckens position 6  

23 101040100012 Logo, hvidt 2  

24 215050000012 Blindnitte 4×8-ZnD GB/T 12618.2 4  

25 101012100037 Navneskilt (CE) 1  

26 101016100030 Mærkat-Forankringspunkter for stropper 4  

27 101038100007 Mærkat-Læs vejledninger 1  

28 216060000003 Opmærksomhedslinje, 100 mm bred 3  

29 101058103000 Q-LINE (Logo) 1  

30 101058103001 Mærkat-IPAF 1  

31 101014100032 Mærkat-Serienummer 2  

32 101040103008 Mærkat-frigørelsesbremse 2  

33 101055103018 Mærkat-Nødstopshåndtag 1  

34 101055103015 Mærkat-Nødstopknap 1  

35 101014100032 Mærkat-Serienummer 2  

36 101012100019 Mærkat-Væltefare 1  

37 101012100008 Mærkat-Væltefare 2  

38 101012100029 Mærkat-Knusningsfare 2  

39 101041103020 Mærkat-Batterivægt 120 kg (265 lb) 1  
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GTJZ0408SE&0608SE&0408ME&0608ME MÆRKATER/NAVNESKILTE (JP) 

NR. Delnr. Beskrivelse Antal Bemærkninger 

 101057103006 Mærkater-GTJZ0408SE (JP) 1  

 101058103007 Mærkater-GTJZ0608SE (JP) 1  

 101055103005 Mærkater-GTJZ0408ME (JP) 1  

 101056103005 Mærkater-GTJZ0408ME (JP) 1  

1 101053103004 Mærkat-sinoboom 2  

2 

101055000016 Mærkat-GTJZ0408SE 2  

101058000006 Mærkat-GTJZ0608SE 2  

101055000006 Mærkat-GTJZ0408ME 2  

101056000006 Mærkat-GTJZ0608ME 2  

3 101014100022 Mærkat-oliepåfyldningsåbning 1  

4 101012100018 Mærkat-Knusningsfare 2  

5 101012100013 Mærkat-Dæk til jord maks. belastning 550 kg (1213 lb) 4  

6 101012100020 Mærkat-Knusningsfare 4  

7 101038100002 Mærkat-Fare for højtryksvæsker 1  

8 101053103005 Mærkat-hold afstand telefonpæl 2  

9 101014100018 Mærkat-Platform op/ned-knap 1  

10 101014100017 Mærkat-Læs vejledninger 1  

11 101038100008 Mærkat-Fyrværkeri forbudt 2  

12 216060000004 Opmærksomhedslinje, 50 mm bred 4  

13 101014100020 Mærkat-Løfteøjer 4  

14 101012100011 Mærkat-Nødsituation ned 1  

15 101054103001 Mærkat-Læs vejledninger 1  

16 101054103002 Mærkat-Væltefare 1  

17 

101057103001 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408SE) 1  

101058103002 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608SE) 1  

101055103001 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408ME) 1  

101056103000 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608ME) 1  

18 101014100007 Mærkat-Elektrisk stik til platformen 1  

19 

101055000017 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408SE) 1  

101058000007 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608SE) 1  

101055000007 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408ME) 1  

101056000007 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608ME) 1  

20 101040100010 Mærkat-Aktiver sikkerhedsarmen 1  

21 101014100008 Mærkat-Opladningsspænding 1  
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NR. Delnr. Beskrivelse Antal Bemærkninger 

22 101012100026 Mærkat-Gaffeltruckens position 6  

23 101058103001 Mærkat-IPAF 1  

24 215050000001 Blindnitte 4×8-ZnD GB/T 12618.2 4  

25 101055103002 Navneskilt-CE 1  

26 101016100030 Mærkat-Forankringspunkter for stropper 4  

27 101038100007 Mærkat-Læs vejledninger 1  

28 216060000003 Opmærksomhedslinje, 100 mm bred 3  

29 101014100032 Mærkat-Serienummer 2  

30 101040103008 Mærkat-frigørelsesbremse 2  

31 101055103018 Mærkat-Nødstopshåndtag 1  

32 101055103015 Mærkat-Nødstopknap 1  

33 101014100021 Mærkat-Forankringspunkter for stropper 4  
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GTJZ0408SE&0608SE&0408ME&0608ME MÆRKATER/NAVNESKILTE (ANSI) 

NR. Delnr. Beskrivelse Antal Bemærkninger 

 101057103016 Mærkater-GTJZ0408SE (ANSI) 1  

 101058103010 Mærkater-GTJZ0608SE (ANSI) 1  

 101055103021 Mærkater-GTJZ0408ME (ANSI) 1  

 101056103015 Mærkater-GTJZ0608ME (ANSI) 1  

1 101046100009 Mærkat-SINOBOOM 2  

2 

101055000016 Mærkat-GTJZ0408SE 2  

101058000006 Mærkat-GTJZ0608SE 2  

101055000006 Mærkat-GTJZ0408ME 2  

101056000006 Mærkat-GTJZ0608ME 2  

3 101014100022 Mærkat-oliepåfyldningsåbning 1  

4 101012100018 Mærkat-Knusningsfare 2  

5 101036103002 Mærkat-Dæk til jord maks. belastning 550 kg (1213 lb) 4  

6 101012100020 Mærkat-Knusningsfare 4  

7 101038100002 Mærkat-Fare for højtryksvæsker 1  

8 101040103013 Mærkat-Fare for elektrisk stød 2  

9 101014100018 Mærkat-Platform op/ned-knap 1  

10 101014100017 Mærkat-Læs vejledninger 1  

11 101038100008 Mærkat-Fyrværkeri forbudt 2  

12 216060000004 Opmærksomhedslinje, 50 mm bred 4  

13 101014100020 Mærkat-Løfteøjer 4  

14 101012100011 Mærkat-Nødsituation ned 1  

15 101040100005 Mærkat-Læs vejledninger 1  

16 101040100009 Mærkat-Væltefare 1  

17 

101057103017 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408SE) 1  

101058103011 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608SE) 1  

101055103022 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408ME) 1  

101056103016 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608ME) 1  

18 101014100007 Mærkat-Elektrisk stik til platformen 1  

19 

101057103018 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408SE) 1  

101058103012 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608SE) 1  

101055103023 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0408ME) 1  

101056103017 Mærkat-Brug tilstand (GTJZ0608ME) 1  

20 101040100010 Mærkat-Aktiver sikkerhedsarmen 1  

21 101014100008 Mærkat-Opladningsspænding 1  
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NR. Delnr. Beskrivelse Antal Bemærkninger 

22 101012100026 Mærkat-Gaffeltruckens position 6  

23 101040100012 Logo, hvidt 2  

24 215050000012 Blindnitte 4×8-ZnD GB/T 12618.2 4  

25 101048103010 Navneskilt-ANSI 1  

26 101016100030 Mærkat-Forankringspunkter for stropper 4  

27 101038100007 Mærkat-Læs vejledninger 1  

28 216060000003 Opmærksomhedslinje, 100 mm bred 3  

29 101058103001 Mærkat-IPAF 1  

30 101040103008 Mærkat-frigørelsesbremse 2  

31 101055103018 Mærkat-Nødstopshåndtag 1  

32 101055103015 Mærkat-Nødstopknap 1  

33 101014100032 Mærkat-Serienummer 2  

34 101014100021 Mærkat-Nedbinding 4  

35 101055103024 Mærkat-Batterivægt 120 kg (265 lb) 1  

36 101040103015 Mærkat-Årlig inspektion 1  

37 101012100019 Mærkat-Væltefare 1  

38 101012100008 Mærkat-Væltefare 2  

39 101012100029 Mærkat-Knusningsfare 2  

40 101040103014 Mærkat-Aftageligt beslag 1  
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TILLÆG 1: SYMBOLER OG BESKRIVELSE 
SYMBOLSKEMA 

 
Læs 

vedligeholdelsesvejledni
ngen 

 
Forankringspunkt gør det 
muligt for kun 1 person 

at binde 

 
Luk chassisdørboksen 

 
 

Tryk på skifteventilen 

 

 
 

Bevæg den manuelle 
bremseudløsningsventil 

gentagne gange 

 
 

Vindhastighed 

 
 

Fare for kemisk 
forbrænding. 

 
 

Kil hjulet fast 

 
 

Slip bremsen 

 
 

Vind 

 
 

Støjniveau 

 
 

Farer for forbrændinger 

 
 

Hold sikker afstand fra 
høje temperaturer 

 
 

Træk ud-åben Tryk-luk 

 
 

Trin-åbning Slip-lukning 

 
 

Hydraulisk oliestand - lav 
position 

 
 

Hydraulisk oliestand - høj 
position 

 
 

Temperatur 

 
 

Skift dæk med samme 
specifikation 

 
Kun trænet 

vedligeholdelsespersonal
e kan få adgang til 

skillevæggen 

 
 

Læs 
betjeningsvejledningen 

 
 

Tilsæt smøremiddel 

 
 

Fare for knusning- 
Brug arbejdssko 

 
 

Fare for varme 
højtryksvæsker 

 
Kollisionsfarer- 

Løsn bremsen på 
rampen 

 
 

Fare for elektrisk stød på 
platformen 

 
 

Fare for elektrisk stød på 
jorden og på platformen 

 
 

Hold sikker afstand til 
højspændingsledninger 

 
 

Væltefarer- 
Undgå ujævnt terræn 

 
 

Væltefarer- 
Undgå ujævnt terræn 
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Væltefarer- 
Brug aldrig maskinen i 
stærk, blæsende vind 

 
 

Væltefarer- 
Brug aldrig maskinen i 
stærk, blæsende vind 

 
 

Væltefarer- 
Lad aldrig chassisdøren 

stå åben 

 
 

Væltefarer- 
Skub eller træk aldrig 
genstande uden for 

platformen 

 
 

Væltefarer- 
Hæng aldrig genstande 

fra platformen 

 
 

Væltefarer- 
Anbring aldrig stiger og 
stilladser på platformen 

 
 

Kollisionsfarer- 
Sænk aldrig den 

udskudte platform uden 
at kontrollere, om der er 
forhindringer i nærheden 

 
 

Kollisionsfarer- 
Løft aldrig platformen 

uden at kontrollere, om 
der er forhindringer over 

hovedet 

 
 

Fare for knusning- 
Hold hænderne væk fra 

nærliggende 
forhindringer, når 
platformen hæves 

 
 

Fare for knusning- 
Hold hænderne væk fra 

saksearme, når 
platformen sænkes 

 
 

Fare for fald- 
Der må ikke klatres på 
platformens rækværk. 

 
 

Fare for fald- 
Der må ikke klatres på 

saksearmene 

 
 

Ladestik til batteri 

 
 

Platformens strømstik 

 
 

Placering af 
nødsænkningshåndtag 

 
 

Åbn sikkerhedsarmen 

 
 

Platformen bevæger sig 
op og ned 

 
 

Platformens maksimale 
højde 

 
 

Indendørs brug 

 
 

Udendørs brug 

 
 

Sidekraften 

 
 

Risiko for elektrisk stød 

 
 

Brug beskyttelsestøj og 
beskyttelsesbriller. 

 
 

Risiko for 
batterieksplosion 

 
 

Rygning forbudt 
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Rygning forbudt 

 
 

Vedligeholdelse må kun 
påbegyndes af 
professionelt 

vedligeholdelsespersonal
e 

 
 

Forbedringspunkt 

 
 

Forankringspunkter 

 
 

Dæk til jordbelastning 

 
 

Gaffeltruckens position 

 
 

Platformens bæreevne 

 
 

Bæreevne for fast og 
udskudt platform 

 
 

Hydraulisk oliepåfyldning 

 
 

Horn 

 
 

Værktøj eller vægt 

 
 

Hurtig/høj hastighed 

 
 

Langsom/lav hastighed 
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TILLÆG 2: KLARGØR 
ARBEJDSPROTOKOLLEN FØR LEVERING 

KLARGØR ARBEJDSPROTOKOLLEN FØR LEVERING 
Model  

Serienr.  

Inspektionselement JA/Maskinen er i god 
stand 

NEJ/Maskinen har skader 
eller funktionsfejl 

REPARERET/Maskinen 
er blevet repareret 

Inspektion før drift    

Vedligeholdelsesprocedure    

Funktionskontrol    

Køber/lejer af maskinen  

Inspektørens underskrift  

Inspektørens titel  

Inspektørens virksomhed  

BEMÆRK: 
1. Klargør maskinen før levering, hvilket omfatter udførelse af en inspektion før levering, overholdelse af 

vedligeholdelsesprocedurer og udførelse af funktionelle inspektioner. 
2. Brug tabellen til at notere resultaterne. Når hvert afsnit er afsluttet, markér det relevante felt. 
3. Registrér inspektionsresultaterne. Hvis et af inspektionsresultaterne er "NEJ", skal maskinen standses, 

repareres og undersøges igen, når reparationen er afsluttet, og det skal markeres i feltet "inspektion". 
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TILLÆG 3: REPARATIONS- OG 
INSPEKTIONSRAPPORT 

REPARATIONS- OG INSPEKTIONSRAPPORT 
Model  

Serienr.  

Tjekliste A Procedurer 

Genstande JA/Maskinen er i 
god stand 

NEJ/Maskinen har 
skader eller 
funktionsfejl 

REPARERET/Mas
kinen er blevet 

repareret 

Beskrivelse af 
problemet 

A-1 Inspektion af alle 
manualer     

A-2 Inspektion af alle 
mærkater     

A-3 Inspektion af 
beskadigede, løse eller 
manglende dele 

    

A-4 Inspektion af 
hydraulikoliestanden     

A-5 Inspektion af lækage af 
hydraulikolie     

A-6 Funktionsprøver     

A-7 Inspektion af 
nødsænkningsfunktionen     

A-8 Afprøvning af 
bremseapparatet     

A-9 Komplet tidstest for fuld 
løft og fuld sænkning     

A-10 Test af kørselshastighed 
(platformen er i løftet tilstand)     

A-11 Test af kørselshastighed 
(platformen er trukket helt ind)     

A-12 Inspektion af 
hældningsbeskyttelsesfunktio
nen 

    

A-13 Test af beskyttelsen 
mod slaghuller     

A-14 Inspektion af 
platformens vejesystem 
(valgfrit) 

    

A-15 Inspektion af den løftede 
grænsefunktion     

A-16 Inspektion af 
platformens sænkegrænse     



 

 © Jun 2020 A-8 GTJZ0408SE&0608SE&0408ME&0608ME Brugervejledning 

REPARATIONS- OG INSPEKTIONSRAPPORT 
A-17 Inspektion af 
batteriniveauet     

A-18 Udfør vedligeholdelse 
efter 30 dage     

 

Tjekliste B Procedurer 

Genstande JA/Maskinen er i 
god stand 

NEJ/Maskinen har 
skader eller 
funktionsfejl 

REPARERET/Mask
inen er blevet 

repareret 

Beskrivelse af 
problemet 

B-1 Inspektion af elektriske 
ledninger     

B-2 Inspektion af fælge, dæk 
og beslag     

B-3 Inspektion af batteriet     
B-4 Inspektion af hydraulikolie     
B-5 Inspektion af 
ventilationssystem til 
hydraulikolietanke 

    

B-6 Inspektion af bremsernes 
manuelle frigørelsesfunktion     

 

Tjekliste C Procedurer 

Genstande JA/Maskinen er i 
god stand 

NEJ/Maskinen har 
skader eller 
funktionsfejl 

REPARERET/Mask
inen er blevet 

repareret 

Beskrivelse af 
problemet 

C-1 Udskift 
hydraulikolietankens luftfilter     

 

Tjekliste D Procedurer 

Genstande JA/Maskinen er i 
god stand 

NEJ/Maskinen har 
skader eller 
funktionsfejl 

REPARERET/Mask
inen er blevet 

repareret 

Beskrivelse af 
problemet 

D-1 Inspektion af lejet til 
montering af saksearm     

D-2 Inspektion af 
chassisglider     

D-3 Udskift 
hydraulikolietankens 
returoliefilterelement 

    

D-4 Inspektion og udskiftning 
af hydraulikolie     

D-5 Inspektion af vigtige 
konstruktionsdele     
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REPARATIONS- OG INSPEKTIONSRAPPORT 
Bruger  

Inspektørens 
underskrift  

Inspektør Dato  
Inspektørens titel  

Inspektørens 
virksomhed  

BEMÆRKNINGER: 
1. Reparations- og inspektionsrapporten skal indeholde inspektionstabellen for hver regelmæssig inspektion. 
2. Duplikér reparations- og inspektionsrapporten for hver inspektion. Gem de udfyldte tabeller i 10 år, eller 

indtil maskinen ikke længere er i brug, eller som krævet af maskinens ejer/firma/forvalter. 
3. Brug tabellen til at notere resultaterne. Når hvert afsnit er afsluttet, markér det relevante felt. 
4. Registrér inspektionsresultaterne. Hvis et af inspektionsresultaterne er "NEJ", skal maskinen standses, 

repareres og undersøges igen, når reparationen er afsluttet, og det skal markeres i feltet "inspektion". 
Vælg den relevante inspektionsprocedure baseret på inspektionstypen. 
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Always for Better Access Solutions 
 

 

 

 

 

 

 

Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. 
No.128, East Jinzhou Avenue, Ningxiang High-tech Industrial Park, Changsha, Hunan, Kina 

 0086–400–601–5828 (Salg) / 0086–400–608–1289 (Service) 
 info@sinoboom.com 
 www.sinoboom.com 

 

 

Nordamerikansk datterselskab 
Sinoboom North American LLC 
310 Mason Creek Drive 
unit #100 
Katy, TX 77450, US 
Tlf: (281) 729–5425 
E-mail: info@sinoboom.us 

Australsk datterselskab 
Sinoboom Intelligent Equipment Pty 
Ltd. 
50/358 Clarendon St, South Melbourne VIC 
3205, Australien 
E-mail: au@sinoboom.com 

Europæisk datterselskab 
Sinoboom B.V. 
Nikkelstraat 26, NL-2984 AM Ridderkerk, 
Holland 
Tlf: +31 180 225 666 
E-mail: info@sinoboom.eu 
 

Singapore datterselskab 
Star Access Solutions Pte. Ltd. 
112 Robinson Road #03-01 Robinson 112 
Singapore 068902 
 
 

Koreansk datterselskab 
Sinoboom Korea Co., Ltd. 
95, Docheong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republikken Korea 
Tlf: 010–8310–8026 
E-mail: ka1@sinoboom.com 
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