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Vigtigt  

Sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisning skal læses, forstås og følges inden brug. Maskinen må kun 

betjenes af de trænede og autoriserede til at bruge den. Denne manual skal altid forefinde sig på maskinen. 

Kontakt SINOBOOM Ltd hvis du har spørgsmål omkring produktet.     
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Produkt specifikationer 

Specificationer Enhed GN2032 (GTJZ0608) GN2632 (GTJZ0808) 

Mål 

Længde m 2.39 2.39 

Bredde m 0.81 0.81 

Højde (Gelænder udfoldet) m 1.83 1.96 

Højde (Gelænder 

sammenfoldet) 
m 2.22 2.35 

Frihøjde mm 100 100 

Frihøjde (Enhed til beskyttelse 

imod huller i vejen slået ud) 

mm 22 22 

Maskinens vægt Kg 1770 1920 

Parametre 

Maks. platform højde m 6.3 8.1 

Maks. arbejdshøjde m 8.3 10.1 

Maks. horisontal forlængelse m 0.9 0.9 

Maksimum kapacitet Kg 380 250 

Akselafstand m 1.85 1.85 

Hjulspor m 0.81 0.81 

Venderadius 

Indvendig m 0 0 

Udvendig m 2.1 2.1 

Manuel kraft 

(Indendørs/Udendørs) 

N 200 400 

Spænding (DC) V 24 24 

Platform størrelse 

Længde m 2.25 2.25 

Bredde m 0.81 0.81 

Hjul 

Diameter mm 380 380 

Bredde mm 125 125 

Hydrauliksystemets kapacitet 

Hydrauliktankens kapacitet L 14 14 

Hydrauliksystemets kapacitet L 15 (med tank) 16 (med tank) 

Hydrauliksystemets tryk bar 248 248 

Spænding (DC) V 24  24 

Lydniveau dB 72 72 

Kørehastighed 

Sænket Km/t 0～3.2 0～3.2 

Hævet Km/t 0～0.8 0～0.8 

Klatreevne % 30 25 

Hastighed op/ned s 27/33 (uden last) 33/37 (uden last) 

Maks. Vindhastighed m/s 12.5（6 Class Wind) 0 (Indoor) 

Maks. Vinkel 
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For og bag  3° 3° 

Venstre og højre  1.5° 1.5° 

Specifikationer Enhed GN2046 (GTJZ0612) GN2646 (GTJZ0812) 

Mål 

Længde m 2.39 2.39 

Bredde m 1.15 1.15 

Højde (Gelænder 

sammenfoldet) 
m 1.6 1.73 

Højde (Gelænder foldet 

ud) 
m 2.22 2.35 

Frihøjde mm 100 100 

Frihøjde (Enhed til beskyttelse 

imod huller i vejen slået ud) 

mm 22 22 

Maskinens vægt 

(Indendørs/udendørs brug) 

Kg 2070 2490 

Arbejdsstørrelse 

Maks. platform højde m 6.3 8.1 

Maks. Arbejdshøjde m 8.3 10.1 

Maks. horisontal 

forlængelse 
m 0.9 0.9 

Maks. last Kg 550 450 

Akselafstand m 1.85 1.85 

Hjulspor m 1.15 1.15 

Venderadius 

Indvendig m 0 0 

Udvendig m 2.35 2.35 

Maks. tilladte sidekraft N 400 400 

Spænding (DC) V 24 24 

Platform størrelse 

Længde m 2.25 2.25 

Bredde m 1.15 1.15 

Hjul 

Mål mm 380 380 

Bredde mm 125 125 

Hydrauliksystemets kapacitet 

Hydrauliktankens kapacitet L 14 14 

Hydrauliksystemets kapacitet L 20 (med tank) 21 (med tank) 

Hydrauliksystemets tryk bar 248 248 

Spænding (DC) V 24  24 

Lydniveau dB 72 72 

Kørehastighed 

Sænket Km/t 0～3.2 0～3.2 

Hævet Km/t 0～0.8 0～0.8 

Klatreevne % 25 25 
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Hastighed op/ned s 33/35 (uden last) 35/37 (uden last) 

Maks. 

Vindhastighed 

Indendørs m/s 12.5 (Kategori 6 vind) 12.5 (Kategori 6 vind) 

Udendørs m/s 0 0 

Maks. Vinkel 

  For/bag  3° 3° 

  Venstre/højre  1.5° 1.5° 

Specifikationer Enhed GN3246 (GTJZ1012) GN4047 (GTJZ1212) 

Mål 

Længde M 2.39 2.39 

Bredde m 1.15 1.15 

Højde (gelænderet foldet) m 1.86 1.98 

Højde (gelænderet foldet ud) m 2.48 2.60 

Frihøjde mm 100 100 

Frihøjde (Enhed til beskyttelse 

imod huller i vejen slået ud) 

mm 22 22 

Total vægt (indendørs brug) 

 

 

 only) 

Kg 2380 2615 

Maskinens 

vægt(indendørs/udendørs brug) 

Kg 2570 2900 

Parametre 

Maks. platform højde m 10 11.9 

Maks. arbejdshøjde m 12 13.9 

Maks. Horisontal 

forlængelse 
m 0.9 0.9 

Maksimum kapacitet Kg 320 320 

Akselafstand m 1.85 1.85 

Hjulspor m 1.15 1.15 

Turning radius 

Indvendig m 0 0 

Udvendig m 2.35 2.35 

Manuel kraft 

(Indendørs/Udendørs) 

N 200 200 

Spænding (DC) V 24 24 

Platform størrelse 

Længde m 2.25 2.25 

Bredde m 1.15 1.15 

Hjul 

Diameter mm 380 380 

Bredde mm 125 125 

Hydrauliksystemets kapacitet 

Hydrauliktankens kapacitet L 14 14 

Hydrauliksystemets kapacitet L 34 (med tank) 35 (med tank) 

Hydrauliksystemets tryk bar 248 248 
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Spænding (DC) V 24  24 

Lydniveau dB 72 72 

Kørehastighed 

Sænket Km/t 0～3.2 0～3.2 

 

 

 

 

 

 

Hævet Km/t 0～0.8 0～0.8 

Klatreevne % 25 25 

Hastighed op/ned s 55/42 (uden last) 65/48 (uden last) 

Maks. 

Vindhastighed 

Udendørs m/s 12.5 (Kategori 6 vind) 12.5 (Kategori 6 vind) 

Indendørs  m/s 0 0 

Maks. Vinkel 

   For/bag  3° 3° 

   Venstre/højre  1.5° 1.5° 
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Beskrivelse af køretøjet 

GN2032 (GTJZ0608) 

GN2632 (GTJZ0808) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Platform dør 

2 Platformsgelænder 

3 Sikringspunkt til fastspænding 

4 Platform controller 

5 Dokument opbevaring (valgfri) 

6 Udvidelsesplatforme  

7 AC strømstik (valgfri) 

8 Pedal til platformsforlængelse 

9 Sikkerhedshåndtag (indre) 

10 Platform løft 

11 Advarselslys 

12 Rat 

13 Enhed til beskyttelse imod 

huller i vejen 

14 LCD Display 

15 Jord controller 

16 Baghjul 

17 Transport fastspænding 

18 Stige/transport fastspænding 

19 Nødnedstigningshåndtag 

20 Tænd/sluk knap 

21 Batteri oplader 

22 Opladningsstik (alternativt) 

23 Manuel 

bremseudløsningsventil 

24 Stik til platformens 

strømenhed 
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GN2046 (GTJZ0612) 

GN2646 (GTJZ0812) 

GN3246 (GTJZ1012) 

GN4047 (GTJZ1212) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Platform dør 

2 Platformsgelænder 

3 Sikringspunkt til fastspænding 

4 Dokument opbevaring (valgfri) 

5 Platforms controller 

6 AC strømstik (valgfri) 

7 Platform forlængelse 

8 Pedal til platformsforlængelse 

9 Sikkerhedshåndtag (Indre, 2stk. 

til GN3246 (GTJZ1012) og GN4047 

(GTJZ1212), 1 stk. til GN2046 

(GTJZ0612) og  GN2646 (GTJZ0812) 

10 Knap til hævelse af platform 

11 Advarselslys 

12 Rat 

13 Enhed til beskyttelse imod 

huller i vejen 

14 LCD display 

15 Jord controller 

16 Baghjul 

17 Manuel 

bremseudløsningsventil 

18 Transportfastspænding 

19 Stige/Transportfastspænding 

20 Nødnedstigningshåndtag 

21 Tænd/sluk knap 

22 Batteri oplader 

23 Opladningsstik (alternativt) 

24 Stik til platformens 

strømenhed
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Sikkerhedsbestemmelser 

Fare 

Manglende overholdelse af anvisningerne og sikkerhedsforskrifterne i denne manual vil 

resultere i død eller alvorlig personskade. 

 

Brug ikke maskinen medmindre： 

Du har forstået og benyttet sikkerhedsforanstaltningerne i denne manual. 

1. Undgå farlige situationer. 

Læs og forstå ovenstående regler, før du går videre 

2. Lav altid inspektion før ibrugtagning. 

3. Lav altid funktions test før brug. 

4. Lav altid inspektion af arbejdsstedet. 

5. Benyt kun maskinen til det den er designet til.  

➢ Læs, forstå og følg instruktionerne givet af producenten, sikkerhedsmanualer, betjeningsvejledning og 

mærkaterne på maskinen. 

➢ Læs, forstå og overholde sikkerhedsregler og arbejdsbestemmelser. 

➢ Læs, forstå og overholde alle gældende statslige bestemmelser. 

➢ har modtaget træning omkring hvordan man bruger maskinen sikkert. 

 

Fareklassificering 

Symbolerne, farvemærkerne og den symbolske tekst, der anvendes af SINOBOOM på produktetiketterne, er 

som følger: 

 

Advarselsskilte bruges til at indikere potentiel personskade. Følg alle 

sikkerhedsanmodninger efter tegnet for at undgå mulig skade eller død. 

 

 

Røde tegn bruges til at indikere en nødsituation, som hvis ikke undgås, kan føre til 

død eller alvorlig skade. 

 

Orange tegn bruges til at indikere en potentielt farlig tilstand, som hvis ikke undgås, 

kan føre til død eller alvorlig skade. 

 

Gul med et sikkerheds advarselsskilt bruges til at indikere en potentielt farlig tilstand, 

som hvis ikke undgås, kan forårsage mindre eller moderat personskade. 

 

Gul uden sikkerheds advarselsskilt bruges til at angive en potentielt farlig situation, 

som hvis ikke undgås, kan medføre tab af ejendom. 

 

Grønne tegn bruges til betjenings- eller vedligeholdelsesoplysninger. 
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Elektrisk stød 

Denne maskine er ikke insuleret og har ikke en funktion til beskyttelse mod elektrisk stød. 

 

 

Hold forsvarlig afstand til de strømførende ledninger og 

apparater i henhold til de gældende lovmæssige bestemmelser 

og nedenstående skema. 

 

Spænding 
Min. sikkerhedsafstand 

m 

0 V til 50 V 3,05 m 

50 V til 200 V 4,60 m  

200 V til 350 V 6,10 m 

350 V til 500 V 7,62 m 

500 V til 750 V 10,67 m 

750 V til 1000 V 13,72 m 

 

Tag højde for, at platformen kan bevæge sig, at de elektriske ledninger kan gynge eller hænge ned, og pas på 

stærke vindstød. Maskinen må ikke betjenes i tordenvejr eller stormvejr. 

 

Hold afstand til maskinen, hvis den kommer i berøring med strømførende ledninger.  Hverken mandskab 

på jorden eller i platformen må berøre eller betjene maskinen, før der slukkes for strømmen til de 

strømførende ledninger.   

 

Maskinen må ikke bruges som jordforbindelse ved svejsearbejde. 

Væltningsfare 

Personale, udstyr og materialer på platformen må ikke overstige den maksimale lastkapacitet. 

 

GN2034 (GTJZ0608) 

Maks. Lastkapacitet for platformen 

Platformsforlængelsen 380kg 

Kun platformen 260kg 

Kun forlængelsen 120kg 

 

GN2632 (GTJZ0808) 

 Maks. Lastkapacitet for platformen 

Platformsforlængelsen 250kg 

Kun platform 130Kg 

Kun forlængelsen 120kg 
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GN2046 (GTJZ0612) 

 Maks. Lastkapacitet for platformen 

Platformsforlængelsen 550kg 

Kun platform 430Kg 

Kun forlængelsen 120kg 

 

GN2646 (GTJZ0812) 

Maks. Lastkapacitet for platformen 

Platformsforlængelsen 450kg 

Kun platform 330kg 

Kun forlængelsen 120kg 

 

 

GN3246 (GTJZ1012) 

Maks. Lastkapacitet for platformen 

Platformsforlængelsen 0.320 

Kun platform 200Kg 

Kun forlængelsen 120kg 

 

 

GN4047 (GTJZ1212) 

Maks. Lastkapacitet for platformen 

Platformsforlængelsen 0.320 

Kun platform 200Kg 

Kun forlængelsen 120kg 

 

 

 

Platformen må ikke hæves, medmindre maskinen står på et fast, plant underlag. 

 

 

Hældningsalarmen må ikke bruges som niveauindikator. 

Hældningsalarmen på platformen lyder kun, hvis maskinen er 

stærkt vippet. 

 

 

Hvis alarmen går: 

Sænk platformen. Flyt maskinen til solidt, jævnt underlag. 

Hvis vippealarmen lyder under løft af platformen, skal du være meget omhyggelig med at sænke platformen. 

Udskift ikke niveau eller grænsekontakt. 

Kør ikke hurtigere end 0,8 km/t, når platformen er hævet. Når platformen er hævet, kan maskinen ikke køre 

på ujævnt terræn, ustabile overflader eller under andre farlige forhold. 



                           GN2032&2632&2046&2646&3246&4047 GTJZ0608&0808&0612&0812&1012&1212 Betjeningsvejledning 

12 

 

Maskinen må ikke betjenes i stærk blæst. Platformens eller 

lastens overfladeareal må ikke forøges. Forøges det område, 

der er udsat for vinden, forringes maskinens stabilitet. 

 

Når maskinen er på en ujævn overflade med grus eller andre 

ujævne overflader, i nærheden af huller eller stejle skråninger, skal du være forsigtig og reducere hastigheden. 

 

Maskinen må ikke køres på en rampe, der overstiger maskinens maksimale klatreevne, og den maksimale 

rampekapacitet {30% (17°), 25% (14°)} gælder for maskinen i sammentrukket tilstand. 

 

Undgå ændringer i grænseafbryderen. 

 Når man er på platformen, skal man ikke skubbe og trække objekter udenfor den. 

 Maks. Tværgående kraft: 

Indendørs 400N 

Udendørs 200N 

 

 

Maskindele, der har indflydelse på sikkerheden og stabiliteten, må ikke ændres eller 

frakobles. 

Komponenter, der er afgørende for maskinens stabilitet, må ikke udskiftes med komponenter med en anden 

vægt eller andre specifikationer. 

Platformen beregnet til arbejde med luftledninger/ antenner må ikke modificeres eller ændres uden skriftlig 

tilladelse fra producenten.  

Andre enheder installeret på platformen og gelænderet til at holde værktøj og andre materialer vil øge vægten 

og overfladearealet af platformen, og derved øge platformens vægt. 

Fast eller hængende last må ikke placeres på eller fastgøres til nogen del af maskine.  

 

Stiger eller stilladser må ikke placeres i platformen eller op ad 

nogen af maskinens del. 

 

Maskinen må ikke benyttes på en bevægelig overflade eller 

et køretøj. Kontrollér, at alle dæk er i god stand, at 

kronemøtrikkerne er forsvarligt spændt, samt at splitterne er 

korrekt monteret. 

Der må ikke anvendes batterier, der vejer mindre end de originale. Batteriet producerer ikke kun strøm, 

men fungerer også som modvægt. De er afgørende for maskinens stabilitet. 

 

For：GN2032,2632,2046,2646,3246 (GJZ0608, 0808, 0612, 0812, 1012) 

Hvert batteri skal veje 28kg. 

For: GN4047 (GTJZ1212) 

Hvert batteri skal veje 33Kg. 

Brug ikke maskinen som kran. 

Platformen må ikke bruges til at skubbe maskinen eller andre genstande. 
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Platformen må ikke berøre tilstødende bygninger/genstand. 

Platformen må ikke bindes til tilstødende bygninger/genstande. 

Lasten må ikke placeres uden for platformens afgrænsning. 

Brug ikke maskinen når venstre og højre dør er åben. 

Platform controlleren må ikke bruges til at frigøre platformen, hvis den sidder fast eller på anden måde 

hindres af en tilstødende bygning/genstand. Alle personer skal være nede fra platformen, inden man forsøger 

at frigøre platformen vha. jord controlleren. 

 

Nedstyrtningsfare 

Personer på platformen skal være iført sikkerhedsbælte eller -sele og overholde de 

gældende lovbestemmelser. Fastgør sikkerhedswiren til ankeret på platformen. 

 

Man må ikke sidde, stå eller kravle på gelænderne. Når man er på platformen, skal man 

altid stå på platformens gulv.  

 

 Man må ikke kravle ned fra platformen, når den er hævet. 

Platformens gulv skal holdes rent. 

Man må ikke gå til/fra platformen medmindre maskinen er helt 

stoppet. 

Luk indgangsdøren, inden du bruger maskinen. Hvis 

beskyttelsesbjælken ikke er korrekt installeret, og indgangsdøren ikke 

er lukket, må du ikke betjene maskinen. 

 

Knusningsfare 

 

  Vær opmærksom på steder med begrænset udsyn og blinde vinkler, når maskinen 

køres eller betjenes. 

 

Vær opmærksom på platformens placering, når maskinen flyttes. 

 

Kontrollér, at der ikke er hængende forhindringer eller lignende risici i arbejdsområdet. 

 

 Pas på risikoen for at sidde fast, når du holder platformens 

beskyttelsesrampe.  

Vær forsigtig, når du bruger platformens controller og chassis 

controlleren. 

Farvede retningspile viser funktionerne for kør, løft og styring. 

Brugere skal overholde brugerregler, arbejdsbetingelser og 

regler om brug af beskyttelsesudstyr. 

Inden bremserne løsnes, skal maskinen være på lige underlag eller fastgjort. 
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Platformen må ikke sænkes, medmindre alle personer og 

hindringer er væk fra området omkring maskinen. 

Kørehastigheden skal tilpasses underlagets beskaffenhed, 

hårdhed og hældning, mandskabets placering samt evt. andre 

faktorer, der kan forårsage kollision. 

Maskinen må ikke betjenes i umiddelbar nærhed af en kran 

el.lign., medmindre kranens betjeningsgreb er last, og/eller der er truffet forholdsregler med henblik på at 

modvirke kollision. 

Der må ikke køres vildt eller “pjattes”, mens maskinen betjenes. 

 

Knusningsfare 

Placer ikke dine hænder og arme, hvor de kan blive knust eller fanget. 

Arbejd ikke på platformen eller i nærheden af saksearmen, når sikkerhedshåndtaget ikke er på plads. 

Ved brug af controlleren på jorden for at betjene maskinen, skal du vedligeholde normal vurdering og 

planlægning.  

Opretholde passende afstand mellem operatør, maskine og faste objekter. 

 

Fare for komponentbeskadigelse 

Brug ikke batterier eller opladere over 24V til at starte enheden. Maskinen må ikke bruges som 

jordforbindelse ved svejsearbejde. 

 

Fare for eksplosion og brand 

Brug ikke maskinen I farlige områder eller områder hvor der kan være brand- eller eksplosionsfarlige 

gasser eller partikler. 

 

Fare for beskadigelse af maskinen 

Maskinen må ikke benyttes, hvis den er beskadiget eller defekt. 

Inspicér maskinen omhyggeligt inden brug, og afprøv samtlige funktioner inden hvert skift. En beskadiget 

eller defekt maskine skal med det samme mærkes og tages ud af drift. 

Kontrollér, at alt vedligeholdelsesarbejde, der er anført i denne vejledning og betjeningsvejledningen til 

denne maskine er udført. 

Kontrollér, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. 

Kontrollér, at betjenings- og servicemanualen er i god stand, læselige og placeret I opbevaringsboksen på 

platformen. 

 

Fare for legemsbeskadigelse 

Maskinen må ikke betjenes i tilfælde af luft- eller hydraulikolielækage. En luft- eller hydraulikolielækage 
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kan give forbrændinger og/eller gennemtrænge huden. 

At røre nogle dele under underpladen ved en fejl, kan medføre slemme skader. Kun trænet personale bør 

åbne højre og venstre dør for at reparere maskinen. 

Forslag: Operatøren skal kun udføre vedligeholdelse under inspektionen før brug. Under brug, skal den 

venstre og højre dør på chassiset lukkes og låses. 

 

Sikkerhed mellem svejselinje og platform 

Læs, forstå og overhold alle advarsler og instruktioner, der er vedhæftet til svejsningsenhederne. Tilslut kun 

svejsestrækninger eller kabler, når svejsemaskinerne er slukket. Betjen KUN, efter at svejsekablerne er 

korrekt tilsluttet. 

 

Efter brug 

1. Vælg et sted. Hvor der er fast jord, ingen hindringer og ingen intens trafik. 

2. Nedsænk platformen. 

3. Drej nøglen til “sluk” position, og tag nøglen ud for at undgå uautoriseret brug. 

4. Brug en kile til at holde maskinen. 

5. Oplad batteriet. 

 

Batteriets sikkerhed 

 

Fare for forbrænding 

Batterier indeholder syre. Bær altid beskyttelsesudstyr og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med batterier. 

 

 

 

 

Undgå at spilde eller berøre batterisyren. 

 

Spildt batterisyre neutraliseres med natron og vand. 

 

Batterierne og opladeren må ikke udsættes for vand og/eller regn under opladningen. 

 

Eksplosionsfare 

 Batterier kan afgive eksplosionsfarlig gas. Hold gnister, Flammer og tændte cigaretter 

væk fra batteriet. 

 

Batteripolerne og kabelklemmerne må ikke berøres med værktøj, der kan forårsage 

gnister. 
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Fare for komponentbeskadigelse 

Brug udelukkende de opladerer foreslået af producenten til at oplade batterierne. 

 

Fare for livsfarligt elektrisk stød 

Batteriopladeren må kun tilsluttes et jordet, treledet AC-udtag.  

 

 

Inspicér dagligt for beskadigede ledninger og kabler. Beskadigede dele skal udskiftes, inden maskinen 

betjenes. 

Undgå at berøre batteripolerne, da der er risiko for elektrisk stød. Man bør ikke bære fingerringe, ure eller 

andre smykker. 

Væltningsfare 

Der må ikke anvendes batterier, der vejer mindre end de originale. Batterierne bruges som modvægt og er 

afgørende for maskinens stabilitet. Samtlige batterier skal veje 33 kg. 

 

For： GN2032, GN2632, GN2046, GN2646, GN3246 (GJZ0608、GTJZ0808、GTJZ0612、GTJZ0812、

GTJZ1012) 

Hvert batteri skal veje 28kg. 

For: GN4047 (GTJZ1212) 

Hvert batteri skal veje 33kg. 

 

Hævefare 

Når batteriet skal skiftes, skal der bruges det korrekte antal personer og den korrekte løfteteknik. 

 

Inspektion før ibrugtagning 

Undlad at bruge maskinen, medmindre: 

 

Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og 

retningslinierne i denne betjeningsvejledning. 

1 Undgå farlige situationer. 

2 Inspicér altid maskinen inden brug. 

3 Foretag altid funktionstest inden brug. 

4 Inspicér arbejdsstedet. 

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.  

Forstå ovenstående regler, før du fortsætter til næste trin. 
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Principper 

 

Det er operatørens ansvar at foretage inspektion før ibrugtagning og planlagt vedligeholdelse. 

 

Inspektion før ibrugtagning er en visuel inspektion, der udføres af operatøren inden hver brug. Inspektionen 

har til formål at fastslå, om der er noget galt med maskinen, inden operatøren foretager funktionstests. 

 

Inspektion før ibrugtagning har desuden til formål at fastslå, om det er nødvendigt at foretage planlagt 

vedligeholdelse. Operatøren må kun udføre de planlagte vedligeholdelsesprocedurer, der er anført i denne 

vejledning. 

Se listen over maskiner og komponenter. Tjek alle ting og steder for ændringer, skader, løshed, eller 

manglende dele. 

 

Maskinen må ikke benyttes, hvis den er blevet beskadiget eller ændret. Hvis der konstateres beskadigelse 

eller afvigelser fra maskinens oprindelige stand, skal den mærkes og tages ud af drift.  

 

Maskinen må kun repareres af en autoriseret servicetekniker i henhold til fabrikantens specifikationer. Når 

reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning, inden han går videre til 

funktionstests. 

Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af autoriserede serviceteknikere i henhold til 

fabrikantens specifikationer og kravene i ansvarsvejledningen. 

 

Symbol Information 

Nedenstående symboler anvendes i denne betjeningsvejledning som en hjælp til at forstå instruktionerne. 

 

 

Angiver, at der kræves værktøj for at gennemføre denne procedure. 

 

 

 

Angiver, at der kræves nye dele for at gennemføre denne procedure. 

 

 

Inspektion før ibrugtagning 

 Kontrollér at både betjenings- og sikkerhedsmanualen er i god stand, læselige og placeret i 

opbevaringsboksen på platformen. 

 Kontrollér, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Se afsnittet Mærkater. 

 Kontrollér, om der er hydraulikolielækage, og om oliestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt olie. 

 Kontrollér, om der er batterivæskelækage, og om væskestanden er korrekt. Påfyld om nødvendig 

destilleret vand. Se ”Driftsvejledninger”. 

 

Tjek dele 

Kontroller følgende dele eller områder for skade, ukorrekt installation, tab eller mangler dele og 

uautoriserede ændringer: 
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 Elektriske dele, ledninger og elektriske kabler 

 Den hydrauliske kraftenhed, tanken, fittings, slanger, cylindre og manifolder 

 Batteri og stik 

 Drivmotor og bremser 

 Manuel bremseudløsningsventil 

 Dæk 

 Sikkerhedshåndtag  

 Grænseafbryder og horn 

 Alarmer og LED 

 Møtrikker, bolte og andre fastgøringsdele 

 Platformsdør 

 Automatisk sikring mod huller i vejen 

 Platformsudvidelse 

 Saksarme og fastgøringsdele 

 Platforms controller joystick 

 

Tjek hele maskinen 

Kontrollér hele maskinen for: 

 

 Revner i svejsesamlinger eller konstruktionskomponenter 

 Buler i eller anden beskadigelse af maskinen: 

rust, korrosion eller oxidation er en alvorlig sag 

 Kontrollér, at samtlige konstruktionskomponenter og andre afgørende dele forefindes, og at samtlige 

tilhørende fastgørelser og tappe sidder på plads og er spændt 

 Hæv platformens gelænder og montér sikkerheds pin og kabel. 

Tjek hydraulikoliestanden 

Det er altafgørende for, at maskinen fungerer korrekt og sikkert, at hydraulikoliestanden er 

korrekt. Ukorrekt hydraulikoliestand kan beskadige de hydrauliske dele. Med daglig kontrol er 

det muligt at opdage ændringer i oliestanden, som kan betyde, at der er fejl i hydrauliksystemet. 

Denne procedure udføres med platformen sænket.  

 

1. Åben den højre dør, og tjek på siden af den hydrauliske olie tank.  

Resulat: hydraulikoliestanden skal være mellem "add" og "full" afmærkninger.  

2. Påfyld olie om nødvendigt. Undgå overfyldning. 

 

Hydraulik olie type                 

Normal temperatur (-10℃~40℃): LHM46  

Kold（-30℃~-10℃）: HV32 

Høj temperatur(＞40℃）：L-HM68 

Ekstrem kold (-30℃): Afhænger af andre betingelser: 

Fabrikken kan tilføje hydraulisk olie efter kundens forespørgsel. 
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Tjek batteri 

 Det er altafgørende for motorens ydeevne og driftssikkerheden, at batteriet er i god stand. 

Ukorrekt væskestand eller beskadigede kabler og forbindelser kan resultere i beskadigelse af 

motorens dele samt farlige situationer. 

 

Fare for elektrisk stød. Fare for livsfarligt elektrisk stød. Berøring af elektriske 

kredsløb kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Man bør ikke bære 

fingerringe, ure eller andre smykker. 

 

Fare for legemsbeskadigelse. Batterier indeholder syre. Undgå at spilde eller berøre 

batterisyren. Spildt batterisyre neutraliseres med natron og vand. 

 

Udfør denne test, når batterierne er helt opladede: 

1.  Tag beskyttelsesudstyr og -briller på. 

2.  Kontrollér, at batteriets stik ikke er korroderede. 

3.  Kontrollér, at batteriets beslag og stik er spændt korrekt. 

Terminalbeskyttere og korrosionsforsegling hjælper med at eliminere korrosion på 

batteriterminaler og kabel. 

Funktionstest 

Undlad at bruge maskinen, medmindre： 

 

Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og 

retningslinjerne i denne vejledning. 

1. Undgå farlige situationer. 

2. Inspicér altid maskinen inden brug. 

3. Foretag altid funktionstest inden brug. 

4. Inspicér arbejdsstedet. 

5. Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.  

 

Sæt dig grundigt ind i ovenstående regler før du går videre til næste trin. 

 

Principper 

 

Funktionstestene har til formål at finde eventuelle fejlfunktioner, inden maskinen tages i brug. Operatøren 

skal følge trin-for-trin-instruktionerne og teste samtlige maskinens funktioner. 

En maskine med fejlfunktion må aldrig tages i brug. Hvis der konstateres fejlfunktioner, skal maskinen 

mærkes og tages ud af drift. Maskinen må kun repareres af en autoriseret servicetekniker i henhold til 

fabrikantens specifikationer. 

Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning og funktionstests, 

inden maskinen tages i brug. 
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Forberedelse til funktionstest 

1 Vælg et afprøvningsområde, der er stabilt, plant og uden forhindringer. 

2 Kontrollér, at batteripakken er tilsluttet. 

 

Test af jord controlleren 

 

1 Styres fra jord controlleren 

2 Styres fra platforms controlleren 

3 Nøglekontakt 

4 Platform op/ned knap 

5 Nødstopknap 

6 Antal timer tilbage 

 

 

 

1 De røde "Nødstop” knapper på platforms- og jordcontrolleren skal være i tændt position 

2 Drej nøglekontakten til jord controller positionen 

 

Resultat: De relevante LED'er lyser, og der vises ingen fejlmeddelelser. 

 

Test Nødstop 

1 Tryk den røde “Nødstop” knap til sluk positionen 

Resultat：Ingen funktioner virker 

 

2 Træk den røde “Nødstop” knap ud til tændt positionen. 

Test op og ned funktioner 

1 Start hævning. 

Resultat：Platformen hæves. 

 

2 Start sænkning 

Resultat：Platformen sænkes og alarmen der indikerer sænkning begynder. 

 

Test nødsænkningsfunktionen 

1 Start med at hæve platformen så højt som muligt. 

 

2 Træk i nødsænkningshåndtaget (Forrest til venstre på chassiset). 

Resultat：Platformen sænkes, og stopper med at sænkes efter at håndtaget løsnes. Alarmen begynder ikke 

når platformen sænkes. 
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Platform controller 

 

Test Nødstop 

1 Skift til platform controlleren. 

2 Den røde “Nødstop” knap på platform controlleren on skal være i slukket positionen  

Resultat：ingen funktioner virker. 

3 Sæt den røde “nødstop” knap til tændt positionen.  

 

Test Horn 

1   Tryk på Horn knappen. 

Resulat: Hornet lyder. 

“Tænd” 

knap 

Drej H 

Nødstop 

Frem/tilbage 

Drej V 
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Test tændknap 

1   Tryk ikke start knappen til funktioner på styrehåndtaget ned. Bevæg styrehåndtaget den vej som pilene 

indikerer. 

Resultat: Ingen funktioner virker. 

 

Test hæve/sænke funktion 

1   Tryk på lift knappen og lyset bliver tændt 

2   Skub håndtaget fremad for at hæve kurven. 

Resultat：Platformen går opad. Automatisk beskyttelse mod huller i vejen begynder at virke. 

4 Slip styrehåndtaget 

Resultat: Platformen stopper med at blive hævet 

5 Hold styrehåndtaget den vej som pilen viser, og skub styrehåndtaget bagud for at starte sænkefunktionen. 

Resultat: Platformen sænkes mens at advarselsalarmen lyder.  

Bemærk: Ovenstående procedure skal gøres i én omgang. 

 

Test styring 

1 Tryk på køreknappen, som vil lyse. 

2 Tryk og hold Drej V knappen på styrhåndtaget.  

Resultat：Køretøjet drejer til venstre. 

3 Tryk og hold Drej H knappen på styrhåndtaget. 

Resultat：Køretøjet drejer til højre. 

Test kør og bremse funktion 

1 Tryk på køreknappen, som vil lyse.  

2 Skub håndtaget mod den fremadpegende pil og maskinen begynder at bevæge sig. Skub håndtaget 

tilbage til center positionen.  

Resultat: Maskinen bevæger sig fremad, og stopper. 

1 Skub håndtaget mod den bagudpegende pil og maskinen begynder at bevæge sig. Skub håndtaget 

tilbage til center positionen.  

Resultat: maskinen bevæger sig bagud, og stopper. 

Bemærk: bremserne skal kunne stoppe maskinen på enhver stigning maskinen er i stand til at køre op ad. 

 

Test vægtsystem 

Før testen, bør operatøren hæve og sænke maskinen minimum to gange for at sikre sig at der er normal 

smørrelse imelllem blokke og sti. 

1 Saksarmen er fuldt trukket ind og platform sænket.  

2 Tilføj gradvist vægt til platformen. 

 

Resultat： 

GN2032 (GTJZ0608) 

Når vægten er lavere end 380kg, skal platformen kunne løftes til den højeste position. Når vægten er højere 

end 380kg men lavere 450kg (platformens maks. last) vil overbelastningsindikatoren tændes. Plaformens 
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maksimale højde er 2.6m.  

GN2632 (GTJZ0808) 

Når vægten er lavere end 250kg, skal platformen kunne løftes til den højeste position. Når vægten er højere 

end 250kg men lavere 300kg (platformens maks. last) vil overbelastningsindikatoren tændes. Plaformens 

maksimale højde er 3m. 

GN2046 (GTJZ0612) 

Når vægten er lavere end 550kg, skal platformen kunne løftes til den højeste position. Når vægten er højere 

end 550kg men lavere 650kg (platformens maks. last) vil overbelastningsindikatoren tændes. Plaformens 

maksimale højde er 2.6m. 

GN2646 (GTJZ0812) 

Når vægten er lavere end 450kg, skal platformen kunne løftes til den højeste position. Når vægten er højere 

end 450kg men lavere 540kg (platformens maks. last) vil overbelastningsindikatoren tændes. Plaformens 

maksimale højde er 3m. 

GN3246 (GTJZ1012) 

Når vægten er lavere end 320kg, skal platformen kunne løftes til den højeste position. Når vægten er højere 

end 320kg men lavere 380kg (platformens maks. last) vil overbelastningsindikatoren tændes. Plaformens 

maksimale højde er 3m. 

GN4047 (GTJZ1212) 

Når vægten er lavere end 320kg, skal platformen kunne løftes til den højeste position. Når vægten er højere 

end 320kg men lavere 380kg (platformens maks. last) vil overbelastningsindikatoren tændes. Plaformens 

maksimale højde er 3m. 

 

Test begrænset hastighed 

1 Tryk på knappen til hævning, som lyser op. 

2 Hæv platformen ca. 2m. 

Resultat: Den automatiske beskyttelse mod huller i vejen begynder at virke. 

3  Tryk på kør knappen, og bevæg langsomt håndtaget til maks. hastighedsposition. 

Resultat：Maskinen bevæger sig med en hastighed på op til 10m hver 45 sekunder. 

 

Bemærk: Hvis maskinen bevæger sig mere end 10m på 45 sekunder, skal maskinen stoppes, og fejlen findes. 

 

Test hældningssensoren 

Bemærk: Brug platform controlleren til at styre udstyret på jorden og stå ikke på platformen. 

 

1 Sænk platformen helt 

For GN2032, GN2632 (GTJZ0608, GTJZ0808): 

Placér to planker der er 21mm høje og 50 x 100mm lange under de to hjul til venstre (eller højre) og kør 

maskinen langs dem.  

For GN2046, GN2646, GN3246, GN4047 (GTJZ0612, GTJZ081, GTJZ1012, GTJZ1212) 

Placér to planker der er 30mm høje og 50 x 100mm lange under de to hjul til venstre (eller højre) og kør 

maskinen langs dem.  

2 Skift controllerens funktion til hævefunktionen, og hæv platformen 2 meter. 

Resultat: Platformen stopper med at hæves, væltningsalarmen går igang, platforms og jord display viser 
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koden LL. 

3 Sænk platformen, skift til kørefunktion, fjern plankerne. 

4 Placér to planker der er 100mm høje og 50 x 100mm lange under de to hjul foran (eller bagved) og 

kør maskinen op på de to planker. 

5 Skift controllerens funktion til hævefunktionen, og hæv platformen 2 meter. 

Resultat：Platformen stopper med at hæves, væltningsalarmen går igang, platforms og jord display viser 

koden LL. 

6. Sænk platformen, skift til kørefunktion, fjern plankerne. 

 

Test enhed til beskyttelse mod huller i vejen 

Bemærk: Den automatiske beskyttelse mod huller I vejen skal starte automatisk når platformen hæves. 

Den automatiske beskyttelse mod huller I vejen vil tænde to begrænsningsknapper for at begrænse 

hastigheden. Hvis den automatiske beskyttelse mod huller I vejen ikke virker, vil en alarm udløses og 

maskinen vil stoppe. 

1. Hæv platformen 

Resultat：Når platformen hæves og saksarmene er udvidet, vil beskyttelsen mod huller i vejen 

automatisk blive slået til.  

2. Tryk på den vesntre og højre plade til beskyttelse. 

Resultat: Enheden kan ikke vendes opad. 

3. Sænk platformen 

Resultat: Enheden trækkes automatisk tilbage 

4. Put et stykke træ der er 50mm højt og 50 × 100mm bredt under beskyttelsen af mekanismen og 

hæv platformen. 

     Resultat: Alarmen lyder når  platformen hæves uden enheden. Platform og jord controllerne viser 

18. Maskinen vil hverken hæves eller køre. 

5. Sænk platformen og fjern planken. 

 

Inspektion af arbejdsplads 

Undlad at bruge maskinen medmindre: 

 

Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og 

retningslinierne i denne betjeningsvejledning. 

1 Undgå farlige situationer. 

2 Inspicér altid maskinen inden brug. 

3 Foretag altid funktionstests inden brug. 

4 Inspicér arbejdspladsen. 

5 Brug kun maskinen som anvist i instruktionerne og kun til det formål den er beregnet til.  

 

Sæt dig grundigt ind i ovenstående regler inden du fortsætter til næste trin. 

 

Principper 

 

Inspektionen af arbejdspladsen hjælper operatøren med at afgøre, om maskinen kan betjenes sikkert på 
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arbejdsstedet. Den skal foretages af operatøren, inden maskinen flyttes til arbejdsstedet. 

Det er operatørens ansvar at være opmærksom på eventuelle risici på arbejdsstedet og holde øje med og 

undgå disse i forbindelse med flytning, opstilling og betjening af maskinen. 

 

Undgå følgende: 

 Skrænter eller huller. 

 Bump, forhindringer på underlaget og affald. 

 Skæve overflader 

 Ustabile eller glatte overflader. 

 Hængende forhindringer og højspændingsledninger. 

 Farlige placeringer. 

 Utilstrækkeligt bæredygtigt underlag i forhold til maskinens belastningskraft.  

 Vind- og vejrforhold. 

 Tilstedeværelse af uautoriserede personer.  

 Andre potentielt farlige forhold. 

 

 

Driftsvejledning 

Undlad at bruge maskinen, medmindre: 

 

Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og 

retningslinierne i denne betjeningsvejledning. 

1 Undgå farlige situationer. 

2 Inspicér altid maskinen inden brug. 

3 Foretag altid funktionstests inden brug. 

4 Inspicér arbejdspladsen. 

5 Brug kun maskinen som anvist i instruktionerne og kun til det formål den er beregnet til.  

 

Sæt dig grundigt ind i ovenstående regler inden du fortsætter til næste trin. 

 

Principper 

Det er operatørens ansvar at udføre inspektion før brug, og daglig vedligeholdelse. 

 

Kontrol før brug er en intuitiv inspektionsproces, der udføres af operatøren før hver brug. Formålet med 

kontrollen er at finde ud af, om der er et mærkbart problem med maskinen, før operatøren udfører 

funktionstest. 

 

Kontrol før brug er også nødvendig for at afgøre, om rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer er påkrævet. 

Operatører bør kun udføre rutinemæssige vedligeholdelse som angivet i denne vejledning. 

 

Nødstop 

På både jord- og platformscontrollerne er der en rød "Nødstop"-knap, som kan skubbes til SLUK-

positionen, hvilket får alle funktioner til at stoppe. 

Tryk på den røde "Nødstop"-knap på jord controlleren eller platform controlleren til slukket position, og 
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alle funktioner stopper. 

Maskinen har en rød "nødstop"-knap på chassiset. Når knappen trykkes til slukket position, er systemet 

slukket, alle funktioner stopper. 

 

Nødsænk 

Træk i nødsænkhåndtaget. 

Fra jorden 

1. Drej nøgleknappen til venstre på jord controlleren 

2. Den røde “Nødstop” skal være i tændt position.  

3. Sørg for, at batteriet er tilsluttet, inden du betjener maskinen. 

Justér position af plaform 

1. Bevæg op/ned som anvist på kontrolpanelet.  

Der kan ikke styres fra jord controlleren. 

 

Fra platformen 

1. Drej nøgleknappen til højre, til platform controller positionen. 

2. Træk "Nødstop" knappen på jord og platformen til tændt position. 

3. Sørg for, at batteriet er tilsluttet, inden du betjener maskinen. 

Justér position af platform 

1. Tryk på hæve-knappen, som vil lyse. 

2. Tryk og hold funktionen på styrehåndtaget for at slå knappen til. 

3. Bevæg håndtaget til at hæve/sænke som angivet på kontrolpanelet. 

 

Styring 

1 Tryk på styre-knappen, som vil lyse. 

2 Tryk og hold funktionen på styrehåndtaget for at slå knappen til. 

3 Drej rattet og tommelfingerknappen som er på toppen af styrehåndtaget. 

 

 

 

Følg de farvede pile på platform controlleren for at bestemme hvilken vej hjulene drejer. 

Kørsel 

1. Tryk på kør-knappen, som vil lyse. 

2. Tryk og hold funktionen på styrehåndtaget for at slå knappen til. 

3. Sæt farten op: Bevæg langsomt håndtaget så det kommer væk fra center positionen. 

4. Sæt farten ned: Bevæg langsomt håndtaget tilbage til center positionen 

5. Stop: Sæt håndtaget helt tilbage til center positionen eller slip funktionsknappen. 

 

Følg de farvede pile på platform controlleren for at bestemme hvilken retning maskinen peger. 
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Når platformen hæves, kan maskinen kun køre med begrænset hastighed. 

Batteri har indflydelse på maskinens ydeevne. Kørsel og funktionernes hastighed vil blive langsommere som 

batterikapacitetsmåleren indikerer at der er lavt batteri. 

 

Vælg hastighed for kørsel 

Maskinen kan køre med to hastigheder mens platformen er hævet. Langsom-tilstand er aktiveret når lampen 

der indikerer langsom kørsel er tændt. Når denne lampe er slukket, er hurtig-tilstand aktiveret. 

 

Tryk på knappen for at vælge hastighed. 

 

Bemærk: Når platformen hæves ud over den udpegede grænse, blinker knappen med lav hastighedstasten 

for at indikere, at kørehastigheden er lav. 

 

Forlængelse af platformen 

1. Træd på pedalen. 

2. Hold og skub plaformsforlængelsen ud. 

 

Bemærk: Stå ikke på forlængelses-platformen imens den er i bevægelse, og ikke sikret. Der er 3 steder 

forlængelsen skal sikres. Brug ikke forlængelsesplatformen hvis den ikke er sikret. 

 

3. Træd på pedalen så platformen kan trækkes tilbage. Slip pedalen, så forlængelsesplatofrmen kan 

sikres det rigtige sted. 

 

Sammenfoldeligt platformsgelænder 

The platform guardrail can be folded for easy transportation. Support the platform guardrail when using it. 

Platformens gelænder kan foldes sammen for lettere transport. Under brug skal gelænderet støttes. 

Gelændersystemet inkluderer en sammenfoldelig gelænder del af en sekundær platform og et 

sammenfoldeligt gelænder til en stillestående platform. Alle sektioner skal sikres af fire sikkerhedspins. 

 

1 Reducér og sammentræk platformen. 

2 Fjern platform controlleren. 

3 Inde på platformen, sidder der to sikkerhedspins på den forreste del af platformen for at forlænge det 

forreste gelænder på platformen. Sørg for at holde hænderne et sikkert sted. 

4 Fold gelænderet på begge sider. 

5 På bagsiden af den stationære platform, skal to sikkerhedspins fjernes. 

6 Vær forsigtig når du åbner døren og flyt dig til stigen, eller ned på jorden. 

7 Døren foldes til én enhed på de vesntre og højre gelændere.  

8 Fold gelænderet på begge sider.  

 

Når i brug, skal platformsgelænderet holdes den anden vej. Hold hver side af gelænderet med sikkerhedspins 

for at sikre korrekt installation. 

 

Platformens gelænder position, er refereret i beskrivelsen af maskinen. 
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Brug fra jord controller 

Der skal opretholdes en sikker afstand mellem operatøren, maskinen og det faste objekt. 

 

Du skal være opmærksom på maskinens retning, når du bruger controlleren. 

Batteri LED Display 

Tjek batteriniveauet på indikatoren på platformen. 

 

    Fuldt opladt 

    30% batteri 

    Batteriet skal oplades 

 

 

 

 

Batteriniveau for lavt 

 

 

 

 

Opladning af batteriet 

➢ Brug ikke eksterne opladere. 

➢ Oplad batteriet et velventileret sted. 

➢ Brug det korrekte AC input når du oplader, dette kan ses på mærkaten. 

1. Kontrollér, at batterierne er tilsluttet inden opladning. 

2. Afmontér batteriets ventilationshætte. 

3. Kontrollér batterisyreniveauet. Påfyld om nødvendigt destilleret vand (kun til pladerne er dækkede). 
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Undgå overfyldning under opladning. 

4. Sæt ventilationshætten på igen. 

5. Slut batteriopladeren til et jordet AC-kredsløb. 

6. Opladeren viser, når batteriet er fuldt opladet. 

7. Kontrollér batterisyreniveauet, når opladningen er færdig. Påfyld destilleret vand op til bunden af 

påfyldningsrøret. Undgå overfyldning.  

 

Transport og løftning 

 Nedenstående retningslinjer skal følges: 

 

➢ Det er nødvendigt at være fornuftig og forudseende for at styre maskinen, når den 

løftes med en kran eller en gaffeltruck (over 4 ton). 

➢ Transportkøretøjet skal være parkeret på et plant underlag. 

➢ Transportkøretøjet skal fastgøres/afsikres, for at forhindre at det ruller, når maskinen 

læsses. 

➢ Kontrollér, at køretøjets lastkapacitet, belastningsoverflade og kæder eller stropper er i stand til at bære 

maskinens vægt (se ”Specifikationer”). 

➢ Maskinen skal placers horisontalt eller fastspændes inden bremsen slippes. 

➢ Stram sikkerhedspins for at sikre at gelænderet ikke falder. Gelænderet skal altid være sikret når det er 

sænket. 

 

Bremsefrigørelse 

1. Blokér hjulene for at forhindre maskinen i at rulle. 

2. Sørg for, at chassiset er sikret, og at der ikke er nogen hindringer. 

3. Find den manuelle frigivelsesbremseventil placeret bag på chassiset. 

4. Tryk det sorte bremseudløsningsgreb for at åbne bremseventilen. 

5. Skub/træk det røde bremsehåndtag. 

 

Efter maskinen er lastet 

 

Blokér hjulene for at forhindre maskinen i at rulle. 

 

Sørg for sikker transport på lastbiler eller 

påhængskøretøjer 

 

1 Før afsendelse skal du dreje nøglekontakten til "sluk" 

position og fjerne nøglen. 

2 Kontroller maskinen grundigt for at forhindre løse 

eller usikkre dele. 

3 Sørg for, at den anvendte kæde eller bælte har 

tilstrækkelig belastningsstyrke. 

4 Brug mindst 2 kæder eller bælter. 

5 Juster låsen for at forhindre skade på kæden. 
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Flyttelse af maskine med gaffeltruck 

 

Tjek at udvidelsesplatformen, controlleren og chassis dele er spændt ordentligt fast. Fjern alle løse dele fra 

maskinen. 

  

Sænk platformen helt. Platformen skal blive nede under hele flytningen. 

 

Brug gaffeltruck “indgangene” på begge sider af stigen. 

 

Sigt gaflerne mod indgangene. 

 

Kør gaffeltrucken fremad indtil gaflerne er helt inde. 

 

Løft maskinen 0.4m, og læn gaflerne tilbage for at sikre maskinen. 

 

Ret gaflerne ud, før maskinen sættes ned. 

 

Bemærk: Løftes maskinen fra siden kan det skade delene. 

 

Løft maskinen 

 

Sænk platformen helt. Tjek at udvidelsesplatformen, controlleren og chassis dele er spændt ordentligt fast. 

Fjern alle løse dele fra maskinen. 

Bemærk: For bedre at beskytte platformens gelænder, skal rebene til at løfte maskinen være den korrekte 

længde. 

Kontrollér maskinens tyngdepunkt ved at aflæse billederne på denne side. 

 Kontrollér at løftestangen står i korrekt position. Justér løftestangen for at afværge maskinskade og holde 

maskinen i en lige position. 

 

 

Tyngdepunkt 

 

Model X akse Y akse 

GN2032 (GTJZ0608) 955mm 625mm 

GN2632 (GTJZ0808) 956mm 672mm 

GN2046 (GTJZ0612) 801mm 530mm 

GN2646 (GTJZ0812) 806mm 570mm 

GN3246 (GTJZ1012) 808mm 638mm 

GN4044 (GTJZ1212) 815mm 676mm 
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Mærkater 

Brug korrekt metode til at teste. Bekræft at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Tilføj de manglende 

mærkater og udskift de beskadigede mærkater. Rens kun mærkaterne med neutral sæbe og vand. 

Brug IKKE opløsningsmiddel, da det kan skade mærkaterne. 

Nedenunder ses numrene, beskrivelserne og antallet af sikkerhedsmærkaterne der skal være på maskinen. 

 

GN2032 (GTJZ0608) 

GN2632 (GTJZ0808) 

 

 

 

 

Nummer Beskrivelse Antal 

1 Fabrikantens logo 1 

2 Model 2 

3 Fabrikantens logo 1 

4 Maks dæktryk 4 

5 Pas på fodskader 4 

6 
Pas på når saksarmen er i bevægelse. Fastgør når der foretages 

vedligeholdelse. Læs service manualen. 
2 

7 Hold afstand fra kabler for at forhindre elektrisk stød. 2 

8 
Vedligeholdelse kan kun udføres af professionelt personale, og sørg for, at 

alle døre er lukket, når de betjenes. Læs betjeningsvejledningen. 
2 

9 Luk chassis døren når maskinen hæves eller køres. 2 

10 Pas på varme eller højtryksvæsker 1 

11 Hold afstand til maskinen når den er i brug. Læs betjeningsvejledningen. 2 

12 Nødsænkningshåndtag 1 

13 

Hold batteriet væk fra gnister eller eksplosioner. Undgå at syre i batteriet 

spilder over. Brug natron og vand til at neutralisere syreudslip. Læs 

betjeningsvejledningen. 

1 

14 Batteriet bruges til at modvirke maskinen. 1 

15 Pas på elektrisk stød og brug en god oplader 1 

16 Strømafbryderindikator 1 

17 Batteriopladningsspænding 1 

18 Læs betjeningsvejledningen 1 

19 For at undgå tipning må du ikke køre på ujævne veje 1 

20 
Hvis maskinen er vippet, lyder alarmen. Sænk platformen og kør maskinen 

til plan jord 
1 

21 Platform kapacitet 1 eller 2 

22 Løfteposition 4 

23 Sikkerhedshåndtag 1 

24 Gaffeltruck transport position 2 

25 
Før du frigiver den "manuelle udløsningsventil", skal du sikre udstyret og 

kile hjulene med kiler for at forhindre, at maskinen ruller og forårsager en 
1 
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knusningsulykke. 

26 Navneplade 1 

27 Oplader stik(alternativt) 1 

28 Stik til platform strømforsyning 1 



                   GN2032&2632&2046&2646&3246&4047 GTJZ0608&0808&0612&0812&1012&1212 Betjeningsvejledning 

33 

 



                   GN2032&2632&2046&2646&3246&4047 GTJZ0608&0808&0612&0812&1012&1212 Betjeningsvejledning 

34 

 



                   GN2032&2632&2046&2646&3246&4047 GTJZ0608&0808&0612&0812&1012&1212 Betjeningsvejledning 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   GN2032&2632&2046&2646&3246&4047 GTJZ0608&0808&0612&0812&1012&1212 Betjeningsvejledning 

36 

GN2046 (GTJZ0612) 

GN2646 (GTJZ0812) 

GN3246 (GTJZ1012)   

GN4047 (GTJZ1212) 

 

 

 

Nummer Beskrivelse Antal 

1 Fabrikantens logo 1 

2 Model 2 

3 Fabrikantens logo 1 

4 Maks dæktryk 4 

5 Pas på fodskader. 4 

6 
Pas på når saksarmen er i bevægelse. Fastgør når der foretages vedligeholdelse. Læs 

service manualen. 
2 

7 Hold afstand fra kabler for at forhindre elektrisk stød. 2 

8 
Vedligeholdelse kan kun udføres af professionelt personale, og sørg for, at alle døre er 

lukket, når de betjenes. Læs betjeningsvejledningen. 
2 

9 Luk chassis døren når maskinen hæves eller køres. 2 

10 Pas på varme eller højtryksvæsker 1 

11 Hold afstand til maskinen når den er i brug. Læs betjeningsvejledningen. 2 

12 Nødsænkningshåndtag 1 

13 
Hold batteriet væk fra gnister eller eksplosioner. Undgå at syre i batteriet spilder over. 

Brug natron og vand til at neutralisere syreudslip. Læs betjeningsvejledningen. 
1 

14 Batteriet bruges til at modvirke maskinen. 1 

15 Pas på elektrisk stød og brug en god oplader 1 

16 Strømafbryderindikator 1 

17 Batteriopladningsspænding 1 

18 Læs betjeningsvejledningen 1 

19 For at undgå tipning må du ikke køre på ujævne veje 1 

20 
Hvis maskinen er vippet, lyder alarmen. Sænk platformen og kør maskinen til plan 

jord 
1 

21 Platform kapacitet 1 eller 2 

22 Løfteposition 4 

23 Sikkerhedshåndtag 1 

24 Gaffeltruck transport position 2 

25 
Før du frigiver den "manuelle udløsningsventil", skal du sikre udstyret og kile hjulene 

med kiler for at forhindre, at maskinen ruller og forårsager en knusningsulykke. 
1 

26 Navneplade 1 

27 Oplader stik(alternativt) 1 

28 Plug for platform power supply 1 
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