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1 JOHDANTO
1.1

Yleistä

Käyttöopas
Kaikkien tuotettujen koneiden mukana toimitetaan kopio tästä käyttöoppaasta.
Käyttöopas on laadittu auttamaan käyttäjää ja huoltohenkilökuntaa koneen käyttö- ja
huoltotoimissa. Toimenpiteet on suunniteltu niin että työskentely tapahtuu turvallisesti.
Näissä kappaleissa kuvataan toimenpiteiden perustekniikat.
Taito ja tekniikka kehittyvät sitä mukaa kun käyttäjä alkaa tuntea konetta.
Huomaa:

Tämä käyttöopas on koneen oleellinen osa ja sen täytyy seurata konetta, jos se
myydään tai siirretään.

Tässä käyttöoppaassa kuvattuja ohjeita täydentää koneen luovutusvaiheessa annettava koulutus.
Muiden käytettävissä olevien lisävarusteiden suhteen katso niiden käyttö- ja huolto-oppaita.
Käyttöoppaan säilyttäminen
Tämä käyttöopas täytyy säilyttää koneen käyttöpaikassa ja sen tulee seurata työstön siirtoja, jotta
se on aina käyttäjän luettavissa.
Huomaa:

Jos käyttöopas katoaa tai menee pilalle, pyydä uusi kopio valmistajalta.

Tietoja omistusoikeudesta
Tämä käyttöopas sisältää omistusoikeuden suojaamia tietoja. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tätä opasta ei saa osittain tai kokonaan jäljentää tai valokopioida ilman JEKKO S.r.l:n kirjallista
suostumusta. Tätä asiakirjaa saa käyttää ainoastaan asiakas, jolle se on koneen mukana toimitettu
sen laitteiston käyttöä ja huoltoa varten, johon opas viittaa.
Tätä opasta laadittaessa on huomioitu kaikki toimenpiteet, jotka liittyvät koneen normaaliin
käyttöön ja säännölliseen huoltoon. Koneen oikeaa ja optimaalista käyttöä varten on siis tarkkaan
noudatettava annettuja ohjeita. Konetta saa käyttää vain sopiva, valmennettu henkilökunta.
Älä tee mitään muita kuin kuvattuja korjauksia tai toimenpiteitä. Kaikki toimenpiteet, jotka vaativat
koneen osien purkamista, on annettava valtuutetun teknisen henkilökunnan tehtäväksi.
Valmistaja ei millään tavoin vastaa henkilöille tai kotieläimille aiheutuneista suorista tai epäsuorista
vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttöoppaan tai koneen käyttämisestä muissa kuin
määritetyissä olosuhteissa. JEKKO S.r.l. pidättää oikeuden tehdä tähän käyttöoppaaseen ja
mahdollisesti myös saman mallin muihin myynnissä oleviin koneisiin, joilla on eri sarjanumero,
muutoksia tai parannuksia ilman ennakkoilmoitusta.
Koneessa oleva CE-merkintä takaa, että se vastaa konedirektiiviä 2006/42/EY.
Vaatimustenmukaisuus USA ANSI/AASMEB30.5-2004.

Sivu 5 / 56

SISÄLTÖ
______________________________________________________________________________________________

Sovitut määritelmät
Termit, joita käytetään varustuksen osia varten:
Pätevä henkilökunta: Pätevät ja kokeneet henkilöt, jotka on luovutusvaiheessa valmennettu ja
jotka pystyvät tunnistamaan ja välttämään kaikki koneen väärästä
käytöstä seuraavat vaarat.
Oikea:

Järjestelmän oikea puoli kun henkilö on
hallintalaitteiden alueella ja katsoo nosturiin päin.

takana

jakolaitteen

Vasen:

Järjestelmän vasen puoli kun henkilö on
hallintalaitteiden alueella ja katsoo nosturiin päin.

takana

jakolaitteen

Tunnistuskilpi

Nosturiin on kiinnitetty metallinen tunnistuskilpi,
jossa näkyvät koneen malli, valmistusnumero,
valmistusvuosi ja paino.
Koneessa on CE-merkintä markkinoilla, joilla tätä
vaaditaan. Merkintä tarkoittaa, että kone vastaa
Euroopan tämän tyyppistä konetta koskevia
viitenormeja.

MPK20
AMC1349
01.09.2015
1955
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1.2

Tekniset tiedot
Malli

MPK20

Nostokapasiteetti MAX SWL

2000 kg

Suurin nostokorkeus
Puomin kaltevuus
Pidennys
Mitat (pit x lev x kork)
Paino
Moottori
Nopeus

5m
-25°/+50°
1,75–4,15 m
2660x950x1950 mm
1955 kg
24 V-AC
0–3 km/h
Sähkö 24 V-DC 3 kW
(Akut 24 V – 345 Ah)

Syöttö

Painot pyörillä

1455

500

m

0,2

0,5

1

1,5

2

2,5

kg

0

2000

1000

800

600

400

kg

1220

595

595

470

470

595

kg

370

1680

1180

1145

1045

880
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KOUKULLA VARUSTETUN NOSTURIN KUORMITUSKAAVIO

ESIMERKKI

Kiinnitä koukku suoraan nosturin puomiin tässä konfiguraatiossa työskentelemistä varten.

Tar ki sta ai na koukun kantokyky nostettava n kuor man suhteen.
VINSSI
Vinssin kapasiteetti on 600 kg (kuten sen CE-kilvessä näkyy).
Momentinrajoitin estää koneen kaatumisen vinssiä käytettäessä, mutta käyttäjän tulee kuitenkin
varmistaa, että puomilla ei nosteta sallittua suurempia kuormia.
Kuor mi tusli nj an 600 kg (1320 l b) si säll ä puomi pystyy nostama an vi nssin
kapasi teetti a suur empi a kuor mi a j a si ksi kuor mi tuksen r aj oi ti n
akti voi tuu. Suur empi en kuor mi en nostam iseksi vi nssil l ä on muutettava
tal joj en konfi gur aati ota käyttäen kaksi n - tai kol minker tai sta vetoa.

Vaij eri n saa vaihtaa tai l yhentää vai n val tuutettu tekninen henki lökunta.
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Vaijerin kapasiteetin lisäämiseksi on
koottava koukkulaite kuten kuvassa ja
asetettava valittu veto ohjauspaneelilla
koneen asetuksissa. Jokaisessa koneessa
on kuvan kaltainen taulukko, jossa näkyy
vinssin nostokyky valitun konfiguraation
mukaan.

1.3

Alkuperäiset sinetöinnit

Koneen turvallisen toiminnan takaamiseksi valmistaja on sinetöinyt joitain koneen osia:
Sinetti en poi stami nen yksi ttäi si stä magneetti ventti il ei stä johtaa koneen
toi mi mi seen EI TURVAL LI SESSA TI LASSA. Koneen val mi staja ei ota
mi tään vastuuta.

1.4

Käyttäjän valmennus

Koneen käyttäjän valmennus on pakollinen sen oikeaa käyttöä varten. JEKKO S.r.l. antaa
koulutusta varten muutamia erikoisteknikoita. Ota yhteys valmistajaan, jolta saat lisätietoja.

Sallittu käyttö
Koneen kuormien käsittely tapahtuu koukulla, vinssillä tai mahdollisilla lisävarusteilla. Kuormien
tulee noudattaa koneessa olevaa kuormituskaaviota. Kone on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Kaikenlainen käyttö, jota ei nimenomaan ole mainittu, on käyttötarkoituksen vastaista, erityisesti:


kaikki muu kuin tässä käyttöoppaassa kuvattu käyttö, jota varten kone on suunniteltu ja
valmistettu.
HUOMI O!!!
Euroopan Unioni n al ueel l a koneen käyttämi nen henkil öi den nostami seen
on ehdottomast i ki ell etty.

HUOMIO
KONETTA EI OLE SUUNNITELTU HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN EIKÄ
SE SIIS VASTAA EUROOPPALAISTEN NORMIEN
TURVALLISUUSVAATIMUKSIA.

Sivu 9 / 56

SISÄLTÖ
______________________________________________________________________________________________

1.5

Takuu

VALMISTAJAN JEKKO S.r.l. RAJOITETTU TAKUU.
Valmistajan JEKKO rajoitettu takuu kattaa seuraavien tuotteiden materiaali- ja valmistusviat
seuraavina ajanjaksoina:
• Nosturin rakenteelliset osat – kaksikymmentäneljä (24) kuukautta
• Nosturin momentin ja kuormituksen osoittimen osat – kaksikymmentäneljä (24) kuukautta
• Kaikki muut nosturin osat – kaksitoista (12) kuukautta
• Osien vaihto – kuusi (6) kuukautta, ellei osaa vaihdeta takuun nojalla ensimmäisten kuuden
(6) kuukauden aikana nosturin käyttöönotosta, osien rajoitetun takuun aika kattaa
perusnosturin rajoitetun takuun kahdestatoista (12) kuukaudesta jäljellä olevan ajan.
Rajoitetun takuun kesto alkaa päivästä, jona asiakas ottaa käyttöön nosturin tai varaosan.
Päivämäärän vahvistaa kirjallisesti sekä jälleenmyyjä että asiakas. Rajoitettu takuu kattaa osat,
materiaalit ja työtunnit yllä mainitun ajan aikana. Olosuhteissa, joissa nosturin korjaaminen ei ole
taloudellista, Jekko vaihtaa nosturin.
POISSULKEMISET
1. Muut kuin JEKKOn toimittamat osat ja komponentit.
2. Minkä tahansa suojatun osan korjaus tai vaihto ellei ole ilmennyt mekaanista vikaa.
3. Kaikenlaiset fyysisen vaurion tai törmäyksen aiheuttamat viat.
4. Kaikenlaiset
ylikuormituksen,
virheellisen
tai
väärinkäytön,
huolimattomuuden,
taitamattomuuden tai huollon laiminlyömisen aiheuttamat viat.
5. Kaikenlaiset valtuuttamattomista muutoksista tai muuntamisesta aiheutuneet vahingot.
6. Kaikenlaiset tulipalosta, varkaudesta, ilkivallasta, mellakoista, räjähdyksestä, ylivoimaisen
esteen tai sodan johdosta tai ympäristövahingosta aiheutuneet viat.
7. Hydrauliöljy, suodattimet, holkit, huolto-osat tai -materiaalit, puomin liukupinnat, osan liiasta
kulumisesta johtuvat viat, korjaamotarvikkeet, puhdistimet, muut kustannukset tai verot.
8. Mikä tahansa asiakkaan pyytämä ylityökorvaus.
9. Toiminnan keskeytyminen, myynnin ja/tai voiton menetys, varusteiden vuokra tai vaihto, minkä
tahansa muun menetyksen aiheuttaman viiveen kustannukset, erityiskustannukset tai
epäsuorat, välilliset tai seuraavat vahingot.
10. Vastuu nosturin toimintaan liittyvistä omaisuusvahingoista, henkilön tapaturmasta tai
kuolemasta.
11. Kaikenlaiset normaalille kulutukselle ja/tai laadun heikkenemiselle altistuvat materiaalit.
TAKUUPYYNTÖMENETTELY
1. Asiakkaan tulee esittää takuupyyntö jälleenmyyjälle.
2. Jälleenmyyjä ilmoittaa pyynnöstä välittömästi JEKKOn myynninjälkeisen palvelun osastolle.
3. Jälleenmyyjä tutkii valituksen heti, ja jos se kuuluu rajoitetun takuun piiriin, laatii ja lähettää
JEKKOn myynninjälkeiseen palveluun kirjallisen kustannusarvion, johon kuuluvat
takuukorjauksen vaatimat osat, materiaalit ja työtunnit.
4. JEKKO tutkii ja hyväksyy mahdollisimman pian takuun kattamat pyynnöt. Jos JEKKO hylkää
takuupyynnön, koska se ei kuulu takuun piiriin tai on poissuljettu, jälleenmyyjälle selostetaan
tarkkaan syyt asiakkaalle ilmoittamista varten
5. JEKKOn myynninjälkeinen palvelu pidättää oikeuden pyytää, että sille tai jälleenmyyjälle
lähetetään omalla kustannuksella takuun kattamat osat tai materiaalit, jotta JEKKO voi
tarkistaa ne. Mikäli tätä pyydetään, se tehdään niin, että korjausta ei haitata tai viivytetä ja
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säilytetään asiakkaaseen hyvä suhde. Jos JEKKO pyytää osien tai materiaalin palauttamista,
palautustapa ja kuljetus mainitaan. Kaikki irrotetut osat ja materiaalit ovat JEKKOn omaisuutta.
6. Jälleenmyyjä ei tee korjausta tai pyydä kolmatta osapuolta tekemään sitä, ellei JEKKO ole
hyväksynyt kirjallista kustannusarviota, erikoisolosuhteita lukuun ottamatta:
 myynninjälkeisen palvelun henkilökunta ei käytettävissä (loma tai muu syy),
 kun toimenpidettä vaaditaan heti turvallisuuden vuoksi tai hyvän suhteen säilyttämiseksi
asiakkaaseen.
7. Jälleenmyyjä tekee JEKKOn kanssa yhteistyötä ja toimittaa kaikki tarvittavat tiedot pyynnön
käsittelemistä ja/tai laadunvalvontaa varten.
Tämä rajoitettu takuu on ainoa valmistajan JEKKO valtuuttama takuu ja se korvaa kaikki muut
nimenomaiset, epäsuorat tai kuvatut takuut, mukaan lukien myyntikelpoisuus tai sopivuus mihin
tahansa erikoistarkoitukseen, tai kaikki muut JEKKOn tai jälleenmyyjän velvoitteet.
Rajoitetun takuun korjaus on ainoastaan JEKKO-tuotteiden korjaus. JEKKO tai jälleenmyyjä ei
missään tapauksessa vastaa toiminnan keskeytymisestä, myynnin ja/tai voiton menetyksestä,
varusteiden vuokrasta tai vaihdosta, viiveen kustannuksista tai mistä tahansa muusta
menetyksestä, erityiskustannuksista tai epäsuorista, välillisistä tai seuraavista vahingoista.
Lisätietoja vastuusta
VALMISTAJA EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA SEURAAVISSA TAPAUKSISSA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Koneen väärä käyttö
Koneen tai sen osien peukaloiminen
Koneen käyttäminen valtuuttamattomien henkilöiden toimesta
Riittämätön huolto
Ohjeiden noudattamisen laiminlyönti osittain tai kokonaan
Voitelujärjestelmän tarkistusten ja täyttöjen laiminlyönti
Säännöllisten tarkistusten laiminlyönti
Muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttäminen
Valtuuttamattomat muutokset tai korjaukset
Poikkeukselliset tapahtumat
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2 TURVALLISUUSTIEDOT
Tämän koneen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty kriteereitä ja toimenpiteitä CEtodistuksessa mainittujen normien sisältämien oleellisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi.
Valmistajan suorittaman huolellisen riskien arvioinnin ansiosta on ollut mahdollista eliminoida
suurin osa koneen käyttöön liittyvistä vaaroista ennakoiduissa ja kohtuudella ennustettavissa
olevissa koneen käyttöolosuhteissa.
Asiakirjat, joissa kuvataan käyttöön otetut turvallisuutta koskevat toimenpiteet, ovat koneen
teknisissä asiakirjoissa valmistajalla.
Valmistaja suosittelee, että tässä käyttöoppaassa olevia menettelyjä ja suosituksia sekä voimassa
olevia työturvallisuuslakeja noudatetaan tarkkaan myös vaadittujen sekä koneessa olevien että
henkilökohtaisten suojalaitteiden suhteen.

2.1

Säännöt

Käyttäjän ja ympäristön parempaa turvallisuutta varten seuraavassa kuvataan muutamia hyviä
tapoja, joita on paras noudattaa koneen käytössä.
Käyttäjän ominaisuudet








Fyysisesti ja henkisesti terve
Vastuuntuntoinen
Hyvä suuntavaisto
Oikeanlainen varovaisuus toimenpiteiden suorittamisessa, vaaratilanteiden ja käyttöpaikan
arviointi
Nopeat refleksit
Hyvä keskittymiskyky
Ei alkoholin tai huumausaineiden käyttäjä!

Yleissäännöt
Sääntö 1





Huomioi oma turvallisuutesi!
Suojele ympäristöä ja eläimiä!
Varmista, ettei kukaan alistu vaaralle!
Ajoneuvon päälle ei saa nousta, liukastumisvaara!

Sääntö 2



Käytä henkilönsuojaimia (PPE)!
Varo teräviä kulmia!
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Sääntö 3

 Älä anna valtuuttamattoman tai valmentamattoman henkilöstön käyttää konetta!
 Jos käyttäjä vaihtuu, anna tiedot ja käyttöopas!


Työskentele rauhallisesti, ole tarkka ja keskity!

Henkilöstöä koskevat säännöt
Käyttäjä ei saa pitää:
 sormuksia
 rannekelloja
 koruja
Roikkuvia vaatekappaleita, kuten:
 solmioita
 repaleisia vaatteita
 kaulaliinoja
 napittamattomia puseroita, jakkuja tai takkeja
 pusakoita vetoketju auki
 mitään muuta, mikä saattaa aiheuttaa vaaraa liikkuvien osien läheisyydessä
Pidä käsittelyosat, hallintalaitteet ja merkinantolaitteet puhtaina.

Älä tupakoi.
Älä käytä avotulta.

2.2

Melu
Jos henkilökohtainen altistuminen voi
kuin 85 dB(A) on suositeltavaa
(kupusuojaimet, korvatulpat jne.).
Jos henkilökohtainen altistuminen voi
kuin
90
dB(A)
on
pakollista
(kupusuojaimet, korvatulpat jne.).

Huomaa:

olla yhtä suuri tai suurempi
käyttää henkilönsuojaimia
olla yhtä suuri tai suurempi
käyttää
henkilönsuojaimia

Lisätietoja muista käyttöön otettavista turvatoimista löytyy Italiassa asetuksesta nro
277 päivätty 15.08.91.
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2.3

Käyttöoppaan siirtäminen

Tämä käyttöoppaan osa koskee toimenpiteitä, jotka on tehtävä, jos konetta alkaa käyttää uusi
käyttäjä tai se myydään muille.
VASTUU KONEEN KÄYTÖSTÄ
KUULUU SILLE, JOKA
ottaa koneen vastaan valmistajalta

JA RYHTYY SEN KÄYTTÄJÄKSI

MUTTA
koneen voi vastaanottaa ostajan nimeänä henkilöstö tai muu henkilö, joka ei tule sen käyttäjäksi.
 Nämä henkilöt eivät voi ottaa vastuuta kaikista vastaanottamistaan koneista, HEILLÄ ON SIIS
VÄLIAIKAISEN KÄYTTÄJÄN ROOLI JOKA PÄÄTTYY KUN KONE LUOVUTETAAN
OSTAJALLE.
 Jokaisen väliaikaisen käyttäjän tulee kuitenkin opetella ja siirtää valmistajalta saamansa tiedot
koneen toiminnasta henkilölle, josta myöhemmin tulee KÄYTTÄJÄ.
HUOMI O!
Kun samaa konetta y ritykse ssä käyttää useampi käyttäj ä, on pa koll i sta
luovuttaa seur aavall e käyttäj äl l e ti edot toi mi nnasta sekä käyttöopas.
Miten tiedot siirretään?








Uusi käyttäjä (tai uusi omistaja) täytyy valmentaa ja hänelle on annettava tiedot koneen
toiminnasta
On erityisesti korostettava toiminnan turvallisuutta koskevia osia
On annettava tarkat tiedot vaarallisesta alueesta ja koneen vaaroista
Uudelle käyttäjälle (tai uudelle omistajalle) on luovutettava käyttöopas korostaen sen
sisällön tärkeyttä.
On ilmoitettava, että koneessa on vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä.
Jos kone myydään uudelle omistajalle, on luovutettava myös valmistajan
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja mainittava merkintäkilpi.
On varmistettava, että työtoveri on ymmärtänyt ohjeet eikä hänellä ole epäselvyyttä
toiminnasta.

Miten tietojen ja käyttöoppaan siirtäminen osoitetaan?
Ottaen huomioon miten tärkeää on koneen asianmukainen tuntemus ja muistaen, että käyttäjä
työn päätyttyä ei enää vastaa siitä, olemme halunneet liittää muutamia asianmukaisesti laadittuja
lomakkeita, joiden tarkoitus on todistaa oikein tapahtunut koneen vastaanotto valmistajan tiloissa
(vastuuvakuutus) ja koneen siirtäminen käyttäjien välillä.
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Tietojen ja käyttöoppaan siirtämisen osittainenkin laiminlyöminen
voi johtaa vastuuseen (jopa rikosoikeudelliseen) henkilöiden
terveydelle, omaisuudelle, eläimi lle tai ympäristölle aiheutuneiden
vahinkojen ilmetessä .

YHTEENVETO





2.4

Tiedottaminen
Käyttöoppaan luovuttaminen ja sen sisällön tärkeyden painottaminen
Lomakkeen täyttäminen ja allekirjoittaminen
Henkilön, joka siirtää tiedot ja luovuttaa käyttöoppaan, on hyvä ottaa kopio
sivusta, joka todistaa luovuttamisen, ja säilyttää se.

Vaaralliset alueet

Koneessa on käyttäjälle ja kaikille sen sisällä oleville henkilöille erityisen vaarallisia alueita.
Vaarallisen alueen määrittää nosturin puomin toiminta-alue.

Nostettuj en kuor mi en all e mene mi nen on ehdottomasti ki ell etty.

Työalueella on muitakin vaaroja, alla joitain kieltoja:
Sähkökaapeli en
l ä hei syydessä
työskentel emi nen
Hengenvaar a voi mak aapel ei den koskettami sen johdosta.

on

ki ell etty.

Työvaiheen aikana ehdotamme seuraavien minimietäisyyksien säilyttämistä sähkölinjoista ja
suojaamattomista tai riittämättömästi suojatuista sähköjärjestelmistä (liite IX):
Nimellisvaihtelu Un (kV)

Sallittu minimietäisyys (m)

<1
10

3
3,5

15
132
220
380

3,5
5
7
7
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2.5

Hätäpysäytys

Huomaa:

Kuvattu pysäytysmenettely voidaan tehdä milloin tahansa.

Voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti koneessa on sarja hätälaitteita, joita tulee käyttää
kun tavallinen pysäytysmenettely kestää liian kauan käyttäjän tai muiden vaara-alueella olevien
henkilöiden tai itse koneen turvallisuuden takaamiseksi.
HUOMI O!!!
Ennen koneen käynni stämi stä hätäpysäyty ksen j äl keen on poi stettava
syyt, j otka ol i vat vaat ineet l ai tteen käyttäm istä.
Hätäpainikkeiden sijainti
Koneessa on erilaisia hätätilalaitteita, niiden tyypit ja sijainnit ovat:
 Hätätilapainike – ohjauspaneelilla
 Hätätilapainike – radio-ohjaimessa
Hätätilalaitteiden käyttö
Koneen turvallisuuden takaamiseksi asennetut hätätilalaitteet
hätätilapainikkeita. Hätäpysäytystä varten PAINA SIENIPAINIKETTA.

ovat

sienenmuotoisia

Hätätilalaitteiden palauttaminen
Hätätila pysyy voimassa vahingossa tapahtuvan käynnistämisen estämiseksi, kunnes se kuitataan.
Toimi seuraavalla tavalla:
Huomaa:





2.6

Ennen koneen palauttamista hätätilasta poista syyt, jotka olivat vaatineet laitteen
käyttämistä.

Paikanna painike, joka on aktivoinut hätätilan.
Käännä punaista sienipainiketta nuolten suuntaan.
Painike palautuu ja kone on valmis käynnistysmenettelyä varten.
Paina moottorin painiketta järjestelmän aktivoimiseksi.

Päivittäinen tarkistus

Ennen jokaista käynnistystä on tehtävä seuraavat tarkistukset:
 Hydraulijärjestelmän öljyn taso.
 Hydraulijärjestelmässä ei vuotoja.
 Turvamikrojen silmämääräinen tarkistus. Poista mahdollinen muta, rasva tms., älä käytä
puhdistamiseen metalliesineitä.
 Tarkista hätätilajärjestelmien moitteeton toiminta.
 Metallirakenteen kunnon silmämääräinen tarkistus.
 Varmista, että turvallisuusmerkit ovat paikoillaan ja luettavissa.
 Varmista, että työpaikka on tuuletetussa tilassa koska akut muodostavat räjähtäviä kaasuja.
 Koneen voitelun tarkistus
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2.7

Työpaikan ominaisuudet

Epämiellyttävien onnettomuuksien välttämiseksi työalueella tulee olla määrätyt ominaisuudet.
Tarkemmin sanoen varmista, että:
 maaperän kaltevuus ei ylitä 5 %
 Pyörien tulee olla tukevalla maalla, jolla ei ole kuoppia
tai suojalevyjä tms.
 Varmista, että työalueella on sähkön lähde, joka
vastaa koneen tarvetta, ja että se on voimassa olevien määräysten mukainen
Jos kone joutuu työskentel emään väli k at oill a, tar ki sta ni iden kantavuus
kappal een Tekni set ti edot mukai sesti.
HUOMI O!!!
Äl ä työskentel e katol la, jonka kantavuutta et ti edä. Val mi staj a ei vastaa
vahi ngoi sta tai katon r ii ttäm ättömän kantavuuden ai heuttamasta
romahta mi sesta.
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2.8

6

Tarrat
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5

10
13

1
14
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3

HALLINTA-LAITTEIDEN ALUE

2
1
8
9
10

7
6

11
4

5

1
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4
3

3

2

2

1

1

1
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3 KONEEN OSOITTIMET JA HALLINTALAITTEET
3.1

Pääohjaustaulu

1

2
3

5

6

7

4

8

Kuva 1

Viite

Kuvaus

1

SLIM

2

LATURIN MERKKIVALOT JA MDI-OHJAIMEN HÄLYTYKSET

3

VALITSIN START/PAIKALLINEN/RADIO-OHJAIN

4

OHITUS

5

NOSTO

6

PIDENNYS

7

VINSSI

8

HÄTÄPAINIKE
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SLIM-laitteen toiminnot
Työtilaa esittävät kuvakkeet, jotka näkyvät graafisessa näytössä.
Merkkivalot vihreä/keltainen/punainen
osoittavat työtilan
(turvallisuus/hälytys/lukitus)

4 asetuspainiketta

Graafinen näyttö
työtietojen
näyttämistä varten

Vaijerien määrän
tunnistuskuvakkeet
(käyttäjän manuaalinen
valinta)

Työtavan
tunnistuskuvakkeet
(käyttäjän manuaalinen
valinta)

Käyttöohjeet löytyvät liitteenä olevasta oppaasta.

3.2

Ohjausvarsi
1

4

5

2

2
3

Kuva 2
Viite

Kuvaus

1

KÄYNNISTYSVALITSIN

2

SIIRTOVIPU ETEEN/TAAKSE

3

HÄTÄPYSÄYTYSPAINIKE

4

ÄÄNIMERKIN PAINIKE

5

AKTIVOINTIPAINIKE
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3.3

Radio-ohjain

3

2

3

1

Kuva 3

Viite

Kuvaus

1
2

ON, radio-ohjaimen käynnistys, taajuuden muuttaminen työvaiheessa, äänimerkki
Hätäpainike

3

Valinnainen

4

Valinnainen
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4 TÄRKEIMMÄT OSAT
1

4
5

7

2

6

8

3
9

Viite
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kuvaus
Vinssi
Taljapää
Vastapainot
Merkkivalot
Ohjaustaulu
Moottorin ja elektroniikan tila
Öljysäiliön tila
Akkukotelo
Laatikko
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SYÖTTÖ
LATURI

SYÖTTÖ
KONE

LATURI

Kuva 4

Vasemman tilan sisällä ovat koneen syöttöön liittyvät osat sekä ohjausjärjestelmä, joka valvoo sen
toimintaa.
HUOMI O!!!
Vai n val tuutettu henkil ökunta saa tehdä toi menpi teitä sähkötaul ull e.
Kai kenl ai nen peukalointi saa takuun r auke amaan.

Huomaa:

Mahdolliset korjaustoimenpiteet tekee valmistaja tai ne tehdään valmistajan
hyväksynnän jälkeen.
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HUOMI O!!!
VARMI STA AINA SÄ HKÖJÄRJESTELMÄN MAADOI TUS. VARMI STA, ETTÄ
ON
ASENNE TTU
ASI ANMUKAI SESTI
MI TO I TETTU
VI KAVI RTASUOJAKY TKI N.

LATURI

OHJAIN

MOOTTORIN
OHITUS

SULAKKEET

Kuva 5
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5 KONEEN KÄYTTÄMINEN NORMAALIOLOSUHTEISSA
5.1




Koneen käynnistys
Laita punaisella kahvalla varustettu pistoke koneen syötön pistorasiaan.
Käännä ohjausvarren avainvalitsin asentoon ON (kuva 2).
SLIM käynnistyy ja näyttöön tulee sivu, jolla näkyy asennettu ohjelmisto sekä päivämäärä ja
SLMP01A
MPKW20

25/05/08

koneen malli
 Sitten muutaman sekunnin kuluttua näyttöön tulee sivu, jolla näkyy käytössä oleva

konfiguraatio: paina

tai

ja valitse asennettu lisävaruste (HOOK, WINCHWINCH-W600
Please confirm

W600, JIB_300 m) ja vahvista painamalla

.

asennettu, seuraavalla sivulla on painettava
vedon
tyyppi
(1
yksinkertainen,
2
LOADING TABLE
ROPE:

tai
kaksinkertainen

ja valittava taljaan asennetun
tai
3
kolminkertainen),

3

vahvista sitten painamalla


. Jos vinssi on

Nyt näyttöön tulee sivu, jolla näkyvät kaikki työtiedot:
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8) NOSTETTU KUORMA: näyttää sillä hetkellä nostetun kuorman
Arvo tonneina, yksi desimaali
9) SUURIN SALLITTU KUORMA: näyttää enimmäiskuorman, joka
voidaan valitun kuormitustaulukon mukaan nostaa tässä asennossa
Arvo tonneina, yksi desimaali
10) TYÖSADE: etäisyys jalustan pyörinnän keskipisteestä kuormaan
Arvo metreinä, yksi desimaali
11) TOIMINTATAPA: valitun toimintatavan numero
12) PUOMIN PITUUS: puomin senhetkinen pituus
Arvo metreinä, yksi desimaali
13) PUOMIN KULMA: puomin senhetkinen kulma
Arvo asteina
14) KORKEUS MAASTA: senhetkinen puomin pään korkeus maasta
Arvo metreinä, yksi desimaali
15) VAIJERIEN MÄÄRÄ: valittu vaijerien määrä
HUOMAA: Jos alussa on valittu brittiläinen järjestelmä, kuormat ilmaistaan yksikössä pauna/1000 ja
geometriset tiedot ilmastaan yksikössä jalka.

5.2

Koneen siirtäminen




Käynnistä kone (katso 5.1)
Paina painiketta 5 ja aktivoi ajo, on 10 sekuntia aikaa käyttää vipuja (kuva 2), kun aika on
kulunut, painiketta täytyy painaa uudelleen koneen aktivoimiseksi.
Työnnä vipuja 2 (kuva 2) ajoa varten. Nopeus vaihtelee suhteessa vivun liikkeeseen.

Äl ä aj a katoll a, j onka r akenteelli si a ominai suuksi a et tunne.
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5.3

Nosturin käyttö

Jos avainvalitsin 3 (kuva 2) jätetään asentoon LOCAL:
Aktivoi kone avainvalitsimella 3 (kuva 2 START) ja käytä jakolaitteen vipuja toimenpiteiden
suorittamiseksi
Jos avainvalitsin 3 (kuva 2) käännetään asentoon REMOTE:
Tässä asennossa aktivoituu radio-ohjain:
 Sulje luukku varmistaen, että avainmikro kytkeytyy
 Käynnistä radio-ohjain painikkeella 1 (kuva 3)
Liikuta nosturia analogisilla yksiakselisilla ohjaussauvoilla

5.4

Ohituksen käyttö

1- NOSTURIN OHITUS: pidä avainvalitsinta 4 käännettynä (kuva 1) ja käytä samalla
haluamaasi vipua.
Käytä ohitusta vai n hätäti l assa, suur i koneen vahi ngoittumi sen tai
kaatumi sen vaar a!!!
2- MOOTTORIN OHITUS: käännä vasemman tilan sisällä olevaa valitsinta ja aktivoi jatkuvasti
toimiva moottoripumppu.
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5.5

Hälytykset

Näytössä näkyvät myös mahdolliset vikakoodit. Näytön yläosaan tulee vilkkuva palkki.

ALARM:

ALARM
02- Puomin minimikulma
03- Puomin maksimikulma
04- Puomin minimipidennys
05- Puomin maksimipidennys
08- Takapinnan puoleinen paineanturi irti
09- Takapinnan puoleisen paineanturin oikosulku
10- Varren puoleinen paineanturi irti
11- Varren puoleisen paineanturin oikosulku
80- Puomin nousun/laskun vipu irti
81- Puomin nousun/laskun vivun oikosulku
82- Pidennyksen tulon/paluun vipu irti
83- Pidennyksen tulon/paluun vivun oikosulku
84- Vinssin kierron/avauksen vipu irti
85- Vinssin kierron/avauksen vivun oikosulku
22- Hätäpainiketta painettu
30- Ohitus aktiivinen
62- Radio-ohjain sammutettu

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

90- Vaijeri ylhäällä
91- Vaijeri kokonaan auki
120- Canbus Timeout ACQ
121- Kortin ACQ sisäinen vika
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62

TOIMENPIDE
Nosta puomi
Laske puomi
Pidennä
Lyhennä
Tarkista liitos
Tarkista sulakkeet tai vaihda ne
Tarkista liitos
Tarkista sulakkeet tai vaihda ne
Tarkista liitos
Tarkista
Tarkista liitos
Tarkista
Tarkista liitos
Tarkista
Palauta painike
Käynnistä radio-ohjain tai käännä valitsin
asentoon LOCAL
Laske vaijeri tai palauta pidennys
Kierrä vaijeri
Ota yhteys huoltoon
Ota yhteys huoltoon
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5.6

Kaatumisvaara

Koneessa on kaksi turvajärjestelmää, jotka estävät suurimpien sallittujen kuormien ylittämisen:
 VINSSIN KUORMITUKSEN RAJOITIN: estää vaijerin enimmäiskapasiteettia suuremman
kuorman nostamisen
 MOMENTINRAJOITIN: rajoittaa suurinta nostomomenttia NOSTOKYKY X PUOMIN
PITUUS

Näistä laitteista huolimatta käyttäjän tulee aina varmistaa, että nostettava kuorma vastaa
jokaisessa koneessa olevaa nostokykykaaviota
Raj oi ti n toi mii j oka tapauksessa kun r aj a -ar vo saavutetaan j a vaar an
osoi ttavat
näkyvät
ja
kuuluvat
var oi tukset.
Radi o -ohj ai mell a
työskennel täessä ko l mi väri sen vi l kku val on tul ee ai na oll a käyttäj än
näkyvi ssä, j otta nähdään kuor mi tuksen til a.
Jos käyttäj ä ei huomi oi koneen antami a tur vavar oi tuksi a kun kuor ma
otetaan maasta, on ol emas sa suuri takaosan nousemi sen j a kaatumi sen
vaar a kuten all a ol evi ssa kuvi ssa näkyy.

Koukkuun ei saa kii nni ttää sähkövi nssej ä nostoa var ten. Rajoitinta ei ol e
suunni tel tu toi mi ma an tässä tapaukses sa. Jos näi tä määr äyksi ä ei
noudateta, val mi staj a ei ota mi tään vastuuta mahdoll i si sta oma isuus - tai
henkil övahingoi sta j a takuu r aukeaa.
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6 KÄSITTELY JA KULJETUS
Jokaisessa koneessa on kaksi kiinnityskohtaa, joista se voidaan nostaa nosturin avulla ja sijoittaa
haluttuun kohtaan.
Nostokohdat osoitetaan tarroilla kuten kuvassa.

Käsittely ja kuljetus
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7 TOIMINTAHÄIRIÖIDEN VIANMÄÄRITYS
7.1

Hälytykset laturi malli BC1

HÄLYTYKSEN TAPAHTUESSA LATURI LAKKAA ANTAMASTA VIRTAA JA MERKKIVALO
VILKKUU
Tila
VIHREÄ vilkkuu

Hälytystyyppi
Timeout

PUNAINEN-KELTAINEN
Akun virta
vilkkuvat
PUNAINEN-VIHREÄ vilkkuvat Akun jännite

7.2

PUNAINEN-KELTAINENVIHREÄ vilkkuvat

Lämpö

KELTAINEN-VIHREÄ
vilkkuvat

Valinta

Kuvaus (toimenpide)
Vaihe1 – kesto suurempi kuin
sallittu raja. (Tarkista akun
kapasiteetti)
Virran hallinnan menetys
ulostulossa. (Hallintalogiikan vika)
Akku ei yhteensopiva (Tarkista
nimellisjännite) tai jännitteen
hallinnan menetys ulostulossa.
(Hallintalogiikan vika)
Puolijohteiden liian korkea
lämpötila (Tarkista puhaltimen
toiminta)
On valittu konfiguraatio, joka ei
ole käytössä (Tarkista valitsimien
asento)

Hälytykset laturi malli NG1

JOS HÄLYTYKSIÄ ON TAPAHTUNUT, LATURI
MERKKIVALO VILKKUU JA KUULUU ÄÄNIMERKKI
Tila
PUNAINEN vilkkuu

Hälytystyyppi
Akut

KELTAINEN vilkkuu

Lämpöanturi

VIHREÄ vilkkuu

Timeout

PUNAINEN-KELTAINEN
vilkkuvat
PUNAINEN-KELTAINEN
vilkkuvat

Akun virta

KELTAINEN-VIHREÄ
vilkkuvat

Valinta

PUNAINEN-KELTAINENVIHREÄ vilkkuvat

Lämpö

Akun jännite
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LOPETTAA

VIRRAN

ANTAMISEN,

Kuvaus (toimenpide)
Akut irti tai eivät vaatimusten
mukaiset
Lämpöanturi irti tai ei toimintaalueella
Vaihe1 ja/tai vaihe2 – kesto
suurempi kuin sallittu raja.
(Tarkista akun kapasiteetti)
Hallintalogiikan vika
Jännitteen hallinnan menetys
ulostulossa. (Akku irti tai
hallintalogiikan vika)
On valittu konfiguraatio, joka ei
ole käytössä (Tarkista valitsimien
asento)
Puolijohteiden liian korkea
lämpötila (Tarkista puhaltimen
toiminta)
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7.3

Laturin ja MDI-ohjaimen hälytykset
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7.4

Vianmääritys SLIM

Rajoittimessa on oma vianmääritysjärjestelmä, joka tunnistaa anturien viat, vaijereiden
rikkoutumiset ja elektroniikan sisäiset viat. Kun rajoitin havaitsee vian, se siirtyy turvalliseen tilaan
estäen vaaralliset toimenpiteet ja samalla näytön yläriville tulee hälytysviesti palkin % tilalle.
Vika voidaan tunnistaa hälytyskoodista. Katso oheista käyttöopasta (sivu 15).

ITSEDIAGNOSTIIKKA – Järjestelmän toimintatilan näyttö
Geometriset ja kuorman tiedot
Nämä lukemat näyttävät eri sivuilla järjestelmän sisäisen tilan, mistä on hyötyä vianmäärityksessä
toimintahäiriön sattuessa.
Tärkeimpien työtietojen näytössä paina kaksi kertaa painiketta
Näyttöön tulee ensimmäinen valvontasivu, jolla on
geometristen tietojen ja pääsylinterin paine-eron yhteenveto:

Tämä sivu näkyy 30 sekuntia ja sitten näyttöön palaa normaali työnäyttö.
Näytössä näkyvät muuttujat ovat seuraavat:
 P: Pääsylinterin paine-ero, yksikkö baari
 W: Nostetun kuorman paino, yksikkö tonni (Pauna/1000 brittiläinen yksikkö)
 M: Suurin sallittu kuorma senhetkisessä asennossa, yksikkö tonni (Pauna/1000 brittiläinen
yksikkö)
 A: Senhetkinen kulma, yksikkö aste
 L: Senhetkinen pidennys, yksikkö metri (jalka brittiläinen yksikkö)
 R: Säde kääntöpöydän keskipisteestä, yksikkö metri (jalka brittiläinen yksikkö)
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8 HUOLTO
8.1

Tavallinen huolto

Tässä osassa kuvataan tavallisen huollon toimenpiteet, jotka käyttäjä voi suorittaa itsenäisesti.
Muista, että säännöllinen ja huolellinen huolto pitää koneen kunnossa ja pidentää sen käyttöikää.
Viat ja toimintahäiriöt aiheuttavat usein enemmän kuluja kuin oikean huollon kustannukset, ne
vievät sekä aikaa että varoja. Asetetut perusaikavälit ovat 500 ja 1000 työtuntia.
Pesu
Järjestelmä voidaan pestä maalatuille pinnoille tarkoitetulla pesuaineella.
Vältä rasvanpoistoaineiden ja/tai happamien pesuaineiden käyttämistä.
Älä pese akkukotelon ja sähkötaulun alueita vesisuihkulla.

KONEEN PES EMI NEN PAI NEPESURI LLA ON KI ELLETTY
Voitelu
Kai kki voitel utoi men pi teet on tehtävä kone pysäytettynä j a hätäpai ni ke
pai nettuna.
SUOSITELTU RASVA:
LITIUMPOHJAINEN RASVA lämpötiloille välillä –20 °C ja +50 °C
Valmistajan määrittämillä voitelualueilla on voitelunippa sekä tarra:
 Sylinterit
 Tapit
 Vinssi
 Pidennykset
Hydrauliöljy
Käytä hydraulijärjestelmän öljyn lisäämiseen tai vaihtamiseen vain öljyä:
ÖLJY FUCHS PLANTOFLUX AT/46-S
tai vastaavaa, viskositeetti 46 cst (ISO VG 46).

HUOMI O!
Työskennel täessä e rityi sen vai kei ssa ja kyl mi ssä
il mastoi ssa, j oi ssa lämpötil a l askee paljon noll an
al apuol ell e, on suosi tel tavaa käyttää ölj yä, jonka
vi skosi teetti on VG3 2 .
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Käytety n öl j yn saa hä vi ttää vai n val tuutetun ker äyskeskuk sen kautta.

Hitsaaminen
Hitsaustyöt on tehtävä vain valtuutetuissa keskuksissa. Koneen elektronisten osien suojaamiseksi
hitsaamisen ajaksi on irrotettava joitakin liittimiä.

8.2

Akkujen lataaminen






Liitä syöttöjohto sen pistokkeella 220 V sininen tai 110 V keltainen (kuva 4)
Siirrä laturin punaista kahvaa (kuva 4)
Koneen ei tarvitse olla toiminnassa akkujen lataamista varten, kun kytkentä on tapahtunut,
kuuluu laturin jäähdytyspuhaltimen käynnistyminen.
On tärkeää, että kone on hyvin tuuletetussa tilassa räjähdysvaaran välttämiseksi, koska
akut muodostavat räjähtäviä kaasuja.
Laturi käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti ilman mitään toimenpiteitä.
Väl tä akkuj en vi emi stä
pi dentyy huomattava sti
Heti kun kone vakaa,
sähkönsyöttö j a käytt ää

tyhj entymi sr aj al l e, koska sen j äl keen l atausai ka
j a on ol emassa nii den vahi ngoi ttumi sen vaar a.
on suosi tel tava a lii ttää mahdolli si mm an pi an
ver kkovi rtaa.

Laturi












Ylikuumenemisen välttämiseksi tarkista, että aukot eivät ole tukossa.
Suojaa laturi mahdollisilta vesiroiskeilta
Tarkista, että käytettävissä olevan syötön tyyppi vastaa oikeaa jännitettä, joka näkyy laturin
kilvessä
Jos käytät jatkojohtoa tai jakorasiaa varmista, että ne kestävät vaaditun virran
kokonaisarvon
Kytke syöttö irti ennen akun kytkemistä tai irtikytkemistä
Lyijyakkujen lataaminen: HUOMIO!!! RÄJÄHTÄVIÄ KAASUJA >Vältä avotulta ja kipinöitä.
Akku on sijoitettava hyvin tuuletettuun tilaan
Älä käytä polttomoottorilla toimiviin autoihin asennettujen akkujen lataamiseen.
Vältä sellaisten akkujen lataamista, joita ei ole tarkoitettu uudelleenladattaviksi
Varmista, että ladattavan akun nimellisjännite vastaa laturin kilven arvoa
Älä yritä korjata laturia. Kannen avaaminen voi aiheuttaa sähköiskuvaaran
Mikäli laturi ei toimi moitteettomasti tai on vahingoittunut, kytke se heti irti pistorasiasta ja
akun liittimestä ja ota yhteys jälleenmyyjään

Akut






Käytä aina henkilönsuojaimia (käsineitä, suojalaseja...) kun käsittelet akkuja
Älä koskaan lisää akkuun happoa
Pidä akut aina puhtaina ja kuivassa
Älä altista lämmönlähteille
Varmista, että elektrolyytin tulpat ovat hyvin kiinni
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8.3

Miten akkujen käyttöikää pidennetään

Lataaminen







Lataa jokaisen käytön jälkeen
Varmista, että elektrolyytin taso on levyjen yläpuolella
Sulje tulpat kunnolla ennen lataamista
Älä keskeytä latausjaksoa
Älä koskaan lataa kylmää akkua
Lataa vain hyvin tuuletetussa tilassa

Täytöt




Lisää nestettä vasta kun lataaminen on päättynyt
Älä koskaan anna elektrolyytin tason laskea levyjen alapuolelle
Käytä vain tislattua tai vähän mineraaleja sisältävää vettä

Puhdistaminen




Älä koskaan pudota mitään akun sisään
Puhdista vain vedellä ja kuivaa
Suojaa kaapelit syöpymistä estävällä aineella

Varastoiminen





8.4

Lataa akku kokonaan ennen sen varastoimista
Pidä viileässä ja kuivassa tilassa
Vältä lämmönlähteille altistumista
Lataa kuuden kuukauden välein varastoimisen aikana

Huoltotoimia koskevia yleisiä turvallisuusvaroituksia











Koneen on oltava pysäköitynä tasaiselle pinnalle
Toimi kone kylmänä
Nostettu kone täytyy sijoittaa tukien päälle, se ei saa roikkua ilmassa
Kaikki irrotetut osat täytyy asettaa tukevalle pinnalle ja sijoittaa niin, etteivät ne voi pudota
jos hydraulinen paine laskee
Kaikkien nostolaitteiden tulee olla voimassa olevien määräysten mukaiset
Vältä koneen päälle kiipeämistä, jos mahdollista. Käytä sopivia nostolavoja korkealla
tehtäviä töitä varten
Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia (käsineitä, suojalaseja, vaatteita jne.)
Älä käytä koruja tai esineitä, jotka voisit kadottaa työskentelyn aikana
Varo vahingoittamasta hydrauliletkuja ja sähkökaapeleita korjausten aikana, tarkista niiden
kunto kun työ on päättynyt
Käytä vain oikeanlaisia välineitä
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Erikoishuolto
Tämän huol lon saa suori ttaa vai n val tuutettu huol tokeskus.

Ei halkeamia
Ei halkeamia – Voitelu
Kunto – Kiinnitys
Kunto ja kuluminen
Kunto – Kireys

X
X

Ei halkeamia
Kunto ja kuluminen

X
X

X
X

X
X

Öljyn vuoto – Melu
Öljytaso – Öljyn kunto
Vaihto
Vaihto/Puhdistus
Vuodot – Toiminta
Vuodot – Toiminta
Vuodot – Kuluminen
Tarkistus

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Hapettuminen
Kunto
Kunto ja toiminta
Nestetaso
Kunto ja toiminta
Toiminta
Toiminta

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Voitelu

X

X

Kunto ja luettavuus
Kunto ja luettavuus

X
X

X
X

Toiminta
Toiminta
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X

X

X
X

Vuosittainen

1000 tuntia

X
X
X

X
X
X
X
X

KOKO KONEEN TARKISTUS KUORMITUSTESTIT MUKAAN LUKIEN

1. RAKENNE
 Tärkeimmät tuet
 Nosturin puomi ja pidennysosat
 Tapit
 Pyörät
 Rakenteen kiinnityspultit
2. NOSTOJÄRJESTELMÄ
 Nostokoukku
 Vinssin vaijeri
3. HYDRAULIJÄRJESTELMÄ
 Pumput
 Öljysäiliö
 Hydrauliöljy
 Suodattimet
 Nosturin sylinterien venttiilit
 Hydraulinen jakolaite
 Letkut
 Hydraulinen paine
4. SÄHKÖKOMPONENTIT
 Kaikki taulut
 Voimajohto
 Laturi
 Akut
 Sähkömoottori
 Paineanturit
 Kulma-anturi
5. TURVALAITTEET
 Hätäpainike
 Ohjauspaneelin osoittimet
6. LISÄVARUSTEET
 Vinssi
7. TURVAMERKINNÄT
 Nosturin ja lisävarusteiden CE-kilpi
 Tarrat ja merkinnät

TARKISTUKSEN TYYPPI

500 tuntia

OSA

Viikoittainen

Seuraa huoltotaulukko, jossa näkyvät aikavälit tunneissa. Erikoishuollon toimenpiteiden aikavälit
ovat 1000 tuntia ja vuosittain. Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä huoltoon, kun aika on kulunut, jotta
vältetään takuun raukeaminen.
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9 TARKISTUS- JA HUOLTOKIRJA
9.1

Johdanto

Direktiivin 98/37/EY mukaan koneen käyttäjän on pidettävä kirjaa, johon merkitään erikoishuollot
ja erityistoimenpiteet, pakolliset tuntimääräiset huollot, jotka vaaditaan rakenneosien takuuta
varten (katso takuutodistusta) sekä pakolliset vuosittaiset tarkistukset, jotka tekee määrätty
tarkistuslaitos.
JEKKO S.r.l. toimittaa tämän kirjan, joka tulee säilyttää ja pitää päivitettynä.
Tavalliset huollot tehdään noudattaen tarkkaan koneen mukana toimitettujen käyttöoppaiden
ohjeita.
Erikoishuollot, joita ei käyttöoppaissa ole, kuten osien vaihto tai turvalaitteiden korjaus, suorittaa
pätevä ammattihenkilökunta valmistajan valtuuttamassa huoltokeskuksessa.
On tärkeää säilyttää ja päivittää huoltokirja, sen avulla on mahdollista pitää silmällä konetta ja siitä
on hyötyä omalle ja muiden turvallisuudelle. Sen avulla voidaan myös todistaa koneen teho ja
moitteeton toiminta mahdollisille tarkastajille.
Huoltokirjan ja käyttöoppaiden ohjeet annetaan käyttöönoton aikana tunnettujen määräysten
mukaisesti. Uudet määräykset saattavat muuttaa velvoitteita. Yrityksemme on aina käytettävissä
mahdollisia selvennyksiä varten.
Huoltokirjaan voidaan merkitä:




Määrätyn laajuiset toimintahäiriöt ja niiden korjaukset, säännölliset tarkistukset
Rakenne-, hydrauli- ja turvaosien vaihto.
Omistajan vaihtuminen.

Tämä huol tokirj a j a käyttöoppaat ovat ol eel li nen osa konetta j a ni iden on
seur attava konetta koko sen käyttöi än aj an.

Huoltokirjaan kuuluu:





Käyttö ja kunnossapito
Säännöllisten tarkistusten ja huollon lomake
Toimenpideraportit, joissa on progressiivinen numero ja liitteet
Tietojen siirtäminen myynnin tai käyttäjän vaihtumisen aikana
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9.2

Tapaukset, jotka vapauttavat valmistajan vastuusta

VALMISTAJA VAPAUTUU KAIKESTA VASTUUSTA
SEURAAVISSA TAPAUKSISSA:












9.3

KONEEN VÄÄRÄ KÄYTTÖ
PEUKALOINTI
KONEEN KÄYTTÄMINEN MUIDEN KUIN AMMATTIKÄYTTÖÖN VALMENNETTUJEN
HENKILÖIDEN TOIMESTA
VAKAVIA PUUTTEITA ENNAKOIDUSSA HUOLLOSSA
OHJEIDEN NOUDATTAMISEN TÄYDELLINEN TAI OSITTAINEN LAIMINLYÖNTI
SÄÄNNÖLLISTEN TARKISTUSTEN LOMAKKEEN JA VASTAAVIEN RAPORTTIEN
TÄYTTÄMISEN TAI
ALLEKIRJOITTAMISEN LAIMINLYÖNTI
SÄÄNNÖLLISTEN TARKISTUSTEN PUUTTUMINEN
MUIDEN KUIN ALKUPERÄISTEN VARAOSIEN KÄYTTÄMINEN
VALTUUTTAMATTOMAT MUUTOKSET TAI TOIMENPITEET
POIKKEUKSELLISET TAPAHTUMAT.

Huoltolomakkeet

Liitteissä on muutamia sivuja, jotka auttavat käyttäjää dokumentoimaan konetta koskevat
toimenpiteet sen käyttöiän aikana.
Mui sta täyttää j a päi vittää asi akir j a.
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10 LIITTEET
10.1 Huoltotoimenpiteiden yhteenveto
PÄIVÄMÄÄRÄ

TOIMENPITEEN TYYPPI
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Numero
RAPORTTI

ALLEKIRJOITUS
TEKNIKKO
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10.2 Huoltotoimenpiteiden yksityiskohtaiset lomakkeet

TOIMENPIDERAPORTTI Nro ________

päivämäärä: _____/_____/____

(Progressiivisesti numeroidut toimenpideraportit liitetään huoltolomakkeeseen)

Varustelutyyppi: ...........................Sarjanumero: ...........................................
TOIMENPITEEN TEHNYT KORJAAMO
Firma: ...................................................................................................................................
Paikkakunta: ..................................................................... Postinumero:............................
Katuosoite: ............................................................... Numero ...........................................

TOIMENPITEEN KUVAUS

LEIMA JA ALLEKIRJOITUS

…...............................................

TOIMENPIDERAPORTTI Nro ________

päivämäärä: _____/_____/____

(Progressiivisesti numeroidut toimenpideraportit liitetään huoltolomakkeeseen)

Varustelutyyppi: ...........................Sarjanumero: ...........................................
TOIMENPITEEN TEHNYT KORJAAMO
Firma: ...................................................................................................................................
Paikkakunta: ..................................................................... Postinumero:............................
Katuosoite: ............................................................... Numero ...........................................

TOIMENPITEEN KUVAUS

LEIMA JA ALLEKIRJOITUS

…...............................................
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10.3

Lomake tietojen siirtämistä varten

TIETOJEN JA KÄYTTÖOPPAAN SIIRTÄMINEN
Päivämäärä: ..........................................................................................................................
Allekirjoittanut: .......................................................................................................................
Paikkakunta ..................................................................................

Postinumero: ...............

Katuosoite: ............................................................... Numero ...........................................
Puhelin: ................................................................................................................................

VAKUUTTAA OMALLA VASTUULLAAN, ETTÄ:

 on saanut riittävästi tietoja koneen toiminnasta ja ymmärtänyt ne
 on saanut käyttöoppaan ja tutustunut sen sisältöön.
luovuttajalta: ..........................................................................................................................
Paikkakunta ..................................................................................

Postinumero: ..............

Katuosoite: ............................................................... Numero ...........................................
Puhelin: ................................................................................................................................

JA SITOUTUU SIIRTÄMÄÄN TIEDOT JA LUOVUTTAMAAN KÄYTTÖOPPAAN
SEURAAJALLEEN TAI UUDELLE OMISTAJALLE.
ALLEKIRJOITUS
AIKAISEMPI KÄYTTÄJÄ

ALLEKIRJOITUS
UUSI KÄYTTÄJÄ

………..…………………………

………..…………………………

Sivu 46 / 56

9 – TARKISTUS- JA HUOLTOKIRJA

______________________________________________________________________________________________

10.4 Käyttöopas SLIM

10.5 Radio-ohjaimen käyttöopas
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10.6 Hydraulikaavio
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MPK20

11 LISÄVARUSTEET
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Toi mitetut li sävar usteet saa asentaa j a nii tä saa käyttää vai n JEKKO sarj an konei ssa, joita varten ne on suunniteltu j a val mi stettu. Val mi staj a
ei mill ään tavoi n vastaa koneen muunl ai se sta käytöstä.
Koneeseen
MPK20 voi daan asentaa ai noastaan näi ll e konei ll e
suunni tel tuj a l i sävar ustei ta. Val mi staj a ei vastaa koneen tai sen osi en
vahi ngoi sta tai vioista, j otka j ohtuvat mui den kui n ennakoi tuj en
lai ttei den käytöstä.
Huoma a, että nostoon käytetyt li sävar usteet, jotka ei vät ol e i ntegr oi tuj a
koneen kuor mituksen rajoitti meen, saattavat vaar antaa koneen vakauden
ja sil l ä työskente l evi en henki löiden tur val li suuden.

Lisävarusteet MPK20
NOSTOVARSI
JIB500G
MANIPULAATTORIT
MR800.4-6+4P
TOIMITUKSEEN KUULUVAT LISÄVARUSTEET
Väkipyörä

*Tarkempi luettelo löytyy lisävarusteluettelosta teknisissä tiedoissa.
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11.1 JIB500G

ASENNUS
VAIHE
KUVAUS
1
Poista
koneen
päähän
asennettu
mikro.

2

KUVA

Irrota
irtoamisen
estävät tapit, kierrä
vaijeri kokonaan ja
kiinnitä se puomin
päällä
olevaan
koukkuun.
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3

Irrota tappi
koukkua.

varoen

4

Nosta pää ja irrota se
puomista, laita se
koneessa
olevaan
lepoasennon tukeen.

5

Aseta JIB500G
paikalleen puomiin.

Sivu 52 / 56

9 – TARKISTUS- JA HUOLTOKIRJA

______________________________________________________________________________________________

6

Laske nostovarsi alas
ja kiinnitä se tapilla ja
turvatapilla.
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11.2 MR800.4-6

Alkusanat:
Manipulaattori MR800.4 on sijoitettava lepoasentoon sen kuljetusalustalle kiinnitystuki
mahdollisimman alhaalla koneeseen kiinnittämisen helpottamiseksi.
Manipulaattorin MR800.4 kiinnittämiseksi koneeseen MPK20 lisävarusteeseen tulee asentaa
asianmukainen kiinnitystuki (QC-MR800B).

ASENNUS
VAIHE
KUVAUS
1
Poista
koneen
päähän
asennettu
mikro.

KUVA
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2

Irrota
irtoamisen
estävät tapit, kierrä
vaijeri kokonaan ja
kiinnitä se puomin
päällä
olevaan
koukkuun.

3

Irrota tappi
koukkua.

4

Nosta pää ja irrota se
puomista, laita se
koneessa
olevaan
lepoasennon tukeen.

varoen
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5

Vie koneen puomi
lähelle
manipulaattoria.
Puomin
kiinnityskohdan tulee
olla
manipulaattorin
kiinnitystappia
alempana.

6

Nosta puomia hitaasti
manipulaattorin
MR800.4
kiinnittämiseksi

7

Kiinnitä manipulaattori
tapilla.

8

Kytke letkut ja
lisävarusteen liitin
TOOL.
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