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Informationstavla vid användning av liften
Läs alltid bruksanvisningen innan du använder liften

Liften får bara användas av utbildad personal och med hänsyn till nationella regler
Liften får bara användas på plana underlag med tillräcklig bärkraft

Maximal plattformsbelastning 1 person + material i korg: totalt 120 kg
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Takk for at du valgte UP Lift 5 120.

Denne bruksanvisningen regnes som en grunnleggende del av UP Lift 5 120. Den inneholder all nødvendig informasjon 
om montering, demontering og riktig bruk av enheten, samt om sikkerhet for brukerne og  
vedlikehold av plattformen.

En fullstendig og leselig bruksanvisning må være lett tilgjengelig i form av en fil på Internett eller i trykt versjon ved eller 
på heisen. I resten av denne bruksanvisningen vil produktet omtales som UP Lift 5.

For å unngå unødvendig skade og fare må operatøren/brukeren lese, forstå og følge denne bruksanvisningen.

I tillegg til denne bruksanvisningen er det nødvendig å overholde de generelle forskriftene som gjelder i det aktuelle lan-
det vedrørende miljøvern, helse og sikkerhet på arbeidsplassen og forebygging av ulykker.

For å unngå unødvendige skader og farer er operatøren pålagt å lese, forstå og følge alle instruksjonene i denne bruk-
sanvisningen.

 Leverandør eller produsent skal ikke holdes ansvarlig for noen form for direkte eller  
indirekte skade som skyldes manglende overholdelse av denne BRUKSANVISNIGNEN  

under levering, montering og bruk av UP Lift 5.

Innledning
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1.1 LEVERANDØR
Solideq AS
Rypevegen 2
2406 Elverum
Tlf. +47 624 00 111
E-post: post@solideq.no

1.2 MARKERING AV UP LIFT 5 120

Produkt:  UP Lift 5 120

Produksjonsår: 2020 Vekt: 80 kg - 154 kg

Trygg arbeidslast: 120 kg Spenning: 12V DC

Plattformens mål: 480/690mm Elektrisk aktuator LA36-1700N

Heisens høyde: 2,94 m Serienummer: UP5020xxx

Kun til innvendig bruk www.lockhard.eu

1.3 DEFINISJONER
UP Lift 5 120 - en flyttbar maskin beregnet for å flytte folk til arbeidsstasjoner der de jobber fra arbeidsplattformen.  
Man går inn og ut av plattformen når den er på laveste nivå. Enheten består av en arbeidsplattform med styre- 
anordninger, bærende struktur, sokkel og styringssystem.

Arbeidsplattform - en del av en mobil heis, en plattform med sikkerhetsbarrierer og selvlukkende dører. Plattformen kan 
flyttes til laveste stilling og til ønsket arbeidsstilling hvor installasjon, reparasjon, inspeksjon eller annet arbeid kan utføres.

Operatør - en person som er behørig autorisert til å bruke denne typen utstyr, avhengig av gjeldende regelverk i det  
aktuelle landet. 

Servicetekniker - en person som har mottatt nødvendig opplæring fra produsenten av UP Lift 5, dvs. Lockhard Sp. z o.o. 

GENERELLE OPPLYSNINGER

LOCKHARD Sp. z o.o.
Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska 74a

PL-63-410 Ostrów Wielkopolski
E-post: office@lockhard.eu

Uppfyller kraven i EN280

1

PRODUSENT 
LOCKHARD Sp. z o.o.
Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska 74a
PL-63-410 Ostrów Wielkopolski
Tlf: +48 502 224 24 74
E-post: office@lockhard.eu
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Enhver periodisk erstatning av deler eller direkte reparasjon av enheten kan utføres av produsentens servicesenter eller 
serviceenheter som er godkjent av produsenten.

Vedlikeholdstekniker - en person som er behørig autorisert til å vedlikeholde denne typen utstyr, avhengig av gjeldende 
regelverk i det aktuelle landet.

Nominell lastekapasitet - den høyeste sikre vekten som arbeidsplattformen kan bære med hensyn til produsentens  
design. Den nominelle lastekapasiteten utgjøres av vekten til personer, verktøy og materialer som befinner seg  
på plattformen.

1.4 SIKKERHETSSYMBOLER SOM BENYTTES I BRUKSANVISNINGEN
Følgende symboler brukes til å gjøre oppmerksom på punkter i denne håndboken som inneholder viktig  
informasjon eller indikerer farer. Når du leser bruksanvisningen, må du være spesielt oppmerksom på  
punktene som er merket med disse symbolene.

   Fare
  Dette symbolet varsler om en direkte trussel mot liv og helse. Manglende overholdelse  
  av reglene medfører livsfare eller risiko for alvorlig skade og betydelig materielle skader.
   
  Merk
  Angir en advarsel mot mulig skade på heisen eller annen skade i tilfelle feilaktig utførelse  
  av den aktuelle handlingen.

1.5 NASJONALE KRAV
I tillegg til denne bruksanvisningen ber vi om at du leser gjeldende nasjonale og lokale forskrifter og andre bindende 
forskrifter vedrørende arbeidssikkerhet. Dette gjelder også reglene for arbeid i høyden og miljøvern i det aktuelle landet. 
UP Lift 5 120 er en innretning som brukes til vertikal flytting av personer og last, og anses derfor som en maskin som 
kan håndtere utstyr. Den må inspiseres minst én gang i året og enda oftere under spesielle forhold som krever ytterligere 
service, vedlikehold eller inspeksjon. 
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1.6 SAMSVARSERKLÆRING

CE-SAMSVARSERKLÆRING

Produsent:  LOCKHARD Sp. z o.o.
   Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska 74a
   63-410 Ostrow Wielkopolski

Produkt:  UP LIFT5 med stabilisatorer
Serienummer:  

Vi bekrefter at ovennevnte produkt innfrir de nødvendige krav til helse og sikkerhet i henhold til  
EUROPAPARLAMENTETS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/42/EU.

Produktet er utstyrt med følgende merke :  

Den tekniske dokumentasjonen er lagret hos:
LOCKHARD Sp. z o.o.
Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska 74a
63-410 Ostrow Wielkopolski
Polen

Gorzyce Wielkie, dato:        Teknisk sjef: Lukasz Leonhard
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Høyeste tillatte last i kurven  120 kg (1 person + verktøy)
Utvendige mål (BxLxH)   680/1100/1980 mm
Arbeidsplattformens mål (BxL)  480x690 mm
Høyeste mulige hastighet for  
heving og senking av plattformen 10 m/min. (med full batteristrøm) 
Maks plattformhøyde   2,94 m
Høyeste tillatte vekt   90 kg + 60 kg ballast
Matespenning    12 V DC
Batterikapasitet    39 Ah
Batterispenning    2 V
Brukstemperatur   -15°C til +40°C

Overbelastning    Individuell tilpasning
Støynivå    Overstiger ikke 70 dB

2.1 BRUK AV UP LIFT 5 120 TIL SITT TILTENKTE FORMÅL
Up Lift 5 120 er en flyttbar maskin beregnet til å flytte personer til arbeidsstasjoner hvor de skal jobbe fra en arbeidsplat-
tform. Det er bare mulig å bevege seg ut og inn av plattformen på nedre del av plattformen.

Up Lift 5 120 kan bare benyttes med stabilisatorer på et stabilt og jevnt underlag.

Vateret som installeres på heisen, gir informasjon om heisens horisontale posisjon.

2.2 BRUK AV UP LIFT 5 120 PÅ ANNEN MÅTE ENN SITT TILTENKTE FORMÅL
• UP Lift 5 120 kan ikke brukes som kran.
• Det er forbudt å laste på kun ett sted. Lasten på plattformen skal fordeles jevnt. En stor last på en liten  

overflate (såkalt “spot load”) kan føre til skade på plattformen.
• UP Lift 5 120 kan ikke brukes uten at sidestabilisatorene er installert.
• Det er forbudt å slepe Up Lift 5 120 ved hjelp av mekaniske kjøretøyer som bil, gaffeltruck, traktor osv.
• Når UP Lift 5 120 flyttes, skal det ikke være noen mennesker i kurven, hverken oppe eller nede.
• Det er forbudt å bruke trekkeverktøy på UP Lift 5 120 (manuelle eller mekaniske vinsjer).
• Det er forbudt å stå på rekkverket for å komme lenger opp.
• Det er forbudt å fjerne koblingsstrukturer mellom UP Lift 5 120 og en annen  

struktur (bygninger, annet stillas osv.).
• Det er forbudt å støtte gjenstander ved hjelp av UP Lift 5 120 under bruk.
• Når arbeidsplattformen UP Lift 5 120 betjenes, kan det bare være én person på den.
• Det er forbudt å bruke en UP Lift 5 120 som ikke er reparert eller vedlikeholdt og  

som ikke har bestått den siste tekniske inspeksjonen.
• Det er strengt forbudt å bruke UP Lift 5 120 uten ballast festet til rammen.
• Det er forbudt å bruke UP Lift 5 120 på områder med eksplosjonsfare.
• Det er forbudt å bruke Up Lift 5 utendørs under storm og nedbør.
• Det er forbudt å ha mer enn 1 person på arbeidsplattformen.

TEKNISK INFORMASJON
2

VIKTIG!
Ballasten må være 

festet hver gang  
heisen brukes.
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LISTE OVER BESTANDDELENE
3

1. Elektrisk aktuator, 1700N EA1700N 20 x 10 x 160-280 cm 5,6 kg

2. Styreenhet for elektrisk 
aktuator

MSCUp

3. Gassfjær, 1500N (2 stk.) GS1500N 300 cm, fi 50 mm 8 kg

4. Bur CUp 65 x 70 x 119 cm 12 kg

5. Dør (høyre+venstre) DR 35 x 60 x 10 cm 3 kg

6. Stabilisator UpSTAB1 68 x 29 x 4 cm 1 kg

7. Stabilisatorhåndtak ClUp DN 35 mm 0,21 kg

8. Trinn Sp 67 x 39 x 5,5 cm 2 kg

9. Automatisk side AB 47 (50,5) x 10 cm 0,5 kg

10. Trinnklemme CS

11. Antistatisk hjul  
0 125 mm

WAS 0 125 mm 0,5 kg

12. HD-hjul 
0 125 mm

WHD 0 125 mm 0,75 kg

13. Batteri BAT 19,5 x 13 x 17,2 cm 10,5 kg

14. Lader ChR 8 x 10 x 25 cm 1 kg

15. Ballast BT 20 x 15 x 17 cm 15 kg

3. LISTE OVER BESTANDDELENE TIL UP LIFT 5 120 AS OG UP LIFT 5 120 HD
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16. Hjul for horisontal transport UpWb 10 x 20 x 35 cm 3 kg

17. Strømboks UpELB 8 x 15 x 25 cm 1 kg

18. 91 mm valse Rr91 91x25 mm 0,1 kg

20. 30 mm valse for antistatisk 
hjulbremse

RrA30 DN 30 x 22 mm

21 Antistatisk hjulbremsetapp PbA

22. 30 mm valse for mast og 
plattform

Rr30 DN 30 x 22 mm

23. 40 mm valse for mast Rr40 40x80 mm

24. XT60-kontakt XT60 0,006 kg

25. Beltedeler Pb

26. Belter (2 stk.) BT 0,3 x 5 x 306 cm 1 kg

27. 80X40-støpsel Pg80 80 x 40 x 22 mm

28. DN 35 mm-støpsel Pg35 DN 35 x 20,2 mm

29. 100X40-støpsel Pg100 100 x 40 x 24,5 mm

30. Ballastklemme LB
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31. 40 mm vaterpass SL40 DN 40 mm

32. Strømkabel WpUp 5 m

33. Kabel med posisjonssensor 
(Up Lift AS)

WrSENUp 3 m

34. Kabel til betjeningspanel WrRCUp 6 m

35. Alarmapparat BR

36. Dørlukker, venstre SL

37. Dørlukker, høyre SR

38. Plasthengsel for dører GdUp

40. HD-pedal PHD

41. HD-rem DHD 0,7 kg

42. Aksel for HD-hjul PHd

43. Bakdeksel BC 10 x 8 x 68 cm

44. Instrumentbordboks CpC 18 x 7,5 x 6 cm

45. Opp/ned-knapp Bud
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46. Nøkkelknapp Bk

47. Nødknapp UPEB

48. Knapp for å låse opp hjulene UPUW

49. Betjeningspanelstøpsel Pcp

50. Deksel for opp/ned-knapp CBud

51. Kontaktor for opp/ned-
knapp

Cud

52. Kontaktor for nødknapp Cebk

53. Betjeningspanel CP 18 x 7,5 x 6 cm

54. Antistatisk hjulfjær Sag

55. Laderem BC

56. Nødbryter med boks UpElBe
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4. BESKRIVELSE AV STYRINGSSYSTEMETS UTFORMING, DRIFT OG JUSTERING

4.1 STYREENHET
Up Lift 5 120-plattformen løftes ved hjelp av en elektrisk aktuator (1700 N/173 kg) som er permanent festet til UP Lift 
5-bærerammen på den ene siden, og til den flyttbare UP Lift 5 120-bommen på den andre siden. Den elektriske  
aktuatoren LA36 støttes av en gassfjær med en effekt på 1500 N / 152 kg. Styrken til drivsystemet er 3200 N / 326 kg. 
Styrken til drivsystemet er 3200 N. Løfteslyngene er festet til den andre delen av bommen (den ene løfteslyngen løfter, 
den andre er til stede av sikkerhetsmessige årsaker). Slyngene er festet på den ene siden til rammen på UP Lift 5 120 og 
til arbeidsplattformen på den andre siden. Når aktuatoren aktiveres, løftes både første og andre del av bommen. Den  
andre delen med UP Lift 5 120-plattformen begynner å bevege seg ved hjelp av slyngene, og arbeidsplattformen 
begynner å bevege seg.

4.2 DRIFTSBREMSE
Den trapesformede skruen med utvendig-/innvendig mutter fungerer som driftsbremse. Slyngens nominelle laste- 
kapasitet er tilstrekkelig til å holde arbeidsplattformen oppe med en nominell lastekapasitet på 120 kg. Den elektriske 
aktuatoren sørger for å stoppe systemet dersom det oppstår svikt i betjeningspanelet eller spenningstap. Plattformen 
flyttes igjen når den elektriske aktuatoren er koblet til spenning.

4.3 NØDBREMSE
UP Lift 5 120 er utstyrt med to uavhengige nødbremser:
a) Drivenheten er utstyrt med en nødbremse i form av en skruemutter. Systemet oppfyller den europeiske standarden  
EN 280 som gjelder for UP Lift 5 120.
b) I tillegg brukes en slynge med ett ben som i tilfelle feil kan nøytralisere krefter på over 45000 N/4588 kg som  
arbeidsplattformen utsettes for.

4.4 NØDMODUS
Ved fullstendig mangel på spenning i nettet kan plattformen senkes manuelt på følgende måte:
Hvis det er nødvendig å utføre manuell nødmodus, tar du ut støpselet i bunnen av motorkassen for å få tilgang til  
unbrakoskruen på 6 mm som skal dreies med en unbrakonøkkel til 65 rpm. Snu den for å senke plattformen.
 

STYRINGSSYSTEMETS
4
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4.5 BETJENINGSPANEL
Up Lift 5 kan bevege seg vertikalt opp og ned. Betjeningspanelet blir permanent montert på plattformen. Det er tre  
knapper på panelet. Den røde nødstoppknappen (fig. 1/12) brukes til å frakoble alle heisens funksjoner.

De to neste knappene (fig. 1/10) brukes til å heve eller senke plattformen. Disse knappene er markert med piler som 
angir heving/senking.

For å begynne å heve plattformen, drei knappen (fig. 1/11) i klokkens retning for å aktivere funksjonen til  
OPP/NED-knappen og nødstopp.
 

Fig. 1. Betjeningspanel

4.6 BÆREHJULBREMSE
Bærehjulbremsene er laget for å stanse UP Lift 5 120 for å unngå at den beveger seg ukontrollert, og for å sikre at den 
posisjoneres som ønsket.
Up Lift 5 120 AS - automatisk låsing oppstår når plattformen heves omtrent 5 cm.
UP Lift 5 120 HD - låsen aktiveres med en fotbremse.

4.7 BESKYTTELSESSYSTEM MOT OVERBELASTNING AV PLATTFORMEN
Up Lift 5 120 er utstyrt med enheter som beskytter mot overbelastning i form av for tung last eller låsing av plattformen 
under bevegelsen oppover. Hvis dette systemet aktiveres, er det mulig å bevege heisen nedover. Etter at belastningen på 
plattformen er redusert, vil systemet tillate at heisen kan beveges opp igjen.

4.8 BATTERILADER
UP Lift 5 120 drives av et batteri på 12 V. UP Lift5 120 har et batterihus med en lader på 110-240 VAC / 12 VDC 4 A som 
lader VRLA-batteriet. Strømkabelen kobles til 110/230 VAC-nettet for å begynne ladingen.
Bruk bare godkjente skjøteledninger.
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Nedenfor beskrives fremgangsmåten for montering og demontering av UP Lift 5 120. Montering, demontering, drift og 
vedlikehold av UP Lift 5 120 kan bare utføres av personell med nødvendig opplæring, som har lest og forstått denne 
bruksanvisningen og som overholder nasjonale forskrifter for riktig bruk og montering av heiser. Én person kreves for 
montering og demontering av UP Lift 5 120. Stedet hvor montering og arbeid på UP Lift 5 utføres, må beskyttes mot 
uberettiget tilgang. Når du bruker UP Lift 5 120, må det være en person på bakkenivå som er i stand til å føre heisen 
ned til bakkenivå i tilfelle det oppstår mekanisk eller elektrisk svikt, eller hvis operatøren skulle få et illebefinnende.

FORBEREDELSER FOR MONTERING
Montering skal bare gjøres med uskadede og originale deler fra produsenten.
Før UP Lift 5 120 monteres, skal det gjennomføres inspeksjon av komponentene og underkomponentene som er oppført 
i tabellen på side 12-16, som er nødvendige for at heisen skal fungere riktig: 4, 5, (6 og 7 om aktuelt), 9, 11-12, 13, 14, 15, 
26, 31, 32, 35, 53.

Kontroller omgivelsene med hensyn til sikkerhet, blant annet for å være sikker på at det ikke er noen elektriske installa- 
sjoner, ruiner, skrotrester, utgravninger, kraner i bevegelse, fotgjengere, kjøretøy eller maskiner i bevegelse, osv. Hvis det 
er en fare for at UP Lift 5 120 kommer i kontakt med kraftledninger, bør disse linjene slås av.

Før du forlater arbeidsplattformen etter endt arbeidsdag, må du sette den i nederste posisjon, låse strømforsyningen  
og fjerne nøkkelen for å hindre at heisen brukes av uvedkommende.

5.1 FESTING AV BALLASTEN
UP Lift 5 120 har en utforming som gjør at ballasten kan monteres raskt og enkelt uten bruk av verktøy.

Trinn 1 - festing av ballast på 60 kg (4x15 kg)
UP Lift 5 120-plattformen plasseres på stedet for montering. Først og fremst må den nødvendige ballasten festes til  
UP Lift 5 120 base (fig. 2 og 3).

MONTERING - DEMONTERING
5

Fig. 2 Fig. 3
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Trinn 2. Installasjon av batteri
For å åpne batteridekselet, løft plattformen opp 30 cm ved hjelp av opp/ned-knappen (fig. 1/10).
Batteriet sikres med et sikkerhetsbelte og festes til XT60-støpselet (fig. 4).

5.2 KLARGJØRING AV SIDESTABILISATORER FOR ARBEID
For å sikre tryggest mulig arbeid med Up Lift 5 120 er det helt nødvendig at sidestabilisatorene legges ut på  
følgende måte:

 • Trykk på sikkerhetsspaken (fig. 5) for å føre stabilisatorene ut fra festeelementet (fig. 6)

 • Fjern stabilisatoren fullstendig fra festeelementet (fig. 7) og drei den 180° og sett den inn i  
  festeelementet (fig. 8) ved å trykke inn låsestiften (fig. 9) helt til stiften vises i hullet (fig. 10).

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 4
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Fig. 8

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 9 Fig. 10

 • Gjennomfør de samme trinnene på den andre stabilisatoren
 • Hvis du bruker Up Lift 5 120 på mindre enn 30 cm avstand fra veggen, er det tillatt å bruke kun 
  én stabilisator (fig. 12).
 • Etter at arbeidet på Up Lift 5 er fullført, skal sidestabilisatorene føres inn i festeelementet via samme  
  prosedyre som beskrevet ovenfor, bare i motsatt rekkefølge
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5.3 STRØMBOKS
1. Strømboks
2. Nødsenkeknapp
4. Alarmapparat for utladning av batteriet
5. 12V 39 Ah batteri
5.1 XT60-kontakt
7. Støpsel - 110 V/230 V AC-kabel
9. 110 V/230 V AC/12V DC 4 Amp batterilader

5.4 FJERNING AV BATTERI

• For å ta ut batteriet må du først åpne batteridekselet. (Plattformen heves til en høyde på ca. 30 cm).
• Koble fra batteriet ved å ta ut XT60-kontakten (fig. 4).
• Fjern batterisikringsbeltet.
• Ta ut batteriet.
• Lukk batteridekselet.
• Sikre dekselet mot at det åpnes utilsiktet.
• Fjern alltid ballasten når du transporterer UP Lift 5 til arbeidsstedet, og transporter den horisontalt.

 

Fig. 13 Fig. 14

8. Nødknapp
15. Vaterpass

Forsikre deg om at plattformen er i en posisjon som gjør det mulig å åpne batteridekselet, at 
den er tom, og at det ikke er noen mennesker eller materialer på den. 
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Brukeren er ansvarlig for sikkerheten ved bruk av UP Lift 5 samt planlegging, installasjon, 
montering og alle nødvendige handlinger for å utføre oppgaven på en sikker måte.

Forsikre deg om at både personer og materialer holder seg innenfor heisens grenser mens 
plattformen er i bevegelse.

Dette kapittelet inneholder informasjon som er nødvendig for riktig bruk av UP Lift 5 produsert av Lockhard Sp. z o.o.
Før man bruker UP Lift 5 120, er det brukerens ansvar å kontrollere at enheten er komplett og riktig montert.
• Du kan gå inn og ut av plattformen, men bare i den laveste posisjonen.
• Bruk kun én selvlukkende inngangsdør for å komme inn på plattformen.
• Før du starter arbeidet med UP Lift 5 120, må du utføre en grundig inspeksjon av arbeidsplassen. Ikke bruk  

plattformen på et underlag med mer enn 0,5 grader helling, vær våken og oppmerksom på potensielle farer i  
arbeidsområdet.

  

6.1 HOVEDBRYTER
For å begynne arbeidet, still inn tasten på hovedbryteren til ON.
Fig. 1/11. I frakoblet tilstand høres det en kort lyd; et konstant signal vil gi beskjed om at batterinivået er lavt. Batteriet 
skal i så fall tas ut og lades UMIDDELBART (opplading kan ta inntil 48 timer).
Når heisen kobles til lading etter bruk, må hovedbryteren være stilt inn på OFF.
 

Et plastdeksel for opp/ned-bryteren beskytter mot støv og skitt.
Viktig! Et skadet deksel må erstattes omgående.

ADVARSEL!
UP Lift 5 fra 2019 er utstyrt med en automatisk lader (fig. 4/9).

BRUKSANVISNING
6

Fig. 1
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6.2 BETJENINGSPANEL - LØFTEFUNKSJON
• Kontrollpanelet er plassert på fremsiden av plattformen, i en høyde som gjør at operatøren av UP Lift 5 120 kan 

betjene heisen ved hjelp av det elektriske kontrollsystemet.
• For å kontrollere plattformens bevegelser, bruk OPP/NED-knappene som er markert med piler (fig. 1/10).
• Hovedbryteren med nøkkel (fig. 1/11) og nødstoppknapp - rød (fig. 1/12).
• I tilfelle fare, stans plattformen med nødstoppknappen. Etter at du har trykket på den røde knappen, stopper heisen. 

Strømforsyningen gjenopprettes når du dreier stoppknappen mot klokkens retning.

Kontrollpanelfeil
Personen på bakken kan senke kurven i tilfelle svikt i kontrollpanelet eller hvis operatøren får et illebefinnende. Når du har 
løftet batteridekselet, trykker du på bryteren på strømboksen (fig. 15/2). Kontakt produsentens servicesenter for å fjerne feilen.

6.3 ARBEIDSSTASJONENS OG OPERATØRENS KVALIFIKASJONER
Operatøren betjener enhetens løfte- og senkefunksjoner fra plattformens arbeidsstasjon.
Viktig! Operatøren må forsikre seg om at det ikke er noen verktøy, materialer eller kroppsdeler utenfor kurvens grenser 
mens arbeidsplattformen er i bevegelse. For å sikre at UP Lift 5 120 fungerer som den skal, er det viktig at operatøren 
har de nødvendige kvalifikasjonene for å betjene UP Lift 5 120 (de nødvendige kvalifikasjonene er underlagt  
lovbestemmelsene i landet der heisen benyttes).

6.4 BETJENING AV UP LIFT 5 120
• Når du flytter UP Lift 5 120, er det forbudt for personer, materialer og verktøy å befinne seg på plattformen.
• Heisen kan kun betjenes manuelt, i ferdigmontert tilstand, kun på et horisontalt, jevnt og solid underlag med  

tilstrekkelig bæreevne, og uten hindringer.
• Det er viktig å utvise ekstrem forsiktighet og å bevege seg sakte, ikke raskere enn vanlig gangfart.

6.4.1 BETJENING AV UP LIFT 5 120 AS
• Betjening av UP Lift 5 120 AS er kun tillatt når plattformen er senket til nederste posisjon.
• For å låse opp de fire hjulene automatisk må plattformen senkes med ca. 5 cm.
• Deretter trykker du inn den røde knappen med foten (fig. 15) og setter kontrollpanelbryteren på NED-posisjon  

(fig. 1/10). Dette senker plattformen til transportposisjon og låser opp alle de 4 hjulene.

Fig. 15
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Fig. 17 - 125 mm hjullås. Trykk inn  
pedalen for å låse alle de 4 hjulene

Fig. 18 - Opplåsing av hjulene
Slipp pedalen for å låse opp hjulene

• Etter å ha flyttet UP Lift 5 120 AS, låser du hjulene. Denne prosessen utføres automatisk når plattformen løftes med 
ca. 5 cm når bryteren flyttes til OPP (fig. 1/10).

6.4.2 BETJENING AV UP LIFT 5 120 HD
• Mekanisk låsing av UP Lift-hjulene med 0,125 mm ikke-drevne hjul gjøres ved å trykke inn låsepedalen (fig. 17).
• For å låse opp hjulene, løft foten fra pedalen (fig. 18).
• 

Etter å ha fullført arbeidet med UP Lift 5 120 må heisen sikres mot uberettiget bruk fra 
tredjeparter ved at hjulene låses og at nøkkelen fjernes med et kort lydsignal.
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6.5 FJERNING VED SVIKT
I en nødsituasjon der arbeidsplattformen er låst, f.eks. ved strømbrudd, skal det ikke gjøres noe for å starte plattformen 
på nytt. Inspektørene skal ta en avgjørelse, ut fra situasjon og forhold, om hvordan arbeidstakeren trygt kan senke  
arbeidsplattformen. Inspektøren eller operatøren skal ta den beslutningen som er mest hensiktsmessig for å løse  
problemet.Instruksjoner vedrørende tiltak som operatøren skal utføre hvis nødfunksjonen er aktivert:

6.5.1 BELTEBRUDD
• Ved brudd på beltet skal operatøren stoppe plattformen med den røde nødknappen (fig. 1/12) for å koble  

strømmen fra kontrollkretsen.
• Operatøren skal dessuten ta kontakt med personene på bakken og informere inspektørene om feilen.

6.5.2 FEIL I STRØMSYSTEMET
Feil i kontrollsystemet kan være:
• Utladning av batteriet (hvis batteriet er utladet og lyden høres, BEGYNN Å LADE UMIDDELBART). Ladingen kan ta 

opptil 48 timer, laderen er grønn når den er fulladet.
• Feil i det elektriske systemet, kontrollpanelet eller sikkerhetsknappene.
• Kortslutning i den elektriske installasjonen.
• Slå av vernesikringen (den vanligste årsaken til å slå av sikringen er overskridelse av tillatt vekt).
• Andre situasjoner som gjør det umulig å starte plattformen på nytt.

Hvis en av de ovennevnte situasjonene oppstår, bruker du nødknappen for å senke plattformen. Se kapittel 6.5.3.

Kontakt en autorisert Lockhard servicetekniker.

6.5.3 SENKNING VED NØDSTILFELLER
• Systemet for å senke kurven kan aktiveres av en assistent på bakken dersom det oppstår en feil i kontrollpanelet 

eller operatøren skulle få et illebefinnende. Dette systemet gjør det mulig å senke kurven til en posisjon hvor  
operatøren selv kan senke plattformen.

• Det er forbudt å benytte dette systemet i andre situasjoner.
• Samtidig kan bruk av dette systemet sammen med hovedkontrollsystemet (kontrollpanelet) føre til mekanisk  

svikt på heisen.

UP Lift 5 120 er utstyrt med to senkesystemer for nødstilfeller
a)  Det elektriske senkesystemet: en nødknapp som befinner seg under batteridekselet (fig. 19/2).
 Det kan brukes ved skade på kontrollpanelet, eller hvis operatøren i kurven får en skade eller et illebefinnende.
b) Mekanisk senkesystem: en 6 mm skrue som brukes til å betjene det manuelle nødsystemet, befinner seg på nedre  
 del av aktuatoren.
 Skru opp skruen og fjern dekselet. For å dreie på den, bruk en 6 mm unbrakonøkkel. 1 dreining = 4,0 mm.
 Det kan brukes når strømmen er fullstendig frakoblet.
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6.6 NØKKELDREVET HOVEDBRYTER
Etter at arbeidet er ferdig, vri nøkkelen på hovedbryteren (fig. 1/11) til OFF. Heisen vil gi fra seg et kort lydsignal.

6.7 LADING AV BATTERIET ETTER FULLFØRT ARBEID
Begynn alltid med å lade batteriet etter avsluttet arbeidsdag med den installerte laderen på 110/240 VAC/12 VDC  
som er koblet til 110/240 VAC, 60 Hz-nettet. Under opplading vil indikatorlyset på laderen være rødt (fig. 20/1).
Indikatorlyset er grønt når batteriet er ferdig oppladet (fig. 20/2).

BRUKEREN ER ANSVARLIG FOR Å KONTROLLERE BATTERINIVÅET FOR Å HINDRE UTLADNING UNDER 10,5 V.
Alarmapparatet varsler når batterinivået kommer under 10,6 V. Det er absolutt nødvendig å begynne å lade batteriet for  
å hindre at det utsettes for uopprettelig skade.

Dersom batteriet oppbevares over en lengre periode, skal det kobles til laderen minst én gang i måneden i minst 12 timer.

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 1. Kontrollpanelet i kurven. Nøkkelbryter 11.

VIKTIG! Etter å ha fullført arbeidet med UP Lift 
5 120 må heisen sikres mot uberettiget bruk fra 
tredjeparter ved at hjulene låses og at nøkkelen 
fjernes med et kort lydsignal.
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Sikkerhetsregler
De fleste ulykker oppstår når brukeren ikke respekterer de grunnleggende sikkerhetsreglene. Den beste beskyttelsen mot 
ulykker er en forsiktig og ansvarlig operatør som har fått opplæring.

Følg alltid sikkerhetsreglene i kapittel 8 av denne bruksanvisningen.
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FARLIGE SITUASJONER OG SKADERISIKO
7

FARE! FARE FOR SKADE

Fare for skade pga. begrenset plass Det er fare for skade dersom en tredjepart befinner seg under plattformen 
mens den beveger seg nedover. Risikoen oppstår dersom man bryter  
forbudet mot å komme inn på plattformen og arbeidsstedet.

Fare for knusing og oppskrapt hud Fare for personskade hvis lemmen løftes ut av arbeidsplattformen og  
vippes mens plattformen beveger seg vertikalt.

Manglende personlig verneutstyr Hvis det ikke brukes verneutstyr, kan det oppstå personskader, blant annet 
oppskrapt hud og kutt.

Menneskelige feil Menneskelige feil kan oppstå hvis bruksanvisningen ikke følges eller ved 
manglende opplæring (MEWP), noe som kan føre til personskade eller 
dødsfall, skade på maskinen og alle tilknyttede kostnader.

Monteringsfeil Monteringsfeil kan oppstå hvis monteringsinstruksjonene ikke følges, noe 
som kan føre til personskade eller dødsfall, skade på maskinen eller at 
maskinen slutter å fungere som den skal.

Gjenstander som faller eller kastes Brukeren som jobber på plattformen, er pålagt å sikre materialene på  
plattformen.

Dersom heisen kommer ut av balanse 
eller velter

Manglende overholdelse av bruksanvisningen kan føre til at heisen kommer 
ut av balanse og velter (MEWP), hvilket kan føre til personskade eller død, 
eller skade på maskinen.

Personer som glir, snubler eller faller Sklifare kan oppstå dersom plattformen ikke vedlikeholdes på en tilfreds- 
stillende måte, da plattformen kan bli glatt på grunn av skitt som samler 
seg. Snublefare kan oppstå ved feilaktig plassering av materialer på plattformen.

Manglende vedlikehold Kan føre til fullstendig svikt (MEWP), som kan forårsake skade på  
operatøren, miljøet eller eiendommen.

Dersom enheten betjenes av en  
uautorisert person

Fare for personskade kan oppstå dersom en person uten autorisasjon og 
opplæring befinner seg på eller i nærheten av heisen.

Overbelastning kan føre til velting Dersom plattformen overbelastes, er det fare for at den mister balansen  
og velter

På grunn av vanskelige forhold knyttet 
til montering/bruk/vedlikehold. Bruk av 
upassende deler.

Ved vanskelige forhold for montering, demontering, bruk og vedlikehold kan 
det oppstå menneskelige feil, f.eks. feilmontering, feil valg av deler, dårlig 
vedlikehold, slurvete utført arbeid.
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FEIL SYNLIGE ÅRSAKER LØSNINGER

Plattformen stopper i 
bevegelse

Overbelastet plattform (skru av sikringen) Kontroll av lasten på plattformen, reduksjon av 
lasten på plattformen
Bytte sikring

Plattformen stopper i 
bevegelse

Batteriet er utladet Plattformen senkes, bytte ut eller lade batteriet

Plattformen stopper i 
bevegelse

Støv i OPP/NED-knappen 
Kabelen til den elektriske aktuatoren er 
skadet
Feil i mikrocomputeren

Bytte ut knapper, installere nytt plastdeksel 
Blås trykkluft gjennom knappene på kontroll-
panelet
Reparere kabelen 
Bytte ut mikrocomputeren

Plattformen stopper i 
bevegelse

Nødknappen aktiveres ved et uhell eller på 
grunn av en nødsituasjon

Frakoble nødknappen – vri den mot klokkens 
retning.

Plattformen stopper i 
bevegelse

Aktivering av beskyttelse mot  
overbelastning

Kontroll av lasten på plattformen – redusere 
lasten på plattformen
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SIKKERHETSREGLER
8

De fleste ulykker skyldes at operatøren ikke overholder grunnleggende sikkerhetsregler. Den beste beskyttelsen mot 
ulykker er en forsiktig og ansvarlig operatør som har fått opplæring.
 

• Bruk beskyttelsesklær ved betjening av UP Lift 5 120. Beskytt øyne, ører, hender, føtter og kropp.
• UP Lift 5 kan brukes til sveising forutsatt at spesielle forhåndsregler følges. (De samme som på bakken).
• Dersom UP Lift 5 120 etterlates ubevoktet, skal nøkkelen fra kontrollpanelet fjernes.
• Når UP Lift 5 120 betjenes, skal man ikke ha på seg løse klær, skjerf, smykker osv.
• Det er forbudt å plassere vindskjerming på siden (f.eks. plastfolie eller presenning) på UP Lift 5 120. Trekk aldri  

elektriske kabler fra gulvet til plattformen, da dette kan gjøre den ustabil og føre til at den velter. Beskytt alltid den 
øvre delen med plattformbarrierer (MEWP).

• Vær oppmerksom på de øvre hindringene eller andre farer rundt plattformen mens den er i bevegelse.
• Ikke løft UP Lift 5 120-plattformen mens den befinner seg på en lastebil, gaffeltruck eller et kjøretøy.
• Ikke glem faren for å få kroppsdeler i klem. Hold alle kroppsdeler innenfor plattformens grenser ved bevegelse opp 

og ned.
• Ikke senk plattformen dersom det står folk og ser på eller hvis det er hindringer i nærheten.
• Forsikre deg om at det ikke er noen andre personer i sikte. Ta hensyn til alle blindveier.
• Det er strengt forbudt å leke eller å kjøre uforsvarlig.
• Gjerder eller andre sikkerhetsanordninger skal ikke endres eller byttes ut.
• Ikke bruk UP Lift 5 120 hvis døren er åpen.
• Hvis plattformen sitter fast, ikke prøv å slippe den med de nedre styringsmekanismene før operatøren har  

forlatt plattformen.
• Før UP Lift 5 120 tas i bruk, må det gjennomføres en nøye inspeksjon av arbeidsområdet med tanke på å avdekke 

potensielle farer på arbeidsområdet.
• Det er kun tillatt å arbeide på UP Lift 5 120-plattformen hvis alle sikkerhetsreglene følges.
• Det er ikke tillatt å bruke kontrollpanelet og nødsenkningsmekanismen samtidig.

8.1 BELYSNING
UP Lift 5 120 er ikke utstyrt med egen belysning. Derfor må brukeren sørge for nødvendig opplysning av arbeidsstedet  
i form av en ekstern lyskilde.

DET ER FORBUDT Å BRUKE UP LIFT 5 I OMRÅDER MED EKSPLOSJONSFARE
DET ER FORBUDT Å BRUKE UP LIFT 5 120 UTEN AT SIDESTABILISATORENE ER KORREKT 
INSTALLERT
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VEDLIKEHOLD
9

Vedlikeholdstekniker - en person som er behørig autorisert til å vedlikeholde denne typen utstyr, avhengig av gjeldende 
regelverk i det aktuelle landet.

Servicetekniker - en person som har nødvendig opplæring fra produsenten av UP Lift 5, dvs. Lockhard Sp. z o.o. Enhver 
periodisk erstatning av deler eller direkte reparasjon av enheten kan utføres av produsentens servicesenter eller servi-
ceenheter som er godkjent av produsenten.

9.1 TIDSPLAN FOR VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON
Delene som er gjenstand for jevnlig vedlikehold og inspeksjon, og tidsintervallene for dette, er angitt i Tabell 4.
De faktiske driftsforholdene ved UP Lift 5 120 kan ha innvirkning på tidsplanen for vedlikehold.

DELER FØR MONTERING HVER 3. MÅNED

KORREKT INSTALLERTE  
STABILISATORER

1,2,3 1,2,3,7

Mekanisk skade på strukturen 1 1 nøye inspeksjon

Alle 4 hjul låses 2 2

Hjul 1,2 1,4

Løftebelter 1,2 1,3,7

Barrierer og inngangsdører med automatisk  
lukkefunksjon

1,2 1,2,3

Skruer og festeanordninger 1 3

Batterihus, lader og strømforsyningsboks,  
snappdeksel

1 1,3

Beskyttelse av batterirommet (lukking)

Ledningsnett 1 1,8

Batteri 1,10 9,10

Klistremerker og veiledning 1,6 1,5,6

1. Visuell inspeksjon
2. Kontroll av funksjonene
3. Inspeksjon av skruer og festean- 
 ordninger samt om de er riktig festet
4. Rengjøring, skadekontroll, smøring  
 av mekaniske deler

5. Bytte ut uleselige klistremerker, opp- 
datere klistremerker og instruksjoner
6. Påse at bruksanvisningen er til  
 stede på plattformen
7. Kontroll av forbruk

8. Sjekke strømsystemet. Kabler,  
 tilkoblinger og isolasjon
9. Kontroll av batteritilkoblingen
10.Kontroll av batterinivået
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9.2 INSPEKSJON AV HEISEN FØR MONTERING
Inspeksjoner i forkant av montering skal utføres av personer som bruker Up Lift 5. Inspeksjonen skal sørge for å  
bekrefte at det ikke er oppstått noen form for skade eller misdannelse på noen av enhetens bestanddeler under frakt.

9.3 VEDLIKEHOLDSINSPEKSJONER
Vedlikeholdsinspeksjoner skal utføres hver 90. dag av en autorisert operatør.  Formålet med inspeksjonen er å 
undersøke:
• den tekniske tilstanden til drivmekanismene, bremsesystemene, den bærende konstruksjonen, spesielt  

sveisede ledd,
• monteringen av belter, gassfjærer og aktuatoren,
• drift av sikkerhetselementene og nødstopp, at alle knappene fungerer. 
• Operatøren er forpliktet til å utføre følgende vedlikeholdsarbeid:
• Registrere vedlikehold av UP Lift 5 120 i driftsloggen med dato og signatur som bekrefter resultatene av  

inspeksjonen og hvilke handlinger som er utført.
• Skulle det oppstå feil eller avvik, skal operatøren, som ansvarlig for UP Lift 5 120, avgjøre at heisen skal tas  

ut av drift.

9.4 AD HOC- OG SERVICEINSPEKSJONER
• Ad hoc-inspeksjoner av UP Lift 5 120 skal alltid utføres etter driftsopphold på lenger enn to uker (når enheten er 

montert og ikke brukes). En ad hoc-inspeksjon skal utføres av operatøren. En autorisert ansatt av brukeren er  
ansvarlig for ad hoc-inspeksjonene. Resultatene av ad hoc-inspeksjonene skal registreres i driftsloggen til  
UP Lift 5 120 av personene som har utført inspeksjonene. 
 

Den årlige inspeksjonen av heisen utføres av et verksted som er godkjent av produsenten/leverandør. Alle  
opplysninger registreres i manualen og i loggboken for elektrisk drift. Et klistremerke som bekrefter utført  
inspeksjon, plasseres på et synlig sted på heisen.

Enhver feil eller mangel som oppdages, skal korrigeres umiddelbart etter hver  
inspeksjon, før arbeidet gjenopptas.
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HVORDAN DELER BYTTES UT
10

Etter en viss brukstid må følgende deler byttes ut.

11. OPPBEVARING OG TRANSPORT

UP Lift 5 120 skal oppbevares i et lukket rom med en hard overflate. Denne typen rom egner seg best til å beskytte 
heisen fra regn og snø. Unngå skitt, støv eller andre kontaminerende kilder. Batteriet skal oppbevares ved en temperatur 
over null grader i henhold til bruksanvisningen.

12. INFORMASJONSPLAKAT VEDRØRENDE BRUK AV HEISEN

Les alltid bruksanvisningen før heisen brukes.

Heisen skal bare betjenes av personell som har gjennomgått nødvendig opplæring, og nasjonale forskrifter må  
overholdes.

Heisen skal kun benyttes på jevne og solide overflater med sidestabilisatorer aktivert. Høyeste tillatte vekt på  
personene og materialene på plattformen er 120 kg.

DEL BRUKSTID

Elektrisk aktuator 2000 timer

Belter 3 år

Hjul 5 år eller 2000 timer

Valser (tabell 12-16, pkt. 18, 19, 22) 5 år eller etter 1000 timer bruk

Tabell 5. Erstatning av deler
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GARANTI
13

UP Lift 5 120 dekkes av en garanti på 1 år fra produsenten. I denne sammenhengen gjelder “LOCKHARD General Terms 
of Sale and Delivery” [“LOCKHARD generelle vilkår for salg og levering”].

Garanti og lovpålagte garantikrav for person- og materielle skader faller bort hvis det skyldes:
• Bruk av UP Lift 5 120 i strid med instruksjonene i bruksanvisningen.
• Feilmontering, feil idriftsettelse eller betjening, eller utilstrekkelig vedlikehold av UP Lift 5 120.
• Bruk av UP Lift 5 120-heisen med skadede, defekte eller feilinstallerte sikkerhetsinnretninger.
• Manglende overholdelse av retningslinjene i bruksanvisningen vedrørende frakt, montering, idriftsettelse, bruk,  

vedlikehold, utstyr og oppbevaring av UP Lift 5 120.
• Endringer i utformingen til UP Lift 5 120 som utføres på eget initiativ uten godkjenning fra produsenten.  

Reparasjoner som utføres på et verksted uten sertifisering utstedt av LOCKHARD.
• Feilreparasjoner utført av personer med manglende opplæring.
• Skade som skyldes værforhold.
• Skade som skyldes sterke eksterne krefter.
• Manglende årlig inspeksjon ved en autorisert vedlikeholdstekniker, og manglende klistremerke som bekrefter  

en slik inspeksjon.
• Manglende loggbok med historikk for heisen samt historikk for utførte inspeksjoner og reparasjoner.
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VEDLEGG NR. 1 - RETNINGSLINJER FOR INSPEKSJON
14

Ved utførelse av inspeksjon, vennligst sjekk følgende:

Følgende utstyr:
• Plattform, alle opphengningspunkter, valser, bånd og skruer
• Sidestabilisatorer
• Rekkverk og dør (den må lukkes automatisk)
• Automatisk side (den må automatisk gå tilbake til beskyttelsesmodus)
• Hjul og hjullås (de må være i stand til å stanse heisen) 

Den tekniske tilstanden til hver enkelt del; vennligst vær oppmerksom på:
• Sprekker i konstruksjonen (spesielt på de sveisede områdene)
• Misdannelse (som skyldes støt)
• Bremser

Betjeningspanel:
• Nødstopp
• Knappene
• Nøkkelbryter (lås som hindrer aktivering av opp/ned-funksjonen)

Statisk test:
• Plasser en nominell belastning på 120 kg. på plattformen
• Løft plattformen til en høyde på ca. 1 m
• Mål avstanden mellom bakken og nederste del av siden på plattformen
• Hold plattformen i denne stillingen i omtrent 15 minutter
• Mål avstanden på nytt etter denne tiden
• Tillatt senking av plattformen - 5 mm

Utslitte løftebelter skal ikke brukes (de må erstattes umiddelbart). Sjekk begge sidene.
Et skadet klistremerke må byttes ut.
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VEDLEGG NR. 2
15

Bruksanvisning for 12 V 4 A 110 VAC- eller 240 VAC-lader

Det anbefales å lade etter hver gang man bruker UP Lift 5 120, samt når indikatorlampen 1) lyser rødt. Ladingen skal 
opphøre når batteriet er fulladet og indikatorlampen 2) lyser grønt. Hvis heisen avgir lyd, MÅ ladingen startes så snart 
som mulig (det kan ta opptil 48 timer å lade opp).

Lading
1. Kabelen på 240 V må være koblet til strømforsyningen. Laderen er permanent festet til boksen og direkte koblet  
til batteriet på 12 V. Merk:

• Når batteriet er koblet til nettet på 230 V, lyser LED-lyset.
• Den nominelle ladestrømmen for 12 V-batterier er 4 A;
• LED-indikatoren viser batterinivået.

2. Når batteriet er fullt oppladet, trekk ut strømledningen fra nettet.
Merk:
• Fjern ALLTID støpselet fra kontakten før du kobler til (eller kobler fra) laderen til (eller fra) batteriet.
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SIKKERHETSREGLER
16

Denne bruksanvisningen inneholder sikkerhetsinformasjon som gjelder bruk av flerfunksjonsladeren ET4-0227.

• Den er kun beregnet for lading av batterier av typen 12 V - bly, AGM og VRLA. Den skal ikke brukes til å lade  
 noen annen batteritype.

• Hvis laderen kobles fra eller utsettes for skade på grunn av kortslutning, må den umiddelbart kobles fra batteriet.
 
• Laderen skal ikke demonteres. Nødvendig reparasjon skal utføres av kvalifisert fagpersonale. Feilinstallasjon  
 kan føre til brann og/eller kortslutning. Bytt ut laderen.

• Før batterihuset rengjøres, skal laderen alltid kobles fra batteriet og fra strømnettet.

• Følg prosedyrene som anbefales for lading av batteri.

• Batteriet genererer hydrogen og oksygen under lading. Denne kombinasjonen innebærer eksplosjonsfare.  
 Det er viktig å sørge for tilstrekkelig ventilasjon og å unngå gnister, røyk osv.

• Mens batteriet brukes eller vedlikeholdes, må vann være tilgjengelig. Dette på grunn av faren for syrelekkasje.   
 Væsken inne i batteriet er meget etsende. Om den kommer i kontakt med hud eller øyne, må det berørte  
 området renses omgående med rent vann. Søk legehjelp umiddelbart.

• Blybatterier inneholder store mengder energi. En kortslutning i batteriet vil gjøre at batteriet prøver å frigjøre  
 all denne energien på en gang. Dette kan føre til brann eller personskade. Påse at metallgjenstander (eller andre   
 strømledende materialer) ikke kommer i berøring med + og - polene samtidig.
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TEKNISK INFORMASJON:
17

Ladertype: 12 VDC 4 Amp nr. 1207RS

Inngangsspenning: 115-260 VAC, 50 Hz

Utgangsspenning: 12 V

Kapasitet: >75%

Ladespenning: 14.4 V+-0.25 V eller 13.6 V+-0.25 V

Ladestrøm: 40 A +-10 % eller 4.0 A+-10 % eller 3.0 A+-10 % eller 2.5 A+10 % eller 1.5 A+10 %

Strøm for beskyttelsesleder: <5 mA

Svingninger: Maks 150 mV, 0.3 A

Lufttemperatur: -20 C til +40 C, lavere effektivitet ved høyere temperaturer

BATTERITYPER: 12 V blysyrebatterier (WET, MF, AGM og VRLA)

Kassebeskyttelse: IP65 (motstandsdyktig mot støv og spruting)
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Garantikortnummer:

Produktnavn:

Serienummer:

Produksjonsdato:

Salgsdato:

Produsent: Lockhard

“LOCKHARD General Terms of Sale and Delivery” [“LOCKHARD generelle vilkår for salg og levering”] skal gjelde.

Eierens navn og adresse:

Navn:

Adresse:

Operatør:

DRIFTSLOGG
18

For å kunne overholde gjeldende lover og regler må det føres en DRIFTSLOGG. Vennligst konsulter reglene som gjelder 
for det aktuelle landet

18.1 OPPLYSNINGER VEDRØRENDE UP LIFT 5 120

Leverandørens stempel Produsentens stempel
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Skjema - Inspeksjon av heis, type:
Serienummer

Inspeksjonsnummer: Antall timer: Dato:

Gjennomført av:

Adresse:

Kontakt:

Utført arbeid:

Dato for neste inspeksjon:

Skjema - Inspeksjon av heis, type:
Serienummer

Inspeksjonsnummer: Antall timer: Dato:

Gjennomført av:

Adresse:

Kontakt:

Utført arbeid:

Dato for neste inspeksjon:

18.2 DRIFTSLOGG
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Skjema - Inspeksjon av heis, type:
Serienummer

Inspeksjonsnummer: Antall timer: Dato:

Gjennomført av:

Adresse:

Kontakt:

Utført arbeid:

Dato for neste inspeksjon:

Skjema - Inspeksjon av heis, type:
Serienummer

Inspeksjonsnummer: Antall timer: Dato:

Gjennomført av:

Adresse:

Kontakt:

Utført arbeid:

Dato for neste inspeksjon:
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Skjema - Inspeksjon av heis, type:
Serienummer

Inspeksjonsnummer: Antall timer: Dato:

Gjennomført av:

Adresse:

Kontakt:

Utført arbeid:

Dato for neste inspeksjon:

Skjema - Inspeksjon av heis, type:
Serienummer

Inspeksjonsnummer: Antall timer: Dato:

Gjennomført av:

Adresse:

Kontakt:

Utført arbeid:

Dato for neste inspeksjon:
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Eier: 

Adresse: 

Garantikortnummer: 

Produkttype og serienummer: 

Kjøpsdato: 

Dato for oppdagelse av mangel / 

timer Teller: 

Kort beskrivelse av mangelen:

Eier: 

Adresse: 

Garantikortnummer: 

Produkttype og serienummer: 

Kjøpsdato: 

Dato for oppdagelse av mangel / 

timer Teller: 

Kort beskrivelse av mangelen:

Dato og sted:            Signatur:

Dato og sted:            Signatur:

18.3 KLAGESKJEMA
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KOBLINGSSKJEMA
19
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