
 

Originalbruksanvisning  
 

Bruksanvisning 

 
 

Bygghiss 
För material- och persontransport 

 
 
  



 



GEDA® MULTILIFT P22 Allmänt 
 

 
BL146SE version 05.2017 3 / 76 Bruksanvisning 

 

 
 
  



Allmänt  GEDA® MULTILIFT P22 
 

 
Bruksanvisning 4 / 76 BL146 SE version 05.2017 

  



GEDA® MULTILIFT P22 Allmänt 
 

 
BL146SE version 05.2017 5 / 76 Bruksanvisning 

 
Innehållsförteckning: 
 
Kapitel Sida 
 
1 Allmänt ......................................................................................................................... 7 

1.1 Information om bruksanvisningen........................................................................... 7 
1.2 Förkortningar .......................................................................................................... 9 
1.3 Uppgifter om maskinen ........................................................................................ 10 
1.4 Tillverkarens namn och adress ............................................................................ 10 
1.5 Information om upphovs- och immaterialrättigheter.............................................. 11 
1.6 Anvisningar för ägaren ......................................................................................... 11 
1.7 Avsedd användning .............................................................................................. 12 

1.7.1 Krav på monteringspersonalen ..................................................................... 13 
1.7.2 Betjäningspersonal ....................................................................................... 13 
1.7.3 Felaktig användning ...................................................................................... 13 

2 Allmän säkerhetsinformation ................................................................................... 14 
2.1 Återstående risker ................................................................................................ 14 
2.2 Säkerhetsanvisningar för betjäningspersonalen ................................................... 15 
2.3 Säkerhetsanvisningar för transport ....................................................................... 16 
2.4 Säkerhetsanvisningar för drift ............................................................................... 17 
2.5 Säkerhetsanvisningar för underhåll, service och åtgärdande av fel ...................... 18 
2.6 Säkerhet vid arbeten på elsystemet ..................................................................... 20 

3 Tekniska data ............................................................................................................. 21 
3.1 Drifts- och omgivningsvillkor ................................................................................. 21 
3.2 Elektriska anslutningsvärden ................................................................................ 22 
3.3 Hastigheter ........................................................................................................... 23 
3.4 Instignings- och monteringshöjder ........................................................................ 23 
3.5 Ljudemission ........................................................................................................ 24 
3.6 Vibrationer i hisskorgen ........................................................................................ 24 
3.7 Mast ..................................................................................................................... 25 
3.8 Lastkapaciteter, mått och vikter ............................................................................ 27 

4 Drift ............................................................................................................................. 29 
4.1 Säkerhet under drift .............................................................................................. 29 
4.2 Driftstart ............................................................................................................... 30 

4.2.1 Säkerhetskontroll innan arbetet påbörjas ...................................................... 30 
4.3 Betjäning / funktion ............................................................................................... 31 

4.3.1 Staket ........................................................................................................... 34 
4.3.2 Staketets och hisskorgens vertikala skjutdörrar ............................................ 35 
4.3.3 Vertikal skjutdörr med elektrisk brygga (tillval) .............................................. 38 
4.3.4 Våningsskjutdörr ........................................................................................... 39 
4.3.5 Våningssvängdörr ......................................................................................... 40 
4.3.6 Styrning ”Stoppa på nästa våning” ................................................................ 41 

4.3.6.1 Markstyrning ............................................................................................. 41 
4.3.6.2 Våningsstyrning ........................................................................................ 42 
4.3.6.3 Hisskorgsstyrning ...................................................................................... 43 

4.3.7 Styrning ”Våningsförval och vånings- gränsställarbygel” ............................... 45 
4.3.7.1 Markstyrning ............................................................................................. 45 
4.3.7.2 Våningsstyrning ........................................................................................ 46 
4.3.7.3 Hisskorgsstyrning ...................................................................................... 47 

4.3.8 Styrningar för specialdrift (montering/falltest) ................................................ 49 
4.3.9 Stopp i nödfall ............................................................................................... 50 
4.3.10 Larmanordning.............................................................................................. 51 

  



Allmänt  GEDA® MULTILIFT P22 
 

 
Bruksanvisning 6 / 76 BL146 SE version 05.2017 

 
Kapitel Sida 
 

 
4.4 Utrustning ............................................................................................................. 52 

4.4.1 Belysning ...................................................................................................... 52 
4.4.2 Taklucka och stege ....................................................................................... 53 
4.4.3 Dokument- och verktygslåda ........................................................................ 56 

4.5 Tillbehör ............................................................................................................... 57 
4.5.1 Monteringskran ............................................................................................. 57 
4.5.2 Monteringskorg ............................................................................................. 58 
4.5.3 D- dörr .......................................................................................................... 59 
4.5.4 Våningsskyddsdörr för D- dörr ...................................................................... 59 

4.6 Arbetsavbrott – arbetsslut .................................................................................... 61 
5 Fel - diagnoser - reparation ...................................................................................... 62 

5.1 Bildmodul ............................................................................................................. 63 
5.2 Fel utan statusmeddelande .................................................................................. 64 
5.3 Åtgärda fel ............................................................................................................ 65 

5.3.1 Motorerna ger inte full effekt: ........................................................................ 65 
5.3.2 Hisskorgens dörr respektive staketets dörr/våningsdörren går inte att öppna ... 
  ..................................................................................................................... 65 
5.3.3 Hisskorg körd för högt ................................................................................... 66 
5.3.4 Hisskorgen körd för långt ner ........................................................................ 67 
5.3.5 Hisskorgen identifierar inte den valda våningen ............................................ 68 
5.3.6 Låsningsövervakning av monteringskranen .................................................. 69 

5.4 Bärgning ............................................................................................................... 70 
5.4.1 Principiellt agerande vid bärgning/fel ............................................................ 70 
5.4.2 Åtgärdsplan bärgning .................................................................................... 71 
5.4.3 Bärgning av personer ur hisskorgen ............................................................. 71 

5.5 Reparation ........................................................................................................... 74 
6 Bortskaffande av maskinen ...................................................................................... 74 
  



GEDA® MULTILIFT P22 Allmänt 
 

 
BL146SE version 05.2017 7 / 76 Bruksanvisning 

 

1 Allmänt 

1.1 Information om bruksanvisningen 
Denna bruksanvisning hjälper dig att använda maskinen korrekt och 
riskfritt. 
 
Bruksanvisningen innehåller viktiga anvisningar för hur man driver 
maskinen på ett säkert, riktigt och ekonomiskt sätt. Genom att följa 
bruksanvisningen undviker du faror och ökar maskinens pålitlighet och 
livslängd. 
 
Denna bruksanvisning måste alltid finnas tillgänglig vid maskinen 
och ska läsas och tillämpas av varje person som jobbar med/på 
maskinen och t.ex. har följande i uppdrag: 
− manövrering, åtgärdande av störningar i arbetsprocessen, 

avfallshantering av drivmedel och förbrukningsmaterial, 
− montering, service, (underhåll, skötsel, reparation) och/eller transport 
 
När du läser den här bruksanvisningen kommer du att stöta på ett antal 
figurer och symboler som ska underlätta läsningen och förståelsen av 
bruksanvisningen. Nedan förklaras de olika betydelserna. 
 
Textvisning Betydelse 
Fetstil Framhäver särskilt viktiga ord/avsnitt 
• Punktlista 1 Markerar uppräkningar 
− Punktlista 2 Markerar uppräkningar 

(Parentes) Positionsnummer 
 Anvisning Anvisning till personalen. Ges alltid 

i kronologisk ordning 
 
Bilder 
De använda illustrationerna gäller för en konkret maskintyp. För andra 
maskintyper har de eventuellt bara principiell karaktär. Den 
grundläggande funktionen och användningen ändras inte. 
 

  



Allmänt  GEDA® MULTILIFT P22 
 

 
Bruksanvisning 8 / 76 BL146 SE version 05.2017 

 
Strukturelementen som förekommer i bruksanvisningen har följande 
utformning och följande betydelse 

 Arbetssäkerhetssymbol 
Denna symbol finns vid alla säkerhetsanvisningar som anger livsfara. 
Följ dessa anvisningar och var försiktig! 
 
Varningsnivå Konsekvens Sannolikhet 

 FARA Dödsfall / 
allvarliga personskador Kommer att inträffa 

 VARNING Allvarliga personskador Kan eventuellt inträffa 

 SE UPP Lindriga personskador Kan eventuellt inträffa 

 SE UPP Sakskador Kan eventuellt inträffa 
 

 Försiktighetsåtgärd 
Står på ställen där speciella uppgifter resp. påbud eller förbud ska 
förhindra skador på apparaten. 
 

 OBS 
Står på ställen där uppgifter om ekonomisk användning av maskinen 
står eller där det hänvisas till rätt arbetsrutin. 
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1.2 Förkortningar 
Följande förkortningar kan finnas i bruksanvisningen. 

 
 max. maximalt 

min. minimalt 
min. minuter 
osv. och så vidare 
ev. eventuellt 
t.ex. till exempel 
ml milliliter 
mm millimeter 
°C grader Celsius 
°F grader Fahrenheit 
ft. fot 
ft/m fot per minut 
m/min meter per minut 
inch tum 
etc. etcetera 
lbs. pound 
lbf.-ft pound per feet 
kg kilogram 
l liter 
Gal. gallon 
kip. kilopund 
 

Nm newtonmeter 
km/h kilometer per timme 
mph miles per hour 
inkl. inklusive 
ev. eventuellt 
dvs. det vill säga 
ang. angående 
r.f. relativ fuktighet 
ca cirka 
Ø diameter 
® varumärke 
© Copyright 
TM Trademark 

(handelsnamn) 
% procent 
‰ promille 
dB (A) ljudtrycksnivå 
LWA ljudeffektnivå 
> större än 
< mindre än 
± plus minus 
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1.3 Uppgifter om maskinen 
 

Maskin GEDA MULTILIFT P22 

Fabriksnummer: 

 

41M00_________ 
 

43M00_________ 
 

46M00_________ 

Tillverkningsår: Se maskinens typskylt 

Dokumentationsversion: 05/2017 
 

1.4 Tillverkarens namn och adress 
GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG 
Mertinger Straße 60 
86663 Asbach-Bäumenheim 
Tel.:  +49 (0)9 06 / 98 09-0 
Fax: +49 (0)9 06 / 98 09-50 
E-post: info@geda.de 
Internet: www.geda.de 

 
Tillverkarens ombud 
 
Filial Bergkamen Filial Gera 
GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. 
KG 
Filial Nordväst 
Marie-Curie-Straße 11 
59192 Bergkamen-Rünthe 
Tel. +49 (0)2389 9874-32 
Fax. +49 (0)2389 9874-33 

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. 
KG 
Filial Öst 
Ernst-M.-Jahr Straße 5 
07552 Gera 
Tel. +49 (0)365 55280-0 
Fax. +49 (0)365 55280-29 

Filial USA Filial Ryssland 
GEDA USA, LLC 
1151 Butler Road 
USA 77573 League City, Texas 
Tel. +1 (713) 621 7272 
Fax. +1 (713) 621 7279 
Internet: www.gedausa.com 

GEDA RUS, LLC 
Yaroslavskoe shosse 42 
129337 Moskva 
Ryska Federationen 
Tel. +7 (495) 663 24 48 
Fax. +7 (495) 663 24 49 
Internet: www.geda-ru.com 

Filial Turkiet Filial Korea 
GEDA MAJOR 
IS VE INSAAT MAKINALARI SAN. 
TIC. LTD. STI. 
Semsettin Günaltay Cad. No:224 A 
Blok K:2 D:5 
Tüccarbasi/Erenköy 
TR-34734 Istanbul/Türkiye 
Tel.: +90 (216) 478 2108 
Fax: +90 (216) 467 3564 
Internet: www.geda.com.tr 

GEDA KOREA 
1708, (MetroDioVill Bldg., 
Singongdeok-dong) 
199, Baekbeom-ro, Mapo-gu, 
Seoul, 04195, Korea 
Tel.: +82 2 6383-7001 
Fax: +82 2 6383-7009 
Internet: www.geda-korea.com 

  

http://www.geda.com.tr/
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1.5 Information om upphovs- och immaterialrättigheter 
Samtliga dokument är skyddade enligt upphovsrättslagen. Dokument 
får inte vidarebefordras eller mångfaldigas, ej heller delvist, och 
innehållet får inte heller återanvändas eller spridas utan skriftligt 
tillstånd. 
 
Brott mot detta medför straff och skyldighet till skadestånd. Den 
industriella äganderätten förbehålls GEDA. 
 

1.6 Anvisningar för ägaren 
Bruksanvisningen är en viktig del av maskinen. Ägaren ansvarar för att 
personalen som manövrerar maskinen tar del av dessa föreskrifter. 
 
Ägaren ska komplettera bruksanvisningen med driftsanvisningar 
baserade på tillämpliga nationella föreskrifter gällande 
olycksförebyggande åtgärder och miljöskydd, inklusive information 
om tillsyns- och informationskrav som tar hänsyn till specifika 
driftsförhållanden, t.ex. gällande arbetsorganisation, arbetsförlopp och 
personal. 
 
Utöver gällande regler om förebyggande av olycksfall och 
arbetsskydd ska även vedertagna tekniska regler för ett säkert och 
fackmässigt arbetssätt följas. 
 
Ägaren måste se till att driftspersonal bär personlig skyddsutrustning 
om de lokala bestämmelserna föreskriver detta. 
 
Utrustning för första hjälpen (förbandslåda osv.) ska alltid finnas till 
hands! 
 
Utan tillverkarens medgivande får ägaren/användaren inte göra några 
förändringar, till- eller påbyggnader på maskinen som kan äventyra 
säkerheten! Detta gäller även för montering och inställning av 
säkerhetsanordningar samt för svetsning på bärande komponenter. 
 
Reserv- och förslitningsdelar som används måste uppfylla de krav 
som specificeras av GEDA. Detta är alltid fallet vid 
originalreservdelar. 
 
För de arbeten som beskrivs i denna bruksanvisning ska endast 
kvalificerad och/eller instruerad personal användas. Fastlägg tydligt 
personalens ansvarsområden vad gäller betjäning, underhåll och 
reparation! Beakta den lagstadgade minimiåldern! 
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1.7 Avsedd användning 
GEDA Multilift P22 är en kuggstångshiss för tillfällig användning på 
byggarbetsplatser, 
 
• som endast får manövreras av utbildad och auktoriserad personal på 

byggplatsen. 
• som är avsedd för transport av material och personer som kan lämna 

hisskorgen vid installerade och säkrade övergångar 
(våningsskyddsdörrar) 

• som endast får användas när vindhastigheten inte överskrider 
72 km/h (≈ vindstyrka 7–8 enligt Beaufort-skalan). 

− Vid högre vindhastigheter måste hisskorgen parkeras på marken och 
tas ur drift. 

 
 
Uppgifterna i kapitel 3 ”Tekniska data” måste beaktas och följas. 
 
Att använda maskinen för andra ändamål anses som icke avsedd 
användning.  
För skador som uppstår på grund av detta ansvarar maskinens 
användare/ägare ensam. Detta gäller även för egenmäktiga 
förändringar på maskinen. 
 
Till avsedd användning räknas 
− att användaren följer de drifts- och underhållsanvisningar som 

tillverkaren har angivit (bruksanvisning). 
− att man tar hänsyn till andra personers förutsägbara felaktiga 

förhållningssätt, 
− att man följer relevanta nationella föreskrifter. 
 

 GEDA Multilift P22 är lämplig för tillfällig användning på 
byggplatser. För andra användningsplatser resp. 
användningssyften krävs tillverkarens skriftliga tillstånd. 
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1.7.1 Krav på monteringspersonalen 
Maskinen får endast monteras, manövreras och underhållas av 
kvalificerad personal som genom sin utbildning eller kunskap och 
praktiska erfarenhet garanterar fackmässig hantering, och som är 
medvetna om de risker som finns när man använder hissen. 
Monterings-, demonterings- och underhållspersonal ska utses av 
företagaren. 
 

1.7.2 Betjäningspersonal 
Maskinen får endast användas av personer om tack vare sin utbildning 
eller kunskaper och praktiska erfarenhet kan hantera maskinen korrekt.  
Dessa personer måste 
− ha utsetts för betjäning av företagaren, 
− vara tillräckligt insatta och underrättade om riskerna, 
− vara väl förtrogna med bruksanvisningen, 
− följa nationella föreskrifter. 
− omedelbart meddela ägaren om skador och störningar. 

 

1.7.3 Felaktig användning 
GEDA MULTILIFT P22 
− är inte avsedd för permanent användning. 
− får inte monteras fristående (utan förankring). 
− får inte manövreras av personer som inte är utbildade för maskinen 

eller inte är förtrogna med bruksanvisningen samt av barn. 
 
Konsekvenser om maskinen används för ej avsedda ändamål 
− Livsfara för användaren eller tredje man. 
− Maskinskada och skada på andra föremål. 
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2 Allmän säkerhetsinformation 
Maskinen är konstruerad och byggd enligt senaste tekniska standarder 
och gällande säkerhetstekniska regler. 
Trots detta kan det uppstå risker för användaren eller tredje man samt 
skador på maskinen eller andra föremål, om maskinen: 
 
− manövreras av personal som inte har fått undervisning eller 

utbildning, 
− inte används ändamålsenligt, 
− monteras, manövreras eller underhålls på ett olämpligt sätt. 
 
Uppsatta informations- och varningsskyltar måste följas! 
 
Konsekvenser om säkerhetsanvisningarna inte beaktas 
Om säkerhetsanvisningarna inte beaktas kan det medföra fara för såväl 
människor som för miljön och maskinen. Om säkerhetshänvisningarna 
inte beaktas kan det leda till att alla skadeståndskrav blir ogiltiga. 
 

2.1 Återstående risker 
Även om alla säkerhetsbestämmelser beaktas föreligger vissa 
återstående risker när maskinen används. 
 
Alla som jobbar på eller med maskinen måste känna till farorna och 
följa anvisningarna som förhindrar att de återstående riskerna leder till 
olycksfall eller skador. 
 

 Observera 
− Ta inte bort säkerhetsdekaler, byt säkerhetsanvisningar som har 

blivit oläsbara. 
− Risk vid arbete på elsystemet. 
− Risk till följd av felaktig användning (om bruksanvisningen inte följs). 
− Risk på grund av vältande last som inte säkrats fackmässigt. 
− Risk till följd av att en maskin som inte har underhållits används. 
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2.2 Säkerhetsanvisningar för betjäningspersonalen 
 

Bruksanvisningen måste alltid finnas till hands vid maskinens 
användningsplats. 
 
Maskinen får endast användas om den befinner sig i tekniskt felfritt 
skick. Den ska användas för avsett syfte på ett säkerhets- och 
riskmedvetet sätt under beaktande av bruksanvisningen! I synnerhet 
ska fel som kan inverka på säkerheten genast åtgärdas! 
 
Maskinen får dessutom endast användas när samtliga 
säkerhetsanordningar är på plats och fungerar som de ska! 
 
Minst en gång per arbetsdag ska maskinen kontrolleras med 
avseende på synliga skador och brister! Rapportera omedelbart 
förändringar (inklusive sådana som påverkar beteendet under drift) till 
ansvarig avdelning/person. Stoppa och säkra genast maskinen om det 
behövs! Ansvarsområdena för de olika arbetena inom ramen för 
maskinens drift, underhåll och service måste vara tydligt fastställda och 
ska följas. Det är det enda sättet att förhindra felaktigt agerande särskilt 
i risksituationer. 
 
Gällande skyddsföreskrifter samt övriga allmänt erkända 
säkerhetstekniska och arbetsmedicinska regler ska följas. 
 
Betjäningspersonal måste bära personlig skyddsutrustning om detta 
föreskrivs i gällande lokala bestämmelser. 
 
Vid alla drifts-, ombyggnads- och inställningsarbeten på maskinen och 
dess säkerhetsanordningar måste till- och 
frånslagningsprocedurerna, samt förfarandena för nödstopp 
i bruksanvisningen beaktas. 
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2.3 Säkerhetsanvisningar för transport 
 

Rapportera genast transportskador och/eller delar som saknas till 
leverantören. 
 
Använd vid transportarbeten skyddshjälm, säkerhetsskor och 
skyddshandskar! 
 
Man får aldrig gå eller vistas under hängande laster! 
 
Använd för transport till uppställningsplatsen endast lämpliga, 
standardiserade och godkända standardlyftmaskiner (gaffeltruck, 
kran) och lyftanordningar (ögla, lyftband, vajer, kedjor). 
 
Vid val av lyftdon och lyftanordningar, ta alltid hänsyn till max last! 
 
Mått och vikter finns i kapitlet Tekniska data (3). 
 
Lasta och transportera maskinen endast när den är noggrant 
demonterad, förpackad och surrad. 
 
Se alltid till att maskinen transporteras slag- och stötfritt. 
 
Följ symbolerna på förpackningarna. 
 
Lyft endast vid de markerade lyftpunkterna . 
 
Säkra alltid laster som ska transporteras så att de inte kan välta eller 
tippa! 
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2.4 Säkerhetsanvisningar för drift 
 

Maskinen får endast användas om den befinner sig i tekniskt felfritt 
skick. Använd maskinen på ett säkerhets- och riskmedvetet sätt 
i enlighet med bruksanvisningen. 
 
Vid arbetsstopp ska maskinen stängas av med 
huvudströmbrytaren och säkras med ett hänglås så att den inte kan 
slås på. 
Säkra alltid maskinen mot obehörig användning (bryt strömmen)! 
 
I situationer som innebär fara för betjäningspersonalen eller 
maskinen kan maskinen stoppas genom att trycka på NÖDSTOPP-
knappen. 
 
Vid vindhastigheter som överstiger > 72 km/h (45 mph) ska maskinen 
stannas och köras nedåt. (Vindstyrka 7-8, vinden bryter av grenar på 
träden och gör det mycket svårare att gå!) 
 
Ingen får uppehålla sig under maskinen.  
Lägg inga föremål under maskinen. 
 
På lastplatser som befinner sig högre än 2,0 m måste 
säkerhetsanordningar användas som förhindrar att personer faller ned. 
(Montera våningsskyddsdörrar.) 

 
Personen som åker med måste följa hisskorgsförarens regler och 
speciellt inte kliva över material som transporteras. 
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2.5 Säkerhetsanvisningar för underhåll, service och 
åtgärdande av fel 

 
Innan special- och underhållsarbeten utförs ska betjäningspersonalen 
informeras om dessa. 
 
Föreskrivna tidsfrister för återkommande kontroller/inspektioner eller 
sådana som är angivna i bruksanvisningen ska uppfyllas. 
 
Områden där servicearbeten genomförs ska om nödvändigt säkras! 
 
Före underhållsarbeten ska maskinen alltid 
− lastas av, 
− och stängas av med huvudströmbrytaren. 

(Vänta fem minuter tills frekvensomvandlaren är urladdad.) 
 
Samtliga underhålls- och servicearbeten får endast utföras med 
frånkopplad huvudströmbrytare. Manuella ingrepp när maskinen är 
i drift kan leda till allvarliga olyckor och är därför förbjudna. Om det 
krävs att man startar maskinen under sådana arbeten får detta bara 
ske när man vidtar särskilda säkerhetsåtgärder. 

 Fler anvisningar om underhåll/underhållstider/reparation hittar du 
i underhållsanvisningen. 
 
Om maskinen har stängts av helt för dessa arbeten måste den säkras 
mot oavsiktlig återinkoppling: 
• Tryck på NÖDSTOPP-knappen, 
• Lås huvudbrytaren med ett bygellås och 
• sätt upp en varningsskylt vid kopplingsskåpet (huvudbrytaren). 
 
Fel som kan påverka säkerheten ska genast åtgärdas. 
 
För att utföra underhålls- och servicearbeten krävs 
verkstadsutrustning som är lämplig för arbetet.  
Vid underhållsarbeten på hög höjd måste man bära 
fallskyddsutrustning!  
Samtliga handtag, räcken och hisskorgen ska hållas fria från smuts. 
Vid arbete under hisskorgen skall man använda lämpliga 
säkerhetsanordningar (skjut in stoppanordning). 
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Maskinen och framför allt anslutningarna och skruvförbanden ska 
rengöras från olja, drivmedel, föroreningar och rengöringsmedel innan 
underhållsarbeten/reparationerna påbörjas. Använd inga aggressiva 
rengöringsmedel. Vid underhålls- och servicearbeten måste 
skruvförband som lossats åter dras åt med de nödvändiga 
åtdragningsmomenten! 
 
Skyddsanordningar får inte ändras, avlägsnas, kringgås eller 
förbikopplas. 
Om det under underhåll och reparation krävs att 
säkerhetsanordningar demonteras måste de monteras och 
kontrolleras omedelbart när underhålls- och reparationsarbeten har 
avslutats! 
 
Inga förändringar, till- eller ombyggnader får genomföras på maskinen. 
Detta gäller också för montering och justering av säkerhetsanordningar, 
t.ex. gränsställare. 
 
Skadade resp. avlägsnade informations- och varningsskyltar som 
t.ex. säkerhetsdekaler ska genast bytas ut. 
 
Avfallshantera driv- och hjälpmedel samt reservdelar på ett säkert och 
miljövänligt sätt (se även kapitel 6) 

 De säkerhetsåtgärder som beskrivs ovan gäller även vid 
åtgärdande av fel. 
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2.6 Säkerhet vid arbeten på elsystemet 
 

Vid störningar på maskinens elsystem måste maskinen genast slås 
av med huvudströmbrytaren och säkras med ett lås! 
 
Arbeten på maskinens elsystem får endast utföras av utbildad 
elektriker enligt gällande eltekniska bestämmelser! Endast utbildad 
elektriker får ha åtkomst till maskinens elsystem och utföra arbeten på 
det. Håll alltid kopplingsskåp stängda när dessa lämnas utan tillsyn. 
 
Arbeta aldrig på spänningsförande delar! Anläggningsdelar där 
inspektions-, underhålls- och reparationsarbeten utförs måste vara 
strömlösa. Drivmedel med vilka maskinen frikopplats ska säkras så att 
de inte kan slås på av sig själva eller av misstag (spärra säkringar, 
blockera frånskiljare, osv.). Kontrollera först att frikopplade 
elkomponenter är strömlösa. Jorda och kortslut dem därefter samt 
isolera angränsande spänningsförande delar. 
 
Om arbeten måste genomföras på spänningsförande komponenter 
(endast i undantagssituationer) ska ytterligare en person vara 
närvarande som i nödfall kan aktivera NÖDSTOPP-knappen. Använd 
endast spänningsisolerade verktyg! 
 
Endast originalsäkringar med föreskriven strömstyrka får användas! 
Laga eller överbrygga aldrig trasiga säkringar. Byt endast ut säkringar 
med säkringar av samma typ. 
 
Ändringar på styrningens program kan påverka driftsäkerheten 
negativt. Programändringar kräver alltid tillverkarens medgivande. 
 
Vid reparationer ska man se till att konstruktionsegenskaper inte 
förändras på ett sådant sätt att säkerheten påverkas. (t.ex. får kryp- 
och luftsträckor eller avstånd inte minska genom isoleringen). 
 
Elsystemet måste jordas korrekt med ett skyddsledarsystem. 
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3 Tekniska data 
 

3.1 Drifts- och omgivningsvillkor 
 

Maskinen får endast användas när följande drifts- och 
omgivningsvillkor uppfylls: 
 
Temperaturområde: 
Standard min. - 20 °C 

max. +40 °C 
 
med specialutrustning  max. +50 °C  
(kopplingsskåp med klimatapparat) 
 
Luftfuktighet (relativ): 80 % r. f. 
• Förvaring i torra rum för att undvika korrosion. 
• Inga skakningar eller vibrationer. 
• Inga aggressiva, frätande ämnen. 
• Maskinen måste skyddas mot skadedjur (insekter, gnagare). 
• Före transport/förvaring måste maskinen rengöras och kontrolleras 

med avseende på skador. 
 
 
Vindhastighet 
 
Drift/underhåll/service maximalt 72 km/h 
Montering maximalt 45 km/h  
 
Vindhastighetens höjdberoende förändring måste beaktas. 
Vid extrema väderleksförhållanden (t.ex. åska eller sand- och 
snöstormar) kan det också inom angivna drift- och omgivningsvillkor 
vara nödvändigt att ställa in eller förbjuda drift av maskinen. 
För detta fall måste ägaren utfärda lämpliga regler. 
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Atmosfär 
 
Persontransport: 
Atmosfärens sammansättning måste vara lämplig för personer att vistas 
i. I synnerhet måste man förhindra att syrekoncentrationen reduceras 
genom förträngning eller förbrukning. De lagliga gränsvärdena för 
koncentrationer av skadliga ämnen/aerosoler och damm på 
arbetsplatsen får inte överskridas.  
 
Materialtransport: 
Vid materialtransport får ingen koncentration av aggressiva / korrosiva 
ämnen samt av explosionsfarliga ämnen (dammpartiklar) uppstå. 
Om detta inte med säkerhet kan uteslutas ska de elektriska 
komponenternas korrosionsskydd respektive funktion kontrolleras med 
regelbundna intervaller. Eventuellt ska korrosionsskyddet förnyas. 
Dammpartiklar ska tas bort. 
 

 

3.2 Elektriska anslutningsvärden 
 
Basenhet (EU) 
Driftspänning 400 V / 50 Hz / 3 Ph/PE 
Nätsäkring 3 x 63 A 
Kapslingsklass IP 54 
Stickpropp CEE 5 x 63 A, 6 h, röd 
 
Basenhet (USA) 
Driftspänning 480 V / 60 Hz / 3 Ph/PE 
Nätsäkring 3 x 63 A 
Kapslingsklass NEMA 3 
 
 
Drivenheter 
Effekt 2 x 15 kW 
Spänning 380 V / 85 Hz 
Strömförbrukning 2 x 30 A 
Inkopplingstid (ED) S1 (100%) 
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3.3 Hastigheter 
 

Lyfthastighet 
Drift (lastberoende) 54 m/min (vid 1000 kg) till 
 40 m/min (vid 2000 kg) 
 
 Utgångsdörr (B-sida) 
 med brygga [version EU] 40 m/min 
 
Montering 32 m/min 
 
 
Spärr- och gripanordning (FV50) 
Utlösningshastighet ca 65 m/min. 
 
Tyngdacceleration  
i hisskorgen vid NÖDSTOPP < 1 g 
 
 

3.4 Instignings- och monteringshöjder 
 
Instigningshöjd (tröskelhöjd) 0,45 m 
 
Monteringshöjd: max. 200 m 
 
Uppställningshöjd max. 1000 m  
 (meter över havet) 
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3.5 Ljudemission 
Ljudtrycksnivå < 78 LPA 

 
 

3.6 Vibrationer i hisskorgen 
 
Formelsymboler 
a  = Effektivt värde för ej utvärderad acceleration 
aw = Effektivt värde för frekvensutvärderad acceleration enligt 
  ISO 2631-1:1997 
awx = aw i m/s² för x-riktningen med frekvensutvärderingen Wd 
awy = aw i m/s² för y-riktningen med frekvensutvärderingen Wd 
awz = aw i m/s² för z-riktningen med frekvensutvärderingen Wk 

 
vågrät riktning x Riktning hisskorgens dörr 
vågrät riktning y på tvären mot x-riktningen 
lodrät riktning z Färdriktning 
 
Driftläge frekvensutvärderad svängningsacceleration aw 

awx awy awz 
Körning  
upp/ned 0,03 -0,1 m/s² 0,03 -0,1 m/s² 0,15 -0,5 m/s² 
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3.7 Mast 
Mått i cm 600 x 540 x 1495 

 
Vikt 88 kg 

Kuggstångsmodul 7 mm 

Åtdragningsmoment 
(Ögleskruvar mastanslutning) 
Villkor för åtdragningsmoment 

300 Nm (nyckelvidd 30 mm) 
 
förzinkad mutter på förzinkad 
fästflik utan smörjning 

Första mastförankring ≤ 6 m 

Vertikalt avstånd mastförankringar  
≤ 12 m 

Vertikalt avstånd släpkabelgejd  
≤ 4,5 m 

Max. överhängande mastlängd  
 Drift 

Montering 
7,5 m 
12 m 

Värmeexpansion mast 0,012 mm / m 
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Lutning mast  
vid vertikal uppbyggnad max. Uppbyggnadshöjd (H) 

500 
 
i X- och Y-riktning 
 

 

Exempel 1 Exempel 2 
Uppbyggnadshöjd = 50 m Uppbyggnadshöjd = 100 m 

 50 m 
500 =  0,1 m 100 m 

500 =  0,2 m 

 

 Kontrollera lutningen under och efter monteringen med lämpliga 
medel. 
 

 Vid monteringen ska det maximalt tillåtna avståndet från 
hisskorgens dörr till våningsskyddsdörren (se 
monteringsanvisning) säkerställas.  
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3.8 Lastkapaciteter, mått och vikter 
 
Lastkapaciteter 
 
Hisskorg  
 Drift 2000 kg/ 22 personer 

 
1920 kg + 1   
1840 kg + 2   
1760 kg + 3   
1680 kg + 4   
1600 kg + 5   
1520 kg + 6   
1440 kg + 7   
1360 kg + 8   
1280 kg + 9   
1200 kg + 10 
1120 kg + 11 
1040 kg + 12 
..960 kg + 13 
..880 kg + 14 
..800 kg + 15 
..720 kg + 16 
..640 kg + 17 
..560 kg + 18 
..480 kg + 19 
..400 kg + 20 
..320 kg + 21 
..240 kg + 22 

 Montering 1000 kg 

Stege i hisskorg max 150 kg 

Monteringskran max 200 kg 

Monteringskorg max 150 kg 

D- dörr (tillval) max 200 kg 
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Mått 

 
 Hisskorgssidor 

Staket (utvändigt) 
(bredd x djup x höjd) 

2,37 m x 3,67 m x 2,52 m 
(2,70 m grundmast) 

Hisskorgens innermått  
(bredd x djup x höjd) 

ca. 1,35 m x 3,15 m x 2,10 m 
 

Mått hisskorgens dörrar: 
 Ingångsdörr (A-sida)  
 Fri dörrbredd/ dörrhöjd 
 
 Utgångsdörr (B-sida)  
 Fri dörrbredd/ dörrhöjd 
 
 Ingångsdörr (C-sida)  
 Fri dörrbredd/ dörrhöjd 
 
 Utgångsdörr (D-sida)  
 Fri dörrbredd/ dörrhöjd 
 

 
1,36 m/2,02 m 
 
 
1,36 m/2,02 m 
 
 
2,86 m x 2,02 m 
 
 
0,6 m x 2,02 m 

Lastningsmått containertransport 
[C-sida inskjuten] 
(bredd x djup x höjd) 

2,31 m x 3,67 m x 2,56 m 

 
 

Vikter  
Grundenhet med hisskorg och 
kabelbox (30 m flatkabel) 

 
ca 3410 kg 

Flatkablar á 25 m + 50 kg 
  

A 

C 

B 

D 
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4 Drift 
 
Betjäningspersonal se kap. 1.7.2 

4.1 Säkerhet under drift 
• Säkerhetshänvisningarna i kapitel 2 måste också beaktas. 
• Ta apparatens bärkraft i beaktande. 
− Lasten måste fördelas jämnt på hisskorgen. 
− Hisskorgen ska alltid lastas så att på- och avlastningsingångar samt 

styrningsställen är öppna. 
− Lasten ska placeras säkert, material som kan halka iväg eller falla 

ner måste säkras. 
− Max. 22 personer får åka med, samtidigt minskar andelen 

transporterat material i förhållande till detta. 
Maskinen är utrustad med en överbelastningsanordning som stänger av 
körrörelsen i båda riktningar om lastkapaciteten överskrids. 
• På lastplatser som befinner sig högre än 2,0 m måste 

säkerhetsanordningar användas som förhindrar att personer faller 
ned. (Montera våningsskyddsdörrar.) 

• Säkra alltid maskinen mot obefogad användning! - Stäng av 
huvudströmbrytaren vid arbetets slut / raster och säkra den med ett 
hänglås. 

• Om en lastad hisskorg på grund av ett fel blir stående under körning, 
ska operatören bärga lasten. - Låt aldrig en lastad hisskorg stå 
obevakad! 

• Manövrering ska ske från en plats utanför riskområdet eller från 
hisskorgstyrningen. 

− Följ användarens instruktioner. 
− Kliv inte över material som transporteras. 
 
• Körning av hissen ska ställas in vid: 
− Temperaturer under –20 °C. 
− Skador eller övriga fel. 
− felande återkommande kontroll (se underhållsanvisningen). 
 

 

  

 

 FARA 
Livsfara 
Använd inte hissen vid brand. 
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4.2 Driftstart 
 

 Vrid huvudströmbrytaren (på 
markstationens kopplingsskåp) till läget ”I” 
[ON]. 

 
 
 
1 = Huvudströmbrytare 

 
Som bekräftelse lyser 
en grön 
kontrollampa (5) på 
markstyrningen. 

  

 Hisskorgens och staketets skjutdörrar måste stängas. 
 

4.2.1 Säkerhetskontroll innan arbetet påbörjas 
Gör testkörning med tom hisskorg och kontrollera att  
− det går att köra hissen hela vägen, 
− dörrlåsen fungerar korrekt (se kapitel 4.3.2 till 4.3.5) 
 
Hisskorgen måste genast stoppa, då 
− en NÖDSTOPP-knapp trycks ned, 
− den övre gränsställarbygeln aktiveras eller sliden har nått mastslutet, 
− gränsställaren NED aktiveras. 
 
Hisskorgen får inte köra, om 
− nyckelbrytaren på markstyrningen stängs av, 
− en skjutdörr på hisskorgen är öppen, 
− staketets dörr är öppen, 
− en våningsskyddsdörr är öppen 
− det har tryckts på en NÖDSTOPP-knapp. 

  

1 

5 5 
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4.3 Betjäning / funktion 

 
 

1 = Staket 2,50 m med skjutdörr 5 = Skjutdörrar ”B”-sida hisskorg 
2 = Fotdel med grundmast 6 = Skjutdörrar ”C”-sida hisskorg 

 (tillval) 
3 = Hisskorg 7 = Mastdel 1,5 m 
4 = Skjutdörrar ”A”-sida hisskorg 7A = Gränsställarbygel (tillval) 

  

1 

2 

3 

6 

4 

7 

5 

7A 
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8 = Kabelbox för flatkablar 14 = Drivmotorer 
9 = Kopplingsskåp markstation 15 = Räcke 
10 = Markstyrning 16 = Monteringskran (tillval) 
11 = Spärr- och gripanordning 17 = Kabelhållare 
12 = Kopplingsskåp hisskorgstyrning 18 = Skjutdörrar med brygga  

 ”D”-sida hisskorg (tillval) 
13 = Automatisk smörjanordning 19 = Mastförankring 

  

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 17 

15 

16 

18 

19 
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• Hisskorgen kan endast köra iväg när staketets dörr, samtliga 

vånings- och hisskorgsdörrar är stängda. 
• Vid hisskorgen finns skjutdörrar som är låsta. För att gå in 

i hisskorgen måste staketets dörr respektive våningsdörren och 
hisskorgens dörr öppnas separat. En hisskorgsdörr kan endast 
öppnas när hisskorgen står framför staketets dörr eller 
våningsskyddsdörren. 

• Varje destination som ligger högre upp har en våningsskyddsdörr 
med manuellt manövrerade skjutdörrar respektive svängdörrar som 
är låsta. Våningsskyddsdörrarna kan endast öppnas när hisskorgen 
står vid denna destination. 

• Hisskorgens färdväg begränsas nedåt genom en NER-gränsbrytare 
och uppåt genom en UPP-gränsbrytare . När dessa gränsställare 
körs förbi av misstag avbryter NÖD-gränsställaren NÖDSTOPP-
säkerhetskretsen. 

• Med hjälp av snabbtelefonen i hisskorgen kan man ta kontakt med 
markstationen. 

• Grundenheten kan med hjälp av mastdelar med en längd på 1,5 m 
förlängas till en max. monteringshöjd på 200 m. 

 
Man kan styra hissen från hisskorgen, markstationen och våningarna. 
 
Undantag: 
Under monteringen är bara monteringsstyrningen aktiv och alla andra 
styrningsställen är avstängda. Endast NÖDSTOPP-knapparna fungerar. 
Vid falltestet är bara styrningen för falltestet aktiv och alla andra 
styrningsställen är avstängda. Endast NÖDSTOPP-knapparna fungerar. 
 
 
MULTILIFT P22 kan installeras antingen med eller utan avstånd till 
väggen beroende på vilka skjutdörrsmodeller (med eller utan brygga) 
som finns monterade på hisskorgens våningssida. Denna hisskorgsdörr 
bestämmer också vilka våningsanordningar (med skjutdörrar eller 
svängdörrar) man ska använda. 
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4.3.1 Staket 
Den nedersta destinationen (markstation) är försedd med ett 2,50 m 
högt staket. Staketet (1) säkrar det nedre riskområdet mot att beträdas. 
 

 

  

 

 FARA 
Livsfara 
Krossning under hisskorgen. 
Ingen får vistas innanför staketet under drift. 
Vid arbeten innanför staketet ska huvudströmbrytaren slås från och 
säkras mot att slås på. 

 
För att beträda hisskorgen måste staketets skjutdörr och skjutdörren vid 
hisskorgen öppnas var för sig. 
 

 Betjäningen av staketets skjutdörr är identisk med skjutdörrarnas 
vid hisskorgen och beskrivs därför i följande kapitel. 
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4.3.2 Staketets och hisskorgens vertikala skjutdörrar 
Hisskorgens dörrar skyddar personerna i hisskorgen mot att ramla ut ur 
hisskorgen under transporten. 

 

 Skjutdörrarna till staketet respektive hisskorgen kan endast 
öppnas när hisskorgen står vid markstationen eller framför en 
våningsskyddsdörr. 
 
Vertikal skjutdörr med motvikt 
 

 

Öppna 
 Skjut skjutdörren uppåt med den 

mellersta handtagslisten (1) så 
långt det går 

 
Stänga 
 Dra skjutdörren nedåt med den 

nedre handtagslisten (2) tills den 
är helt stängd. 

 
 
  

1 

2 

1 

2 
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Vertikal skjutdörr med 
brygga 
 
Öppna/stäng inifrån: 
 Öppna eller stäng 

skjutdörren försiktigt 
med handtagslisten (2).  

 
Bryggan höjer/sänker sig 
automatiskt. 

  
Öppna/stäng utifrån: 
 Öppna eller stäng skjutdörren med 

spaken (3). 

 
 
 

  

 

 VARNING 
Risk att falla och snubbla 
När man kliver in i/lämnar hisskorgen måste man se upp för trösklar 
och föremål på golvet. 

 
 Kontroll 

Bryggan måste ligga säkert på våningens golv 
resp. våningsskyddsdörrens övergångsplåt. 

  

3 

2 

3 
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Nödupplåsning 
Staketets och hisskorgens skjutdörrar kan endast låsas upp utifrån 
i nödfall. 
 För att låsa upp i nödfall stoppar 

du trekantsnyckeln (4) genom 
hålet i skjutdörrens utsida. 

 Vrid den åt höger (medurs) tills 
skjutdörren kan öppnas. 

 
 Vrid tillbaka nyckeln när dörren 

är upplåst. 

 

 
 

 Trekantsnyckeln finns i dokument- och verktygslådan. 
 
  

4 
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4.3.3 Vertikal skjutdörr med elektrisk brygga (tillval) 
 
Skjutdörren med brygga (B-sida) 
på hisskorgen kan levereras med 
elektrisk drivenhet. 
 
 
 
 
 
Den elektriskt drivna skjutdörren 
kan manövreras från hisskorgen 
och från våningen. 
Båda manöverplatserna kan 
aktiveras respektive stängas av 
separat. 

 
 
Invändig styrning skjutdörr 
 
1 = Invändig styrning TILL/FRÅN 
 
Öppna 
 Tryck på knappen (2) och håll den intryckt 

tills skjutdörren har öppnats. 
 
Stänga 
 Tryck på knappen och håll den intryckt tills 

skjutdörren har stängts. 
 

 
Utvändig styrning skjutdörr 
 
1 = Utvändig styrning TILL/FRÅN 
 
Öppna 
 Tryck på knappen (2) och håll den intryckt 

tills skjutdörren har öppnats. 
 
Stänga 
 Tryck på knappen (3) och håll den intryckt 

tills skjutdörren har stängts. 

 
  

1 

2 

3 

2 

3 

1 
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4.3.4 Våningsskjutdörr 
Våningsskyddsdörrarna skyddar personer från ett fall vid destinationen 
om hisskorgen inte befinner sig vid destinationen. 
 

 Våningsskyddsdörrar med skjutdörr får öppnas endast efter att 
lastbryggan har fällts ut komplett. 

 
Öppna 
 Tryck spaken (1) i pilens riktning 

och skjut upp skjutdörren (2). 

 
Stänga 
 Skjut igen skjutdörren (2) tills spaken (1) hakar i nedåt. 
 

  

1 

2 
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4.3.5 Våningssvängdörr 
Våningsskyddsdörrarna skyddar personer från ett fall vid destinationen 
om hisskorgen inte befinner sig vid destinationen. 
 

 Destinationens svängdörrar kan endast öppnas när hisskorgen 
står vid denna destination. 

 
Öppna. 
 Dra kraftigt i båda handtagen (2) 

respektive tryck inifrån 
hisskorgen och öppna båda 
dörrhalvorna (1) i riktning mot 
byggnaden/ anläggningen. 

 
 
Stänga 
 Stäng dörrhalvorna (1) med 

handtagen (2) i riktning mot 
hisskorgen tills 
låsanordningen (3) hakar i. 

 
 
Nödupplåsning 
Våningsskyddsdörren är utrustad med en nödupplåsning för bärgning. 
 
 Ta ut trekantsnyckeln (4) t.ex. ur markstationens kopplingsskåp och 

sätt in den i låset på våningsskyddsdörren. 
 Vrid trekantsnyckeln medurs tills 

svängdörrarna kan öppnas. 
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4.3.6 Styrning ”Stoppa på nästa våning” 

4.3.6.1 Markstyrning 
 

1 = NÖDSTOPP-knapp 
2 = UPP-knapp  
 (körning uppåt till översta våningen) 
3 = NED-knapp  
 (körning nedåt till markstationen) 
4 = Våningsstoppknapp 
 (hisskorgen stannar vid nästa våning) 
5 = Kontrollampa driftsklar 
 
6= Talmodul 

 
 
Körning uppåt 
 Tryck på UPP-knappen (2). 
Hisskorgen åker direkt till den översta våningen och stannar där. 

 
Körning nedåt 
 Tryck på knappen NED (3) och släpp. 
Hisskorgen kör från varje våning neråt till markstationen. 
 
Våningsstopp 
 Tryck kortvarigt på knappen våningsstopp (4). 
Hisskorgen stannar vid nästa våning. 
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4.3.6.2 Våningsstyrning 
 
Med NÖDSTOPP-knappen (1) kan hisskorgen 
stoppas när som helst. 
 
 
 
1 = NÖDSTOPP-knapp (hakar inte i) 
2 = UPP-knapp 
3 = NED-knapp 
4 = Våningsstoppknapp 
 (hisskorgen stannar vid nästa våning) 

 
 
Körning uppåt 
 Tryck på UPP-knappen (2). 
Hisskorgen åker direkt till den översta våningen och stannar där. 
 
Körning nedåt 
 Tryck på knappen NED (3) och släpp. 
Hisskorgen kör från varje våning neråt till markstationen. 
 
Våningsstopp 
 Tryck kortvarigt på knappen våningsstopp (4). 
Hisskorgen stannar vid nästa våning. 
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4.3.6.3 Hisskorgsstyrning 
 

 
1 = NÖDSTOPP-knapp 
 
2 = UPP-knapp 
 
3 = NED-knapp 
 
4 = Knapp med trippelfunktion 
 - VÅNINGSSTOPP 
 - Referenskörning till markstationen 
 - Tända NÖD-belysning 
 
5 = STOPP-knapp 

 
6   = Display 
6A = Färdmål (från det har tryckts på 

knappen Våningsstopp) 
6B = Position hisskorg 
6C = Färdriktning 

6 = Bildmodul för 
 - Aktuell position 
 - Färdriktning 
 - Felkod 
 
7 = NÖD-belysning 
 
8 = Arbetsuttag 230 V/50 Hz 
 
 
Körning uppåt 
 Tryck på knappen UPP (2) och släpp. 
Hisskorgen åker automatiskt till den översta våningen och stannar där. 
 
Körning nedåt 
 Tryck på knappen NED (3) och släpp 
Hisskorgen åker nedåt tills den stannas automatiskt av NED-
gränsställaren på grundenheten. 
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Våningsstopp 
 
Stopp vid nästa våning ovanför 
 Tryck på knappen UPP (2) och släpp. 
Hisskorgen kör automatiskt uppåt. 
 
 Tryck på knappen ”Våningsstopp” (4). 
Knappen lyser som bekräftelse.  
Hisskorgen stannar vid nästa våning ovanför. 
 
Stopp vid nästa våning nedanför 
 Tryck på knappen NED (3) och släpp. 
Hisskorgen kör automatiskt nedåt. 
 
 Tryck på knappen ”Våningsstopp” (4). 
Knappen lyser som bekräftelse.  
Hisskorgen stannar vid nästa våning nedanför. 
 
 
Stoppa hisskorgen 
 Tryck på kortvarigt på knappen STOPP (5). 
Hisskorgen stoppar omgående. 
 
I nödfall genom att trycka på NÖDSTOPP- knappen (1). 
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4.3.7 Styrning ”Våningsförval och vånings- gränsställarbygel” 
Markstyrningen och våningsstyrningen är beskrivna som i kapitel 4.3.6 
(styrning ”Stopp vid nästa våning”). 
 

4.3.7.1 Markstyrning 
 
Markstyrning för vånings- gränsställarbygel  
se kapitel 4.3.6.1 
 
 
Mark- anropsstyrning (tillval) 
 
1 = NÖDSTOPP-knapp 
2 = Anrops-knapp 
3 = Kontrollampa driftsklar 
5= Talmodul 
 
 
Anropa hisskorgen 
 
 Tryck på anrops-knappen 

(2). 
Knappen lyser för att bekräfta 
inmatningen tills hisskorgen 
kommer till markstationen. 
 

 
 
Stoppa hisskorgen 
 
I nödfall genom att trycka på NÖDSTOPP-knappen (1). 
 

 När anrops-knappen blinkar är hisskorgen inte driftsklar! 
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4.3.7.2 Våningsstyrning 
 
Våningsstyrnig för vånings- gränsställarbygel  
se kapitel 4.3.6.2 
 
 
Vånings- anropsstyrning (tillval) 
 
2 = Anrops-knapp 
 
 
Anropa hisskorgen 
 
 Tryck på anrops-knappen (2). 
Knappen lyser för att bekräfta 
inmatningen tills hisskorgen kommer till 
destinationen. 

 

 När anrops-knappen blinkar är hisskorgen inte driftsklar! 
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4.3.7.3 Hisskorgsstyrning  
 

 

 
1 = NÖDSTOPP-knapp 
 
2 = Tangentbord 
 0-9 = Våningsval 
 #    = START- knapp 
    = utan funktion 
 

 
4 = Knapp med trippelfunktion 
 - VÅNINGSSTOPP 
 - Referenskörning till markstationen 
 - Tända NÖD-belysning 

6   = Display 
6A = Färdmål 
6B = Position hisskorg 
6C = Färdriktning 

 
6= Bildmodul för 
 - Färdmål (vald våning) 
 - Aktuell position 
 - Färdriktning 
 - Felkod 
 
7 = NÖD-belysning 
 
8 = Arbetsstickkontakt 230V/50Hz /max. 6 A 
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Färd till en våning 
 Mata in målet (våning) på tangentbordet (2). 
 
Till exempel: 
0    Entréplan 
1    Våning 1 
10    Våning 10 
 
 Tryck på Start- knappen (2A) för att bekräfta inmatningen. 
Hisskorgen kör till den valda våningen och stannar där. 
Displayen (6) visar respektive position och färdriktningen. 
 
Stopp på nästa våning 
 Tryck på knappen ”Våningsstopp” (4). 
Knappen (4) lyser som bekräftelse. 
Hisskorgen stannar vid nästa våning i färdriktningen. 
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4.3.8 Styrningar för specialdrift (montering/falltest) 

 Dessa styrningar ska hållas inlåsta av ägaren. 
 
Fallteststyrningen och 
monteringsstyrningen sätts in 
i stickkontakten (7) på mastsidan 
i hisskorgen. 
 Dra ut blindpluggen och sätt in 

den relevanta styrningen. 

 
 
Styrning för falltest 
 
Används för kontroll av fångbromsen under ett 
falltest. 
 

 Endast sakkunniga får använda styrningen 
för falltest! 

 
 

1 = NÖDSTOPP 
2 = Lossa broms-knapp 
3 = Knapp UPP 
4 = Knapp NER 
 

 
 
Monteringsstyrning 
 
Används för montering av hissen 
 

 
1 = NÖDSTOPP 
5 = Knapp NÖDSTOPP- aktivering  

(Tryck på den innan körkommandot och håll den 
intryckt tills körningen uppåt eller nedåt är avslutad.) 

6 = Valbrytare hastighet  
 Normal / Långsam 
3 = Knapp UPP 
4 = Knapp NER 
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4.3.9 Stopp i nödfall 
I situationer som utgör risk för underhållspersonal eller hissen kan 
hisskorgen stoppas genom att man trycker på NÖDSTOPP- knappen. 
En NÖDSTOPP- knapp (1) finns på markstationens styrning och på 
hisskorgstyrningen. 

 

 NÖDSTOPP- knappen (1) är utrustad med 
en spärrmekanism och förblir nedtryckt 
tills den återställs manuellt (vrid den röda 
knappen åt höger och dra ut). 

 
 

 
På våningsskyddsdörrarnas elmoduler finns 
det en Stopp- knapp (3), med vilken man kan 
stoppa färden från varje våning. Denna 
stoppknapp låses inte (3) så att man direkt kan 
köra vidare efter stoppkommandot. 
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4.3.10 Larmanordning 
Larmtelefonen består av en talmodul på markstyrningen och en 
talmodul vid hisskorgstyrningen. 
 
Om det finns personer inlåsta i hisskorgen kan man kontakta 
markpersonal via snabbtelefonen.  
Snabbtelefonen skapar kontakt med markstationen. 
 

 Om strömförsörjningen är kopplad till basenheten använder 
snabbtelefonen nätanslutningen. En intern ackumulator gör att 
snabbtelefonen fortsätter att fungera vid ett ev. strömavbrott. 
 
Som manöverelement finns en aNROPS- knapp (röd) och en tAL- 
knapp (svart) på varje talmodul. 
 
Upprätta en talförbindelse 
 
 Tryck på den röda anrops- 

knappen (1) och håll den intryckt 
tills motparten svarar. 

 
 Tryck på den svarta tal-knappen (2) för att 

tala med motparten (sända eget 
meddelande). 

 När ett eget meddelande har skickats 
släpper du den svarta tal- knappen (2) för 
att kunna motta ett meddelande från 
motparten. 
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4.4 Utrustning 
 

4.4.1 Belysning 
Hisskorgsbelysning 
 Hisskorgens belysning (1) lyser 

alltid när huvudströmbrytaren är 
inkopplad. 

 
 
NÖD-belysning 
Om nätspänning saknas (t.ex. huvudströmbrytare avstängd) fortsätter 
NÖD-belysningen att lysa i ca 1 timme. 
När nödbelysningen har släckts, kan den tändas igen. 
 
 Tryck på knappen (4) 

på hisskorgstyrningen. 
NÖD-belysningen (7) lyser i 
ca 1 timme. 
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4.4.2 Taklucka och stege 
Vid underhålls-, service-, monteringsarbeten och för evakueringen av 
personer kan hisskorgens tak beträdas via stegen (1) och takluckan (4).  
 

 

  

 
 

 

 
FARA 

 

Livsfara 
Fall från stege. 
Alltid endast en person på stegen. 
Håll alltid fast med minst en hand. 
På- och avstigning alltid med ansiktet mot stegen. 
Håll stegen ren från smuts. 

 
 

  

 
 

 

 
FARA 

 

Livsfara 
Fall från hisskorgens tak. 
Får endast beträdas i NÖDFALL eller för underhålls-/servicearbeten. 
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Ställ stegen vid takluckan 
 Lossa stjärngreppskruven (1) 

och dra hållaren (2) som kan 
förskjutas ut ur stegen (3). 

 Håll fast stegen! 
 

 
 

 Dra stegen (3) ut ur den fasta 
hållaren och ställ den mot 
takluckan. 

 
 

 Sätt stegens skruvar fast på 
takramen (4) under takluckan. 
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 Ta trekantsnyckeln ut ur dokument- och verktygslådan i hisskorgen 

och sätt den över trekantsbulten på takluckans låsanordning (5) 
 

 Lås upp låsanordningen (5) 
genom att vrida trekantsnyckeln 
moturs. 

 
 

 Takluckan kan öppnas utifrån 
utan verktyg. 
 
 Sväng låsanordningen (5) till 

taket. 

 
 
 Fäll upp takluckan (6) och säkra 

den ev. med lämpliga åtgärder 
mot att stängas t.ex. vid kraftig 
blåst. 
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4.4.3 Dokument- och verktygslåda 
 

Dokument- och verktygslådan (1) innehåller: 
• Trekantsnyckel för upplåsning av takluckan. 
Med trekantsnyckeln kan även 
kopplingsskåpen och skjutdörrarnas 
nödupplåsning öppnas eller stängas. 
 

 
 
• 1 x ringnyckel NV 55 för återställning av fångbromsen. 
 
• Spak för luftning av motorbromsarna. 
 
Dokument- och verktygslådan bör innehålla. 
• Maskinens bruksanvisning 
• Reservdelslistor 
• Kopplingsscheman 
• Ägarens bruksanvisningar 
• Ägarens utrymningsplan 
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4.5 Tillbehör 

4.5.1 Monteringskran 
När masten monteras kan de cirka 
88kg tunga mastdelarna lyftas upp 
på den monterade masten med 
monteringskranen (1). 

 
 
Styrning monteringskran 

 
2 = NÖDSTOPP (stänger endast av 
uppbyggnadskranen). 
3 = Vippknapp för UPP och NER. 
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4.5.2 Monteringskorg 
För montering av mastdelarna, 
mastförankringarna och 
kabelgejderna kan 
monteringskorgen hängas fast på 
takräcket. 
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4.5.3 D- dörr 
Utgångsdörr på hisskorgens mastsida  
(D- sida). 
 
D-dörren kan bara öppnas när hisskorgen 
befinner sig framför en våningsskyddsdörr vid 
destinationen. 
 
Betjäning: 
Se vertikal skjutdörr med brygga i kapitel 4.3.2 

 
 

4.5.4 Våningsskyddsdörr för D- dörr 
Artikel-nr 38100 
 
Montering: 
Se Monteringsanvisning ”ML007” 
(Våningsskyddsdörrar för tillfälliga 
hissar). 
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Öppna våningsskyddsdörren 
 
 Öppna D- dörr. 
Bryggan sänks automatiskt 
 
 Ta ut nyckeln (1) ur fickan (2) på räckets 

stolpe. 

 
 Sätt in nyckeln (1) 

i våningsskyddsdörrens 
låsanordning och vrid den åt 
höger för att låsa upp 
skjutdörren. 

 Skjut upp skjutdörren (3). 

 

 Nyckeln kan endast tas ut igen 
när skjutdörren är stängd.  
Endast vid uttagen nyckel kan 
ingångsbryggan stängas och 
hisskorgen kan köras från 
destinationen. 

 
 

Stäng våningsskyddsdörren 
 
 Skjut igen skjutdörren (3) tills den hakar i vid låsanordningen med 

nyckeln. 
 Vrid nyckeln (1) åt vänster för att låsa skjutdörren, och dra nyckeln 

ur låsanordningen. 
 Stick tillbaka nyckeln (1) i fickan (2) på saxräckets stolpe. 
 Stäng D-dörren. 
Bryggan lyfts automatiskt. 
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4.6 Arbetsavbrott – arbetsslut 
 

 Kör hisskorgen till markstationen och lasta ur den. 
 

 Vid frostrisk ska hisskorgen köras lite uppåt så att NED-
gränsställaren är fri. 
 
 Koppla från nyckelbrytaren på markstationens styrning och ta ut 

nyckeln. 
 Slå från huvudströmbrytaren 

(läge ”0” [OFF]) och säkra med hänglås. 
 Dra ut nätkontakten. 
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5 Fel - diagnoser - reparation 
 

  

 

VARNING 
Felsökning och -åtgärdande får endast utföras av specialutbildad och 
auktoriserad personal. 
Om möjligt, kör ned och lasta av hisskorgen före varje felsökning! 
Om fel som kan skada driftsäkerheten uppkommer ska körningen 
genast avbrytas! 

 

  

 

 

 FARA 
Elstöt 
 
Före arbeten på hissens elsystem, stäng av huvudströmbrytaren och 
säkra den. Dra för säkerhetens skull även ut nätkontakten. 
 
Innan du öppnar hisskorgstyrningens kopplingsskåp måste 
lastkopplingsdonet på detta kopplingsskåp stängas av! 

 
 
 

 

 

 FARA 
Livsfara 
Risk för fall vid felsökning/felåtgärdande på stora höjder. 
 
Felsökning / felåtgärdande sker delvis på stora höjder. För att minska 
risken för livsfarliga fall: 
Bär fallskyddsutrustning i höjder över 1,80 m. 
 
Använd aldrig bygghissens delar eller masten som stege. 
Använd endast testade och tillräckligt stabila stegar. 
 
Klättra aldrig utan att hålla i dig. Håll alltid i dig med minst en hand. 
 
Samtliga stegar och räcken måste hållas fria från nedsmutsning. 
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5.1 Bildmodul 
Bildmodulen visar färdmålet, plattformens position och färdriktningen. 
Dessutom används den för snabb och lätt identifiering av 
gränsställarnas kopplingsstatus och anläggningens status. 
 
1 = Färdmål 

[inte vid styrning 
”Stop Next Landing”] 

2 = Position hisskorg 
3 = Visning av 

färdriktning 
4 = Lastindikering i kg/lb 
5 = Aktuell vindhastighet 

 
6 = KOD- nr. 
7 = Status-symbol 
8 = Förklaring 

 

 Vid visning av ett KOD-nr. växlar bakgrundsbelysningen från grön 
till röd och det hörs en kort ljudsignal. 
 
Åtgärder vid KOD- visning 
 Identifiera den visade KOD och ändra/åtgärda status. 
 Vänta tills styrningen automatiskt aktiveras. 

 

 Betjäning och beskrivning av bildmodulen beskrivs 
i bruksanvisningen ”BL158”.  
Denna manual är en del av maskinens dokumentation. 
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5.2 Fel utan statusmeddelande 
Möjliga fel samt lämplig felåtgärder. 

 Fel Orsak Åtgärd 
 

 Hisskorgen kör inte 
Kontrolllampan 
”Drift” släckt 
 

Nätkontakt utdragen 
 
Nätsäkringar 
 
 
Huvudströmbrytaren från 
 
Säkringar vid kopplingsskåp 
markstation OK 
 
Underhållsbrytare 
hisskorgstyrning avstängd 
 

Sätt in nätkontakten 
 
Kontrollera nätsäkringarna och 
byt ut/koppla in om nödvändigt 
 
Koppla till huvudströmbrytaren 
 
Kontroll/korrigering 
 
 
Slå på underhållsbrytare under 
hisskorgstyrningen 
 

 Hisskorgen kör 
endast UPP 

Är NED-gränsställaren 
funktionsduglig 

Kontrollera/byt ut NED-
gränsställaren 

 Hisskorgen kör 
endast NED 

Är UPP-gränsställaren 
funktionsduglig 
 
Avstånd mellan induktiv 
brytare och övervakning av 
kuggstången för stort 

Kontrollera/byt ut UPP-
gränsställaren 
 
Ställ in avståndet till 
kuggstången (3-7 mm) 

 Motorn ger inte full 
effekt 

Spänningsfall på mer än 10% se kapitel 5.3.1 

 Hisskorgen körd för 
högt 
(se kapitel 5.3.3) 

UPP- gränsställare defekt  
 
 
Störning på elsystemet 

Kontrollera/ställ in UPP- 
gränsställaren, byt ut vid 
behov 
 
Kontrollera anläggningen 

 Hisskorgen körd för 
långt ner 
(se kapitel 5.3.4) 

NED- gränsställare defekt  
 
 
Bromsens luftspalt är för stor 
 
Hisskorgen är överbelastad 
 
 
Störning på elsystemet 

Kontrollera/ställ in NED-
gränsställaren, byt ut vid 
behov 
 
Ställ in luftspalten 
 
 
Minska lasten 
 
 
Kontrollera anläggningen 

 Staketets / 
hisskorgens dörr 
öppnar inte 
 

Hisskorgen står inte exakt på 
markstationen/våningen 
 

Kör hisskorgen framför 
staketets/våningens dörr 
 

 Hisskorgen 
identifierar inte den 
valda våningen 
 

Fel vid identifiering av 
vånings- gränsställarbygel 
 
 
Sensor defekt eller avstånd till 
gränsställarbygel för stort 
 

Genomför referenskörning till 
markstationen  
(se kapitel 5.3.5) 
 
Kontrollera/ställ in och byt om 
nödvändigt ut sensorn 
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5.3 Åtgärda fel 
 

5.3.1 Motorerna ger inte full effekt: 
• Spänningsfall på mer än 10 % av märkspänningen. 
• Välj matarledning med högre ledningstvärsnitt. 
Vid överbelastning stänger den inbyggda termobrytaren av 
styrspänningen. Arbetet kan fortsätta när den kylts ner en stund 
(minska eventuellt lasten). 
 

 Undvik upprepad överhettning/överbelastning. - Annars förkortas 
motorns/bromsarnas livslängd. 
 

5.3.2 Hisskorgens dörr respektive staketets dörr/våningsdörren 
går inte att öppna 
Hisskorgens dörr respektive staketets dörr/våningsdörren går inte att 
öppna när hisskorgen inte står framför dörren i staketet respektive en 
våningsdörr eller om hisskorgen inte matas med spänning. 
 
Eventuell orsak: 
• Ingen nät- resp. styrspänning. 
• Hisskorg körd för högt eller för djupt (se kapitel 5.3.3 / 5.3.4) 
• Hisskorgens låskolv (1) aktiverar inte 

våningsdörrens upplåsningsbult (2). 
• En låsanordning på en våningsdörr är 

trasig (3). 
 

 
 
  

1 

2 

3 
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5.3.3 Hisskorg körd för högt 
Hisskorgens nöd-gränsställare kan nå den övre NÖD-
gränsställarbygeln om 
• våningsgränsställaren är defekt, 
• det finns en störning på elsystemet. 
 
Åtgärd:  
Aktivera motorbroms vid den manuella avluftningen 
(bromsluftningsspak) (se kapitel 5.4.3) 
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5.3.4 Hisskorgen körd för långt ner 
Hisskorgens nöd-gränsställare kan nå den nedre NÖD-
gränsställarbygeln om 
− bromsarnas luftspalt är för stor, 
− NED-gränsställaren vid nedersta destinationen är trasig, 
− det finns en störning på elsystemet, 
− hisskorgen är överbelastad. 
 
Åtgärd: 
 Sätt i fallteststyrningen i uttaget på hisskorgen 

(se Underhållsanvisning). 
 
 Tryck på knappen UPP (1) utanför 

hisskorgen. - Nu åker hisskorgen bort från 
NÖDSTOPP-positionen. 

 
 

 SE UPP 
Man måste absolut trycka på ”UPP”-knappen (1) eftersom nöd-
gränsställaren förbikopplas genom denna styrning. Vid felaktig 
aktivering av den röda falltestknappen lossas motorbromsen och 
motorn kan placeras hårt nere på fotdelen (skaderisk). 

 

 Om denna effekt skulle upprepas och om hisskorgen inte är 
överbelastad, ska bromsen kontrolleras av en fackman respektive 
justeras. 
  

1 
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5.3.5 Hisskorgen identifierar inte den valda våningen 
 
Om hisskorgen kör förbi den valda våningen eller stannar vid fel våning 
måste man genomföra en referenskörning ner till markstationen. 
 
Genomför referenskörning 
 Tryck på VÅNINGSSTOPP-knappen (4) 

och håll den intryckt i ca 30 sekunder. 
 
Efter ca 30 sekunder åker hisskorgen 
långsamt (32 m/min) nedåt till markstationen 
och stannar där. 
 
Efter referenskörningen kan hisskorgen 
manövreras normalt igen. 
 
 

 Vid styrningen ”Våningsförval och 
anropsstyrning” kan referenskörningen 
även utföras med ANROPS-knappen (2) på 
mark- anropsstyrningen. 

 

 
 
  

4 

2 
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5.3.6 Låsningsövervakning av monteringskranen 
 
Monteringskranen får inte svänga in i färdvägen (mast) under färd. 
Därför måste den låsas i ett säkert läge. 

 Låsbulten (1) som har dragits ut avbryter säkerhetskretsen och 
färd med hisskorgen är inte möjlig. 

 
 Skjut låsbulten (1) mot hållaren 

och lås den. 

 
 

 Låsbulten (1) måste också vara utdragen när ingen 
monteringskran är monterad. 
 

  

1 
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5.4 Bärgning 
 
En bärgning kan krävas i vissa fall, t.ex. 
• när ingen nätspänning finns 
• vid störningar på elsystemet 
• om motorer slutar fungera 
• när spärr- och gripanordningen löser ut 
 

  

 

VARNING 
Om hisskorgsföraren inte känner sig tillräckligt kvalificerad vid 
organisationen och genomförandet av bärgningsarbetet måste 
dessutom lämpliga instanser kontaktas. (brandkår, teknisk hjälptjänst, 
fabriksskydd). 

 
 

5.4.1 Principiellt agerande vid bärgning/fel 
• Var lugn och gör inget förhastat. 
• Se till att du får en överblick över situationen. 
• Håll obehöriga personer borta. 
• Ta i förekommande fall kontakt med personer som sitter fast. 
• Försöka att utreda vad som ledde till störningen / defekten på 

anläggningen. 
− Strömförsörjningen fungerar inte (nödbelysning på). 
− Utlösning av grip- och spärranordningen. 
− Kod- meddelande på bildmodulen 
• Informera de inlåsta om ytterligare åtgärder. 
• Informera de överordnade om störningen. 
• Informera eventuellt räddningstjänsten. 
 

 Om operatören vid organisation och genomförande av 
bärgningsarbetet inte känner sig säker och kvalificerad, ta kontakt 
med passande organ. (Räddningstjänsten). 
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5.4.2 Åtgärdsplan bärgning 
 
Personer i hisskorgen: 
 
Åtgärd 1: Bärgning vid KOD- visning. 
 
Åtgärd 2:  Självständig bärgning med NÖD-sänkningsanordningen. 
 
Åtgärd 3: Hisskorgen lämnas via takluckan till tak som kan beträdas. 
 
Åtgärd 4: Anropa hjälp. 
 
Åtgärd 5:  Bärgning enligt ägarens nödfallsplan. 
 
I följande förklaras åtgärdsplanens enstaka åtgärder. 
 
 

5.4.3 Bärgning av personer ur hisskorgen 
 
Åtgärd 1: Bärgning vid KOD- visning 
 
KOD- meddelanden visar fel på hissanläggningen eller gränsställarnas 
kopplingsstatus. 
 
 Identifiera KOD-meddelande (se separat bruksanvisning för 

bildmodulen [BL158]). 
 Åtgärda om möjligt visat fel/kopplingsstatus (se störningstabell 

kapitel 5.2). 
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Åtgärd 2: Självständig bärgning med NÖD-sänkningsanordning 
 
I en nödsituation kan den nästa lägre våningen nås genom att man 
öppnar motorbromsarna. Därigenom kan instängda personer eventuellt 
evakuera sig själva. 
 

 Att sänka ned hisskorgen genom att avlufta motorbromsen är inte 
möjligt om t.ex. fångbromsen har utlösts (KOD 14). 
 
Genomföra NÖD-sänkning 
 

  

 

VARNING 
Utlösning av spärr- och gripanordningen genom för snabb sänkning.  
Hisskorgen blockeras därigenom och måste därefter först lyftas. 
Kör endast ner hisskorgen långsamt. 

 
 Lossa trekantskruven (1). 
 Skjut täckplåten (2) åt sidan. 
 Ta ut spaken (3) ur dokument- 

och verktygslådan och sätt in den 
igenom öppningen (4) 
i bromsluftningsspakens 
kopplingsstång. 

 

 
 

 Avlufta motorbromsen genom att dra/skjuta lätt (riktning hisskorgens 
dörr) i spaken (3). 

Hisskorgen glider nedåt. 
 

 SE UPP 
Bromsen blir väldigt varm. 
Avbryt sänkningen senast var 1-2 meter i 2 minuter för att undvika att 
bromsarna överhettas.  
Som orienteringspunkt kan längden på ett mastelementet användas. 

 
 Släpp spaken (3) när nästa våning har nåtts. 
Stoppa på ett sådant sätt att korg- och våningsdörr är på samma nivå. 

  

2 1 
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Om hissens ingångsdörrar kan öppnas, kan hisskorgen lämnas på 
normalt sätt. 
Annars måste dörrarna låsas upp. 
 
Nödupplåsning av hisskorgens dörr 
Se kapitel 4.3.2  
 
Nödupplåsning av våningsskyddsdörr med svängdörrar 
Se kapitel 4.3.5 
 
När nödsituationen är avslutad: 
 Avlägsna spaken (3) och lägg tillbaka den i dokument- och 

verktygslådan. 
 Fixera täckplåten (2) med trekantskruven (1). 
 
 
Åtgärd 3: Hisskorgen lämnas via takluckan till taket som kan 
beträdas. 
 
Om hisskorgen inte står vid en våning, måste evakueringen utföras via 
taket som kan beträdas. 
 
Ställ stegen vid takluckan och öppna takluckan (se kapitel 4.4.2). 
 
Evakueringen från hisskorgens tak utförs i enlighet med nödfallsplanen. 
 
 
Åtgärd 4: Anropa hjälp 
 
 Ta kontakt med markstationen med hjälp av snabbtelefonen. 
Angående betjäning av snabbtelefonen (se kapitel 4.3.11). 
 
 
Åtgärd 5: Bärgning enligt ägarens nödfallsplan. 
 
Evakueringen utförs i enlighet med nödfallsplanen. 
 

 Ägaren måste upprätta en nödfallsplan och den ska förvaras väl 
synlig vid hissen! 
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5.5 Reparation 

 Reparationsarbeten får endast utföras av utbildad och kvalificerad 
personal, eftersom de kräver speciella fackkunskaper och 
sakkunnighet. Inget av detta beskrivs i bruksanvisningen. 
 
Vid beställning av reservdelar, var god ange: 
− Typ 
− Tillverkningsår 
− Fabriks-nr 
− Driftspänning 
− Önskat antal 
Typskylten sitter i hisskorgen. 
 

 Reservdelar måste uppfylla tillverkarens tekniska krav! 
Använd endast originalreservdelar från GEDA. 
 
För service- och reparationsarbeten, kontakta vår kundtjänst: 
 
Adresser för distribution och kundtjänst se kapitel 1.4 
 
 

6 Bortskaffande av maskinen 
Maskinen ska demonteras korrekt när den är uttjänt och bortskaffas 
enligt gällande nationella regler. 
 
Beakta vid bortskaffandet av maskinens komponenter: 
• Bortskaffande av olja/fett ska ske på miljövänligt sätt. 
• Återvinn metalldelar. 
• Återvinn plastdelar. 
 
Rekommendation: 
Ta kontakt med tillverkaren eller ge ett specialiserat företag i uppdrag 
att bortskaffa allt material korrekt. 
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