
2Användarmanual ACC II Ascender rev 1-2014

ActSafe ACC II  
Ascender

ANVÄNDARMANUAL
Rev 1-2014 SE



2  © Copyright ActSafe Systems AB 

ACC II Ascender användarmanual version 1-2014  
© Copyright 2013 ActSafe Systems AB

www.actsafe.se | info@actsafe.se

FrISkrIvnIng
Denna manual syftar inte till att lära en 
individ hur denna Power Ascender ska 
användas. Manualen ska endast användas 
som referenskälla i kombination med ett 
”kontrollerat instruktionsprogram” för an-
vändning av denna Power Ascender under 
ledning av en behörig instruktör  
från ActSafe.

ActSafe Power Ascender är inte en säker-
hetsanordning. Den har utvecklats som ett 
hjälpmedel för uppfirning och nedfirning 
av personal och verktyg eller material och 
ska alltid användas i kombination med ett 
helt självständigt backupsystem.

ActSafe Systems AB garanterar inte att 
ActSafe Power Ascender ökar personalens 
säkerhet eller skyddar användaren mot 
allvarlig personskada eller dödsfall eller 
att ActSafe Power Ascender fungerar som 
livräddande utrustning.

ActSafe Systems AB, våra partners och 
dotterbolag friskriver sig från allt ansvar 
för skador, personskador eller dödsfall som 
resulterar från att ActSafe Power Ascender 
använts korrekt eller felaktigt.

ActSafe Power Ascender får inte använ-
das av personer som saknar bevis för god-
känd utbildning i användning av ActSafe 
Power Ascender. Vi rekommenderar att an-
vändarna är behöriga för rope access. Trots 
detta krav har ActSafe Systems AB ingen 
kontroll över hur denna utrustning används 
och därför bär användaren själv alla risker 
för skador, personskador eller dödsfall som 
användningen kan resultera i. Köparen eller 
efterföljande användare av ActSafe Power 
Ascender är uttryckligen införstådda med 

att ActSafe Systems AB och/eller säljaren 
inte kan hållas ansvarig för skador, person-
skador eller dödsfall som resulterar från 
användningen av ActSafe Power Ascender. 
Utöver det som anges här lämnar ActSafe 
Systems AB och/eller säljaren inga uttryck-
liga eller underförstådda garantier, inte 
heller i relation till föreskrifter eller lagbe-
stämmelser.

ActSafe Systems AB friskriver sig från allt 
skadeståndsansvar för skador, personska-
dor eller dödsfall till följd av funktionsfel 
samt konstruktions-, tillverknings- eller  
materialfel, oavsett om felet uppstått på 
grund av oaktsamhet hos ActSafe Systems 
AB eller på annat sätt. 

Genom att använda ActSafe Power 
Ascender, eller låta andra personer använda 
produkten, friskriver köparen och/eller 
användaren ActSafe Systems AB från allt an-
svar för personskador, dödsfall eller andra 
skador som användningen ger upphov till.

Actsafe friskriver sig uttryckligen från ansvar 
för fel eller utelämnanden i denna informa-
tion och tillhörande material.  Denna infor-
mation kan ändras utan föregående medde-
lande.

Utbildning och erfarenhet är nödvändiga för att 
minska risken för personskada eller dödsfall. 

Använd ALDRIG denna utrustning om du inte 
har läst användarmanualen och genomgått ett 
”kontrollerat instruktionsprogram” för användning 
av denna Power Ascender. Trots detta krav har 
ActSafe Systems AB ingen kontroll över hur denna 
utrustning används och därför bär användaren 
själv alla risker för skador, personskador eller döds-
fall som användningen kan resultera i.

vArnIng
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INLEDNING

InlednIng

Förord

Tack för att du valt en produkt från ActSafe 
Systems. 

Rätt använd kommer den här ascendern 
att revolutionera ditt höjdarbete. Med den 
här lyftutrustningen når du din arbetsplats 
på ett mycket bekvämare sätt samtidigt 
som du kan använda den för att lyfta mate-
rial och verktyg. 

Om ActSafe

ActSafe lanserade världens första kommer- 
siellt tillgängliga Power Ascender redan 
1997. I dag är vi världsledande inom detta 
växande segment. Vår innovativa Power 
Ascender används inom industrier, rädd-
ningsverksamhet och militära operationer 
över hela världen.

På basis av två decenniers erfarenhet och 
försäljning världen över utvecklar vi unika 
ascenderlösningar i nära samarbete med 
våra kunder. Vi engagerar oss starkt i våra 
kunder och gör vårt yttersta för att leverera 
produkter och tjänster av högsta kvalitet.

Tack för att du valt en ActSafe Power 
Ascender.

Besök vår hemsida för mer information 
om ActSafe Power Ascender. Där hittar du 
även viktig information och de senaste ver-
sionerna av våra manualer.  www.actsafe.se

Om den här manualen

Informationen i den här manualen kan 
inte ersätta utbildning och träning. Ascen-
dern får endast användas av personal som 
genomgått adekvat utbildning. Missbruk 
kan resultera i allvarlig personskada eller 
dödsfall.

Beskrivning av manualen 

Säkerhetsanvisningar som är särskilt viktiga 
presenteras med orden Fara Och Varning. 
Signalorden har följande innebörd:

Vidare information om följder och andra 
uppgifter presenteras så här.

 
OBS! 

Ordet ”Obs” betecknar viktig information 
om utrustningen som används tillsammans 
med ascendern. 

Om dessa instruktioner inte följs kan följden bli 
ALLVARLIG PERSONSKADA eller DÖDSFALL.

FARA

 Rekommendationer till användaren skrivs på 
detta sätt.

REKOMMENDATION

Om dessa instruktioner inte följs kan följden 
bli PERSONSKADA eller egendomsskada.

VARNING

INLEDNINGINLEDNING
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INLEDNING 

Definitioner

TERM BESKRIVNING

Förankring Fästpunkt för rep eller ascender.

Uppfirning Förflyttning uppåt på repet.

Nedfirning Förflyttning nedåt på repet.

Primärt rep Det primära repet som används med ascendern. Godkänt enligt EN1891 A.

Sekundärt rep Det sekundära repet tar upp lasten om det uppstår fel på det primära repet.  
Godkänt enligt EN1891 A.

Backup Anordning som stoppar ett fall och begränsar belastningen.  
Godkänd enligt EN 12841-A.

Aktivt rep Repet som belastas under arbetet.

Passivt rep Rep som är avlastat under arbetet.

Användare Den person som manövrerar ascendern, antingen med hastighetsreglaget 
eller via fjärrkontrollen. Det kan finnas två eller fler användare samtidigt.

Kompetent person Person med adekvat utbildning och certifiering för uppdraget. 

Faktor 1 fall
Ett fall med längden x meter med x meter rep som fångar upp fallet.  
Fallfaktorn är fallsträckan dividerad med längden på repet som fångar upp 
fallet. 

Firningsdon Anordning för nedfirning med rep. Godkänt enligt EN 12841 C.



6  © Copyright ActSafe Systems AB 

Säkerhet

Säkerhet med ascender

De personer som använder den här produk-
ten måste vara certifierade eller ha genom-
gått en adekvat, godkänd utbildning hos 
ActSafe System eller hos en auktoriserad 
återförsäljare för ActSafe.

Ascendern får inte användas: 

 • för andra ändamål än de som den är 
avsedd för. 

 • i explosiva miljöer.

 • om den modifierats på något sätt av 
andra än ActSafe Systems.

 • efter ett fritt fall från en höjd på mer än 
en meter mot en hård yta.

 • om den utsatts för en dynamisk belast-
ning, eftersom den endast är avsedd för 
statiska system.

 • om den använts på felaktigt sätt (efter-
som delar och komponenter så fall kan 
ha skadats).

 • i kombination med annan batteriladdare 
än ActSafes originalladdare. 

 • i kombination med en skadad eller modi-
fierad batteriladdare.

Använd endast originaldelar och material 
som rekommenderas av ActSafe System. 

Andra batteriladdare kan skada batteriet och 
ge upphov till giftiga gaser. I värsta tänkbara 
scenario uppstår en explosion.

Om du inte är säker på ascenderns 
tillstånd måste den inspekteras och god-
kännas av ActSafe Systems eller en aukto-
riserad återförsäljare för ActSafe innan den 
används. 

ActSafes ascender och tillhörande utrust-
ning måste kontrolleras före och efter varje 
användningstillfälle. Den ska dessutom 
genomgå minst en inspektion per år (de 
nationella bestämmelserna kan föreskriva 
mer frekventa inspektioner). 

  

 

SÄKERHET

Läs detta kapitel noggrant och se till att du 
förstår innehållet.

FARA

Allmänna säkerhetsåtgärder

 • Planera och utvärdera ditt arbete nog-
grant. Det ska finnas en färdig räddnings-
plan. Förbered för räddning om möjligt.

 • Kontroll före användning. 

 • Arbetet med ActSafes vinschar innebär 
att användarna hänger i en sele under 
långa tidperioder. Vi rekommenderar 
att en sittbräda används vid hängande 
arbete under lång tid.

•  Riskområdet under en person som arbetar på 
hög höjd ligger inom en radie som motsvarar 
2/3 av höjden. Vid kraftig vind är riskområdet 
ännu större. Andra personer måste hålla sig 
borta från riskområdet.

• Säkra alltid verktyg och utrustning.

REKOMMENDATION
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SÄKERHET

Säkerhet med repsystem

Repsystemet måste bestå av ett primärt rep 
(1) och ett sekundärt rep (2). Båda måste vara 
godkända enligt EN1891 A och ha en diameter 
på 10-13 mm. 

De två repen ska ha separata förankrings-
punkter som var och en klarar minst 12 kN. En 
kompetent person ska bedöma om de sepa-
rata förankringspunkterna är tillräckliga.  
Det kan finnas strängare krav i nationella be-
stämmelser. 

Upp- och nedfirning med ACC Power Ascen-
der sker på det primära repet. Om någon del 
av det lastbärande systemet skulle gå sönder 
överförs lasten omedelbart till det sekundära 
repet som bildar ett backupsystem tillsam-
mans med fallskyddet (3) i enlighet med EN 
12841-A.

Utför aldrig nedfirning på ett rep som är vri-
det. Följden kan bli att repet kläms fast. I värsta 
tänkbara scenariot tvingas repet av repgrep-
pet. 

Repens egenskaper är en viktig faktor vid 
användningen av ascendern. Rep med egen-
skaper som inte lämpar sig för ascendern kan, 
i värsta tänkbara scenario, leda till att repet 
kläms fast mellan repgreppet och kniven med 
resultatet att repet skadas. 

3

1

2

Använd aldrig ascendern utan backupsystem.

Ascenderns lyftkapacitet är större än den säkra 
arbetsbelastningen (Safe Working Load; SWL) 
hos de vanligaste backupanordningarna. Vid 
lyft av en last kan det därför vara nödvändigt 
att använda separata backupsystem för lasten. 
Den säkra arbetsbelastningen (SWL) anges i 
fallskyddsanordningens användarmanual.  

FARA

Det passiva repet måste vara obelastat. Skapa 
aldrig slingor med det primära repet enligt 
bilden.
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SÄKERHET

Alternativ konfiguration av backupsystem

Utöver den traditionella konfigurationen 
av ett separat arbets- och backupsystem 
erbjuder ActSafe ACC Power Ascender även 
möjligheten att använda en kombinerad 
konfiguration av båda systemen där du är 
ansluten till både arbets- och fallskydds-
punkten på din sele. 

Denna konfiguration är fördelaktig 
för både säkerheten och hanteringen av 
ascendern. Backupanordningen är i ideal-
fallet ansluten till ascenderns sekundära 
anslutningspunkt via en vriden schackel. 
Då håller sig backupsystemet alltid i höjd 
med användarens axel. 

Fördelar:

 • Vinschen fångas upp av backupen vid 
repbrott utan att skada användaren.

 • Backupanordningens höga placering 
förhindrar att backupsystemet slackas. 
Därmed förhindras stora stötbelastning-
ar i systemet vid ett repbrott. 

 • Användaren behöver inte bekymra sig 
om sitt backupsystem, eftersom det hela 
tiden hålls i rätt position av ascendern.

Obs! 

Anslut inte backupsystemet direkt till den 
sekundära anslutningspunkten. Vid ett 
repbrott blir det annars mycket svårt att på 
ett säkert sätt placera det sekundära repet 
i ascendern för ned- eller uppfirning i ett 
nödläge.

 • Observera att användaren vid ett rep-
brott fångas upp av vinschen och inte av 
sin energidämpare. Stötkraften på både 
ascendern och användaren är mycket 
liten, eftersom backupen är mycket högt 
placerad samtidigt som repet ovanför 
vinschen dämpar stöten. Vi rekommen-
derar att det alltid finns minst en meter 
rep ovanför ascendern när den här konfi-
gurationen används. 

Rekommenderad utrustning

Schackel:  
Wichard vriden schackel ”captive pin” av 
rostfritt stål, ø 8 mm, 3 700 kg brottlast. 

Produktbeteckning: 1424

Fästgummi:  
Kontakta ActSafes återförsäljare
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SÄKERHET

3) Anslut ascendern till selens undre 
fästpunkt (EN 813) och anslut sedan 
backupens energidämpare till fall-
skyddspunkten (EN 361). Nu är du 
redo att ge dig ut. 

1) Anslut den vridna schackeln med 
gummifäste till ascenderns sekundära 
anslutningspunkt enligt bilden.

2) Fäst den första backup-karbin-
haken i schackeln innan den ansluts 
till backupen.
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SÄKERHET

Innan ascendern tas i bruk bör användaren ut-
föra tester med det rep som normalt används. 
Rådgör med ActSafe för närmare information 
och stöd avseende testningen av repet.

Ett nytt rep får längre livslängd om det blöt-
läggs i kallt vatten innan det används första 
gången.

Se till att det inte kommer sand på eller i repen, 
eftersom sand nöter på repgreppet och rep-
styrningen. Använd en repmatta, repväska eller 
liknande. 

REKOMMENDATION

Se alltid till att repet är i gott skick.

FARA

Rekommendationer för rep

ActSafe ACC är avsedd för rep enligt EN 
1891 A. Men alla rep enligt EN 1891 A 
fungerar inte perfekt tillsammans med 
ascendern. ActSafe har testat en mängd 
olika rep. Besök vår webbplats för närmare 
information. 

Läs och förstå våra tips och anvisningar 
för rep nedan så får du ut mer av både dina 
rep och din ActSafe ascender. 

Som en tumregel kan man säga att ex-
tremt mjuka rep inte greppar tillräckligt bra 
i repgreppet. Ett mycket mjukt rep ger dålig 
lyftkapacitet, eftersom det börjar glida eller 
i värsta fall kläms fast. 

Innan du använder nya rep för första 
gången måste de blötläggas i kallt vatten 
(20-30°C) i minst 24 timmar eller i enlighet 
med reptillverkarens anvisningar. Låt repen 
torka ordentligt i rumstemperatur innan 
de används tillsammans med din Power 
Ascender.

OBS! Alla rep enligt EN 1891 A har inte 
samma prestanda. De har något varierande 
egenskaper (styva, mjuka, tjock/tunn mantel 
osv.). 
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SÄKERHET

3

4

5

1

2

Personlig säkerhet

Innan du använder 
utrustningen ska du

 • kontrollera alla kom-
ponenter i systemet.

 • använda lämplig 
personlig skyddsut-
rustning, till exempel 
hjälm, skyddshandskar 
och  
skyddsglasögon, 5.

 • använda lämpliga 
kläder utan löst häng-
ande delar.

 • vid behov binda upp 
långt hår och långt 
skägg så att området 
runt axlarna är fria.

När du använder ut-
rustningen ska du

 • vara fokuserad och 
använda sunt förnuft.

 • aldrig hålla i repet pre-
cis ovanför vinschen 
på grund av klämris-
ken. 

 • hålla händer och fötter 
borta från roterande 
delar. 

 • undvika pendelrörel-
ser när du börjar fira 
upp dig.

Användare måste bära en helkroppssele (1,2) som är god-
känd enligt EN 813: 2008 (låg fästpunkt för det primära repet, 
3) och EN 361 (hög fästpunkt för det sekundära repet eller 
fallskyddet, 4). 

Använd inte ascendern om du är trött, sjuk eller påverkad 
av alkohol, droger eller läkemedel.
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SÄKERHET

olika platser och under olika förhållanden är 
utbildning A och O.

Arbete på hög höjd eller på platser som 
är svåra att komma åt kräver stor skicklig-
het, vilken endast kan uppnås genom 
omfattande utbildning och regelbundna 
uppfriskningskurser. 

ActSafe erbjuder vinschspecifik använ-
darutbildning för olika kompetensnivåer 
enligt nedan. Kontakta din lokala ActSafe-
återförsäljare för närmare information.

 Utbildning

De personer som använder den här pro-
dukten måste ha genomgått en godkänd 
utbildning hos ActSafe System eller hos en 
auktoriserad återförsäljare för ActSafe.

ActSafe ACC ascender gör det möjligt att 
nå höjder och djup på ett mycket snabbt, 
säkert och tillförlitligt sätt. 

Ascendern är mycket enkel att använda 
för olika arbetsmetoder och är ovärderlig 
på platser som är svår eller helt omöjlig att 
nå med annan utrustning. Eftersom ascen-
dern kan användas på varierande sätt på 

ACTSAFE BASIC+ VINSCHUTBILDNING
Varaktighet: 1 dag
Erfarenhet: Ett minimikrav är att deltagarna har en hög kompe-
tensnivå och utbildning på höjdarbete.
Denna utbildning är avsedd för användare som behöver grund-
läggande kunskaper om en specifik tillämpning av vinschen.

ACTSAFE AVANCERAD  
UTBILDNING I VINSCHARBETE
Varaktighet: 2 dagars utbildning
Erfarenhet: Deltagarna ska ha erfarenhet av 
rope access.
Denna utbildning ger användarna djupgå-
ende kunskaper om hur vinschen används i 
samband med rope access, både i allmänhet 
och specifikt för arbetet. Vinscharbete!

ACTSAFE AVANCERAD  
UTBILDNING I VINSCHRÄDDNING
Varaktighet: 2 dagars utbildning
Erfarenhet: Deltagarna ska ha erfarenhet 
av repräddning.
Denna utbildning ger personal som arbe-
tar med repräddning fördjupade kunska-
per om vinschens kapacitet för rädd-
ningsinsatser. Denna utbildning ger både 
allmänna och arbetsspecifika kunskaper. 
Vinschräddning!

TRÄNARUTBILDNING AV EXPERT FRÅN ACTSAFE
Varaktighet: 2 dagars utbildning
Erfarenhet: Deltagarna ska ha genomgått ActSafes avancerade utbildning för vinscharbete 
eller ha gedigna kunskaper i rope access/repräddning (helst IRATA L3 eller liknande).
Utbildningen riktar sig till personer som är verksamma med repräddning/rope access och ger 
djupgående kunskaper om ActSafes vinschar. Efter utbildningen kan deltagarna själva ansvara 
för utbildning på ActSafes produkter.
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SYSTEMBESKRIVNING

SyStembeSkrIvnIng

NR DEL

1 Repgreppssystem

2 Lyfthandtag

3 Kontrollpanel

4 Fack för handtag till firningsdon för nödfall 

5 Hastighetsreglage 

6 Nödstopp

7 Primär anslutning (8+9)

NR DEL

8 Slinga

9 Förankringskarbinhake

10 Chassi

11 Sekundär anslutningspunkt

12 Batterikontakt (dold)

13 Batterifack

1

2

6

3

7

4

9

5

10

8

13
1112
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SYSTEMBESKRIVNING

1

2

3

4

NR DEL

1 Repstyrning

2 Kniv

3 Repskydd

4 Repgrepp

NR DEL

1 Batteriindikator

2 Strömbrytare

3 Uppfirningsknapp

4 Nedfirningsknapp

Allmänt

Denna ascender är avsedd för lyft/nedsänk-
ning av en person eller last i ett statiskt 
repsystem (inkl. sekundärt rep) med 10-13 
mm rep i enlighet med EN 1891. Det passiva 
repet måste vara obelastat.

Karbinhaken i den primära anslutningen 
kan bytas mot en annan karbinhake som 
är godkänd enligt EN 362. Slingan i chas-
sit får endast bytas mot en originaldel från 
ActSafe System.

Kontrollpanel

Alla knappar är försedda med lysdioder 
som indikerar vilket rörelseläge som är 
aktiverat.  

1 2 3 4
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SYSTEMBESKRIVNING

Batteri och laddning

Viktig information om batterisäker-
het och batterihantering!

Batterierna för ActSafe Power Ascender 
är extremt kraftfulla, men ändå kompakta 
och lätta. Batterierna baseras på högpres-
terande litiumteknik som levererar mycket 
hög effekt och energitäthet. Om du lad-
dar och använder batteriet till din ActSafe 
Power Ascender på rätt sätt kan du räkna 
med höga prestanda under hela batteriets 
livslängd. 

Men den litiumbaserade batteritekniken 
är fortfarande under utveckling. För att mi-
nimera riskerna är våra batterier utrustade 
med ett speciellt batterihanteringssystem 
(BMS). BMS-systemet sänker riskerna avse-
värt, men kan inte helt eliminera alla risker. 
Det kan hända att själva BMS-systemet 
slutar fungera eller att en battericell har en 
intern svaghet som inte upptäckts under 
tillverkningsprocessen. Det är inte möjligt 
att tillverka ett helt felsäkert BMS-system.

Läs och förstå dessa säkerhetsanvis-
ningar och varningar innan du använder 
eller laddar batteriet till din ActSafe Power 
Ascender. Genom att köpa ett ActSafe-bat-
teri övertar köparen allt ansvar för alla risker 
i samband med den litiumbaserade bat-
teritekniken. Produktgarantin är begränsad 
till material- och tillverkningsfel. Garantin 
täcker inte följdskador.

Om du inte läser och följer nedanstående 
anvisningar kan följden bli brand, person-
skada eller egendomsskada om batteriet 
laddas och används på fel sätt.

Allmänna riktlinjer och varningar

 • Koppla loss batteriet från ascendern när 
det inte används.

 • Ladda alltid batteriet så snart som möj-
ligt efter användningen. 

 • Koppla loss batteriet från laddaren efter 
laddning.

 • Batteriet kan explodera och orsaka brand 
om det används på fel sätt eller är defekt. 
ActSafe Power Ascender och tillhörande 
batterier får endast användas av yrkes-
män som kan hantera nödsituationer.

 • Om det uppstår ett allvarligt fel när bat-
teriet laddas kan följden bli brand eller 
explosion. Laddning utan uppsikt ska ske 
på en säker och avskild plats på betryg-
gande avstånd från brännbara eller 
brandfarliga material och där de potenti-
ella skadorna minimeras.

 • Ett gammalt eller utslitet batteri, eller 
ett batteri med dålig prestanda, måste 
tas ur drift och ersättas med ett nytt. En 
ActSafe Power Ascender är en krävande 
batteriapplikation. Därför får batteriet 
relativt kort livslängd. 
- Byt batteriet enligt dekalen med sista 
förbrukningsdatum.1. 
- Byt batteriet när mindre än 80 % av den 
ursprungliga kapaciteten återstår. 

 • Ta batteriet ur drift omedelbart: 
- Om det finns synliga skador på höljet, 
kablarna eller kontakten, inklusive batte-
rikontakten på ActSafe Power Ascender. 
- Om batteriet har fallit.  
Batteriet kan ha fått invändiga skador 
som inte syns på utsidan. 

 • Låt batteriet svalna till omgivningstem-
peratur innan det laddas.
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 1) Batterier som tillverkats efter juni 2013 är försedda med en dekal som anger sista förbruk-
ningsdatum. Batterier som inköpts före detta datum, och som därmed saknar dekal med sista 
förbrukningsdatum, ska tas ur drift senast 24 månader efter inköpet hos ActSafe-återförsäljaren. 

 • Använd endast ActSafe originalbatteri-
laddare.

 • Kortslut inte batteriet. Detta kan orsaka 
brand. Om det uppstår en kortslutning 
och kontakt med metall (till exempel 
med en ring på din hand) kan följden bli 
allvarliga personskador på grund av den 
elektriska ledningsförmågan.

 • Demontera eller modifiera aldrig bat-
teriet. Batteriet innehåller säkerhets- och 
skyddsanordningar som, om de skadas, 
kan leda till att batteriet alstrar värme, 
exploderar eller antänds.

 • Sluta omedelbart att använda batteriet 
om det vid användning, laddning eller 
förvaring avger en ovanlig lukt, känns 
varmt, ändrar form eller upplevs  
onormalt på något annat sätt. Eftersom 
en fördröjd kemisk reaktion kan uppstå 
bör batteriet som en säkerhetsåtgärd 
hållas under uppsikt i minst 15 minuter. 
Batteriet ska observeras på en säker plats 
ute i det fria på betryggande avstånd 
från brännbara material.

 • Utsätt inte batteriet för vatten eller salt-
vatten och låt inte batteriet bli vått.

 • Överladda inte batteriet. Överladdning 
kan uppstå vid nedfirning med fulladdat 
batteri. Nedfirning ska därför ske med ett 
delvis laddat batteri.  

Lagring och transport

 • Alla litiumjonbatterier degenereras över 
tid. De åldras, även om de lagras på rätt 
sätt.

 • Lagra batteriet med 100 % laddning.

 • Ett tomt batteri eller ett batteri med låg 
laddningsnivå töms helt under lagring 
och får irreparabla skador.

 • Ladda batteriet var tredje månad om det 
ska lagras under en längre tid.

 • Lagra batteriet i en rumstemperatur på 
5 till 25 grader C. Lagring i högre tempe-
raturer leder till prestandaförluster och 
kortare livslängd.

 • Om batteriet lagras i högre temperaturer 
kan följden bli irreparabla skador. Om 
batteriet lagras i temperaturer över 60 
grader C under längre tid kan det skadas 
och även börja brinna.

 • Batteriet är klassat som farligt gods (klass 
9 UN3480 litiumjonbatterier) och ska 
hanteras och transporteras på motsva-
rande sätt.  

 • Defekta batterier får inte transporteras.

Avfallshantering av batterier

 • Batteriet får inte brännas eller slängas i 
soporna. Lämna det förbrukade batteriet 
till närmaste återvinningscentral i enlig-
het med gällande bestämmelser.
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1 1 2

Anslutning av batteri till ascender

ActSafe rekommenderar att minst ett extra 
batteri hålls tillgängligt under arbetet. Därmed 
undviks oönskade avbrott på grund av att bat-
teriet tömts.

REKOMMENDATION

Vid användning i kalla miljöer ska batteritem-
peraturen bevaras genom att batteriet förvaras 
i transportlådan så länge som möjligt. Därmed 
förlängs tiden innan batteriet tappar prestanda.

När ascendern används med ett kallt batteri kan 
lyfthastigheten till en början vara begränsad. 
Uppfirning är endast möjlig i lägre hastigheter 
tills batteriet värmts upp och normal prestanda 
kan förväntas.

REKOMMENDATION

1.  Rikta in spåret på batteriet till tappen på 
hankontakten inuti ascenderns väska.

2.  Vrid kontaktens ring till stopp så att 
kontakten låser i läge. En liten gnista kan 
uppstå när batteriet ansluts. Det är helt 
normalt.
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Användning i låga temperaturer

Batteriets kapacitet beror på batteritempe-
raturen. Kapaciteten påverkas av extrema, 
framför allt låga, temperaturer.

När batteriet är kallt kan det bete sig 
som om laddningsnivån är låg. Detta kan 
medföra att batteriindikatorn visar fel nivå. 
Indikatorn återfår sin normala funktion 
efter nästa laddning. 

Användning i höga temperaturer

Batteriets kapacitet påverkas inte lika 
mycket av höga temperaturer. Lyfthöjden 
försämras något. Ascendern är avsedd att 
fungera utmärkt inom hela temperaturom-
rådet. Risken för överhettning är mycket 
liten. 

Batteriindikator

Batteriindikatorn har fyra lysdioder som var 
och en representerar 25 % laddning.

När ett fulladdat batteri ansluts till ACC 
Power Ascender lyser alla lysdioder för att 
indikera att batteriet är fulladdat. 

Batteriindikatorn fungerar endast korrekt 
om ett fulladdat batteri ansluts. Om ett inte 
helt laddat batteri ansluts kommer indika-
torn att visa det senast kända värdet, dvs. 
ett inkorrekt värde.

Lysdioder BATTERIKAPACITET

1 röd 3 gröna 75-100 %

1 röd 2 gröna 50-75 %

1 röd 1 grön 25-50 %

1 röd 0-25 %
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Om nätspänningen bryts upprepade gånger 
under den andra cykeln (med följden att 
4-timmarstimern återställs) finns risk för över-
laddning, dvs. risk för att batteriet skadas.

FARA

Laddning

Batteriet kan laddas oavsett om det bara 
använts lite eller nästan är tomt. Någon så 
kallad minneseffekt uppstår inte.

Laddaren kan inte mäta laddningsnivån, 
vilket innebär att den inte kan avgöra när 
batteriet är fulladdat. Av det skälet är lad-
daren tidsstyrd.  
Laddningsprocessen består av de cykler 
som beskrivs nedan:

1. Anslut laddaren till nätspänningen.

2. Anslut batteriet till laddaren.

3. Laddning med konstant ström (snabb-
laddning). Under den här cykeln lyser 
laddarens lysdiod rött. Den har fasen tar 
ungefär  
1 timme och 15 minuter. När den här cy-
keln slutförts är batteriet laddat till 80 %.

4. Laddning med konstant spänning (lång-
sam laddning). Under den här cykeln 
lyser laddarens lysdiod gult. Ungefär tre 
timmar och 30 minuter efter laddnings-
start har batteriet 100 % laddning, men 
laddningen fortsätter eftersom cellerna i 
batteriet ibland behöver balanseras. 

5. Efter 5 timmar och 15 minuter är ladd-
ningscykeln slutförd och laddarens lys-
diod lyser grönt. Underhållsladdningen 
startar automatiskt.

6. Koppla bort batteriet från laddaren. Om 
det är anslutet till laddaren kommer det 
långsamt att tömmas.

7. Skilj laddaren från nätspänningen.

Om laddaren inte kopplas loss från batteriet 
när laddaren skiljs från nätspänningen kommer 
batteriet långsamt att tömmas till en nivå där 
det inte längre går att ladda det.

VARNING

Den totala laddningscykeln är ungefär fem 
timmar. Men batteriet är fulladdat redan efter 
3,5 timmar. Därför kan batteriet tas bort redan 
efter 3,5 timmar. Du behöver inte vänta tills 
lysdioden lyser grönt.

REKOMMENDATION

Använd transportlådan för att förlänga 
ascenderns brukstid. 

SNABB- 
LADDNING

FÄRG PÅ  
LYSDIOD

1:15 h 
80 %

0Varaktighet: 
Laddad:

3:30 h 
100 %

5:15 h 
100 %

LÅNGSAM 
LADDNING BALANSERING

Klar att använda

UNDERHÅLLS- 
LADDNING

1
2

3 4 5 6
7
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AnvändnIng

Före varje användning av ascendern måste 
användaren kontrollera att ascendern är 
fullt funktionsduglig och att kontrollen före 
användning genomförts. Vid tveksamhet 
får ascendern inte användas. Rådgör med 
ActSafe eller en godkänd återförsäljare.

Kontrollera ascendern och dess kom-
ponenter avseende lösa delar, otillåtet 
stort slitage och skador. Med skador avses 
sprickor, märken och/eller onormalt slitage 
som indikerar att produkten utsatts för 
otillåtet stora krafter eller slagenergi.

Checklista före och efter användning 

Om repstyrningen är mindre än 7 mm tjock 
måste den bytas.

FARA

Inspektera repgreppssystemet, framför allt 

 • repgreppet, där till exempel kanterna 
måste vara intakta.

 • repskyddet.

 • repstyrningen.

 • kniven.

 
Inspektera även

 • den primära anslutningen; slingan och 
karbinhaken. 

 • chassit, framför allt området runt den 
primära anslutningen.

 • att ascendern fungerar och att reglagen 
är fullt funktionsdugliga.

 • att batteriets laddningsnivå är tillräcklig 
för arbetsuppgiften.

 • att den årliga inspektionen utförts i en-
lighet med ActSafes rekommendationer 
och nationella bestämmelser.

 • alla övriga delar.

Om du är tveksam till ascenderns tillstånd, 
rådgör med ActSafe Systems 
eller en godkänd återförsäljare.
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Transport

För kortare transporter kan ascendern bäras 
i lyfthandtaget.

Under normala transporter är trans-
portlådan optimal, eftersom den skyddar 
ascendern mot skador. 

Se alltid till att ascendern är säkrad innan 
den transporteras i ett fordon.

Batterierna har mer än 100 Wh och be-
traktas därför som farligt gods. Se till att de 
transporteras i enlighet med lokala regler 
och föreskrifter.

Lagring

Rengör och torka alltid ascendern och 
transportlådan innan den ställs undan för 
lagring. 

Lagra ascendern och fjärrkontrollen 
på en sval och torr plats. Den kan lagras i 
transportlådan. Se till att den är torr. 

Lagra alltid batteriet fulladdat.

Låt aldrig batteriet vara anslutet till ascendern 
under lagring.

Låt aldrig batteriet vara anslutet till laddaren 
under lagring.

Vid längre tids lagring ska batteriet laddas 
en gång i kvartalet. 

VARNING
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Anslutning till rep

1. Placera ascendern på marken.
2. Öppna repskyddet. 

4. Lägg repet runt repgreppet.
5. Stäng repskyddet. 

3. Forma en slinga på repet och för 
det genom repstyrningen precis 
ovanför repgreppet.

6. Anslut den primära anslutningskarbin-
haken till anslutningspunkten enligt 
EN 813:2008 på helselen och kontrol-
lera att karbinhaken är låst.

Kontrollera att det aktiva repet löper ut till 
vänster och att repskyddet är helt stängt. 

Om repet sätts fast på fel sätt kan följden 
bli allvarliga personskador eller dödsfall. 

Använd alltid ascendern med ett sekun-
därt repsystem.

Kontrollera att repet är korrekt fastsatt före 
användning.

FARA

Underlätta anslutningen till selen genom att 
köra ascendern till midjenivå.

REKOMMENDATION
Tryck alltid på nödstoppet innan repet laddas. 
Därmed förhindras oavsiktlig aktivering via fjärr-
kontrollen medan repet laddas. 

VARNING
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ANVÄNDNING

Uppfirning och nedfirning

1. Slå på ascendern.

2. Välj färdriktningen uppåt eller nedåt.

3. Vrid hastighetsreglaget mot dig för att 
öka hastigheten.

4. Mata varsamt bort det passiva repet 
under några meter i början av uppfir-
ningen. Efter cirka fem meter är repets 
vikt tillräckligt för att det ska matas bort 
från ascendern på egen hand.

5. Stoppa rörelsen genom att vrida handta-
get bort från dig eller genom att släppa 
det. 

 
Se alltid till att repet matas fram smidigt. 
Under uppfirningen måste du se till att 
repet inte blockeras på något sätt.  Un-
der nedfirningen måste du se till att inga 
snodda reppartier passerar genom repstyr-
ningen.

På grund av klämrisken får du aldrig hålla i 
repet precis ovanför vinschen. 

Börja aldrig nedfirning med ett fulladdat batteri, 
eftersom batteriet kan överladdas och skadas.

VARNING

Förhindra en pendlande rörelse när du startar 
från marken genom att stå mitt under förank-
ringspunkten. 

Justera hastigheten efter omständigheterna. 
Arbeta medvetet och använd sunt förnuft. 

Om du behöver hitta balansen, håll dig i den 
primära anslutningsslingan eller i karbinhaken.

Det är alltid säkert att fira ned sig samma 
sträcka som du firat upp dig med samma 
batteri.

Om du vet att ditt arbete kommer att starta 
uppifrån ska du, beroende på sträckan, börja 
arbetet med ett delvis laddat batteri. Som en 
tumregel motsvarar varje lysdiod på ACC Power 
Ascender 50 meter med en last på 120 kg. 

REKOMMENDATION

Om repskyddet öppnas under upp- eller 
nedfirning måste du stanna omedelbart och 
stänga det igen innan du fortsätter. 

FARA
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1

2

Nedfirning i nödfall

När ascendern inte är i rörelse är den me-
kaniska bromsen aktiverad. Bromsen kan 
manövreras manuellt för att möjliggöra 
nedfirning i nödfall. Denna funktion ska 
hanteras som ett normalt firningsdon. 

Använd funktionen enbart i nödfall. Nor-
mal nedfirning ska användas i möjligaste 
mån. Batteriet laddas även under normal 
nedfirning, vilket innebär att du inte sparar 
batterikapacitet genom att använda nedfir-
ning i nödfall.

1. Lägg ena handen på det passiva repet.

2. Fira ned dig genom att varsamt trycka 
handtaget åt sidan.

 Stoppa nedfirningen genom att släppa 
nedfirningshandtaget.

Använd inte firningsdonet för nödfall över 
längre sträckor. 

VARNING

I de flesta fall krävs ingen nedfirning i nödlä-
ge, eftersom ascendern kan startas om så att 
nedfirningen kan ske normalt med motorn.

Justera hastigheten efter omständigheterna. 
Arbeta medvetet och använd sunt förnuft. *)

REKOMMENDATION

Vid nedfirning i nödfall laddas batteriet 
okontrollerat, vilket kan leda till att batteriet 
skadas. Risken ökar om batteriet är fulladdat. 
Minska risken för att batteriet skadas genom 
att fira ned dig långsamt.

FARA

*) Fira ned dig långsamt 
och säkert.

Nödstopp

1. Tryck på nödstoppet för att omgående 
stänga av ascendern.

2. Återställ nödstoppet genom att vrida 
det medurs.

Fjärrkontrollen kan inte användas då 
nödstoppet har aktiverats.

VARNING
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Snodda rep och rotation

Vid nedfirning måste du se till att repet smidigt 
löper in i repgreppet. Det får inte finnas veck 
eller liknande på repet.

Detta är speciellt viktigt när ascendern är 
fastsatt närmast repväskan eller rephögen så 
att det obelastade repet konstant matas fram 
till ascendern. Se till att inga snodda reppartier 
passerar genom repstyrningen genom att styra 
repet med handen.

FARA

Snodda rep, som t.ex. uppstår om använ-
daren roterar/snurrar under upp- eller 
nedfirningen, kan vara farliga och måste 
undvikas. 

Ett snott rep kan klämmas fast, vilket 
resulterar i att ascendern inte fungerar. I 
värsta tänkbara scenario tvingas repet ut ur 
repgreppet och följden blir då allvarlig per-
sonskada eller dödsfall (om ett sekundärt 
repsystem inte används). 

Om den osannolika situationen skulle 
uppstå att repet under uppfirning eller 
nedfirning spolas ut mellan repstyrningen 
och repgreppet måste du omedelbart sluta 
använda vinschen.  Anslut ditt firningsdon 
eller bröstselemonterade replås till det 

sekundära repet. Sträck detta rep och flytta 
backupanordningen till det primära repet 
ovanför vinschen.

Avlasta repet som är anslutet till vin-
schen genom att fira ned dig en bit till med 
vinschen. Öppna repskyddet och placera 
repet korrekt i repgreppet. 

Fira upp dig en bit med vinschen och 
kontrollera att repet styrs korrekt genom 
repstyrningen. Om så är fallet flyttar du till-
baka backupanordningen till det sekundära 
repet och kopplar sedan loss firningsdonet 
från repet. 

Försök aldrig korrigera repmatningen 
medan du hänger i ascendern.
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Var försiktig när du använder fjärrkontrollen om 
du inte har visuell kontakt med ascendern.

Alltid använd fjärrkontrollen i kombination med 
en stoppknut i varje repände.

Fjärrkontrollen måste ha visuell kontakt med 
ascendern för att maximal räckvidd ska säker-
ställas.

REKOMMENDATION

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen är primärt ett räddnings-
verktyg som ger en annan person möjlighet 
att förflytta användaren uppåt eller nedåt 
i ett nödfall. Men fjärrkontrollen kan även 
användas på en mängd olika sätt i andra 
tillämpningar. Användarna måste befinna 
sig i en säker miljö och alltid använda ett 
backupsystem vid träning på sådana till-
lämpningar. 

Fjärrkontrollen gör det möjligt att ma-
növrera ascendern från en annan plats. 
Fjärrkontrollen övermannar knapparna 
på ascendern. Det innebär att det inte går 
att manövrera ascendern med dess egna 
reglage när fjärrkontrollen är inkopplad. Om 
fjärrkontrollen inte används stängs den av 
automatiskt efter tio sekunder. Ascendern 
måste vara påslagen för att fjärrkontrol-
len ska fungera. Under fyra timmar efter 
att ascendern stängts av befinner den sig i 
ett standbyläge i vilket den kan startas via 
fjärrkontrollen.

Med fjärrkontrollen kan upp- och nedfir-
ning ske med två olika hastigheter: lång-
samt och snabbt (25 % respektive 75 % av 
maximal hastighet). 

När ascendern stängs av kan den slås på 
igen från fjärrkontrollen under fyra timmar.

Fjärrkontrollen är inte vattentät. Skydds-
klassen är IP 65 (vilket innebär att damm 
eller vatten som sprutas med ett munstycke 
mot kapslingen från valfri riktning inte har 
någon skadlig inverkan).
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NR DEL

1 Hastighetsknapp uppfirning

2 Aktiveringsknapp

3 Hastighetsknapp nedfirning

4 Lysdiod för låg hastighet (röd)

5 Lysdiod för hög hastighet (röd)

6 Spänningslysdiod (grön)*)

1

2

3

4

5

6

Flera fjärrkontroller kan användas med en 
och samma ascender, men det går endast 
att ha en fjärrkontroll aktiverad i taget. Kon-
takta ActSafe eller din lokala återförsäljare 
för närmare information. När flera fjärrkon-
troller används är den fjärrkontroll som först 
får kontakt med ascendern aktiv. Vill du 
byta fjärrkontroll måste du vänta tills den 
första fjärrkontrollen stängs av automatiskt. 

*) När spänningslysdioden blinkar rött börjar batterierna 
i fjärrkontrollen ta slut. Byt batterierna i fjärrkontrollen. 

Vid fjärrstyrd uppfirning med  
ascendern i förankringen ska fjärrkontrollhål-
laren fästas i selen och anslutas till den övre 
delen på fjärrkontrollhållarens slinga så att en 
ergonomisk arbetsposition skapas.

Fjärrkontrollens handenhet fungerar endast 
med den Power Ascender som den levererats 
med. Om det finns flera Power Ascender med 
fjärrkontroll måste handenheterna märkas 
så att det syns vilken Power Ascender varje 
handenhet hör till.

REKOMMENDATION

Fjärrkontrollen måste ha visuell kontakt med 
ascendern för att maximal räckvidd ska säker-
ställas.

Om du har flera don med fjärrkontroller måste de 
vara märkta på lämpligt sätt (t.ex. med färgkoder 
eller numrering) så att det inte uppstår fara på 
grund av att fel fjärrkontroll används.

VARNING

Ascendern måste vara påslagen (om den 
inte använts nyligen).

1. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen 
för att aktivera den. (Den gröna lysdio-
den blinkar tre gånger och lyser sedan 
med fast sken om anslutningen till 
ascendern lyckats.)

2. Tryck på nedåt-/uppåtknappen en gång 
för låg hastighet och två gånger för hög 
hastighet.

3. Klicka på aktiveringsknappen för att fira 
upp/fira ned med vald hastighet och 
riktning.

Fjärrkontrollen är försedd med en hållfast 
slinga som kan användas för koppling av en 
person eller en last. Denna slinga är en del 
av ascendersystemet och får inte användas 
som separat slinga för andra användnings-
områden. 
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SERVICE OCH UNDERHÅLL

ServICe OCh UnderhÅll
Använd endast originaldelar och material 
som rekommenderas av ActSafe System.

Rengör ascendern regelbundet. Kontrollera 
laddningsstiften och karbinhakarna avseen-
de oxidering.  Rengör och smörj vid behov.

För högsta säkerhet för den eller de personer 
som använder ascendern ska ”Checklista före 
och efter användning” gås igenom vid varje 
underhållstillfälle.

REKOMMENDATION

Rengöring av ascender

OBS! Använd inte rinnande vatten eller 
högtryckstvätt! 

 • Rengör ascendern med en våt trasa och 
låt den torka.

 • Rengör karbinhaken noggrant och smörj 
med en tunn olja.

Rengöring av batteristift

Spruta rengöringsspray/smörjmedel för 
elektriska kontakter på stiften vid behov.

Byte av primär anslutningsslinga

Om du är osäker på något av dessa arbets-
stag, kontakta ActSafe Systems eller din 
lokala återförsäljare.

1. Tvinga ut den oförlorbara pinnen med 
en tång. 

2. Ta bort karbinhaken och slingan.

3. Tryck slingan genom hålen i chassit. 
Använd en smal och lång tång för detta 
arbetsmoment.

4. Anslut karbinhaken och lås den med 
den oförlorbara pinnen. 

Vi föreslår att du byter karbinhake och slinga 
på samma gång.

REKOMMENDATION
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SERVICE OCH UNDERHÅLL

Byte av batterier i fjärrkontroll

1. Ta bort batterilocket (två skruvar).

2. Byt batterierna (AA).

3. Sätt tillbaka batterilocket (två skruvar).

Material

Tunn olja

CRC 5-56

Loctite 243

Reservdelar

Här anges de vanligaste delarna. Kontakta 
ActSafe System eller din lokala återförsäl-
jare om du inte hittar din del här.

Repgrepp 49-150-201

Skydd 50-160-103

Kniv  50-150-105

Repstyrning 49-160-309

Slinga 50-160-135

Karbinhake 50-105-052 
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FELSÖKNINGSSCHEMA

Om du inte kan lösa problemet med detta felsökningsschema, kontakta 
ActSafe Systems eller en återförsäljare som är godkänd av ActSafe. 

FelSöknIngSSChemA

Ingen ström när huvudströmbrytaren trycks in

Ingen reaktion från hastighetsreglaget.

Ascendern stannar under uppfirning/nedfirning

MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD

Nödstoppet har aktiverats. Avaktivera nödstoppet.

Batteriet är tomt. Ladda batteriet.

MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD

Ascendern är inte påslagen. Slå på strömbrytaren.

Fjärrkontrollen är påslagen. Starta om ascendern eller vänta tills fjärrkontrollen stängs av.

Batteriet är tomt. Ladda batteriet.

MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD

Ascendern är överlastad.
Kontrollera att lasten inte överstiger lyftkapaciteten.  
Starta om genom att ställa handtaget på noll igen. 

Repet har klämts fast.
Försök aldrig åtgärda ett fastklämt rep när det belastas.  
Det kan vara farligt!  
Se ”Snodda rep och rotation” på sidan 25 för närmare information.

Batteriet är tomt. Ladda batteriet.
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FELSÖKNINGSSCHEMA

Ascendern startar inte eller stängs av när den nyligen laddats

MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD

Batteriet är för kallt. Värm batteriet. Se tekniska data för temperaturområde.

Laddarens säkring har gått. Kontrollera säkringen och byt vid behov. Se anvisning 2.

Laddaren är trasig/skadad.
Reparera/byt laddaren. Kontakta ActSafe eller en godkänd  
återförsäljare. Se anvisning 2.

Batteriet är tomt.
Ascendern behöver repareras och underhållas. Kontakta ActSafe  
eller en godkänd återförsäljare. Se anvisning 1.

Nödstoppet har aktiverats. Avaktivera nödstoppsknappen. 

2) Mät laddarens spänning på batterikon-
takten (stift A och I enligt bilden) med en 
vanlig voltmeter när laddaren är ansluten 
till vägguttaget. Spänningen ska vara 
39,6 V om laddaren är felfri.

1) Mät batterispänningen (på stift I och H 
enligt bilden) med en vanlig voltmeter. 
Spänningen ska vara 37,2 V när batteriet 
är fulladdat.

Var försiktig så att du inte kortsluter något 
stift när du mäter spänningen på batteriet 
och laddaren.

VARNING
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FELSÖKNINGSSCHEMA

Repet greppas dåligt och slirar

Ascendern arbetar med mycket låg hastighet

MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD

Repet är felaktigt anslutet. Anslut repet på nytt.

Repet passar inte  
till ascendern.

Byt rep.

Repgreppet är slitet.
Ascendern behöver repareras och underhållas. Kontakta ActSafe  
eller en godkänd återförsäljare.

MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD

Batteriet är för kallt. Värm batteriet. Se tekniska data för temperaturområde.

Ascendern eller batteriet är för varmt. Låt ascendern eller batteriet svalna.

Ascendern är överbelastad. Lätta på lasten.

Fjärrkontrollen kan inte styra vinschen när lysdioden lyser grönt

Lysdioden på fjärrkontrollen blinkar rött

Ascendern är mycket varm och det kommer ingen reaktion på hastighetsreglaget

MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD

Det är för långt avstånd till vinschen. Flytta dig närmare ascendern eller byt batterierna i fjärrkontrollen.

Signalen störs av andra föremål. Flytta dig närmare ascendern så att du får en starkare signal.

Ascendern är inte påslagen. Slå på ascendern.

Ascendern är trasig/skadad. Felsök ascendern med ledning av felsökningsschemat.

Fel fjärrkontroll används. Byt till rätt fjärrkontroll.

MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD

Batterierna är på väg att tömmas. Byt batterierna i fjärrkontrollen.

Det är fel på fjärrkontrollen. Rådgör med ActSafe eller en godkänd återförsäljare.

MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD

Ascendern är överhettad. Vänta tills ascendern har svalnat.
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GARANTI

ActSafe Systems AB (”ActSafe”) garanterar att den inköpta Power Ascender (”produkten”) är fri från fel som 
beror på defekta komponenter eller tillverkningsfel. För denna garanti gäller de garantivillkor (”garantin”) 
som anges nedan.

gArAntIvIllkOr För POwer ASCender

 • Garantianspråk måste inkomma under garanti-
perioden, dvs. senast ett år efter leveransen om 
inget annat avtalats.

 • ActSafe reparerar eller, om ActSafe anser det 
nödvändigt, byter defekta delar och åtgärdar pro-
blem som beror på tillverkningsfel kostnadsfritt. 

 • ActSafe förbehåller sig rätten att använda reno-
verade delar som har likvärdiga prestandapara-
metrar som nya delar i samband med alla ingrepp 
som utförs inom ramen för ActSafes garanti.

Garantianspråk inom ramen för ActSafes 
garanti

 • Garantianspråk inom ramen för ActSafes garanti 
får endast ställas av kunder som registrerat sitt 
inköp hos ActSafe senast 15 dagar efter att pro-
dukten tagits emot.

 • Om produkterna inte är registrerade måste in-
köpskvittot i original bifogas garantianspråket.

 Följande täcks inte av garantin:

 • Skada eller defekt som uppstått på grund av 
fysiskt brott, elektriskt fel som inte härstammar 
från produkten, vatten som trängt in i produkten, 
felaktig användning eller extraordinära händelser 
(force majeure). 

 • Produkten har modifierats, underhållits eller 
reparerats av en part som inte är auktoriserad av 
ActSafe.

 • Produkten har underhållits och använts på andra 
sätt än de som ActSafe rekommenderar.

 • Dekalerna med serienumret har tagits bort eller 
manipulerats.

 • Produkten har kompletterats med en annan pro-
dukt som inte är godkänd av ActSafe.

Garantibegränsningar

 • Garantin kan inte överföras från en användare 
eller kund till en annan.

 • Garantin täcker inte delar eller produkter som be-
höver bytas på grund av normalt slitage, frätska-
dor, rost eller liknande.

 • För service, reparation eller byte som inte täcks av 
ActSafes garanti gäller de priser och villkor som 
ActSafes godkända servicecenter tillämpar för 
sådana arbeten.

Förutom den garanti som beskrivs här 

lämnar ActSafe inga uttryckliga, underförstådda eller 
i lag föreskriva garantier, som exempelvis under-
förstådda garantier om säljbarhet och ändamåls-
enlighet. Underförstådda garantier som föreskrivs i 
lagstiftningen begränsas till giltighetstiden för denna 
garanti. ActSafe kan under inga omständigheter hål-
las ansvarigt för oavsiktliga eller speciella skador eller 
följdskador, resulterande personskador eller förlust 
av affärsmöjligheter, vinster eller användning som 
uppstått i samband med att produkten eller tillbehör 
som ActSafe bifogat produkten har använts. Detta 
gäller även vid hänvisning till avtal, skadeståndsskyl-
dighet eller garantier och även om ActSafe informe-
rats om möjligheterna till sådana skador.

Kunden samtycker till att reparation eller byte i 
samband med garantiarbeten som beskrivs här är de 
enda och uteslutande åtgärder som vidtas i samband 
med ActSafes garanti enligt dessa villkor.

En bestämmelse i dessa garantivillkor som inte kan 
verkställas eller inte är laglig har ingen inverkan 
på övriga bestämmelsers giltighet. Denna garanti 
påverkar heller inte kundens obligatoriska rättigheter 
enligt svensk lag.
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TEKNISKA DATA

OBS! Prestandan har testats med ett oan-
vänt och icke blötlagt 11 mm rep i rums-
temperatur. 

teknISkA dAtA

PRESTANDA/KOMPONENT VÄRDE ANMÄRKNING

Rep
Statiskt/semistatiskt rep  
10-13 mm EN 1891

11 mm rekommenderas

Max. arbetsbelastning 250 kg

Säker arbetsbelastning 
(SWL)

200 kg

Överbelastningsgräns Ca 260-280 kg

Hastighet uppfirning 0-22 m/min Kontinuerlig justering.

Hastighet nedfirning 0-25 m/min Kontinuerlig justering.

Hastighet nedfirning i 
nödfall

0-25 m/min Kontinuerlig justering.

Batterikapacitet 200 m med 120 kg belastning Vid 20°C, uppfirning

Laddningstid 3,5 timmar

Temperaturområde -20°C till +50°C

Överhettningsskydd Ja

Vikt 15 kg Utan batteri

Mått 38 x 25 x 30 cm

Fjärrkontrollens räckvidd Upp till 100 meter
Fjärrkontrollen måste ha visuell kontakt med 
ascendern för att maximal räckvidd ska säker-
ställas.

Batterikapaciteten påverkas av hastighet, 
belastning och andra förhållanden under 
uppfirning/nedfirning. I många fall räcker 
kapaciteten till mer än 200 meter på en 
laddning.
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BILAGA

Försäkran om överensstämmelse och EG-typgodkännande

bIlAgA

ActSafe Systems AB Phone: +46 (0) 31 655 660 info@actsafe.se 
Sagbäcksvägen 13 Fax:     +46 (0) 31 655 669 www.actsafe.se 
SE43731 Lindome  VAT:SE556035133901 
SWEDEN 

 

 
 

Declaration of EC conformity 

In accordance with Machinery Directive 2006/42/EC, appendix II A 
 
ActSafe Systems AB 
Sagbäcksvägen 13 
SE43731 Lindome, Sweden 
 
We hereby declare that the power ascender type ActSafe ACC (Mark II) for the lifting and lowering of loads and 
persons meets the fundamental requirements of the below stated EC directives: 
 

EC Machinery Directive 2006/42//EC 
 
Low Voltage Directive 2006/95/EC 
 
Including the associated amendments. 

 
 
Applied harmonized standards, in particular 
 

DIN EN 14492-1 Cranes - Power driven winches and hoists 
Part 1: Power driven winches (02.2007) 

 
Applied national directives, in particular 
 

BGR 159 Hochziehbare Personenaufnahmemittel 
(hoistable access equipment) 

 
 
The design was inspected by 
 
Fachausschuss Maschinenbau, Hebezeuge, Hütten- und Walzwerksanlagen 
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT 
BG-Bescheinigung Nr. 08 006 
 
(Committee of experts - mechanical engineering, 
lifting gear, smelting works and rolling mills 
Testing and certification body in BG-PRÜFZERT 
BG-certification No. 08 006) 
 
 
Lindome 2009-12-29 
 
ActSafe Systems AB 
 

 
Magnus Glans 
Managing Director 
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Återförsäljare:

ActSafe Systems AB
Sagbäcksvägen 13 | 437 31 Lindome

Tel. 031-65 56 60 | Fax 031-65 56 69

info@ actsafe.se | www.actsafe.se


