
Innføring  A

Produktsikkerhet og  
systembeskrivelse B

Tau  C

Løftesystemer og oppsett av utstyr D

Batterivedlikehold E

Bruk av taumopeden  F

Service og vedlikehold G

Garantibetingelser H

Tekniske data I

ACX

 
Rev 1-2016 NOR MASTER

Brukerveiledning







ANSVARSFRASKRIVELSE

Hvis instruksjonene i denne 
veiledningen ikke leses 
og følges, øker faren for 
brann, skade på eiendom, 
personskade eller død.

ADVARSEL 

Opplæring og erfaring er nødvendig for å redusere  
faren for alvorlig personskade eller død.

Denne brukerveiledningen gir generell informasjon  
om sikker håndtering samt risiko knyttet til bruken av  
ActSafe ACX taumoped. Den gir også opplysninger  
om vedlikeholdsprosedyrer. 

Du må aldri bruke utstyret med mindre du har lest  
og forstått denne veiledningen og gjennomført en  
ActSafe-godkjent opplæring i bruk av taumopedsy- 
stemet. ActSafe Systems AB, våre partnere og  
datterselskaper, fraskriver seg alt ansvar for skader,  
personskader eller dødsfall som skyldes at utstyret  
ikke er brukt i henhold til denne brukerveiledningen. 

Denne brukerveiledningen kan bli oppdatert uten forh- 
åndsvarsel. Nærmere informasjon om oppdateringer  
og sikkerhetsadvarsler finnes på www.actsafe.se



INNFØRING

A
Om ActSafe  A.01

Om denne brukerveiledningen  A.02

Definisjoner  A.03

FORORD

VÆR OPPMERKSOM:  

En taumoped er et høyteknologisk 

verktøy og skal håndteres med omhu.

Takk for at du har valgt en ActSafe ACX 
taumoped fra ActSafe Systems.

Denne taumopeden er konstruert som  
et ultraportabelt og allsidig løfteverktøy  
for trygg og effektiv løfting av personer  
eller utstyr. Den revolusjonerer arbeid  
i vertikale miljøer.



A.01 OM ACTSAFEA
ActSafe er banebrytende innen utviklingen  
av taumopeder og har levert høytytende  
utstyr siden 1997.

ActSafe har et verdensomspennende 
distribusjonsnett av engasjerte eksperter  
som selger våre innovative produkter til et  
bredt spekter av brukere. Våre taumopeder  
har med stort hell vært brukt til installering  
av fyrverkeri i toppen av Eiffeltårnet, til å  
redde gisler fra sjørøvere på havet og som 
et viktig logistisk hjelpemiddel i offshore 
vindturbiner.

ActSafe-produkter omdefinerer muligh- 
etene for å arbeide i vertikale miljøer. 

Våre kunder betyr alt for oss,  
og vi gjør vårt ytterste for å  
levere produkter og tjenester  
av aller beste kvalitet. 



A.02  OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Denne brukerveiledningen gir detaljert 
informasjon om funksjoner og sikkerhet. 
Veiledningen erstatter imidlertid ikke  
behovet for opplæring og erfaring. 
Taumopeden skal utelukkende brukes  
av operatører som har gjennomgått de  
ActSafe-godkjente opplæringskursene. 

Sikkerhetsmeldinger som er ekstra  
viktige, er i denne veiledningen uthevet  
ved hjelp av "Fare", "Forsiktig", "Anbefaling"  
og "Merk":

FARE

FORSIKTIG

ANBEFALING

Merk

Manglende overholdelse av instruksjoner 
eller opplæringsmetoder kan føre til 
ALVORLIG PERSONSKADE eller DØD.

Manglende overholdelse av instruksjoner 
eller opplæringsmetoder kan føre til 
PERSONSKADE eller SKADE PÅ EIENDOM.

Instruksjoner og tips til best  
mulig utnyttelse av taumopeden.

Viktig informasjon om bruk av utstyret  
som benyttes med taumopeden.

 i

 



A.03 
DEFINISJONER

Aktivt/belastet tau
Belastet ende av det arbeidsposisjonerende 
tausystemet. 

Forankring
Tilkoblingspunkt for tau eller taumoped.

Oppstigning
Bevegelse oppover tauet.

Sikringssystem 
Et tausystem som fanger opp lasten  
hvis primærtauet skulle svikte. Godkjent  
i henhold til kravene for sikringssystemer.

Kvalifisert person
Operatør med tilstrekkelig opplæring,  
erfaring og sertifisering. 

Nedfiring
Bevegelse nedover tauet.

Passivt/inaktivt tau
Ubelastet ende av det arbeidsposisjonerende 
tausystemet.

Primærtau
Arbeidstauet som benyttes med taumopeden. 
Tauet må være 11 mm og godkjent i henhold  
til EN1891 A eller være et ActSafe-tau for  
løfting av utstyr, avhengig av bruksområdet.

Bruker/operatør
Personen som betjener taumopeden, enten 
med hastighetskontrollen eller fjernkontrollen. 

Sikkerhetsfaktor
Utstyrets sikkerhetsfaktor er forholdet mellom 
bruddstyrken og løftekapasiteten (SWL). 

Sekundærtau
Se "Sikringssystem".

SWL
Løftekapasitet (Safe Working Load). Den 
maksimale lasten (sertifisert av en kvalifisert 
person) som ett stk. løfteutstyr kan heve,  
senke eller holde i løftet posisjon under 
bestemte bruksforhold. 

WLL
Maks. arbeidsbelastning. Den maksimale 
arbeidsbelastningen som ett stk. løfteutstyr  
kan heve, senke eller holde i løftet posisjon.



PRODUKTSIKKERHET OG 
SYSTEMBESKRIVELSE

B
Produktsikkerhet B.01

Utelukket bruk B.02

Systembeskrivelse B.03

Taumekanisme B.04



B.01 PRODUKTSIKKERHET

v

Før første gangs bruk av en ActSafe taumoped skal operatører ha fått 
opplæring i sikker bruk av taumopeden, enten fra ActSafe Systems AB  
eller fra en ActSafe-godkjent opplæringspartner eller ActSafe-forhandler.

ActSafe-taumopeden skal kontrolleres av en kvalifisert person før  
og etter hver bruk, og skal inspiseres minst én gang per år av ActSafe  
Systems AB eller en ActSafe-autorisert person. Hyppigere inspeksjoner  
kan være nødvendig, i henhold til nasjonale bestemmelser. 

B
 



 »

 »  Til andre formål enn det den  
er konstruert for

 » I eksplosive omgivelser

 »  Hvis den har blitt modifisert  
av andre enn ActSafe Systems

 »  Etter et fritt fall fra en høyde  
på mer enn 0,5 m eller et annet  
kraftig slag mot et hardt underlag

 »  Hvis den har blitt brukt feil slik  
at deler eller komponenter kan  
ha blitt ødelagt

 »  Hvis den har blitt utsatt for sterke 
støtkrefter forårsaket av personer 
eller last som faller inn i systemet

 »  Med et annet batteri enn det 
tilhørende ACX ActSafe-batteriet

 »  Med en annen batterilader  
enn en ActSafe-batterilader

 »  Med en skadet eller modifisert 
ActSafe batterilader

 »  Hvis operatøren er usikker  
på sikker bruk av taumopeden

 »  Hvis du er trøtt, syk, tar legemidler 
som hindrer deg i å bruke maskiner, 
eller er under påvirkning av alkohol 
og/eller narkotika 

 »  Uten å ha gjennomført en kontroll  
før bruk

B.02 TAUMOPEDEN SKAL IKKE BRUKES: 

 



Tauføring 

Taudeksellås

Taumopedens 
posisjoneringspunkt B B.03 SYSTEMBESKRIVELSE

Taudeksel 

Karabiner

Nødstoppknapp 

Tilkoblingsslynge 

Slyngebolt i titan

Strømknapp og indikasjonslampe 

Toveis 
hastighetskontroll 



Batteriutløser 

Nødnedfiringshendel

Batteri 

Batterilås 

Batteriindikator

Batteristropp

Bærehåndtak

Maskinens typeskilt

Taumopeden har  
et typeskilt festet  
til kabinettet.  
Denne etiketten  
må ikke fjernes!

ACX taumoped er 
godkjent i henhold 
til maskindirektivet 
2006/42/EF for løfting  
av både personer  
og utstyr og har  
en løftekapasitet  
på 200 kg.



B.04 TAUMEKANISME

Tauføring 

Taukile 

Kabelar 

Taudeksel 

Taumopedens posisjoneringspunkt  
skal fortrinnsvis benyttes til å posisjon- 
ere taumopeden, men i noen tilfeller  
kan det benyttes til rigging av spesielle  
oppsett (bare for eksperter).



TAU

C
Tautype og klargjøring  C.01



C C.01  TAUTYPE OG KLARGJØRING

Tauanbefalinger

Hvilke tau som anbefales for ACX-
taumopeden, avhenger av om det  
er personer eller utstyr som skal løftes.

Løfting av utstyr 

ActSafe løftetau for utstyr (ELR, 
Equipment Lifting Rope) er det  
eneste tauet som er godkjent for  
bruk ved løfting av utstyr, og dette 
tauet kan bestilles hos ActSafe  
eller din ActSafe-forhandler. 

Løfting av personer

EN1891 A 11 mm semistatisk 
kjernemanteltau av solid  
konstruksjon. Myke tau har en  
tendens til å deformeres ved 
belastning og bør unngås på  
grunn av dårlig grep og faren  
for at det setter seg fast i kabelaret. 

Spør din lokale ActSafe-forhandler  
om hvilke tau som anbefales, og  
pass på at du utfører en egnethetstest 
før første gangs bruk. Plasser tauet  
du planlegger å bruke i taumopeden 
og løft 200 kg. Tauet skal ikke gli. 

Forhåndsbløting

Det anbefales at bare forhåndsbløtte 
 tau benyttes med ActSafe-
taumopeder. Nye tau bør ligge  
i kaldt vann (< 40 °C) i 24 timer  
og tørkes langsomt etterpå.

Det er to årsaker til at dette  
gjør tauene mer egnet for  
bruk i ActSafe-taumopeder:

  1. Tauets tetthet 
Forhåndsbløting gjør tauet tettere. 
Fibrene absorberer vannet og 
krymper når de tørker. Resultatet  
er at alle fibrene blir tettere justert, 

Riktig valg av tau  
avhenger av om 
taumopeden brukes  
til å løfte eller senke  
utstyr eller personer. 

Ta kontakt med din  
ActSafe-leverandør  
for å finne ut hvilket  
tau som er mest egnet.



og at strømpen sitter strammere 
rundt tauets kjerne. Dette gir  
et mer solid tau med mindre 
mantelsluring og deformering og 
dermed bedre grep i taumopeden.

  2. Oppløsning av olje 
Under produksjonsprosessen 
tilsettes taufibrene olje for  
å redusere friksjon mellom  
enkeltfibrer. Når tauet bløtes  
i kaldt vann, vil noe av overflat- 
eoljen i taustrømpen løse seg  
opp. Dette bidrar ytterligere til  
bedre grep. La være å bløte  
tau i varmt vann, dette fører til  
at mer olje løses opp og virker 
negativt inn på tauets egenskaper.

ANBEFALING
Et nytt tau varer lengre hvis det bløtes i kaldt vann før første  
gangs bruk.  
 
 
Unngå å få sand eller smuss på/inn i tauene, fordi dette sliter på  
kabelar og tauføring. Bruk en taumatte, taubag eller tilsvarende. 

 i

FORSIKTIG
Forsikre deg alltid om at tauet er i god stand.





GENERELLE SIKKER-
HETSRETNINGSLINJER 
OG LØFTESYSTEMER 

D
Generelle sikkerhetsregler D.01

Løfting av personer D.02

Sjekkliste ved løfting  
av personer D.03

Løfting av utstyr,  
materialer og verktøy D.04

Grunnleggende  
sikkerhetsregler ved løfting D.05

Oppsett ved løfting D.06

ActSafe-opplæring D.07



D D.01 GENERELLE SIKKERHETSRETNINGSLINJER

 »  Betjen taumopeden i henhold til 
rådene i denne brukerveiledningen  
og arbeidsinstrukser som er  
utarbeidet (løfteplan, tilgangsplan)

 »  Bare kvalifiserte operatører som  
har fått opplæring skal kunne bruke 
ACX-taumopeden og tilleggsutstyret

 »  Planlegg og vurder arbeidet ditt nøye. 
En redningsplan skal være på plass

 »  Planlegg for egnet overvåkning  
av arbeidet

 »  Gjennomfør en sikkerhetsbriefing  
før arbeidet påbegynnes

 »  Bruk bare godkjent og kontrollert 
utstyr. Dette gjelder både taum-
opeden, PVU og/eller løfteutstyr

 »  Inspeksjon av utstyret skal utføres  
i samsvar med lokale bestemmelser. 
Det skal utføres en sakkyndig kontroll 
av taumopeden minst én gang per år 

 »  Kontrollen av taumopeden før bruk 
skal gjennomføres i henhold til de gitte 
retningslinjene for slike inspeksjoner

 »  Bruk PVU (personlig verneutstyr)  
som hjelm, hansker og øyebeskyttelse 
ved behov

 »  Hold hender, hår og klær unna 
bevegelige deler

 »  Ikke hold i det belastede tauet ved 
oppstigning, fordi det gir fare for 
klemming

 »  Hold øye med tauføringen hele tiden 
for å forsikre deg om at tauet føres 
smidig gjennom taumekanismen

ACX-taumopeden er 
beregnet for løfting av  
både personer og utstyr. 
Disse bruksområdene  
har forskjellige systemkrav  
som beskrives på de 
følgende sidene.

FARE
IKKE BRUK taumopeden  
hvis du er trøtt, syk, tar 
legemidler som hindrer  
deg i å bruke maskiner,  
eller er under påvirkning  
av alkohol og/eller narkotika. 





Når ACX-taumopeden brukes til å løfte 
personer, skal den brukes med personlig 
beskyttelsesutstyr som er godkjent for arbeid  
i høyden, tautilkomst og/eller tauredning.

Grunnleggende krav:

Tausystemet skal bestå av et primært  
tausystem og et sekundært sikringstausystem.

Ved personløfting skal primærtauet være  
godkjent i henhold til EN1891 A og ha en  
diameter på 11 mm, og sikringstausystemet  
skal oppfylle de respektive kravene.

Hvert enkelt tausystem skal kobles til minst  
én forankring som tåler minst 15 kN, eller  
skal oppfylle gjeldende krav til forankring. En  
kvalifisert person skal vurdere om forankring-
spunktene er tilstrekkelige og trygge å bruke. 

D.02 LØFTING AV PERSONER D.03  SJEKKLISTE FOR PERSONELLSIKKERHET

Før bruk må du sørge for at du:

 » Kontrollerer alt utstyr og alle komponenter

 »  Bruker egnede klær og binder opp løstsittende  
klær eller hår

 » Ikke svinger unødvendig ved nedfiring/oppstigning 

 »  Bare bruker taumopeden hvis du har fullført  
godkjent ActSafe-opplæring

 » Har en beredskapsplan på plass

FARE
IKKE BRUK taumopeden uten et sikringssystem.

 

 

 

 

 

ANBEFALING i
Den medfølgende ActSafe-karabineren kan erstattes med 
en annen EN362-tilkobling. Alle andre deler av taumopeden 
skal utelukkende ha originale ActSafe-deler, som skal 
byttes ut av en ActSafe-godkjent servicetekniker.

FORSIKTIG
Hold alltid i det ubelastede tauet ved bruk av et passivt oppsett



2-tausystem

Merk
Ved kjøring av taumopeden skal operatøren bruke 
fallsikringssele som også er egnet for arbeidsposisjonering/
tautilkomst. 

 

ANBEFALING i
Et arbeidssete anbefales brukt for bedre komfort ved  
lange arbeidsøkter

Hjelm

Hansker

Sikringstau

Løpebrems

Taumoped/
arbeidssystem

Sikkerhetssele – øvre 
tilkoblingspunkt (EN361) 

Sikkerhetssele – nedre 
tilkoblingspunkt (EN813) 

Vernebriller 

Sikkerhetssele



D.04  LØFTING AV UTSTYR,  
MATERIALER OG VERKTØY

ACX-taumopeden er, i kombinasjon med ActSafes 
tau for løfting av utstyr (ELR), godkjent i henhold til 
maskindirektivet som et system for løfting av utstyr, 
forutsatt at også alt annet benyttet utstyr oppfyller 
løftekravene.   

ANBEFALING
Løfteoperasjoner utføres enklest med et team på  
tre personer. Den ene personen har da tilsyn med 
løftingen, den andre ordner med tauene og den  
tredje betjener taumopeden. 

 i

Merk
Den medfølgende ActSafe-karabineren kan erstattes 
med en hvilken som helst EN13889-sjakkel med en 
min. arbeidsbelastning på 0,5 t. Alle andre deler av 
taumopeden skal utelukkende ha originale ActSafe-
deler, som skal byttes ut av en ActSafe-godkjent 
servicetekniker.

 



Ikke forsøk å løfte last som sitter fast  
eller er blokkert Ikke stå under hengende last

D.05   GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSREGLER VED LØFTING 

Hold deg unna lasten mens den løftes

Bruk håndsignaler eller radiokommunikasjon 
under løfteoperasjoner

Hold alltid oppsyn med lasten under løftingen

Ikke skyv last mot siden

Ikke overstig løftekapasiteten (SWL)  
til hele løftesystemet

Unngå unødvendige småbevegelser  
(som gir korte motorpulser)



D.06    OPPSETT VED 
           LØFTING

Her vises fire standardoppsett 
som er egnet for bruk med 
ACX-taumopeden ved løfting av 
personer. De vises utelukk-ende 
for illustrasjonsformål. For spesifikk 
veiledning ber vi deg om å kontakte 
ActSafe eller en ActSafe-forhandler.

Topprigget 
Grunnleggende 
oppsett

Bunnrigget
Grunnleggende 
oppsett

Kjørende taumoped
Bare ekspertbruk 

FORSIKTIG
PASS PÅ AT IKKE tauet 
sperres eller blokkeres når  
det går inn i taumopeden.

Unngå altfor skarpe 
innlastingsvinkler.

Merk
Operatøren av taumopeden 
skal til enhver tid ha kontroll 
over det ubelastede tauet 
under løfting for å unngå 
tvinn på tauet når det  
føres inn i taumopeden.

 

Trinse
Bare ekspertbruk



D.07  ACTSAFE-OPPLÆRING

ActSafe taumopeder er ekstremt allsidige, 
høyteknologiske løfteverktøy som er  
beregnet for bruk i krevende miljøer. 

Arbeid med disse taumopedene krever 
erfaring, kompetanse og en grundig forståelse 
for utstyrets muligheter og begrensninger. 
Opplæring er derfor helt nødvendig. 

Vi tilbyr ActSafe opplæringskurs via vårt 
nettverk av kvalifiserte instruktører, som er 
spesialister innen sitt fagfelt og vil hjelpe 
deg med å få mest mulig ut av ActSafe-
taumopeden. 

ActSafe tilbyr kurs for ulike ferdighetsnivåer 
og områder, og kursene kan holdes på stedet 
eller på kurssentre over hele verden. Ta kontakt 
med din lokale forhandler eller med ActSafe for 
å få mer informasjon om våre opplæringskurs. 



ACTSAFE GRUNNLEGGENDE 
TAUMOPEDKURS

Erfaring:  Krever gjennomført kurs  
i arbeid i høyder.

VARIGHET: 1 DAG

Dette kurset er beregnet for deltakere  
som trenger god grunnleggende kunnskap 
om en bestemt bruk av taumopeden.

ACTSAFE AVANSERT KURS I TILKOMST 
MED TAUMOPED

Erfaring:  For profesjonelt 
tautilkomstpersonale.

VARIGHET: 2 DAGER

Dette kurset er beregnet på tautilkom-
stoperatører og gir god innsikt i bruk  
av taumopeden i omgivelser der tau  
må benyttes som tilkomstmiddel.

ACTSAFE AVANSERT KURS I REDNING 
MED TAUMOPED

Erfaring:  For profesjonelt 
tauredningspersonale.

VARIGHET: 2 DAGER

Dette kurset er beregnet for profesjonelt 
tauredningspersonale og gir opplæring i 
bruk av taumopeden ved redningsoppdrag.

ACTSAFE OPERATØRKURS I LØFTING 
AV UTSTYR

Erfaring:  Deltaker må ha gjennomført  
kurs i personsikkerhet.

VARIGHET: 4 TIMER

Dette kurset er beregnet for spesialister  
som skal bruke taumopeden som verktøy 
ved daglig løfting av utstyr.

Løfting av 
operatør

Løfting av 
utstyr



BATTERIVEDLIKEHOLD

E
Taumopedens batteri E.01

Ytelse  E.02

Bærbar strømforsyning E.03 

Batterilading E.04

Batteristatusindikator E.05

Nedfiring med fullt batteri E.06

Koble batteriet til  
og fra taumopeden E.07

Lagring og transport E.08

Batteriets levetid og avhending E.09



ActSafes taumopeder bruker 
spesialdesignede litium-ion- 
baserte batterier og er derfor  
svært kompakte, lette og ekstremt 
kraftige. På grunn av den høye 
energien batteriene inneholder, er  
det ytterst viktig at de behandles  
med omhu, og at brukeren har  
lest følgendeavsnitt nøye. Dette  
er av hensyn til personsikkerheten, 
men også av hensyn til batteriets  
levetid og ytelse.

E.01  TAUMOPEDENS BATTERI

ActSafe anbefaler at brukerne følger 
retningslinjene for batterivedlikehold 
nedenfor for å oppnå optimal levetid 
og ytelse: 

 »  Koble batteriene fra taumopeden 
når den ikke er i bruk i perioder  
på over en uke

 »  Lad alltid batteriene så  
snart som mulig etter bruk

 »  Koble batteriene fra laderen  
etter at de er ferdig ladet

 »  Oppbevar alltid batteriene  
i fullt ladet stand

E
FORSIKTIG
Hvis instruksjonene i denne 
veiledningen ikke leses og  
følges, øker faren for brann, 
personskade eller skade  
på eiendom.

 

 

 

 

Merk – batteriets levetid
Under normale bruksforhold 
forventes batteriet å vare 
i 3–5 år eller i omtrent 500 
ladesykluser. Levetiden  
er avhengig av mengden  
løftet last og temperaturene 
battericellene arbeider ved. 

Se også avsnitt E.09

 



Generelle retningslinjer og advarsler

 »  Batterilading skal skje i et trygt 
område, unna brennbare eller  
andre antennelige materialer

 »  Hvis batteriet er varmt, skal det  
kjøles ned til romtemperatur før  
det lades

 »  I følgende tilfeller skal batteriet  
eller laderen tas ut av drift:

 -  Hvis det er synlig skade på 
dekselet, kablene eller kontak-
ten, inkludert taumopedens 
batterikontakt

 -  Hvis batteriet har falt ned, fordi  
det kan ha ført til intern skade  
som ikke er synlig

 -  Hvis batteriet avgir en uvanlig lukt, 
føles varmt, endrer form eller på 
en eller annen måte ser uvanlig 
ut. Fordi en reaksjon ikke alltid 
oppstår umiddelbart, bør batteriet 

overvåkes i minst 15 minutter på  
et trygt sted og unna alle 
antennelige materialer

 »  Bruk bare den originale ActSafe-
batteriladeren

 »  Batteriet må ikke demonteres  
eller modifiseres på noen som  
helst måte. Batteriet inneholder 
sikkerhets- og beskyttelsesenheter 
som, hvis de skades, kan føre 
til at batteriet genererer varme, 
eksploderer eller antennes

 »  Batteriet må ikke utsettes for vann

Batterihåndteringssystem (BMS) 

ACX-batteriene har innebygd 
sikkerhetselektronikk som kontinuerlig 
overvåker og styrer ladenivåene, 
temperaturen og energiytelsen til  
alle cellene i disse batteriene. BMS 
kobler batteriet fra ved overoppheting 
eller overlading for å unngå 

batteriskade og hindre at batteriet 
blir ustabilt eller tar fyr. Ved altfor 
lavt ladenivå (dyputlading) eller slitte 
battericeller kobler BMS batteriet fra 
permanent. Dette gjøres for å hindre 
at batteriet blir ustabilt og farlig for 
brukeren.
Ved riktig bruk og lading bidrar  
BMS til høyere sikkerhet og levetid  
for batteriet. Som tidligere nevnt  
kan ikke BMS beskytte batteriet  
mot alvorlig misbruk. Følg ActSafes 
instruksjoner for batterivedlikehold  
for å få et batteri med lang levetid.

FORSIKTIG
Ikke bruk andre batteriladere.  
I så fall kan disse skade 
batteriet og skape giftige 
gasser som fører til brann.



E.02  YTELSE

Taumopedens ytelse

Ved bruk av batteriet har  
taumopeden en løftekapasitet på  
200 kg, eventuelt en løftehøyde  
på 200 m ved 100 kg belastning. 
Avstanden er avhengig av den  
løftede lasten og omgivelses-
temperaturen. Optimalt drifts- 
temperaturområde er mellom  
5 °C og 35 °C. Det maksimale 
temperaturområdet er fra -20 °C  
til +40 °C; batteriets ytelse påvirkes 
kraftig av disse ekstreme forholdene.  
Se diagrammet på motsatt side for  
å få detaljert informasjon.

Batterikapasitet

Lave temperaturer:  
Batterikapasiteten påvirkes ved 
temperaturer under 5 °C, som  
til å begynne med gir dårligere  
løfteytelse (hastighet) og påvirker 
løfteavstanden. Batteriet oppfører  
seg som om det ikke er ferdig  
ladet, men varmes opp i løpet  
av de første driftsminuttene.  
Løfteytelsen gjenopptas, men 
avstanden reduseres, avhengig  
av temperaturen i omgivelsene.  

Høye temperaturer:   
Batteriytelsen påvirkes av temp-
eraturer på over 40 °C, som fører til 
høye interne batteritemperaturer og 
dermed redusert løfteavstand. Ved 
overoppheting av batteriet kobler  
BMS fra batteriet til det har kjølt  
seg ned til driftstemperatur.  

ANBEFALING

Merk

I kalde miljøer kan optimal 
batteritemperatur og -ytelse 
opprettholdes ved å oppbevare 
batteriet i transportkassen  
lengst mulig. 

Når batteriet er kaldt, er 
løftehastigheten og -kapasiteten 
begrenset til å begynne med. 
Oppstigning er bare mulig 
ved lavere hastigheter frem 
til batteriet er varmet opp og 
normal ytelse kan forventes.

Det er forskjell i ytelse mellom 
gamle og nye batterier. Alle  
tall er basert på nye batterier.

 i

 



ActSafe bærbar strømforsyning

ActSafes bærbare strømforsyning er et 
godt alternativ til batterier, særlig ved 
operasjoner der taumopeden benyttes 
ved større løfteavstander og i ekstreme 
temperaturer. Følgende løfteavstander 
kan oppnås ved 20 °C:

100 kg       500 m 

200 kg       200 m 

Taumopedens temperatur er den 
begrensende faktoren. Taumopedens 
motor går varm ved løfting av tung last 
over lengre avstander, særlig i varme 
miljøer der varmen ikke oppløses 
like enkelt. Ved overoppheting slås 
taumopeden av midlertidig, for å 
beskytte motoren mot skade.

Løfteavstander med batteristyrt ACX med 100, 150 og 200 
kg ved forskjellige temperaturer. 

250 m

200 m

Løfteavstand

Last

100 kg 150 kg 200 kg

150 m

100 m

50 m

0

-20 °C

0 °C

20 °C

40 °C

E.03  BÆRBAR  
STRØMFORSYNING



Merk

Lading skal utføres  
på et tørt sted.

 

ACX-batteriet kan lades ved et hvilket 
som helst ladenivå, ingen "minneeffekt" 
oppstår. Det er viktig at batteriene 
lades med en original ActSafe-lader.

Ladetiden er avhengig av 
batteriets ladenivå. Maksimal ladetid 
er 80 minutter. Under lading vises 
gjeldende ladenivå på batterilampene, 
og batteriet er ferdig ladet når alle 
lampene lyser med et fast lys.

E.04  BATTERILADING

Balansering: 

Når batteriet er ferdig ladet,  
balanserer BMS batteriet i 10  
minutter til. Balansering er en  
prosess derbatterihåndteringssys-
temet utjevner ladenivåene til  
alle cellene i batteripakken for  
å sørge for optimal ytelse og  
levetid for batteriet. Batterilam- 
pene pulserer langsomt etter  
at balanseringen er fullført.

1.  Koble laderen til strømnettet. 
2. Koble batteriet til laderen.
3.  Kontinuerlig lading styrt av  

BMS. Batteriet er fullt når  
alle batterilampene lyser  
med et fast lys.

4.  Etter 10 minutters balansering  
lyser alle lampene med et fast  
lys. Lampene pulserer langsomt  
når balanseringen er fullført.

5. Koble batteriet fra laderen.
6.  Koble laderen fra strømnettet.

FORSIKTIG
Før batteriet lades må 
ladekablene og kontaktens 
isolasjon kontrolleres for  
å unngå faren for støt.



Batteristatusindikatoren er plassert 
bak på batteriet og kan aktiveres 
ved å trykke på knappen ved siden 
av lampene. Batteriindikatoren har 4 
lamper som hver angir 25 % lading.

Selv om det ikke anbefales som 
standardprosedyre, tillater ACX-
taumopedens elektronikk og ACX-
batteriets BMS-system nedfiring 
med fullt ladet batteri, uten fare for 
overlading og påfølgende skade.

Under nedfiring genererer taumopeden 
energi som lagres i batteriet så lenge 
det har lagringskapasitet. Ved fullt 
ladet batteri regulerer taumopedens 
elektronikk hastigheten automatisk 
for å hindre overlading. Ved lange 
nedfiringer med tung last er det 
sannsynlig at hastigheten reduseres 
vesentlig, og det kan etter hvert oppstå 
en midlertidig stans av taumopeden.     

E.05  BATTERISTATUSINDIKATOR E.06  NEDFIRING PÅ  
FULLT BATTERI

Lamper Kapasitet

1 rød, 3 grønne 75–100 %

1 rød, 2 grønne 50–75 %

1 rød, 1 grønn 25–50 %

1 rød 0–25 %

Merk
La ikke nedfiring med fullt ladet 
batteri bli en standardprosedyre.

 



FORSIKTIG
Når du kobler 
batteriet til og  
fra, må du forsikre 
deg om at det 
holdes på plass  
av batteristroppen. 

E.07  KOBLE BATTERIET TIL OG FRA TAUMOPEDEN 

Frigjør batteriet ved  
å dra i batteristroppen  
med fingeren eller  
en karabiner. 

Koble til batteriet: 
Skyv batteriet inn på  
taumopeden og forsikre  
deg om at batteriet er låst. 
Batterilåsen skal smekke  
(klikke) på plass. 

   Hold batteriet og 
skyv utløsersperren 
oppover

1

1 2

2

Koble fra batteriet



Batteriets levetid er avhengig 
av en rekke forskjellige faktorer, 
som: bruksgraden, ladesykluser, 
lagringstemperatur osv. Det  
er derfor svært vanskelig å  
gi en generell indikasjon på  
batteriets levetid. Batterihånd-
terings-systemet (BMS) overvåker 
kontinuerlig tilstanden til alle 
battericellene og stopper auto-
matisk batteridriften hvis cellene  
blir altfor slitte. I dette tilfellet kan  
ikke batteriet benyttes lenger. 

 
 
 
 
Ikke destruer eller avhend 
batteriet i ditt vanlige avfalls-
håndteringssystem. Avhend  
batteriet ved en gjenvinningsstasjon 
i henhold til gjeldende lovgivning.

 »  Produktgarantien er begrenset  
til originale feil i materiale og 
utførelse. Garantien dekker  
ikke indirekte skader

 »  Alle litium-ion-batterier forringes 
over tid, selv om de lagres etter 
forskriftene. Koble fra batteriet  
hvis det oppbevares i lengre 
perioder i 100 % ladet tilstand

 »  Et batteri som lagres over  
lengre tid, skal lades på  
nytt hver tredje måned

 »  Batteriet bør helst lagres ved  
en romtemperatur på 5 til 25 °C. 
Lagring ved høyere temperaturer 
fører til redusert ytelse og kortere 
levetid.

 »  Batteriene skal ikke lagres ved 
temperaturer over 60 °C i lengre 
perioder, fordi det skader batteriet 
og kan føre til brann

 »  Operatøren påtar seg det hele og 
fulle ansvaret for all risiko knyttet  
til litium-basert batteriteknologi  

E.08  LAGRING OG TRANSPORT E.09  BATTERIETS LEVETID  
OG AVHENDING

MERK
Batterier er fullt regulert som 
farlig gods (klasse 9 UN3480 
litium-ion-batterier) og skal 
håndteres og transporteres i 
samsvar med dette.Et defekt 
batteri skal ikke transporteres.

 

FORSIKTIG
Oppbevaring av et tomt  
batteri eller et batteri med  
lavt ladenivå fører til at  
batteriet tømmes og  
påføres uopprettelig skade.





BRUK AV TAUMOPEDEN
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F.01  KOBLE TIL TAUET

Taumopeden skal være slått av mens tauet lastes inn.  
Trykk på nødstoppknappen for å forsikre deg om at taumopeden er slått av.

1.  Åpne taudekselet ved å dra i dekselet 
og skyvetaudeksellåsen til høyre.

2.   Mat tauet mot klokken, gjennom sporet  
i tauføringen og rundt kabelaret.

3.   Fortsett med å føre frem tauet  
i retning mot klokken.



4.  Mat tauet gjennom sporet  
i tauføringen.

  Stram tauet litt. Tauet dras inn  
i kabelaret, og taudekselet kan 
enkelt låses. 

FARE

FORSIKTIG

Kontroller alltid at tauet er 
riktig montert og at det er 
en stoppknute i den andre 
enden av tauet. Hvis tauet ikke 
monteres riktig, er det fare for 
ALVORLIG SKADE ELLER 
DØD.

Last tauet når taumopedens 
nødstoppknapp er aktivert,  
for å unngå utilsiktet aktivering 
med fjernkontrollen.

Forsikre deg om at taudekselet 
er låst i posisjon og at tauet  
føres riktig vei.

5.  Lukk taudekselet og forsikre deg om 
at det er låst. Taudeksellåsen skal 
smekke på plass. Et tydelig "klikk" 
skal høres. Forsøk aldri å tvinge 
taudekselet på plass.

Belastet tau Ubelastet tau



F.02  AKTIVERE TAUMOPEDEN

For å aktivere taumopeden må du kontrollere at 
nødstoppknappen er trukket ut. Slå på taumopeden  
ved å trykke på strømknappen i 2 sekunder. Den  
grønne indikatorlampen begynner å blinke, og  
taumopeden utfører en selvtest som tar noen  
få sekunder. 

Taumopeden er klar for bruk når du hører et tydelig  
klikk fra taumopeden (bremsetest), og den grønne 
indikatorlampen lyser med et fast lys. Taumopeden  
blir værende på i 4 timer etter at den sist var i bruk.

BLINKER   Taumopeden starter og utfører selvtest
GRØNN

GRØNN  Taumopeden er på og klar for bruk

BLÅ    Taumopeden betjenes av fjernkontrollen

 RØD    En feil er oppdaget, og taumopeden fungerer ikke.  
Start taumopeden på nytt. Se feilsøkingsguiden  
hvis den røde lampen fortsetter å lyse ved omstart.

MERK
Taumopeden har ingen 
standby-funksjon, den  
kan bare slås på ved  
hjelp av strømknappen.  

 



F.03  OPPSTIGNING OG NEDFIRING

Beveg taumopeden oppover tauet ved å skyve 
hastighetskontrollen bakover. Når hastighetskon- 
trollen frigjøres, går den tilbake til nøytral posisjon,  
og taumopeden slutter å bevege seg.

Beveg taumopeden nedover tauet ved å skyve 
hastighetskontrollen i motsatt retning.

Juster hastigheten i henhold til omstendighetene.  
Vær oppmerksom og bruk sunn fornuft.

Kjøre ned

Kjøre opp

FORSIKTIG
Ikke hold i det belastede tauet rett over taumopeden  
da det medfører risiko for skade.

ANBEFALING
Stå rett under forankringspunktet for å unngå 
pendelbevegelse når du begynner oppstigningen.

 i

MERK
Forsikre deg om at det ubelastede tauet føres ut av 
taumopeden på en kontrollert måte. Vær spesielt 
nøye med å mate det løse tauet inn i taumopeden 
ved nedfiring.

ACX har et innebygd, elektronisk overvåkingssystem  
som hindrer løfting av last på over 250 kg. 

 



Nødnedfiring skal BARE brukes til å komme seg ned på en  
trygg og kontrollert måte ved en eventuell feil på taumopeden.  

Nødnedfiringshendelen muliggjør mekanisk frigjøring  
av taumopeden og skal ALDRI benyttes ved normal drift,  
fordi nødnedfiring i sjeldne tilfeller kan skade taumopeden. 

Prosedyre for nødnedfiring:
1.  Hold det inaktive tauet i den ene hånden.
2.  Fir deg ned ved å dra hendelen forsiktig bakover, som vist.
3.  Stopp nedfiringen ved å slippe nedfiringshendelen.

F.04  NØDNEDFIRING 

FORSIKTIG
En nødnedfiring kan føre til alvorlig skade på taum- 
opeden. Benytt deg av nødnedfiring bare i nødstilfeller.

Hvis du får behov for å utføre en manuell nedfiring,  
må du styre hastigheten og holde det inaktive tauet  
i den ene hånden mens du firer deg ned.

ANBEFALING
Prøv alltid først å starte taumopeden på  
nytt før du bruker nødnedfiringsmetoden.

 i

MERK
Hvis taumopeden skulle stoppe på grunn av tomt batteri, 
kan nedfiring likevel skje ved hjelp av hastighetskontrollen. 

 



Ved nedfiring er det spesielt viktig å forsikre seg om at tauet går inn  
i taumopeden uten å vri seg. Hvis tauet kommer vridd inn i tauføringen, 
kan det sette seg fast og, i sjeldne tilfeller, bli skadet. 

 1.  Trykk på nødstoppknappen for å 
slå av taumopeden umiddelbart.

 2.  Tilbakestill nødstoppknappen 
ved å trekke den ut.

F.06  VRIDD TAU OG ROTASJONF.05  NØDSTOPPKNAPP 

 

MERK
Indikatorlampen blinker  
grønt og blir rød en kort stund 
når strømknappen trykkes 
inn, mens nødstoppknappen 
aktiveres. Taumopeden 
kan ikke aktiveres så lenge 
nødstoppknappen er trykt inn.   

 



Stopp umiddelbart hvis du oppdager en tvinn,  
løsne opp i floken og ordne tauet før du fortsetter.  

Det inaktive tauet skal aldri belastes. Ikke  
lag linjer med primærtauet, som vist på bildet.

FORSIKTIG
Forsikre deg om at tauet mates riktig inn i 
kabelaret under nedfiringen og at det ikke 
vrir seg. Vær spesielt nøye med å unngå 
floker eller tvinn ved bruk av lange tau.  
God taupraksis er AVGJØRENDE.

ANBEFALING
Under nedfiringen må du holde i tauet 
som går inn i taumopeden for å unngå  
at det vrir seg på vei inn.  

 i

 

 



Fjernkontrollen kan brukes til en rekke bruksområder 
ved løfting av både personer og utstyr. 

  ACX-taumopeden kan betjenes via  
en fjernkontroll ved en avstand på  
opptil 150 meter i en direkte siktelinje.

  Fjernkontrollen overstyrer 
betjeningsinnretningene på taumopeden. 
Når den benyttes, er det ikke mulig å 
bruke taumopeden med knappene på 
selve taumopeden. Hvis en fjernkontroll 
ikke brukes på 10 sekunder, returneres 
kontrollen automatisk til taumopeden. 
Kontrollen returneres umiddelbart til 
taumopeden når fjernkontrollen slås  
av med PÅ/AV-knappen.

150 m

F.07  FJERNKONTROLL 

OPP/hastighetsvelger

Hastighetsindikator 

NED/hastighetsvelger

PÅ/AV-knapp

Forbindelses- og strømlamper

USB-beskyttelseshette 

Tilkoblingspunkt



F.08  BRUK AV FJERNKONTROLL

Aktiver fjernkontrollen 
ved å trykke på AV/ 
På-knappen. 

Når du trykker på 
enten OPP- eller 
NED-knappen, 
tar fjernkontrollen 
over styringen av 
taumopeden, og 
taumopeden stopper 
umiddelbart.

Velg mellom 3 
hastigheter ved både 
oppstigning og nedfiring 
– 20 %, 50 % og 100 %.

Hastighetene kan 
stilles inn ved et kort 
trykk på OPP- eller 
NED-knappen, og 
hastighetsindikatoren 
angir den valgte 
hastigheten.Kort 

trykk

Den grønne lampen  
på taumopeden blir  
blå for å angi at 
styringen er overført  
til fjernkontrollen.

1. Aktivering og tilkobling 2. Ta kontroll over taumopeden 3.  Still inn taumopedens  
hastighet

Den grønne POWER-
lampen lyser, og  
den blå LINK-lampen 
blinker i noen sekunder 
mens forbindelse med 
taumopeden opprettes.

Når forbindelse 
oppnås, lyser den 
blå LINK-lampen 
på fjernkontrollen 
kontinuerlig. 

25 % 50 % 100 %

Kort 
trykk



FORSIKTIG
Fjernkontrollens håndenhet fungerer bare med taumopeden  
den er levert med. Hvis du har flere taumopeder, bør du merke 
fjernkontrollene for å unngå forvirring.

 
Merk
Fjernkontrollen fungerer ikke hvis nødstoppknappen er trykt inn,  
eller hvis taumopeden er slått av. Når taumopeden er slått på 
igjen, kan den brukes manuelt. Den eksterne forbindelsen må 
gjenopprettes ved at fjernkontrollen slås av og på igjen. 

 

Når hastigheten er  
valgt, aktiverer du den 
aktuelle hastigheten  
for taumopeden ved  
å holde enten OPP- eller 
NED-knappen inne.

Fjernkontrollen slår seg  
av etter 10 minutters 
inaktivitet, eventuelt kan 
taumopeden slås av for  
å koble fra fjernkontrollen.

Hold 
ned

4. Bruke taumopeden

5. Deaktivering



Fjernkontrollbatteri

Fjernkontrollen har et innvendig batteri  
som lades via den medfølgende USB-
kabelen. Full lading tar opptil 150  
minutter via datamaskin eller 75 minutter 
med den medfølgende adapteren.  
USB-tilkoblingspunktet er plassert  
i bunnen av fjernkontrollen, under 
beskyttelse-shetten som kan skrus av. 

FORSIKTIG
Forsikre deg om at fjernkontrollen har visuell kontakt  
med taumopeden for å opprettholde sikkerheten og 
maksimal rekkevidde.

Ved bruk av fjernkontrollen skal en operatør holde 
det ubelastede tauet for å sikre at tauet føres uhindret 
inn i taumopeden ved nedstigning. Hvis tauet føres 
ukontrollert inn i taumopeden, kan det sette seg fast  
og etter hvert bli ødelagt.

ANBEFALING
Bruk alltid fjernkontrollen i kombinasjon med  
en stoppknute i enden av tauet.

 i

Strømlampen (Power) på fjernkontrollen blir 
rød ved et ladenivå på 20 %. Strømlampen 
blinker under lading og lyser med et fast 
grønt lys når ladingen er fullført. 



F.09  TRANSPORT F.10  LAGRING

Bær taumopeden i løftehåndtaket ved  
korte gangavstander. 

Ved transport over lengre avstander  
skal den oppbevares i transportboksen  
slik at den beskyttes mot skade. Forsikre 
deg om at taumopeden er sikret ved 
transport i et kjøretøy.

Taumopeden og transportboksen skal  
alltid rengjøres og tørkes før de lagres.  
Se avsnitt G for rengjøringsinstrukser.

Oppbevar alltid taumopeden og 
fjernkontrollen på et kjølig og tørt sted.

FORSIKTIG
Lagring skal alltid skje med batteriet fullt ladet.

La batteriet være frakoblet taumopeden under lagring.

Ved lengre lagringsperioder skal batteriet lades  
hver tredje måned.

Merk
Taumopedens batterier har en effekt  
på over 100 Wh og er derfor fullt  
regulert som farlig gods (litium-ion-
batterier klasse 9 UN3480) og skal 
håndteres og transporteres i samsvar 
med dette. Kontakt din ActSafe-
forhandler eller ActSafe direkte  
for å få flere opplysninger.

 



1:  Kontroll av ACX-batteripakken

 » Ingen skade på batterihuset 
 »  Kontaktstifter rene og uskadet 
 » Batteri ladet 
 » Batteristropp til stede 

2:  Kontroll av ACX-taumopeden 

 »  Sjekk taumopedhuset for  
sprekker eller alvorlig skade

 »  Sjekk batterikontaktstiftene  
på taumopeden:
– Rene og uskadet
–  Gummitetningsringene skal  

være til stede (se nedenfor) 
 »  Skyv batteriet inn på taumopeden 

og kontroller at batteriet er låst  
på plass

F.11  SJEKKLISTE FØR OG ETTER BRUK

Kontroller alltid taumopeden før og 
etter hver bruk. Kontroller taumopeden 
grundig og i henhold til det du har  
lært samt denne veiledningen.

Hvis du er i tvil om tilstanden  
til taumopeden, må du la være å  
bruke den og kontakte ActSafe-
leverandøren eller ActSafe direkte.

  

Gummitetningsring



 »  Tauføring (A)  
Kontroller tauføringen for åpenbar 
skade eller deformering. Tauføringen 
skal ikke være bøyd og skal passe 
perfekt med taudekselet. Se etter 
overdreven slitasje

 »  Taudeksel  
Kontroller taudekselets funksjon 
ved å låse opp og låse i posisjon. 
Låsen skal smekke på plass. 
Kontroller taudekselet for ytterligere 
deformering, overdreven slitasje 
eller skarpe kanter

 » Taukile (B)  
  Kontroller taukilen for deformering 

eller synlige skader. Taukilen 
skal være rett og midtstilt og 
berøre nedre del av kabelaret
 

 »  Kabelar (C)  
Kontroller at kabelaret er rent  
og ikke fylt med smuss, sand, 
maling eller andre fremmed-
legemer. Kontroller innsiden  
for åpenbar skade, tegn på  
slitasje eller skarpe kanter

 »  Tilkoblingsslynge (D)  
Kontroller tilkoblingsslyngen  
for slitasje, misfarging eller  
skade som kutt, slitasje eller 
forurensninger (maling, lim, 
kjemikalier). Kontroller spesielt 
tilstanden til slyngebolten  
i titan og karabinerløkken

 A

B

C

D

   Visuell inspeksjon av lastbærende deler



4:  Kontroller
 »  Kontroller at nødstoppknappen er  

trykt ut og slå på taumopeden. Vent  
til taumopeden er ferdig aktivert  
(lampen blir grønn)

 »  Beveg hastighetskontrollen i begge 
retninger, og forsikre deg om at kabe- 
laret går smidig rundt i begge retninger

 »  Kontroller at funksjonen for nødnedfiring 
fungerer som den skal. Hendelen skal  
gå tilbake til nøytral posisjon når du  
drar i den

 »  Trykk på nødstoppknappen og kontroller  
at taumopeden er slått av og ikke kan 
aktiveres med strømknappen 
 
Komplett sjekkliste for inspeksjon  
finnes på www.actsafe.se

 



SERVICE OG  
VEDLIKEHOLD

G
Vedlikehold og rengjøring  
av taumopeden G.01

Feilsøkingsguide  G.02



Bruk bare originale reservedeler og materialer 
som er anbefalt og levert av ActSafe Systems.

G G.01  VEDLIKEHOLD OG  
RENGJØRING AV  
TAUMOPEDEN

Gå gjennom "Sjekkliste før og etter bruk" ved hvert vedlikehold.

 i ANBEFALING

 »  Tørk av taumopeden med en våt klut  
og la tørke. Ikke rengjør taumopeden  
med høytrykksvasker

 »  Rengjør karabineren grundig,  
smør med tynn olje og tørk av

 »  Spray stiftene med et rense-/smøremiddel 
for elektroniske kontakter ved behov 

Merk
Ikke bruk høytrykksvasker!

 

 

 

 

Årlig service og inspeksjon skal utføres  
av en ActSafe-godkjent servicepartner.  
Lokale bestemmelser kan kreve hyppigere 
inspeksjonsintervaller.

Rengjøring av taumopedenGrunnleggende veiledning for inspeksjoner  
som utføres av brukere og tredjeparter: 

Med tanke på sikker bruk skal en taumoped til  
enhver tid oppfylle følgende krav: 

 »  Ingen åpenbare skader eller overdreven slitasje  
på taumopeden og taumopedens komponenter

 »  Grunnleggende funksjonstest for taumopeden,  
inkludert nødstopp og nødnedfiring (se avsnitt F.10)

 »  Test av dynamisk last, 1,25 x SWL; nedfiring ved full 
hastighet og deretter stopp med maks. 10 cm glidning

 » Test av statisk last, 1,5 x SWL; ingen glidning tillates



G.02 FEILSØKINGSGUIDE Hvis du trenger ytterligere assistanse eller er  
i tvil, kan du kontakte ActSafe Systems eller  
din godkjente ActSafe-forhandler.

Batteriet er flatt Lad batteriet

Batteriet er for kaldt (under -20 °C) La batteriet varme seg opp

Batteriet er for varmt (over 55 °C) La batteriet kjøle seg ned 

Laderen er ikke tilkoblet Koble laderen til kontakten

Batteriet er for kaldt (under -10 °C) La batteriet varme seg opp 

Batteriet er utslitt Bytt batteriet

Laderen er ødelagt Bytt lader 

Batteriet er for varmt  
(rød lampe blinker på batteriet)

La batteriet kjøle seg ned

SANNSYNLIG ÅRSAK TILTAK  

BMS har slått batteriet av på grunn  
av batteriskade eller utslitt batteri

Bytt batteri

Batteriet fungerer ikke 

Batteriet lader ikke

PROBLEM

Nedfiringshendelelen er frakoblet Hold midt på gummivulsten og plasser 
nedfiringshendelen i sporet igjen

Nødnedfiring fungerer ikke 



Batteriet er for varmt  
(rød lampe blinker på batteriet)

La batteriet kjøle seg ned

Batteriet er for kaldt (under -20 C) La batteriet varme seg opp

Nødstoppknappen er aktivert Deaktiver nødstoppknappen

Taumopeden er ikke slått på Slå på taumopeden 

Batteriet er ikke ladet Kontroller batteri, lad hvis tomt

Problem med batteri  
eller strømforsyning

Prøv et annet batteri eller en  
annen strømforsyning

For stor avstand Plasser deg nærmere taumopeden  

Strømforsyningen er ikke slått på Aktiver strømforsyningen

Feil oppdaget i taumopeden Start på nytt:   Grønn lampe – OK Rød 
lampe – kontakt ActSafe-
forhandleren eller ActSafe)

Signalforstyrrelse Plasser deg nærmere taumopeden 

Fjernkontroll fra en annen taumoped Finn riktig fjernkontroll 

For kort trykk på strømknappen Trykk i 2 sekunder

Nødstoppknappen er aktivert Deaktiver nødstoppknappen 

SANNSYNLIG ÅRSAK TILTAK  

Ingen strøm 

Strømlampen blir rød 

Fjernkontrollen kobles ikke til 

PROBLEM



Batteriet i fjernkontrollen er tomt Lad fjernkontrollen

Smuss i taudekselet Rengjør taudekselet 

Tauet er for mykt Bruk anbefalt tau/forhåndstest tau 

Taumopeden tilføres ikke strøm Se avsnittet om manglende  
strøm i feilsøkingsguiden

Smuss i låsemekanismen Rengjør og smør låsemekanismen 

Feil taudiameter Bruk anbefalt tau/forhåndstest tau 

Mekanisk skade Kontakt ActSafe-forhandleren  
eller ActSafe

Tauet er ikke forhåndsbløtt Bløt tauet 

Fjernkontrollen driver taumopeden  
(blå strømlampe)

Start taumopeden på nytt eller  
vent til fjernkontrollen er slått av

Utslitt kabelar Kontakt ActSafe-forhandleren  
eller ActSafe

For stor last på taumopeden Reduser lasten til SWL eller mindre

Batteriet fungerer ikke Se avsnittet om batterier  
i feilsøkingsguiden 

SANNSYNLIG ÅRSAK TILTAK  

Fjernkontrollen fungerer ikke 

Taudekselet låses ikke 

Tauet slurer i kabelaret 

Hastighetskontrollen reagerer ikke

PROBLEM





GARANTIBETINGELSER 
FOR TAUMOPEDER

H
Garantibetingelser H.01



ActSafe Systems AB ("ActSafe") 
garanterer at ACX-taumopeden 
("produktet") du har kjøpt,  
er fri for mangler som skyldes  
feil deler eller dårlig utført  
arbeid under produksjonen.  
Her gjelder betingelsene i den 
begrensede garantien ("garanti"),  
som gis nedenfor.

 »  Eventuelle krav skal reises i 
garantiperioden, som er ett år  
fra levering, med mindre annet  
er avtalt

 »  ActSafe reparerer eller, så sant 
ActSafe skulle finne det nødven- 
dig, bytter ut deler det er feil på, 
samt utbedrer feil som har oppstått 
på grunn av dårlig utførelse,  
uten kostnad

 »  ActSafe forbeholder seg retten 
til å bruke rekondisjonerte deler 
med ytelsesparametere som 
tilsvarer parameterne for nye deler, 
i forbindelse med tjenester som 
utføres i henhold til garantien 

Krav i henhold til ActSafes garanti

Krav i henhold til ActSafes garanti kan 
bare reises av ActSafes direktekunder, 
som, på anmodning fra ActSafe, kan 
legge frem opprinnelige salgsfaktura 
fra ActSafe. Garantien kan ikke over-
føres fra én bruker til en annen. 

H.01 GARANTIBETINGELSER 



Garantien gjelder ikke hvis:

 »  En skade eller mangel har oppstått 
på grunn av fysisk brudd, elektrisk 
feil utenfor produktet, inntrenging  
av vann i produktet, misbruk  
eller hendelser som skyldes  
force majeure

 »  Produktet er modifisert, vedlikeholdt 
eller reparert av en tredjepart  
som ikke er godkjent av ActSafe

 »  Produktet er vedlikeholdt og brukt på 
andre måter enn anbefalt av ActSafe

 »  Klistremerkene med serienummer  
er fjernet eller ødelagt

 »  Et ikke-ActSafe-sertifisert produkt  
er tilføyd til produktet

Garantibegrensninger

Garantien omfatter ikke deler eller 
produkter som må skiftes ut på  
grunn av slitasje, korrosjon, rust,  
flekker osv. 

Ved service, reparasjon eller 
utskifting som faller utenfor garantiens 
dekning, gjelder vilkårene til det 
godkjente ActSafe-servicesenteret  
som utfører tjenesten. 

ActSafe fraskriver seg ansvaret  
for alle andre garantier, uttrykte 
eller underforståtte eller lovfestede, 
herunder, men ikke begrenset til,  
de underforståtte garantiene om  
salgbarhet eller egnethet for 
et bestemt formål. Eventuelle 
underforståtte garantier som 
gjeldende lov kan pålegge, er 
begrenset til denne garantiens 
varighet.

Begrenset ansvar og gjeldende lov

Kunden samtykker i at reparasjon  
eller utskifting, avhengig av hva  
som er aktuelt, i henhold til gar-
antitjenestene som er beskrevet  
her, er de eneste rettsmidlene  
ved eventuelle garantibrudd. 

ActSafe skal ikke under noen 
omstendigheter være ansvarlig  
for indirekte eller tilfeldige skader, 
spesiell skade, følgeskade eller  
andre typer skader.  

ActSafes salg og levering av 
produkter, samt denne garantien,  
skal styres av svensk lov, med  
mindre annet er avtalt skriftlig. 





TEKNISKE DATA

I
Tekniske data 1.01



VERDI KOMMENTARYTELSE/DEL

Tau Løfting av personer – EN1891A  
11 mm, løfting av utstyr – ActSafe 
ELR

Tauet skal bløtes før første  
gangs bruk. Se avsnitt C.01

Løftekapasitet (SWL, Safe 
Working Load)

200 kg

Oppstigningshastighet 0–24 m/min

Nedfiringshastighet 0–25 m/min

Nødnedfiringshastighet 0–25 m/min

Batteriområde 200 m med 100 kg last Ved 20 °C, kontinuerlig oppstigning. Se avsnitt E.05

Ladetid 80 min

Temperaturområde -20 °C til + 40 °C

Overopphetingsvern Ja

Taumopedens vekt 10,5 kg Taumopedens vekt med batteri er 13 kg

Batteriets vekt 2,5 kg

Mål 33 x 28 x 27 cm

Fjernkontroll Område – opptil 150 m 
Radiofrekvens – 2,4 GHz

Fjernkontrollen må ha visuell kontakt med taumopeden 
for å opprettholde maksimal sikkerhet og rekkevidde

Vann-/støvbestandighet IP 55 Avhengig av modell. Se maskinens typeskilt

Støynivå 76 dB

Maks. vindhastighet 12 m/s Værforholdene skal være stabile og gunstige nok 
til ikke å påvirke sikkerheten til personale og/eller 
løfteoperasjon


