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ANSVARSFRASKRIVELSE

SIKKERHET

ANSVARSFRASKRIVELSE

SIKKERHET

Siden ActSafe Systems AB ikke kan kontrollere bruken av dette utstyret, er det brukeren alene som er ansvarlig for skade eller
død som måtte forårsakes av feil bruk eller
vedlikehold av ActSafe PME.

Brukere av dette produktet skal ha gjennomgått opplæring og blitt sertifisert av
ActSafe Systems AB eller av en forhandler
godkjent av ActSafe.

ActSafe Systems AB, inkludert våre
forhandlere, aksepterer ikke noe betalingsansvar for skadet materiell eller personlig
skade eller død som følge av manglende
opplæring, feil bruk eller manglende vedlikehold av dette produktet.

Taumopeden er ikke sikkerhetsutstyr. Det
er et verktøy for heising av personer og utstyr, samt til bruk ved redning. Dette utstyret skal derfor alltid brukes i kombinasjon
med et ekstra sikringstau i et godkjent
oppfangingssystem.
ActSafe PME skal ikke brukes av personer som ikke har gjennomgått godkjent
opplæring hos ActSafe Systems AB eller hos
deres forhandlere.
Denne brukerveiledningen erstatter ikke
kursing og sertifisering i bruk av ActSafe
PME eller tilkomstteknikksystemer.

FARE
Les dette kapittelet nøye og vær sikker på at
du forstår innholdet fullt ut.

PME sikkerhetsregler
Taumopeden skal IKKE brukes:
•• Til noe annet enn det den er laget for.
•• I eksplosive omgivelser.
•• Hvis den har blitt modifisert av andre
enn ActSafe Systems AB.
•• Hvis den har fallt fra en høyde på mer
enn 1 meter ned på et hardt underlag.
•• Hvis den har blitt utsatt for en dynamisk
belastning - taumopeden er kun laget for
statiske system.

Bruk bare originaldeler/anbefalte deler fra
ActSafe Systems AB.
Hvis man er usikker på tilstanden til
utstyret, må det kontrolleres og godkjennes
av ActSafe Systems AB eller en forhandler
godkjent av ActSafe.
ActSafe PME og tilhørende utstyr skal
alltid sjekkes før og etter bruk. I tillegg skal
utstyret gjennomgå en periodisk kontroll
hver 12. måned.

•• Hvis den har blitt brukt feil slik at deler
kan ha blitt ødelagt.
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Motorsikkerhet
For fullstendig informasjon om motoren ,
sjekk produsentens brukerveiledning.
Noen deler i motoren kan være varme
lenge etter at den er slått av. Det er derfor
viktig å være varsom når man håndterer
taumopeden for å unngå brannskader.

ADVARSEL
Pass på at de varme delene ikke kommer i
kontakt med klær eller annet som kan bli
ødelagt av sterk varme.

ikke start motoren:
•• I et uventilert område. (Eksosgass inneholder karbonmonoksid, en luktfri dødlig
gift).
•• Uten lyddemper. Sjekk lyddemperen
regelmessig og bytt den ut dersom det
er nødvendig.
•• Hvis det har samlet seg gress, løv eller
annet brennbart materiale under eller
bak lyddemperen.

Rigg for redning

•• Gjennomfør en risikoanalyse og ha minst
to alternative redningsplaner.

Tradisjonelle redningsmetoder går ofte ut
på å bruke det tauet som ikke er belastet
for å komme frem til den skadde, for deretter å fire begge ned i sikkerhet.

•• Ha egnet redningsutstyr tilgjengelig.
•• Sjekk alle komponentene i systemet.
TIPS

ikke start motoren:
•• Hvis luftfilteret eller dets deksel har blitt
fjernet.

Generelle sikkerhetsregler

Videre IKKE:
•• Åpne bensintanken eller fyll bensin mens
motoren fremdeles er varm eller i gang.
(Motoren bør avkjøles i minimum to
minutter før tanking).

Et område med omkrets 2/3 av arbeidshøyden
kan anses som utsatt for fallende gjenstander
ved arbeid i høyden og må sperres av. Vind kan
gjøre at større områder må sperres av.
Alt verktøy og utstyr i høyden må sikres.

Dette vil ofte ta lengre tid enn hvis det er
mulig å fire den skadde direkte ned uten å
måtte ta seg frem til ham/henne først.
Siden tid er en viktig faktor ved redning,
anbefaler ActSafe at man alltid har en plan
for redning når man jobber med taumopeden.
TIPS
Planlegg redning før opprigging av tau.

•• Transporter motoren hvis det er bensin
på tanken.
•• Bruk en fjernet tennplugg til å sjekke om
den tenner.
•• Rør lyddemperen, sylinderen eller radiatoren når delene er varme - fare for
brannskader.

Drivstoffsikkerhet
Bruk en beholder som er godkjent til
drivstoff.

•• Fyll bensin på taumopeden i uventilerte
områder, f.eks. innendørs.

IKKE:

•• Lagre, søl eller håndter bensin i nærheten av en antennelig kilde, som f.eks.
åpen flamme, gnister eller veldig varme
gjenstander.

•• Start motoren dersom det er sølt
eller lukter bensin, eller det er fare for
eksplosjon.

•• Åpne bensinlokket når motoren går.

6
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Arbeid i tau
Når man arbeider i tau, brukes to tau - ett
arbeidstau (1) og ett sikringstau (2). Begge
skal være godkjent i henhold til EN1891A
og ha en diameter på 10-13 mm.
De to tauene skal ha separate toppfester
som hvert skal tåle minst 15 kN. Hvis det
er tvil om styrken til toppfestet, bør det
vurderes av en kompetent ingeniør.

Anbefalinger om tau
ActSafe PME er laget for EN 1891 tau, men
ikke alle EN 1891 tau er egnet for bruk
sammen med taumopeden. ActSafe har
testet et utvalg av tau - vennligst kontakt
oss for mer informasjon om ulike taukvaliteter.

1
2
3

Vennligst les og forstå tipsene og
advarslene som gjelder tau til taumopeden.
Da vil man både forlenge levetiden til tauet
og kunne utnytte taumopeden bedre.

Taumopeden jobber oppover arbeidstauet. Hvis noen deler i denne sikringskjeden brytes, blir lasten umiddelbart fanget
opp av sikringstauet som er utstyrt med en
løpebrems (3) og godkjent i henhold til
EN353-2. Dette utgjør et godkjent oppfangingssystem.

FARE
Et tau som har blitt utsatt for syre må ikke
under noen omstendigheter brukes. Tauet
må kasseres!

Som en tommelfingerregel kan man si at
veldig myke tau ikke vil låse særlig godt i
kabelaret. Man kan få redusert løftekapasitet fordi tauet glir i kabelaret. I verste fall
kan tauet låse seg eller ødelegges.
MERK! Ikke alle EN 1891 tau oppfører seg likt.
De har ulike egenskaper når det gjelder stivhet, tykkelse, struktur etc.
TIPS
Brukeren bør alltid teste det tauet som vanligvis
skal brukes til taumopeden. Kontakt ActSafe for
råd og hjelp angående testing av tau.

Hold tauene dine i god stand, sjekk med forhandleren/produsenten hvordan du gjør dette.

Tauets egenskaper er meget viktige ved
bruk av taumopeden. Tau som ikke er egnet
for taumopeden kan i verste fall kjøre seg
fast og bli ødelagt av kabelaret og kniven.

Et nytt tau vil få lengre levetid dersom det før bruk
vaskes i kaldt vann.
Unngå å få sand og søle på tauet da det vil slite
kraftig på kabelaret og bøylen. Bruk en tausekk,
taumatte eller liknende.

FARE
Bruk aldri taumopeden uten et backupsystem.

Har du fått skitnet til tauet med søle, sand,
olje eller fett, kontakt produsenten for å få vite
hvordan/om det kan rengjøres.

Løftekapasiteten til taumopeden er høyere
enn anbefalt makslast på de fleste løpebremser. Derfor kan det være nødvendig med et
spesielt oppfangingssystem for disse lastene.
Sjekk brukerveiledningen til løpebremsen for
å finne ut anbefalt maksimumslast.

Den løse tauenden skal alltid henge fritt
under taumopeden. Det er ikke tillatt å lage
taubaner som vist på bildet.

8
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Opplæring

Personlig sikkerhet
Operatøren må bruke en sele (1,2) som er godkjent både i
henhold til EN813 (lavt innkoblingspunkt for taumoped, 3)
og EN361 (høyt innkoblingspunkt for løpebrems, 4).
Man bør ikke bruke taumopeden hvis man er sliten,
trøtt, syk eller påvirket av alkohol, narkotika eller medikamenter.

Før bruk pass på:
•• Sjekk alle komponentene i systemet
•• Bruk egnet PVU (for eksempel hjelm, hansker,
vernebriller, 5)
•• Bruk egnet bekledning,
dvs. unngå klær som
kan henge seg opp i
utstyret.

5

•• Pass på at langt hår og
skjegg ikke kan komme
i konflikt med utstyret.

4

Under bruk pass på:
•• Vær oppmerksom og
bruk sunn fornuft.
3

•• Ikke hold i tauet rett
over kabelaret - du
kan få fingrene i klem.
•• Hold hender og føtter unna roterende
utstyr.
•• Unngå pendel når
du begynner oppstigningen.

1

Brukere av dette produktet må ha gjennomgått opplæring hos ActSafe eller hos
en av deres godkjente forhandlere.
ActSafe PME gjør det mulig å nå høyder
og dybder på en hurtig, sikker og pålitelig
måte.
ActSafe PME kan enkelt integreres i ulike
arbeidsmetoder og er uvurderlig på steder
hvor atkomst er vanskelig eller umulig på
andre måter. På grunn av de mange bruksområdene er opplæring avgjørende.

ASA Nivå 2
Viderekommende PME
Operatør (Endagskurs)

ASA Nivå 3
Avansert PME Operatør

I dette innføringskurset lærer vi
brukeren hvordan man effektivt
bruker ActSafe PME på en trygg og
vellykket måte.

I videregåendekurset lærer vi brukeren hvordan man effektivt bruker
ActSafe PME under mer kompleks
tilkomst og krevende redning.

Han/hun er kompetent til:

Forutsetningen for å ta dette kurset
er ASA Nivå1 sertifikat.

I dette omfattende kurset lærer
vi brukeren hvordan man bruker
ActSafe PME under grunnleggende,
komplekse og veldig krevende
tilkomster og redningsoperasjoner. Vi
lærer sluttbrukeren hvordan man implementerer bruken av ActSafe PME
i deres eget arbeidsmiljø. Teknikker,
lovgivning og prosedyrer i en pakke.
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å ta dette kurset, ettersom
Nivå 1 og 2 er integrert.

•• å foreta kontroll før bruk
•• å bevege seg opp
vertikalt riggede tau
•• å bruke ActSafe PME
som en vinsj
•• å bruke ActSafe PME som
et enkelt nedfiringssystem

•• selvberging
•• å identifisere og løse enkle
tekniske problemer
En bruker på Nivå 1 har også kjennskap til internasjonal lovgivning
innenfor feltet tilkomstteknikk.

10
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De tre gjeldende opplæringsnivåene kan
du se under. For mer informasjon, vennligst
kontakt din lokale Act Safe-forhandler.

ASA Nivå 1
Grunnleggende PME
Operatør (Endagskurs)

•• å foreta enkel rigging
2

Arbeid i høyden, eller i områder med
vanskelig eller trang adkomst, krever gode
ferdigheter. Slikt kan kun tilegnes gjennom
omfattende trening og regelmessige repetisjonskurs.

Brukerveiledning PME taumoped 4-takts motor

Han/hun er kompetent:
•• i alle punktene under
Nivå 1-pensum
•• til å foreta mer
komplisert rigging
•• til å gjennomføre redingsoperasjoner som involverer
flere personer

(Femdagers omfattende kurs)

Han/hun er kompetent:
•• innenfor alle punktene under
Nivå 2-pensum (mer grundig)
•• fortrolig med relevante
arbeidsteknikker og lovgivning
•• til å implementere bruk av
ActSafe PME i eksisterende
jobbprosedyrer
•• bruk av ActSafe PME i spesifikke
arbeidsmiljø (sluttbrukers)

11
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SYSTEMBESKRIVELSE
8
7

6

9
5

NR

DEL

1

Sekundært tilkoblingspunkt

2

Nedre hull, IKKE FOR LØFTING

3

Bøyle (Tauføring)

4

Kniv

5

Beskyttelsesdeksel

6

Kabelar

2
3

4
5

10

6

11

4

12

13

14
15

2
3

Motor & drivstoff

Dette produktet er laget for å løfte en person eller last i et statisk tausystem (inkludert
sikringstau) med tau av diameter 10-13 mm
godkjent i henhold til EN1891. Den passive
tauenden skal ikke belastes.

Taumopeden er utstyrt med en 4-takts
motor. Vanlig blyfri bensin, 91 oktan eller
høyere, kan brukes.

Karabinen i tilkoblingspunktet kan
erstattes av en annen egnet karabin godkjent i henhold til EN362. Slyngen i tilkoblingspunktet skal være original fra ActSafe
Systems AB.

•• Det gir motoren bedre ytelse.

20
1
19
18

16

17

12

Generelt

Vi anbefaler imidlertid 4-takts alkylatbensin, 95 oktan.

•• Det gir en renere motor.
•• 4-takts alkylatbensin tåler å lagres lenge
uten at det går ut over kvaliteten.
•• Det inneholder ikke giftstoffene bly,
benzen, aromater eller svovel.

NR

DEL

NR

DEL

1

Hovedtilkobling

11

Bensintank

2

Slynge

12

Hastighetskontroll

3

Tilkoblingskarabin

13

Hovedbryter

4

Chassis

14

Sekundært tilkoblingspunkt

5

Kabelar

15

Nedre hull, IKKE FOR LØFTING

6

Redningsutstyr

16

Transmisjon

7

Nedfiringsbrems

17

Lokk til oljetanken/peilepinne

8

Tennplugg (gjemt)

18

Starter

9

Luftfilter (gjemt)

19

Primer

10

Lokk til bensintanken

20

Choke
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Beskyttelse mot overbelastning
Taumopeden er utstyrt med en beskyttelse
mot overbelastning som er basert på en
slurefunksjon.

Når taumopeden er ny kan man oppleve en
lavere løftekapasitet. Dette kommer av at
bremseskoene ikke er innkjørt enda.

Når turtallet øker, tvinges to bremsesko
mot en trommel; friksjonen gjør at kabelaret går rundt. Hvis taumopeden kjøres i
henhold til instruksjonene vil beskyttelsen
mot overbelastning tåle 300 kg.

Dersom taumopeden har lav løftekapasitet, på tross av at den har vært brukt en
stund, kan dette skyldes utslitte bremsesko.
Kontakt din lokale forhandler.

Hvor mye last den klarer kan reduseres
dersom motorkraften minker, f.eks. hvis
drivstoff av lav kvalitet er brukt, luftfilteret
er skittent, værforholdene er dårlige eller
den blir brukt ved store høyder over havet
og så videre.

Overføringen er utstyrt med en brytebolt som beskytter den mot skader. Denne
befinner seg under redningsutstyret.

Brukeren må forsikre seg om at taumopeden
er i fullgod stand og at riktige forberedelser
er gjort hver gang man skal ta den i bruk.
Hvis man er i tvil om noe, bør man kontakte
ActSafe eller leverandøren før utstyret
brukes.
Sjekk taumopeden og tilhørende komponenter for løse deler, slitasje eller skader.
Skader kan være sprekker, merker og/eller
uvanlig slitasje som kan antyde at utstyret
har blitt overbelastet eller utsatt for et betydelig slag/fall.
FARE

Nedfiringsutstyr til nødstilfeller
Dersom det blir behov for å ta seg ned (for
eksempel når man har gått tom for bensin),
finnes det redningsutstyr på ActSafe PME
som tillater brukeren å enkelt koble på en
nedfiringsbrems, ta seg ut av taumopeden
og fire seg ned til bakken.

Sjekkliste før og etter bruk

Hvordan man foretar selvberging er nærmere forklart på side 20, og er i tillegg en
del av Nivå 1-kurset.

En ødelagt bøyle kan føre til at tauet vil gå
ut av kabelaret og resultere i fritt fall.
Advarsel! Bildet under viser en bøyle som er
slitt til en dimensjon langt under hva som er
akseptabelt/trygt.

Utslitt!

Sjekk spesielt tauføringssystemet:
•• Kabelaret må være intakt
- sjekk f.eks. ribbene.
•• Beskyttelsesdekselet
•• Bøylen
•• Kniven

Videre inspeksjon:
•• Hovedkoblingen; slyngen og karabinen.
•• Chassiset, spesielt området for
hovedkoblingen.
•• At taumopeden og styringssystemene
fungerer som de skal.
•• Ingen bensin- eller oljelekkasjer.
•• Årlig kontroll har blitt utført i henhold
til ActSafes anbefalinger, såvel som
nasjonale bestemmelser.
•• Alle andre deler.
•• Drivstoffnivået er tilstrekkelig
for oppdraget.

Redningsutstyret består av:
•• 1 slynge

Dersom man er i tvil om tilstanden til
taumopeden, ta kontakt med ActSafe
Systems AB eller en godkjent forhandler.

•• 1 fotløkke
•• 2 karabinere (fargekodet i blå og rød)
•• 1 tauklemme

Vær oppmerksom til de følgende punktene
når du vurderer arbeidssituasjonen:

•• 1 nedfiringsbrems med rød karabin

•• Plan for redning og redningsutstyr
er tilgjengelig.
•• Risikoanalyse er foretatt.
•• Sikringstauet er rigget og løpebremsen
(EN353-2) er koblet til høyt festepunkt
foran eller bak på kroppsselen (EN361).

14
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Oppstigning

Koble på tauet

1. Sett taumopeden på bakken.
2. Slå på taumopeden.
3. Trykk inn primeren flere ganger,
helt til du kan se bensin (gjemt).

ADVARSEL
Ikke hold rundt tauet rett over mopeden,
da det er fare for klemskader.

4. Bruk choken om nødvendig
(kald motor).
5. Dra i starteren (gjemt).
6. Vri gasshåndtaket mot deg for å
øke farten.
1. Sett taumopeden på bakken.
2. Åpne beskyttelsesdekselet.

3. Lag en løkke på tauet og dytt den
gjennom bøylen over kabelaret.

5

7. Hold gasshåndtaket stødig i høyre hånd,
slik at taumopeden peker mot høyre. Slik
blåses eksosrøyken bort fra operatøren.

4

3

8. Ta unna den passive tauenden de første
meterne under oppstigningen. Etter omtrent fem meter vil tauets egenvekt være
nok til at det sklir unna taumopeden.
9. Stopp bevegelsen ved å vri gasshåndtaket fra deg eller ved å slippe den.
Skyv deretter tenningen over på STOP.

4. Legg tauet rundt kabelaret
5. Lukk beskyttelsesdekselet.

TIPS
Kjør taumopeden til hoftehøyde for å forenkle
innkoblingen på selen.
Vær forsiktig når du håndterer taumopeden
mens motoren er i gang - det er fare for å
løftes uten å være skikkelig tilkoblet.
Hvis taumopeden er koblet på tauet og ikke til
operatøren; vær oppmerksom når du starter
motoren fordi den ved et uhell kan klatre litt på
tauet før motoren er varm.

16

6. Fest tilkoblingskarabinen til det
EN813:2008-godkjente punktet
på kroppsselen og pass på at
karabinen er lukket.

Pass alltid på at tauet mates kontrollert.
Pass på at tauet ikke blokkeres på noen
måte under oppstigningen.

6
7

2

8

FARE
Se til at tauet er tredd riktig før bruk.

Se til at den aktive tauenden kommer ut
til venstre og at beskyttelsesdekselet er
ordentlig festet.
Feilmontering av tauet kan resultere
i alvorlig skade eller dødsfall. Bruk alltid
sikringstau i tillegg til taumopeden.

© Copyright ActSafe Systems AB

TIPS
Stå rett under toppfestet for å unngå pendel når
du forlater bakken.

Dersom du ikke finner balansen, hold fast i
slyngen eller tilkoblingskarabinen.

Slå av choken så fort motoren starter.

Dra sakte i starteren fram til du kjenner motstand.
Dra så hardt og bestemt for å unngå tilbakeslag
og skader i armen.

Tilpass farten etter omgivelsene, vær oppmerksom og bruk sunn fornuft.

Brukerveiledning PME taumoped 4-takts motor
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Nødnedfiring
Vær koblet på sikringstauet gjennom alle
disse trinnene. På bildene er backupsystemet tatt bort for en ryddigere framstilling.

1

6b

Bruk redningsutstyret.

6. Sett en fot i fotløkken og reis deg (6a).
Stram tauet gjennom nedfiringsbremsen
mens du står der (6b). Vekten din blir nå
overført til nedfiringsbremsen når du
setter deg.

1. Koble nedfiringsbremsen på tauet under
taumopeden og fest den til selen med
den røde karabinen. Pass på at nedfiringsbremsen er tredd riktig.

6a

2-4

2. Fest tauklemmen (blå karabin)
på det aktive tauet over taumopeden
(omtrent 10 cm).
3. Fest tauklemmen til selen med den røde
karabinen på den kortere slyngen.

7. Koble fra tauklemmen igjen og fir deg ned.

4. Stram den korte slyngen ved å dytte
tauklemmen oppover tauet.
Tilkoblingen til det aktive tauet utgjøres nå av
tauklemmen som er festet til selen med den
korte slyngen.
5. Løsne tauet fra kabelaret.
Taumopeden er nå løs og du er koblet
til tauklemmen, nedfiringsbremsen og
sikringstauet.

7

TIPS
Tilpass farten etter omgivelsene,
vær oppmerksom og bruk sunn fornuft.

Denne teknikken brukes også i daglig
arbeid når det er behov for å fire seg ned.
Taumopeden vil ta deg opp, og denne
metoden tar deg ned.

TIPS
Ha litt slakk på tauet (omtrent 0.5 m) mellom
taumopeden og nedfiringsbremsen for å gjøre
prosessen lettere.
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Fylling av bensin

Lagring

Følg disse instruksjonene når du fyller for å
minimere faren for brann og personskader.

Lagre taumopeden i oppbevaringskofferten
på et kaldt, mørkt og tørt sted.

1. Slå av motoren.

Hold taumopeden borte fra områder
hvor bensindamp kan nå gnister eller
åpne flammer (fra varmtvannsberedere,
elektriske motorer, brytere, ovner etc.)

2. La motoren avkjøles.
3. Åpne bensintanken.
4. Fyll bensin.
5. Lukk bensintanken.
Flytt deg minst tre meter bort fra der du
fylte før du starter motoren.

TIPS
Rengjør og tørk alltid taumopeden og
oppbevaringskofferten før lagring.
Tøm bensintanken før du lagrer taumopeden.

Transportering

Bruk bare originale deler/deler anbefalt av
ActSafe Systems AB.

Fjern tenningskabelen før service. Gjør dette
for å unngå utilsiktet oppstart under vedlikeholdet.

Anbefalt vedlikehold

Bytte ut en ødelagt brytebolt

Rengjør enheten regelmessig (ytelsen
påvirkes negativt av mye støv, tilstoppede
deler etc.). Sjekk karabinene for oksidasjon.
Rengjør og smør om nødvendig.

1. Ta av posen med redningsutstyr
(borrelås).

Sjekk motoroljen og skift om nødvendig.
Sjekk luftfilteret, rengjør og skift også dette
om nødvendig.

Bær taumopeden etter gasshåndtaket med
motoren av og lyddemperen bort fra kroppen.

TIPS

For lengre transportering:
•• Motoren er avslått.

Gå gjennom “Sjekkliste før og etter bruk” under
vedlikehold for å øke brukerens/brukernes sikkerhet.

•• Motoren er kald.
•• Bensintanken er tom.

TIPS

2. Vri kabelaret slik at du ser
brytebolten.
3. Bruk en skrutrekker og en fastnøkkel
til å løsne brytebolten.
4. Fest den nye brytebolten med en
13 mm fastnøkkel. Bruk Loctite 243.
Ikke stram for hardt!

Hold sylinderfinnene og kontrolldeler fri for
smuss og fremmede stoffer. Dette kan påvirke
hastigheten.

TIPS
Bruk oppbevaringskofferten for å forlenge
levetiden på taumopeden.

Rengjør taumopeden
for saltvann og smuss
MERK! Ikke bruk rennende vann,
avfettingsmiddel eller høytrykksspyler!
•• Rengjør og tørk taumopeden med en
fuktig klut eller børste etter bruk for å
fjerne all fukt og skitt.
•• Tørt støv kan fjernes med trykkluft.
•• Rengjør karabinen ordentlig, smør med
tynn olje.

FARE
Hvis brytebolten er ødelagt må den sendes til
en godkjent forhandler for inspeksjon, uansett
grunn! Taumopeden må ikke brukes før inspeksjonen er ferdig.
Denne utskiftingen skal bare utføres av Actsafe
eller av en autorisert forhandler.
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Bytte av kabelar

Skifte slyngen

Dersom du er usikker på noen av de følgende
punktene, kontakt ActSafe Systems AB eller
din lokale forhandler.

Etter rengjøring, smør tannhjulene med
vannavvisende fett.

Dersom du er usikker på noen av disse
punktene, kontakt ActSafe Systems AB eller
din lokale forhandler.

1. Skru løs bøylen på innsiden av
tekstilbagen (To muttere).

5. Sett tilbake kabelaret og stram skruene
til 10 Nm og bruk Loctite 243.

1. Bruk tang til å fjerne karabinens
låsesplint.

2. Fjern bøylen, kniven og beskyttelsesdekselet som er montert på bøylen.

6. Sett tilbake kniven og bøylen og fest
M6-mutterne med Nordlock-skiver til
10 Nm. Pass på at Nordlock-skivene er
montert riktig.

3. Skru løs kabelaret og ta det av
(fem skruer).

2. Fjern tilkoblingskarabinen og slyngen.
3. Dytt den nye slyngen gjennom chassishullene.
4. Koble på den nye karabinen og steng
den med en låsesplint.

4. Fjern støvbeskyttelsen i tekstil (ikke vist)
bak kabelaret om nødvendig.

Vedlikehold av motoren
For fullstendig informasjon om motorens
vedlikeholdspunkter og -tidsplan, sjekk den
vedlagte instruksjonen fra motorprodusenten.
Husk å skifte olje etter de ti første timene
i bruk. (Normalt serviceintervall er 50 timer/
seks måneder).
FARE
Denne utskiftingen skal bare utføres av Actsafe
eller av en autorisert forhandler.
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Luftfilter
Luftfilteret bør rengjøres daglig eller oftere,
særlig hvis det jobbes i spesielt skitne
områder. Dette er for å unngå følgende
problemer:
•• Funksjonsfeil på forgasseren.
•• Problemer med å starte.

Forgasserinstillinger

•• Lavere motorytelse.

Forgasseren bør være justert slik at den
hindrer kabelaret i å rotere på tomgang.

•• Unødvendig slitasje på motordeler.

Brukerveiledning PME taumoped 4-takts motor

•• Unormalt bensinforbruk.
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FEILSØKING

Tennplugg

Sjekk og skifte av olje

Tennpluggen kan ha avsetninger på
elektrodene, noe som kan resultere i funksjonsfeil og/eller startvansker. Tilstanden på
tennpluggen påvirkes av:

Sjekk nivået på motoroljen når motoren er
stoppet og taumopeden står vannrett. Skift
oljen regelmessig for å forlenge motorens
levetid.

•• Et skittent luftfilter.

TIPS

•• Harde driftsforhold.
Noen steder kreves det gjennom lokalt
regelverk bruk av resistortennplugg for å
undertrykke tenningssignalene. Dersom
motoren i utgangspunktet var utstyrt med
en resistortennplugg, må du benytte samme type tennplugg når du bytter den ut.

Motoren starter ikke

Reservedeler

Umbrakonøkkel 4 mm – rett ende

De vanligste delene er listet her. Kontakt
ActSafe Systems AB eller din lokale forhandler
hvis du ikke finner din del her.

Fastnøkkel 13 mm
Skrutrekker
Tang og hammer

Materiale
Tynn olje
CRC 5-56
Loctite 243

MULIG ÅRSAK

LØSNING

Tom tank

Fyll bensin på taumopeden.

Tenningskabelen er løs

Koble tenningskabelen til tennpluggen.

Feil drivstoff

Tøm tanken, rengjør og fyll bensin på taumopeden.

Feil instilling på forgasseren

Justér forgasseren. Se serviceinstruksjonene.

Løftekapasiteten er svak

Kabelar

50-150-101

MULIG ÅRSAK

LØSNING

Deksel

50-150-103

Feil drivstoff

Bytt til anbefalt drivstoff.

Kniv

50-150-105

Brytebolt

50-150-115

Taumopeden er brukt i stor
høyde over havet

Stor høyde vil resultere i tap av ytelse. Motoren kan utstyres for å takle dette.
Kontakt ActSafe eller en godkjent forhandler.

Bøyle

50-150-106

Motorens tilstand er dårlig

Ta service på motoren.

Slynge

50-150-112

Karabin

50-105-052

Taumopeden får dårlig tak på tauet, tauet sklir

Grease Interflon LS 2
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Hvis denne guiden ikke løser dine problemer, sjekk motorens brukerveiledning og
feilsøkingsliste før du kontakter ActSafe
Systems AB eller en godkjent forhandler.

Tøm ut brukt olje når motoren er varm. Varm
olje dreneres raskt og fullstendig.

Utstyrsliste

Fastnøkkel 10 mm

FEILSØKING
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MULIG ÅRSAK

LØSNING

Tauet er tredd feil

Tre tauet på nytt.

Det er feil tautype
i taumopeden

Bytt tau.

Kabelaret er slitt

Taumopeden trenger reparasjon og service, kontakt ActSafe eller en
godkjent forhandler

Brukerveiledning PME taumoped 4-takts motor
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GARANTI

TEKNISKE DATA

gARANTI
ActSafe er ansvarlig for at produktet fungerer som det skal i garantitiden. Dersom en
feil oppdages i garantitiden, vil produktet
bli reparert av ActSafe eller en godkjent
servicebedrift.
Garantiens gyldighet dokumenteres
med en kopi av kvitteringen og produktets
serienummer.

teKNISKE data
Garantien har en varighet på12 måneder
etter kjøpsdato, hvis ikke annet er avtalt,
og må bevises med dokumentasjonen som
er nevnt ovenfor.
Reparasjoner vil bli utført av ActSafe eller
en godkjent servicebedrift. Vær vennlig og
kontakt ActSafe for din nærmeste servicebedrift.

Ansvarsbegrensning
Kostnaden for transport av produktet til
og fra den autoriserte servicebedriften er
kundens ansvar.

Reparasjoner vil ikke bli dekket av
garantien dersom skaden har oppstått
på grunn av:

ActSafe kan ikke bli holdt ansvarlig for:

•• Feil bruk/misbruk av produktet.

•• Periodisk kontroll, vedlikehold, reparasjon eller erstatning som følge av
normal bruk.

•• Utilstrekkelig vedlikehold.

•• Slitasje av forbruksmateriell.
•• Modifikasjoner gjort uten godkjennelse
av ActSafe.
•• Mangler som skyldes modifikasjoner
gjort uten ActSafes samtykke.
•• Kostnader knyttet til endringer eller
tilpasninger som en følge av nye nasjonale eller internasjonale standarder.
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•• Bruk av deler som ikke passer til
produktet.

MERK! Tauvinsjen er testet med et ubrukt,
uvasket 11 mm tau i romtemperatur.

YTELSE/DEL

VERDI

Tau

Statisk/semistatisk tau
10-13 mm EN1891

Max løftekapasitet

300 kg

Anbefalt løftekapasitet
(SWL)

200 kg

Redning

250 kg

Fart på oppstigningen

0-17 m/min (100 kg last)

Kontinuerlig justering.

Anbefalt temperatur

-20 °C til + 40°C

Taumopeden kan også brukes under andre
temperaturer.

Vekt

10.4 kg

Uten drivstoff.

Dimensjoner

47 x 25 x 28 cm

Motorens tekniske data
YTELSE/DEL

VERDI

Motor

Honda GX35

Reduksjonsforhold

43:1

•• Utilsrekkelig innpakking av produktet
når det ble sendt til ActSafe eller en
autorisert servicebedrift.

Type

Tvungen luftkjølt 4-takts
OCH, ensylindret

Forskyvning

35.8 cc

•• Ulykker, naturkatastrofer eller omstendigheter utenfor ActSafes kontroll.

Tenning

CMR5H (NGK)

Clutch

Sentrifugalclutch

Drivstoff

4-takts blyfri alkylatbensin,
95-oktan.

Bensintank

0.65 L

Motorolje

SAE 10W-30

•• Reparasjoner og modifikasjoner utført
av personell som ikke er godkjent av
ActSafe.
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KOMMENTAR
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KOMMENTAR

Vanlig 4-takts blyfri bensin 91-oktan eller høyere
kan også brukes.
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VEDLEGG

INTRODUCTION

VEDLEGG

SERVICEKORT

Samsvarserklæring og EF-typeprøvingssertifikat.
ActSafe serienummer
Produksjonsår
Kjøpsdato
Dato for førstegangsbruk
Eier

Servicedato
DATO

INSPEKTØR

OK

Signatur
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