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II	Zapewnienia	zgodności

OMEGA oświadcza, że seria 600TS została oceniona, przetestowana i zatwierdzona zgodnie z 
wymaganiami dyrektywy Rady Europejskiej 2006/42/WE w sprawie maszyn oraz normy EN280: 2015.

Numer badania typu WE: 2400-B-858 - data złożenia 14-MAJA-2020

Przegląd zharmonizowanych norm, norm i innych dokumentów odniesienia, seria OMEGA 600TS 
spełnia:

2006/42/WE Dyrektywa w sprawie maszyn

EN280:2015 Podesty ruchome podnoszone - Obliczenia projektowe - Kryteria 
stateczności - Konstrukcja - Bezpieczeństwo - Badania i próby

IEC 60204-1 / EN 60204 Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia elektryczne maszyn - Część 1: 
Wymagania ogólne 

CAN/CSA B354.6-2017 Podnoszone podesty ruchome - projekt - obliczenia, wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań (przyjęta norma ISO 16368: 2010, 
wydanie drugie, 2010-05-15, z odchyleniami kanadyjskimi)

ISO 13849-1:2015 Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z 
bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektu

ISO 13849-2:2012 Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z 
bezpieczeństwem - Część 2: Walidacja

ANSI_SAIA_A92.20-2018 Projekt, obliczenia, wymagania bezpieczeństwa i metody testowania 
ruchomych podnoszonych platform roboczych

TIER 4 Norma emisji spalin dla silników Diesla nieporuszających się po 
drogach

(EU) 2016/1628 
- STAGE V

Rozporządzenie w sprawie emisji Parlamentu Europejskiego

 2011/65/EU Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie  elektrycznym i elektronicznym

Zapewnienia zgodności
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612TS 615TS
Wysokość robocza 10,2 m 10,2 m
Maks. wysokość platformy 8,2 m 8,2 m
Maks. wysokość jazdy 5,0 m 5,0 m
Rozmiar platformy

Długość - podesty schowane 4,0 m 4,0 m
Długość - podesty rozłożone 7,1 m 7,1 m
Szerokość 2,1 m 2,1 m
Wysokość poręczy 1,1 m 1,1 m
Wysokość bortnicy 150 mm 150 mm

Udźwig 1.250 kg 1.500 kg
Ograniczenie udźwigu rozszerzenia podestu 250 kg 250 kg

Maksymalna liczba użytkowników 4 4
Dozwolone rozszerzenie podestu użytkowników 2 2

Wymiary
Długość 4,1 m 4,1 m
Szerokość 2,1 m 2,1 m
Wysokość (poręcze podniesione) 3,2 m 3,2 m
Wysokość (poręcze złożone) 2,9 m 2,9 m
Wysokość (poręcze usunięte) 2,28 m 2,28 m
Prześwit 35 cm 35 cm

Masa podestu 8.340 kg 8.250 kg
Maksymalna prędkość jazdy 0,55 m/s 0,55 m/s
Maksymalne nachylenie robocze 3° / 3° 3° / 3°
Kąt natarcia 35% 35%
Maksymalna dopuszczalna siła wiatru 12,5 m/s 12,5 m/s 
Długość gąsienicy 3,0 m 3,0 m
Szerokość gąsienicy 40 cm 40 cm
Całkowita powierzchnia kontaktu z podłożem 2,3 m2 2,3 m2

Poziom hałasu < 93 dB < 93 dB
Pojemność zbiornika paliwa 100 L 100 L
Napięcie akumulatora / napięcie systemu 12Vdc 12Vdc
Pojemność baterii 120Ah 120Ah
Silnik wysokoprężny
Model silnika KUBOTA D1803-CR Turbo 
Klasyfikacja emisji silnika KONIEC 4 POZIOMU / ETAP V
Moc silnika (maks.) 37 kW / 49.6 HP
Rodzaj paliwa DIESEL - paliwo o ultra niskiej zawartości 

siarki - Zawartość siarki <0,0015% (15 ppm)
System poziomowania Ręczny lub w pełni automatyczny
Zakres poziomowania 

Lewo / Prawo -3° / 3° (6°  całkowita zmiana)
Przód / tył -3° / 3° (6°  całkowita zmiana)

III	Specyfikacje	techniczne
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Wstęp

1	 Wstęp

Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana w celu zapewnienia instrukcji i procedur operacyjnych 
niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania ruchomego podestu roboczego OMEGA 
w celu umieszczenia personelu wraz z niezbędnymi narzędziami i materiałami w miejscach pracy nad 
ziemią.

PRZED	PRZYSTĄPIENIEM	DO	OBSŁUGI	TEGO	
PODESTU	ROBOCZEGO	OMEGA	NALEŻY	PRZECZYTAĆ	
I	ZROZUMIEĆ	NINIEJSZĄ	INSTRUKCJĘ	OBSŁUGI.	

UŻYTKOWNIK	/	OPERATOR	NIE	POWINIEN	
PRZYJMOWAĆ	ODPOWIEDZIALNOŚCI	ZA	OBSŁUGĘ,	
DOPÓKI	NIE	PRZECZYTAŁ	I	NIE	ZROZUMIE	
INSTRUKCJI	OBSŁUGI,	A	TAKŻE	NIE	OBSŁUGIWAŁ	
PLATFORMY	ROBOCZEJ	OMEGA	POD	NADZOREM	
UPOWAŻNIONEGO,	PRZESZKOLONEGO	I	
WYKWALIFIKOWANEGO	OPERATORA.	

MODYFIKACJE	TEGO	URZĄDZENIA	W	STOSUNKU	
DO	ORYGINALNEGO	PROJEKTU	I	SPECYFIKACJI	
BEZ	PISEMNEJ	ZGODY	FIRMY	OMEGA	SOLUTIONS	
SĄ	SUROWO	ZABRONIONE.	MODYFIKACJA	MOŻE	
ZAGROZIĆ	BEZPIECZEŃSTWU	MASZYNY,	NARAŻAJĄC	
OPERATORA	(OPERATORÓW)	NA	POWAŻNE	
OBRAŻENIA	LUB	ŚMIERĆ.	

OMEGA	SOLUTIONS	produkuje	i	projektuje	wysokiej	jakości	bezpieczne	podesty	robocze	
które	spełniają	lub	przewyższają	kilka	podstawowych	norm	światowych.	Tylko	upoważniony,	
przeszkolony	i	wykwalifikowany	personel	powinien	być	dopuszczony	do	obsługi	lub	
serwisowania	maszyny. 

OMEGA	SOLUTIONS	jako	producent	nie	ma	bezpośredniej	kontroli	nad	zastosowaniem	i	
działaniem	maszyny.	Odpowiedzialność	za	przestrzeganie	zasad	bezpieczeństwa	spoczywa	na	
użytkowniku	i	całym	personelu	obsługującym.

Podczas naprawy i konserwacji tego urządzenia należy używać wyłącznie części zamiennych 
zatwierdzonych przez firmę OMEGA. W przypadku pytań dotyczących zastosowania i / lub obsługi 
prosimy o kontakt: 

	 OMEGA	
	 Leemidden	21
	 2678	ME	De	Lier
	 Holandia
 +31 174 52 59 90
	 group@omegagroup.eu	 	
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Bezpieczeństwo

2	 Bezpieczeństwo

NIE obsługuj tej maszyny, dopóki nie przeczytasz i nie zrozumiesz tej instrukcji, nie przeprowadzisz 
przeglądu przed uruchomieniem, rutynowej konserwacji i testu działania, nie sprawdzisz miejsca pracy 
pod kątem zagrożeń i nie nauczysz się procedur obsługi tej maszyny. 

Brak przeczytania, zrozumienia i nieprzestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa, ostrzeżeń i 
instrukcji może niepotrzebnie narazić Ciebie i inne osoby na niebezpieczne sytuacje. Dla własnego 
bezpieczeństwa i osób znajdujących się w pobliżu, maszynę należy obsługiwać zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w niniejszej instrukcji. OMEGA projektuje rozwiązania do prac wysokościowych tak, aby 
były bezpieczne i niezawodne. Mają one na celu rozmieszczenie personelu wraz z niezbędnymi 
narzędziami i materiałami w miejscach pracy nad ziemią. 

Właściciel / użytkownik / operator maszyny nie powinien przyjmować odpowiedzialności za obsługę 
maszyny bez odpowiedniego przeszkolenia. Nigdy nie wykonywać prac ani przeglądów maszyny przy 
podniesionym pomoście bez uprzedniego podparcia zespołu podnoszącego. 

2.1	 Symbole	alarmów	bezpieczeństwa.

Instrukcje i naklejki firmy OMEGA wykorzystują symbole i kolory, aby pomóc Ci rozpoznać ważne 
informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji. 

CZERWONY	-	Wskazuje	na	nieuchronnie	niebezpieczną	
sytuację,	która,	jeśli	się	jej	nie	uniknie,	spowoduje	śmierć	
lub	poważne	obrażenia.

POMARAŃCZOWY	-	Wskazuje	na	potencjalnie	
niebezpieczną	sytuację,	która,	jeśli	się	jej	nie	uniknie,	
może	spowodować	śmierć	lub	poważne	obrażenia.

ŻÓŁTY	-	Wskazuje	na	potencjalnie	niebezpieczną	sytuację,	
która,	jeśli	się	jej	nie	uniknie,	może	spowodować	śmierć	
lub	poważne	obrażenia.
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2.2	 Ochrona	przed	upadkiem.

Operatorzy muszą przestrzegać przepisów pracodawcy, miejsca pracy i 
przepisów rządowych dotyczących stosowania środków ochrony osobistej. 
Jeśli wymaga tego pracodawca lub miejsce pracy, podczas obsługi 
maszyny należy używać środków ochrony przed upadkiem z wysokości 
(PFPE). 

Wszystkie PFPE muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami 
rządowymi i muszą być sprawdzane i używane zgodnie z instrukcjami 
producenta PFPE. 

2.3	 Ryzyko	porażenia	prądem.

ZAKAZ pracy w pobliżu lub w kontakcie z liniami zasilającymi i urządzeniami 
elektrycznymi. Ta maszyna nie jest izolowana i NIE BĘDZIE chroniła 
operatora przed obrażeniami lub maszyny przed uszkodzeniem. Zapoznaj się 
z poniższym schematem i wszystkimi obowiązującymi przepisami rządowymi, 
aby uzyskać informacje na temat minimalnych bezpiecznych odległości od 
linii energetycznych pod napięciem i urządzeń elektrycznych. NIE dotykaj 
maszyny, jeśli styka się ona z liniami elektrycznymi pod napięciem.
Personel na platformie: 
• Odsuń się od poręczy, NIE próbuj obsługiwać maszyny i NIE dotykaj 

żadnej części maszyny, dopóki linie energetyczne pod napięciem nie 
zostaną odłączone. 

• Personel na ziemi: NIE zbliżaj się do maszyny i NIE dotykaj ani nie 
próbuj obsługiwać maszyny, dopóki linie energetyczne pod napięciem nie 
zostaną odłączone.

• Nie używaj maszyny podczas burzy lub wyładowań atmosferycznych. NIE 
WOLNO używać maszyny jako uziemienia do spawania, jeśli nie jest ona 
odpowiednio wyposażona w opcję linii spawania do platformy. 

RYZYKO	PORAŻENIA	PRĄDEM!!!	
TA	MASZYNA	NIE	JEST	IZOLOWANA!
ŚMIERĆ	LUB	POWAŻNE	OBRAŻENIA	wynikają	z	kontaktu	
lub	niedostatecznego	odstępu	od	jakiegokolwiek	
elektrycznie	naładowanego	przewodnika.	

Należy	zachować	ODSTĘP	CO	NAJMNIEJ	10	m	między	
jakąkolwiek	częścią	maszyny	lub	jej	obciążeniem	a	
jakąkolwiek	linią	elektryczną	lub	przewodnikiem	od	300	do	
50	000	woltów.	

Na	każde	dodatkowe	30	000	woltów	wymagany	jest	1	
metr	dodatkowego	odstępu.	Przestrzegaj	minimalnej	
bezpiecznej	odległości.

Bezpieczeństwo

2.4	 Ryzyko	wypadnięcia.	

NIE przekraczaj maksymalnej pojemności platformy (patrz Specyfikacje). 
Waga opcji i akcesoriów zmniejszy znamionową nośność platformy i należy ją 
uwzględnić w całkowitym obciążeniu platformy. 

NIE podnosić platformy, gdy maszyna znajduje się na powierzchni, która jest 
miękka, nierówna lub przekracza zakres poziomowania maszyny. 

1Alarm przechyłu włączy się, gdy maszyna nie będzie poziomą. Jeśli alarm 
włączy się, gdy platforma jest opuszczana, NIE próbuj podnosić platformy. 
Ostrożnie opuść, ponownie wypoziomuj maszynę lub przenieś ją na 
powierzchnię w zakresie poziomowania.

ZATRZYMAJ się, jeśli włączy się alarm i zapali się czerwone światło, 
gdy pomost jest podniesiony. Zachowaj szczególną ostrożność podczas 
opuszczania platformy. 

Jazda:		
ZAKAZ jazdy maszyną po pochyłościach, które przekraczają maksymalne 
dopuszczalne nachylenie w górę lub w dół. Zachowaj szczególną ostrożność 
i zmniejsz prędkość podczas jazdy po nierównym terenie, po gruzie, 
niestabilnych lub śliskich powierzchniach oraz w pobliżu dziur lub uskoków.  
     

Jazda	z	podniesioną	platformą. 
NIE WOLNO jechać po nierównym terenie, w pobliżu niestabilnych 
powierzchni, krawężników, zjazdów lub innych niebezpiecznych warunkach.   
    

NIE odpychać ani nie ciągnąć w kierunku żadnego przedmiotu na zewnątrz 
platformy.

NIE podnosić platformy, gdy prędkość wiatru przekracza 12,5 m / s. Jeśli 
prędkość wiatru przekracza 12,5 m / s, gdy platforma jest podniesiona, 
ostrożnie opuść platformę i przerwij pracę. NIE zwiększaj powierzchni 
platformy (tj. Przykrywaj szyny plandeką lub sklejką). Zwiększona 
powierzchnia wystawiona na działanie wiatru zmniejszy stabilność maszyny. 

DO NOT OVERLOAD 

DO NOT DRIVE ON IRREGULAR OR 
UNSTABLE SURFACE

DO NOT ELEVATE IN WINDY 
CONDITIONS
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NIE odpychać ani nie ciągnąć w kierunku żadnego przedmiotu na zewnątrz platformy.

NIE podnosić platformy, gdy prędkość wiatru przekracza 12,5 m / s. Jeśli prędkość wiatru przekracza 
12,5 m / s, gdy platforma jest podniesiona, ostrożnie opuść platformę i przerwij pracę.

NIE zwiększaj powierzchni platformy (tj. Przykrywaj szyny plandeką lub sklejką). Zwiększona 
powierzchnia wystawiona na działanie wiatru zmniejszy stabilność maszyny.

NIGDY nie zmieniaj ani nie wyłączaj żadnych elementów maszyny.

NIGDY nie wymieniaj żadnej części maszyny na przedmioty o innej wadze lub specyfikacji.

NIGDY nie modyfikuj ani nie zmieniaj platformy roboczej bez pisemnej zgody firmy OMEGA.

NIGDY nie umieszczaj drabin ani rusztowań na platformie ani przy żadnej części maszyny.

NIGDY nie używaj maszyny na poruszającej lub ruchomej powierzchni lub pojeździe.
Upewnij się, że wszystkie gąsienice są w dobrym stanie, a nakrętki mocujące są odpowiednio 
dokręcone.

Maksymalna	dopuszczalna	siła	boczna	=	400	N.

2.4		 Inne	zagrożenia. 2.5		 Zagrożenie	upadkiem.

NIE siadaj, nie stawaj ani nie wspinaj się na poręcze podestu. Przez cały 
czas utrzymuj stabilne oparcie na podłodze platformy. 

NIE WOLNO wychodzić z platformy, gdy jest podniesiona. Utrzymuj podłogę 
platformy w czystości.

NIE mocować linki zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości do 
sąsiedniej konstrukcji.

Przed uruchomieniem maszyny upewnij się, że wszystkie bramy są 
prawidłowo zamknięte i zabezpieczone. 

Bezpieczeństwo

2.6	 Ryzyko	kolizji.

Sprawdź ścieżkę przed przemieszczaniem się pod kątem sprzętu, materiałów 
lub innych przeszkód.

Sprawdź ścieżkę przed ruszeniem pod kątem przeszkód napowietrznych.

Przed ruszeniem sprawdź ścieżkę pod kątem ryzyka zmiażdżenia podczas 
trzymania poręczy pomostu.

Zmniejsz prędkość jazdy podczas przemieszczania maszyny po 
pochyłościach, w pobliżu personelu i przeszkód lub gdy nawierzchnia jest 
mokra, śliska lub w inny sposób ograniczająca.

NIE WOLNO poruszać się po drodze jakiegokolwiek dźwigu, jeśli elementy 
sterujące dźwigu nie zostały zablokowane i / lub zostały podjęte środki 
ostrożności, aby zapobiec możliwej kolizji.

Jazda kaskaderska i wygłupy są ZABRONIONE.

Podczas opuszczania platformy uważaj na personel i przeszkody pod 
platformą.
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2.7	 Dodatkowe	zagrożenia	bezpieczeństwa.

Zagrożenia	wybuchem	i	pożarem
NIE obsługuj maszyny w miejscach niebezpiecznych lub takich, w których mogą występować 
łatwopalne lub wybuchowe gazy lub cząsteczki. 

Ryzyko	uszkodzenia	maszyny
Przeprowadź dokładną kontrolę maszyny przed uruchomieniem i przetestuj wszystkie funkcje przed 
każdą zmianą personelu pod kątem uszkodzeń, usterek i nieautoryzowanych modyfikacji. Oznacz 
i wycofaj z eksploatacji uszkodzoną, wadliwie działającą lub zmodyfikowaną maszynę. NIE używaj 
uszkodzonej, nieprawidłowo działającej lub zmodyfikowanej maszyny.

Operator musi wykonywać rutynową konserwację przed każdą zmianą. Zaplanowana konserwacja 
musi być wykonywana przez wykwalifikowanego technika serwisu w zaplanowanych odstępach czasu. 
Oznacz i wycofaj z eksploatacji każdą maszynę, na której nie wykonano zaplanowanej konserwacji 
zapobiegawczej. 

Sprawdź, czy wszystkie naklejki ostrzegawcze i instruktażowe są na swoim miejscu i czy nie są 
uszkodzone. Sprawdź, czy w pojemniku do przechowywania znajdującym się na pomoście znajdują 
się instrukcje obsługi, instrukcje bezpieczeństwa i zakresy obowiązków. Wszystkie instrukcje muszą 
być kompletne, nieuszkodzone i czytelne.

Ryzyko	obrażeń	ciała
NIE obsługuj maszyny, gdy występuje wyciek płynu hydraulicznego lub powietrza. Płyn hydrauliczny 
lub powietrze pod ciśnieniem może przeniknąć i / lub poparzyć skórę.

Podczas pracy maszyny wszystkie przedziały muszą pozostać zamknięte i zabezpieczone. 
Niewłaściwy kontakt z elementami znajdującymi się pod jakąkolwiek osłoną spowoduje poważne 
obrażenia. Tylko przeszkolony personel konserwacyjny powinien mieć dostęp do przedziałów. 
Operator powinien mieć dostęp do przedziału tylko podczas wykonywania przeglądu przed 
rozpoczęciem pracy. 

dB

Poziom	hałasu
Przy pracującej maszynie poziom hałasu może wynosić do 93 dB. 

3	 Inspekcja	miejsca	pracy

NIE	obsługuj	tej	maszyny,	dopóki	nie	przeczytasz	i	nie	zrozumiesz	tej	instrukcji,	nie	
przeprowadzisz	przeglądu	przed	uruchomieniem,	rutynowej	konserwacji	i	testu	działania,	
nie	sprawdzisz	miejsca	pracy	pod	kątem	zagrożeń	i	nie	nauczysz	się	procedur	obsługi	tej	
maszyny.	

Sprawdź miejsce pracy i określ, czy jest ono odpowiednie do bezpiecznej pracy maszyny. Zrób to 
przed przemieszczeniem maszyny na miejsce pracy. 

Upewnij się, że podnośnik jest odpowiednią maszyną do pracy. Miej świadomość warunków w miejscu 
pracy i uważaj na zagrożenia podczas obsługi maszyny.

Inspekcja	miejsca	pracy

Sprawdź miejsce pracy pod kątem wszystkich możliwych zagrożeń, w tym między innymi:

• ubytki lub dziury, w tym ukryte pod wodą, lodem, błotem itp.

• pochyłe, niestabilne lub śliskie powierzchnie.

• nierówności, przeszkody na powierzchni i gruz.

• przeszkody na wysokości i przewody elektryczne.

• inne przedmioty lub wyposażenie.

• niebezpieczne miejsca i atmosfery.

• wiatr i warunki pogodowe.

• obecność nieupoważnionego personelu.

• inne możliwe niebezpieczne warunki.

Inspekcja miejsca pracy
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4	 Test	funkcji

Test funkcji

NIE	obsługuj	tej	maszyny,	dopóki	nie	przeczytasz	i	nie	zrozumiesz	tej	instrukcji,	nie	
przeprowadzisz	przeglądu	przed	uruchomieniem,	rutynowej	konserwacji	i	testu	działania,	
nie	sprawdzisz	miejsca	pracy	pod	kątem	zagrożeń	i	nie	nauczysz	się	procedur	obsługi	tej	
maszyny.	

Operator musi przeprowadzić test działania maszyny przed każdą zmianą personelu, aby sprawdzić, 
czy wszystkie systemy maszyny działają prawidłowo. 

Przetestuj maszynę na stabilnej, poziomej powierzchni bez gruzu, odpadków, dziur lub przeszkód nad 
głową. Przed użyciem maszyny wykonaj każdy test opisany w instrukcji obsługi. NIE używaj maszyny, 
która działa nieprawidłowo. 

Jeśli jakakolwiek funkcja nie działa zgodnie z opisem, oznakuj maszynę i usuń ją do naprawy przez 
wykwalifikowanego technika serwisu. Po zakończeniu naprawy przed uruchomieniem maszyny należy 
przeprowadzić kontrolę przed uruchomieniem i test działania.
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5	 Instrukcja	obsługi

NIE	obsługuj	tej	maszyny,	dopóki	nie	przeczytasz	i	nie	zrozumiesz	tej	instrukcji,	nie	
przeprowadzisz	przeglądu	przed	uruchomieniem,	rutynowej	konserwacji	i	testu	działania,	
nie	sprawdzisz	miejsca	pracy	pod	kątem	zagrożeń	i	nie	nauczysz	się	procedur	obsługi	tej	
maszyny.	

Ta sekcja zawiera instrukcje dotyczące każdej funkcji działania maszyny. Przestrzegaj wszystkich 
zasad i instrukcji bezpieczeństwa. W tym rozdziale opisano operacje - za pomocą okablowanej górnej 
skrzynki sterowniczej - „nieruchomej górnej skrzynki sterowniczej”. 

Ta maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez przeszkolony i upoważniony personel. Jeśli 
wielu operatorów korzysta z tej maszyny, wszyscy muszą być wykwalifikowani i upoważnieni do jej 
używania. Nowi operatorzy muszą przeprowadzić kontrolę przed uruchomieniem i test działania przed 
przystąpieniem do obsługi maszyny.

Operatorzy muszą przestrzegać przepisów pracodawcy, miejsca pracy i przepisów rządowych 
dotyczących stosowania środków ochrony osobistej. 

5.1 Przedstart.

Sprawdź przełącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO sterownika podstawy - 
obróć w prawo, aby zresetować. 

Sprawdź przełącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO na platformie - obróć w 
prawo, aby zresetować. 

Sprawdź, czy wyłącznik zasilania w pobliżu dolnej skrzynki sterowniczej jest 
w pozycji ON 

ESC ENTER

220 Vac

ESC ENTER

HOURS
25 30

Gdy tylko system zostanie włączony, wyświetlacz zaświeci się i domyślnie 
pokaże odczyt godzin.

Instrukcja obsługi - stałe sterowanie górne
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5.2	 Elementy	sterujące.

ESC ENTER

220 Vac

Awaryjne 
zatrzymanie. PRZEŁĄCZNIK 

KLUCZYKOWY

SILNIK 
YSOKOPRĘŻNY
STOP / START POKŁADOWE CENTRUM 

DIAGNOSTYCZNE

WSKAŹNIK
PRZECIĄŻENIA

PODNOSZENIE
OPUSZCZANIE

WYSUWANE
PLATFORMY

Dolny	panel	sterowania

POZIOM
FUNKCJE

WYSUWANE
PLATFORMY

SILNIK 
WYSOKOPRĘŻNY
STOP / START

WYBÓR
FUNKCJI

WSKAŹNIKI 
STATUSU

Awaryjne 
zatrzymanie.

PRĘDKOŚĆ
SELEKTOR

DRĄŻEK 
KONTROLERY

GÓRNE	ELEMENTY	STERUJĄCE

RPM / DPFFILTR CZĄSTECZEK 
STAŁYCH 

OSTRZEŻENIE WSTĘPNE

AUTOMATYCZNE 
POZIOMOWANIE

BEZPIECZNIKI /
WYŁĄCZNIKI 
INSTALACYJNE

Sprawdź,	czy	na	trasie	przejazdu	nie	ma	ludzi,	przeszkód,	
gruzu,	dziur	i	odpadków	oraz	czy	jest	ona	w	stanie	
utrzymać	maszynę.

Wybierz	DOLNE	ELEMENTY	STERUJĄCE
Przekręć PRZEŁĄCZNIK KLUCZYKOWY na DOLNE ELEMENTY 
STERUJĄCE

Awaryjne	zatrzymanie.
Wcisnąć wyłącznik AWARYJNY STOP w dowolnym momencie, aby 
zatrzymać wszystkie funkcje maszyny. 

Przekręć, aby zresetować.

Nie	podnosić	platformy,	jeśli	maszyna	nie	znajduje	się	na	
twardej,	poziomej	powierzchni.	

Podnoszenie	platformy
Uruchom i przytrzymaj przełącznik w górę, aby PODNIEŚĆ platformę.
Działanie testowe

• Podnieś do maksymalnej wysokości.
• Zwolnienie przełącznika zatrzyma podnoszenie.
• Naciśnięcie wyłącznika ZATRZYMANIA AWARYJNEGO spowoduje 

zatrzymanie podnoszenia.

5.3	 Dolny	panel	sterowania	-	działanie	i	test.

Opuszczanie	platformy
Uruchom i przytrzymaj przełącznik w dół aby OBNIŻYĆ platformę.
Działanie testowe

• Opuść platformę do pozycji złożonej.
• Zwolnienie przełącznika zatrzyma opuszczanie.
• Naciśnięcie wyłącznika ZATRZYMANIA AWARYJNEGO spowoduje 

zatrzymanie opuszczania.

ESC ENTER

ESC ENTER

Uruchom	/	zatrzymaj	silnik
Wciśnij na chwilę zielony przycisk START (około 1 sek.). 
Nastąpi sekwencja zdarzeń, takich jak żarzenie, kontrola wlotu paliwa i 
rozruch silnika wysokoprężnego.

Naciśnij na chwilę czerwony przycisk STOP, aby zatrzymać silnik.

Instrukcja obsługi - stałe sterowanie górne
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5.4	 Elementy	sterujące	platformą	-	działanie	i	test

Wybór	pracy	PLATFORMY:
Dolna skrzynka kontrolna: Przekręć PRZEŁĄCZNIK KLUCZYKOWY na 
PLATFORMĘ.  
   

Klakson:
Naciśnij przycisk, aby włączyć klakson.

Awaryjne	zatrzymanie.
Wcisnąć wyłącznik AWARYJNY STOP w dowolnym momencie, aby 
zatrzymać wszystkie funkcje maszyny. 

Przekręć, aby zresetować. 

Uruchom	silnik	za	pomocą	elementów	sterujących	na	platformie:
Wejdź na platformę i zabezpiecz wejście.
Użyj przełącznika dwustabilnego Start / stop diesel znajdującego się na     
PANELU STEROWANIA PLATFORMY aby uruchomić silnik wysokoprężny. 
 

220 Vac

Instrukcja obsługi - stałe sterowanie górne

Sprawdź,	czy	na	trasie	przejazdu	nie	ma	ludzi,	przeszkód,	
gruzu,	dziur	i	odpadków	oraz	czy	jest	ona	w	stanie	
utrzymać	maszynę.
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Aktywacja	wyłącznika	ZATRZYMANIA	AWARYJNEGO	
spowoduje	natychmiastowe	włączenie	hamulców.	Może	to	
spowodować	nieoczekiwany	ruch	platformy,	gdy	maszyna	
nagle	się	zatrzyma.	Przygotuj	się	i	zabezpiecz	przedmioty	
na	platformie	podczas	pracy	maszyny.	

5.5.1	Jazda	-	platforma	złożona.

Szybkość działania jest proporcjonalna i jest kontrolowana przez ruch joysticka. Im dalej jest 
przesuwany do przodu lub do tyłu, tym większa prędkość jazdy. 

Po zwolnieniu joystick powraca do położenia neutralnego (środkowego). Każdy z joysticków obsługuje 
indywidualną gąsienicę. Lewy joystick dla lewej i odwrotnie.

Przesuń PRZEŁĄCZNIK WYBORU w prawo (szary). Umożliwia to działanie funkcji JAZDA na około 
10 sekund i tak długo, jak działa wybrana funkcja. Prawa dioda LED zaświeci się. Dopóki ta dioda się 
świeci, funkcja JAZDA jest aktywna.

Sterowanie
Sterowanie można wykonać za pomocą 2 joysticków, jak wspomniano wcześniej, każdy joystick 
obsługuje jedną gąsienicę (lewy joystick dla lewej gąsienicy- prawy joystick dla prawej gąsienicy).

Aby skręcić w prawo, prawa gąsienica powinna jechać wolniej (w przeciwieństwie do lewej) lub 
pozostawać w spoczynku. Możesz to osiągnąć, poruszając żądanym joystickiem mniej w górę lub w 
dół.

TYŁ

PRZÓD

Hamulce
Hamulec jest automatycznie zwalniany po włączeniu funkcji jazdy. Hamulec jest włączany 
automatycznie, gdy joystick znajduje się w położeniu neutralnym (środkowym).

Jazda	maszyną	-	do	przodu
Umożliwianie jazdy. Przesuń oba joysticki w górę.
Działanie testowe

• Prędkość jazdy jest proporcjonalna i zależy od ruchu joysticka. 
• Cofnięcie joysticków do położenia środkowego spowoduje zatrzymanie maszyny. 
• Naciśnięcie wyłącznika ZATRZYMANIA AWARYJNEGO spowoduje zatrzymanie jazdy.

Jazda	maszyną	-	cofanie
Umożliwianie jazdy. Przesuń oba joysticki w dół.
Działanie testowe

• Prędkość jazdy jest proporcjonalna i zależy od ruchu joysticka. 
• Cofnięcie joysticków do położenia środkowego spowoduje zatrzymanie maszyny. 
• Naciśnięcie wyłącznika ZATRZYMANIA AWARYJNEGO spowoduje zatrzymanie jazdy.

LEWA GĄSIENICA

PRAWA GĄSIENICA

NAPRZÓD

Instrukcja obsługi - stałe sterowanie górne
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5.5.2	Jazda	-	platforma	podniesiona.

Jeśli	podest	nie	jest	w	pozycji	złożonej	(podniesionej),	
należy	zachować	szczególną	ostrożność	podczas	jazdy.	

Przed	rozpoczęciem	jazdy	dokładnie	sprawdź	otoczenie.	

Nigdy	nie	używaj	napędu,	jeśli	powierzchnia	jest	nierówna.	

Prędkość jazdy przy podniesionej platformie jest ograniczona. Obroty silnika 
pozostaną stabilne. 

Napęd jest wyłączony, jeśli wysokość platformy wynosi 5 metrów i więcej.

Prawa dioda LED zaświeci się na CZERWONO, gdy napęd ze względu na 
wysokość platformy zostanie wyłączony. 

Funkcja jazdy wyłączona. 
Funkcja jazdy wyłączona, wysokość platformy 5 metrów lub 
więcej. 

5.5.3		 Wybór	prędkości	jazdy.

Prędkość jazdy i podnoszenia można wstępnie wybrać.

Do wyboru są trzy różne prędkości jazdy:
• WYSOKA PRĘDKOŚĆ: Silnik będzie pracował na wysokich 

obrotach, a maks. prędkość jazdy wyniesie około 2,0 km / h.
• ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ: Silnik będzie pracował na wysokich 

obrotach, a maks. prędkość jazdy wyniesie ok. 1,5 km / h 
(dla dokładniejszego manewrowania i większego momentu 
obrotowego).

• NISKA PRĘDKOŚĆ: Silnik pozostanie na niskich obrotach, a 
maksymalna prędkość jazdy to około 0,8 km / h (dla dokładnego 
manewrowania).

Przy wysokości platformy wynoszącej 3 metry lub więcej prędkość jazdy jest 
ograniczona do NISKIEJ PRĘDKOŚCI.

220 Vac

5.6	 Podnoszenie	i	opuszczanie	platformy.

Przed uruchomieniem funkcji podnoszenia i opuszczania należy koniecznie aktywować te funkcje 
poprzez jednokrotne naciśnięcie przełącznika PODNOSZENIE / POZIOM / POKŁAD / OBRÓT.
Funkcje PODNOSZENIE / POZIOMOWANIA/ POKŁAD / OBRÓT są włączone przez 10 sekund po 
użyciu przełącznika dwustabilnego, zanim trzeba będzie je ponownie włączyć.

Szybkość działania jest proporcjonalna i jest kontrolowana przez ruch 
joysticka. Im dalej zostanie przesunięty do przodu, tym większa będzie 
prędkość podnoszenia. 

Podnoszenie	/	opuszcanie	platformy
Aby podnieść platformę, użyj lewego joysticka DO PRZODU. 

Opuszczanie	platformy
Poruszaj joystickiem DO TYŁU, aby opuścić platformę.

Nie	podnosić	platformy,	chyba	że	poręcze	są	
zainstalowane	i	zabezpieczone.	Jeśli	platforma	nie	opuści	
się,	NIE	próbuj	schodzić	z	zespołu	podnoszącego.	Może	to	
spowodować	poważne	obrażenia.	

Przełącz PRZEŁĄCZNIK WYBORU w lewo (pomarańczowy). Włącza to funkcje PODNOSZENIA / 
POZIOMOWANIE / POKŁAD / OBRÓT na około 10 sekund i tak długo, jak działa wybrana funkcja. 
Lewa dioda LED zaświeci się. Dopóki ta dioda się świeci, funkcje PODNOSZENIA / POZIOMOWANIA 
/ POKŁADU / OBRÓT są włączone.

PODNOSZENIE

OPUSZCZANIE

W PEŁNI 
PODNIESIONY

ZŁOŻONE

Instrukcja obsługi - stałe sterowanie górne
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5.7	 Procedura	poziomowania.

Funkcja POZIOMOWANIA można używać tylko wtedy, gdy platforma jest złożona lub co najmniej 
poniżej 3 metrów wysokości platformy. Powyżej 3 metrów wysokości funkcja POZIOMOWANIA jest 
wyłączona.

Jeśli maszyna znajduje się na niewielkim nachyleniu, system POZIOMOWANIA umożliwia ustawienie 
platformy w pozycji poziomej. System POZIOMOWANIA może być obsługiwany ręcznie lub w pełni 
automatycznie. 

Aby móc korzystać z funkcji POZIOMOWANIA, należy koniecznie aktywować te funkcje poprzez 
jednokrotne naciśnięcie przełącznika PODNOSZENIE / POZIOM / POKŁAD / OBRÓT.

Przełącz PRZEŁĄCZNIK WYBORU w lewo (pomarańczowy). Włącza to funkcje PODNOSZENIA / 
POZIOMOWANIE / POKŁAD / OBRÓT na około 10 sekund i tak długo, jak działa wybrana funkcja. 
Lewa dioda LED zaświeci się. Dopóki ta dioda się świeci, funkcje PODNOSZENIA / POZIOMOWANIA 
/ POKŁADU / OBRÓT są włączone.

POZIOM PRZÓD / TYŁPOZIOM BOK / BOK

Jeśli	platforma	jest	daleko	od	poziomu	-	funkcja	
PODNOSZENIA	zostanie	wyłączona.

Poziom	ręczny:	od	przodu	do	tyłu	
Przechylanie do przodu: przesuń przełącznik dwustabilny do góry i 
przytrzymaj go, aby przechylić platformę do żądanej pozycji.

Przechylanie do tyłu: przesuń przełącznik dwustabilny w DÓŁ, aby 
przechylić platformę do żądanej pozycji.

Poziom	ręczny:	z	boku	na	bok
Przechyl w lewo: przesuń i przytrzymaj przełącznik w LEWO, aby 
przechylić platformę do żądanej pozycji.

Przechyl w prawo: przesuń przełącznik dwustabilny w PRAWO i 
przytrzymaj go, aby przechylić platformę do żądanej pozycji.

AUTOMATYCZNE	POZIOMOWANIE
Przesuń przełącznik dwustabilny W DÓŁ, aby rozpocząć poziomowanie. 
Przytrzymaj przełącznik dwustabilny W DÓŁ, aż do zakończenia 
operacji poziomowania. 

Gdy platforma osiągnie pozycję poziomą, automatyczne poziomowanie 
zatrzyma się automatycznie.   

Instrukcja obsługi - stałe sterowanie górne
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5.8	 Obrót	(tylko	OMEGA	612TS).

Aby móc obsługiwać funkcje obracania, konieczne jest aktywowanie tych funkcji poprzez jednokrotne 
naciśnięcie przełącznika PODNOSZENIE / POZIOM / POKŁAD / OBRÓT.
Funkcje PODNOSZENIE / POZIOMOWANIA/ POKŁAD / OBRÓT są włączone przez 10 sekund po 
użyciu przełącznika dwustabilnego, zanim trzeba będzie je ponownie włączyć.

Nie	obracaj,	jeśli	poręcze	nie	są	zainstalowane	i	
zabezpieczone.	Obrót	jest	ograniczony	do	90	stopni	w	
stosunku	do	podstawy	gąsienicy.	

Dokładnie	sprawdź	obszar	wokół	maszyny.	Obrót	odsuwa	
podwozie	i	platformę	od	powierzchni	zajmowanej	przez	
maszynę.	Przed	uruchomieniem	funkcji	obracania	upewnij	
się,	że	jest	wystarczający	odstęp.

Przełącz PRZEŁĄCZNIK WYBORU w lewo (pomarańczowy). Włącza to funkcje PODNOSZENIA / 
POZIOMOWANIE / POKŁAD / OBRÓT na około 10 sekund i tak długo, jak działa wybrana funkcja. 
Lewa dioda LED zaświeci się. Dopóki ta dioda się świeci, funkcje PODNOSZENIA / POZIOMOWANIA 
/ POKŁADU / OBRÓT są włączone.

OBRÓT ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK 
ZEGARA / PRZECIWNIE DO RUCHU WSKAZÓWEK 

ZEGARA

OBRÓT

Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Zgodnie ze wskazówkami zegara

Obrót	przeciwnie	do	ruchu	wskazówek	zegara
Przesuń lewy joystick DO PRZODU, aby obrócić przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara. 

Obrót	zgodnie	ze	wskazówkami	zegara
Przesuń joystick DO TYŁU, aby obrócić zgodnie do wskazówek zegara.

Kierunek	jazdy	pozostaje	taki	sam	po	obróceniu	platformy.	
Sprawdź	kierunek	jazdy	przy	każdym	obrocie	platformy.	
Naklejki	na	belkach	gąsienic	są	dołączone	do	celów	
weryfikacji.	

NAKLEJKI KIERUNKU JAZDY
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5.9	 Pomosty	przedłużające	napędzane	hydraulicznie.

Aby powiększyć obszar roboczy platformy, seria OMEGA 600TS jest wyposażona w obustronnie 
napędzane hydraulicznie podnośniki. Platformy wysuwane napędzane hydraulicznie mogą być 
obsługiwane tylko przy pracującym silniku. 

Aby móc obsługiwać dowolną z funkcji hydraulicznie napędzanego wysuwanego pomostu, należy 
koniecznie aktywować te funkcje poprzez jednokrotne naciśnięcie przełącznika PODNOSZENIE / 
POZIOMOWANIE / POKŁAD / OBRÓT.
Przełącz PRZEŁĄCZNIK WYBORU w lewo (pomarańczowy). Włącza to funkcje PODNOSZENIA / 
POZIOMOWANIE / POKŁAD / OBRÓT na około 10 sekund i tak długo, jak działa wybrana funkcja. 
Lewa dioda LED zaświeci się. Dopóki ta dioda się świeci, funkcje PODNOSZENIA / POZIOMOWANIA 
/ POKŁADU / OBRÓT są włączone

Obsługując	dowolny	z	pokładów,	sprawdź,	czy	pokłady	
mogą	się	swobodnie	poruszać	i	czy	ogólne	przeszkody,	
ściany	lub	inne	przedmioty	nie	znajdują	się	na	ich	drodze.

220 Vac

Obsługa	przedniego	pokładu
Przesuń i przytrzymaj przełącznik w PRAWO lub W LEWO, aby obsługiwać 
przedni pokład.

Obsługa	tylnego	pokładu
Przesuń i przytrzymaj przełącznik w PRAWO lub W LEWO, aby obsługiwać 
tylny pokład.

Włącz	zasilanie	AC
-  Zasilanie AC można włączyć za pomocą przełącznika   
AC.    
- Ustaw przełącznik w pozycji ON.   
- Zaświeci się pomarańczowa dioda LED.  

Upewnij	się,	że	sprzęt	podłączony	do	prądu	przemiennego	
jest	odpowiedni	do	napięcia,	a	moc	znamionowa	sprzętu	
prądu	zmiennego	nie	jest	wyższa	od	systemu	zasilania	
prądem	zmiennym.

5.10	 Zasilanie	AC.	

Zasilacz	Een	AC	jest	funkcją	opcjonalną.	
Poprzez	gniazdko	sieciowe	zamontowane	na	platformie	
można	używać	sprzętu	zasilającego.	

Zasilanie	AC	jest	niebezpieczne.	Używaj	tylko	
zatwierdzonego	i	znajdującego	się	w	dobrym	stanie	
sprzętu	AC.	

220 Vac
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5.11	 Wskaźniki	LED.

220 Vac

WSKAŹNIKI 
STATUSU

220 Vac

Zielona dioda LED świeci się, gdy maszyna jest włączona i nie wykryto 
żadnych błędów. Możliwa jest normalna praca maszyny.

220 Vac
Czerwona dioda LED zapala się, jeśli system wykryje niebezpieczny 
odczyt. Więcej informacji można znaleźć na wyświetlaczu przy dolnych 
elementach sterujących. Nie kontynuuj obsługi maszyny. Skontaktuj się z 
punktem serwisowym OMEGA, jeśli problem się utrzymuje.

1. Wciśnij STOP AWARYJNY
2. Usuń obciążenie platformy, które spowodowało sytuację 

przeciążenia. 
3. Włączyć maszynę, ustawiając WYŁĄCZNIK AWARYJNY w pozycji 

WŁ. - przekręcić. 

Ta dioda świeci się, gdy wykryto przeciążenie. Wszystkie funkcje są 
wyłączone. Zabrzmi alarm. 

220 Vac

5.11	 Procedura	wyłączania.

1. Zaparkuj maszynę na poziomej powierzchni.  
2. Wyjdź z platformy i zamknij bramę.  
3. Przekręć PRZEŁĄCZNIK KLUCZYKOWY na dolnej kontrolce w 
środkowej pozycji i wyjmij 
 klucz. Wyjęcie klucza zapobiega nieautoryzowanemu użyciu. 
4. Przekręć GŁÓWNY PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA w lewo, aby ustawić 
go na   pozycję WYŁĄCZONĄ. 

Uwaga:	Jeśli	główny	wyłącznik	pozostanie	w	pozycji	ON,	główny	
akumulator	rozładuje	się	z	czasem.	  

Przełącznik kluczykowy 
dolnych elementów 

sterujących

Wyłącznik główny
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6	 Instrukcja	obsługi	-	zdalne	sterowanie	adiograficzne

Instrukcja obsługi - zdalne sterowanie radiograficzne

NIE	obsługuj	tej	maszyny,	dopóki	nie	przeczytasz	i	nie	zrozumiesz	tej	instrukcji,	nie	
przeprowadzisz	przeglądu	przed	uruchomieniem,	rutynowej	konserwacji	i	testu	działania,	
nie	sprawdzisz	miejsca	pracy	pod	kątem	zagrożeń	i	nie	nauczysz	się	procedur	obsługi	tej	
maszyny.	

Ta sekcja zawiera instrukcje dotyczące każdej funkcji działania maszyny. Przestrzegaj wszystkich 
zasad i instrukcji bezpieczeństwa. W tym rozdziale omówiono operacje za pomocą pilota 
radiograficznego.

Ta maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez przeszkolony i upoważniony personel. Jeśli 
wielu operatorów korzysta z tej maszyny, wszyscy muszą być wykwalifikowani i upoważnieni do jej 
używania. Nowi operatorzy muszą przeprowadzić kontrolę przed uruchomieniem i test działania przed 
przystąpieniem do obsługi maszyny.

Operatorzy muszą przestrzegać przepisów pracodawcy, miejsca pracy i przepisów rządowych 
dotyczących stosowania środków ochrony osobistej. 

6.1	 Czynności	przedstartowe.

Sprawdź przełącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO sterownika podstawy - 
obróć w prawo, aby zresetować. 

Sprawdź przełącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO pilota radiograficznego 
- obróć w prawo, aby zresetować. 

Sprawdź, czy wyłącznik zasilania w pobliżu dolnej skrzynki sterowniczej jest 
w pozycji ON 

ESC ENTER

ESC ENTER

HOURS
25 30

Gdy tylko system zostanie włączony, wyświetlacz zaświeci się i domyślnie 
pokaże odczyt godzin.
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6.2	 Elementy	sterujące.

POZIOM
FUNKCJE

ZASILANIE AC

PRĘDKOŚĆ
SELEKTOR

DRĄŻEK 
STEROWY
KONTROLERY

Zdalne	sterowanie	radiograficzne	(nadajnik)

K
E

Y
 ID

O
I

WIDOK Z GÓRYWIDOK Z LEWEJ WIDOK Z 
PRAWEJ

PRZYCISKI WIDOKU STATUS LED 
WSKAŹNIKI

DYNAMICZNY
WYŚWIETLACZ 

INFORMACYJNY

PRZYCISK WŁĄCZ

KLAKSONSILNIK
START / STOP

NAGŁY WYPADEK
STOP

6.2.1	Dodatkowe	informacje	i	instrukcja	obsługi	pilota.	

Obsługa	maszyny	za	pomocą	pilota	radiograficznego	jest	
dozwolona	tylko	z	platformy	roboczej.	

Tylko	do	załadunku	i	rozładunku	maszyny	na	górę	i	z	
ciężarówki,	radiograficznego	pilota	zdalnego	sterowania	
można	używać	stojąc	w	pobliżu	maszyny.	

Zabrania	się	obsługi	maszyny	z	ludźmi	na	platformie	
roboczej,	gdy	operator	pilota	radiograficznego	nie	znajduje	
się	na	platformie	roboczej.	

Podczas	wyjmowania	jednostki	nadawczej	z	maszyny,	obróć	PRZEŁĄCZNIK	
KLUCZYKOWY	w	dolnym	położeniu	środkowym	i	wyjmij	kluczyk.

Unikaj	pozostawiania	jednostki	nadawczej	bez	nadzoru	lub	w	takim	stanie,	
że	może	ona	zostać	uszkodzona,	przerobiona	lub	obsługiwana	przez	
osoby,	które	nie	są	do	tego	uprawnione.	Unikaj	wykonywania	jakichkolwiek	
innych	czynności	podczas	korzystania	z	radiograficznego	pilota	zdalnego	
sterowania,	takich	jak,	na	przykład,	obsługa	innych	maszyn,	jedzenie	i	/	lub	
picie,	używanie	urządzeń	komunikacyjnych.	

Używaj	nadajnika	za	pomocą	pasa	do	przenoszenia,	dostarczanego	wraz	z	
maszyną.

Przełącznik kluczykowy 
dolnych elementów 

sterujących

CRP

Jednostka 
nadawcza

Jednostka odbiorcza
Znajduje się w dolnej 
skrzynce sterowniczej

System radiowego zdalnego sterowania graficznego OMEGA spełnia i 
przewyższa następujące dyrektywy i normy:

RoHS 2011/65/EU EN61000-6-3 EN60950-1
EMC 2014/30/EU EN60204-32 EN62479
EN300 220-2 V3.1.1 EN60204-1 EN13557
EN61000-6-2 EN ISO 13849-1 EN60068-2-1
EN301 489-3 V2.1.1

Instrukcja obsługi - zdalne sterowanie radiograficzne

ESC ENTER

Awaryjne 
zatrzymanie. PRZEŁĄCZNIK 

KLUCZYKOWY

SILNIK 
YSOKOPRĘŻNY
STOP / START POKŁADOWE CENTRUM 

DIAGNOSTYCZNE

WSKAŹNIK
PRZECIĄŻENIA

PODNOSZENIE
OPUSZCZANIE

WYSUWANE
PLATFORMY

Dolny	panel	sterowania

RPM / DPFFILTR CZĄSTECZEK 
STAŁYCH 

OSTRZEŻENIE WSTĘPNE

AUTOMATYCZNE 
POZIOMOWANIE

BEZPIECZNIKI /
WYŁĄCZNIKI 
INSTALACYJNE
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Sprawdź,	czy	na	trasie	przejazdu	nie	ma	ludzi,	przeszkód,	
gruzu,	dziur	i	odpadków	oraz	czy	jest	ona	w	stanie	
utrzymać	maszynę.

Wybierz	DOLNE	ELEMENTY	STERUJĄCE
Przekręć PRZEŁĄCZNIK KLUCZYKOWY na DOLNE ELEMENTY 
STERUJĄCE

Awaryjne	zatrzymanie.
Wcisnąć wyłącznik AWARYJNY STOP w dowolnym momencie, aby 
zatrzymać wszystkie funkcje maszyny. 

Przekręć, aby zresetować.

Nie	podnosić	platformy,	jeśli	maszyna	nie	znajduje	się	na	
twardej,	poziomej	powierzchni.	

Podnoszenie	platformy
Uruchom i przytrzymaj przełącznik w górę, aby PODNIEŚĆ platformę.
Działanie testowe

• Podnieś do maksymalnej wysokości.
• Zwolnienie przełącznika zatrzyma podnoszenie.
• Naciśnięcie wyłącznika ZATRZYMANIA AWARYJNEGO spowoduje 

zatrzymanie podnoszenia.

6.3	 Dolny	panel	sterowania	-	działanie	i	test.

Opuszczanie	platformy
Uruchom i przytrzymaj przełącznik w dół aby OBNIŻYĆ platformę.
Działanie testowe

• Opuść platformę do pozycji złożonej.
• Zwolnienie przełącznika zatrzyma opuszczanie.
• Naciśnięcie wyłącznika ZATRZYMANIA AWARYJNEGO spowoduje 

zatrzymanie opuszczania.

ESC ENTER

ESC ENTER

Uruchom	/	zatrzymaj	silnik
Wciśnij na chwilę zielony przycisk START (około 1 sek.). 
Nastąpi sekwencja zdarzeń, takich jak żarzenie, kontrola wlotu paliwa i 
rozruch silnika wysokoprężnego.

Naciśnij na chwilę czerwony przycisk STOP, aby zatrzymać silnik.

6.4	 Zdalne	sterowanie	radiograficzne	-	działanie	i	test.

Sprawdź,	czy	na	trasie	przejazdu	nie	ma	ludzi,	przeszkód,	
gruzu,	dziur	i	odpadków	oraz	czy	jest	ona	w	stanie	
utrzymać	maszynę.

Wybór	pracy	PLATFORMY:
Dolna skrzynka kontrolna: Przekręć PRZEŁĄCZNIK KLUCZYKOWY na 
PLATFORMĘ.  
   

Awaryjne	zatrzymanie.
Wcisnąć wyłącznik AWARYJNY STOP w dowolnym momencie, aby 
zatrzymać wszystkie funkcje maszyny. 

Przekręć, aby zresetować.

Połącz	nadajnik	z	odbiornikiem
Naciśnij krótko PRZYCISK WŁĄCZANIA znajdujący 
się po lewej stronie pilota zdalnego sterowania. 
Naciśnięcie PRZYCISKU inicjuje połączenie między 
nadajnikiem a odbiornikiem. Sprawdź, czy wyświetlacz 
na dolnym panelu kontrolnym jest podświetlony, 
domyślnie pokazuje odczyt godzin.

ESC ENTER

HOURS
25 30

Uruchom	/	zatrzymaj	silnik	za	pomocą	pilota	radiograficznego:
Wejdź na platformę i zabezpiecz wejście.

Naciśnij krótko przycisk START / STOP, aby uruchomić silnik (prawa 
strona).
Przy pracującym silniku ponowne naciśnięcie przycisku START / STOP 
spowoduje zatrzymanie silnika. 

KEY ID O I

Instrukcja obsługi - zdalne sterowanie radiograficzne



Seria 600TS

Instrukcja Obsługi OMEGA seria 600TS 45
440822-PL/v2.4

02-2021

Aktywacja	wyłącznika	ZATRZYMANIA	AWARYJNEGO	
spowoduje	natychmiastowe	włączenie	hamulców.	Może	to	
spowodować	nieoczekiwany	ruch	platformy,	gdy	maszyna	
nagle	się	zatrzyma.	Przygotuj	się	i	zabezpiecz	przedmioty	
na	platformie	podczas	pracy	maszyny.	

6.5.1	Jazda	-	platforma	złożona.

Szybkość działania jest proporcjonalna i jest kontrolowana przez ruch joysticka. Im dalej jest 
przesuwany do przodu lub do tyłu, tym większa prędkość jazdy. 

Po zwolnieniu joystick powraca do położenia neutralnego (środkowego). Każdy z joysticków obsługuje 
indywidualną gąsienicę. Lewy joystick dla lewej i odwrotnie.

Sterowanie
Sterowanie można wykonać za pomocą 2 joysticków, jak wspomniano wcześniej, każdy joystick 
obsługuje jedną gąsienicę (lewy joystick dla lewej gąsienicy- prawy joystick dla prawej gąsienicy).

Aby skręcić w prawo, prawa gąsienica powinna jechać wolniej (w przeciwieństwie do lewej) lub 
pozostawać w spoczynku. Możesz to osiągnąć, poruszając żądanym joystickiem mniej w górę lub w 
dół.

TYŁ

PRZÓD

Aby	móc	obsługiwać	jakąkolwiek	funkcję,	naciśnij	krótko	przełącznik	
WŁĄCZ	po	lewej	stronie	pilota.	Po	naciśnięciu	przycisku	WŁĄCZ,	
przez	około	10	sekund,	wszystkie	funkcje	pilota	zdalnego	sterowania	
pozostają	w	gotowości	/	są	aktywne.	W	ciągu	tych	10	sekund	
można	wybrać	i	obsługiwać	funkcję.	Po	tych	10	sekundach	należy	
ponownie	nacisnąć	przełącznik	WŁĄCZ.	Jeśli	jakakolwiek	funkcja	
zostanie	użyta	i	zwolniona	ponownie,	10	sekund	będzie	liczonych	od	
momentu	zwolnienia	funkcji.

Hamulce
Hamulec jest automatycznie zwalniany po włączeniu funkcji jazdy. Hamulec jest włączany 
automatycznie, gdy joystick znajduje się w położeniu neutralnym (środkowym).

Jazda	maszyną	-	do	przodu
Umożliwianie jazdy. Przesuń oba joysticki w górę.
Działanie testowe

• Prędkość jazdy jest proporcjonalna i zależy od ruchu joysticka. 
• Cofnięcie joysticków do położenia środkowego spowoduje zatrzymanie maszyny. 
• Naciśnięcie wyłącznika ZATRZYMANIA AWARYJNEGO spowoduje zatrzymanie jazdy.

Jazda	maszyną	-	cofanie
Umożliwianie jazdy. Przesuń oba joysticki w dół.
Działanie testowe

• Prędkość jazdy jest proporcjonalna i zależy od ruchu joysticka. 
• Cofnięcie joysticków do położenia środkowego spowoduje zatrzymanie maszyny. 
• Naciśnięcie wyłącznika ZATRZYMANIA AWARYJNEGO spowoduje zatrzymanie jazdy.

LEWA GĄSIENICA PRAWA GĄSIENICA

NAPRZÓD

K
E

Y
 ID

O
I
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6.5.2	Jazda	z	podniesioną	platformą.

Jeśli	podest	nie	jest	w	pozycji	złożonej	(podniesionej),	
należy	zachować	szczególną	ostrożność	podczas	jazdy.	

Przed	rozpoczęciem	jazdy	dokładnie	sprawdź	otoczenie.	

Nigdy	nie	używaj	napędu,	jeśli	powierzchnia	jest	nierówna.	

Prędkość jazdy przy podniesionej platformie jest ograniczona. Obroty silnika 
pozostaną stałe. Dioda LED zaświeci się, aby wskazać, kiedy platforma jest 
w trybie podniesionym. 

Napęd jest wyłączony, jeśli wysokość platformy wynosi 5 metrów i 
więcej. Dioda LED zaświeci się, wskazując wysokość platformy powyżej 
maksymalnej wysokości jazdy.

6.5.3	Wybór	prędkości	jazdy.

Prędkość jazdy i podnoszenia można wstępnie wybrać.

Do wyboru są trzy różne prędkości jazdy:
• WYSOKA PRĘDKOŚĆ: Silnik będzie pracował na wysokich 

obrotach, a maks. prędkość jazdy wyniesie około 2,0 km / h.
• ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ: Silnik będzie pracował na wysokich 

obrotach, a maks. prędkość jazdy wyniesie ok. 1,5 km / h 
(dla dokładniejszego manewrowania i większego momentu 
obrotowego).

• NISKA PRĘDKOŚĆ: Silnik pozostanie na niskich obrotach, a 
maksymalna prędkość jazdy to około 0,8 km / h (dla dokładnego 
manewrowania).

Przy wysokości platformy wynoszącej 3 metry lub więcej prędkość jazdy jest 
ograniczona do NISKIEJ PRĘDKOŚCI.
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Wskazuje PODWYŻSZENIE
Wskazuje, że JAZDA jest wyłączona

K
E

Y
 ID

O
I

6.6	 Podnoszenie	i	opuszczanie	platformy.

Szybkość działania jest proporcjonalna i jest kontrolowana przez ruch 
joysticka. Im dalej zostanie przesunięty do przodu, tym większa będzie 
prędkość podnoszenia. 

Podnoszenie	/	opuszcanie	platformy
Aby podnieść platformę, użyj lewego joysticka DO PRZODU. 

Opuszczanie	platformy
Poruszaj joystickiem DO TYŁU, aby opuścić platformę.

Nie	podnosić	platformy,	chyba	że	poręcze	są	
zainstalowane	i	zabezpieczone.	Jeśli	platforma	nie	opuści	
się,	NIE	próbuj	schodzić	z	zespołu	podnoszącego.	Może	to	
spowodować	poważne	obrażenia.	

W PEŁNI 
PODNIESIONY

ZŁOŻONE

Aby	móc	obsługiwać	jakąkolwiek	funkcję,	naciśnij	krótko	przełącznik	
WŁĄCZ	po	lewej	stronie	pilota.	Po	naciśnięciu	przycisku	WŁĄCZ,	
przez	około	10	sekund,	wszystkie	funkcje	pilota	zdalnego	sterowania	
pozostają	w	gotowości	/	są	aktywne.	W	ciągu	tych	10	sekund	
można	wybrać	i	obsługiwać	funkcję.	Po	tych	10	sekundach	należy	
ponownie	nacisnąć	przełącznik	WŁĄCZ.	Jeśli	jakakolwiek	funkcja	
zostanie	użyta	i	zwolniona	ponownie,	10	sekund	będzie	liczonych	od	
momentu	zwolnienia	funkcji.

PODNOSZENIE
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PODNOSZENIE / OPUSZCZANIE
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6.7	 Procedura	poziomowania.

Funkcja POZIOMOWANIA można używać tylko wtedy, gdy platforma jest złożona lub co najmniej 
poniżej 3 metrów wysokości platformy. Powyżej 3 metrów wysokości funkcja POZIOMOWANIA jest 
wyłączona.

Jeśli maszyna znajduje się na niewielkim nachyleniu, system POZIOMOWANIA umożliwia ustawienie 
platformy w pozycji poziomej. System POZIOMOWANIA może być obsługiwany ręcznie lub w pełni 
automatycznie. 

Za pomocą wyświetlacza i diody LED można sprawdzić położenie poziome platformy. 

POZIOM PRZÓD / TYŁPOZIOM BOK / BOK

Aby	móc	obsługiwać	jakąkolwiek	funkcję,	naciśnij	krótko	przełącznik	
WŁĄCZ	po	lewej	stronie	pilota.	Po	naciśnięciu	przycisku	WŁĄCZ,	
przez	około	10	sekund,	wszystkie	funkcje	pilota	zdalnego	sterowania	
pozostają	w	gotowości	/	są	aktywne.	W	ciągu	tych	10	sekund	
można	wybrać	i	obsługiwać	funkcję.	Po	tych	10	sekundach	należy	
ponownie	nacisnąć	przełącznik	WŁĄCZ.	Jeśli	jakakolwiek	funkcja	
zostanie	użyta	i	zwolniona	ponownie,	10	sekund	będzie	liczonych	od	
momentu	zwolnienia	funkcji.
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Wskazuje przechylenie i podnoszenie zostanie 
wyłączone

Wskazuje nachylenie podwozia. Prawidłowy 
poziom dla obu osi powinien wynosić „0”.

Jeśli	platforma	jest	daleko	od	poziomu	-	funkcja	
PODNOSZENIA	zostanie	wyłączona.

Poziom	ręczny:	od	przodu	do	
tyłu	
Przechylanie do przodu: 
przesuń przełącznik 
dwustabilny do góry i 
przytrzymaj go, aby przechylić 
platformę do żądanej pozycji.

Przechylanie do tyłu: przesuń 
przełącznik dwustabilny w 
DÓŁ, aby przechylić platformę 
do żądanej pozycji.

Poziom	ręczny:	z	boku	na	bok
Przechyl w lewo: przesuń i 
przytrzymaj przełącznik w LEWO, 
aby przechylić platformę do 
żądanej pozycji.

Przechyl w prawo: przesuń 
przełącznik dwustabilny w 
PRAWO i przytrzymaj go, aby 
przechylić platformę do żądanej 
pozycji.

AUTOMATYCZNE	
POZIOMOWANIE
Przesuń przełącznik 
dwustabilny W DÓŁ, aby 
rozpocząć poziomowanie. 
Przytrzymaj przełącznik 
dwustabilny W DÓŁ, aż 
do zakończenia operacji 
poziomowania. 

Gdy platforma osiągnie 
pozycję poziomą, 
automatyczne 
poziomowanie zatrzyma 
się automatycznie.  
 

K
E

Y
 ID

O
I

K
E

Y
 ID

O
I

Instrukcja obsługi - zdalne sterowanie radiograficzne



Seria 600TS

Instrukcja Obsługi OMEGA seria 600TS 51
440822-PL/v2.4

02-2021

6.8	 Obrót	(tylko	OMEGA	612TS).

Nie	obracaj,	jeśli	poręcze	nie	są	zainstalowane	i	
zabezpieczone.	Obrót	jest	ograniczony	do	90	stopni	w	
stosunku	do	podstawy	gąsienicy.	

Dokładnie	sprawdź	obszar	wokół	maszyny.	Obrót	odsuwa	
podwozie	i	platformę	od	powierzchni	zajmowanej	przez	
maszynę.	Przed	uruchomieniem	funkcji	obracania	upewnij	
się,	że	jest	wystarczający	odstęp.

OBRÓT ZGODNIE Z RUCHEM 
WSKAZÓWEK ZEGARA / 
PRZECIWNIE DO RUCHU 
WSKAZÓWEK ZEGARA

Aby	móc	obsługiwać	jakąkolwiek	funkcję,	naciśnij	krótko	przełącznik	
WŁĄCZ	po	lewej	stronie	pilota.	Po	naciśnięciu	przycisku	WŁĄCZ,	
przez	około	10	sekund,	wszystkie	funkcje	pilota	zdalnego	sterowania	
pozostają	w	gotowości	/	są	aktywne.	W	ciągu	tych	10	sekund	
można	wybrać	i	obsługiwać	funkcję.	Po	tych	10	sekundach	należy	
ponownie	nacisnąć	przełącznik	WŁĄCZ.	Jeśli	jakakolwiek	funkcja	
zostanie	użyta	i	zwolniona	ponownie,	10	sekund	będzie	liczonych	od	
momentu	zwolnienia	funkcji.

Szybkość działania jest proporcjonalna i jest kontrolowana przez ruch 
joysticka. Im dalej zostanie przesunięty do przodu, tym większa będzie 
prędkość podnoszenia. 

Obrót	zgodnie	ze	wskazówkami	zegara
Przesuń joystick DO PRZODU, aby obrócić zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. 

Obrót	przeciwnie	do	ruchu	wskazówek	zegara
Przesuń lewy joystick DO TYŁU, aby obrócić przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara.

Kierunek	jazdy	pozostaje	taki	sam	po	obróceniu	platformy.	
Sprawdź	kierunek	jazdy	przy	każdym	obrocie	platformy.	
Naklejki	na	belkach	gąsienic	są	dołączone	do	celów	
weryfikacji.	

NAKLEJKI KIERUNKU JAZDY

ZGODNIE ZE 
WSKAZÓWKAMI ZEGARA
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OBRÓT 
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6.9	 Pomosty	przedłużające	napędzane	hydraulicznie.

Aby powiększyć obszar roboczy platformy, seria OMEGA 600TS jest wyposażona w obustronnie 
napędzane hydraulicznie podnośniki. 
Platformy wysuwane napędzane hydraulicznie mogą być obsługiwane tylko przy pracującym silniku. 

Obsługując	dowolny	z	pokładów,	sprawdź,	czy	pokłady	
mogą	się	swobodnie	poruszać	i	czy	ogólne	przeszkody,	
ściany	lub	inne	przedmioty	nie	znajdują	się	na	ich	drodze.

Rozkładanie	/	chowanie	przedniego	pokładu
Poruszaj joystickiem w żądanym kierunku, aby wysunąć lub schować 
platformę. 

Rozkładanie	/	chowanie	tylniego	pokładu
Poruszaj joystickiem w żądanym kierunku, aby wysunąć lub schować 
platformę. 

Aby	móc	obsługiwać	jakąkolwiek	funkcję,	naciśnij	krótko	przełącznik	
WŁĄCZ	po	lewej	stronie	pilota.	Po	naciśnięciu	przycisku	WŁĄCZ,	
przez	około	10	sekund,	wszystkie	funkcje	pilota	zdalnego	sterowania	
pozostają	w	gotowości	/	są	aktywne.	W	ciągu	tych	10	sekund	
można	wybrać	i	obsługiwać	funkcję.	Po	tych	10	sekundach	należy	
ponownie	nacisnąć	przełącznik	WŁĄCZ.	Jeśli	jakakolwiek	funkcja	
zostanie	użyta	i	zwolniona	ponownie,	10	sekund	będzie	liczonych	od	
momentu	zwolnienia	funkcji.
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PRZEDNI POKŁAD TYLNY POKŁAD 

Włącz	zasilanie	AC
-  Zasilanie AC można włączyć za pomocą przełącznika AC.    
- Ustaw przełącznik w pozycji ON.   

Upewnij	się,	że	sprzęt	podłączony	do	prądu	przemiennego	
jest	odpowiedni	do	napięcia,	a	moc	znamionowa	sprzętu	
prądu	zmiennego	nie	jest	wyższa	od	systemu	zasilania	
prądem	zmiennym.

6.10	 	 Zasilanie	AC.	

Zasilacz	Een	AC	jest	funkcją	opcjonalną.	
Poprzez	gniazdko	sieciowe	zamontowane	na	platformie	
można	używać	sprzętu	zasilającego.	

Zasilanie	AC	jest	niebezpieczne.	Używaj	tylko	
zatwierdzonego	i	znajdującego	się	w	dobrym	stanie	
sprzętu	AC.	K
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6.11	 Air	-	link	-	dynamiczny	wyświetlacz	i	wskaźniki	LED.

Opisywany w tym rozdziale radiograficzny pilot zdalnego sterowania jest wyposażony w dynamiczny 
wyświetlacz. Znany również jako „Pilot	radiograficzny	Air-link”.

Dynamiczny wyświetlacz wraz ze wskaźnikami LED zapewnia natychmiastowe informacje o różnych 
stanach maszyny i jej pozycjach. Zawiera informacje o możliwych niebezpiecznych sytuacjach oraz 
informacje o niektórych wymaganiach konserwacyjnych. 
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PLATFORM HEIGHT 0 %
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ENGINE RPM 1350
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AMBIENT TEMP. 10 C

Platforma jest PODNIESIONA

JAZDA jest wyłączona

Obciążenie platformy osiągające maksymalne dozwolone (ostrzeżenie 
wstępne)
Obciążenie platformy przekracza dopuszczalny ciężar - wszystkie funkcje 
są zablokowane.
W pozycji złożonej - nachylenie podwozia większe niż dozwolone.

W pozycji podniesionej - nachylenie podwozia większe niż dozwolone - 
wszystkie funkcje są zablokowane - możliwe tylko opuszczanie.
Zbiornik paliwa jest prawie pusty 

Zbiornik paliwa jest pusty, silnik nie będzie pracował

Miga wolno po nawiązaniu połączenia, miga szybko, gdy połączenie 
nie zostało nawiązane.

Wskaźniki	LED	-	lewa	strona	

WYŚWIETLACZ AIR LINK

1

2

3+

���

99%

100%+

5%

0%

802242

PLATFORM HEIGHT 0 %

LOAD 25%

ENGINE RPM 1350

FUEL 55%

BATTERY VOLTAGE 12V

TILT LVL X / Y 3. / 2.

AMBIENT TEMP. 10 C

Wskaźniki	LED	-	prawa	strona	

Wskaźniki poziomu DPF, diody LED 1, 2 lub 3 zaświecą się po 
powiadomieniu DPF, patrz rozdział DPF.  (1 = ostrzeżenie wstępne / 2 = 
wymagany DPF / 3 = wymagany DPF (!!), funkcje maszyny zablokowane) 

Wykryto błąd w systemie silnika. Sprawdź wyświetlacz przy dolnych 
elementach sterujących w celu dalszej diagnostyki. 
Nadszedł moment konserwacji, maszyna wymaga okresowej 
konserwacji. 

Miga szybko, gdy bateria w pilocie jest rozładowana. Wymień baterię.
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Wysokość platformy w procentach 
- 0%    = złożonej 
+/- 96% = w pełni podniesionej
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Obciążenie platformy w procentach 
- 0% = bez ładunku, pokład pusty
100% = Maksymalne obciążenie (110% = PRZECIĄŻENIE, blokada wszystkich funkcji)1
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Obroty silnika
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Poziom paliwa w zbiorniku. 
- 0%  = Zbiornik paliwa jest pusty - silnik nie będzie pracował
- 100%  = pełny zbiornik paliwa
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Napięcie akumulatora / napięcie systemu
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Nachylenie podwozia w stopniach
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AMBIENT TEMP. 10 C Opcjonalny: Odczyt temperatury otoczenia w stopniach Celsjusza
- jeśli temperatura jest poniżej minus 5 stopni Celsjusza, obroty zwiększają się o 5%
- jeśli temperatura jest poniżej minus 15 stopni Celsjusza, obroty zwiększają się o 10%
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Wskaźnik poziomu naładowania baterii pilota zdalnego sterowania, jeśli 
CZERWONY - wymień baterię
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Wskazanie siły sygnału radiograficznego

Dynamiczne	wyświetlanie	treści	
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6.12	 Procedura	wyłączania.

1. Zaparkuj maszynę na poziomej powierzchni.  
2. Wyjdź z platformy i zamknij bramę.  
3. Przekręć PRZEŁĄCZNIK KLUCZYKOWY na dolnej kontrolce w   
 środkowej pozycji i wyjmij 
 klucz. Wyjęcie klucza zapobiega nieautoryzowanemu użyciu. 
4. Przekręć GŁÓWNY PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA w lewo, aby ustawić   
 go na   pozycję WYŁĄCZONĄ. 

Uwaga:	Jeśli	główny	wyłącznik	pozostanie	w	pozycji	ON,	główny	
akumulator	rozładuje	się	z	czasem.	  

Przełącznik kluczykowy 
dolnych elementów 

sterujących

Wyłącznik główny

ESC ENTER

220 Vac

7	 Systemy	awaryjne

Jeśli	system	sterowania	zawiedzie,	gdy	pomost	jest	
podniesiony,	poproś	doświadczonego	operatora	o	
skorzystanie	z	procedury	awaryjnego	opuszczania,	aby	
bezpiecznie	obniżyć	platformę.	
Nie	próbuj	schodzić	z	podnośnika.

GÓRNY PANEL KONTROLNY

Systemy awaryjne

7.1	 Awaryjne	zatrzymanie.

Awaryjne	zatrzymanie.
Maszyna wyposażona jest w dwa wyłączniki ZATRZYMANIA AWARYJNEGO.

Wcisnąć wyłącznik AWARYJNY STOP w dowolnym momencie, aby 
zatrzymać wszystkie funkcje maszyny. Obrócić przełącznik zgodnie ze 
wskazówkami zegara, aby zresetować.

DOLNY PANEL KONTROLNY

ZDALNE STEROWANIE 
RADIOGRAFICZNE

WYŁĄCZNIK	
AWARYJNY
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Awaryjne	opuszczanie.
System awaryjnego opuszczania służy do opuszczania platformy w przypadku awarii systemu. 

Aby obniżyć platformę, wykonaj następujące czynności:
• Naciśnij i przytrzymaj przełącznik dwustabilny DO GÓRY, aby obniżyć platformę.
• Po całkowitym opuszczeniu platformy zwolnij przełącznik dwustabilny.

System opuszczania awaryjnego znajduje się w dolnej skrzynce sterowniczej po prawej stronie.

7.2	 Awaryjne	opuszczanie.

��
ESC ENTER

��
ESC ENTER

DOLNY PANEL 
KONTROLNY

Przełącznik dwustabilny 
opuszczania awaryjnego 

Przeglądy maszyn

8	 Przeglądy	maszyn

NIE	obsługuj	tej	maszyny,	dopóki	nie	przeczytasz	i	nie	zrozumiesz	tej	instrukcji,	nie	
przeprowadzisz	przeglądu	przed	uruchomieniem,	rutynowej	konserwacji	i	testu	działania,	
nie	sprawdzisz	miejsca	pracy	pod	kątem	zagrożeń	i	nie	nauczysz	się	procedur	obsługi	tej	
maszyny.

Operator musi przeprowadzić dokładną inspekcję maszyny przed uruchomieniem i przetestować 
wszystkie funkcje przed każdą zmianą personelu, aby sprawdzić, czy nie występują uszkodzenia, 
nieprawidłowe działanie i nieautoryzowane modyfikacje.

Oznacz i wycofaj z eksploatacji uszkodzoną, wadliwie działającą lub zmodyfikowaną maszynę. NIE 
używaj uszkodzonej, nieprawidłowo działającej lub zmodyfikowanej maszyny.
Skorzystaj z przeglądu przed uruchomieniem, aby określić, jaka rutynowa konserwacja jest 
wymagana. Operator może wykonywać tylko rutynowe czynności konserwacyjne określone w 
niniejszej instrukcji.

UWAGA - Lista kontrolnych przeglądów planowanych przeglądów jest zawarta w niniejszej instrukcji 
do użytku wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisu. Naprawiać maszynę mogą tylko 
wykwalifikowani technicy serwisowi. Po zakończeniu naprawy operator musi przeprowadzić kontrolę 
przed uruchomieniem przed przystąpieniem do testu funkcji.

Nigdy	nie	wykonuj	czynności	serwisowych	na	maszynie	
z	podniesioną	platformą	bez	uprzedniego	zablokowania	
zespołu	podnoszącego.

Nigdy	nie	zostawiaj	otwartych	elementów	hydraulicznych	
lub	węży.	Muszą	być	przez	cały	czas	chronione	przed	
zanieczyszczeniem	(w	tym	deszczem).

Nigdy	nie	otwieraj	układu	hydraulicznego,	gdy	w	powietrzu	
znajdują	się	zanieczyszczenia.	Zawsze	oczyść	otoczenie	
przed	otwarciem	układów	hydraulicznych.

Używaj	tylko	zalecanych	smarów.	Niewłaściwe	lub	
niezgodne	smary	mogą	być	równie	szkodliwe,	jak	brak	
smaru.	Uważaj	na	prowizoryczne	„poprawki”,	które	mogą	
zagrozić	bezpieczeństwu,	a	także	prowadzić	do	bardziej	
kosztownych	napraw.

Płyn	hydrauliczny	pod	ciśnieniem	może	spenetrować	i	
poparzyć	skórę,	uszkodzić	oczy	i	spowodować	poważne	
obrażenia,	ślepotę,	a	nawet	śmierć.	Natychmiast	usuń	
nieszczelności.
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Niewykonanie	konserwacji	zapobiegawczej	w	zalecanych	
odstępach	czasu	może	spowodować	używanie
maszyny	z		usterką,	która	może	spowodować	obrażenia	lub	
śmierć	operatora.

Natychmiast	zgłaszaj	swojemu	przełożonemu	wszelkie	
usterki	lub	awarie.	Każda	wada	zostanie	naprawiona	przed
dalszym	korzystaniem	z	ruchomej	platformy	roboczej.
Przeglądy	i	konserwacje	powinny	być	wykonywane	przez	
wykwalifikowany	personel	zaznajomiony	z	urządzeniem.
Wycieki	płynu	pod	ciśnieniem	mogą	nie	zawsze	być	
widoczne.	Sprawdź,	przecieki	kawałkiem
kartonu,	nie	swoją	ręką.

8.1	 Lista	kontrolna	przeglądu	przed	uruchomieniem.

Operator musi przeprowadzić dokładną kontrolę maszyny przed uruchomieniem przed każdą zmianą 
personelu.
Skopiuj tę stronę do ponownego wykorzystania. Mądrze archiwizować zapisy każdej inspekcji. Zgłoś 
wszystkie rozbieżności swojemu przełożonemu. 

Lista kontrolna przeglądu ogólnego
Inicjał Opis

Sprawdź, czy instrukcje operatora, instrukcje bezpieczeństwa i zakresy obowiązków 
znajdują się w pojemniku do przechowywania znajdującym się na podeście.
Przeprowadź kontrolę wzrokową wszystkich elementów maszyny. Poszukaj 
brakujących części, podartych lub poluzowanych węży, wycieków płynu 
hydraulicznego, zerwanych lub odłączonych przewodów, uszkodzonych gąsienic itp.
Sprawdź wszystkie elementy konstrukcyjne maszyny pod kątem pękniętych spoin, 
korozji i uszkodzeń spowodowanych kolizją.

Sprawdź wszystkie węże i kable pod kątem przetarć lub przedarć.
Sprawdź szyny platformy i przesuwane wejście do środkowej szyny pod kątem 
uszkodzeń lub modyfikacji.
Sprawdź, czy wszystkie etykiety ostrzegawcze i instruktażowe są czytelne i 
bezpieczne.

Sprawdź gąsienice pod kątem uszkodzeń.
Wszystkie elementy konstrukcyjne, sworznie i łączniki są obecne i odpowiednio 
dokręcone.

Lista kontrolna poziomu płynu
Inicjał Opis

Sprawdź, czy nie ma wycieków płynu.
Sprawdź prawidłowy poziom płynu hydraulicznego (sprawdź przy całkowicie 
opuszczonej platformie).

Sprawdź, czy wystarczy paliwa na cały dzień roboczy
Bezpieczne w działaniu
Inicjał Opis

Zabezpiecz wszystkie osłony i panele. 

W razie potrzeby wykonaj rutynową konserwację.

Wykonaj kontrolę działania wszystkich głównych funkcji maszyny

Model Numer seryjny Godzina

Data Sprawdzone 
przez

Przeglądy maszyn
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8.2	 Comiesięczna	lista	kontrolna	przeglądów.

Comiesięczna lista kontrolna przeglądów.
Inicjał Opis

Wykonaj wszystkie kontrole wymienione w sekcji Przegląd przed uruchomieniem.
Sprawdź stan płynu hydraulicznego w zbiorniku. Olej powinien mieć jasno 
bursztynowy kolor.

Sprawdź wszystkie belki i punkty obrotu pod kątem oznak zużycia i / lub uszkodzeń.
Sprawdź połączenia sworzniowe i pierścienie zabezpieczające pod kątem 
bezpieczeństwa.
Sprawdź całą maszynę pod kątem uszkodzeń, pękniętych spawów, poluzowanych 
śrub, niewłaściwych lub prowizorycznych napraw.

Sprawdź, czy platforma nie opada pod pełnym obciążeniem.

Sprawdź, czy pozioma rama nie dryfuje

Sprawdź wszystkie połączenia przewodów.

Sprawdź poziom oleju w silniku

Sprawdź filtra powietrza. W razie potrzeby wymienić / gdy zanieczyszczony

Sprawdź napięcie gąsienic, w razie potrzeby napnij je

Sprawdź, czy wszystkie regulowane zawory przepływu są zablokowane

Z	tej	listy	kontrolnej	należy	korzystać	co	miesiąc	lub	co	100	
godzin	pracy	maszyny,	w	zależności	od	tego,	co	nastąpi	
wcześniej.	
Niezastosowanie	się	do	tego	może	spowodować	śmierć	
lub	poważne	obrażenia.

Zaplanowane przeglądy konserwacyjne powinny być przeprowadzane 
wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisowych. Skopiuj tę stronę 
do ponownego wykorzystania. Aktualizuj zapisy inspekcji. Zapisz i zgłoś 
wszystkie niezgodności swojemu przełożonemu.

Model Numer seryjny Godzina

Data Sprawdzone 
przez

8.3	 Kwartalna	lista	kontrolna	przeglądów.

Z	tej	listy	kontrolnej	należy	korzystać	co	kwartał	lub	co	300	
godzin	pracy	maszyny,	w	zależności	od	tego,	co	nastąpi	
wcześniej.		
Niezastosowanie	się	do	tego	może	spowodować	śmierć	
lub	poważne	obrażenia.

Zaplanowane przeglądy konserwacyjne powinny być przeprowadzane 
wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisowych. Skopiuj tę stronę 
do ponownego wykorzystania. Aktualizuj zapisy inspekcji. Zapisz i zgłoś 
wszystkie niezgodności swojemu przełożonemu.

Kwartalna lista kontrolna przeglądów.
Inicjał Opis

Wykonaj wszystkie kontrole wymienione w sekcji Przegląd przed uruchomieniem / 
Comiesięczna kontrola.
Sprawdź prędkości robocze, aby upewnić się, że mieszczą się w określonych 
granicach 

Sprawdź system opuszczania awaryjnego.
Oczyść i nasmaruj wszystkie przełączniki przyciskowe suchym smarem i upewnij się, 
że przełączniki działają swobodnie we wszystkich położeniach.

Sprawdź ogólną stabilność platformy i elementu poręczy.

Sprawdź mocowanie elektryczne i połączenia sprzętu pod kątem bezpieczeństwa.

Sprawdź wszystkie sworznie obrotu pod kątem nadmiernego luzu.

Wykonaj konserwację silnika.

Model Numer seryjny Godzina

Data Sprawdzone 
przez

Przeglądy maszyn
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9	 Konserwacja

NIE	obsługuj	tej	maszyny,	dopóki	nie	przeczytasz	i	nie	zrozumiesz	tej	instrukcji,	nie	
przeprowadzisz	przeglądu	przed	uruchomieniem,	rutynowej	konserwacji	i	testu	działania,	nie	
sprawdzisz	miejsca	pracy	pod	kątem	zagrożeń	i	nie	nauczysz	się	procedur	obsługi
tej	maszyny.

Oznacz i wycofaj z eksploatacji uszkodzoną, wadliwie działającą lub zmodyfikowaną maszynę. NIE 
używaj uszkodzonej, nieprawidłowo działającej lub zmodyfikowanej maszyny.

Skorzystaj z przeglądu przed uruchomieniem, aby określić, jaka rutynowa konserwacja jest 
wymagana. Operator może wykonywać tylko rutynowe czynności konserwacyjne określone w 
niniejszej instrukcji.

UWAGA - Lista kontrolnych przeglądów planowanych przeglądów jest zawarta w niniejszej instrukcji 
do użytku wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisu. Naprawiać maszynę mogą tylko 
wykwalifikowani technicy serwisowi. Po zakończeniu naprawy operator musi przeprowadzić kontrolę 
przed uruchomieniem przed przystąpieniem do testu funkcji.

Nigdy	nie	wykonuj	czynności	serwisowych	na	maszynie	
z	podniesioną	platformą	bez	uprzedniego	zablokowania	
zespołu	podnoszącego.

Nigdy	nie	zostawiaj	otwartych	elementów	hydraulicznych	
lub	węży.	Muszą	być	przez	cały	czas	chronione	przed	
zanieczyszczeniem	(w	tym	deszczem).	Nigdy	nie	otwieraj	
układu	hydraulicznego,	gdy	w	powietrzu	znajdują	się	
zanieczyszczenia.	Przed	otwarciem	układu	hydraulicznego	
należy	zawsze	oczyścić	otoczenie.

Używaj	tylko	zalecanych	smarów.	Niewłaściwe	lub	
niezgodne	smary	mogą	być	równie	szkodliwe,	jak	brak	
smaru.

Uważaj	na	prowizoryczne	„poprawki”,	które	mogą	
zagrozić	bezpieczeństwu,	a	także	prowadzić	do	bardziej	
kosztownych	napraw.

Płyn	hydrauliczny	pod	ciśnieniem	może	spenetrować	i	
poparzyć	skórę,	uszkodzić	oczy	i	spowodować	poważne	
obrażenia,	ślepotę,	a	nawet	śmierć.	Natychmiast	usuń	
nieszczelności.

Konserwacja



Seria 600TS

Instrukcja Obsługi OMEGA seria 600TS 67
440822-PL/v2.4

02-2021

Niewykonanie	konserwacji	zapobiegawczej	w	zalecanych	
odstępach	czasu	może	spowodować	eksploatację	
urządzenia	z	usterką,	która	może	skutkować	obrażeniami	
ciała	lub	śmiercią	operatora.

Natychmiast	zgłaszaj	swojemu	przełożonemu	wszelkie	
usterki	lub	awarie.	Wszelkie	usterki	należy	naprawić	przed	
dalszym	użytkowaniem	podnośnika.
Przeglądy	i	konserwacje	powinny	być	wykonywane	przez	
wykwalifikowany	personel	zaznajomiony	z	urządzeniem.
Wycieki	płynu	pod	ciśnieniem	mogą	nie	zawsze	być	
widoczne.	Sprawdź,	czy	nie	ma	przecieków	otworów	na	
kołki	za	pomocą	kawałka	kartonu,
nie	twojej	ręki.

WAŻNE	-	Operator	może	wykonywać	jedynie	rutynową	konserwację.	Zaplanowana	
konserwacja	musi	być	wykonywana	przez	wykwalifikowanych	techników	serwisu.

• Inspekcja	przed	uruchomieniem	  Wykonaj rutynową konserwację, zgodnie z opisem  
       w sekcji Przedstartowej       
       Lista kontrolna przeglądu

Konserwacja wykonywana co miesiąc, kwartał, rok i dwa razy w roku musi być wykonywana przez 

wykwalifikowanego technika serwisowego, przeszkolonego i upoważnionego do wykonywania 

czynności konserwacyjnych na tej maszynie i musi być wykonywana zgodnie z procedurami 

opisanymi w instrukcji serwisowej. Lista kontrolna zaplanowanych przeglądów konserwacyjnych jest 

zawarta w niniejszej instrukcji do użytku przez wykwalifikowanych techników serwisu.

Maszyny, które były nieużywane przez ponad trzy miesiące, muszą być poddawane przeglądowi 

kwartalnemu przed przywróceniem do eksploatacji.

9.1	 Rutynowa	konserwacja.

9.2	 Zaplanowana	konserwacja.
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9.3	 Nożyce	-	blokada	konserwacyjna.	

Aby	ustawić	blokadę	konserwacji
1. Usuń wszelkie ładunki, które mogą znajdować się na platformie
2. Podnieś platformę na około 4 metry i obróć blokadę konserwacyjną 

do pozycji zablokowanej
3. Opuść platformę, aż zespół nożyc oprze się na zamku 

konserwacyjnym.
4 Zespół nożyc jest zablokowany.
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Zespół nożyc jest 
zablokowany.
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PODNIEŚ 
PLATFORMĘ

BLOKADA SERWISOWA

Przed	przystąpieniem	do	konserwacji	na	podniesionej	
platformie	roboczej	należy	upewnić	się,	że	blokady	
konserwacyjne	są	na	miejscu.

Zamontować	blokady	konserwacyjne	tylko	przy	
nieobciążonej	platformie.

Konserwacja
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NAKLEJKA DPF - W POBLIŻU DOLNEGO PANELU 
STEROWANIA

9.4	 Filtr	cząstek	stałych	(DPF).	

Ta	maszyna	jest	wyposażona	w	filtr	cząstek	stałych.	Regularna	
konserwacja	jest	obowiązkowa,	nieprzestrzeganie	poniższych	
instrukcji	spowoduje	bezwarunkowe	uszkodzenie		filtra	cząstek	
stałych.

Inżynier	serwisu	OMEGA	będzie	musiał	przeprowadzić	dalsze	
naprawy,	jeśli	konserwacja	nie	została	przeprowadzona.	

maszyna	nie	będzie	działać,	jeśli	konserwacja	nie	zostanie	wykonana	
zgodnie	z	instrukcją.	

Ta	maszyna	wraz	z	silnikiem	spełnia	następujące	wymagania:
NORMY	EMISJI	DLA	SILNIKÓW	ETAP	V	/	POZIOM	4-KONIEC

EKSTREMALNIE	Gorący	wydech
•	 Może	spowodować	pożar.
•			 Trzymaj	łatwopalne	materiały	i	ludzi	z	dala	od	spalin

1. Jeśli filtr cząstek stałych zapełni się, wymagany jest proces regeneracji. 
2. Ostrzeżenie wstępne pojawia się, gdy filtr zapełni się, za pomocą niebieskiej lampki    
 ostrzegawczej.
3. Kiedy filtr musi przejść proces regeneracji, zabrzmi klakson  co 5 sekund.
4. Przełącznik włączania do uruchamiania procesu dla  regeneracji zacznie migać (przycisk RPM).
5. Zostanie wyświetlony komunikat na wyświetlaczu diagnostyki pokładowej:  
  REGENERATION REQUIRED

6. Ustaw stacyjkę w pozycji dolnych elementów sterujących i uruchom silnik.
7. Naciśnij przełącznik REGENERACJA (przycisk RPM) na około 3 sekundy, aby  umożliwić   
 proces regeneracji. 
8. Proces regeneracji zostanie wykonany w pełni automatycznie, po zakończeniu procesu    
 wszystkie ostrzeżenia zostaną zakończone.
9. Można przywrócić normalne działanie. 

9.4.1	Proces	regeneracji.
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9.5	Olej	napędowy

UŻYWAJ	TYLKO	ZALECANEGO	RODZAJU	PALIWA
Stosowanie	paliw	innych	niż	zalecane	może	spowodować	
uszkodzenie	silnika	i	/	lub	układu	paliwowego	silnika.	
Takie	uszkodzenie	może	być	nieodwracalne.	Uszkodzenia	
spowodowane	użyciem	paliw	innych	niż	zalecane	nie	są	
objęte	warunkami	gwarancji	OMEGA.	

Dodatkowe informacje - rodzaj paliwa:
Minimalna zalecana liczba cetanów w paliwie wynosi 45.
Preferowana jest liczba cetanowa większa niż 50, szczególnie w 
temperaturach otoczenia poniżej -20 ° C (-4 ° F) lub na wysokości powyżej 
1500 m (4921 stóp).

Typ specyfikacji oleju napędowego i zawartość siarki w % (ppm) muszą być 
zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi emisji na 
obszarze, w którym silnik jest eksploatowany.
NIE UŻYWAĆ paliw o zawartości siarki większej niż 0,0015% (15 ppm).
Zalecane są oleje napędowe zgodne z normą EN590 (maks. 0,001% (10 
ppm) siarki) lub ASTM D975 (maks. 0,0015% (15 ppm) siarki).

No. 2-D to paliwo destylowane o niższej lotności do silników w przemyśle i 
ciężkiej mobilnej eksploatacji (SAE J313 JUN87).
Silniki te wykorzystują normę Poziomu 4, w przypadku eksploatacji na 
obszarach objętych przepisami US EPA obowiązkowe jest stosowanie paliwa 
o bardzo niskiej zawartości siarki, dlatego należy stosować olej napędowy 
nr 2-D S15 jako alternatywę do nr 2-D, i oleju napędowego nr 1-D S15 
jako alternatywy dla oleju napędowego nr 1-D przy temperaturze otoczenia 
poniżej -10 ° C (14 ° F).

RODZAJ	STOSOWANEGO	PALIWA:	
DIESEL - paliwo o ultra niskiej zawartości siarki - Zawartość 
siarki <0,0015% (15 ppm)

Zbiornik paliwa jest zintegrowany z podwoziem i znajduje się po lewej 
- przedniej stronie maszyny. Korek wlewu znajduje się u góry modułu 
podwozia: z przodu / z lewej strony. 

Przez MIERNIK POZIOMU PALIWA poziom paliwa w zbiorniku może być 
monitorowany.  

Jeśli maszyna jest wyposażona w zdalne sterowanie radiograficzne z 
połączeniem powietrznym, poziom paliwa jest pokazywany na wyświetlaczu 
dynamicznym, a dwa wskaźniki LED są przeznaczone do ostrzegania o 
poziomie paliwa. 

9.5.1	Zbiornik	paliwa	/	poziom	paliwa

Korek wlewu można otworzyć i zdjąć, obracając go w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara. 

Po napełnieniu zbiornika załóż korek wlewu, aby zamknąć zbiornik.

9.5.2	Tankowanie	zbiornika	paliwa

Nie	należy	uruchamiać	maszyny	i	jej	silnika,	gdy	
poziom	paliwa	w	zbiorniku	jest	zbyt	niski	lub	gdy	
paliwo	jest	całkowicie	wyczerpane.	Brak	paliwa	może	
spowodować	konieczność	odpowietrzenia	układu	
paliwowego.	W	przypadku	konieczności	odpowietrzenia	
układu	paliwowego	należy	skontaktować	się	z	punktem	
serwisowym	OMEGA.	

Nie	tankować	przy	pracującym	silniku.
Podczas	tankowania	unikaj	przedostawania	się	brudu	lub	
piasku	do	zbiornika.

PRZÓD

KOREK WLEWU
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9.6	Ładowanie	akumulatora	-	nadajnik

Kontrola radiograficzna (nadajnik) działa na akumulatorze. Zaleca się ładowanie / wymianę baterii po 
każdej zmianie. W ramach atrybutów z tym urządzeniem dostarczane są dwie baterie. Z zamiarem - 
mieć jedną baterię w nadajniku, a drugą w ładowarce. 

Zintegrowana	ładowarka	do	baterii	nadajnika	jest	aktywna	
(ładowanie)	tylko	wtedy,	gdy	system	jest	włączony.

Wkładanie	baterii
Dociśnij baterię w kierunku styków nadajnika (1) i włóż ją do obudowy (2).

Wyjmowanie	baterii
Dociśnij baterię do styków jednostki nadawczej (3) i wyjmij ją z obudowy (4).

��
ESC ENTER

LOKALIZACJA 
ŁADOWARKI 

AKUMULATORA DO 
AKUMULATORA 

NADAJNIKA

Umieszczanie	baterii	w	ładowarce
Włóż baterię do przeznaczonej do tego obudowy w ładowarce. Dociśnij 
baterię w kierunku styków ładowarki. Wciśnij akumulator w dół. Rozpoczyna 
się ładowanie akumulatora. Dioda LED na ładowarce będzie świecić 
światłem ciągłym

Po całkowitym naładowaniu 
akumulatora dioda LED na 
ładowarce zacznie szybko migać. 

9.6.1	Akumulator	-	nadajnik	

Nigdy	nie	używaj	uszkodzonych	baterii	(np.	zgniecionych,	
przebitych,	spuchniętych	lub	przeciekających).	Nigdy	
nie	używaj	baterii,	jeśli	zostały	upuszczone	choćby	
raz,	ponieważ	ich	wewnętrzne	elementy	mogły	zostać	
uszkodzone,	nawet	jeśli	nie	jest	to	widoczne	z	zewnątrz.	
Niewłaściwe	użycie	baterii	może	spowodować	zagrożenie	
pożarem,	eksplozją,	przegrzaniem	lub	innymi	zagrożeniami.	

W	szczególności	unikaj:
• zwarcia	styków	baterii
• demontażu,	cięcia,	otwierania,	wciskania,	odkształcania,	wiercenia,	

modyfikowania,	ingerowania	w	baterie	lub	próby	ich	naprawy	w	
jakikolwiek	sposób

• próby	wkładania	przedmiotów	do	baterii
• zanurzania	lub	wystawiania	baterii	na	działanie	wody	lub	innych	

płynów
• umieszczania	baterii	wewnątrz	lub	na	urządzeniach	grzewczych	

(np.	piekarniki,	grzejniki,	kaloryfery)
• umieszczania	baterii	w	pojemnikach	wysokociśnieniowych
• narażania	baterii	na	uderzenia	i	upadki
• Nie	noś	luźnych	baterii	w	kieszeni	lub	torebce	razem	z	metalowymi	

przedmiotami	(takimi	jak	klucze,	monety,	spinacze	biurowe).	
Może	to	spowodować	zwarcie	baterii,	co	prowadzi	do	wysokiej	
temperatury	i	oparzeń.

Używaj	tylko	oryginalnych	akumulatorów	OMEGA	i	ładuj	
je	tylko	za	pomocą	odpowiedniej	ładowarki,	która	jest	
dostarczana	razem	z	tym	urządzeniem.	

SPECYFIKACJA	AKUMULATORA
Numer CZĘŚCI OMEGA 239044

Rodzaj Li-ion

Napięcie 7,4V

Pojemność 1.400mAh

Typowy czas ładowania 3 godz

Poziom zabezpieczeń IP65
Czas pracy nadajnika (w 
przybliżeniu) 9 godz

Konserwacja



Seria 600TS

Instrukcja Obsługi OMEGA seria 600TS 75
440822-PL/v2.4

02-2021

10	 Transport	maszyny

10.1	Jazda,	wciąganie	lub	ściąganie	z	pojazdu	transportowego.

Przed	rozpoczęciem	pracy	z	maszyną	należy	przeczytać	i	
zrozumieć	oznaczenia	bezpieczeństwa,	instrukcję	obsługi	i	
instrukcję	obsługi.

Jazda:
• Przekręć PRZEŁĄCZNIK KLUCZYKA na dolnym panelu kontrolnym do pozycji PLATFORMA. 

Sprawdź, czy wyłącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO został zresetowany, obracając go w 
prawo.

• Wejdź na platformę i zresetuj przełącznik ZATRZYMANIA AWARYJNEGO platformy.
• Funkcje kontrolne platformy testowej.
• Ostrożnie zjechać maszyną z pojazdu transportowego z zamontowaną wciągarką. 

Uwaga:	Hamulce	są	automatycznie	zwalniane	do	jazdy	i	włączają	się	automatycznie	po	
zatrzymaniu	maszyny.

Transport maszyny
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10.2	 Instrukcje	podnoszenia	i	przywiązywania.

Tylko	odpowiednio	wykwalifikowani	pracownicy	mogą	
montować	i	podnosić	maszynę.
Upewnij	się,	że	udźwig	dźwigu,	powierzchnia	ładunkowa	
i	pasy	są	wystarczające,	aby	wytrzymać	ciężar	maszyny.	
Ciężar	maszyny	podano	na	tabliczce	znamionowej.

• Całkowicie opuść platformę. Upewnij się, że przedłużenie pokładu jest schowane, a moduły są 
schowane,

• zamknięte i bezpieczne. Usuń wszystkie luźne elementy z maszyny.
• Określ środek ciężkości maszyny.
• Przymocuj taśmy tylko do wyznaczonych punktów podnoszenia.
• Wyreguluj taśmy, aby zapobiec uszkodzeniu maszyny i utrzymać ją w poziomie.

10.2.1	Podnoszenie	/	mocowanie	lin.

10.2.2	Mocowanie	do	ciężarówki	lub	przyczepy	na	czas	transportu.

• Mocowanie do ciężarówki lub przyczepy na czas transportu.
• Zablokuj przedłużenie platformy w pozycji złożonej.
• Obróć przełącznik kluczykowy selektora kluczykowego do pozycji OFF i wyjmij klucz 

przed transportem.
• Przed transportem wyłącz akumulator przekręcając kontroler do pozycji OFF.
• Sprawdź całą maszynę pod kątem luźnych lub niezabezpieczonych przedmiotów.
• Używaj łańcuchów lub pasów o dużej nośności.
• Użyj co najmniej dwóch (2) łańcuchów lub pasów.
• Wyreguluj taśmy, aby zapobiec uszkodzeniu maszyny.
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IV Uwagi



 
Leemidden	21
2678	ME	De	Lier
Holandia
+31 174 52 59 90
group@omegagroup.eu

Instrukcja obsługi podnośnika nożycowego z napędem gąsienicowym OMEGA serii 600TS
Numer części instrukcji: 440822-PL


	I	Table of Contents
	II Compliances
	III Specifications
	1	Introduction
	2	Safety
	2.1	Safety Alert Symbols
	2.2	Fall Protection
	2.3	Electrocution Hazard
	2.4	Fall Over Hazard 
	2.4 	Other hazards
	2.5 	Fall Hazard
	2.6	Collision Hazards
	2.7	Additional Safety Hazards

	3	Workplace Inspection
	4	Functions Test
	5	Operating Instructions
	5.1	Prestart
	5.2	Control elements
	5.3	Lower control panel - operate and test
	5.4	Platform Controls - Operation and Test
	5.5.1	Drive - platform stowed
	5.5.2	Drive - platform elevated
	5.5.3		Drive speed selection
	5.6	Lift and Lower the platform
	5.7	Levelling Procedure
	5.8	Rotation (only OMEGA 612TS)
	5.9	Hydraulic powered extension decks
	5.10	AC power supply 
	5.11	LED indicators
	5.11	Shut-down procedure

	6	Operating Instructions - radiographic remote control
	6.1	Pre-start
	6.2	Control elements
	6.2.1	Additional information and instruction for use of remote control 
	6.3	Lower control panel - operate and test
	6.4	Radiographic remote Control - Operation and Test
	6.5.1	Drive - platform stowed
	6.5.2	Driving with the platform elevated
	6.5.3	Drive speed selection
	6.6	LIFT and Lower the platform
	6.7	Levelling Procedure
	6.8	Rotation (only OMEGA 612TS)
	6.9	Hydraulic powered extension decks
	6.10		AC power supply 
	6.11	Air-link - Dynamic Display and LED indicators
	6.12	Shut-down procedure

	7	Emergency Systems
	7.1	Emergency Stop
	7.2	Emergency Lowering

	8	Machine Inspections
	8.1	Pre-Start Inspection Checklist
	8.2	Monthly Inspection Checklist
	8.3	Quarterly Inspection Checklist

	9	Maintenance
	9.1	Routine Maintenance
	9.2	Scheduled Maintenance
	9.3	Scissor stack -  maintenance lock 
	9.4	Diesel Particulate Filter (DPF) 
	9.4.1	Operation regeneration process
	9.5 DIESEL Fuel
	9.5.1 Fuel tank / fuel level
	9.5.2 Refueling fuel tank
	9.6 Charging battery - transmitter
	9.6.1 Rechargeable battery - transmitter 

	10	Transporting the machine
	10.1 Driving or winching onto or off of a transport vehicle
	10.2	Lifting and Tie Down Instructions
	10.2.1  Lifting / hosting
	10.2.2  Securing to Truck or Trailer for Transport

	IV Notes

