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FRISKRIVNING

Om du inte läser och följer 
anvisningarna i den här 
manualen kan följden bli 
brand, egendomsskada, 
personskada eller dödsfall.

VARNING 

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

Den här användarmanualen innehåller allmän information om hur 
ActSafe ACX Power Ascender används på ett säkert sätt och vilka 
risker som föreligger i samband med användningen. Den innehåller 
även en beskrivning av underhållsarbeten. 

Använd aldrig utrustningen om du inte har läst och förstått den 
här manualen och genomgått en av ActSafe godkänd utbildning 
i användningen av Power Ascender-systemet. ActSafe Systems 
AB, våra partners och dotterbolag friskriver sig från allt ansvar för 
skador, personskador eller dödsfall som beror på att utrustningen 
använts på ett sätt som inte överensstämmer med den här 
manualen. 

Den här manualen kan uppdateras utan föregående meddelande. 

För mer information om uppdateringar och säkerhetsvarningar,  
besök www.actsafe.se



INLEDNING

A
Om ActSafe  A.01

Om den här manualen  A.02

Definitioner  A.03

FÖRORD

TÄNK PÅ FÖLJANDE:  

En Power Ascender är ett 

högteknologiskt hjälpmedel  

som måste hanteras med  

största varsamhet.

Tack för att du valt ActSafe ACX ascender 
från ActSafe Systems.

Denna ascender är utformad som en 
ultraportabel och mångsidig lyftutrustning 
för lyft av personer eller utrustning på ett 
säkert och effektivt sätt. Den innebär en 
revolution för arbeten i vertikala miljöer.



A.01 OM ACTSAFEA
ActSafe är en pionjär inom motordrivna 
vinschar som utvecklat högpresterande 
utrustning sedan 1997.

ActSafe har ett världsomfattande 
återförsäljarnät bestående av engagerade 
specialister som säljer våra innovativa 
produkter till vitt skilda typer av användare. 
Våra Power Ascenders har använts för att 
installera fyrverkeripjäser i Eiffeltornets topp, 
rädda gisslan från pirater till sjöss och för viktigt 
logistikstöd på havsbaserade vindkraftverk.

ActSafes produkter skapar helt nya 
möjligheter vid arbete i vertikala miljöer. 

Vi engagerar oss helhjärtat i våra kunder och gör 
vårt yttersta för att leverera produkter och tjänster 
av högsta kvalitet. 



A.02 OM DEN HÄR MANUALEN

Den här manualen innehåller detaljerad 
information om produktens egenskaper och 
säkerhet. Men den här manualen kan inte 
ersätta utbildning och erfarenhet. Ascendern får 
endast användas av personal som genomgått 
utbildning som är godkänd av ActSafe. 

Extra viktig säkerhetsinformation är i hela 
den här manualen markerad med orden ”Fara”, 
”Varning”, ”Obs” och ”Rekommendation”. 

FARA

VARNING

Om du inte följer anvisningar eller 
träningsmetoder kan följden bli ALLVARLIG 
PERSONSKADA eller. DÖDSFALL.

Om du inte följer anvisningar eller 
träningsmetoder kan följden bli PERSONSKADA  
eller EGANDOMSSKADA.

REKOMMENDATION
Anvisningar och tips om hur ascendern 
används på bästa sätt.

 i

Obs!
Viktig information om bruk av utrustning som 
används tillsammans med. ascendern.

 



A.03 DEFINITIONER

Aktivt/belastat rep
Den belastade änden av repsystemet som 
används för arbetspositionering. 

Förankring 
Fästpunkt för rep eller ascender.

Uppfirning
Förflyttning uppåt på repet.

Backupsystem
Ett repsystem som fångar upp belastningen 
vid fel på det primära repet. Godkänt enligt 
gällande krav på backupsystem.

Kompetent person
Person med adekvat utbildning, erfarenhet  
och certifiering. 

Nedfirning
Förflyttning nedåt på repet.

Passivt rep
Den avlastade änden av repsystemet som 
används för arbetspositionering.

Primärt rep
Det primära repet som används med 
ascendern. Repet ska vara 11 mm tjockt och 
godkänt enligt EN 1891 A eller vara ActSafes 
lyftrep för utrustning beroende på tillämpningen.

Användare/operatör
Den person som manövrerar ascendern, 
antingen med hastighetsreglaget eller via 
fjärrkontrollen. 

Sekundärt rep
Se backupsystem.

SWL
Säker arbetsbelastning. Den maximala 
belastning (som godkänts av en kompetent 
person) som lyftutrustningen får lyfta upp, sänka 
ned eller hålla hängande under bestämda 
användningsförhållanden. 

WLL
Maximal arbetsbelastning. Den maximala 
belastning som lyftutrustningen är konstruerad 
för att lyfta upp, sänka ned eller hålla 
hängande. 



PRODUKTSÄKERHET  
OCH SYSTEMBESKRIVNING

B
Produktsäkerhet  B.01

Undantag för användning B.02

Systembeskrivning B.03

Repmekanism B.04



B.01 PRODUKTSÄKERHET

v

De personer som använder ActSafes ascender måste ha genomgått en 
utbildning om säker användning av ascendern hos ActSafe Systems AB eller 
hos en auktoriserad utbildningspartner eller återförsäljare för ActSafe.

ActSafes ascender måste kontrolleras före varje användningstillfälle av en 
kompetent person. Den ska dessutom genomgå minst en inspektion per  
år av ActSafe Systems AB eller en person som auktoriserats av ActSafe.  
De nationella bestämmelserna kan föreskriva mer frekventa inspektioner. 

B
 



 »  För andra ändamål än de som den  
är avsedd för.

 » I explosiva miljöer.

 »  Om den modifierats på något sätt av andra 
än ActSafe Systems.

 »  Efter ett fritt fall från en höjd på mer än 0,5 
meter mot en hård yta eller om den utsatts för 
liknande, kraftiga stötar.

 »  Om den använts på felaktigt sätt så att delar 
och komponenter kan ha skadats.

 »  Ascendersystemet får inte utsättas för stora 
stötkrafter som orsakas av att personer eller 
laster faller mot systemet.

 »  Med annat batteri än ActSafe  
ACX-originalbatterier.

 »  Med annan batteriladdare än ActSafe  
ACX-originalladdare.

 »  Med ActSafe ACX-batteri och/eller ACX-
laddare som skadats eller modifierats.

 »  Om användaren inte är säker på hur 
ascendern används på ett säkert sätt.

 »  Om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, 
droger eller läkemedel som gör dig olämplig 
att använda utrustningen. 

 »  Utan att du genomfört en kontroll före 
användning.

B.02 ASCENDERN FÅR INTE ANVÄNDAS: 



Repstyrning 

Repskyddslås

Ascenderns  
positioneringspunkt.  

Se D.04B B.03 SYSTEMBESKRIVNING

Repskydd 

Karbinhake

Nödstopp 

Anslutningsslinga 

Titanskruv för slinga

Strömbrytare och indikator 

Hastighetsreglage 

VARNING
Anslutningsslingan är den enda punkten 
för anslutning av ascendern till en person, 
förankring eller last. 



Batterilås

Spak för  
nedfirning i nödfall

Batteri 

Batterilås 

Batteriindikator

Batteriband 
(inte för last)

Lyfthandtag 
(inte för last)

Märkskylt

Vid leverans är 
ascendern försedd med 
en märkskylt på höljet. 
Märkskylten får inte  
tas bort!

ACX-ascendern 
är godkänd enligt 
maskindirektivet 
2006/42/EG för lyft av 
både personer och 
utrustning med en  
arbetsbelastning (WLL/
SWL) på 200 kg.



B.04 REPMEKANISM

Repstyrning 

Kniv 

Repgrepp 

Repskydd 

Användaren kan ta bort ascenderns 
positioneringspunkt, men den får enbart 
monteras av ActSafe eller ett servicecenter 
som är godkänt av ActSafe.



REP

C
Reptyp och förberedelser  C.01



C C.01  REPTYP  
OCH FÖRBEREDELSER

Rekommendationer för rep

Vilka rep som rekommenderas för  
ACX-ascendern beror på tillämpningen 
och om det är personer eller utrustning 
som ska lyftas.

Lyft av utrustning 

ActSafes lyftrep för utrustning (ELR) 
är det enda repet som är godkänt 
för utrustningslyftsystemet och kan 
beställas hos ActSafe eller din  
ActSafe-återförsäljare. 

Lyft av personer

Alla rep som används för lyft av 
personer måste uppfylla kraven i EN 
1891 A och ha en diameter på 11 mm 
samt vara fasta. Vi rekommenderar 
att de rep som du använder för 
ActSafes ascender har godkänts i 
vårt lämplighetstest. En lista över 
lämpliga rep och en beskrivning av 

vårt testförfarande, om du själv vill 
genomföra lämplighetstest, finns på 
vår webbplats. Du kan även kontakta 
ActSafe-återförsäljaren för närmare 
information. Skälet till att vi har den 
här replistan är att mjukare rep inte 
är lämpliga för ActSafes ascender. 
Mjukare rep ska undvikas därför att  
de deformeras vid belastning, har 
sämre grepp och kan även klämmas  
i repgreppet. 

Blötläggning (gäller endast 
polyamidrep)

Vi rekommenderar att endast blötlagda 
rep används med ActSafes ascender. 
Nya rep ska läggas i kallt vatten  
(< 40 °C) i 24 timmar och därefter 
torkas långsamt.

Detta gör repen lämpligare för 
användning med ActSafes ascender 
av två skäl:

Vilket rep som ska väljas 
beror på om ascendern 
ska användas för upp- eller 
nedfirning av utrustning 
eller personer. 

Kontakta din ActSafe-
leverantör eller besök 
ActSafes webbplats för  
den senaste listan över 
lämpliga rep. 



       1. Repets densitet 
Blötläggning ger repet högre 
densitet. Fibrerna suger åt sig 
vattnet och krymper när de torkar. 

Resultatet blir att fibrerna ligger 
tätare mot varandra och att repets 
mantel ligger tätare mot repets 
kärna. Detta gör repet fastare och 
medför att repmanteln glider och 
deformeras mindre, vilket i sin tur 
ger bättre grepp i ascendern.

  2. Upplöst olja 
Under tillverkningsprocessen 
tillsätts en del olja i fibrerna för att 
minska friktionen mellan dem. När 
repet blötläggs i kallt vatten löses 
en del ytlig olja i repmanteln upp. 
Detta förbättrar greppet ytterligare. 
Blötlägg inte repen i varmt vatten. 

Följden blir att mer olja löses upp, 
vilket får en negativ inverkan på 
repets egenskaper. 

REKOMMENDATION
Ett nytt rep får längre livslängd om det blötläggs i kallt vatten innan 
det används första gången. 

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

 i

VARNING
Se alltid till att repet är i gott skick. 





ALLMÄNNA  
SÄKERHETSANVISNINGAR  
OCH LYFTSYSTEM 

D
Allmänna säkerhetsanvisningar  D.01

Lyft av personer D.02

Checklista för personers säkerhet D.03

Förberedelser inför lyft av  
personer D.04

Lyft av utrustning, material  
och verktyg D.05

Grundläggande säkerhetsregler  
för lyft  D.06

Förberedelser inför lyft D.07

ActSafes utbildningsnätverk D.08



D D.01 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

 »  Använd ascendern enligt 
anvisningarna i den här 
användarmanualen och de 
arbetsinstruktioner (lyftplan, 
åtkomstplan) som upprättats.

 »  Enbart utbildade och kompetenta 
användare får använda ACX-
ascendern och tillhörande utrustning.

 »  Planera och utvärdera ditt arbete 
noggrant. Det ska finnas en färdig 
räddningsplan.

 »  Planera för en lämplig övervakning 
av arbetet.

 »  Genomför en muntlig 
säkerhetsgenomgång innan  
arbetet påbörjas.

 »  Använd endast godkänd och 
inspekterad utrustning. Detta 
gäller ascendern, den personliga 
skyddsutrustningen och/eller 
lyftutrustningen

 »  Utrustningen ska inspekteras i 
enlighet med lokala föreskrifter. 
Ascendern ska genomgå en 
dokumenterad inspektion minst en 
gång om året. 

 »  Kontrollen av ascendern före 
användning ska utföras enligt 
medföljande inspektionsvägledning 
(se F.11).

 »  Använd vid behov personlig 
skyddsutrustning som t.ex. 
hjälm, skyddshandskar och 
skyddsglasögon.

 »  Håll händer, hår och lösa 
klädesplagg borta från rörliga delar.

 »  Håll alltid ett öga på repstyrningen 
för att säkerställa att repet löper 
smidigt genom repmekanismen.

ACX-ascendern är avsedd 
för lyft av både personer 
och utrustning. För dessa 
tillämpningar gäller olika 
systemkrav som beskrivs 
på följande sidor.

FARA
ANVÄND INTE ascendern om 
du är trött, sjuk eller påverkad av 
alkohol, droger eller läkemedel 
som gör dig olämplig att använda 
utrustningen. 

VARNING
HÅLL INTE i det belastade 
repet vid uppfirning – det finns 
risk för klämskador.





När ACX-ascendern används för lyft av personer 
måste personlig skyddsutrustning som är  
godkänd för höjdarbete, rope access och/eller 
repräddning användas.

Grundläggande krav:

Repsystemet ska bestå av ett primärt repsystem  
och ett sekundärt repsystem (backupsystem).

Vid lyft av personer ska det primära repet som 
används i ascendern vara godkänt enligt EN1891 A 
och ha en diameter på 11 mm. Även backupsystemet 
måste uppfylla gällande krav.

Repsystemen ska anslutas till var sin förankring som 
uppfyller gällande krav för lyft av personer. En kompetent 
person ska bedöma om förankringspunkterna är 
tillförlitliga och säkra att använda.

D.02 LYFT AV PERSONER D.03  CHECKLISTA FÖR LYFT AV PERSONER

Observera följande innan du använder utrustningen:

 » Kontrollera all utrustning och alla komponenter.

 »  Bär lämpliga kläder och bind upp lösa kläder och långt hår.

 » Undvik för kraftiga pendlingar vid nedfirning/uppfirning. 

 »  Använd endast ascendern om du genomgått en utbildning 
som är godkänd av ActSafe.

 » Se till att det finns en färdig nödplan.

FARA
ANVÄND ALDRIG ascendern utan backupsystem. 
Var särskilt noga med systemets lämplighet vid 
lyft av mer än en person.

 

 

 

 

 

Vid lyft av personer ska den medföljande ActSafe-
karbinhaken bytas mot en annan anslutning som är 
godkänd enligt EN 362 (eller annan godkänd och låsbar 
koppling vid användning utanför EU). Alla övriga delar på 
ascendern får endast bytas mot ActSafes originaldelar av 
en servicetekniker som godkänts av ActSafe.

Obs! 



2-repssystem

Obs!
Vid firning med ascendern måste användaren bära en 
fallskyddssele som är lämplig för arbetspositionering/rope access. 

 

REKOMMENDATION i
En sittbräda rekommenderas för högsta komfort och säkerhet.

Hjälm

Handskar

Backuprep

Backupanordning

Ascender/
firningssystem

Sele – hög fästpunkt 

Sele – låg fästpunkt 
Sele

Primärt rep

Backuprep

Primärt rep



D.04  FÖRBEREDELSER INFÖR 
LYFT AV PERSONER

VARNING
Håll alltid i det avlastade repet när 
ascendern ansluts till en förankring.

Aktivt/löpande
Grundläggande  
konfiguration

Här visas de fyra standardkonfigurationer 
som är lämpliga för lyft med ACX-ascendern. 
De visas endast som en illustration. För 
närmare information, kontakta din lokala 
ActSafe-leverantör eller ActSafe direkt.

REKOMMENDATION
Höj säkerheten genom att använda olika 
färger på rep för olika repsystem.

 i



Hög riggning
Grundläggande 
konfiguration

Låg riggning 
Grundläggande 
konfiguration

Dubbel belastning



Block
Endast för 
specialister

Block
Endast för 
specialister. 
Blockriggning på 
enkel förankring



Ascenderns  
positioneringspunkt  
Korrekt användning

 

Obs!
Denna konfiguration kan användas när ascendern 
riggas till en förankring och när användaren vill 
undvika att ascendern faller då repet avlastas. Men 
ascendern måste kunna rotera fritt när den  
är upphängd. 

 
Använd inte ascenderns positioneringspunkt 
som en förlängning av förankringen för att skapa 
blocksystem. Annars uppstår dubbel belastning  
på ramplattan, slingskruven och anslutningsslingan 
med risk för att du får otillräcklig säkerhetsfaktor  
på anslutningsslingan. 

VARNING!



D.05  LYFT AV UTRUSTNING, MATERIAL  
OCH VERKTYG

ACX-ascendern är i kombination med ActSafes lyftrep 
för utrustning (ELR) godkänd enligt maskindirektivet 
som system för lyft av utrustning, förutsatt att all övrig 
utrustning också uppfyller lyftkraven. 

Lyftsystemet ska anslutas till en lämplig förankring 
som uppfyller kraven för lastlyftande förankringar (en 
kompetent person ska bedöma om förankringen är 
tillförlitlig och säker att använda). 

REKOMMENDATION
Lyftoperationer utförs bäst av ett team bestående  
av tre personer. En lyftledare, en lastkopplare och  
en ascenderoperatör. 

 i

Obs!
För lyft av utrustning kan den medföljande karbinhaken 
från ActSafe bytas mot valfri, godkänd schackel med en 
lägsta maximal arbetsbelastning (WLL) på 0,5 ton.  
Alla övriga delar på ascendern får endast bytas mot 
ActSafes originaldelar av en servicetekniker som 
godkänts av ActSafe.

 



Försök inte lyfta fasta eller  
blockerade föremål. Stå inte under hängande last.

D.06  GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSREGLER FÖR LYFT 

Håll dig på säkert avstånd från lasten  
under lyftet.

Använd handsignaler eller 
radiokommunikation under lyftoperationen.

Håll hela tiden ett öga på lasten under lyftet.

Dra inte laster åt sidan.

Överskrid inte den säkra arbetsbelastningen 
(SWL) för hela lyftsystemet.

Undvik överdriven krypdrift  
(dvs. korta pulser med motorn).



D.07   FÖRBEREDELSER  
INFÖR LYFT

Här visas de fyra 
standardkonfigurationer som 
är lämpliga för lyft med ACX-
ascendern. De visas endast 
som en illustration. För närmare 
information, kontakta ActSafe eller 
en ActSafe-återförsäljare.

Riggad upptill
Grundläggande 
konfiguration

Riggad nedtill
Grundläggande 
konfiguration

Löpande ascender
Endast för 
specialister

VARNING
Se till att repet INTE hindras  
eller blockeras när det löper  
in i ascendern.

Obs!
Ascenderoperatören 
måste hela tiden övervaka 
det avlastade repet vid 
lyftoperationer så att repet 
inte snor sig när det löper  
in i ascendern.

 

Block
Endast för  
specialister

Dubbel belastning



D.08  ACTSAFES  
UTBILDNINGSNÄTVERK

ActSafe Power Ascender är ett extremt 
mångsidigt och högteknologiskt lyftverktyg som 
är avsett för krävande miljöer. 

Arbetet med en ascender kräver erfarenhet, 
kompetens och ingående kunskaper om 
ascenderns möjligheter och begränsningar. 
Därför är utbildning av största vikt. 

ActSafes utbildningsprogram erbjuds genom 
vårt nätverk av ytterst kompetenta instruktörer 
som är specialister på sina respektive 
arbetsområden. De ser till att du får ut mesta 
möjliga av din ActSafe ascender. 

ActSafes utbildning erbjuds för olika 
kunskapsnivåer och användningsområden 
och kan anordnas på plats eller på 
utbildningscenter världen över. Kontakta din 
lokala återförsäljare eller ActSafe för närmare 
information om utbildningsmöjligheterna. 



Lyft av personer Lyft av utrustning

ActSafes utbildning har utvecklats som ett modulsystem som kan anpassas 
till kundens nivå och behov. Efter avslutad kurs kan operatören använda 
ascendersystemet på ett säkert och korrekt sätt. Kontakta ActSafe för 
kundanpassade utbildningslösningar.

LYFT AV PERSONER 
ACTSAFE AVANCERAD

Erfarenhet: Rope access och 
repräddning för professionella 
användare.

Längd: Minst 1 dag

Denna utbildning ske ge 
professionella repklättrare 
ingående kunskaper om 
möjligheterna med att integrera 
en ascender i repsystemet.

LYFT AV PERSONER 
ACTSAFE BAS

Erfarenhet: Innehar ett giltigt 
certifikat för höjdarbete.

Längd: Minst 2 dagar

Detta är en moduluppbyggd 
utbildning för framtida 
ascenderoperatörer som 
ger dem de kunskaper och 
färdigheter de behöver för 
att använda ascendern för 
bestämda arbetsuppgifter. 
Utbildningens upplägg och 
längd beror på deltagarnas 
kunskapsnivå.

ACTSAFE  
LYFT AV UTRUSTNING

Erfarenhet: Deltagarna ska 
ha genomgått utbildningen för 
höjdarbete och måste uppfylla 
de lagstadgade kraven för lyft 
av last. 

Längd: 4 timmar

Denna utbildning är avsedd 
för specialister som kommer 
att använda ascendern som 
standardverktyg för lyft av 
utrustning.



BATTERISKÖTSEL

E
Ascenderns batteri  E.01

Prestanda E.02

Portabel strömförsörjning E.03 

Laddning av batteri E.04

Batteriindikator E.05

Nedfirning med fullt batteri E.06

Anslutning och bortkoppling  
av batteriet från ascendern E.07

Lagring och transport E.08

Batteriets livslängd och  
avfallshantering E.09



För att säkerställa bästa livslängd 
och prestanda rekommenderar 
ActSafe att användarna följer dessa 
skötselråd för batterierna: 

 »  Batteriet kan vara anslutet till  
ACX under transport eller  
under kortare tid (en vecka).  
Vid längre tids förvaring  
ska batteriet kopplas loss  
och underhållsladdas var  
tredje månad.

 »  Ladda alltid batteriet så snart  
som möjligt efter användning.

 »  Koppla loss batteriet från laddaren 
efter laddning.

 »  Lagra alltid batteriet fulladdat.

 »  Lagra batteriet i en temperatur  
på 5 °C till 25 °C.

ActSafes ascender drivs av 
specialutvecklade batterier baserade 
på litiumteknik med mycket hög 
energitäthet. De är mycket kompakta, 
lätta och extremt kraftfulla.  
På grund av batteriernas höga 
energinivå är det ytterst viktigt att de 
hanteras varsamt och att användaren 
har läst följande avsnitt mycket noga. 
Detta är viktigt för din egen säkerhet, 
men även för att batterierna ska nå 
maximal livslängd och prestanda.

E.01  ASCENDERNS BATTERIE
FARA
Underlåtenhet att följa dessa  
anvisningar kan leda till  
egendomsskador, ALLVARLIGA 
PERSONSKADOR  
ELLER DÖDSFALL.

 

 

 

 

Obs! Batteriets livslängd
Under normala 
arbetsförhållanden förväntas 
batteriet hålla i 3–5 år eller 
ungefär 500 laddningscykler. 
Livslängden beror på hur 
mycket last som lyfts och den 
omgivande temperaturen. 

Se även avsnitt E.09.

 

 



Allmänna riktlinjer och varningar

 »  Batteriet ska laddas på en säker 
plats på betryggande avstånd från 
antändligt eller brandfarligt material. 

 »  Lämna inte batteriet utan tillsyn  
under laddning.

 »  Om batteriet är varmt, låt det svalna 
till rumstemperatur innan det laddas.

 »  Sluta omedelbart att använda 
batteriet eller laddaren i följande fall:

 -  Om det finns synliga skador på 
höljet, kablarna eller kontakterna, 
inklusive batterikontakterna på 
ascendern.

 -  Om batteriet har fallit, eftersom det 
kan finnas invändiga skador som 
inte är synliga.

 -  Om batteriet avger en ovanlig lukt, 
känns varmt, avger rök, ändrar form 
eller upplevs onormalt på något 
annat sätt. Eftersom en fördröjd 

kemisk reaktion kan uppstå ska 
batteriet hållas under uppsikt i  
minst 15 minuter på en säker plats 
på betryggande avstånd från 
brännbart material.

 »  Använd endast ActSafe ACX 
originalbatteriladdare.

 »  Demontera eller modifiera aldrig 
batteriet på något sätt. Batteriet 
innehåller säkerhets- och 
skyddselektronik som, om den 
skadas, kan leda till att batteriet 
alstrar värme, exploderar eller 
antänds.

 »  Utsätt inte batteriet för vatten.

Batterihanteringssystem (BMS) 

ACX-batterier har inbyggd 
säkerhetselektronik som konstant 
övervakar och reglerar laddningsnivå, 
temperatur och energiförbrukning 
hos samtliga celler i dessa batterier. 

Batterihanteringssystemet stänger 
av batteriet tillfälligt vid överhettning 
eller överladdning för att förebygga 
skador på batteriet samt förhindra 
att det blir instabilt eller fattar eld. Vid 
för låg laddning (djupurladdning) 
eller utslitna battericeller kan 
batterihanteringssystemet permanent 
stänga av batteriet. Detta förhindrar 
att batteriet blir instabilt och farligt för 
användaren.

När batteriet används och laddas 
korrekt får det avsevärt högre 
säkerhet och längre livslängd tack 
vare batterihanteringssystemet. 
Batterihanteringssystemet kan dock inte 
skydda batteriet mot grov felanvändning 
enligt ovan. Följ ActSafes anvisningar 
för skötsel av batteriet så säkerställs 
längsta möjliga livslängd.

FARA
Använd inte andra batteriladdare. De kan skada 
batteriet och ge upphov till giftiga gaser som 
orsakar brand.



E.02  PRESTANDA

Ascenderns prestanda

När batteriet används har ascendern 
en lyftkapacitet på upp till 200 kg 
eller en sträcka på upp till 200 
m. Sträckan beror på lasten och 
omgivningstemperaturen. Den optimala 
arbetstemperaturen är  
5 °C till 35 °C. Det maximala 
temperaturområdet är −10 °C till 40 °C.  
Batteriets prestanda påverkas i hög 
grad under extrema förhållanden. Se 
diagrammet för närmare information.

Batterikapacitet

Låga temperaturer:  
Batteriets kapacitet påverkas av 
temperaturer under 5 °C som till 
en början försämrar lyftprestandan 
(hastigheten) och påverkar lyftsträckan. 
Batteriet beter sig som om det inte 
är fulladdat, men värms upp under 
de första minuterna i drift. Ascendern 
återfår efter hand lyftprestandan, men 
lyftsträckan försämras beroende på 
omgivningstemperaturen. 

Höga temperaturer:  
Batteriets prestanda påverkas av 
temperaturer över 40 °C som orsakar 
en hög invändig temperatur i batteriet 
och därmed försämrad lyftsträcka. 
Om batteriet överhettas stänger 
batterihanteringssystemet av  
batteriet tills det svalnat till  
normal arbetstemperatur. 

REKOMMENDATION

Obs!

Vid användning i kalla miljöer ska 
optimal batteritemperatur och 
prestanda bevaras genom att 
batteriet förvaras i transportlådan 
så länge som möjligt. 

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

Gamla och nya batterier har inte 
samma prestanda och alla siffror 
baseras på nya batterier.

 i

 



ActSafes portabla strömförsörjning

ActSafes portabla strömförsörjning är 
ett bra alternativ till batterier, speciellt 
för operationer med många lyft, korta 
sträckor eller i extrema temperaturer. 
Följande lyftsträckor kan uppnås  
i 20 °C:

100 kg       500 m 

200 kg      150 m

Den begränsande faktorn 
är ascenderns temperatur. 
Ascendermotorn blir varm vid lyft av 
tung last över långa sträckor, speciellt 
i varma omgivningar där värmen har 
svårt att avvika. Vid överhettning kan 
ascendern stängas av tillfälligt för att 
skydda motorn mot skador.

Lyftsträckor med batteridriven ascender och en last på 100 kg, 
150 kg och 200 kg i olika temperaturer. 

250 m

200 m

Lyftsträcka

Last

100 kg 150 kg 200 kg 

150 m

100 m

50 m

820 ft

656 ft

492 ft

328 ft

164 ft

0 0

−10 °C

0 °C

20 °C

40 °C

E.03  PORTABEL  
STRÖMFÖRSÖRJNING

Obs!
Alla värden på den här sidan avser arbetstemperaturer. Ascendern och 
speciellt dess batteri ska lagras i en temperatur mellan 5 °C och 25 °C för 
optimal prestanda och livslängd. För närmare information, se avsnitt E.08.

 



Obs!
Laddningen ska ske på  
en torr plats. 

Håll laddaren skild från 
nätspänningen när den  
inte används.

 

ACX-batteriet kan laddas till valfri 
laddningsnivå utan att någon 
minneseffekt uppstår. Det är viktigt 
att batterierna laddas med en 
originalladdare från ActSafe ACX.

Laddningstiden beror på batteriets 
laddningsnivå. Den maximala 
laddningstiden är 80 minuter. Under 
laddningen indikeras den aktuella 
laddningsnivån med batteriets 
lysdioder och batteriet är fulladdat när 
alla fyra lysdioder lyser med fast sken. 

E.04  LADDNING AV BATTERI

Balansering: 

När batteriet är fulladdat börjar 
batterihanteringssystemet att balansera 
batteriet i ytterligare  
tio minuter. Balansering är en process 
där batterihanteringssystemet jämnar 
ut laddningsnivåerna i batteriets alla 
celler i syfte att optimera batteriets 
livslängd och prestanda.  
Batteriets lysdioder blinkar långsamt 
när balanseringen slutförts. 

1.  Anslut laddaren till nätspänningen. 

2. Anslut batteriet till laddaren.

3.  Laddning med konstant ström som styrs 
av batterihanteringssystemet. Batteriet 
är fulladdat när alla fyra lysdioderna på 
batteriet lyser med fast sken.

4.  Tio minuters balansering som indikeras 
av att alla lysdioder lyser med fast 
sken. Lysdioderna blinkar långsamt när 
balanseringen slutförts.

5. Koppla loss batteriet från laddaren.

6.  Koppla loss laddaren från nätspänningen.

VARNING
Förhindra elchock genom att 
inspektera laddarkablarna och 
isoleringen på uttaget innan 
batteriet laddas.

FARA
Vidrör inte batteriladdaren med 
våta händer under laddning och 
koppla inte loss stickkontakten 
genom att dra i kabeln.



 

Batteriindikatorn är placerad på 
batteriets baksida och aktiveras med 
tryckknappen bredvid lysdioderna. 
Batteriindikatorn har fyra lysdioder 
som var och en representerar  
25 % laddning.

Elektroniken i ACX-ascendern och 
ACX-batteriets batterihanteringssystem 
tillåter nedfirning med fulladdat batteri 
utan risk för överladdning och eventuella 
följdskador, men det rekommenderas inte 
som standardförfarande.

Under nedfirning alstrar ascendern 
energi som lagras i batteriet så länge 
det har lagringskapacitet. Om batteriet 
är fulladdat regleras hastigheten 
automatiskt av ascenderns elektronik så 
att överladdning förhindras. Vid långa 
nedfirningar med tung last kommer 
hastigheten sannolikt att sänkas markant 
och det kan även hända att ascendern 
automatiskt stängs av tillfälligt.

E.05  BATTERIINDIKATOR E.06  NEDFIRNING MED  
FULLADDAT BATTERI

Lysdioder Kapacitet

1 röd, 3 gröna 75-100 %

1 röd, 2 gröna 50-75 %

1 röd, 1 grön 25-50 %

1 röd 0-25 %

Obs!
Utför aldrig nedfirning 
med fulladdat batteri som 
standardförfarande. 

 

REKOMMENDATION
Förbättra nedfirningen genom att 
tömma det fulladdade batteriet. 
Kör ascendern på maximal 
hastighet utan last i två minuter 
innan nedfirningen påbörjas. 

 i



VARNING
Kontrollera vid 
anslutning eller 
losskoppling av 
batteriet att det hålls 
eller säkras  
av batteribandet. 

E.07  ANSLUTNING OCH LOSSKOPPLING AV 
BATTERIET FRÅN ASCENDERN 

Lossa batteriet genom att 
dra i batteribandet med 
fingret eller en karbinhake. 

Anslutning av batteriet: 

Skjut upp batteriet på ascendern 
och kontrollera att det är fastlåst. 
Batterilåset ska snäppa i läge (med 
ett klickljud). 

   Håll i batteriet 
och skjut 
frigöringsspärren 
uppåt.

1

1 2

2

Losskoppling av batteriet



Batteriets livslängd beror på en rad 
olika faktorer, t.ex. hur intensivt det 
används, antalet laddningscykler, 
förvaringstemperatur med mera. Av det 
skälet är det mycket svårt att närmare 
ange livslängden på ett batteri. Se även 
avsnitt E.01. Batterihanteringssystemet 
övervakar kontinuerligt tillståndet 
hos alla celler i batteriet och stänger 
automatiskt av batteriet om cellerna 
blir alltför slitna. I så fall går det inte att 
använda batteriet mer. 

Batteriet får inte brännas eller slängas 
bland de vanliga soporna. Batteriet ska 
lämnas in på en återvinningscentral 
enligt gällande bestämmelser.

 »  Batterier som lagras i temperaturer 
under 5 °C får markant sämre 
prestanda vid drift, men den låga 
lagringstemperaturen orsakar inga 
permanenta skador.

 »  Produktgarantin är begränsad till 
material- och tillverkningsfel.  
Garantin täcker inte följdskador. 

 »  Alla litiumjonbatterier degenereras 
över tid, även om de lagras på rätt 
sätt. Koppla loss batteriet om det 
ska förvaras under en längre tid 
med 100 % laddning.

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

 »  Lagra helst batteriet i en 
rumstemperatur på mellan 5 °C  
och 25 °C. Lagring i högre 
temperaturer leder till 
prestandaförluster och  
kortare livslängd.

 »  Lagra inte batteriet i högre 
temperaturer än 60 °C, annars 
finns risk för permanenta skador på 
batteriet som även kan börja brinna.

 »  Användaren övertar allt ansvar 
för alla risker i samband med den 
litiumbaserade batteritekniken.

E.08  LAGRING OCH TRANSPORT E.09  BATTERIETS LIVSLÄNGD  
OCH AVFALLSHANTERING

Obs! 

VARNING
Ett tomt batteri eller ett batteri  
med låg laddningsnivå kan få 
irreparabla skador vid lagring 
(djupurladdning). 

Batterierna är klassade som 
farligt gods (klass 9 UN 3480 
litiumjonbatterier) och ska  
hanteras och transporteras  
på motsvarande sätt. Defekta 
batterier får inte transporteras.
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F.01  ANSLUTNING TILL REP

Ascendern ska vara avstängd när repet laddas.  
Säkerställ att ascendern är avstängd genom att trycka in nödstoppet.

1.  Öppna repskyddet genom att 
dra i det och samtidigt trycka 
repskyddets lås åt höger.

2.   Mata repet moturs genom spåret i 
repstyrningen och runt repgreppet.

3.   Fortsätt mata repet moturs.



VARNING

4.  Mata repet genom spåret i 
repstyrningen. Sträck repet en 
aning. Repet dras då in i repgreppet 
så att det blir enklare att stänga 
repskyddet. 

Kontrollera alltid att repet är 
korrekt fastsatt och har en 
stoppknut i andra repänden. 
Om repet inte sätts fast korrekt 
kan följden bli skador på repet 
samtidigt som ascendern förlorar 
greppet av repet.

Ladda repet när ascenderns 
nödstopp är aktiverat. Därmed 
förhindras oavsiktlig aktivering via 
fjärrkontrollen.

Kontrollera att repskyddet är låst 
i stängt läge.5.  Stäng repskyddet och kontrollera 

att det är låst. Repskyddets lås 
ska snäppa i läge. Du ska höra ett 
tydligt klickljud. Försök aldrig stänga 
repskyddet med våld.

Belastat rep Avlastat rep



F.02  AKTIVERING AV ASCENDERN

Innan du aktiverar ascendern måste du först kontrollera att 
nödstoppsknappen är utdragen. Slå på ascendern genom att hålla 
strömbrytaren intryckt i två sekunder. Den gröna indikatorn börjar blinka  
och ascendern utför ett självtest som tar några sekunder. 

Ascendern är klar att användas när du hört ett tydligt klickljud inifrån 
ascendern (bromstest) och den gröna lysdioden lyser med fast sken.  
Ascendern är påslagen i fyra timmar efter den senaste operationen.

Obs!
Ascendern har ingen 
standbyfunktion, utan 
kan endast slås på med 
strömbrytaren. 

 

BLINKAR Ascendern startar upp och utför ett självtest.
GRÖNT
GRÖNT  Ascendern är påslagen och klar att användas.

BLÅTT    Ascendern manövreras med fjärrkontrollen. 

ORANGE    Överhettning indikeras när strömbrytaren trycks in då 
ascendern är överhettad.

RÖTT    Ett fel har detekterats och ascendern kan inte användas. 
Starta om ascendern. Om den röda indikatorn fortsätter  
lysa vid start, se felsökningsschemat.



F.03  UPPFIRNING OCH NEDFIRNING

Förflytta ascendern uppåt på repet genom att 
vrida hastighetsreglaget bakåt. När du släpper 
hastighetsreglaget återgår det till neutralt läge 
och ascendern stannar.

Vrid hastighetsreglaget åt andra hållet får att 
förflytta dig nedåt på repet.

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

Rörelse  
nedåt

Rörelse  
uppåt

VARNING
Håll inte i det belastade repet direkt ovanför ascendern. 
Risk för personskador.

REKOMMENDATION
Förhindra en pendlande rörelse när du startar från 
marken genom att stå mitt under förankringspunkten.

 i

Obs!
Kontrollera att det avlastade repet smidigt matas ut ur 
ascendern. Var speciellt försiktig när du matar in det lösa 
repet i ascendern vid nedfirning.

Det inbyggda, elektroniska övervakningssystemet i 
ascendern förhindrar lyft av laster som väger mer  
än 250 kg. 

 



Du får ENBART använda funktionen för nedfirning i nödfall 
för att ta dig ned på ett säkert och kontrollerat sätt om det 
skulle uppstå fel på ascendern. 

Handtaget för nedfirning i nödfall frigör ascenderns 
mekaniska broms och får ALDRIG användas under  
normal drift, eftersom denna funktion i sällsynta fall  
kan skada ascendern. 

Nedfirning i nödfall:

1.  Håll det passiva repet i ena handen.
2.   Fira ned dig genom att varsamt trycka handtaget  

bakåt enligt bilden.
3.   Stoppa nedfirningen genom att släppa 

nedfirningshandtaget.

F.04  NEDFIRNING I NÖDFALL 

VARNING
Nedfirning i nödfall kan allvarligt skada ascendern. 
Använd funktionen enbart i nödfall. 
 
Om du behöver fira ned dig manuellt ska du reglera 
hastigheten och hålla det passiva repet i ena handen 
under nedfirningen.

REKOMMENDATION
Försök alltid starta om ascendern innan du använder 
funktionen för nedfirning i nödfall.

 i

Obs! 
Om ascendern stannar under uppfirning på grund 
av att batteriet är tomt kan du ändå fira ned dig med 
hastighetsreglaget.  
 
Var försiktig så att du inte kommer åt batteriets 
frigöringsspärr när du använder funktionen för nedfirning 
i nödfall. Annars kan batteriet lossna och falla ned.  



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

 2.  Återställ nödstoppet genom  
att dra ut knappen.

F.06  SNODDA REP OCH ROTATIONF.05  NÖDSTOPP 

Obs!
Indikatorn lyser rött en kort 
stund och släcks sedan om 
du trycker in strömbrytaren 
medan nödstoppet är 
aktiverat. Ascendern kan 
inte aktiveras så länge 
nödstoppet är intryckt. 

 

Speciellt vid nedfirning måste du se till att repet inte snor sig när det matas in i 
ascendern. Om repet är snott när det matas in i repstyrningen kan det klämmas 
fast och i sällsynta fall skadas.

 



VARNING
Under nedfirning måste du se till att repet matas 
smidigt in i repgreppet utan veck eller snodda partier. 
Var särskilt noga med att undvika veck eller snodda 
reppartier vid användning av långa rep.  
Bra rephantering är MYCKET VIKTIGT.

REKOMMENDATION
Vid nedfirning måste du förhindra att repet snor  
sig när det går in i ascendern genom att hålla i det  
med handen. 

 i

 

The passiva repet får aldrig belastas (för att förhindra 
att repstyrningen belastas i sidled). Skapa aldrig 
linbanor med det primära repet enligt bilden.

Stoppa omedelbart om du ser att repet snott sig. Rätta till 
repet innan du fortsätter. 

 



Fjärrkontrollen kan användas för en mängd olika 
tillämpningar samt för lyft av både personer och 
utrustning. 

  ACX-ascendern kan manövreras med  
en fjärrkontroll från upp till 150 meter  
vid fri sikt.

  Fjärrkontrollen övermannar 
hastighetsreglaget på ascendern. 
Personen som använder ascendern 
kan återta kontrollen genom att 
använda hastighetsreglaget. (Detta är 
en ny funktion). Om fjärrkontrollen inte 
använts på tio sekunder återgår kontrollen 
automatiskt till ascendern. Kontrollen 
övertas omgående av ascendern om 
fjärrkontrollen stängs med strömbrytaren.

F.07  FJÄRRKONTROLL 

150 m

UPP/hastighetsval

Hastighetsindikering 

NED/hastighetsval

Strömbrytare

Länk- och strömindikatorer

Skyddslock för USB-uttag 

Anslutningspunkt



F.08  DRIFT MED FJÄRRKONTROLL

Aktivera fjärrkontrollen 
genom att trycka på 
strömbrytaren. 

När du trycker på UPP- 
eller NED-knappen tar 
fjärrkontrollen kontroll 
över ascendern och 
ascendern stannar 
omedelbart.

Du kan välja mellan tre 
hastigheter för både upp- 
och nedfirning: 20 %, 50 
% och 100 %.

Du ställer in 
hastigheten med en 
kort tryckning på UPP- 
eller NED-knappen. 
Hastighetsindikeringen 
visar vilken hastighet 
som valts.Kort 

tryckning

Den gröna indikatorn på 
ascendern skiftar till blått 
sken för att indikera att 
fjärrkontrollen tagit över 
kontrollen.

1. Aktivering och anslutning 2. Ta kontroll över ascendern 3. Ställ in ascenderns hastighet

Den gröna 
strömindikatorn 
”POWER” tänds och 
den blå länkindikatorn 
”LINK” blinkar några 
sekunder under tiden 
som anslutningen till 
ascendern etableras.

När enheterna är anslutna 
till varandra lyser den  
blå länkindikatorn ”LINK” 
på fjärrkontrollen med  
fast sken. 

20 % 50 % 100 %

Kort 
tryckning



VARNING
Fjärrkontrollen fungerar bara tillsammans med den ascender 
som den levererats med. På fjärrkontrollen anges serienumret 
för tillhörande ascender. Om flera fjärrkontroller används kan du 
förhindra förväxling genom att märka fjärrkontrollerna.

När du använder fjärrkontrollen ska du se till att avståndet mellan 
fjärrkontrollen och din kropp och/eller huvud är minst  
20 cm. Innehåller FCC ID: SQGBT700.

Obs!
Fjärrkontrollen fungerar inte om nödstoppet tryckts in eller om 
ascendern stängts av. När ascendern slås på igen kan den 
användas manuellt. Fjärranslutningen måste etableras på nytt 
genom att fjärrkontrollen stängs av och sedan slås på igen. 

 

När du valt hastighet 
aktiveras ascendern i 
denna hastighet  
när du håller UPP- eller 
NED-knappen intryckt.

Stäng av fjärrkontrollen. 
Fjärrkontrollen stängs av 
automatiskt när det gått  
30 minuter sedan den 
senast användes. 

Håll 
intryckt

4. Manövrera ascendern

5. Stäng av



Fjärrkontrollens batteri

Fjärrkontrollen har ett internt batteri som 
laddas via den medföljande USB-kabeln. 
En fullständig laddning tar upp till 150 
minuter via en dator eller 75 minuter via 
den medföljande adaptern. USB-uttaget är 
placerat nedtill på fjärrkontrollen, under ett 
skyddslock som kan skruvas loss. 

VARNING
Se till att fjärrkontrollen har fri sikt mot ascendern för 
säker drift och maximal räckvidd.

När fjärrkontrollen används ska det avlastade repet 
hållas av en operatör som ser till att repet smidigt 
matas in i ascendern vid nedfirning. Om repet matas 
okontrollerat in i ascendern kan det klämmas och 
eventuellt skadas.

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

 i
Strömindikatorn på fjärrkontrollen skiftar 
till rött sken när det återstår 20 % av 
laddningen. Strömindikatorn blinkar under 
laddning och övergår till fast sken (grönt) när 
laddningen slutförts. 



F.09  TRANSPORT F.10  LAGRING

Vid kortare sträckor till fots kan ascendern 
bäras i lyfthandtaget. 

Vid längre transporter ska ascendern 
läggas i transportlådan där den skyddas 
mot skador. Se till att ascendern är säkrad 
när den transporteras i fordon.

 

Rengör och torka alltid av ascendern och 
transportlådan innan den ställs undan för lagring.  
Se avsnitt G för rengöringsanvisningar.

Lagra alltid ascendern, batteriet och 
fjärrkontrollen på en torr plats i en temperatur  
på mellan 5 °C och 25 °C. För närmare information 
om lagring av batteriet, se avsnitt E.09.

Obs!
Ascenderbatterierna har ett energiinnehåll 
på mer än 100 Wh och är därför klassade 
som farligt gods (klass 9 UN 3480 
litiumjonbatterier) och måste hanteras 
och transporteras på motsvarande sätt. 
Kontakta din ActSafe-återförsäljare eller 
ActSafe direkt för närmare information.

 VARNING
Lagra alltid batteriet fulladdat.

Batteriet kan vara anslutet till ascendern 
under transport och kortare tids lagring  
(en vecka). Vid längre tids lagring 
ska batteriet vara losskopplat och 
underhållsladdas var tredje månad.



1:  Inspektion of ACX-batteriet

 » Inga skador på batterihöljet. 
 »  Kontaktstiften är rena och 

oskadade. 
 » Batteriet är laddat. 
 » Batteribandet sitter på plats. 

2.  Inspektion av ACX-ascendern 

 »  Kontrollera ascenderns hölje 
avseende sprickor eller allvarliga 
skador.

 »  Kontrollera kontaktstiften för batteriet 
på ascendern:
– Rena och utan skador.
–  Gummitätningsringarna ska sitta 

på plats (se nedan). 
 »  Skjut upp batteriet på ascendern 

och kontrollera att batteriet låses  
i läge.

F.11  CHECKLISTA FÖRE ANVÄNDNING

Kontrollera alltid ascendern före 
varje användningstillfälle. Kontrollera 
ascendern noggrant och i enlighet  
med din utbildning och den  
här manualen.

Om du är tveksam till ascenderns 
tillstånd får du inte använda den. 
Kontakta din ActSafe-leverantör eller 
ActSafe direkt.

  

Gummitätningsring



 »  Repstyrning (A)  
Kontrollera repstyrningen avseende 
synliga skador, deformation eller 
vassa kanter. Repstyrningen 
får inte vara böjd och ska ligga 
prydligt mot repskyddet. Kontrollera 
slitageindikatorn. Den ska vara helt 
intakt. 

 »  Repskydd  
Kontrollera repskyddets funktion 
genom att öppna och stänga det. 
När repskyddet stängs ska det 
obehindrat låsas i läge. Kontrollera 
repskyddet avseende deformation, 
otillåtet stort slitage och vassa kanter.

 » Kniv (B)  
  Kontrollera kniven avseende 

deformation och synliga skador. 
Kniven ska vara rak, sitta precis 
ovanför repgreppet botten och  
får inte vidröra ribborna på 
repgreppets insida.

 »  Repgrepp (C)  
Kontrollera att repgreppet är rent 
och inte fyllt med smuts, sand, färg 
eller annat främmande material. 
Kontrollera insidan avseende 
synliga skador, tecken på slitage 
och vassa kanter.

 »  Anslutningsslinga och  
karbinhake (D)  
Kontrollera anslutningsslingan 
avseende slitage, missfärgning 
eller skador som t.ex. skärskador, 
nötning och föroreningar (färg, 
lim och kemikalier). Undersök 
extra noga tillståndet hos slingans 
titanskruv och karbinhakens slinga. 
Inspektera karbinhaken avseende 
slitage, skador och deformation. 
Kontrollera att karbinhaken öppnas 
och sluts korrekt.

    Visuell inspektion av lastbärande delar
A

B

C

D

 

 



4:  Funktionskontroller
 »  Kontrollera att nödstoppsknappen är 

utdragen och slå på ascendern. Vänta tills 
ascendern är helt aktiverad (indikatorn skiftar 
till grönt sken).

 »  Vrid hastighetsreglaget i båda riktningarna 
och kontrollera att repgreppet löper smidigt i 
båda riktningarna.

 »  Kontrollera att funktionen för nedfirning i 
nödfall fungerar korrekt. Spaken ska återgå 
till neutralt läge när den släpps.

 »  Tryck på nödstoppet och kontrollera att 
ascendern stängs av och inte kan aktiveras 
med strömbrytaren. 
 
En fullständig checklista för inspektioner 
finns på www.actsafe.se

 



SERVICE OCH  
UNDERHÅLL

G
Underhåll och rengöring  
av ascendern G.01

Felsökningsschema  G.02



Använd endast originaldelar och material som 
rekommenderas och levereras av ActSafe Systems.

G G.01  UNDERHÅLL OCH RENGÖRING  
AV ASCENDERN

Gå igenom ”Checklista före användning” (F.11) vid varje 
underhållstillfälle.

 i REKOMMENDATION

 »  Rengör ascendern med en våt trasa och  
låt den torka. Rengör aldrig ascendern 
med högtryckstvätt.

 »  Rengör karbinhaken noggrant, smörj  
med tunn olja och torka av.

 »  Spruta vid behov rengöringsspray/
smörjmedel för elektroniska kontakter  
på stiften. 

Obs!
ANVÄND INTE högtryckstvätt.

 

 

 

 

Reparationer samt årliga service- och 
inspektionsarbeten ska utföras av en ActSafe- 
auktoriserad servicepartner. Mer frekventa 
inspektionsintervaller kan förskrivas i lokala 
bestämmelser.

Rengöring av ascendern
Grundläggande inspektionsvägledning för användare och  
vid inspektion utförd av tredje part: 

Ascendern måste alltid uppfylla följande krav för att kunna 
användas på ett säkert sätt: 

 »  Inga synliga skador eller otillåtet stort slitage på ascendern och 
dess komponenter.

 »  Grundläggande funktionskontroll av ascendern inklusive  
nödstopp och funktionen för nedfirning i nödfall (se avsnitt F.10).

 »  Dynamisk belastningskontroll med 1,25 x SWL: nedfirning i full 
hastighet och stopp med högst 10 cm glidning.

 » Statisk belastningskontroll med 1,5 x SWL: ingen glidning tillåts.



G.02 FELSÖKNINGSSCHEMA Om du behöver mer hjälp eller är tveksam,  
kontakta ActSafe Systems eller en godkänd  
ActSafe-återförsäljare.

Batteriet är tomt. Ladda batteriet.

Batteriet är för kallt  
– under −10 °C.

Låt batteriet värmas upp.

Batteriet är för varmt  
– över 55 °C.

Låt batteriet svalna. 

Laddaren är inte ansluten. Anslut laddaren till uttaget.

Batteriet är för kallt  
– under −10 °C.

Låt batteriet värmas upp. 

Batteriet är utslitet. Byt batteri.

Laddaren är trasig. Byt laddare. 

Batteriet är för varmt  
– den röda indikatorn på batteriet blinkar.

Låt batteriet svalna.

MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD 

Batterihanteringssystemet stängde  
av batteriet för att det är skadat eller utslitet.

Byt batteri.
Batteriet fungerar inte

Batteriet laddas inte

PROBLEM

Spaken för nedfirning i nödfall är frånslagen. Dra varsamt upp spaken och sänk  
sedan långsamt ned den till neutralt  
läge. För in spaken i bromsspåret.  
Spaken är korrekt ansluten om du  
känner ett motstånd när du öppnar  
den och om spaken återgår till neutralt  
läge när du släpper den. 

Funktionen för nedfirning i nödfall 
fungerar inte.



Batteriet är för varmt  
– den röda indikatorn på batteriet blinkar.

Låt batteriet svalna.

Batteriet är för kallt  
– under −10 °C.

Låt batteriet värmas upp.

Nödstoppet har löst ut. Avaktivera nödstoppet.

Ascendern är inte påslagen. Slå på ascendern.

Batteriet är inte laddat. Kontrollera batteriet, ladda om det är tomt.

Problem med batteriet  
eller strömförsörjningen.

Prova med annat batteri eller annan 
strömförsörjning. 

För långt avstånd. Minska avståndet till ascendern. 

Strömförsörjningen är inte påslagen. Aktivera strömförsörjningen.

Ett fel har upptäckts i ascendern. Starta om:   Grön indikator – OK 
Röd indikator – kontakta ActSafes 
återförsäljare eller ActSafe.

Signalstörning. Minska avståndet till ascendern. 

Fjärrkontrollen är avsedd för en  
annan ascender.

Byt till rätt fjärrkontroll. 

För kort tryckning på strömbrytaren. Håll den intryckt i två sekunder.

Nödstoppet har löst ut. Avaktivera nödstoppet. 

MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD 

Ingen ström 

Strömindikatorn skiftar till rött. 

Fjärrkontrollen ansluts inte. 

PROBLEM



Fjärrkontrollens batteri är tomt. Ladda fjärrkontrollen.

Smuts i repskyddet. Rengör repskyddet. 

Repet är för mjukt. Använd ett rekommenderat rep/förtesta repet. 

Ingen ström till ascendern. Se avsnittet ”Ingen ström” i 
felsökningsschemat.

Smuts i låsmekanismen. Rengör och smörj låsmekanismen. 

Fel repdiameter. Använd ett rekommenderat rep/förtesta repet. 

Mekanisk skada. Kontakta ActSafes återförsäljare eller ActSafe.

Blötlägg repet. 

Fjärrkontrollen manövrerar ascendern  
– indikatorn lyser blått.

Starta om ascendern eller vänta  
tills fjärrkontrollen stängs av.

Repgreppet är utslitet. Kontakta ActSafes återförsäljare eller ActSafe.

För stor belastning på ascendern. Minska lasten till SWL eller mindre.

Batteriet fungerar inte. Se batteriavsnittet i felsökningsschemat. 

MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD 

Fjärrkontrollen fungerar inte. 

Repskyddet låses inte. 

Repet slirar i repgreppet. 

Ingen respons på hastighetsreglaget.

PROBLEM

Repet har inte blötlagts  
(gäller endast polyamidrep).





GARANTIVILLKOR FÖR 
POWER ASCENDER

H
Garantivillkor H.01



ActSafe Systems AB (”ActSafe”) 
garanterar att den inköpta ACX 
Power Ascender (”produkten”) är fri 
från material- och tillverkningsfel. För 
denna garanti gäller de garantivillkor 
(”garantin”) som anges nedan.

Garantianspråk måste inkomma under 
garantiperioden, dvs. senast ett år efter 
leveransen om inget annat avtalats. 

ActSafe åtgärdar, genom reparation 
eller byte beroende på vad ActSafe 
anser nödvändigt, alla fel som täcks av 
garantin och som meddelats skriftligen 
under garantiperioden. ActSafe 
förbehåller sig rätten att använda 
renoverade delar som har likvärdiga 
prestandaparametrar som nya delar i 
samband med reparationer som utförs 
inom ramen för garantin. 

Garantianspråk inom ramen  
för ActSafes garanti

Garantianspråk inom ramen för 
ActSafes garanti får endast ställas 
av ActSafes direktkunder som på 
ActSafes begäran kan uppvisa en 
originalfaktura från ActSafe. 

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

Om du köpt produkten av en 
auktoriserad återförsäljare av 
ActSafes produkter ska du kontakta 
återförsäljaren för garantianspråk. 

H.01 GARANTIVILLKOR 



Garantibegränsningar

Följande täcks inte av garantin:

(i) Produkten har modifierats, 
reparerats eller renoverats av en part 
som inte är auktoriserad av ActSafe. 

(ii) Fel eller skador som uppstått 
på grund av att produkten inte har 
underhållits eller använts i enlighet 
med säljarens rekommendationer. 

(iii) Normalt slitage. 

(iv) Skador som uppstått på grund av 
felaktig användning eller oaktsamhet, 
exempelvis vatten som trängt in i 
produkten, fysiska skador, elektriskt fel 
som inte härstammar från produkten 
samt rost eller korrosion. 

(v) Produktens dekaler med 
serienumret har tagits bort eller 

manipulerats. 
(vi) Produkten har kompletterats med 
en komponent eller annan produkt som 
inte är godkänd av säljaren. Reparation 
och byte i enlighet med garantivillkoren 
är de enda åtgärder som vidtas vid fel.  
Denna garanti utesluter andra villkor 
och inga andra garantier, varken 
lagstadgade eller underförstådda,  
som exempelvis garantier för säljbarhet 
och ändamålsenlighet, lämnas för 
produkten. Underförstådda garantier 
som föreskrivs i lagstiftningen 
begränsas till giltighetstiden  
för denna garanti.

Förutsatt att gällande lag inte 
föreskriver annat kan ActSafe, 
dess dotterbolag och respektive 
chefer, tjänstemän, anställda 
eller representanter under inga 

omständigheter hållas ansvariga 
för följdskador, oavsiktliga skador, 
indirekta skador, straffrättsliga 
skador, speciella skador eller andra 
liknande skador som uppstått i 
samband med att produkten sålts eller 
tillhandahållits. Detta gäller även vid 
hänvisning till avtal, underlåtenhet eller 
skadeståndsskyldighet. 





TEKNISKA DATA

I
Tekniska data 1.01



VÄRDE ANMÄRKNINGPRESTANDA/KOMPONENT

Rep Lyft av personer – EN 1891 A  
11 mm, lyft av  
utrustning – ActSafe ELR

Se vår webbplats för testade rep.  
Polyamidrep ska blötläggas innan de används första gången. 
Se avsnitt C.01.

Säker arbetsbelastning  
(SWL/WLL)w

200 kg

Hastighet uppfirning 0–24 m/min

Hastighet nedfirning 0–25 m/min

Hastighet nedfirning i nödfall 0–25 m/min

Batterikapacitet Ungefär 200 m med 100 kg belastning  
 

Vid 20 °C, kontinuerlig uppfirning.  
Se avsnitt E.02.

Laddningstid 80 min Laddningstid för tomt batteri.

Temperaturområde −10 °C till 40 °C Värdena avser omgivningstemperaturen.
Se E.02 för närmare information.

Överhettningsskydd Ja

Ascenderns vikt 10,5 kg Ascenderns vikt med batteri är 13 kg.

Batteriets vikt 2,5 kg

Mått 33 x 28 x 27 cm

Fjärrkontroll Räckvidd – upp till 150 m 
Radiofrekvens – 2,4 GHz

Fjärrkontrollen måste ha visuell kontakt med ascendern för 
maximal säkerhet och räckvidd.

Beständighet mot vatten/
damm

IP 55

Ljudnivå 76 dB

Maximal vindstyrka 12 m/s För att personalens säkerhet och/eller lyftoperationen inte ska 
äventyras krävs stabila och gynnsamma väderförhållanden.


