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VAStuuVApAuSlAuSeke
Tätä opasta ei ole tarkoitettu opettamaan 
Power Ascenderin käyttöä. Se on tarkoitettu 
vain valvotun koulutusohjelman vertailu-
lähteeksi, kun Power Ascenderia käytetään 
pätevän ActSafe-kouluttajan johdolla.

ActSafe Power Ascender ei ole turvalaite. 
Se on suunniteltu erityisesti aputyökaluksi 
henkilöstön ja työkalujen tai materiaalien 
nostoon ja laskuun, ja sitä on aina käytettä-
vä täysin itsenäisesti toimivan liukutarrain-
järjestelmän yhteydessä.

ActSafe Systems AB ei takaa, että ActSafe 
Power Ascender parantaa käyttäjän henki-
lökohtaista turvallisuutta tai suojaa käyttä-
jää vakavilta vammoilta tai kuolemalta, eikä 
myöskään sitä, että ActSafe Power Ascender 
toimii hengenpelastusvälineenä.

ActSafe Systems AB, sen yhteistyökump-
panit ja tytäryhtiöt eivät millään tavoin 
vastaa ActSafe Power Ascenderin käytöstä 
johtuvista vaurioista, vammoista tai kuole-
masta.

ActSafe Power Ascenderia eivät saa 
käyttää henkilöt, joilla ei ole hyväksyttä-
vää koulutusta ActSafe Power Ascenderin 
käyttöön. Suosittelemme, että käyttäjillä on 
köysityöskentelypätevyys. Vaikka tämä vaa-
timus täytettäisiinkin, ActSafe Systems AB 
ei pysty valvomaan tämän laitteen käyttöä, 
ja laitteen käyttäjä vastaa kaikista ActSafe 
ACC –nostolaitteen käytöstä johtuvista 
vaurioiden, vammojen tai kuoleman vaa-
roista. Ostaja tai ActSafe Power Ascenderin 
myöhempi omistaja nimenomaan ymmär-
tää ja hyväksyy, että Act Safe Systems AB 
ja/tai myyjä ei ole millään tavoin vastuussa 

ActSafe Power Ascenderin käytöstä johtu-
vista vahingoista, vammoista tai kuolemas-
ta, eikä myönnä mitään suoria, epäsuoria, 
lakisääteisiä tai muita takuita tässä esitetty-
jen lisäksi.

Act Safe Systems AB ei vastaa rikkomus-
perusteisista vaurioista eikä suorista tai 
epäsuorista henkilövahingoista tai kuole-
masta, jotka johtuvat toimimattomuudesta 
tai rakenteellisesta valmistus- tai materiaa-
livioista, johtuipa se sitten Act Safe Systems 
AB:n laiminlyönnistä tai muusta. 

Käyttämällä ActSafe Power Ascenderia 
tai sallimalla muiden käyttää sitä ostaja 
ja/tai käyttäjä luopuu vaateista ActSafe 
Systems AB:lle koskien sellaisesta käytöstä 
johtuvia henkilövahinkoja, kuolemaa tai 
muita vahinkoja.

Actsafe nimenomaan kieltäytyy vastuusta 
koskien tässä oppaassa ja materiaaleissa 
esiintyviä virheitä ja puutteita. Tämän op-
paan tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Koulutus ja kokemus ovat laitteen käytön edellytys 
ja vähentävät vakavien vammojen tai kuoleman 
vaaraa. 

ÄLÄ käytä tätä laitetta, ellet ole lukenut käyttöoh-
jetta ja suorittanut valvottua koulutusohjelmaa 
tämän Power Ascender -järjestelmän käytöstä. 
Vaikka tämä vaatimus täytettäisiinkin, ActSafe 
Systems AB ei pysty valvomaan tämän laitteen 
käyttöä, ja laitteen käyttäjä vastaa kaikista ActSafe 
ACC –nostolaitteen käytöstä johtuvista vaurioiden, 
vammojen tai kuoleman vaaroista.

VAROItuS
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JOHDANTO

JOhdAntO

Esipuhe

Kiitos, että valitsit ActSafe Systems -tuot-
teen. 

Oikein käytettynä tämä nostolaite mul-
listaa tavan, jolla työskentelet korkealla. Se 
helpottaa merkittävästi pääsyä työpaikkaan 
tarvikkeiden ja työkalujen kanssa. 

Tietoja ActSafe-yhtiöstä

ActSafe esitteli maailman ensimmäisen  
kaupallisesti saatavan Power Ascenderin 
vuonna 1997. Tänään olemme tämän kas-
vavan segmentin johtava yritys maailmassa. 
Innovatiivista Power Ascenderiamme käyte-
tään ympäri maailman teollisuus-  
ja pelastuskäytössä sekä sotatoimissa.

Lähes kahden vuosikymmenen kokemuk-
sen ja maailmanlaajuisen jakelun myötä 
kehitämme ainutlaatuisia Power Ascender 
-sovelluksia läheisessä yhteistyössä asiak-
kaidemme kanssa. Olemme täysin sitou-
tuneita asiakkaisiimme ja teemme kaik-
kemme toimittaaksemme huippulaatuisia 
tuotteita ja palveluja.

Kiitos, että valitsit ActSafe Power Ascen-
derin.

Internet-sivuiltamme löydät lisätietoa 
ActSafe Power Ascender -nostolaitteista. 
Siellä on tärkeitä tietoja ja käyttöoppaiden 
uusimmat versiot.  www.actsafe.se

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet eivät 
korvaa koulutusta ja harjoittelua. Nosto-
laitetta saavat käyttää vain asianmukaisen 
koulutuksen saaneet henkilöt. Väärinkäyttö 
voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman!

Käyttöoppaan kuvaus 

Erityisen tärkeät turvaohjeet on varustettu 
sanoilla varoitus ja vaara. Signaalisanojen 
merkitykset ovat:

Lisätiedot seurauksista ja muut yksityiskoh-
dat on esitetty tällä tavalla.

 
HUOM! 

"Huom"-sana edeltää tärkeitä tietoja nosto-
laitteen kanssa käytettävistä varusteista. 

Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheut-
taa VAKAVAN VAMMAN tai KUOLEMAN.

VAARA

 Suositus käyttäjälle on kuvattu näin.

SUOSITUS

Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheut-
taa VAMMAN tai omaisuusvahingon.

VAROITUS

JOHDANTOJOHDANTO
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JOHDANTO 

Määritelmät

SANA KUVAUS

Ankkuri Kiinnityspiste köydelle tai nostolaitteelle.

Nousu Liikkuminen ylöspäin köyden varassa.

Laskeutuminen Liikkuminen alaspäin köyden varassa.

Pääköysi Nostolaitteen kanssa käytettävä pääköysi.  
Hyväksytty standardin EN1891-A mukaisesti.

Turvaköysi Turvaköysi, joka kantaa kuorman, jos pääköysi pettää.  
Hyväksytty standardin EN1891 A mukaisesti.

Liukutarrain Laite, joka pysäyttää putoamisen ja rajoittaa kuormituksen.  
Hyväksytty standardin EN12841 A mukaisesti.

Aktiivinen / kireä 
köysi Köysi, joka on kuormitettu työskentelyn aikana.

Passiivinen / löysä 
köysi Köysi, joka ei ole kuormitettu työskentelyn aikana.

Käyttäjä Henkilö, joka käyttää nostolaitetta joko nopeudensäätökahvalla tai  
kauko-ohjaimella. Käyttäjiä voi olla kaksi tai useampia samanaikaisesti.

Pätevä henkilö Henkilö, jolla on tehtävään asianmukainen koulutus ja todistus. 

Putoamiskerroin 1 Putoamismatka x m ja putoamisen pysäyttävä köysi x m. Putoamiskerroin  
on putoamismatka jaettuna pysäyttävän köyden pituudella. 

Laskeutumislaite Laite köyden varassa laskeutumiseen.  
Hyväksytty standardin EN 12841 C mukaan.
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tuRVAllISuuS

Nostolaitteen turvallisuus

Tämän tuotteen käyttäjien on oltava ser-
tifioituja tai heillä on oltava ActSafe Sys-
temsin tai sen hyväksymien jälleenmyyjien 
antama hyväksytty koulutus.

Nostolaitetta ei saa käyttää: 

 • Mihinkään muuhun kuin suunniteltuun 
käyttötarkoitukseensa. 

 • Räjähdysvaarallisessa ympäristössä.

 • Jos sitä on muutettu kenen tahansa 
muun kuin ActSafe Systemsin toimesta.

 • Jos se on pudonnut yli 1 metrin korkeu-
delta kovalle alustalle.

 • Jos siihen on kohdistunut dynaaminen 
voima, koska se on suunniteltu toimi-
maan vain staattisissa järjestelmissä.

 • Jos laitetta on käytetty väärin, sen osat 
tai komponentit ovat voineet vaurioitua.

 • Muun kuin alkuperäisen ActSafe-lataus-
laitteen kanssa. 

 • Viallisen tai muutetun latauslaitteen 
kanssa.

 • Muun kuin alkuperäisen ActSafe-akun 
kanssa.

Käytä vain ActSafe Systemsin suosittelemia 
alkuperäisiä varaosia/materiaaleja. 

Muut latauslaitteet voivat vahingoittaa akkua 
ja aiheuttaa myrkyllisten kaasujen kehittymis-
tä tai pahimmassa tapauksessa räjähdyksen.

Jos nostolaitteen kunnosta on epäsel-
vyyttä, ActSafe Systemsin tai sen hyväk-
symän jälleenmyyjän on tarkastettava ja 
hyväksyttävä laite. 

Tarkasta ActSafe ACC ja sen osat ennen 
jokaista käyttökertaa ja käytön jälkeen. 
Lisäksi se pitää tarkastaa kerran vuodessa 
(kansalliset määräykset saattavat edellyttää 
useampia tarkastuksia vuosittain). 

TURVALLISUUS

Lue tämä kappale huolellisesti ja varmista, 
että ymmärrät sen sisällön.

VAARA

 Yleiset turvatoimenpiteet

 • Suunnittele työsi huolellisesti, pelastus-
suunnitelman on oltava valmiina.  
Käytä mahdollisuuksien mukaan pelas-
tusköysistöä.

 • Tarkastus ennen käyttöä. 

 • ActSafe-vinssien kanssa työskentelyn 
luonteesta johtuen käyttäjä joutuu 
roikkumaan pitkiä aikoja valjaissa; suosit-
telemme käyttämään työistuinta pitkissä 
työrupeamissa.

•  Korkealla työskentelevän alapuolella olevan 
vaara-alueen säde on 2/3 työskentelykorkeu-
desta. Vaara-alue on suurempi voimakkaassa 
tuulessa. Muiden on pysyttävä poissa vaa-
ra-alueelta.

• Kiinnitä aina työkalut ja varusteet hyvin.

SUOSITUS
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TURVALLISUUS

Köysijärjestelmän turvallisuus

Köysijärjestelmän pitää koostua pääköydes-
tä (1) ja turvaköydestä (2). Molempien köysien 
pitää olla standardin EN1891 A mukaan 
hyväksyttyjä ja halkaisijaltaan 10-13 mm. 

Köysillä pitää olla erilliset ankkurointipis-
teet, joiden kantavuuden on oltava vähin-
tään 12 kN. Pätevän henkilön on arvioitava, 
ovatko erilliset ankkuripisteet riittävät.  
Kansalliset määräykset voivat sisältää  
lisävaatimuksia. 

ACC nousee ja laskeutuu pääköyttä pitkin. 
Jos jokin nostojärjestelmän osa rikkoutuu, 
kuorma siirtyy välittömästi turvaköyden 
varaan, joka yhdessä standardin EN12841-A 
mukaisen putoamissuojaimen (3) kanssa 
muodostaa putoamissuojajärjestelmän.

Älä laskeudu kiertyneen köyden varassa. 
Seurauksena voi olla köyden juuttuminen tai 
pahimmassa tapauksessa köyden putoami-
nen tarraimesta. 

Köyden ominaisuudet ovat tärkeä tekijä 
nostolaitetta käytettäessä. Jos ominaisuudet 
eivät ole sopivat nostolaitteelle, se saattaa 
pahimmassa tapauksessa juuttua tarraimen 
ja terän väliin, jolloin köysi vaurioituu. 

3

1

2

Älä käytä nostolaitetta ilman tarrainjär-
jestelmää.

Nostolaitteen nostokyky on suurempi kuin 
useimpien tavallisten tarraimien käyttökuorma 
(SWL). Sen vuoksi nostettaessa kuormaa sille 
saatetaan tarvita erillinen tarrain/tarraimia. 
Katso SWL putoamissuojaimen käyttöohjeesta.  

VAARA

Passiivisen köyden on oltava kuormittamaton. 
Älä rakenna köysiratoja käyttämällä pääköyttä 
kuvan osoittamalla tavalla.
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TURVALLISUUS

Liukutarraimen vaihtoehtoinen asetus

Perinteisen erillisten työ- ja varmistusjär-
jestelmien ohella ActSafe ACC -nostolaite 
tarjoaa mahdollisuuden yhdistää molem-
mat järjestelmät kiinnittämällä ne valjaiden 
työ- ja putoamissuojauspisteeseen. 

Tämä kokoonpano tarjoaa etuja sekä 
nostolaitteen turvallisuuden että käsittelyn  
osalta. Putoamissuojalaite kytketään mie-
luiten kierretyllä sakkelilla nostolaitteen 
lisäkiinnityspisteeseen. Tarrainjärjestelmä 
on silloin aina käyttäjän hartioiden korkeu-
della. 

Edut ovat:

 • Liukutarrain pidättää vinssin köyden 
pettäessä, eikä vahingoita käyttäjää.

 • Liukutarraimen korkea sijainti estää 
putoamissuojajärjestelmän löystymisen; 
tämä estää järjestelmän iskukuormituk-
set köyden pettäessä. 

 • Käyttäjän ei tarvitse huolehtia putoamis-
suojajärjestelmästä; nostolaite pitää sen 
oikeassa asennossa.

HUOM! 

Älä kiinnitä putoamissuojajärjestelmää 
suoraan lisäkiinnityspisteeseen. Jos köysi 
pettää, turvaköyden kytkeminen nosto-
laitteeseen turvallisesti hätälaskeutumis-
ta/-nousua varten on silloin hyvin vaikeaa.

 • Muista, että köyden pettäessä käyttäjän 
pysäyttää vinssi eikä hänen nykäyksen 
vaimentimensa. Sekä nostolaitteeseen 
että käyttäjään kohdistuvat iskuvoimat 
ovat hyvin pienet, koska putoamissuoja-
laite on korkealla, ja lisäksi vinssin yläpuo-
lella oleva köysi vaimentaa iskua. Suositte-
lemme, että nostolaitteen yläpuolella on 
aina vähintään 1 m köyttä, kun käytetään 
tätä kokoonpanoa. 

Suositellut varusteet

Sakkeli:  
Kierretty Wichard-sakkeli, ruostumatonta 
terästä, ø 8 mm, murtokuorma 3700 kg. 

Tuoteviite: 1424

Kiinnityskumi:  
Ota yhteyttä ActSafe-jälleenmyyjään.
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TURVALLISUUS

3) Kytke nostolaite valjaiden 
alakiinnityspisteeseen (EN 813) ja 
kytke liukutarraimen nykäyksen-
vaimennin putoamissuojauspis-
teeseen (EN 361), ja olet valmis 
nostoon. 

1) Kytke kumikiinnityksellä varustettu 
kierretty sakkeli kuvan mukaisesti nos-
tolaitteen lisäkiinnityspisteeseen.

2) Pujota ensin varmistusulkurengas 
sakkelin läpi ennen sen kiinnittämistä 
liukutarraimeen.
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TURVALLISUUS

Käyttäjän tulee testata normaalisti käytettävä 
köysi ennen nostolaitetöitä. Pyydä ActSafelta 
lisätietoja ja apua köyden testauksessa.

Uusi köysi kestää pitempään, kun liotat sitä 
kylmässä vedessä ennen ensimmäistä käyttö-
kertaa.

Varo päästämästä köysiin hiekkaa tai likaa, 
koska ne kuluttavat köysitarrainta ja silmukkaa. 
Käytä köysimattoa, köysipussia tai vastaavaa. 

SUOSITUS

Varmista aina, että köysi on hyvässä kunnossa.

VAARA

Köysisuositukset

ActSafe ACC –nostolaite on suunniteltu 
käytettäväksi EN1891 A köysien kanssa. 
Kaikki EN 1891 A -köydet eivät kuitenkaan  
toimi kunnolla nostolaitteen kanssa.  
ActSafe on testannut lukuisia köysiä;  
katso lisätietoa Internet-sivuiltamme. 

Lue ja ymmärrä alla olevat köysiin liitty-
vät ohjeet ja vihjeet, jolloin saat enemmän 
irti köysistäsi ja ActSafe Ascender -nosto-
laitteesta. 

Perussääntönä on, että tarrain ei saa 
hyvää otetta erittäin pehmeistä köysistä. 
Erittäin pehmeä köysi voi heikentää nosto-
kykyä, koska se alkaa luistaa tai pahimmas-
sa tapauksessa juuttuu kiinni. 

Uusia köysiä on ennen ensimmäistä käyt-
tökertaa liotettava kylmässä vedessä (20-30 
C) vähintään 24 tunnin ajan tai köysivalmis-
tajan ohjeiden mukaan, ja annettava kuivua 
kunnolla huoneenlämmössä ennen käyttöä 
Power Ascenderin kanssa.

HUOM! Kaikki EN 1891 köydet eivät toimi 
samalla tavoin. Niiden ominaisuuksissa on 
pieniä eroja (jäykkä, pehmeä, paksu/ohut 
vaippa jne.). 
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TURVALLISUUS

3

4

5

1

2

Henkilöturvallisuus

Varmista ennen käyt-
töä, että

 • Tarkistat kaikki  
järjestelmän osat.

 • Käytät sopivia henki-
lökohtaisia suojava-
rusteita (esimerkiksi 
kypärää, käsineitä ja 
suojalaseja, 5.)

 • Käytät sopivia vaattei-
ta, joissa ei ole löysiä 
tai roikkuvia osia.

 • Sidot tarvittaessa pit-
kät hiukset tai parran 
niin, että hartia-alue 
jää vapaaksi.

Varmistat käytön 
aikana, että

 • Olet tarkkaavainen  
ja toimit harkiten.

 • Et pidä kiinni köydestä 
nostolaitteen yläpuo-
lelta; puristumisvaara! 

 • Pidät kätesi ja jalka-
si erossa liikkuvista 
osista. 

 • Vältät heiluriliikkeen 
nostoa aloittaessasi.

Käyttäjän pitää käyttää yhdistelmävaljaita, jotka on hyväk-
sytty standardin EN813: 2008 mukaan (matala kiinnityspiste 
pääköydelle, 3) ja standardin EN361 mukaan (korkea kiinni-
tyspiste turvaköydelle tai putoamissuojaimelle, 4). 

Älä käytä nostolaitetta väsyneenä, sairaana tai alkoholin, 
huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
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TURVALLISUUS

Työskentely korkealla tai paikoissa, joihin 
on vaikea tai rajoitettu pääsy, vaatii suurta 
taitoa jonka voi hankkia vain perusteellisella 
koulutuksella ja säännöllisillä kertauskurs-
seilla. 

ActSafe tarjoaa vinssikohtaista käyttäjä-
koulutusta eri pätevyystasoille alla selos-
tetun mukaisesti. Lisätietoa saat ottamalla 
yhteyttä paikalliseen ActSafe-jälleenmyy-
jään.

 Koulutus

Tämän tuotteen käyttäjillä on oltava ActSafe 
Systemsin tai sen hyväksymien jälleenmyy-
jien antama hyväksytty koulutus.

ActSafe ACC nostolaite mahdollistaa pää-
syn korkeisiin ja syviin paikkoihin erittäin 
nopeasti, turvallisesti ja luotettavasti. 

Nostolaitteet on helppo sovittaa erilaisiin 
työmenetelmiin ja ne ovat korvaamattomia  
paikoissa, joihin pääsy on vaikeaa tai 
mahdotonta muulla tavoin. Koska nostolait-
teiden käyttö on mahdollista eri alueilla ja 
olosuhteissa, koulutus on oleellinen.

ACTSAFE-VINSSIKOULUTUKSEN PERUSKOULUTUS+
Kesto: 1 päivä
Kokemus: Koulutettavilla on oltava vähintään hyvä pätevyys ja 
koulutus korkealla työskentelystä
Tämä koulutus on suunniteltu käyttäjille, jotka tarvitsevat hyvät 
perustiedot vissin käytöstä tiettyyn työsovellukseen.

ACTSAFE-VINSSITEKNIIKAN  
JATKOKOULUTUS
Kesto: 2 päivää
Kokemus: Koulutettavalla on oltava köysi-
tekniikkatausta.
Tämä koulutus on suunniteltu tarjoamaan 
köysitekniikan käyttäjille perusteellinen 
tietämys vinssin käytöstä köysitekniikkaym-
päristössä yleisesti ja tietyissä  
töissä. Vinssitekniikka!

ACTSAFE-VINSSIPELASTUKSEN 
JATKOKOULUTUS
Kesto: 2 päivää
Kokemus: Koulutettavalla on oltava  
köysipelastustausta.
Tämä koulutus on tarkoitettu vinssin 
pelastusominaisuuksien opettamiseksi 
köysipelastuksen ammattilaisille. Koulu-
tus tarjoaa yleistä ja työkohtaista tietoa. 
Vinssipelastus!Akku ja lataaminen

KOULUTTAJAKOULUTUS ACTSAFE-ASIANTUNTIJAN JOHDOLLA
Kesto: 2 päivää
Kokemus: Koulutettavalta edellytetään ActSafen vinssitekniikan jatkokoulutuksen suorittamista 
tai vankkaa köysitekniikka-/pelastustehtävätaustaa (mieluiten IRATA L3 tai vastaava).
Tämä koulutus on tarkoitettu köysipelastuksen/köysitekniikan ammattilaisille ActSafe-vinssien 
tuntemuksen syventämiseksi, jotta he pystyisivät myöhemmin vetämään ActSafe-koulutusta.
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JäRJeStelmän kuVAuS

NRO OSA

1 Köysitarrain

2 Nostokahva

3 Ohjauspaneeli

4 Hätälaskeutumiskahvan tasku 

5 Nopeudensäätökahva 

6 Hätäpysäytys

7 Pääkiinnitys (8+9)

NRO OSA

8 Nauhalenkki

9 Sulkurengas

10 Runko

11 Lisäkiinnityspiste

12 Akun liitin (piilossa)

13 Akkupussi

1

2

6

3

7

4

9

5

10

8

13
1112
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JÄRJESTELMÄN KUVAUS

1

2

3

4

NRO OSA

1 Köyden ohjaussilmukka

2 Terä

3 Köysisuoja

4 Köysitarrain

NRO OSA

1 Akun varauksen ilmaisin

2 Virtakytkin

3 Nousun valintapainike

4 Laskeutumisen valintapainike

Yleistä

Tämä nostolaite on suunniteltu henkilön tai 
kuorman nostamiseen/laskemiseen staat-
tisessa köysijärjestelmässä (mukaan lukien 
turvaköysi) standardin EN1891 mukaisilla 
10-13 mm köysillä. Passiivisen köyden on 
oltava kuormittamaton.

Pääliitännän sulkurenkaan voi korvata 
toisella standardin EN362 mukaisella sulku-
renkaalla. Rungon nauhalenkin saa korvata 
ainoastaan ActSafe Systemsin alkuperäisellä 
varaosalla.

Ohjauspaneeli

Kaikki painikkeet on varustettu valodiodeil-
la, jotka ilmaisevat aktiivisen liiketilan.  

1 2 3 4
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Akku ja lataaminen

Tärkeää akkujen turvallisuutta ja 
käsittelyä koskevaa tietoa!

ActSafe Power Ascender –akut ovat 
erittäin tehokkaita mutta samalla pieniko-
koisia ja kevyitä. Akuissa on hyödynnetty 
litiumioniakkuteknologiaa, joka mahdol-
listaa erittäin suuren tehon ja energiatihey-
den. Oikein ladattuna ja käytettynä ActSafe 
Power Ascender –akku tarjoaa sinulle 
erinomaisen suorituskyvyn koko käyttöi-
känsä ajan.

Litiumioniakkuteknologia on kuitenkin 
edelleen kehitysvaiheessa. Riskien minimoi-
miseksi akuissa on tarkoitukseen kehitetty 
BMS-järjestelmä (Battery Management Sys-
tem). BMS vähentää merkittävästi riskejä, 
mutta ei voi eliminoida niitä täysin. BMS 
voi itse vikaantua tai akkukennossa saattaa 
olla sisäinen heikkous, jota ei havaita val-
mistusprosessin aikana. Ei ole mahdollista 
suunnitella täysin toimintavarmaa BMS-
järjestelmää.

Lue ja ymmärrä nämä turvaohjeet ja va-
roitukset ennen kuin lataat ja käytät ActSafe 
Power Ascenderisi akkua. ActSafe-akun 
hankkiessaan ostaja ottaa vastuun kaikista 
litiumioniakkuteknologiaan liittyvistä 
riskeistä. Tuotetakuu korvaa vain alkuperäi-
set materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei 
kata ihmisille tai omaisuudelle aiheutuneita 
vahinkoja.

Ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa 
tulipalon, tapaturman tai omaisuusvahing-
on, jos akkua ladataan/käytetään väärin.

Ohjeet ja varoitukset

 • Irrota akku nostolaitteesta, kun sitä ei 
käytetä.

 • Lataa akku mahdollisimman pian käytön 
jälkeen.

 • Irrota akku latauslaitteesta, kun se on 
täyteen ladattu.

 • Akku saattaa räjähtää ja aiheuttaa tulipa-
lon, jos sitä käytetään väärin tai jos se on 
viallinen. Kaikkien ActSafe-nostolaittei-
den ja niihin liittyvien akkujen käyttäjien 
on oltava ammattilaisia, jotka osaavat 
toimia oikein hätätilanteessa.

 • Vakava vika akun latauksen aikana voi ai-
heuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Valvo-
maton lataus täytyy suorittaa kaukana 
palavista tai syttyvistä materiaaleista 
turvallisessa ja eristetyssä paikassa, jossa 
mahdolliset vauriot jäävät vähäisiksi.

 • Vanha ja loppuun käytetty akku tai 
huonosti toimiva akku täytyy poistaa 
käytöstä ja korvata uudella. Power 
Ascender on vaativa akkusovellus. Tämän 
seurauksena akun käyttöikä on suhteel-
lisen lyhyt.  
- Vaihda akku ennen tarraan merkittyä 
viimeistä käyttöpäivää 
- Vaihda akku, kun alkuperäisestä kapasi-
teetista on jäljellä alle 80 %.

 • Poista akku heti käytöstä: 
- Jos kotelossa, kaapeleissa tai akun/no-
stolaitteen liittimissä on näkyviä vaurioita. 
- Jos akku on pudonnut. 
Akussa saattaa olla sisäisiä vaurioita, joita 
ei näy päällepäin. 

 • Anna akun jäähtyä ympäristön lämpö-
tilaan ennen lataamista.

 • Käytä vain alkuperäistä ActSafe-latauslai-
tetta.

 • Varo oikosulkemasta akun napoja. Se 
voi aiheuttaa tulipalon. Jos metalliesine 
(esim. sormessasi oleva sormus) oikosul-
kee akun navat, oikosulkuvirta saattaa 
aiheuttaa vakavia vammoja.
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JÄRJESTELMÄN KUVAUS

 1) Kesäkuun 2013 jälkeen valmistettuihin akkuihin on merkitty viimeinen käyttöpäivä. Ennen 
kesäkuuta 2013 ostetut akut, joihin ei ole merkitty viimeistä käyttöpäivää, tulisi poistaa käytöstä 
viimeistään 24 kuukauden kuluttua ostopäivästä. 

 • Älä yritä purkaa tai muuttaa akkua. 
Akussa on turva- ja suojauslaitteita, joi-
den vahingoittuminen saattaa aiheuttaa 
akun ylikuumenemisen, räjähtämisen tai 
syttymisen.

 • Lopeta heti akun käyttö, jos akku käytön, 
latauksen tai varastoinnin aikana haisee 
oudolta, tuntuu kuumalta, muuttaa muo-
toaan tai on muulla tavoin  tavallisuudesta 
poikkeava. Koska akussa saattaa ilmetä 
viivästynyt kemiallinen reaktio, akkua 
kannattaa varotoimenpiteenä tarkkailla vä-
hintään 15 minuutin ajan. Tarkkailua varten 
nostolaite kannattaa viedä ulos rakennu-
ksesta tai ajoneuvosta ja kauas syttyvistä 
materiaaleista.

 • Älä altista akkua vedelle tai suolavedelle 
äläkä anna akun kastua.

 • Älä ylilataa akkua. Ylilatausta saattaa esi-
intyä laskeuduttaessa täyteen ladatulla 
akulla. Laskeutuminen tulisi aina suorit-
taa akku osittain ladattuna. 

Varastointi ja kuljetus

 • Kaikki litiumioniakut heikkenevät ajan 
myötä – ne vanhenevat – vaikka ne 
varastoidaan oikein.

 • Varastoi akku täyteen ladattuna.

 • Varastointi tyhjänä tai melkein tyhjänä 
tyhjentää akun ja vahingoittaa sitä peru-
uttamattomasti.

 • Lataa akku kolmen kuukauden välein, 
jos se on pidemmän aikaa käyttämättö-
mänä.

 • Varastoi akku huonelämpötilassa (5…25 
°C). Varastointi korkeammassa lämpö-
tilassa heikentää akun suorituskykyä ja 
lyhentää sen käyttöikää.

 • Akun varastointi korkeassa lämpötilassa 
voi aiheuttaa peruuttamattomia vau-
rioita. Akun pitkäaikainen säilyttäminen 
yli 75 °C lämpötilassa voi vahingoittaa 
akkua ja aiheuttaa tulipalon.

 • Akku on luokiteltu vaaralliseksi tuot-
teeksi (Luokka 9 UN3840 Litiumioniakut) 
ja sitä täytyy käsitellä ja se tulee lähettää 
sen mukaisesti.  

 • Viallisia akkuja ei saa lähettää.

Akkujen hävittäminen

 • Älä heitä akkua avotuleen äläkä hävitä 
sitä talousjätteen mukana. Toimita lop-
puun käytetyt akut lähimpään ongelmaj-
ätteiden keräyspisteeseen.
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1 1 2

Akun kytkeminen nostolaitteeseen

ActSafe suosittelee, että pidät mukanasi vähin-
tään yhden vara-akun välttääksesi sisäisen akun 
tyhjenemisen aiheuttamat katkokset.

SUOSITUS

Kun nostolaitetta käytetään kylmässä ympä-
ristössä, pidä akku lämpimänä säilyttämällä 
se mahdollisimman kauan kuljetuslaatikossa.. 
Tämä viivästyttää suorituskyvyn alenemista.

Kun nostolaitetta käytetään kylmän akun 
kanssa, nostonopeus on aluksi rajoitettu. Nosto 
on mahdollista vain pienemmillä nopeuksilla, 
ennen kuin akku lämpenee, ja voidaan odottaa 
normaalia suorituskykyä.

1.  Kohdista akun liittimessä oleva ura nos-
tolaitteen laukussa olevan urosliitimen 
tappiin.

2.  Lukitse liitin paikalleen kiertämällä sen 
rengas vasteeseen saakka. Akun kytke-
minen saattaa aiheuttaa pienen kipinän; 
tämä on normaalia.
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JÄRJESTELMÄN KUVAUS

Käyttö matalissa lämpötiloissa

Akun kapasiteetti riippuu lämpötilasta. 
Vaikutus kapasiteettiin on selvin matalissa 
lämpötiloissa.

Kun akku on kylmä, se voi käyttäytyä ikään 
kuin se olisi tyhjenemässä. Akun ilmaisin 
voi tällöin näyttää varaustason väärin. 
Ilmaisimen toiminta palaa normaaliksi  
seuraavan latauksen jälkeen. 

Käyttö korkeissa lämpötiloissa

Akun korkeat lämpötilat vaikuttavat vä-
hemmän sen kapasiteettiin. Nostettu kor-
keus pienenee hieman. Nostolaite on hyvin 
suunniteltu täyttämään tehtävänsä koko 
lämpötila-alueella. Ylikuumenemisvaara on 
erittäin pieni. 

Akun ilmaisin

Akun ilmaisimessa on 4 LED-merkkivaloa, 
joista kukin edustaa 25 % varausta.

Kun täyteen ladattu akku kytketään 
ACC-nostolaitteeseen, ilmaisimen kaikki 
LED-merkkivalot syttyvät ilmaisten akun 
täyden varauksen. 

Akun ilmaisin toimii oikein vain silloin, 
kun kytketään täyteen ladattu akku. Jos kyt-
ketyn akun varaus on vajaa, ilmaisin näyttää 
viimeisen tunnetun, ts. virheellisen arvon.

LED- 
merkkivalot

AKUN KAPASITEETTI

1 punainen,  
3 vihreää

75-100%

1 punainen,  
2 vihreää

50-75%

1 punainen,  
1 vihreä

25-50%

1 punainen 0-25%
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Jos virransyöttö katkeaa useita kertoja 
toisen vaiheen aikana (ja 4 tunnin ajastin 
nollautuu), on olemassa ylilatauksen, ts. 
akun vaurioitumisen vaara.

VAARA

Lataaminen

Akku voidaan ladata, olkoonpa sitä käytetty 
vain vähän tai lähes tyhjäksi; ns. "muisti-
ilmiötä" ei esiinny.

Latauslaite ei kuitenkaan pysty mittaamaan 
varaustasoa, eikä näin ollen pysty määrittä-
mään milloin akku on täyteen ladattu. Tästä 
syystä latauslaite on varustettu ajastimella.   
Lataus koostuu alla kuvatuista vaiheista:

1. Kytke latauslaite verkkovirtaan.

2. Kytke akku latauslaitteeseen.

3. Lataus vakiovirralla (pikalaus). Tämän 
vaiheen aikana latauslaitteen LED palaa 
punaisena Tämä vaihe kestää noin 1 tun-
nin ja 15 minuuttia. Kun vaihe on valmis, 
akku on 80-prosenttisesti ladattu.

4. Lataus vakiojännitteellä (hidas lataus).
Tämän vaiheen aikana latauslaitteen 
LED palaa keltaisena Noin 3 tunnin ja 30 
minuutin kuluttua latauksen aloituksesta 
akku on latautunut 100-prosenttisesti. 
Latausjakso kuitenkin jatkuu, koska akun 
kennot tarvitsevat joskus tasausta.

5. 5 tunnin ja 15 minuutin kuluttua lataus-
jakso on valmis, ja latauslaitteen LED 
palaa vihreänä. Ylläpitolataus käynnistyy 
automaattisesti.

6. Kytke akku irti latauslaitteesta, koska se 
tyhjenee hitaasti, jos se jää kytketyksi 
latauslaitteeseen.

7. Kytke latauslaite irti verkkovirrasta.

Ellei latauslaitetta kytketä irti akusta samalla, 
kun se irrotetaan pistorasiasta, se tyhjentää 
akun hitaasti tasolle, jossa lataus ei ole enää 
mahdollinen.

VAROITUS

Latausjakson kokonaispituus on 5 tuntia. Akku 
on kuitenkin täyteen varattu jo 3,5 tunnin 
kuluttua. Akun voi sen vuoksi kytkeä irti jo 3,5 
tunnin kuluttua; LED:in vaihtumista VIHREÄKSI 
ei tarvitse odottaa.

SUOSITUS

Kuljetuslaatikon käyttö pidentää  
nostolaitteen käyttöikää. 

PIKALATAUS
LATAUSLAITTEEN  

LED:in VÄRI

1:15 h 
80%

0Aika: 
Ladattu:

3:30 h 
100%

5:15 h 
100%

HIDAS LATAUS TASOITUS

Käyttövalmis

YLLÄPITOLATAUS
1
2

3 4 5 6
7
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KÄYTTÖ

käyttö

Käyttäjän pitää varmistaa, että nostolaite 
on käyttökunnossa ja että se on tarkastet-
tu ennen jokaista käyttökertaa. Jos olet 
epävarma, älä käytä nostolaitetta, vaan 
ota yhteyttä ActSafeen tai valtuutettuun 
jälleenmyyjään.

Tarkasta, onko nostolaitteessa tai sen 
komponenteissa löystyneitä osia, liiallista 
kulumista tai vaurioita: Vaurioihin kuuluvat 
murtumat, naarmut ja/tai epänormaali 
kuluminen, jotka ilmaisevat että tuottee-
seen on kohdistunut kohtuuttomia voimia 

Tarkistuslista ennen käyttöä ja käytön jälkeen 

Jos köyden ohjaussilmukan paksuus on alle 
7 mm, se pitää vaihtaa.

VAARA

tai iskuja.

Tarkasta erityisesti köysitarrainjärjestelmä; 

 • Köysitarrain, esimerkiksi harjanteet, joi-
den tulee olla ehjät.

 • Köysisuoja.

 • Köyden ohjaussilmukka.

 • Terä.

 
Tarkasta lisäksi

 • Pääliitäntä; nauhalenkki ja sulkurengas. 

 • Runko, erityisesti pääliitännän alue.

 • Että nostolaite ja säätimet ovat täysin 
toimivat.

 • Akun varaustaso on riittävä tehtävään.

 • Vuositarkastus on tehty ActSafen suosi-
tusten ja kansallisten määräysten mukai-
sesti.

 • Kaikki muut osat.

Jos olet epävarma nostolaitteen kunnon 
suhteen, ota yhteyttä ActSafeen tai 
valtuutettuun jälleenmyyjään.
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KÄYTTÖ

Kuljetus

Kanna nostolaitetta lyhyissä siirroissa  
nostokahvasta.

Kuljetuslaatikko on optimaalinen nor-
maaleissa kuljetuksissa, koska se suojaa 
nostolaitetta vaurioilta. 

Varmista aina, että nostolaite on kiinnitet-
ty ennen kuljetusta ajoneuvossa.

Akuissa on yli 100 Wh  
energiaa, ja niitä pidetään sen vuoksi vaa-
rallisina tuotteina. Varmista, että ne kuljete-
taan paikallisten määräysten mukaisesti.

Säilytys

Puhdista ja kuivaa nostolaite ja kuljetuslaa-
tikko aina ennen niiden varastointia. 

Säilytä nostolaite ja kauko-ohjain viileäs-
sä ja kuivassa paikassa. Se voidaan säilyttää 
kuljetuslaatikossa; varmista, että se on 
kuiva. 

Säilytä akku aina täyteen ladattuna.

Älä säilytä akkua nostolaitteeseen kytkettynä.

Älä säilytä akkua latauslaitteeseen kytkettynä.

Lataa akku kolmen kuukauden välein, jos se on 
pidemmän aikaa käyttämättömänä. 

VAROITUS
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Kiinnitys köyteen

1. Laske nostolaite maahan
2. Avaa köysisuoja. 

4. Aseta köysi tarraimen ympärille.
5. Sulje köysisuoja. 

3. Tee köyteen lenkki ja työnnä se 
köysitarraimen yläpuolella olevan 
köyden ohjaussilmukan läpi.

6. Kiinnitä pääliitännän sulkurengas 
turvavaljaiden EN813:2008 kiin-
nityspisteeseen ja varmista, että 
sulkurengas lukittuu.

Tarkasta, että aktiivinen köysi tulee ulos 
vasemmalta puolelta ja että köysisuoja on 
suljettu kunnolla. 

Köyden kiinnittäminen väärin voi aiheut-
taa vakavan vamman tai kuoleman. 

Käytä nostolaitetta aina turvaköysijärjes-
telmän kanssa.

Varmista ennen käyttöä, että köysi on kiinni-
tetty oikein.

VAARA

Aja nostolaite vyötärön korkeudelle valjaisiin 
kiinnityksen helpottamiseksi.

SUOSITUS Paina aina hätäpysäytyspainiketta ennen köy-
den asennusta kauko-ohjaimella tapahtuvan 
tahattoman aktivoinnin estämiseksi köyttä 
asennettaessa. 

VAROITUS
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KÄYTTÖ

Nousu ja laskeutuminen

1. Kytke nostolaite päälle.

2. Valitse liikesuunta ylös/alas.

3. Lisää nopeutta kääntämällä nopeussää-
dintä itseäsi kohti.

4. Vedä passiivista köyttä varovasti pois  
ensimmäisten nousumetrien aikana. 
Noin 5 metrin korkeudessa laitteesta 
riippuvan köyden paino riittää pitämään 
sen pois tieltä.

5. Pysäytä liike kääntämällä kahvaa itsestä-
si poispäin tai päästämällä siitä irti. 

 
Varmista aina, että köysi syöttyy tasaisesti. 
Varmista nousun aikana, että mikään ei 
estä ulos tulevaa köyttä.  Varmista laskeu-
tumisen aikana, että kiertymät eivät pääse 
köyden ohjaussilmukan läpi.

Älä pidä kiinni köydestä nostolaitteen 
yläpuolelta; puristumisvaara! 

Älä koskaan aloita laskeutumista täyteen 
ladatulla akulla, koska se voi aiheuttaa 
ylilatauksen ja akun vaurioitumisen.

VAROITUS

Seiso suoraan ankkurointipisteen alapuolella 
välttääksesi heilahdusliikkeen nousuvaiheen 
alussa. 

Säädä nopeus olosuhteiden mukaan, 
ole tarkkaavainen ja toimi harkiten. 

Jos tarvitaan tasapainotusta, pidä kiinni päälii-
tännän nauhalenkistä tai sulkurenkaasta.

On aina turvallista laskeutua sama matka  
kuin olet noussut samalla akulla.

Jos tiedät, että työsi alkaa "ylhäältä alas", aloita 
osittain ladatulla akulla etäisyydestä riippuen. 
Perussääntö on, että ACC:n ilmaisimen jokainen 
LED vastaa 50 metriä 120 kg kuormalla. 

SUOSITUS

Jos köysisuoja avautuu jossain vaiheessa 
nousun tai laskeutumisen aikana, pysäytä 
välittömästi ja sulje se, ennen kuin jatkat. 

VAARA
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1

2

Hätälaskeutuminen

Mekaaninen jarru aktivoituu aina, kun nos-
tolaite ei ole käynnissä. Tätä jarrua voidaan 
säätää käsin ja suorittaa näin hätälaskeutu-
minen. Toimintoa tulee käsitellä normaalina 
laskeutumislaitteena. 

Käytä hätäpysäytystä vain hätätapauk-
sessa; normaalia laskeutumista on käytettä-
vä aina kun se on mahdollista. Akku latau-
tuu myös normaalin laskeutumisen aikana, 
joten hätälaskeutumisen käyttö ei säästä 
akkukapasiteettia.

1. Aseta käsi passiiviselle köydelle.

2. Laskeudu painamalla varovasti  
kahvaa sivulle.

 Pysäytä laskeutuminen vapauttamalla  
laskeutumiskahva.

Älä käytä hätälaskeutumisjärjestelmää 
hyvin pitkillä etäisyyksillä. 

VAROITUS

Useimmissa tapauksissa hätälaskeutumista 
ei tarvita, koska nostolaite voidaan käyn-
nistää uudelleen normaalin, moottorilla 
tapahtuvan laskeutumisen sallimiseksi.

Säädä nopeus olosuhteiden mukaan, ole 
tarkkaavainen ja toimi harkiten. *)

SUOSITUS

Hätälaskeutuminen aiheuttaa akun valvomat-
toman latauksen, mikä voi vaurioittaa akun. 
Riski on suurempi täyteen ladatulla akulla. 
Laskeudu hitaasti akun vaurioitumisvaaran 
vähentämiseksi.

VAARA

*) Laskeudu hitaasti ja turvallisesti.

Hätäpysäytys

1. Pysäytä nostolaite välittömästi 
painamalla hätäpysäytyspainiketta.

2. Palauta hätäpysäytys kiertämällä  
hätäpysäytyspainiketta myötäpäivään.

Kauko-ohjain ei toimi, kun hätäpysäytys on 
aktivoitu.

VAROITUS
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Kiertyneet köydet, pyöriminen

Varmista laskeutuessasi, että köysi syöttyy 
tasaisesti köysitarraimeen, ts. ettei köydessä ole 
kiertymiä tai vastaavia.

Tämä on erityisen tärkeää, kun nostolaite on 
kiinnitetty köysirepun tai köysikasan lähelle, 
jotta passiivinen köysi syöttyy jatkuvasti nosto-
laitteeseen. Varmista köyttä kädellä ohjaamalla, 
että kiertymät eivät pääse köyden ohjaussilmu-
kan läpi.

VAARA

Esimerkiksi käyttäjän pyörimisen johdosta 
nousun/laskeutumisen aikana voimakkaasti 
kiertyneet köydet voivat olla vaarallisia ja 
niitä tulee välttää. 

Voimakkaasti kiertynyt köysi voi aiheut-
taa köyden juuttumisen, mikä pysäyttää 
nostolaitteen. Köysi voi pahimmassa ta-
pauksessa pudota köysitarraimesta, minkä 
seurauksena voi olla vakava vamma tai kuo-
lema (ellei turvaköysijärjestelmää käytetä). 

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, 
että köysi kelautuu ulos köyden ohjaussil-
mukan ja köysitarraimen välistä joko nou-
sun tai laskeutumisen aikana, lopeta vinssin 
käyttö välittömästi.  Kytke laskeutumislaite 
tai rintanousulaite turvaköyteen, kiristä 

tämä köysi ja vaihda liukutarrain pääköy-
teen vinssin yläpuolelle.

Kevennä vinssiin kytketty köysi laskeutu-
malla lisää vinssin avulla, avaa köysisuoja ja 
sovita köysi kunnolla köysitarraimeen. 

Nouse hieman vinssin avulla ja tarkasta, 
että köysi ohjautuu oikein köyden ohjaus-
silmukan läpi; jos näin tapahtuu, vaihda 
liukutarrain takaisin turvaköyteen ja irrota 
sitten laskeutumislaite köydestä. 

Älä yritä korjata köyden syöttöä ollessasi 
vielä nostolaitteen varassa.
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KÄYTTÖ

Ole varovainen kauko-ohjaimen käytössä, ellei 
sinulla ole näköyhteyttä nostolaitteeseen.

Käytä kauko-ohjaimen kanssa aina pysäytyssol-
muja köyden molemmissa päissä.

Kauko-ohjaimesta on oltava näköyhteys nosto-
laitteeseen maksimikantaman varmistamiseksi.

SUOSITUS

Kauko-ohjain

Kauko-ohjain on ensisijainen pelastustyö-
kalu, jonka avulla toinen henkilö voi siirtää 
käyttäjää ylös tai alas hätätilanteessa. Kau-
ko-ohjaimen käyttömahdollisuudet ovat 
lukuisat myös muissa sovelluksissa. Sellaiset 
sovellukset on harjoiteltava turvallisessa 
ympäristössä ja liukutarrainta on käytettävä 
kuten aina. 

Nostolaitetta voidaan etäkäyttää kau-
ko-ohjaimella. Kauko-ohjain ohittaa nosto-
laitteen ohjauspainikkeet, eli kun kauko-oh-
jain on kytketty päälle, nostolaitetta ei voi 
ohjata sen omilla säätimillä. Ellei kauko-oh-
jainta käytetä, se kytkeytyy automaattisesti 
pois päältä 10 sekunnin kuluttua. Nostolaite 
on kytkettävä päälle, jotta kauko-ohjain toi-
misi. Kun nostolaite kytketään pois päältä, 
se on valmiustilassa 4 tuntia, jolloin sen voi 
käynnistää kauko-ohjaimella.

Kauko-ohjain sallii noston ja laskun 2 nope-
udella: hidas ja nopea (25 % ja 75 % maksi-
miopeudesta) 

Kun nostolaitteesta katkaistaan virta, se 
voidaan aktivoidaan uudelleen kauko-ohjai-
mella 4 tunnin aikana.

Kauko-ohjain ei ole vesitiivis. Koteloin-
tiluokka on IP65 (ts. ohjain on pölytiivis ja 
kestää vesisuihkun joka suunnasta).
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KÄYTTÖ

NRO OSA

1 Nousunopeuden painike

2 Aktivointipainike

3 Laskeutumisnopeuden painike

4 Hitaan nopeuden LED (punainen)

5 Nopean nopeuden LED (punainen)

6 Virran LED (vihreä)*)

1

2

3

4

5

6

Yhden nostolaitteen kanssa voidaan käyt-
tää useita kauko-ohjaimia, joista vain yksi 
voi olla kerrallaan aktiivinen. Saat lisätietoa 
ottamalla yhteyttä ActSafeen tai jälleen-
myyjääsi. Kun käytetään useita kauko-oh-
jaimia, ensimmäinen, joka saa yhteyden 
nostolaitteeseen, on aktiivinen. Jos haluat 
vaihtaa kauko-ohjainta, odota, kunnes en-

*) Kun virran LED-merkkivalo vilkkuu punaisena, 
kauko-ohjaimen paristot ovat tyhjenemässä. Vaihda 
kauko-ohjaimen paristot. 

Kun noustaan kauko-ohjatusti ankkuroidulla  
nostolaitteella, kiinnitä kauko-ohjaimen pidin 
valjaisiin ja kytke kauko-ohjaimen pitimen 
nauhalenkin yläpää niin, etta saat ergonomisen 
käyttöasennon.

Kauko-ohjain toimii vain sen Power Ascenderin 
kanssa, joka mukana se on toimitettu. Jos käy-
tössä on useita kauko-ohjauksella varustettuja 
Power Ascendereita, käsiohjaimet on merkittä-
vä, jotta tiedetään, mihin Power Ascenderiin ne 
kuuluvat.

SUOSITUS

Kauko-ohjaimesta on oltava näköyhteys nosto-
laitteeseen maksimikantaman ja -turvallisuu-
den varmistamiseksi.

Jos käytössä on useita nostolaitteita kauko-oh-
jaimilla, varmista, että ne on asianmukaisesti 
merkitty (esim. värikoodilla ja tai numeroimalla) 
väärän kauko-ohjaimen käytöstä aiheutuvien 
potentiaalisten vaarojen välttämiseksi.

VAROITUS

Nostolaitteen virta on kytkettävä päälle 
(ellei sitä ole käytetty äskettäin).

1. Aktivoi kauko-ohjain painamalla mitä 
tahansa painiketta. (Vihreä LED vilkkuu 
3 kertaa ja palaa sitten jatkuvasti, jos 
yhteys nostolaitteeseen toimii)

2. Kytke hidas nopeus painamalla kerran 
alas-/ylös painiketta ja nopea nopeus 
painamalla painikkeita 2 kertaa.

3. Aloita nousu/laskeutuminen valitulla 
nopeudella ja valittuun suuntaan paina-
malla "Activate"-painiketta.

simmäinen kytkeytyy automaattisesti  
pois päältä. 

Kauko-ohjaimen pidin on varustettu 
täyslujalla nauhalenkillä, jota voi käyttää 
henkilön tai kuorman kytkemiseen. Tämä 
nauhalenkki on osa nostolaitejärjestelmää 
eikä sitä voi käyttää erillisenä nauhalenkki-
nä muissa sovelluksissa. 
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HUOLTO

huOltO
Käytä vain ActSafe Systemsin suosittelemia 
alkuperäisiä varaosia/materiaaleja.

Puhdista laite säännöllisesti. Tarkista, ovat-
ko latausliittimet ja sulkurenkaat hapettu-
neet. Puhdista ja voitele tarvittaessa.

Käy läpi "Tarkistuslista ennen käyttöä ja käytön 
jälkeen" jokaisen huollon yhteydessä nosto-
laitteen käyttäjän (/käyttäjien) turvallisuuden 
parantamiseksi.

SUOSITUS

Nostolaitteen puhdistus

HUOM! Älä käytä juoksevaa vettä tai paine-
pesuria! 

 • Pyyhi nostolaite kostealla liinalla ja anna 
kuivua.

 • Puhdista sulkurengas perusteellisesti, 
voitele ohuella öljyllä.

Akun liitinnastojen puhdistus

Suihkuta nastat elektroniikkaliitimien  
puhdistus-/voiteluaineella tarvittaessa.

Pääkiinnitysnauhalenkin vaihtaminen

Jos olet epävarma jostain vaiheesta, ota 
yhteyttä ActSafe Systemsiin tai paikalliseen 
jälleenmyyjään.

1. Irrota lukitustanko pihdeillä. 

2. Irrota sulkurengas ja nauhalenkki.

3. Työnnä nauhalenkki rungon reikien läpi. 
Käytä apuna ohutkärkisiä, pitkiä pihtejä.

4. Kiinnitä sulkurengas ja lukitse se lukitus-
tangolla. 

Suosittelemme vaihtamaan sulkurenkaan ja 
nauhalenkin samanaikaisesti.

SUOSITUS
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HUOLTO

Kauko-ohjain, paristojen vaihto

1. Irrota paristotilan kansi (2 ruuvia).

2. Vaihda paristot (AA).

3. Kiinnitä paristotilan kansi (2 ruuvia).

Materiaali

Ohut öljy

CRC 5-56

Loctite 243

Varaosat

Tähän on listattu yleisimmät varaosat. Jos 
et löydä niistä haluamaasi, ota yhteyttä 
ActSafe Systemsiin tai paikalliseen jälleen-
myyjääsi.

Köysitarrain 49-150-201

Suoja 50-160-103

Terä  50-150-105

Köyden  
ohjaussilmukka 49-160-309

Nauhalenkki 50-160-135

Sulkurengas 50-105-052 
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VIANETSINTÄOHJE

Ellei tämä opas ratkaise ongelmia, ota yhteyttä ActSafe 
Systemsiin tai ActSafen valtuuttamaan jälleenmyyjään. 

VIAnetSIntäOpAS

Ei jännitettä, kun pääkytkintä painetaan.

Ei reagointia nopeudensäätökahvaan.

Nostolaite pysähtyy nousun/laskeutmisen aikana.

MAHDOLLINEN SYY KORJAUS

Hätäpysäytys on aktivoitu. Palauta hätäpysäytys.

Akku on tyhjä. Lataa akku.

MAHDOLLINEN SYY KORJAUS

Nostolaitetta ei ole kytketty päälle. Kytke virta päälle.

Kauko-ohjain on kytketty päälle.
Käynnistä nostolaite tai odota, kunnes kauko-ohjain kytkeytyy pois 
päältä.

Akku on tyhjä. Lataa akku.

MAHDOLLINEN SYY KORJAUS

Nostolaite on ylikuormittunut.
Varmista, ettei kuorma ylitä nostokapasiteettia ja käynnistä  
uudelleen palauttamalla kahva 0-asentoon. 

Köysi on juuttunut.
Älä yritä selvittää tukosta kuormitettuna, koska se on vaarallista! 
Katso ohjeeksi kohta "Kiertyneet köydet, pyöriminen" sivulta 25.

Akku on tyhjä. Lataa akku.
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VIANETSINTÄOHJE

Nostolaite ei käynnisty tai kytkeytyy pois päältä latauksen jälkeen

MAHDOLLINEN SYY KORJAUS

Akku on liian kylmä. Lämmitä akku. Katso lämpötila-alue teknisistä tiedoista.

Latauslaitteen varoke on palanut. Tarkasta varoke ja vaihda tarvittaessa. Katso ohje 2.

Latauslaite on rikki/vaurioitunut.
Korjaa/vaihda latauslaite, ota yhteyttä ActSafeen tai valtuutettuun 
jälleenmyyjään. Katso ohje 2.

Akku on tyhjä.
Latauslaite kaipaan korjausta ja huoltoa, ota yhteyttä ActSafeen tai 
valtuutettuun jälleenmyyjään. Katso ohje 1.

Hätäpysäytys on aktivoitu. Palauta hätäpysäytyspainike. 

2) Mittaa latauslaitteen jännite (nastoista A ja 
I kuvan mukaisesti) akun liittimestä tavallisel-
la volttimittarilla, kun latauslaite on kytketty 
verkkojännitteeseen. Sen tulee olla 39,6 V, 
kun latauslaite on kunnossa.

1)  Mittaa akkujännite (nastoista I ja H ku-
van mukaisesti) tavallisella volttimittarilla. 
Sen tulee olla 37,2 V, kun akku on täyteen 
varattu.

Varo oikosulkemasta nastoja, kun mittaat 
akun ja latauslaitteen jännitettä.

VAROITUS
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VIANETSINTÄOHJE

Köyden tartunta on huono, köysi luistaa

Nostolaite toimii hyvin pienellä nopeudella

MAHDOLLINEN SYY KORJAUS

Köysi on kiinnitetty vääriin. Kiinnitä köysi uudelleen.

Köysi ei ole sopiva  
nostolaitteeseen.

Vaihda köysi.

Köysitarrain on kulunut.
Nostolaite tarvitsee korjausta ja huoltoa,  
ota yhteyttä ActSafeen tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

MAHDOLLINEN SYY KORJAUS

Akku on liian kylmä. Lämmitä akku. Katso lämpötila-alue teknisistä tiedoista.

Nostolaite tai akku on liian kuuma. Anna nostolaitteen tai akun jäähtyä.

Nostolaite on ylikuormittunut. Kevennä kuormaa.

Kauko-ohjaimella ei voi käyttää vinssiä, kun LED on vihreä

Kauko-ohjaimen LED vilkkuu punaisena

Nostolaite on hyvin kuuma eikä reagoi nopeudensäätökahvaan

MAHDOLLINEN SYY KORJAUS

Etäisyys vinssiin on liian suuri. Siirry lähemmäksi nostolaitetta tai vaihda kauko-ohjaimen paristot.

Signaalitiellä olevat esteet  
häiritsevät signaalia.

Siirry lähemmäksi nostolaitetta, jotta saat voimakkaamman signaalin.

Nostolaitetta ei ole kytketty päälle. Kytke nostolaite päälle.

Nostolaite on rikki/vaurioitunut. Katso nostolaitetta koskeva vianetsintäohje.

Käytössä on väärä kauko-ohjain. Vaihda tilalle oikea kauko-ohjain.

MAHDOLLINEN SYY KORJAUS

Akku on tyhjenemässä. Vaihda kauko-ohjaimen paristot.

Kauko-ohjain on viallinen. Ota yhteyttä ActSafeen tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

MAHDOLLINEN SYY KORJAUS

Nostolaite on ylikuumentunut Odota, että nostolaite jäähtyy.
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TAKUU

ActSafe Systems AB (“ActSafe”) myöntää hankitulle Power Ascenderille (“tuote”) 
valmistus- ja materiaaliviat kattavan rajoitetun takuun alla olevan mukaisesti.

pOweR ASCendeRIn tAkuuehdOt

 • Takuuvaatimus on tehtävä takuuaikana, ts. yhden 
vuoden kuluessa toimituksesta, ellei muuta ole 
sovittu.

 • ActSafe korjaa tai oman valintansa mukaan 
vaihtaa vialliset osat ja korjaa valmistusvirheestä 
johtuvat viat maksutta.

 • ActSafe pidättää oikeuden käyttää kunnostettuja 
osia, joiden suorituskykyparametrit vastaavat  uu-
sien osien vastaavia Act Safen rajoitetun takuun 
puitteissa suoritettujen huoltojen yhteydessä.

Takuuvaatimus ActSafen takuun puitteissa

 • Takuuvaatimuksia ActSafen takuun puitteissa saa-
vat  tehdä vain ne asiakkaat, jotka ovat rekisterö-
ineet hankintansa ActSafen kanssa 15 vuorokau-
den kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

 • Jos tuotetta ei ole rekisteröity, takuuvaatimuksen 
mukaan on liitettävä alkuperäinen kauppalasku.

 Takuu ei ole voimassa, jos:

 • Vaurio tai vika on johtunut fyysisestä rikkoutumi-
sesta, tuotteen ulkopuolisesta sähköviasta, veden 
tunkeutumisesta tuotteeseen (force majeure), 
väärinkäytöstä tai ylivoimaisesta esteestä.

 • Tuotetta on muutettu, huollettu tai korjattu osa-
puolen toimesta, jota ActSafe ei ole valtuuttanut.

 • Tuotetta on huollettu ja käytetty tavoilla, joita Act 
Safe ei suosittele.

 • Valmistusnumerotarrat on poistettu tai niitä on 
peukaloitu.

 • Tuotteeseen on lisätty tuote, jota ActSafe ei ole 
sertifioinut.

Takuun rajoitukset

 • Takuuta ei voi siirtää käyttäjältä/asiakkaalta 
toiselle.

 • Takuu ei kata osien tai tuotteiden vaihtoa, joka 
johtuu normaalista kulumisesta, korroosiosta, 
ruosteesta, likaantumisesta jne.

 • ActSafen takuun ulkopuoliset huollot, vaihdot tai 
korjaukset laskutetaan kyseisen huollon suorit-
tavan, ActSafen hyväksymän huoltokeskuksen 
taksojen ja ehtojen mukaisesti.

Tässä määritellyn takuun lisäksi, 

ActSafe kiistää kaikki muut takuut, suorat tai epäsuo-
rat tai lakisääteiset, mukaan lukien takuut myyntikel-
poisuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, 
mutta ei niihin rajoittuen. Lainsäädännöstä mahdol-
lisesti johtuvat epäsuorat takuut rajoitetaan tämän 
takuun voimassaoloaikaan. ActSafe ei missään 
tapauksessa ole vastuussa satunnaisista, erityisistä 
tai välillisistä vahingoista, henkilövahingoista tai 
menetyksistä, mukaan lukien kauppojen tai tuottojen 
menettäminen, olkootpa ne sopimus- tai rikkomus-
perusteisia tai perustuivatpa ne takuuseen, joka 
liittyy tuotteen tai muun ActSafen tuotteen mukana 
toimittaman varusteen käyttöön tai suorituskykyyn 
tai johtuvat niistä, vaikka ActSafelle olisi ilmoitettu 
sellaisten vaurioiden mahdollisuudesta.

Asiakas hyväksyy, että tässä kuvatut takuukorjaukset 
tai vaihdot ovat ainoat korjaukset ActSafen myöntä-
män rajoitetun takuun puitteissa.

Jos jotkut tämän rajoitetun takuun ehdot osoittau-
tuvat pätemättömiksi tai lainvastaisiksi, tämä ei 
vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon. Tämä takuu 
ei myöskään vaikuta asiakkaan sovellettavien Ruotsin 
lakien mukaisiin oikeuksiin.
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TEKNISET TIEDOT

HUOM:  Suorituskyky on mitattu käyttämät-
tömällä 11 mm, liottamattomalla köydellä 
huoneenlämpötilassa. 

teknISet tIedOt

SUORITUSKYKY/OSA ARVO HUOMAUTUKSIA

Köysi
Staattinen / puolistaattinen köysi  
10-13 mm EN1891

11 mm suositeltu. "Köysi on liotettava 
ennen käyttöä".

Suurin käyttökuorma 250 kg

Käyttökuorma (SWL) 200 kg

Ylikuormitusraja 260-280 kg (noin)

Nostonopeus 0-22 m/min Portaaton säätö

Laskeutumisnopeus 0-25 m/min Portaaton säätö

Hätälaskeutumisnopeus 0-25 m/min Portaaton säätö

Akun kapasiteetti 200 m 120 kg kuormalla 20 °C lämpötilassa, nostossa

Latausaika 3,5 h

Lämpötila-alue -20 °C ... + 50 °C

Ylikuumenemissuoja Kyllä

Paino 15 kg Ilman akkua.

Mitat 38 x 25 x 30 cm

Kauko-ohjaimen  
toimintasäde

Jopa 100 metriä
Kauko-ohjaimesta on oltava näköyhteys 
nostolaitteeseen maksimikantaman var-
mistamiseksi.

Nopeus, kuorma ja nousu-/laskeutumistapa 
vaikuttavat akun kapasiteettiin. Usein se ylit-
tää reilusti 200 metriä yhdellä varauksella.
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LIITE

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja EY-tyyppinen testaustodistus

lIIte

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

 

 
 

Declaration of EC conformity 

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

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

 
 
Applied harmonized standards, in particular 
 

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

 
Applied national directives, in particular 
 

BGR 159 Hochziehbare Personenaufnahmemittel 
(hoistable access equipment) 

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

 
Magnus Glans 
Managing Director 
 


