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ANSVARSFRASKRIVELSE

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

ADVARSEL 

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

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

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

Denne brukerveiledningen kan bli oppdatert uten  
forhåndsvarsel. 

Nærmere informasjon om oppdateringer og  
sikkerhetsadvarsler finnes på www.actsafe.se



INNFØRING

A
Om ActSafe A.01

Om denne brukerveiledningen A.02

Definisjoner A.03

FORORD

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

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



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

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

ActSafe-produkter omdefinerer  
mulighetene for å arbeide i vertikale miljøer.

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



A.02 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

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

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

FARE

FORSIKTIG

ANBEFALING

Merk

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

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

Instruksjoner og tips til best mulig 
utnyttelse av taumopeden.

Viktig informasjon om bruk av utstyret  
som benyttes med taumopeden.

 i

 



A.03 DEFINISJONER Aktivt/belastet tau
Belastet ende av det arbeidsposisjonerende 
tausystemet. 

Forankring
Tilkoblingspunkt for tau eller taumoped.

Oppstigning
Bevegelse oppover tauet.

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

Kvalifisert person
Operatør med tilstrekkelig opplæring,  
erfaring og sertifisering. 

Nedfiring
Bevegelse nedover tauet.

Passivt/inaktivt tau
Ubelastet ende av det arbeidsposisjonerende 
tausystemet.

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

Bruker/operatør
Personen som betjener taumopeden.

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

Sekundærtau
Se "Sikringssystem".

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

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



PRODUKTSIKKERHET OG 
SYSTEMBESKRIVELSE

B
Produktsikkerhet B.01

Utelukket bruk B.02

Systembeskrivelse B.03

Taumekanisme B.04



B.01 PRODUKTSIKKERHET

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

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

B
 



 »  Til andre formål enn det den er 
konstruert for

 » I eksplosive omgivelser

 » �Hvis�den�har�blitt�modifisert�av� 
andre enn ActSafe Systems

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

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

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

 »  Hvis operatøren er usikker på  
sikker bruk av taumopeden

B.02 TAUMOPEDEN SKAL IKKE BRUKES: 

 



B B.03 SYSTEMBESKRIVELSE

Oljetanklokk/Nivåmåler

Beskyttelsesramme

Drivstofftank

Hovedbryter

Slynge

Hastighetskontroll

Tennplugg (skjult)

Bærehåndtak

Nedfiringshendel

Kabelardeksel

Taumopedens posisjoneringspunkt 

Taudeksellås

Friksjonsbrems

FORSIKTIG
IKKE bruk bærehåndtaket eller motorens 
beskyttelsesramme som riggepunkt,  
disse delene er utelukkende beregnet for  
å kunne løfte vekten av PMX-taumopeden!

Motordeksel



Maskinens typeskilt

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

PMX taumoped er 
godkjent i henhold 
til maskindirektivet 
2006/42/EF og er 
konstruert for å løfte 
både personer og 
utstyr med en sikker 
driftslast på 250 kg.

Primer (skjult)

Choke 

Starter

Lokk på drivstofftank

Drivstofftank

LuftfilterdekselLuftfilter Lyddemper (bak dekselet)

Maskinens typeskilt



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

B.04 TAUMEKANISME

Kabelar

Tauføring

Taukile

Friksjonsbrems

Taudeksel



TAU

C
Tautype og klargjøring  C.01



C C.01  TAUTYPE OG KLARGJØRING

Tauanbefalinger

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

Løfting av utstyr 

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

Løfting av personer

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

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

Forhåndsbløting

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

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

  1. Tauets tetthet 
Forhåndsbløting gjør tauet  
tettere. Fibrene absorberer  
vannet og krymper når de tørker.

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

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



Resultatet er at alle fibrene blir 
tettere justert, og at strømpen  
sitter strammere rundt tauets  
kjerne. Dette gir et mer solid  
tau med mindre mantelsluring  
og deformering og dermed  
bedre grep i taumopeden.

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

ANBEFALING
Et nytt tau varer lengre hvis det bløtes i kaldt vann før første  
gangs bruk. 

Unngå å få sand eller smuss på/inn i tauene, fordi dette sliter på 
kabelar og tauføring. Bruk en taumatte, taubag eller tilsvarende. 

 i

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





GENERELLE SIKKER-
HETSRETNINGSLINJER 
OG LØFTESYSTEMER 

D
Generelle sikkerhetsregler D.01

Løfting av personer D.02

Sjekkliste ved løfting  
av personer D.03

Oppsett ved løfting  
av personer D.04

Løfting av utstyr,  
materialer og verktøy D.05

Grunnleggende  
sikkerhetsregler  
ved løfting D.06

Oppsett ved løfting av utstyr D.07

ActSafe-opplæring D.08



D D.01 GENERELLE SIKKERHETSRETNINGSLINJER

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

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

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

 »  Planlegg for egnet overvåkning  
av arbeidet

 »  Gjennomfør en gruppesamtale/
sikkerhetsbriefing før arbeidet 
påbegynnes

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

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

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

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

 »  Hold hender, hår og klær unna 
bevegelige deler

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

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

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

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



D.02 LØFTING av personer D.03  SJEKKLISTE FOR personellsikkerhet

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

Grunnleggende krav:

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

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

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

Før bruk må du sørge for at du:

 » Kontrollerer alt utstyr og alle komponenter

 »  Bruker egnede klær og binder opp løstsittende  
klær eller hår

 » Ikke svinger unødvendig ved nedfiring/oppstigning 

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

 » Har en beredskapsplan på plass

FARE
IKKE BRUK taumopeden uten et sikringssystem.

 

 

 

 

 

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

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



2-tausystem
Hjelm

Hansker

Sikringstau

Løpebrems

Taumoped/arbeidssystem

Sikkerhetssele – øvre 
tilkoblingspunkt (EN361) 

Sikkerhetssele – nedre 
tilkoblingspunkt (EN813) 

Vernebriller 

Sikkerhetssele

Primærtau



D.04   OPPSETT VED LØFTING  
AV PERSONER

Her vises fire standardoppsett som er 
egnet for bruk med PMX-taumopeden 
ved løfting av utstyr. De vises utelukkende 
for illustrasjonsformål. For ytterligere 
veiledning ber vi deg om å kontakte 
ActSafe eller en ActSafe-forhandler.

Aktiv
Grunnleggende 
oppsett



Passiv
Grunnleggende 
oppsett

Styrt
Grunnleggende 
oppsett



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

 

ANBEFALING i
Et arbeidssete gir bedre komfort  
og sikkerhet og anbefales.

Trinse
Bare ekspertbruk



D.05  LØFTING AV UTSTYR,  
MATERIALER OG VERKTØY

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

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

 i

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

 



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

D.06   GRUNNLEGGENDE  
SIKKERHETSREGLER  
VED LØFTING 

Hold deg unna lasten mens den løftes

Bruk håndsignaler eller radiokommunikasjon 
under løfteoperasjoner

Hold alltid oppsyn med lasten under løftingen

Ikke skyv last mot siden

Ikke overstig løftekapasiteten (SWL)  
til hele løftesystemet

Unngå unødvendige småbevegelser  
(som gir korte motorpulser)



D.07   OPPSETT VED  
LØFTING AV UTSTYR

Her vises fire standardoppsett som  
er egnet for bruk med PMX-taumopeden 
ved løfting av personale. De vises 
utelukkende for illustrasjonsformål.  
For ytterligere veiledning ber vi  
deg om å kontakte ActSafe eller  
en ActSafe-forhandler.

Passiv
Grunnleggende 
oppsett

Styrt
Grunnleggende 
oppsett

Aktiv
Bare 
ekspertbruk 

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

Unngå altfor skarpe innlastingsvinkler

Merk
Operatøren av taumopeden skal 
til enhver tid ha kontroll over det 
ubelastede tauet under løfting for  
å unngå at tauet vrir seg når det 
går inn i taumopeden.

 

Trinse
Bare 
ekspertbruk



D.08  ACTSAFE-OPPLÆRING

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

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

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

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



ACTSAFE GRUNNLEGGENDE 
TAUMOPEDKURS

Erfaring:  Krever gjennomført kurs  
i arbeid i høyder.

VARIGHET: 1 DAG

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

ACTSAFE AVANSERT KURS I TILKOMST 
MED TAUMOPED

Erfaring:  For profesjonelt 
tautilkomstpersonale.

VARIGHET: 2 DAGER

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

ACTSAFE AVANSERT KURS I REDNING 
MED TAUMOPED

Erfaring:  For profesjonelt 
tauredningspersonale.

VARIGHET: 2 DAGER

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

ACTSAFE OPERATØRKURS I LØFTING 
AV UTSTYR

Erfaring:  Deltaker må ha gjennomført  
kurs i personellsikkerhet.

VARIGHET: 4 TIMER

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

Løfting av 
operatør

Løfting  
av utstyr



STARTE/BETJENE  
MOTOREN

E
Motorsikkerhet E.01

Drivstoffsikkerhet E.02

Starte motoren  E.03



IKKE START MOTOREN:

 » �Hvis�luftfilteret�eller�luftfilterdekselet� 
er fjernet

IKKE KJØR MOTOREN:

 »  Innendørs eller i et ikke-ventilert område 
(avgasser inneholder karbonmonoksid,  
som er en luktfri og dødelig gift)

 »  Uten lyddemper. Sjekk lyddemperen 
regelmessig og bytt den ut ved behov

 »  Hvis det samler seg gress, blader eller  
annet brennbart materiale under, på  
eller bak lyddemperen

 »  Du må ikke åpne eller fylle drivstofftanken 
mens motoren fortsatt er varm eller kjører 
(motoren skal være kald i minst 2 minutter  
før den fylles)

 »  Du må ikke transportere motoren hvis  
det er drivstoff i tanken

 »  Bruke en fjernet tennplugg til å bestemme  
om den er tent

 »  Berøre lyddemperen, sylinderen eller 
radiatoren mens de fortsatt er varme  
– fare for forbrenning

 

E.01 MOTORSIKKERHET

FORSIKTIG
Forsikre deg om at motordelene ikke 
kommer i kontakt med hud, klær, tau  
eller noe som kan ta skade av høy varme.



E.02 DRIVSTOFFSIKKERHET

FYLLE BENSIN

Følg disse instruksjonene når du skal  
fylle bensin, slik at faren for brann og 
personskader minimaliseres:

 » Slå av motorbryteren
 » La motoren få tid til å kjøle seg ned
 » Åpne drivstofftanken
 » Fyll på bensin
 » Lukk drivstofftanken

Flytt deg minst 3 m unna påfyllingsstedet  
før du starter motoren.

DU MÅ IKKE:

 »  Kjøre motoren hvis det er sølt bensin eller  
den lukter bensin, eller hvis det foreligger 
andre eksplosjonsfarer

 »  Fylle bensin på taumopeden i ikke-ventilerte 
områder, for eksempel inne i en bygning

 »  Lagre, søle eller håndtere bensin i nærheten  
av antenningskilder, for eksempel uskjermet  
ild, gnister eller svært varme deler

 »  Åpne lokket på drivstofftanken med  
motoren gående



E.03 STARTE MOTOREN

A. Trykke på primeren

1. Plasser taumopeden på bakken.
2. Slå på hovedbryteren.
3.   Trykk på primeren flere ganger  

til drivstoffet blir synlig (A, høyre).
4.  Bruk choken hvis det er behov  

(kald motor) (B, høyre).
5. Dra i startsnoren (C/D, over).

FORSIKTIG
Ikke hold i tauet rett over vinsjen, du kan  
risikere å bli fastklemt.

Merk
Før du starter må du forsikre deg om at motoren 
er fylt med drivstoff og olje. Se avsnitt G.01 

 



ANBEFALING

Slå av choken så snart motoren tennes.

Dra langsomt i startsnoren til du merker  
motstand. Dra deretter hardt i startsnoren for  
å unngå tilbakeslag og skader på hånd eller arm.

 i

B. Aktivere choken



C. Hold godt fast i startsnoren D. Dra i startsnoren



BRUK AV TAUMOPEDEN

F
Koble til tauet F.01

Lastbegrensning F.02

Oppstigning F.03

Nedfiring F.04

Kontrollert nedfiring  
med tung last F.05

Vridd tau og rotasjon F.06

Sjekkliste før og etter bruk F.07

Transport F.08

Lagring F.09



F.01  KOBLE TIL TAUET

Taumopeden skal være slått av mens tauet lastes inn.  
Forsikre deg om at taumopeden er slått av.

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

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

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



4.  Mat tauet på nytt gjennom sporet  
i tauføringen.Stram tauet litt. Tauet 
dras inn i kabelaret, og taudekselet 
kan enkelt låses. 

FARE

FORSIKTIG

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

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

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

Belastet tau Ubelastet tau



F.02  LASTBEGRENSNING

Taumopeden er utstyrt med lastbegrenser som  
er basert på sentrifugalfriksjon.

Når motorhastigheten øker, tvinges to bremsesko  
mot en trommel, og friksjonen driver kabelaret.  
Hvis taumopeden kjøres i henhold til instruksjonene,  
tåler overlastbeskyttelsen 250 kg.

Maksimal last kan også være begrenset hvis  
motorkraften reduseres, f.eks. ved bruk av  
drivstoff med dårligere kvalitet, hvis luftfilteret  
er skittent, hvis værforholdene er dårlige, hvis  
taumopeden benyttes i store høyder osv.

Når taumopeden er ny, kan den ha noe dårligere  
løftekapasitet, fordi clutchen enda ikke er innkjørt.

Hvis taumopeden har dårlig løftekapasitet selv etter  
en innkjøringsperiode, kan dette skyldes at clutchen  
er utslitt. Kontakt din lokale ActSafe-forhandler.



F.03  OPPSTIGNING

1. Start motoren (se E.03)
2.   Drei hendelen for hastighetskontroll  

mot deg for å øke hastigheten.
3.   Plasser taumopeden slik at avgassene 

blåser bort fra brukeren.
4.   Mat bort det inaktive tauet i løpet av  

de første få meterne av oppstigningen. 
Etter ca. 5 m er vekten av tauet 
tilstrekkelig til til at matingen går  
av seg selv.

5.   Stopp bevegelsen ved å dreie 
håndtaket bort fra deg eller la det 
gå av seg selv, og skyv deretter 
tenningsbryteren til STOPP-posisjon. ANBEFALING

Hold fast i primærtilkoblingsslyngen eller karabineren med høyre  
hånd, hvis du trenger det for balansens skyld.

Sørg for at løpebremsen alltid er i en høy posisjon.  
 
Stå rett under forankringspunktet for å unngå pendelbevegelse  
når du begynner oppstigningen.

 i



F.04 NEDFIRING

Nedfiring med taumopeden er svært enkelt; tauoppsettet holder  
seg uendret. Primærtauet holder seg koblet til taumopeden.

1.  Ta tak i primærtauet og snurr det minst én gang rundt 
taumopedens friksjonsbrems, i retning med klokken.

2.  Ta et godt tak i primærtauet under friksjonsbremsen. 
Plasser venstre hånd på den røde bremsespaken  
rett over hastighetskontrollen.



3.   Skyv inn bremsespaken og fir deg 
ned ved å mate tauet langsomt frem. 
Nedfiringshastigheten styres av den 
mengden tau som mates gjennom 
høyre hånd, den bremsende 
hånden; nedfiringshendelen holder 
seg alltid helt åpen. Forsikre deg 
om at du alltid har bremsetauet i 
hånden, og hold hendene unna 
friksjonsbremsen under nedfiringen!

4.  Hvis bremsingen ikke er tilstrekkelig 
på grunn av nytt tau eller andre 
årsaker. Stopp nedfiringen, lås 
løpebremsen og snurr tauet enda  
en gang rundt friksjonsbremsen  
for å øke bremsekraften. Start 
nedfiringen på nytt, som beskrevet 
i punkt 3. Ved nedfiring med en 
belastning på > 150 kg se F.06

5.   Stopp nedfiringen ved å  
holde fastere i tauet og  
frigjøre bremsespaken.

  Nedfiringshastigheten styres  
av den bremsende hånden. 

 ActSafe anbefaler sterkt at 
nedfiringshastigheten IKKE  
styres av bremsespaken;  
det fører til raskere motorslitasje. ANBEFALING

Juster nedfiringshastigheten etter 
forhold som: Terreng, last, vær  
og erfaring. Vær oppmerksom  
og bruk sunn fornuft.

Lås løpebremsen i en høy 
posisjon under arbeidet.

Slå av motoren ved nedfiring for  
å unngå eksponering for avgass 
og støy og for å spare drivstoff. 

 i

FORSIKTIG
Pass på at du alltid har bremsetauet 
i hånden!

Hold hendene unna friksjons-
bremsen. Forsikre deg om at  
hår, klær og eventuelle løse  
deler ikke kan sette seg fast.

Det skal alltid være en stopp- 
knute på enden av både primær 
- og sekundærtauet. 



F.05  KONTROLLERT NEDFIRING  
MED TUNG LAST 

Nedfiring med last over 150 kg: 

1.    Forsikre deg om at du bruker en 
egnet løpebrems godkjent for 
200 kg/2 personer, alternativt kan 
to uavhengige sikringssystemer 
benyttes.

2.     Lag en HMS med det utgående  
tauet på friksjonsbremsen, som  
vist (høyre).

3.    Forsikre deg om at det ikke er  
slakk i tauet mellom tauføringen  
og friksjonsbremsen. 

4.    Hold et godt tak i tauet under 
friksjonsbremsen og skyv inn 
nedfiringshendelen.

5.    Ha alltid kontroll over hastigheten 
under nedfiringen, og unngå 
bråbremsing, slik at høy dynamisk 
belastning unngås.

 A C B

D

For å sikre kontrollert 
nedfiring med PMX også 
med tung last (> 150 kg) skal 
friksjonsbremsen ha en HMS-
knute som gir ekstra friksjon. 



Bruk alltid friksjonsbremsen når  
du firer deg ned med taumopeden:

Last < 150 kg: Vikle tauet rundt  
bolten 1 eller 2 ganger, avhengig  
av ønsket friksjon

Last > 150–250 kg: En HMS-knute  
skal benyttes for å oppnå optimal 
bremsing og kontroll under nedfiringen

FORSIKTIG
Fir deg alltid kontrollert ned ved 
hjelp av friksjonsbremsen, for å 
tilføre det utgående tauet ekstra 
friksjon, samtidig som du holder  
et godt tak i det med høyre hånd.  

Hold hendene unna 
friksjonsbremsen. Forsikre deg 
om at hår, klær og eventuelle  
løse deler ikke kan sette seg fast.



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

F.06  VRIDD TAU OG ROTASJON

 



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

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

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

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

 i

 

 



 Motorinspeksjon 

Kontroller følgende punkt  
på Honda-motoren: 

 »  Tilstrekkelig drivstoffnivå
 » Riktig oljenivå
 » Rent luftfilter
 » Startmotor
 » Hastighetskontroll
 »  Motorens omdreining  

med motorbryteren

 Bremsetest 

Kontroller følgende punkt  
på Honda-motoren: 

1.   Monter taumopeden til et rigget  
tau på et ikke-eksponert sted

2.  Koble sikringssystemet og 
taumopeden til selen, kjør 50 cm 
opp fra bakken og stopp motoren

3.  Taumopeden skal holde seg i 
samme posisjon og ikke kjøre 
langsomt ned av seg selv

4.  Kjør langsomt ned og slipp 
bremsespaken rett før bakken 
berøres

Taumopeden skal stoppe umiddelbart. 
Hvis bremsen slipper, må du la være å 
bruke taumopeden og ta kontakt med 
ActSafe-forhandleren.

F.07  SJEKKLISTE FØR OG ETTER BRUK

Det er viktig å kontrollere taumope-
den før og etter hver bruk. Kontroller 
taumopeden grundig og i henhold  
til det du har lært. 

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

  



3:   Visuell inspeksjon  
av lastbærende deler

 »  Kontroller tauføringen (A) for 
åpenbar skade eller deformering. 
Tauføringen skal ikke være bøyd og 
skal passe perfekt med taudekselet. 
Se etter overdreven slitasje, i hen-
hold til indikatormerkingen

 »  Lås opp og åpne taudekselet og 
se etter deformering, overdreven 
slitasje eller skarpe kanter

 »  Kontroller taukilen (B) for 
deformering eller synlige skader. 
Taukilen skal være midtstilt i 
kabelarets fundament

 »  Kontroller kabelaret (C) for synlig 
skade eller slitasje

 »  Putt et tau inn i taumopeden og lukk 
taudekselet. Dekselet skal låses på 
plass med en klikkende lyd

 »  Kontroller tilkoblingsslyngen for 
slitasje eller skade (D), særlig ved 
slyngebolten og karabinerløkken

 

A

B

C

D



F.08  TRANSPORT F.09  LAGRING

Bær taumopeden i løftehåndtaket med 
motoren av og med lyddemperen bort  
fra kroppen.

Før normal transport i boksen, som  
gir taumopeden optimal beskyttelse,  
skal den slås av og vinsjen kjøles ned  
i minst 15 minutter.

Ved lengre transportetapper må du 
forsikre deg om at drivstofftanken er tom.

Forsikre deg alltid om at taumopeden  
er sikret før den transporteres i et kjøretøy.

Ulike typer drivstoffsammensetninger kan 
forringes og oksideres raskt, avhengig av  
hvor vinsjen benyttes. Drivstoff kan forringes 
og oksidere på bare 30 dager og kan forårsake 
skade på forgasseren og/eller drivstoffsystemet. 
Ved lengre tids lagring anbefaler ActSafe  
at drivstoffet fjernes fra drivstofftanken og 
forgasseren. 

Hvis taumopeden lagres med bensin i 
drivstofftanken og forgasseren, er det viktig  
å redusere faren for antenning av bensindamp. 
Velg et godt ventilert område.

Taumopeden og transportboksen skal  
alltid rengjøres og tørkes før de legges bort  
for lagring.

Oppbevar taumopeden på et kjølig og  
tørt sted. Den kan lagres i transportboksen, 
men forsikre deg om at den er tørr.



SERVICE OG  
VEDLIKEHOLD

G
Vedlikehold og rengjøring  
av taumopeden G.01

Motorvedlikehold  G.02

Feilsøkingsguide  G.03



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

G G.01  VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING  
AV TAUMOPEDEN

Gå gjennom "Sjekkliste før og etter bruk" ved hvert 
vedlikehold for å øke sikkerheten for brukerne av produktet.

 i ANBEFALING

Grunnleggende veiledning for inspeksjoner som utføres  
av brukere og tredjeparter: 

Med tanke på sikker bruk skal en taumoped til enhver tid 
oppfylle følgende krav: 
 »  Ingen åpenbare skader eller overdreven slitasje på 
taumopeden og taumopedens komponenter, som  
beskrevet i F.08 Sjekkliste.

 »  Grunnleggende funksjonstest av taumopeden,  
inkludert motorstart, oppstigning, nedfiring, motorstopp.

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

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



Merk
Ikke bruk rennende vann eller 
avfettingsmiddel, bruk aldri 
høytrykksvasker!

 

Rengjør taumopeden for saltvann/smuss

Rengjør og tørk taumopeden med en våt klut  
eller børste etter bruk, og fjern all fuktighet  
og smuss.

Tørt støv kan fjernes med trykkluft.

Rengjør karabineren grundig, og smør med  
tynn olje.

Rengjør enheten regelmessig (ytelsen påvirkes negativt av ansamlet 
støv, tilstoppede deler osv.). Sjekk karabinere for oksidering. Rengjør 
og smør ved behov. Kontroller motoroljen og skift olje ved behov. 
Sjekk luftfilteret, rengjør eller bytt ut ved behov.

Fjern tenningskabelen før service. Dette for å unngå utilsiktet 
oppstart under vedlikeholdsarbeid.

Hold motorsylinderribbene og kontrolldelene fri for 
smuss og andre fremmedlegemer som kan påvirke 
omdreiningshastigheten.

 i ANBEFALING



G.02 MOTORVEDLIKEHOLD

Kontrollere oljenivået og skifte olje 

Kontroller motoroljenivået før hver bruk eller hver 10. time  
ved kontinuerlig bruk. Kontroller motoroljenivået når motoren  
er stanset og står plant. 

 » Fjern oljetanklokket/peilepinnen og tørk rent.
 »  Sett på plass og fjern lokket/peilepinnen uten å skru  

den fast på oljepåfyllingsstussen. Fjern den så og  
kontroller oljenivået som vises på peilepinnen.

 »  Hvis oljenivået er i nærheten av eller under det nedre 
grensemerket på peilepinnen, fyller du på olje av typen  
SEA 10w-30 til nedre kant av oljepåfyllingshullet. For å  
unngå at du fyller på for mye eller for lite, må du forsikre  
deg om at motoren står plant, som vist, mens du fyller olje. 

 » Sett på plass oljetanklokket/peilepinnen og skru godt til. 

 i ANBEFALING
Drener den brukte oljen når motoren er varm. 
Varm olje dreneres raskt og fullstendig.

Øvre fyllenivå



Nærmere informasjon om motorens 
vedlikeholdspunkt og -plan finnes  
i den medfølgende brukerveiledningen 
for motoren.

Vær oppmerksom på følgende: Første 
oljeskift skal skje etter de første 10 timene 
motoren er i drift! (Normal driftsperiode  
er 50 timer/6 måneder)

 MERK
Skift olje regelmessig for å forlenge motorens 
levetid. MERK: Motoren kan ta skade av å kjøre 
med lavt oljenivå.  

 MERK
Første oljeskift skal skje etter de første10  
timene motoren er i drift! Normal driftsperiode  
er 50 timer/6 måneder.

PÅFYLLINGSHETTE

OLJEPÅFYLLINGSSTUSS



Forgasser

Forgasseren har en fast innstilling for  
kjøring på havnivå. Egne forgasserjeter  
kan monteres på forgasseren for å kjøre  
taumopeden ved større høyder ( > 2500 m).

Luftfilter 

Ved arbeid i særlig skitne områder skal 
luftfilteret rengjøres daglig eller oftere  
for å unngå problemer som:

 » Funksjonsfeil på forgasseren
 » Startproblemer
 » Dårligere motoreffekt
 » Unødvendig slitasje på motordeler
 » Unormalt forbruk av drivstoff

Tennplugg 

På elektrodene til tennpluggen kan det  
være avsetninger som kan forårsake  
feil og/eller startproblemer. Tilstanden  
til tennpluggen påvirkes av:

 » Et skittent luftfilter
 » Harde driftsforhold

Det kan hende at lokal lovgivning påbyr 
bruk av resistortennplugg for å under-
trykke tenningssignalene. Hvis motoren 
din i utgangspunktet var utstyrt med en 
motstandstennplugg, må du velge samme 
type tennplugg når du bytter den ut.

Drivstoff 

Bensin, 95-oktan anbefales for bruk i motoren. Aspen-
bensin kan også brukes. Ikke bland disse drivstofftypene, 
det kan føre til at drivstoffilteret tilstoppes. 



G.03 FEILSØKINGSGUIDE 

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

PROBLEM

Motoren starter ikke Tom tank Fyll drivstoff på taumopeden

Løs tenningskabel Koble tenningskabelen  
til tennpluggen igjen

Feil drivstoff Tøm tanken, rengjør og  
fyll på riktig drivstoff

For kald Bruk choke

Overfylt motor Slå av choken, vent i  
10 minutter og prøv igjen

Skitten tennplugg Rengjør tennpluggen

SANNSYNLIG ÅRSAK TILTAK  



SANNSYNLIG ÅRSAK TILTAK  PROBLEM

Motoren stopper Vakuum i drivstofftanken Åpne ventil i drivstofflokket (kontakt 
ActSafe) eller bytt ut drivstoffhetten 

Taudekselet lukkes ikke Tauet er ikke skikkelig plassert Åpne taudekselet og kontroller  
om tauet er montert riktig

Smuss i taudekselet Rengjør taudekselet og låsemekanismen

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

Tauet er feil tilkoblet Koble til tauet igjen

Tauet er ikke egnet for taumopeden Bytt ut tauet

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

Dårlig grep i tauet, tauet glir



Løftekapasiteten er merkbart dårlig Feil drivstoff Bytt til anbefalt drivstoff

Vinsjen brukes ved store høyder Store høyder gir dårligere ytelse. 
Motoren kan utstyres for bruk ved  
store høyder. Kontakt ActSafe eller  
en godkjent forhandler

Motoren er i dårlig stand Utfør service på motoren

For rask nedfiring Tung last (> 150 kg) Fest bremsetauet rundt friksjonsbrem-
sen med en HMS-knute.

Nytt tau Fest bremsetauet enda en gang  
rundt friksjonsbremsen, eller bruk 
HMS-knute.

SANNSYNLIG ÅRSAK TILTAK  PROBLEM





GARANTIBETINGELSER 
FOR TAUMOPEDER

H
Garantibetingelser H.01



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

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

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

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

Krav i henhold til ActSafes garanti

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

H.01 GARANTIBETINGELSER 



Garantien gjelder ikke hvis:

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

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

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

 »  Klistremerkene med serienummer  
er fjernet eller ødelagt. 

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

Garantibegrensninger

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

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

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

Begrenset ansvar og gjeldende lov

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

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

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





TEKNISKE DATA

I
Taumoped I.01

Motor  I.02



VERDI KOMMENTARYTELSE/DEL

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

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

Løftekapasitet (SWL, Safe 
Working Load)

250 kg eller maks. 2 personer

Oppstigningshastighet 17 m/min (100 kg last)

Nedfiringshastighet Brukerstyrt Anbefalt maksimal nedfiringshastighet 0,5 m/sek.

Anbefalt temperaturområde -20 °C til + 40 °C Taumopeden kan også brukes til andre temperaturer.

Vekt 13 kg Uten drivstoff.

Mål 29 x 28 x 49 cm  

Transportkassens mål 33 x 34 x 53 cm   

Transportkassens vekt 20 kg

Rekkevidde 750 meter ved 100 kg last,  
med 1 drivstofftank

Maks. kontinuerlig 
nedfiringsavstand

150 m

Støynivå 89 dB

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

I.01 TAUMOPED



VERDI KOMMENTARYTELSE/DEL

Motor Honda GX35 35,8 cc, tvungen luftkjøling 4-takters OCH, énsylindret

Reduksjonshastighet 131,5:1

Type  

Tennplugg CMR5H (NGK)

Drivstoff Blyfri bensin,  
95-oktan eller høyere.

Drivstofftank 0,65 L

Motorolje SAE 10W-30

I.02 MOTOR
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