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1 Allmänt 

1.1 Uppgifter om bruksanvisning 
Denna bruksanvisning underlättar mycket för att göra driften av 
maskinen framgångsrik och riskfri. 
 
Bruksanvisningen innehåller viktiga anvisningar för hur man driver 
maskinen på ett säkert, lämpligt och ekonomiskt sätt. Att följa 
bruksanvisningen hjälper till att undvika faror och att öka maskinens 
pålitlighet och livslängd. 
 
Denna bruksanvisning måste alltid finnas tillgänglig vid maskinen 
och ska läsas och tillämpas av varje person som jobbar med/på 
maskinen, t.ex. har följande i uppdrag: 

 Manövrering, åtgärdande av störningar i arbetsprocessen, 
avfallshantering av drivmedel och förbrukningsmaterial, 

 montering, service, (underhåll, skötsel, reparation) och/eller transport 
. 
 
Strukturelementen som förekommer i bruksanvisningen har följande 
utformning och följande betydelse: 

 Arbetssäkerhetssymbol 
Denna symbol finns vid alla säkerhetsanvisningar som anger livsfara. 
Följ dessa anvisningar och var försiktig! 
 

 Varning/anmärkning 
står på ställen där speciella uppgifter (påbud eller förbud) ska förhindra 
skada, eller för att förhindra en skada på apparaten. 
 

 Anmärkning 
står på platser där uppgifter om ekonomisk användning av maskinen 
står eller där det hänvisas till rätt arbetsrutin. 
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1.2 Uppgifter om maskinen 
 

Maskintyp GEDA 2 PK 

Tillverkningsår: se maskinens typskylt 

Fabriksnummer: 29890 / 32340 

Dokumentationsversion: 02/2011 

 

1.3 Tillverkarens namn och adress 
 

 
Mertinger Straße 60 
D-86663 Asbach-Bäumenheim 
Telefon  +49 (0)906 9809-0 
Telefax  +49 (0)906 9809-50 
E-post: info@geda.de 
WWW: http://www.geda.de 

 
Ytterligare försäljnings- och kundtjänstadresser: 
 
Filial Nordväst Filial Öst 
Marie-Curie-Straße 11 Ernst-M.-Jahr-Straße 5 
D-59192 Bergkamen-Rünthe D-07552 Gera 
Tel. +49 (0)2389 987432 Tel. +49 (0)365 55280-0 
Fax +49 (0)2389 987433 Fax +49 (0)365 55280-29 
GEDA USA, LLC GEDA RUSSIA 
P.O.BOX 752086 Yaroslavskoe shosse 42 
USA 77275 Houston, Texas 129337 Moskva 
Tel. +1 (713) 621 7272 Tel. +7 (495) 663 24 48 
Fax +1 (713) 621 7279 Fax +7 (495) 663 24 49 
 

1.4 Information om upphovs- och skyddsrättigheter 
Samtliga underlag är skyddade enligt upphovsrättslagen. Det är 
förbjudet att överlämna eller kopiera underlag, även delar av dem samt 
att använda eller meddela deras innehåll, om inte detta uttryckligen 
medges skriftligt. 
 
Brott mot detta medför straff och skyldighet till skadestånd. Den 
industriella äganderätten förbehålls GEDA. 

mailto:email@geda.de�
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1.5 Anvisningar för operatören 
 

Bruksanvisningen utgör en väsentlig beståndsdel av maskinen. 
Operatören ansvarar för att personalen som manövrerar maskinen tar 
del av dessa föreskrifter. 
 
Bruksanvisningen ska av operatören kompletteras med 
användarinstruktioner som följer av existerande nationella föreskrifter 
om förebyggande av olycksfall, miljöskydd inklusive information om 
tillsyns- och anmälningsskyldighet för att ta hänsyn till särskilda 
driftsförhållanden, t.ex. gällande arbetsorganisation, arbetsrutiner och 
använd personal. 
 
Utöver de gällande reglerna angående förebyggande av olycksfall 
och angående arbetsskydd ska även de vedertagna tekniska reglerna 
för ett säkerhetsenligt och fackmässigt arbetssätt följas. 
 
Operatören måste se till att användarpersonalen förbinder sig att bära 
personlig skyddsutrustning om de lokala bestämmelserna föreskriver 
detta. 
 
Utrustning för första hjälpen (förbandslåda osv) ska alltid finnas 
tillhands! 
 
Utan tillverkarens medgivande får operatören/användaren inte göra 
några förändringar, till- eller påbyggnader på maskinen som kan 
äventyra säkerheten! Detta gäller även för montering och inställning av 
säkerhetsanordningar samt för svetsning av bärande komponenter. 
 
Reserv- eller slitagedelar måste uppfylla de av GEDA specificerade 
kraven. Detta är garanterat med originalreservdelar. 
 
För de arbeten som beskrivs i denna manual ska endast kvalificerad 
och/eller instruerad personal användas. Personalens ansvar för 
manövrering, underhåll och reparation ska tydligt fastställas! Ta hänsyn 
till åldersgränserna som lagstiftningen föreskriver! 
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1.6 Ändamålsenlig användning 
 

GEDA 2 PK är en hiss enligt EG:s maskindirektiv, som endast är till för 
transport av personer för att komma till arbetsplatsen och  

 endast får tas i bruk efter att markskyddsbeklädnaden är monterad! 
Markskyddsbeklädnaden behövs inte när körenheten inte kan köras ner 
till marken, 

 Endast upp tilll en vindhastighet på 72 km/h (20 m/sec).  vindstyrka 7-
8 enligt Beaufort skala), 

 Vid högre vindhastigheter måste körenheten parkeras på marken och 
tas ur drift. 
 
Uppgifterna i kapitlet 3.4, ”Tekniska data”, ska iakttas och följas. 
 
Annan användning eller användning utöver detta gäller som ej 
ändamålsenlig.  
För skador som uppstår av detta ansvarar maskinens 
användare/operatör ensam. Detta gäller även för egenmäktiga 
förändringar på maskinen. 
 
Till ändamålsenlig användning räknas 

 att man följer de monterings-, drifts-, och underhållskrav som angivits 
av tillverkaren (monterings- och bruksanvisning), 

 att man tar hänsyn till andra personers förutsägbara felaktiga 
förhållningssätt, 

 att man följer motsvarande nationella föreskrifter. 
 

 Konstruktionen som beskrivs här handlar om en påbyggnad på 
kranmast. 
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1.6.1 Krav påmonteringspersonalen 
Maskinen får endast monteras, manövreras och underhållas av 
kvalificerad personal som genom sin utbildning eller kunskap och 
praktiska erfarenhet garanterar fackmässig hantering, och som är 
medvetna om de risker som finns när man använder hissen. Dessa 
personer för montering, demontering och underhåll ska utses av 
entreprenören. 
 

1.6.2 Användarpersonal 
Maskinen får endast användas av de personer som genom sin 
utbildning eller kunskaper och praktiska erfarenhet kan garantera en 
fackmässig hantering. 
Dessa personer måste 

 ha valts ut för manövrering av entreprenören, 
 vara tillräckligt insatta och underrättade om riskerna, 
 vara förtrogna med monterings- och bruksanvisningen, 
 följa nationella föreskrifter. 

 

1.6.3 Ej ändamålsenlig användning 
 GEDA 2 PK är inte avsedd för permanent användning. 
 GEDA 2 PK får inte monteras fristående (utan förankring). 
 Personer som inte är utbildade för maskinen, som inte är förtrogna med 

bruksanvisningen eller barn får inte manövrera hissen. 
 
Konsekvenser vid icke ändamålsenlig användning av maskinen 

 Livsfara för användare eller tredje part. 
 Maskinskada och skada på andra materialvärden. 



Hiss för att nå arbetsplatser  

Monterings- och bruksanvisning 10 / 78 BL081 SE utgåva 02.2011 

2 Allmän säkerhetsinformation 
Maskinen är konstruerad och byggd enligt aktuell teknik och gällande 
säkerhetstekniska regler. 
Ändå kan användningen leda till faror för personalen eller tredje 
personer resp. till skador på maskinen eller andra materialvärden, t.ex. 
när maskinen: 

 manövreras av personal som inte har fått undervisning eller utbildning, 
 inte används ändamålsenligt, 
 monteras, manövreras eller underhålls på ett olämpligt sätt. 

 
Uppsatta informations- och varningsskyltar måste följas! 
 
Konsekvenser om säkerhetsanvisningarna nonchaleras 
Nonchalering av säkerhetshänvisningarna kan vara såväl en fara för 
människor som för miljön och maskinen. Nonchalering kan leda till att 
alla skadeståndsanspråk blir ogiltiga. 
 

2.1.1 Resterande risker 
Även när alla säkerhetsföreskrifter följs kvarstår vissa restrisker vid 
hantering av maskinen. 
 
Alla som jobbar på eller med maskinen måste känna till farorna och 
följa anvisningarna som förhindrar att restriskerna leder till olycksfall 
eller skador. 

 Varning! 
 Ta inte bort säkerhetsdekaler, byt säkerhetsanvisningar som har blivit 

oläsbara. 
 Risk på grund av nedfallande last som inte säkrats fackmässigt. 
 Risk på grund av höga vindhastigheter (>72 km/h). 
 Fara vid på- och avstigning till körenheten (lutande ramp). 
 Risk på grund av skada på redskap för godshantering. 
 Risk vid arbete på elsystemet. 
 Risk på grund av fel i styrningen. 
 Skada genom okoordinerat arbete. 
 Fara vid vistelse inom det avspärrade körområdet. 
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2.1.2 Säkerhetsanvisningar för manöverpersonalen 
 

Bruksanvisningen måste alltid finnas tillhands vid maskinens 
användningsplats. 
 
Använd endast maskinen i tekniskt klanderfritt tillstånd, samt 
ändamålsenligt, säkerhets- och riskmedvetet, enligt 
bruksanvisningen. I synnerhet ska fel som kan inverka på säkerheten 
genast åtgärdas! 
 
Därutöver får maskinen endast drivas när samtliga 
säkerhetsanordningar är på plats och fungerar felfritt! 
 
Minst en gång per arbetsdag ska maskinen kontrolleras med 
avseende på synliga skador och brister! Förändringar som uppkommit 
(inklusive förändringar i driftsförhållandena) ska genast rapporteras till 
ansvarigt organ/person. Stoppa och säkra genast maskinen om det 
behövs! Ansvarsområdena för de olika arbetena inom ramen för 
maskinens drift, underhåll och service måste vara tydligt fastställda och 
måste följas. Det är det enda sättet att förhindra felaktigt agerande 
särskilt i risksituationer. 
 
De relevanta föreskrifterna om förebyggande av olycksfall samt de 
övriga allmänt gällande säkerhetstekniska och arbetsmedicinska 
reglerna ska följas. 
 
Användaren har skyldighet att bära personlig skyddsutrustning om 
de lokala bestämmelserna föreskriver detta. 
 
Vid alla arbeten som gäller maskinens drift, förändring eller inställning 
och säkerhetsanordningar måste rutinerna för in- och frånkoppling, 
samt för avstängning i nödfall följas enligt bruksanvisningen. 
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2.1.3 Säkerhetsanvisningar gällande transport 
 

Rapportera transportskador och/eller delar som saknas direkt till 
leverantören. 
 
Tragen sie während der Transportarbeiten Schutzhelme, 
Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe! 
 
Man får aldrig gå eller vistas under hängande laster! 
 
Verwenden Sie für den Transport zum Aufstellort ausschließlich 
geeignete, genormte und geprüfte Hebezeuge Gabelstapler, Kran) 
und Anschlagmittel (Rundschlinge, Hebebänder, Anschlagseile, 
Ketten). 
 
Vid val av lyftutrustningen och lyftanordningarna, ta alltid hänsyn till 
max. last! 
 
Mått och vikter återfinns i kapitlen Tekniska data (3.4) och platsbehov 
(3.5). 
 
Lasta och transportera maskinen endast när den är noggrant 
demonterad, förpackad och surrad. 
 
Se alltid till att maskinen transporteras slag- och stötfritt. 
 
Följ symbolerna på förpackningarna. 
 
Lyft endast vid de markerade lyftpunkterna. 
 
Säkra alltid laster som ska transporteras mot att de välter eller tippar! 
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2.1.4 Säkerhetsanvisningar gällande driften 
 

Använd endast maskinen i tekniskt klanderfritt tillstånd, säkerhets- 
och riskmedvetet under beaktande av bruksanvisningen. 
 
Vid avbrott i arbetet skall huvudströmbrytaren stängas av och säkras 
med hänglås mot påslagning. 
Säkra alltid maskinen mot obehörig användning (bryt strömmen)! 
 
I situationer som innebär fara för användarna eller maskinen kan 
maskinen stoppas genom att man trycker på NÖDSTOPP-knappen. 
 
Vid vindhastigheter som överstiger >72 km/h skall maskinen stannas 
och köras sakta nedåt. (Vindstyrka 7-8, vinden bryter av grenar på 
träden och gör det mycket svårare att gå)! 
 
Ingen får uppehålla sig under maskinen. Operatören ansvarar för att 
riskområdet avspärras på ett lämpligt sätt. 
På lastplatser högre än 2,0 meter måste säkerhetsanordningar 
anordnas som förhindrar att personer faller. (Montera 
våningsskyddsdörrar.) 
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2.1.5 Säkerhetsanvisningar för underhåll, service och 
felåtgärdande 

 
Innan special- och underhållsarbeten utförs ska manöverpersonalen 
informeras om dessa. 
 
Föreskrivna tidsfrister för periodiska kontroller/inspektioner eller 
sådana som är angivna i bruksanvisningen ska uppfyllas. 
 
Om nödvändigt, ska underhållsområdet säkras med stor marginal! 
 
Generellt ska maskinen före underhållsarbeten 

 lastas av 
 kopplas från med huvudströmbrytaren. 

 
Samtliga underhålls- och servicearbeten får endast utföras med 
frånkopplad huvudströmbrytare respektive frånkopplad nätkontakt. 
Manuella ingrepp när maskinen är i drift kan leda till allvarliga olyckor 
och är därför förbjudna. Om det krävs att man startar maskinen under 
sådana arbeten får detta bara ske när man vidtar särskilda 
säkerhetsåtgärder. 

 Ytterligare anvisningar om underhåll/underhållsintervall/service 
återfinns i kapitel 8 och 9 
 
Om maskinen för dessa arbeten har stängts av helt måste den säkras 
mot oavsiktlig återinkoppling. 

 Aktivera nödstopp-knappen. 
 Lås huvudbrytaren med ett bygellås och 
 sätt upp en varningsskylt vid kopplingsskåpet. 

 
Fel som kan påverka säkerheten ska genast åtgärdas. 
 
För att utföra underhålls- och servicearbeten krävs en 
verkstadsutrustning som är lämplig för arbetet. Vid underhållsarbeten 
på stor höjd måste man bära fallskyddsutrustning! Samtliga handtag, 
räcken och körenheten ska hållas fria från föroreningar. 
Vid arbeten under körenheten ska denna säkras med lämpliga 
hjälpmedel (t. ex. bultar, mastklämmor osv.) 
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Maskinen och i detta fall framför allt anslutningarna och skruvförbanden 
ska rengöras från olja, drivmedel, föroreningar och skötselmedel innan 
underhållsarbeten/reparationerna påbörjas. Inga aggressiva 
rengöringsmedel får användas. Vid underhålls- och servicearbeten 
måste skruvkopplingar som lossats åter dras åt med de erforderliga 
åtdragningsmomenten! 
 
Skyddsanordningar får inte ändras, avlägsnas, förbigås eller 
överbryggas. 
Om det under underhåll och reparation krävs att 
säkerhetsanordningar demonteras måste de monteras och 
kontrolleras omedelbart när underhålls- och reparationsarbeten har 
avslutats! 
 
Inga förändringar, till- eller ombyggnationer får företas på maskinen. 
Detta gäller också för montering och justering av säkerhetsanordningar, 
t.ex. gränsbrytare. 
 
Skadade resp. avlägsnade anmärknings- och varningsskyltar som t.ex. 
säkerhetsetiketter ska genast bytas ut. 
 
Se till att avfallshanteringen av drivmedel och förbrukningsmedel samt 
ersättningsdelar görs på ett säkert och miljövänligt sätt (se även 
kapitel 10). 

 De säkerhetsåtgärder som beskrivs ovan gäller även för arbeten 
inom ramen för felåtgärdande. 
 



Hiss för att nå arbetsplatser  

Monterings- och bruksanvisning 16 / 78 BL081 SE utgåva 02.2011 

2.1.6 Säkerhet vid arbeten på elsystemet 
 

Vid störningar på maskinens elsystem måste denna genast slås av 
med huvudströmbrytaren och säkras med ett lås resp. kopplas från 
genom att man drar ut nätkontakten! 
 
Arbeten på maskinens elsystem får endast utföras av utbildade 
elektriker enligt föreskrifterna för elektroteknik. Endast utbildade 
elektriker får ha tillgång till maskinens elsystem och utföra arbeten på 
det. Håll alltid kopplingsskåpen stängda när dessa lämnas utan 
tillsyn. 
 
Arbeta aldrig på spänningsförande delar! Anläggningsdelar där 
inspektions-, underhålls- och reparationsarbeten utförs måste vara 
strömlösa. Drivmedel som använts för frikoppling måste säkras mot 
oavsiktlig eller automatisk återinkoppling (lås in säkringarna, blockera 
frånskiljarna osv.) På de frikopplade elektriska komponenterna måste 
först kontrolleras om de är spänningslösa, sedan måste de jordas och 
kortslutas samt isoleras från angränsande komponenter som står under 
ström. 
 
Om arbeten krävs på spänningsförande komponenter (endast 
i undantagssituationer) ska ytterligare en person vara närvarande som 
i nödfall kan aktivera NÖDSTOPP-knappen. Använd endast 
spänningsisolerat verktyg! 
 
Vid reparationer ska man se till att konstruktionsegenskaper inte 
förändras på ett sådant sätt att säkerheten påverkas. (t.ex. kryp- och 
luftsträckor samt avstånd får inte minska genom isoleringen). 
 
Genom ett skyddsledarsystem måste det vara säkerställt att det 
elektriska systemet är jordat på korrekt sätt. 
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2.1.7 Kontroller 
 

GEDA 2 PK är en maskin enligt EG-maskindirektivet 2006/42/EG. En 
kopia på försäkran om överensstämmelse återfinns i denna 
bruksanvisning. 
 
Kontroller efter varje montering  se kapitel5.9 
 
Följande kontroller har redan genomförts i fabriken: 

 Dynamiskt test med 1,25 gånger transportlast. 
 Elektriska tester enligt EN 60204 
 Funktionskontroller. 

 
Återkommande tester: 
(se även kapitel 8.6) 

 Tester före driftstart, återkommande kontroller liksom mellantester ska 
utföras enligt nationella föreskrifter. 
 

 Geda rekommenderar att man genomför ett återkommande test per 
år. Vid förhöjd belastning (t.ex. körning i flera skift) ska kontroller 
utföras med kortare intervall. 
 

 Resultaten av den återkommande kontrollen kan skrivas ned i bilagan 
till denna bruksanvisning. 
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3 Teknisk beskrivning 

3.1 Funktionsbeskrivning 
Der GEDA 2PK kann durch verschiedene Halterungen an 
unterschiedliche Maschinen (Krantypen) angebaut werden. 
 

 De lätthanterliga aluminiumskenorna sticks in i varandra och låses med 
steglåsningen vid pinnen högst upp. 

 Hissen kan monteras upp till en höjd på 60 m resp. 120 m. 
 Till hissens fullständiga montering hör även säkerhetsanordningarna för 

lastnings- och urlastningspunkterna (se kapitel 5.8). 
 Lastkapaciteten är max. 200 kg/ 2 personer. 
 Hissen är utrustad med en överbelastningsanordning som stänger av 

körrörelserna åt båda håll när bärlasten är ca 110 %. 
 Hissens lyfthastighet är 20 m/min. 
 GEDA 2PK kan styras från flera styrningspunkter. 
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3.2 Maskinutrustning 
 

 
Fig. 01 GEDA 2PK upp till 60 meters 
konstruktionshöjd 

Fig. 02 GEDA 2PK upp till 120 meters 
konstruktionshöjd 

 
1 Fotdel upp till 60m höjd 5 Buffertplanka 9 Stegdel 
2 Fjäderdriven kabeltrumma 6 Körenhet 10 Fotdel upp till 120 m höjd 
3 Första förankringen 7 Tak  
4 Skeninfästning 8 Våningsanordning  
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1 = Kopplingsskåp på fotdelen 
2 = Fjäderdriven kabeltrumma för 60 m 

transporthöjd 
3 = Chassi 
4 = Nätledning med kontakt 
5 = Slid med motor 

 

 
1 = Kopplingsskåp på fotdelen 
3 = Chassi 
5 = Slid med motor 
6 = Fjäderdriven kabeltrumma för 120 m 

transporthöjd 
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Styrning i körenheten 
 
1 = NÖDSTOPP-knapp 

2 = UPP-knapp 

3 = NED-knapp 

 
4 = Väljare 

Väljare uppåt 
 belysningen (7) är påslagen 

i ca. 5 min. 
Väljare nedåt 
 signalhornet lyder 

5 = Väljaromkopplare 
Omkopplarläget uppåt 
 styrningen i körenheten är 

aktiverad 
Omkopplarläget nedåt 
 elektromodulerna vid 

våningsskyddsdörrarna är 
aktiverade. 

6 = Varningslampa för överbelastning 
7 = Körenhetens belysning 

 
Kopplingsskåp vid grundenhet 
 
1 = Huvudströmbrytare 
2 = Kontrollampa driftfärdig 
3 = Elkontakt 7 x 16A, 6h (röd)  

för elektromodul vid nedre 
våningsskyddsdörren resp. 
handstyrning under monteringen tills 
körenheten är monterad. 
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Elektromodul vid 
våningsskyddsdörren 
 
1 = STOPP-knapp (hakar inte i) 
2 = Väljaromkopplare 

Läge 0 = ”UPP” eller ”NED”-knapp vid 
denna styrning är inte aktiverad 
Läge 1 = ”UPP” eller ”NED”-knapp vid 
denna styrning är aktiverad 

3 = UPP-knapp 
4 = NED-knapp 
5 = Elkontakt 7-polig för ytterligare 

våningsenheter 
 
6 = Förbindelseledning till fotdelen eller en 

våningsanordning som är installerad 
nedanför 

 

 
Handkontroll  
(Tillval artikelnummer 15823) 
Handkontrollen används som 
monteringsstyrning tills körenheten är 
monterad eller för manövrering vid falltestet 
(utanför riskzonen). 
 
Handkontrollen kopplas in vid elkontakten på 
kopplingsskåpet. 
 
1 = NÖDSTOPP-knapp 

2 = UPP-knapp 

3 = NED-knapp 
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3.3 Utrustning som tillval 
 

3.3.1 Justeringsspindel för fotdelen 
 

I stället för skorna kan fotdelen även 
vara utrustad med 
justeringsspindlar. 

 
 Montera justeringsspindeln med 

fästflikarna (1) i stället för skorna på 
fotdelen. 

 

3.3.2 Buffertplank 
För att skydda markpersonalen kan 
man förhindra att körenheten kör 
ned fram till marken genom att 
bygga in en buffertplanka. 

 

3.3.3 Kranögla 2 PK 
För lyftning med kran måste en 
speciell kranögla monteras på 
grundenheten. 

 

 
 

1 
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3.4 Tekniska data 
 
Bärkapacitet 
Material 200 kg 
Personer 2 
 
Maskinen är utrustad med en överbelastningsanordning som stänger av 
körrörelsen i båda riktningar om bärkraften överskrids. Samtidigt lyser 
en röd varningslampa på plattformen. 
Under körningen mäts inte överlasten! 
 
Hastighet 
Körning 20 m/min. 
 
Spärr- och gripanordning 
Utlösningshastighet ca 35 m/min. 
 
Elektrik 
 
Drivning 
Märkspänning 400 V / 50Hz 
Effekt 3,4 KW 
Märkström 4,6 A 
Startström (max.) ca. 24 A 
 
Maskin 
Driftspänning 400 V / 50 Hz / 3 Ph 
Kapslingsklass IP 54 (NEMA 3) 
Avsäkring 3 x 16 A trög. 

 
Ledningen hos kunden måste vara dimensionerad på följande sätt: 

 att de är anpassade till maskinens kopplingsledning. 
 att inga störande spänningar eller störfrekvenser uppstår. 
 att skyddsanordningens aktivering uppfyller respektive krav 

i lagstiftningen. 
Beräkningen av det kabeltvärsnittet som krävs måste ske med 
hänsyn till de erforderliga dragningssätten enligt DIN VDE 0298 del 
4 och DIN VDE 0100 del 430. Nationella föreskrifter ska beaktas. 
För förlängning av nättilledningen krävs en gummislangledning som 
är minst 5 x 2,5 mm2 
Anslutning av maskinen endast till byggplatscentralen enligt IEC 
60439-4:2004. Avsäkring min. 16 A / T; jordfelsbrytare (RCD) med 
en märkström på max. 0,03 A. 
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Emissioner 
Ljudeffektnivå LWA: 
 
 
 
Monteringshöjd 
Med grundenhet art.-nr.01880 60 m 
Med grundenhet art.-nr.01880 120 m 
 
Mått och vikter 
Grundenhet upp till 60 m monteringshöjd 
Längd (förlängning tillval) 2,05 m 
Vikt (inkl. körenhet) 
 
Grundenhet upp till 120 m monteringshöjd 
Längd (förlängning tillval) 2,20 m 
Vikt (inkl. körenhet) 
 
Del av stege 
12 mm (1 / 2 m) 
Vikt 14/24 kg  
Överkragande steglängd vid drift max. 3,5 m 
Överkragande steglängd vid montering max. 2 m 
Förankringsavstånd 4 m 
 
Våningsskyddsdörrar 
Hissen GEDA 2 PK är typgodkänd tillsammans med GEDA 
våningsskyddsdörrarna 
 art.-nr.: 01718 
 art.-nr.: 38100 
och uppfyller kraven på en säker övergång mellan hållplats och 
körenhet. Typgodkända GEDA-hissar får endast användas med GEDA-
våningsdörrar som också har godkänts. För montering och 
våningssäkring se motsvarande bruksanvisning. 
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3.5 Förankring och platsbehov 
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Förankringskrafter 
 
När den visade strukturgeometrin ändras måste man få uppgifter om 
motsvarande förankringskrafter. 
 

 
 
Operatören är ansvarig för att rätt vindregion tillämpas. Lokala 
förhållanden så som: 
 Berg, havsvikar, dalar, 
 tättstående hus, genomgångar, bebyggelse osv. 
kan orsaka vindturbulenser och leda till att man måste tillämpa en 
annan vindregion. 
 

Monteringshöjd H [m] Vindtryck för geografiska regioner [N/m ²] 

 A/B C D E 
0<H10 544 741 968 1225 
10<H20 627 853 1114 1410 
20<H50 757 1031 1347 1704 
50<H100 879 1196 1562 1977 
100<H150 960 1306 1706 2159 
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Förankringskrafterna gäller för vindregion ”E” i Europa. Extremfall kan 
ev. kräva undantag. 
 

Ur drift Förankringskrafterna vid skenorna; vindregion ”E” 
 Förankringskrafter för den högsta förankringen med 4 meters 
mastutskott 

Förankringsavstånd vertikalt 4 m  6 m 
Fx a) -1000 N 1000 N -1100 N 1100 N
Fx b) - 1000 N 1000 N -1100 N 1100 N
Fy   ) -1400 N 1400 N -1700 N 1700 N

 Förankringskrafter för alla övriga förankringar 
Förankringsavstånd vertikalt 4 m  6 m 

Fx a) -1000 N 1000 N -1650 N 1650 N
Fx b) - 1000 N 1000 N -1650 N 1650 N
Fy   ) -1450 N 1450 N -2150 N 2150 N

 

I drift  
 Förankringskrafter för den högsta förankringen med 2 meters 
mastutskott 

Förankringsavstånd vertikalt 4 m  6 m 
Fx a) -1150 N 1000 N -1150 N 800 N
Fx b) - 1050 N 2350 N -1150 N 2150 N
Fy   ) -1110 N 1050 N -1150N 1100 N

 
 Förankringskrafter för alla övriga förankringar 

Förankringsavstånd vertikalt 4 m  6 m 
Fx a) -1250 N 450 N -1350 N 450 N
Fx b) -950 N 1050 N -1050 N 1150 N
Fy   ) -750 N 650 N -850 N 750 N
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 Vid montering från körenheten kan maximalt ett 
förankringsavstånd på 4m uppnås Ett förankringsavstånd på 6 m 
kan endast uppnås om skendelarna sätts ihop först och sedan 
lyfts på plats med t. ex. en kran och monteras från 
infästningspunkten (förankringspunkten). 
 
 

3.6 Krav på monteringsplatsen 
 
Underlag 

 Plant, bärande underlag och/eller konsol som bär upp kranen. 
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4 Transport 

 Transport av hissen kräver att kvalificerade, kompetenta personer 
genomför flytten. 
 
Kontroll vid mottagning av hissen 

 Kontrollera att hissen inte har transportskador och att den helt 
motsvarar din beställning. 

 Informera genast fraktföraren (spedition) och återförsäljaren vid 
transportskador. 
 
För transport kan hissen tas isär i enskilda delar. 
Tyngsta del Grundenhet upp till 60 m monteringshöjd, 160 kg 
 Grundenhet upp till 120 m monteringshöjd, 240 kg 
Längsta del 2,4 m 
 

4.1 Att lasta på och av maskinen 
 
Maskinen lastas på och av med en gaffeltruck eller en lyftkran. 

4.1.1 Lyft med en gaffeltruck 
Truckupptagningar (1) finns vid 
körenhetens bottentråg. 

 

 

4.1.2 Lyft med en lyftkran 
För lyftning med kran måste en 
”kranögla 2 PK” (2) monteras på 
grundenhetens stegdel. 
 

 Stick in kranöglan 2PK (2) 
i grundenhetens stegbana som en 
stegdel och lås den. 

 Häng in slingan vid kranöglan (2). 
 Lyft grundenheten. 

 

 

1 

2 
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5 Konstruktion 

 Hissen måste demonteras under ledning av en av entreprenören 
utsedd kunnig och erfaren person enligt monterings- och 
bruksanvisningen! 
 
Monteringspersonal se kap. 1.6.1 
 

5.1 Säkerhet vid montering 
 Säkerhetshänvisningar i kap. 2 skall likaså beaktas. 
 Före arbetets början på en användningsplats ska man göra sig 

förtrogen med arbetsområdet, t ex hinder i arbets- och trafikområdet, 
markens bärförmåga och nödvändig säkring av byggnadsplatsen mot 
offentligt trafikområde. 

 Före varje montering, kontrollera att hissens alla delar, t.ex. stegdelar 
med kuggstänger, elledningar och styrning är i felfritt tillstånd. Ta inte 
hissen i bruk om det finns skador! – Byt genast ut skadade delar. 

 Stäng av maskinens riskområde. 
 Inga personer får befinna sig under körenheten. 
 Markera hissens riskzon. 
 Vindhastigheten vid monteringen får inte överskrida 45 km/h 

(= vindstyrkan 5-6 enligt Beaufort-skalan). 
 På övergångar högre än 2 meter måste säkerhetsanordningar finnas 

som förhindrar att personer faller. 
 Ta hänsyn till max-vikten. 
 Lyser den röda kontrollampan i körenheten är körenheten överbelastad. 

-Minska lastvikten omedelbart! I detta fall ska manövreringen avbrytas 
tills varningslampan har släckts. 

 Vid montering får överkragande stegdelar ej användas mer än 3.5 m 
från senaste förankringspunkt! (Slidens överkant till skenfästet). 

 Säkerställ att förankringspunkterna är anpassade till 
förankringskraftorna. 
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5.2 Ställa upp grundenheten 
 

Grundenheten måste vara parallell med kranen (se även 
konstruktionsschema). 
Taket måste öppnas för att sätta på stegdelarna. 

 

 Grundenheten ska från början riktas ut vertikalt med vattenpass. 
Detta ska man även kontrollera vid varje skenfäste 
(förankringspunkt) som monteras. 
 

 1. Förankring sätts på ca 1,8 m höjd. 
 Sätt först fast ett horisontellt rör (48,3 x 3,2 mm) vid en av kranens 

hörnstolpar. 
 Innan andra sidan sätts fast vid kranen måste skenfästet köras in i det 

horisontella röret. 
 Luta grundenheten mot första förankringens horisontella rör och skruva 

fast den (justera vertikalt). 
 Ställ skenfästet (1) horisontellt och 

spänn fast det vid stegskenornas 
baksida. 

 Fästen dras fast med muttrar (2). 

 
 

 Säkra fotdelen med jordspikar mot förskjutning. Jordspikarna ska spikas 
in snett från stegets kuggstångssida. 

 

 Om underlaget är för hårt för 
säkring med jordspikar måste 
man montera en förankring (1) vid 
fotdelen i en höjd på ca 0,9 m. 
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2 
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 Grundenheten upp till 120 m monteringshöjd kan inte säkras med 
jordspikar då denna alltid är utrustad med justeringsspindlar vid 
fotdelen. Denna grundenhet måste sättas fast vid de båda 
påsvetsade rören (1). 
 

 Sätt fast det horisontella 
röret (3) vid kranens 
hörnstolpar. 

 Koppla de rör (1) som är 
svetsade på 
grundenheten och (två ca 
50 cm långa rören (2) 
och fyra 
ställningskopplingar) till 
de horisontella rören (3) 
vid kranen. 
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5.3 Montering av körenheten 

5.3.1 Vid grundenheter upp till 60 m höjd 
 

 Ställ körenheten framför sliden. 
 Lyft körenheten och häng in den med fästbultarna (3) på de övre 

upptagningarna (1) vid sliden. 
 

 
 

 Säkra fästbulten (3) på båda sidorna med en 
fällbar splint (4). 

 
 Vid de nedre upptagningarna (2) måste 

körenheten skruvas fast med två skruvar 
(M12x50) och säkringsmuttrar (M12). 
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5.3.2 Vid grundenhet upp till 120 m höjd 

 Dra en slinga (6) på ca 4 m genom 
körenhetens (5) tak och sätt fast 
den vid kranens krok. 

 Dra upp körenheten (5) tills 
fästbultarna (3) ligger över 
upptagningarna (1) vid sliden. 

 

  Luta körenheten (5) mot sliden och 
sänk den försiktigt. Häng in den 
med hjälp av de två påsvetsade 
fästbultarna (3) vid slidens övre 
upptagningarna. 

 Säkra fästbulten (3) på båda 
sidorna med en fällbar splint 
(se kapitel 5.3.1). 

 Vid de nedre upptagningarna (2) 
måste körenheten skruvas fast 
med två skruvar (M12x50) och 
säkringsmuttrar (M12) (se kapitel 
5.3.1). 

 
 

5

6

2

1 35



Hiss för att nå arbetsplatser  

Monterings- och bruksanvisning 37 / 78 BL081 SE utgåva 02.2011 

5.3.3 Körenhetens elanslutning 

 Sätt in kontakten (1) från bommens 
gränslägesbrytare vid slidens kopplingsskåp. 

 

 
 

1
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5.4 Förlängning av grundenhet 
 
Även körenheten är avsedd för montering. Monteringsskyddet framför 
steget kan tas bort (styrningen är då övertäckt). 
 

 Öppna bommen vid körenhetens ingång. Rampen fälls automatiskt ner. 
 

 Lossa takets fästskruvar 
(1 och 2) från körenheten 
och ta ut dem. 
 
 
 

 Tippa taket (4) utåt vid 
handtagslisten (3). 

 

 
 

  
 
 

 Monteringsskyddet måste vara ihängt uppifrån. 
 Lasta in stegdelen i plattformen och stäng luckan. 
 Tryck på och håll UPP-knappen (kontroll i körenheten) itryckt tills 

slidens överkant är ca 20 cm från stegdelens ände. 
 

2
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 Monteringsskyddet (5) sänks (lyft 

lite och sänk den ovan ned förbi 
styrningarna). 

 
 

 Monteringsskyddsplåten (5) kan bara sänkas ner när taket är 
öppet. 
Den nedsänkta monteringsskyddsplåten övertäcker kontrollen 
i körenheten. 
 

 För stegdelen (7) från 
kuggstångssidan snett in 
i grundstegdelen (6), ställ den 
lodrätt och skjut sedan ihop den 
fullständigt. 
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 Lås stegdelarna 
 Håll säkringsspaken (8) med 

tummen på vänstra handen intryckt 
under en kort stund tills 
låsningsspaken (9) har förflyttats 
lite i pilriktning. 

 Grip runt stegdelen och skjut låsspaken (9) med högra handen bakifrån 
i pilriktning tills det att den hakas i. 

 Släpp låsspaken (9). Båda stegdelarna är nu låsta. 

 Kontroll: 
Låsbultarna (10) måste vid 
stegens gavel skjuta ut över 
stegbalken och vara väl synliga. 
 

 

 Den översta låsspaken vid stegen måste alltid vara öppen. Den 
används som gränslägesskydd för stegdelen. 
 

 Skjut monteringsskyddet uppåt och haka fast det. 
 Tryck på UPP-knappen till ca 20 cm framför skenans ända för att 

montera nästa stegdel. 
 Monteringsskyddet sänks (lyft lite och skjut åt sidan). 
 Sätt på 2 m stegdel för hand (som redan beskrivits). 
 Grip runt stegdelen och lås den bakifrån. 
 Skjut monteringsskyddet uppåt och haka fast det. 
 Kör vidare ungefär till stegdelens mitt. 
 Det andra fästet måste monteras i en höjd på max 4 m (eller 2,2 m efter 

den senaste förankringspunkten). 
 Tryck på UPP-knappen till ca 20 cm framför skenans ända för att 

montera nästa stegdel. 
 Ytterligare skenankare monteras i avstånd på max 4 m (se 

monteringsschema och förankringskrafter 3.5). 
 

 Förankringsavstånden får max vara 6 m om man inte monterar från 
körenheten. 

9 
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 Slidens överkant får vid monteringen endast köras upp till 3,5 m 
över den senaste stegförankringen, i drift endast 2 m. 
 
Hissen monteras på detta sätt till en maximal höjd av 60 m resp. 120 m. 
 

 Samtliga låsspakar måste vara stängda (måste peka lodrätt ned), 
bortsett från den högsta (sista) som måste förbli öppen. 
 

 Efter att stegen monterats måste taket stängas och åter skruvas 
fast igen. 
 



Hiss för att nå arbetsplatser  

Monterings- och bruksanvisning 42 / 78 BL081 SE utgåva 02.2011 

5.5 Gränslägesbrytar-anslagsbygel för begränsning av 
lyftrörelsen 
 
I driften får man på den utskjutande skenan köra max 2 m utöver den 
senaste förankringspunkten. För att säkerställa detta, måste en 
gränslägesbrytar-anslagsbygel monteras. 
 
En gränsbrytar-anslagsbygel (art.nr. 1719) som stoppar körenheten 
under driften vid övergångspunkten, hängs med båda klämmorna in 
i stegdelen och skruvas fast. Anslagsplåten kan monteras på olika sätt. 
 
Som anslagsbygel för körning 
uppåt eller nedåt måste ett lodrätt 
långt hål vara synligt (se pil). För att 
kunna överbrygga en stegkant utan 
glapp kan anslagsplåten vridas med 
180° 

 
Som nödgränsläges-anslagsbygel 
måste ett X (se pil) vara synligt (se 
pilen). I denna funktion får bygeln 
inte vridas med 180°. 
 
Nödgränsläges-anslagsbygeln 
stoppar körenheten när 
driftgränslägesbrytaren har körts 
över. 

 
Vertikal position se monteringsschema. 
 

 Efter att anslagsbygeln monterats måste man genom ett test 
säkerställa att hissen stannar under driften och vid nödfall. 

 Efter att NÖD-GRÄNSBRYTAR-anslagsbygeln har aktiverats är 
hissen inte längre körberedd (åtgärder se kap. 9.1.2). 
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5.6 Stopp vid 2 m höjd (montering av buffertplankan) 
 
För att skydda markpersonalen kan man förhindra att körenheten kör 
ned fram till marken genom att bygga in en buffertplanka. 
 
 

 Buffertplankan ska byggas in så 
att det mellan mark och 
körenhetens nedsida finns ett 
avstånd på min. 2 m. 

 

 
Gränsbrytar-anslagsbyglarna för 
”NED” och ”NÖD-GRÄNS” måste 
monteras ovanför buffertplankan, 
enligt ritningen. 
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5.7 Markskydd 
 
På begäran kan en markskyddsbeklädnad monteras när det krävs att 
hisskorgen körs ända ner till marken. 
 
 

5.8 Skydd för övergångspunkterna till kranen 
På den nedre och övre övergången där fara för ett fall på mer än 2 m 
föreligger måste säkerhetsanordningar mot fall monteras, som 
förhindrar att personer kan falla. Till den kontrollerade och godtagna 
GEDA-2PK får man endast använda sådana våningsdörrar som 
garanterar en säker övergång från körenheten till kranen. 
 

 Monteringen beskrivs i monteringsanvisningen för 
våningsskyddsdörrar. 
 

5.8.1 Transport av våningsskyddsdörrarna till övergångspunkten 
 Fäst våningsenheten (med stängd och låst skjutdörr) med en tillräckligt 

stark rem vertikalt vid körenhetens låsbom (vänd skjutdörren mot 
körenheten). 

 Kör med körenheten till tänkt monteringshöjd. 

 Våningsenheten får på stegsidan inte skjuta ut utanför 
ingångsluckan! Risk för kollision med stegbana och förankring! 
Vid körning måste man vara särskilt försiktig för att undvika att 
våningsdörren hakar fast! 
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5.8.2 Elektromodul för våningsskyddsdörren 
Med hjälp av elektromodulen kan våningsskyddsdörren övervakas 
elektriskt och körenheten kan styras från ”UPP” eller ”NED” från 
övergångsstället. 
 

 Matarledningen för nedre elektromodulen 
kopplas in på den röda 7-poliga 
elkontakten (1) på fotdelens 
kopplingsskåp, i stället för blindproppen. 

  
 

 Matarledningen (3) för den övre 
elektromodulen kopplas in vid den nedre 
elektromodulens elkontakt. 

 Blindproppen kopplas in vid den övre 
elektromodulens elkontakten (2) 
 

 

 Monteringen av elektromodulen beskrivs i monteringsanvisningen 
för våningsskyddsdörrar. 
 
 

1 

2

3
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5.9 Kontrollera efter monteringen och före varje driftstart 
 

 Kontrollera att 
 samtliga förankringar som krävs är noga fastsatta vid stegen och 

kranen. 
 alla steglåsningar är noga låsta. 
 kuggstången är tillräckligt smörjd. 
 de föreskrivna underhållsarbetena och undersökningarna har 

genomförts. 
 det inte finns några oljeläckage vid växelmotorn. 
 matarkabeln har tillräckligt tvärsnitt. 
 motorns rotationsriktning stämmer överens med UPP- resp. NED-

knapparna vid manöverpunkterna och att NÖD-STOPP-knapparna 
avbryter körrörelsen. 

 att gränsläges-anslagsbygeln för UPP-gränslägesbrytaren vid den övre 
övergångspunkten avbryter körningen uppåt. 

 att riskzonen är avstängd och markerad. 
 Kontrollera om kontrollen i körenheten och elektromodulerna (om de 

finns) vid våningsskyddsdörrarna fungerar korrekt. 
 släpkabeln, nätanslutningen och styrledningarna inte visar några 

skador. 
 Testa spärr- och gripanordningens funktion med ett falltest (se kapitel 

8.6). 
 

 Kontrollera GEDA 2 PK efter montering och före första 
idrifttagning samt efter varje montering på en ny byggarbetsplats 
eller uppställningsort enligt nationella föreskrifter. 
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6 Körning 

 GEDA 2 PK får endast användas av en av företagaren auktoriserad 
fackkunnig. Personen i fråga måste vara förtrogen med 
bruksanvisningen, ha tillräcklig erfarenhet och kunskap om de 
faror som existerar i samband med lyftanordningar. 
 
Användarpersonal (se kap. 1.6.2) 

6.1 Säkerhet i drift 
 Säkerhetshänvisningar i kap. 2.1.4 skall likaså beaktas. 
 Nära marken måste man vara särskilt försiktig. 
 Man får inte uppehålla sig eller arbeta under lasten! 
 Lägg inga föremål under plattformen. 
 När du lägger ned material håll minst 50 cm:s säkerhetsavstånd till 

maskinens rörliga delar. 
 Våningsskyddsdörrar får endast spärras upp och öppnas när bommen 

är öppen och med nyckeln som sitter fast vid den. 
 Körning av körenheten ska ställas in vid: 
 Vindhastigheter över 72 km/h (20 m/sec.  Vindhastighet 7-8 enligt 

Beaufort-skala). 
 Temperaturer under -20°C respektive över +40°C. 
 Skador eller övriga fel. 
 utebliven återkommande kontroll (se kap. 2.1.7). 

 

 Bromsventilationsspaken får absolut inte användas i drift för att 
sänka körenheten den är endast avsedd för nödfall (se kap. 9.1.1). 
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6.2 Säkerhetskontroll innan arbetet påbörjas 
 
Testkör med körenheten och kontrollera huruvida det går att köra 
körenheten hela vägen. 
 
Undersök hissen för att upptäcka utvändiga skador eller fel. Rapportera 
genast fastställda förändringar eller fel till företagsledningen eller av 
företaget utvald person. Stoppa och säkra genast hissen om 
nödvändigt. 
 
Körenheten måste genast stoppas när 

 NÖDSTOPP-knappen aktiveras i körenheten. 
 en STOPP-knapp aktiveras vid en elektromodul. 
 huvudströmbrytaren slås ifrån. 
 gränslägesbrytaren NER aktiveras 
 sliden har nått en gränslägesbrytar-anslagsbygel. 

 
Körenheten får inte köra iväg när 

 den är överbelastad (röd kontrollampa lyser). 
 spärr- och gripanordningen har utlösts. 
 monteringsskyddet har sänkts ner.  
 bommen med övergångsrampen är öppnad. 
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6.3 Manövrering av hissen 

6.3.1 Övergångsrampen vid körenheten 
 

Gå in i körenheten. 
 

 Vrid skyddsbommen (1) lite uppåt 
med bygeln (2) och sväng upp den, 
därigenom öppnas 
övergångsrampen automatiskt. 

 

Lämna körenheten. 
 

 Vrid skyddsbommen (1) med bygeln 
(3) lite nedåt och sväng den uppåt, 
därigenom öppnas 
övergångsrampen automatiskt. 

 

 
Stäng bommen. 
 
Sväng bommen (1) nedåt tills den låses därigenom stängs även 
övergångsrampen automatiskt. 
 
 

1 
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6.3.2 Våningsskyddsdörr 
 

Öppna våningsskyddsdörren 
 

 Lås upp körenheten och sväng upp den, 
därigenom öppnas övergångsrampen 
automatiskt. 

 Ta ut nyckeln (1) ur saxräckets stolpe (2). 
 

 

 
 Sätt in nyckeln i 

våningsskyddsdörrens spärr och 
vrid den åt höger för att låsa upp 
skjutdörren. 

 Skjut upp skjutdörren (3). 
 

 

 Nyckeln kan endast åter tas ut 
när skjutdörren är stängd. 
Endast vid uttagen nyckel kan 
bommen med ingångsrampen 
stängas och körenheten kan 
köras från hållplatsen. 

 
 
Stäng våningsskyddsdörren 

 Skjut igen skjutdörren (3) tills den hakas i vid låsningen med nyckeln. 
 Vrid nyckeln (1) åt vänster för att låsa skjutdörren, och dra nyckeln ur 

låsningen. 
 Sätt åter in nyckeln (1) i saxräckets (2) stolpe. 
 Sänk försiktigt ned körenhetens bom tills den hakas in i spärren (3), 

därigenom stängs ingångsrampen automatiskt. 

1

1 
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6.4 Hissens manövrering 

 Ingångsrampens bom måste vara stängd och 
monteringsskyddsplåten måste vara inhängd upptill. 
 

 Sätt huvudströmbrytaren i läge ”I”. 
 
Från hisskorgen: 
 

 Sätt väljaromkopplaren (5) till 
”symbolen för körenheten”. 
 

 Håll UPP- (2) eller NER- (3) 
knappen intryckt tills körenheten 
stoppas av en monterad 
brytarbygel. 

 

 
Belysning i körenheten: 

 Vrid vridknappen (4) kort uppåt. 
 Ljuset (6) lyser ca 5 min och 

slocknar av sig själv. 
 

Larm: 
 Vrid vridknappen (4) nedåt. 

 Ett signalhorn låter så länge 
man vrider på omkopplaren. 

 

 

2
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Från elektromodulen: 
 

 Sätt väljaromkopplaren (5) 
i körenheten på ”symbolen för 
våningsdörren”. 

 Sätt väljaromkopplaren (7) på 
elektromodulen på ”1” = PÅ. 

 Håll UPP- (8) eller NER- (3) 
knappen intryckt tills körenheten 
kommer närmare och stannar. 
 

 
Körenheten stannar: 
 

 Genom att man släpper kommandoknappen (2/3 resp. 8/9). 
 Genom att man kör emot gränslägesbrytar-anslagsbygeln. 
 Genom att man aktiverar STOPP-knappen (1) på en elektromodul. 
 I nödfall genom att man aktiverar NÖDSTOPP-knappen (1) 

i körenheten. 
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7

8

9



Hiss för att nå arbetsplatser  

Monterings- och bruksanvisning 53 / 78 BL081 SE utgåva 02.2011 

6.5 Stopp i nödfall 
 I situationer som utgör risk för användarpersonalen eller hissen kan 

hissen stoppas genom att man trycker på NÖDSTOPP-knappen. 
 En NÖDSTOPP-knapp finns vid kontrollen i körenheten. 

 

 NÖDSTOPP-knappar är utrustade med en 
spärrmekanism och förblir nedtryckta tills de 
återställs manuellt (vrid den röda knappen åt 
höger och dra ut). 

 

 På våningsskyddsdörrarnas elektromoduler finns en STOPP-
knapp, med vilken man kan stoppa färden från varje våning. Denna 
Stopp-knapp spärras inte, så att man direkt kan köra vidare efter 
stopp-kommandot. 
 

6.6 Arbetsavbrott – arbetsslut 
 Kör ner körenheten till nedre läget med knappen NED och lasta ur. 
 Vrid huvudströmbrytaren till läge ”0” och säkra 

med hänglås. 
 Dra ut nätkontakten. 
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7 Demontering 

 Hissen måste demonteras under ledning av en av entreprenören 
utsedd kunnig och erfaren person enligt monterings- och 
bruksanvisningen! 
 
Monteringspersonal se kap. 1.6.1 
 

 För demontering gäller samma regler och säkerhetshänvisningar 
som finns beskrivna i kap. 5. 
 
Demonteringen sker i allmänhet som monteringen men i omvänd 
ordning. Följande ska beaktas: 
 
vid demontering av stegbanan 
 

 Demontera först våningsskyddsdörrarna. 
 Körenheten ska stannas så att stegskarven på den del av stegen som 

skall avlägsnas befinner sig över slidens överkant. 
 Lasta av körenheten emellanåt (plattformen åker inte med överlast). 
 Stegförankringarna får endast monteras ned om det inte finns 

ytterligare stegdelar ovanför förankringarna. 
 Innan mastfästen tas bort måste man kontrollera om samtliga 

steglåsningar är spärrade. 
 
 
vid demontering av körenheten 
 

 Kör sliden i nedre positionen. 
 Dra ut kontakten (1) från bommens 

gränslägesbrytare vid slidens kopplingsskåp. 
 

 

1
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 Ta loss infästningsskruvarna (2) vid de nedre 

upptagningarna. 
 

 
 Dra ut den fällbara splinten (3) på båda 

sidorna vid fästbultarna. 
 Häng ut körenheten och ta loss den. 

 
 

3
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8 Underhåll och rengöring 

 Underhållsarbete får endast utföras av kvalificerad personal. 
 
Rapportera genast fastställda förändringar eller fel till företagsledningen 
eller dess ombud. Stäng ev. GEDA 2 PK av omedelbart och säkra den. 
 

 Före rengörings- och underhållsarbeten ska körenheten köras 
nedåt och nätkontakten dras ut. 
 

8.1 Daglig rengöring 
 Gör ren hissen. 
 Den fjäderdrivna kabeltrumman ska hållas snö- och isfri under vintertid. 
 Arbetsområde runt hissen ska hållas fritt och rent. 

 

8.2 Underhåll en gång per vecka 
 Kontrollera bromsvägen: 
 Stoppa den lastade körenheten (se bärkapacitet) i riktningen nedåt. 

Motorbromsarnas eftersläpning får inte överskrida 30 mm. 
 

 Kontrollera förslitningen på kuggstången och kugghjul och applicera 
smörjmedel på dessa. 

 Vid första smörjningen eller vid användning utan automatisk 
smörjanordning (tillval) måste kuggstången smörjas manuellt. 
 
Smörjmedelsrekommendation: 

 - GEDA-specialspray - artikel-nr. 02524 
 - Fettoatron art.-nr. 13893 för fettspruta 

 
 Kontrollera släpkabel, nätanslutning och styrledningar samt leta efter 

eventuella skador. 
 Eventuellt ska släpkabeln lindas upp på nytt. 
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8.3 Underhåll en gång per månad 
 Kontrollera att gränslägesbrytar-anslagsbygeln stegförankringarna vid 

stegdelen och kranen sitter fast, dra åt vid behov. 
 Smörj in släpkabeln med smörjmedel. 

 
Smörjmedelsrekommendation: 
Interflon Fin Film WB 
 

 Kontrollera kabelstyrningsprofiler med avseende på förslitning. 
Spalten får inte vara bredare än 10 mm. 

 Kontrollera slitage på kugghjul och kuggstänger, byt ut vid behov. 
 
Mätning av slitaget vid kuggstängerna 

Slitagemått A 
Bör = 43,6 mm 
MIN = 42,3 mm 
 
Hjälpmått B = 39,0 mm 
 
Ø D = 12 mm 
Modul = 6 mm 
Åtdragningsmoment = N/A, då nitad 

A

Ø
 D

B

 
 
Slitaget mäts med hjälp av ett testat skjutmått vid kuggstångens övre 
och nedre ände vid respektive 3 kuggar med hjälp av passande 
mätbult. När kuggstången kontrolleras med avseende på slitage bör 
alltid även en okulär kontroll med avseende på kaviteter, avflagning, 
spår-/sprickbildning och deformation utföras. 

1 2 3 123
 

  
Förändringar av konturen på 
grund av starkt slitage 
 Obalanserad gång, förhöjda 
vibrationer. 

Materialavslipning på grund av 
slitage 
 Komponenter havererar på 
grund av kuggbrott 
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Mätning av slitaget vid kuggstängerna 
 

Kugghjul Slitagemått X 
Utvändig 

Ø 
Antal 

kuggar 
Z 

Modul 
M 

Artikel-nr.: Börmått Slitagegrän
s 

Mätning 
över [ ] 
kuggar 

71,00 mm 9 6 29181 29,325 mm 28,95 mm [2] 

 

X  

 

 

Mätningen utförs alltid med ett testat 
skjut mått på 3 olika kuggpar inom det 
optiskt synliga slitageområdet (1) 
(kugghjulets område som kuggstången 
står i kontakt med). 
Följande ska alltid kontrolleras vid 
slitagemätningen 

 kantbildning 
 Sprickor / deformationer 
 assymetrisk nötning (2) 

achten 
 
Viktigt 

 Vid assymetrisk nötning ska man alltid 
mäta på det ställe med minsta 
siddiameter. 

 Vid kantbildning, ta bort den före 
mätningen. 

 Ta bort fett eller föroreningar 
i mätområdet. 

 
 

 
 
Byte av kugghjulen 
För bytet av kugghjulen krävs en montör som har erfarenhet av 
montering / demontering av växlar / axlar. För montering av ett nytt 
kugghjul kan detta uppvärmas till ca. 150 °C Vid varje byte ska även 
passkilen och säkringsringen bytas. 

1

2
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 Kontrollera smörjanordningen (1). 

Fettmängden i behållaren som ingår 
i leveransen räcker i ca 3 månader. 
Innan fettbehållaren blir tom måste den bytas. 

 Tillsammans med fettbehållaren måste även 
batterisatsen bytas. 

 
Fettpatron GEDA-art.nr. 35262 
Batteriset GEDA-art.nr. 35263 

 

 Vid vridomkopplaren på 
smörjanordningens lock kan smörjpumpen 
kopplas TILL resp. FRÅN. 
Vid avbrott av arbeten ska smörjpumpen 
alltid vara frånkopplad. 
 

 

 
 

Underhåll 
 Ta ut smörjanordningen (1) ur hållaren och skruva loss locket med 

smörjpumpen (2). 
 Byt batterisatsen (3) i locket med smörjpumpen (2). 

 Fettmängden som pumpas på kuggstången kan ställas in ”1” och 
”2” vid DIP-omkopplarna (5). DIP-omkopplarna (5) är vid leverans 
inställda på 3 månader. 
 
 1 månad 3 månader 6 månader 12 månader 
DIP- omkopplare 
1 

OFF ON ON ON 

DIP- omkopplare 
2 

ON OFF ON ON 

Fettbehållaren har en fettmängd på 250cm³- DIP-omkopplare ”3” och ”4”i läget ON 

1 

5

3 

2 

4
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 Skruva locket med smörjpumpen (2) på den nya fettbehållaren (4). 
 Skruva in smörjanordningen (1) i hållaren och anslut smörjslangarna. 

 
 

8.4 Kvartalsvis underhåll 
 Är informationsskyltarna uppsatta och läsbara? (se bilaga A). 

 
 

8.5 Årligt underhåll 
 
Efter varje montering, dock minst en gång per år och med nationellt 
föreskrivna intervall ska hela hissen kontrolleras av en expert. 
Testresultatet ska upprättas skriftligt med datum och expertens 
namnteckning i bilagan till denna bruksanvisning och ska sparas till 
nästa undersökning. 
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8.6 Kontrollera spärr- och gripanordningen iinom ramen för 
den återkommande kontrollen 
(se även kapitel 2.1.7) 

 Falltestet får endast utföras av en kvalificerad person som utsetts 
av entreprenören och som tack vare sin utbildning, kunskap och 
praktiska erfarenhet kan bedöma farorna vid testet samt spärr- och 
gripanordningens funktionsduglighet. 
 

 Sätt huvudströmbrytaren i läge ”I”. 
 Trä på löpöglan 

med dragkabeln på 
bromsluftarspaken.
 

 
 Tryck på knappen UPP på handkontrollen respektive på den nedre 

elektromodulen och kör med den tomma körenheten på en höjd på 
ca. 4 m (körenhetens nedre kant). 

 
 Ryck underifrån, utanför riskområdet i dragkabeln. - Bromsen lossar 

och körenheten faller. Efter 2-3 m måste spärr- och gripanordningen 
ingripa och stoppa körenheten. Skulle det inte inträffa måste dragkabeln 
och bromsluftarspaken omedelbart lossas! 
 

 När spärr- och gripanordningen har löst ut är körenhetens upp- 
och nedfärd både mekaniskt och elektriskt blockerad. Frigör spärr- 
och gripanordningen enligt kapitel 9.2. 
 
 

8.7 Byte av grip- och spärranordningen 
GEDA-grip- och spärranordningar ska senast efter 5 år ersättas genom 
en ny GEDA-grip- och spärranordning (bytesgrip- och spärranordning). 
Bytet är obligatoriskt såväl för material- som för personhissar. 
 

1 
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9 Fel - diagnoser - reparation 

 Störningar får endast åtgärdas av kvalificerade personer! Kör, om 
möjligt, ned körenheten före varje felsökning! 

 Före arbeten på hissens elsystem, stäng av huvudströmbrytaren 
och säkra den. Dra för säkerhetens skull även ut nätkontakten. Om 
fel uppträder som kan skada driftsäkerheten ska körningen genast 
avbrytas! 
 
Vid fel kontrollera: 

 Nätanslutning ansluten? 
 Huvudströmbrytare på fotdelen tillslagen? 
 Säkringar på strömförsörjningen? (16 A, trög)? 

 Rätt förlängningskabel? (min. 5 x 2,5 mm²). 
 Lyser den gröna kontrollampan vid fotdelens kopplingsskåp? 

- Om inte, kontrollera säkringarna i detta kopplingsskåp respektive 
kontrollera fasföljden. 
Kontrollera finsäkring i kopplingsskåp på fotdelen (63 mA trög, 630 mA, 
6,3 A). 

 Innan man öppnar kopplingsskåpet måste man dra ut 
nätkontakten! 
 

 Lyser den röda kontrollampan i körenheten är körenheten överbelastad. 
 Är NÖDSTOPP-knappen i körenheten återställd? 
 Körenheten har kört för djupt eller för högt (se kap. 9.1.3/9.1.2) 
 Fungerar manövreringselementen på UPP- och NED-gränsbrytaren? 
 Är skyddsbommen (ingångsrampen) stängd och låst? 
 Är monteringsskyddet stängt? 
 Har spärr- och gripanordningen aktiverats (lossa, se kap. 9.2)? 
 Är alla elektromoduler inkopplade på våningsskyddsdörrarna? 
 Är blindproppen inkopplad? 

(Drift - översta våningsplan; montering - kopplingsskåp på fotdelen) 
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*Om den gröna kontrollampan inte lyser kontrollera följande 
punkter: 

 Föreligger ett fasbortfall? 
 Är fasföljden okorrekt? 
 Vid en inkorrekt fasföljd korrigera detta på 

fasvändaren (1) (nätanslutningsuttag) genom 
att vända två stickproppsstift 180°° med en 
skruvmejsel. 

 

 
 
Motorn ger inte full effekt: 

 Spänningsfall med mer än 10 % av märkspänningen. 
 Välj matarledning med högre ledningstvärsnitt. 
 Vid överbelastning stänger den inbyggda termobrytaren av 

styrspänningen. Arbetet kan fortsätta när den kylts ner en stund 
(minska eventuellt lasten) . 
 

 Undvik upprepad överhettning/överbelastning. - Annars förkortas 
motorns/bromsarnas livslängd. 
 
Hissen stängs automatiskt av: 

 vid den övre, öppna steglåsningen 
 vid den nedre nödgränslägesbrytaren 
 Vid den övre och nedre driftsgränslägesbrytaren 
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9.1 Felmöjligheter i driften 

9.1.1 Strömavbrott eller motorskada 
I detta fall måste körenheten sänkas ned på marken genom luftning av 
motorbromsen. 
 

 Motorbromsen luftas från 
körenheten genom att man försiktigt 
drar (åt höger) 
bromsventilationsspaken (1). – 
Körenheten glider nedåt. 

 
 

 
VARNING 
Undvik att bromsen överhettas. Ta en paus på 2 minuter 
i nedsänkningsprocessen efter 1 till 2 meter. Som riktmärke kan man 
använda en stegdels längd. 
 

 Om bromsens luftas för mycket får körenheten överhastighet och 
grip- och spärranordning aktiveras! Om detta har skett se kapitel 
9.2. 
 

 När körenheten når golvenheten är det viktigt att se till att 
körenheten inte slår i golvet. 
Släpp bromsventilationsspaken i tid! 
 

1
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9.1.2 Körenheten körd för högt upp 
Körenheten kör för långt upp om den övre gränsbrytaren inte fungerar 
eller brytarbygeln ej är monterad. 
 
Orsak 
Nöd-gränslägesbrytaren aktiveras när 

 gränslägesbrytar-anslagsbygeln UPP inte är monterad. 
 det finns en störning på den elektriska kontakten. 

 
Åtgärder: 

 Sänk körenheten ca 20 cm genom att försiktigt lufta bromsen. 
(se kapitel 9.1.1) 

 Var gränslägesbrytar-anslagsbygeln monterad, tag omedelbart 
hissen ur drift och spärra av. 
- Låt genast en utbildad elektriker utföra en kontroll! 

9.1.3 Körenheten körd för långt ner 
Orsak 
Körenheten kan överskrida den lägre gränsbrytaren, när 

 bromsarnas luftspalt är för stor, 
 NED-gränslägesbrytaren är defekt, 
 det finns en störning på den elektriska kontakten, 
 den är överbelastad, 
 körenheten har sänkts ned med den manuella avluftningen. 

 
Åtgärder: 

 Ställ in väljaren i hisskorgen på ”symbol våningsdörr”. 
 Wahlschalter an der Etagentür auf ”1” = EIN stellen. 

 
Vid fotdelen upp till 60m höjd 

 Svängspaken (2) på nödgränsanslagsbygeln 
(ovanför fotdelens tak) ska tryckas till vänster 
(mot sidan med den fjäderdrivna 
kabeltrumman) tills nödgränsbrytaren inte 
längre är aktiverad.  

 Tryck på UPP-knappen vid nedre 
våningsdörren tills nödgränsbrytaren står 
ovanför den svängbara anslagsbygeln. 

 UPP-knappen och svängspaken (2) ska 
släppas. 
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Vid fotdelen upp till 120 m höjd 

 
 Svängspaken (3) på 

nödgränsanslagsbygeln (nedanför 
den första steglåsningen) ska 
tryckas till vänster (mot 
släpledningens sida) tills 
nödgränsbrytaren inte längre är 
aktiverad. 

 

 Tryck på UPP-knappen vid nedre 
våningsdörren tills 
nödgränslägesbrytaren (4) står 
ovanför den svängbara 
anslagsbygeln (3a). 

 UPP-knappen och svängspaken (3) 
ska släppas. 

 

 Om denna effekt skulle upprepas och om körenheten inte är 
överbelastad, skall bromsen kontrolleras av en fackman. 
 

3 

3a 
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9.1.4 Överlastvarningsanordning har frånkopplats 
Körenheten är utrustad med en lastbegränsningsanordning som 
förhindrar att körenheten kör iväg vid överbelastning När körenheten är 
överbelastad tänds en röd kontrollampa (1). 
 
Om kontrollampan lyser 

 Minska lasten i körenheten tills kontrollampan 
inte längre lyser. - Man kan inte köra förrän 
detta är gjort. 
 

 
 

9.1.5 Körenheten reagerar inte 
 Undersök nödstoppknappen (har den utlösts?), 
 kontrollera väljaromkopplaren (är den tillkopplad?), 
 undersök monteringsskyddet (är det stängt?), 
 kontrollera skyddsbommen (är den stängd?) 

 
 
Körenheten kan inte användas längre: 

 Lämna inte körenheten, använd signalhornet och tillkalla hjälp! 
 Kontrollera huvudströmbrytaren, säkerhetsanordningar samt 

ingångsdörrarna. 
 
Sista utvägen: 

 Lufta motorbromsen (se kapitel 9.1.1)! 
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9.2 Spärr- och gripanordningen har utlösts 
GEDA 2 PK är utrustad med en spärr- och gripanordning som bromsar 
körenheten när hastigheten blir för hög. När spärr- och gripanordningen 
har utlösts är det inte möjligt att fortsätta färden. 
 

 Kontrollera orsaken till att spärr- och gripanordningen utlösts, 
säkra körenheten, reparera skadan innan spärr- och 
gripanordningen lossas!  
 
 
Kontrollera spärr- och gripanordningen! 

 Kontrollera att släpkablarna inte är skadade. En behörig person 
måste genomföra kontroll på spärr- och gripanordningen. 
 
 
Återställning av spärr- och gripanordningen 
 

 Lossa de två 
säkringsskruvarna (1) 
som sitter i mitten, 
mittemot varandra.  

 Vrid medbringarskivan 
(2) medsols tills 
gränslägesbrytarens 
manöverspak (3) låses i 
medbringarskivans (2) 
not. 

 
 

 Dra åt båda skruvarna (1). 

2
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9.3 Reparation 

 Iordningställande får endast utföras av utbildad och kvalificerad 
personal, eftersom det kräver speciella fackkunskaper och 
sakkunnighet. Inget av dessa två förmedlas i denna 
bruksanvisning. 
 
Vid beställning av reservdelar, var god ange: 

 Typ 
 Tillverkningsår 
 Fabrik-nr. 
 Driftspänning 
 Önskat antal 

Typskylten sitter på fotdelen. 
 

 Reservdelar måste motsvara tillverkarens tekniska krav! Använd 
endast originalreservdelar från GEDA. 
 
För service- och reparationsarbeten, kontakta vår kundtjänst: 
 
Adresser för distribution och kundtjänst se kapitel1.3 
 

10 Maskinens avfallshantering 
Hissen ska vid slutet av sin livslängd demonteras fackmässigt och 
avfallshanteras i enlighet med de nationella bestämmelserna. 
 
Ta hänsyn till hissens komponenter vid avfallshanteringen: 

 Avfallshantering av olja/fett ska ske på miljövänligt sätt. 
 Återvinn metalldelar. 
 Återvinn plastdelar. 

 
Rekommendation: 
Ta kontakt med tillverkaren eller fråga en fackföretagare om 
regelmässig avfallshantering. 
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11 Bilaga A Sammanfattning av informationsskyltar 
Fotdel 

 

 
 

Art.nr: 32125 Art.- nr. 11935 

 
Slid 

 
 

 

 
 

 

 
Art.- nr. 05242 Art.- nr. 14657 Art.nr: 37468 

 
Körenhet 

 

 
 
 
 
 

 

Art.- nr. 32115 Art.nr: 32125 (Hisskorg) 
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Körenhet 

 

Art.- nr. 14655 

 
 

 

  
Art.- nr. 14656 Art.- nr. 33696 Art.nr: 32125  

 

 
Art.nr: 32114  
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12 Bilaga B Dokumentation av kontrollerna 
 
 Dokumentation över en 
 regelbunden kontroll enligt underhållsplan 
 kontroll efter särskilda händelser 

 

 Namn: 
 
Tillverkningsår: 

Serienummer: 
 
Fabriksnummer: 

 

 En kontroll har utförts på maskinen den______________. Därvid har 
 inga 
 följande  

 

 brister konstaterats:  

   

   

   

   

   

   

 Kontrollens omfattning:  

   

   

   

 Delkontroller som fortfarande ska utföras:  

   

   

 Den fortsatta driften har 
 förbjudits 
 tillåtits 

En efterkontroll 
 krävs 
 krävs inte 

 

   

 Ort, datum Underskrift 
(Sakkunnig/kvalificerad person*) 

 

     

  *Den kvalificerade personens namn  

    

  Operatör: Adress   

    

    

    

    

     

 Operatör:  

 Fel har konstaterats:  

   

 Fel har åtgärdats:    

     

 

Stämpel 
Kontrollant
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 Dokumentation över en 
 regelbunden kontroll enligt underhållsplan 
 kontroll efter särskilda händelser 

 

 Namn:  
 
Tillverkningsår: 

Serienummer: 
 
Fabriksnummer: 

 

 En kontroll har utförts på maskinen den______________. Därvid har 
 inga 
 följande  

 

 brister konstaterats:  

   

   

   

   

   

   

 Kontrollens omfattning:  

   

   

   

 Delkontroller som fortfarande ska utföras:  

   

   

 Den fortsatta driften har 
 förbjudits 
 tillåtits 

En efterkontroll 
 krävs 
 krävs inte 

 

   

 Ort, datum Underskrift 
(Sakkunnig/kvalificerad person*) 

 

     

  *Den kvalificerade personens namn  

    

  Operatör: Adress   

    

    

    

    

     

 Operatör:  

 Fel har konstaterats:  

   

 Fel har åtgärdats:    

     

Stämpel 
Kontrollant 
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 Dokumentation över en 
 regelbunden kontroll enligt underhållsplan 
 kontroll efter särskilda händelser 

 

 Namn:  
 
Tillverkningsår: 

Serienummer: 
 
Fabriksnummer: 

 

 En kontroll har utförts på maskinen den______________. Därvid har 
 inga 
 följande  

 

 brister konstaterats:  

   

   

   

   

   

   

 Kontrollens omfattning:  

   

   

   

 Delkontroller som fortfarande ska utföras:  

   

   

 Den fortsatta driften har 
 förbjudits 
 tillåtits 

En efterkontroll 
 krävs 
 krävs inte 

 

   

 Ort, datum Underskrift 
(Sakkunnig/kvalificerad person*) 

 

     

  *Den kvalificerade personens namn  

    

  Operatör: Adress   

    

    

    

    

     

 Operatör:  

 Fel har konstaterats:  

   

 Fel har åtgärdats:    

     

Stämpel 
Kontrollant
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 Dokumentation över en 
 regelbunden kontroll enligt underhållsplan 
 kontroll efter särskilda händelser 

 

 Namn:  
 
Tillverkningsår: 

Serienummer: 
 
Fabriksnummer: 

 

 En kontroll har utförts på maskinen den______________. Därvid har 
 inga 
 följande  

 

 brister konstaterats:  

   

   

   

   

   

   

 Kontrollens omfattning:  

   

   

   

 Delkontroller som fortfarande ska utföras:  

   

   

 Den fortsatta driften har 
 förbjudits 
 tillåtits 

En efterkontroll 
 krävs 
 krävs inte 

 

   

 Ort, datum Underskrift 
(Sakkunnig/kvalificerad person*) 

 

     

  *Den kvalificerade personens namn  

    

  Operatör: Adress   

    

    

    

    

     

 Operatör:  

 Fel har konstaterats:  

   

 Fel har åtgärdats:    

     

Stämpel 
Kontrollant 
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 Dokumentation över en 
 regelbunden kontroll enligt underhållsplan 
 kontroll efter särskilda händelser 

 

 Namn:  
 
Tillverkningsår: 

Serienummer: 
 
Fabriksnummer: 

 

 En kontroll har utförts på maskinen den______________. Därvid har 
 inga 
 följande  

 

 brister konstaterats:  

   

   

   

   

   

   

 Kontrollens omfattning:  

   

   

   

 Delkontroller som fortfarande ska utföras:  

   

   

 Den fortsatta driften har 
 förbjudits 
 tillåtits 

En efterkontroll 
 krävs 
 krävs inte 

 

   

 Ort, datum Underskrift 
(Sakkunnig/kvalificerad person*) 

 

     

  *Den kvalificerade personens namn  

    

  Operatör: Adress   

    

    

    

    

     

 Operatör:  

 Fel har konstaterats:  

   

 Fel har åtgärdats:    

     

 

Stämpel 
Kontrollant
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Plats för anteckningar 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                    

Anteckning införd  
Namn: Datum 
Position 
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Plats för anteckningar 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                    

Anteckning införd  
Namn: Datum 
Position 
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