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Introduktion 
 

Denne manual giver information om sikker drift af denne 
arbejdsplatform. Operatører bør læse og forstå al information i denne 
manual, før arbejdsplatformen tages i brug. 

 
 

Manualen indeholder adskillige advarsler. Disse indikerer situationer, som, hvis 
de ikke undgås, kan resultere i alvorlige personskader eller -død, eller skade 
maskinen eller ejendom. 

 
Yderlige kopier af denne manual kan rekvireres fra fabrikanten på 
nedenstående adresse. Information indeholdt i denne manual er baseret på 
den nyeste produktinformation på publikationstidspunktet. 

 
Pop-Up Products Ltd har en politik om løbende forbedringer og forbeholder sig 
derfor ret til at lave produktændringer til enhver tid uden forpligtelser. 

 

Beskrivelse 
 

Pop-Up+ er en sakselift type med arbejdsplatform, der betjenes manuelt til 
arbejdsstedet og løftes og sænkes ved hjælp af et elektrisk-hydraulisk 
kontrolsystem. 

 
Standardmaskinen har følgende standardegenskaber: 

 
• 240 kg sikker    
arbejdsbelastning (SWL) 
• 4,5 m arbejdshøjde 
• 1,72 m pakket højde 
• Manøvrerbar 
• Passerer gennem 
standarddøre 
• Let at betjene 
• Stål rækværk 
• Non-slip platform 
• Styrbare hjul 

 

Anvendelsesfor
mål 

• Manuelle bremser på de bagerste svinghjul 
• Automatiske bremser på de forreste faste hjul 
• Automatisk klemme sikring 
• Integreret batterioplader 
• Nødsænkningsfunktion 
• Let at transportere 
• Let at vedligeholde 
• Overholder EN280:2001 
• Støtteben (valgfri, hvis automatisk bremse er 
monteret)*

 
Denne maskine er designet til at overholde sikkerhedskrav iht. Maskindirektivet af 
2006/42/EC følgende retningslinier fra Europæisk Standard BS EN280:2001 + 
A2:2009 Mobile Lift/arbejdsplatforme. 

 
Maskinen er lavet til at løfte personer, plus nødvendigt værktøj og materialer, 
således, at der kan foretages arbejde i højden. Typiske brugsforhold inkluderer 
vedligeholdelse, rengøring, maling, etc. i varierende højder over terrænhøjde. 
 
ADVARSEL 
MASKINEN MÅ IKKE ANVENDES I BRUGSFORHOLD ELLER TIL BRUG 
UDENFOR DENNE MANUALS RAMMER. SKULLE ET BESTEMT 
BRUGSFORHOLD IKKE VÆRE DÆKKET, SÅ SKAL FABRIKANTEN 
KONTAKTES. 
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Træning 
 

Det er af afgørende betydning, at personer, der betjener denne Pop-Up+, er 
fuldstændig trænede i klargøringen, sikker brug og inspektion af maskinen. 
Download venligst en kopi af vor gratis Pop-Up & Pop-Up+ Familiarisation Guide 
fra www.popupproducts.co.uk. Denne vejledning er designet til at assistere 
kompetente folk i sikker drift af vort udvalg af lavniveau skubbare sakselifte. 

 
ADVARSEL 
BETJENING AF DENNE MASKINE VED UTRÆNEDE OPERATØRER KAN 
RESULTERE I ALVORLIG SKADE ELLER DØD. 

 
 

Ændringer 
 

Der må ikke laves ændringer på denne maskine, med mindre fabrikanten har givet fuldstændig skriftlig 
godkendelse. I tvivlstilfælde kontakt fabrikanten for råd. Fabrikantens adresse: 
Pop-Up Products Limited 
2 Deeside Point 
Tenth Avenue 
Deeside Industrial Park 
Deeside 
CH5 2UA 
UK 
Tel +44 (0)1244 833 933 
Fax +44 (0)1244 833 934 
Email feedback@popupproducts.co.uk 
www.popupproducts.co.uk 

mailto:feedback@popupproducts.co.uk
http://www.popupproducts.co.uk/
http://www.popupproducts.co.uk/


 Side 5 af 25 

Sektion 1 
SPECIFIKATION

 

 

* = ej i Danmark 

 
 

 

Benævnelser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støtteben er valgfrit, hvis automatiske bremser er monteret. * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Styrehåndtag 
2. Nødstopsknap og nøgle 
3. Låge 
4. Rækværk 
5. Manual 
6. Platform 
7. 110V og 240V opladerkabler 
8. Løftesystem 
9. Hovedløftecylinder 

10.  N ø d s t e m p e l v e n t i l  
11.   Vedligeholdelsesstøtter 
12.   Libelle 
13.  Støtteben 
14.  G a f f e l h u l l e r  (1 af 4) 
15.  Chassis 
16.  Automatiske forbremser 
17.  Manuel bremse (1 af 2) 
18.  Hydrauliktank 

19.  Batteri 
20.  Hydraulikpakke 
21.  Batterioplader 
22.  Chassisplade 
23.   Batterimåler 
24.   Batteriindikator 
25.  Stik til opladning 
26.  Styrkevælger 
27.  Nødsænkeventil 
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Tekniske data 
Sikkerarbejdsbelastning SWL                                     240 kg   

  Svarende til  1 person + 160 kg værktøj og materialer   
 

Max. platformhøjde                                           2,5 m 
 Max. arbejdshøjde  4,5 m   

 
Platformlængde                                                      1,01m 
Platformbredde                                                    0,52m 
Platformens rækværkshøjde                                         1,10 m 

  Fodsparkshøjde   0,15 m   
 

Max. tilladelig håndkraft                                  200 Newtons 
Max. tilladelig vindstyrke                                    0 m/sek* 

 Max. tilladelig chassishældning  0 grader   
 

Electrisk system 12 volt DC 
Motor 0,7 kW 
Batterier 1 x 80 Ah 

 Batterioplader  Universal 90V til 240V AC   
 

Hydraulisksystem 
Max. Tryk                                                            13 MPa 

 Beholder kapacitet  1,22 l   
 

Funktionsfart (ca.) 
Løfte                                                                               24 sekunder 
Sænke                                                                            25 sekunder 

 Ca.  antal løft     (fuld belastning)  120   
 

 Total længde                                                                1,26 m  
   Total højde (stuvet)                                                  1,72 m 
   Total bredde (med støtteben anvendt)*                 1,30 m 
   Totalbredde  (uden støtteben) 0,70 m  
 

Total masse (GVW) uden stabilisatorer                     343 kg 
Total masse (GVW) med stabilisatorer  *                    365 kg  
Vægt (uden stabilisatorer)                                          343 kg 
Max. hjulbelastning                                                     350 kg 

 
 
*til brug i indendørs utildækkede områder op til 12,5 m/sek. vindstyrke – pakke kan rekvireres 
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Driftsområde 
 
Vælg et område til maskinen, hvorfra platformen kan nå det ønskede 
arbejdsområde. En visuel inspektion af driftsområdet skal foretages, inden 
maskinen sættes op. Man skal især være opmærksom på følgende: 

 
1. Terrænforhold 
Man skal sikre, at det underlag, hvor Pop-Up+ skal bruges, kan klare maskinens 
vægt (inklusiv operatørens vægt plus værktøj og materialer). Vær opmærksom på 
gulve eller overdækninger (f.eks. mandehulsdæksler), der måske ikke kan modstå   
punktbelastningerne udøvet af styrehjulene. 
Et aflåsningssystem sikrer, at støttebenene er helt aktiverede, inden 
arbejdsplatformen kan løftes. Det er af afgørende betydning, at hver af de fire 
stabilisatorfødder star på et  fast og stabilt grundlag. Pop-Up+’s automatisk 
bremsesæt muliggør, at støttebenene kan fjernes i 0 m/sek. vindforhold. * 

 
2. Underlag og Hældning 

 
Pop-Up+ må kun bruges på flade (0º chassishældning) og vandrette overflader. 
Den tilladelige chassishældning kan ses, når libellen er indenfor de markerede 
grænser.  Alle styrehjul skal være i fuld kontakt med underlaget. 

 
Ved indendøres utildækkede vindhastigheder på op til 12,5 m/sek. kan Pop-Up+ 
bruges med en stabilisatorpakke. *  

 
3. Forhindringer 

 
Når der manøvreres, løftes eller sænkes, skal man være sikker på, at der ikke er 
nogen forhindringer eller personer, der kan blive ramt af platformen. 

 

Larm og vibration 
 
Støjniveau fra denne maskine overskrider ikke 70 dB(A). Hånd- og armvibration fra denne maskine overskrider 
ikke 0,5 m/s2. 

 

Begrænsninger 
 
Pop-Up+ er begrænset til indendørs brug. Maskinen må ikke bruges udendørs. 
Spørg venligt fabrikanten, hvis man er i tvivl om, hvorvidt maskinen kan bruges til 
en given opgave. 

 
Denne maskine er testet for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Dog kan drift 
tæt ved meget kraftige radiotransmissionsapparater (f.eks. radarer, antenner) eller 
indenfor stærkt elektriske og/eller magnetiske felter påvirke dette produkts 
funktioner. 

 
ADVARSEL 
DENNE MASKINE ER IKKE DESIGNET TIL DRIFT INDENFOR 
POTENTIELLE EKSPLOSIVE ATMOSFÆRER. 

 
ADVARSEL 
DENNE MASKINE ER IKKE ELEKTRISK ISOLERET OG MÅ ALDRIG BRUGES 
TIL ARBEJDE PÅ LEDNINGER. KONTAKT MED ELLER UTILSTRÆKKELIG 
AFSTAND TIL ELEKTRISKE LEDERE KAN FØRE TIL DØD ELLER ALVORLIG 
KVÆSTELSE. 
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Sikkerheds-
regler 

SIKKERHEDS-
REGLER 

 
ALDRIG Overskride platformens oplyste kapacitet (Sikker arbejdsbelastning eller SWL) (240 kg). 

 
ALDRIG Bruge Pop-Up+ som en “kran” (f.eks. ved at hænge belastninger ned fra platformen). 

 
ALDRIG Gøre noget forsøg på at øge arbejdslængden eller platformens rækkevidde (f.eks. ved brug af stiger 

på platformen). 
 
ALDRIG Betjene Pop-Up+, hvis vaterpasboblen udenfor de markerede grænser. 

 
ALDRIG Manøvrere Pop-Up+ på en skrånende overflade, da den kan umulig at styre. 

 ALDRIG Manøvrere Pop-Up+, mens den er i løftet position, da det kan medføre ustabilitet. 

ALDRIG Manøvrere Pop-Up+ med en person eller materialer på platformen. 

ALDRIG Gå ind i eller ud af platformen, med mindre platformen er sænket og i transportposition. 
 
ALDRIG Tilføje belastninger på ydersiden af platformen eller på sakseløftesystemet. 

 
ALDRIG Tillade personer på jorden at styre betjeningskassen, når platformen er optaget (undtagen i 

nødsituationer). 
 
ALDRIG Bruge Pop-Up+ udendørs. 

 
ALDRIG Forsøge at række for langt. 

 
ALDRIG Gribe ind i, fastkile eller forsøge at tilsidesætte hydrauliske, elektriske eller mekaniske 

sikkerhedsanordninger. 
 
ALTID Undersøge, at der ikke er nogle forhindringer eller personer, der kan blive ramt af platformen 

før og under hævning og sænkning af platformen. 
 
 
ALTID  Sikre, at lågen er lukket, når operatøren er gået ind på arbejdsplatformen. 

ALTID          Sikre, at en anden ansvarlig person på stedet ved, hvordan nødbetjeningskassen bruges. 
 
ALTID Foretage den daglige kontrol, der anbefales i denne manual, inden maskinen betjenes.  

ALTID  Sikre, at alle instruktioner, advarsler og mærkater med sikker arbejdsbelastning er rene og 

læselige. 

ALTID Sikre, at Pop-Up+ er placeret på passende underlag, der kan støtte maskinens vægt.  

ALTID Sikre, at der er nok afstand, hvis der arbejdes tæt på elektriske ledere. 

ALTID Sikre, at de manuelle baghjulsbremsere er aktiveret, inden arbejdsplatformen hæves. 
 
ALTID Sikre, at de automatiske forbremsere virker korrekt, inden man forsøger at bruge maskinen. 

 
ALTID Sikre, at platformen ikke kommer i kontakt med stillestående emner (f.eks. bygninger, etc.) 

eller bevægelige emner (f.eks. køretøjer, andet fabriksudstyr, etc.). 
 
ALTID Erstatte ethvert løst rækværk (f.eks. lukke- og låselågen) for at bibeholde fuld kantbeskyttelse. 

 
ALTID Sikre, at belastningen er ligeligt fordelt i platformen. 

 
ALTID Sikre sikkerheden for en person, der måtte komme ind på området rundt om platformen (f.eks. 

afspærre området for at undgå at personer kommer ind i risikozonen). 
 
ALTID Sikre, at hænder holdes indenfor rækværket, mens arbejdsplatformen løftes. 
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Daglig kontrol 
 
Inden Pop-Up+ betjenes, skal følgende tjekkes: 

 
 

• Konstruktion(f.eks. skade, 
revner, korrosion, slid, 
svejsninger, forbindelser) 

• Platformen (gulv, rækværk) 
• Styrehjul (let at bevæge, skade) 
• Manuelle baghjulsbremser 
• Automatiske forbremser 
• Hydraulisk olie 
• Olielækager 

• Batteriet forfatning 
• Hæve- og sænkefunktioner (inklusiv 

forsinket nedsækning) * 
• Nødstop og nedsækningsfunktioner 
• Sikkerhedsafbryder 
• Sikkerhedsmærkater 
• Støtteben (valgfrit, hvis Pop-Up+ 

har automatiske bremser)*

 
 

* Hæve- og løftefunktionerne kan testes ved at fjerne den øverste kontrolboks fra 
holderen i arbejdsplatformen og bruge betjeningsanordningerne, mens man er på 
terrænhøjde. (BEMÆRK: med mindre det er en nødsituation, må ovennævnte 
ikke udføres, når der en person i arbejdsplatformen.). 

 
Hvis ovennævnte kontrol afslører funktionsfejl eller skade på Pop-Up+, så må 
maskinen ikke benyttes, indtil problemet er ordnet. Er man i tvivl, så søg 
yderligere assistance fra fabrikanten. 

 
Hvis sikkerhedsmærkater ikke længere er læselige eller mangler, kontakt venligst 
fabrikanten for erstatninger. 

 
Siden med Daglig kontrol i denne manuals sektion 7 kan kopieres og gives 
som huskeliste til operatøren, når denne skal fortage den vigtige kontrol. 

 
 
 

ADVARSEL 
FØR POP-UP+ BETJENES, MÅ DU SIKRE DIG, AT DU ER BLEVET 
PASSENDE TRÆNET I BRUGEN AF DENNE OG AT DU HAR LÆST OG 
FORSTÅET DENNE  OPERATØRMANUAL FULDSTÆNDIGT. SÆRLIG 
OPMÆRKSOM HED BEDES RETTET MOD SEKTION 3 – SIKKERHEDSREGLER  

 

Manøvrering af platformen 
 

Manøvrér platformen i position ved at bruge begge hænder på platformens 
rækværk som vist. Vær opmærksom på at undgå, at hænder eller fødder 
bliver klemt, mens platformen manøvreres. 

 
Pop-Up+ må aldrig manøvreres løftet eller med en person, værktøj eller 
materialer i platformen. 
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Tilkobling af bremserne 
 

Man skal altid sikre, at begge manuelle baghjulsbremser er tilkoblede, inden arbejdsplatformen løftes for at 
forhindre enhver utilsigtet bevægelse. Bremserne tilkobles ved at trykke låsepedalen ned som vist. Bremsen 
udløses ved at gøre det modsatte af tilkoblingsproceduren.  Inden ibrugtagning, sikres at begge manuelle 
baghjulsbremser er tilkoblet. 

 
Tilkobling Udløsning Automatiske bremser 

 

Automatiske bremser 
På de nyeste modeller er Pop-Up+ forsynet med et automatisk bremsesystem på de forreste faste hjul. 
Pop-Up+ kræver ikke stabilisatorer, hvis de automatiske bremser er monteret.  Et automatiske bremsesæt kan 
tilkøbes. Dette system bør tjekkes for  funktionalitet, inden maskinen forsøges brugt. For at tjekke, lad de 
manuelle baghjulsbremser være ”OFF” og løft maskinen ca. 150 mm. Hold på rækværket på begge sider af 
lågen og forsøg at skubbe maskinen. Det skal være svært at skubbe maskinen, hvis de automatiske 
bremser fungerer korrekt. Kontakt venligst fabrikanten, hvis maskinen let kan skubbes. Inden liften bruges,  
vær sikker på, at de manuelle baghjulsbremser er tilkoblet. Et automatisk bremsesæt kan fås til Pop-Up+ 
for sikker fjernelse af stabilisatorer. 

 

Støtteben (ej i DK) * 
Tage støtteben i anvendelse 
Modeller af Pop-Up+ uden automatiske bremser har fire støtteben, en i 
hvert hjørne. Alle fire støtteben skal tages helt i anvendelse, inden 
platformen kan løftes. Dette gøres som følger: 

1.  Træk ud i den røde knap på støttebenets bjælkehus 
2.  Træk ud i bjælken, indtil den er låst i position 
3.  Træk ud i det blå stempel på støttebenet, så foden falder 

til jorden 
4.  Vær sikker på, at stempelpinden er i indgreb med den radiale 

not på toppen af benet 
5.  Drej håndtaget med uret, indtil det er fingerstramt 
6.  Vær sikker på, at den gule stabilisator indikatorlampe lyser 

Når støttebenene er på plads, kan platformen løftes til den ønskede 
højde. 
At trække støttebenene tilbage og pakke dem * 
Når arbejdet på Pop-Up+ er udført, skal platformen sænkes til 
hvileposition og arbejderen skal gå ud af platformen. Først derefter skal 
støttebenene trækkes tilbage og pakkes væk som følger: 

1.  Drej håndtaget mod uret for at løsne støttebenets fod 
2.  Træk ud i det blå stempel og hold det  
3.  Løft støttebenet, indtil det er i løftet position 
4.  Løsn det blå stempel, indtil det sidder i den radiale ring rundt om bunden af støttebenet 
5.  Træk udefter i den røde knap på støttebenet 
6.  Skub bjælken tilbage i huset, indtil den låser i transportposition 
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Batteriets adskillelseskontakt 
 

Pop-Up+ er forsynet med en nøglebetjent kontakt, der bruges til at isolere batteriet 
og dermed det elektriske system for at undgå uautoriseret brug. For at aktivere det 
elektriske system sættes nøglen i og drejes med uret, som vist nedenfor. Vær sikker 
på at nødstopknappen er helt sluppet. 

 
Vær sikker på, at når maskinen ikke bruges, er nødstopknappen trykket ned og 
nøglen fjernet. Yderligere elektrisk isolation kan opnås ved at vælge “0” på 
kontakten med styrkeselektoren. Position “1” er for normal drift og position “2” er 
for opladning af maskinen. 
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Gå ind/ud af 
arbejdsplatformen 

 
Brug altid de tre kontaktpunkter, når du går ud/ind af platformen og brug de greb, 
den er forsynet med. For eksempel brug to hænder og en fod, som vist nedenfor. 
Brug trinet, der er på maskinens nederste del. 

 
Efter at være kommet ind i platformen tjekkes, at lågen er lukket. 

 
 

 
 
 
 

Styrehåndtag 
 

Styrehåndtaget huser platformens løfte- og sænkekontrol. 
 

Tryk ”UP” og platformen løftes. Tryk ”DOWN” og 

platformen sænkes. 

For at undgå at knuse- eller klippe risici er en forsinkelsesfunktion monteret. 
Denne aktiveres, når platformen sænkes til transportposition. Platformen 
stopper for et øjeblik for at give operatøren mulighed for at kigge rundt om 
maskinen for at se, om der er personer i umiddelbar nærhed af 
saksemekanismen. Efter en forsinkelse, giver sænkekontrollen igen 
operatøren lov til at fortsætte med at sænke til transportpositionen. 

 
Vær opmærksom på at undgå gentagne rykvise bevægelser, der kan give 
unødvendig stødbelastning på konstruktionen. 
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Nødstop 
 

Styrehåndtaget er forsynet med en nødstopsknap. Når den er trykket ned, er 
strømmen til løfte- og sænkefunktionerne isoleret. 

 
For at genskabe funktionalitet, vrid nødstopknappen med uret for at udløse 
knappen, som vist nedenfor. 

 
Hvis styrkeselektoren drejes til “0” position, har det også den effekt, at strømmen 
til løfte- og sænkefunktionerne isoleres. 

 
 
 

 
 
 

Nødsænkning 
 

1.  Træk stempel “A” ud og drej den 90 grader rundt. 
 

2.  Drej ventil “B” mod uret, indtil platformen begynder at sænke sig. For at stoppe 
platformen, drej ventilen med uret, indtil platformen stopper med at køre ned. 

 

3.  Når platformen er helt nede, sikres, at ventil “B” er lukket  ved at dreje med 
uret. 

 

4.  Der skal også sikres, at stempelventilen er genindstillet inden ibrugtagning. 
Se instruktioner for genindstilling af stempelventil. 

 
 

 
 

Stempel “A” Stempel “B” 
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Nødsænkningsventil 
 

Nødsænkningsventilen skal genindstilles, for at maskinen kan fungere korrekt. For 
at genindstille ventilen skal man først sikre sig, at Ventil ”B” er helt lukket. Tryk 
løfteknappen på styrehåndtaget ned og løft platformen, indtil 
vedligeholdelsesstøtterne kan tages i anvendelse.  Når støtterne er anbragt, 
trækkes der I Ventil “A” og der drejes 90 grader. Tryk ventilen tilbage i noten som 
vist til venstre. 

 
Tryk igen løfteknappen ned og sæt vedligeholdelsesstøtterne tilbage igen. 
Maskinen kan nu fungere korrekt igen. 

 
 

 
 
 
 
 

Batteriopladning 
 

En batterimåler er monteret på Pop-Up+ som vist. For at kunne tjekke 
batteriets stand nøjagtigt, må der påføres en belastning på batteriet. Man 
kan gøre dette ved at løfte maskinen fra terrænhøjde. Stå væk fra 
maskinen med styrehåndtaget og tryk ”UP” knappen ned, mens der 
holdes øje med barene på måleren. Denne måler viser batteriets 
opladning.  Hvis  alle bar er oplyst, er batteriet helt opladet. 

 
Hvis mindre end fire bar er på displayet, skal batteriet lades op. 

 
Pop-Up+ leveres med en tilhørende batterioplader, der er separat fra 
maskinen. Brug ikke andre typer af batteriopladere til at oplade Pop-Up+ 
maskinen. 

 
For at oplade batteriet, gøres følgende: 

 

1.  Drej styrkeselektoren til “0” (OFF) positionen. 
 

2.  Tilslut enten 240V eller 110V ledning (afhængig af strømforsyningen) til 
Pop-Up+ som vist på billedet. 

 

3.  Tilslut netledningen til en passende strømforsyning (enten 110V eller 240V) 
 

4.  Drej styrkeselektoren til “2” (CHARGE) positionen og lad opladeren færdiggøre 
opladningsperioden. Den stopper automatisk, når den er færdig. Batteriet 
bør være helt genopladet efter ca. 12 timer. Dette vises med 95 % lys, 
der oplyser batteriets opladningsindikatorpanel  som vist.
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Sikkerhed under vedligeholdelse 
 

Når der forestages vedligeholdelse på Pop-Up+ med platformen løftet, skal man altid sikre 
sig, at vedligeholdelsesstøtterne er aktiveret som vist. 

 
 
 

 
 
 

ADVARSEL 
HVIS MAN IKKE AKTIVERER VEDLIGEHOLDELSESSTØTTERNE, KAN 
PLATFORMEN SÆNKE SIG UDEN ADVARSEL 

 

Periodisk vedligeholdelse og kontrol 
 

Følgende bør gøres med de viste anbefalede intervaller: 
 
 

Dagligt/Før brug Månedligt 6 månder 12 måneder 
Efterse konstruktion •  •  •  •  

Efterse platformen •  •  •  • 
Tjek hjul • • • • 
Tjek de manuelle baghjulsbremsers funktion • • • • 
Tjek de automatiske bremsers funktion • • • • 
Tjek for olielækager • • • • 
Tjek batteriets stand • • • • 
Tjek løfte-/sænkefunktioner • • • • 
Tjek nødstop • • • • 
Tjek nødsænkefunktionen • • • • 
Tjek stabilisatorerne og lysets funktion • • • • 
Tjek træningskort og sikkerhedsmærkater • • • • 
Tjek det hydrauliske olieniveau • • • 
Efterse endestopkontakt • • • 
Efterse ledninger • • • 
Tjek elektriske stik • • • 
Smør styreruller • • • 
Smør smørenipler • • • 
Smør svingtappe • • 
Smør hjulbeslag • • 
Erstat hydraulisk olie • 
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Periodisk vedligeholdelse og kontrol 
(fortsat) 

 
Inden Pop-Up+ bruges første gang, skal alle daglige/før brug kontroller være 
foretaget. Hvis maskinen har været længe på lager, kan det være nødvendigt at 
foretage yderligere kontroller og test udover tabellen på siden før (f.eks. smøring, 
hydraulisk olie, batteriets stand). 

 
The Lifting Operations og Lifting Equipment Regulations 1998 (LOLER) kræver at 
løfteudstyr, der bruges til at løfte personer med, skal UNDERSØGES GRUNDIGT 
hvert halve år. 

 
Efter enhver vedligeholdelse på Pop-Up+, bør en fuldstændig 
funktionstest foretages for at sikre korrekt drift af maskinen. 

 
Det er af afgørende betydning, at kun fabrikantens godkendte reservedele bruges, 
når der udføres vedligeholdelse eller service på Pop-Up+. I modsat fald kan det 
resultere i en potentielt farlig og ustabil maskine. 

 
 

Opbevaring 
 

De elektriske komponenter på denne Pop-Up+ er ikke beskyttet mod udendørs vejr 
og maskinen bør derfor ikke opbevares udendørs. Opbevaring i et rent, indendørs 
miljø anbefales. 

 
Hyppig kontrol af maskinens stand bør foretages for at sikre, at der ikke opstår 
uønsket nedbrydning på grund af det miljø, som maskinen opbevares i. 

 
 

Smøring 
 

De påkrævede smørepunkter er vist på billedet til højre. 
 

Smørepunkter findes på enden af løftesystemet i begge ender af 
maskinen. 

 
Den anbefalede smøring til brug for denne Pop-Up+ er: standard 
maskinsmørelse 
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Hydraulisk olie 
 

Mængden af hydraulisk olie kan tjekkes ved at fjerne påfyldningsdækslet. Den 
korrekte mængde olie er i tanken, når der er hydraulisk olie på spidsen af 
pejlestokken. Denne kontrol skal foretages på en plan overflade. 

 
Den hydrauliske olie kan fyldes på ved at hælde olie på påfyldningsrøret som vist 
nedenfor. Pas på, at der ikke spildes hydraulisk væske på andre af de 
omkringliggende maskindele. 

 
Den hydrauliske olie kan hældes ud ved at fjerne tanken. Fjern boltene som vist 
nedenfor og adskil tanken fra pumpehuset. Derefter kan den hydrauliske væske 
bortskaffes lovligt. 

 
Samling er det modsatte af ovennævnte. 

 

 
 

Påfyldningsdæksel Boltene 
 

Den hydrauliske olie, der anbefales til brug i denne Pop-Up+ er: mineral basis 
hydraulisk olie med smørende,skumdæmpende, rusthindrende, antioxidant HL-
HLP (ISO og UNI HM)-HV-HLPD ydeevne i henhold til DIN51524 part 1-2 
standarder 

 
 
 
 
 

Minimum viskositet 15cts (23oE / 77, 39 SSU ved 100oF) 
Max. viskositet ved opstart 800cts (105,6oE / 3708 SSUved100oF) 
Max. arbejdsviskositet 100cts (13,2 E / 463,5 SSU ved100oF) 
Foreslået viskositetsinterval 25 ÷ 40 cts = (3,47 ÷ 5,35o E / 119,3 ÷ 186,3 SSU v 100oF) 

 

Tilladt temperatur Max 80oC (176oF) 
 

Anbefalet temperatur 30 ÷ 60oC (86 ÷ 140oF) 
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CYLINDER 
 

 
 
 
ELECTROMAGNETISK VENTIL 

 
 
 
 
 
 
 

ELECTROMAGNETISK VENTIL 
 
 
 
 
 

FILTER 
 
 

KONTROL VENTIL 
 
 

OVERLØBSVENTIL  
Hastigheds VENTIL 

 
 
 
 
 
 
 

PUMP
E 

 
MOTOR 

 
 

FILTER 
 

 
 
 
 

RESERVOIR 
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Problem  Årsag Reparation 
 

Platformen løfter sig 
ikke 
(motoren kører ikke) 

 
1.  Defekt ledningsnet 1.  Tjek ledningsnettet ifølge den 

elektriske oversigt 
 
2.  Batteriet er ikke tilsluttet 2.  Tilslut batteriet 
 
3.  Batteriopladningen er util- 
strækkelig 3.  Oplad batteriet 

 
Platformen løfter sig 
ikke 
(motoren kører) 

 
1.  Forkert indstilling af 

overløbsventil 

 
1.  Indstil overløbsventilen 

 
 
 
 

Platform kryber 

 
2.  Defekt hydraulikpumpe 2.  Udskift strømforsyning 
 
3.  Utilstrækkeligt hydraulisk olie 3.  Påfyld hydraulisk olie 
 
1.  Olielækage i strømforsynings- 
     delen 1.  Udskift nedsænkningsventilen 

(ukontrolleret 
sænkning) 

 
2.  Olielækage det 

hydrauliske kredsløb 

 
2.  Tjek det hydrauliske kredsløb og      
reparer det 

 
Olielækage fra cylinder Utæt tætning Forny tætning 

 
Olielækage fra rørføring  
eller samling Utilstrækkelig strammet eller 
 pakning utæt 

 
Stram samlingen igen eller udskift pakningen 
 

 
Olielækage fra snøfteventil Meget stor mængde olie Reducer oliemængden 
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Løftning 

 

Pop-Up+ er ikke forsynet med løfteanordninger og det er derfor forbudt at løfte 
maskinen (f.eks. med kran eller remme). 

 
 

Forberedelse af transport 
 

Inden Pop-Up+ transporteres på et køretøj, skal man sikre, at følgende 
sikkerhedsforanstaltninger er taget for at undgå skade på maskinen eller skade 
på det transporterende køretøj. 
1.  Sikre, at platformen er helt sænket til hvilepostion. 
2.  Sikre, at løse dele (f.eks, styrehåndtaget, batterioplader) er fastgjort på 
platformen. 
3.  Sikre, at bremserne er tilkoblet på begge 
bagstyrehjul. 
4.  Sikre Pop-Up+ til transportkøretøjet ved at bruge remme over platformen som 

vist nedenfor. 
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Læsning og aflæsning 
 

Når Pop-Up+ læsses eller aflæsses, skal en af de viste metoder bruges. 
 

 
 

Gaffeltruck Baglift 
 
 

Hvis der bruges en gaffeltruck til at løfte Pop-Up+, skal man sikre, at gaflerne er 
tilstrækkeligt inde i gaffelhullerne i maskinens bund. Sikkerhedsmærkater på 
Pop-Up+ viser placeringen af gaffelhullerne. 

 
Hvis der bruges en baglift til at læsse eller aflæsse Pop-Up+, skal man sikre, at de 
manuelle bremser er taget i anvendelse på begge bagstyrehjul. Man skal også 
sikre sig, at bagliftens kapacitet er tilstrækkelig til at klare Pop-Up+. Pas på, når 
maskinen skal op på bagliften. 

 
 
 

ADVARSEL 
FORSØG ALDRIG AT LÆSSE ELLER AFLÆSSE POP-UP+ UDELUKKENDE 
VED MANUEL KRAFT. DET KAN RESULTERE I ALVORLIG KVÆSTELSE, 
SKADE PÅ DIG, MASKINE ELLER EJENDOM. 
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Vedligeholdelse 
 

 

Dato Udført planlagt vedligeholdelse Af 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Reparation  
Dato Udførte reparationer  Af 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Undersøgelser/tests 
 

Dato Udførte undersøgelser/tests 
 

Af 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

TAG VENLIGST KOPIER AF DENNE SIDE TIL EGET BRUG. 
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Daglig kontrol – operatørens 
checkliste 

 

Den følgende checkliste er lavet for, at der kan foretages daglig kontrol 
inden brug af denne Pop-Up+. Denne kontrol bør foretages hver 
arbejdsdag eller i begyndelsen af hvert skift. Formålet med kontrollen er at 
finde enhver slitage eller funktionsfejl på maskinens komponenter eller 
systemer. 

 
ADVARSEL 
HVIS MAN IKKE FORETAGER DENNE KONTROL, KAN DET RESULTERE I, AT FEJL 
ELLER NEDBRYDNING AF DENNE POP-UP+ IKKE OPDAGES OG DERFOR 
MULIGVIS RESULTERER I EN MASKINE, DER IKKE ER SIKKERHEDSMÆSSIG 
FORSVARLIG. 

 

 

 
 
 
 
 

  Maskinnummer 
 
 
 
 
 

1. Inden platformen tages i brug, skal følgende tjekkes: 
 

 
OK? (kryds venligst af) OK? (kryds venligst af) 

 

Konstruktion Batteriets stand 
Platformen Løfte og sænke 
Styrehjul Nødstop 

Manuelle bagbremser Nødsænkning 

Automatiske forbremser Grænsekontakt 
Hydraulisk olie Sikkerhedsmærkater 

Olielækager Støtteben (valgfrit, hvis Pop-Up+ har automat.bremser mont)* 
 

Dato 
 
 

Kontrolleret af 
 
 

2. Brug løfte-, sænke- og nødstopfunktionerne for at sikre korrekt drift. 
 

Skulle der blive fundet defekter i hvilken som helst af de ovennævnte områder, 
skal disse reporteres til din arbejdsgiver. Det kan blive nødvendigt at søge 
yderligere assistance fra maskinens leverandør. Dette kan være udlejeren eller 
fabrikanten. Du skal kun udbedre defekter, hvis du er autoriseret og kompetent til at 
gøre det. 

 
Brug ikke maskinen med mindre, at alle ovennævnte punkter er tjekket 
som værende OK. 



 

 

Hos Pop-Up Products modtager 
vi gerne feedback og forslag til 
forbedringer af vore produkter. 
Send os venligst en e-mail til 
feedback@popupproducts.co.u
k 

 
 
 

En kopi af denne manual kan også 
bestilles på tlf:  
 
 
Importør i Danmark: 
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