
    Veiligheidsaspecten
    1. Tijdens het in bedrijf zijn van de machine mag zich niemand
     onder de machine bevinden.
    2. Er mag nooit materiaal buiten het platform uitsteken. Verrolbare
     lading dient tegen rollen te worden geborgd. De lading mag
     niet tegen het hekwerk worden afgesteund.
    3. De luiken in de bodem van het platform moeten vrijgehouden worden.
    4. Het hekwerk mag tijdens normaal gebruik nooit worden verwijderd.
    5. Er mag NOOIT in- en uitgestapt worden op hoogte.
    6. Over de hekwerken/randbeveiliging is klimmen of overstappen niet
     toegestaan.

    Voorbereiding
    1. Alvorens men de hefsteiger gaat bedienen, moet men deze visueel
             inspecteren (bij dagelijks gebruik iedere dag) op:
     -  afschermende voorzieningen op aanwezigheid en borging
     -  borging van de platformverbreding
     -  werking van de eindschakelaars
     -  geen obstakels in de baan van het platform
    2. Sluit de poort. 
    3. Controleer of de NOODSTOP-knop op de bedieningskast uitgeschakeld
                  is (de knop moet uitgetrokken zijn).

    Bediening vanaf het platform
    OP: Als deze knop wordt ingedrukt, gaat het platform naar boven. Als
        deze knop wordt losgelaten, komt het platform onmiddelijk tot stilstand.
    NEER: Als deze knop wordt ingedrukt, gaat het platform omlaag. Als deze
        knop wordt losgelaten, komt het platform onmiddelijk tot stilstand
    NOODSTOP: Als deze knop wordt ingedrukt wordt komt het platform
    onmiddelijk tot stilstand en wordt het platform vergrendeld.

    Bediening in een noodsituatie
    In een noodsituatie, bijv. bij stroomuitval, kan het platform altijd omlaag
    worden gebracht.

    Als de storing niet kan worden opgelost, kan men op onderstaande wijze
    een nooddaling maken.
    1. Open het bodemluik in het platform.
    2. Op iedere motor zit een hendel waarmee de motorrem gelicht kan worden.
    3. Als beide hendels bediend worden, begint het platform te zakken. De
        daalsnelheid wordt door de centrifugaalremmen automatisch begrensd.

    Zet het platform na een maximale daling van 5 meter minimaal 2 minuten
        stil, omdat de centrifugaalremmen anders oververhit raken en daardoor
        minder goed gaan werken.

    Remmentest
    De remmentest moet dagelijks worden uitgevoerd.

    1. Licht bij een motor de rem door middel van de remlichten op de motor.
            Het platform mag niet zakken. Laat de remlichter los.
    2. Licht de andere rem. Het platform mag niet zakken. Laat de remlichter
        los.
       
        Als het platform zakt moet de hefsteiger onmiddelijk buiten bedrijf gesteld
        worden. Raadpleeg Betsema Materieel.
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    Safety aspects
    1.  No person may stand under the machine while it is in use.
    2. Material must never extend beyond the outer limits of the platform.
     Items wich may roll must be porperly secured. Materials must never
     be stacked against the fencing.
    3. Keep hatches in the base of the platform clear.
    4. Fences must never removed during normal use.
    5. The platform must only be entered and/or loaded when it is its lowest
     position. The same rule applies to leaving the platform.
    6. During assembly the mast climbing work platform may not be used
     for other purposes.

    
    Preparation
    1. Before the mast climbing work platform is used it must be
     visually inspected (daily if it is used every day) for:
     -  protective covers (presence and securing)
     -  securing the platform extension
     -  operation of the limit switches
     -  no obstacles in the path of the platform
    2. Close the gate.
    3. Check that the EMERGENCY push-button on the control box
     is switched off (the push-button must be pulled).

    
    Operation from the platform
    UP: If this push-button is pressed, the platform is raised. When the push-
    button is released, the platform stops immediately.
    DOWN: If this push button is pressed, the platform is lowered. When the
    push-button is released, the platform stops immediately.
    EMERGENCY: When this push-button is pressed, the platform is locked.

    
    Operation in an emergency situation
    In an emergency, for example in the event of a power failure, the platform
    can always be lowered.

    If the problem can not be solved it is possible to make a emergency decent
    in the following way.
    1. Open the trap door in the platform.
    2. Each motor is provided with a lever with which the motor brake can be released.
    3. When both levers are operated, the platform will begin to descend. The
        speed of descent will be limited by the centrifugal brake.

    After a maximum descent of 5 metres, stop the platform for 2 minutes
        in order to avoid the centrifugal brakes becoming overheated, which
        will result in their working less efficiently.
    
    Brake test
    The brake test must be carried out daily.

    1. Release the brake in one of the motors by pulling the lever on the motor.
            The platform should not descend. Release the brake lever.
    2. Release the other brake. The platform should not descend. Release the
            brake lever.
       
        If the platform descends, the mast climbing work platform must not be
        used. Consult Betsema Materieel.
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