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Viktig information
Se till att du noga läst igenom och förstått det som står i
instruktionsboken innan du tar produkten i bruk!
Säkerhetsåtgärder och varningar återfinns i denna instruktionsbok och i vissa fall på
produkten. Felaktig användning, service eller reparation av denna produkt kan medföra
risker som resulterar i personskada eller dödsfall!
Denna instruktionsbok skall förvaras lättåtkomligt för användaren av produkten.
En ny instruktionsbok kan beställas från ATA Bygg- och Markprodukter AB.
De flesta olyckor i samband med användning, underhåll och reparation av produkt orsakas av underlåtenhet att iaktta grundläggande föreskrifter och försiktighetsåtgärder.
Olyckor kan ofta undvikas genom att möjliga risksituationer förutses. Användaren måste
vara uppmärksam på föreliggande risker. Användaren måste även ha adekvat utbildning,
nödvändiga kunskaper och utrustning för att kunna uppmärksamma sådana situationer.
ATA kan inte förutse varje upptänklig risksituation. Varningarna i denna instruktionsbok
och på produkten är därför inte allomfattande. Om redskap, arbetsmetoder eller driftstekniker som inte uttryckligen rekommenderats av ATA används, måste du förvissa
dig om att dessa inte innebär någon oacceptabel säkerhetsrisk för dig själv eller andra.
Förvissa dig också om att produkten inte kommer att ta skada eller utgör fara genom de
metoder för användning, smörjning, service eller reparation som du tillämpar.
Alla uppgifter, specifikationer och illustrationer som återfinns i denna instruktionsbok
grundar sig vid utgivningstillfället tillgänglig information. Specifikationer och andra uppgifter kan när som helst bli föremål för ändringar. Sådana ändringar kan påverka produktens underhåll. Se till att du har tillgång till fullständig och aktuell information innan du
påbörjar arbete.
Ditt närmsta ATA-kontor har alltid tillgång till aktuell information.
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Beskrivning
Lotssignalen består av två komponenter, signalhus med fjärrkontroll och batteriladdare samt stativ.
Fjärrkontrollen finns bakom grönljusets hus och batteriladdaren bakom det röda ljusets hus.

Handhavande
Uppställning
Lossa transportremmen, ställ röret på marken med den tjocka delen nedåt, fäll ut benen lite, dra och håll i spärren och
släpp sakta ut benen. Lyft i röret så att benen fälls ut helt och spärren snäpper fast. Justera stativet i lod med det justerbara benet. Trä på signalhuset på stativet, rikta in och dra fast det med rattarna.

Starta ljussignalen
Öppna gröna ljushusets med nyckeln. Ställ in önskad grönljustid på vredet, från 5 sekunder till 180 sekunder eller
permanent på, slå på brytaren och signalen startar. Det gula ljuset tänds och går över till rött. Ljuset står på rött tills signalen aktiveras med fjärrkontrollen, då ljuset går till grönt och lyser grönt så lång tid som är inställt på vredet. Fjärrkontrollen räcker ca 100 m.
Om den röda lampan inte fungerar går signalen över till gul blink och den röda varningslampan på styrenheten tänds.

Packa ihop ljussignalen
Stäng av signalen. Lyft av signalhuset. Dra i spärren på stativet och fäll ihop benen. Montera transportremmen på stativet. Transportera inte ljussignalen med signalhuset påmonterat på stativet, signalhuset kan brytas sönder.

Underhåll
Tvätta signalhuset och stativet med milt tvättmedel, t.ex. bilschampo. Använd inte högtryckstvätt, vatten kan tränga in
i ljushuset. Smörj röret på stativet med jämna mellanrum med torrt spraysmörjmedel eller silikonspray för att benen och
signalhuset skall glida lätt på röret.

Batterier
Laddning
På baksidan av signalhuset finns en kabel med kontakt. Anslut laddaren till denna kontakt och anslut sedan laddarens
stickkontakt till ett 230-voltsuttag. Laddaren är helt automatisk och visar laddningsförlopp och när batteriet är fulladdat. Fulladdat batteri räcker normalt till ett dygns användning.

Batteribyte
Batteriet sitter bakom det gula ljuset, öppna detta med nyckeln. Lossa kablarna. Lossa de två skruvarna som håller
batterihållaren (Philips mejsel), ta ut paketet. Lossa slangklämman lite och skjut ut batteriet. Skjut in det nya batteriet,
dra åt slangklämman och återmontera paketet och återanslut kablarna.
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Tekniska specifikationer
Driftstid på en laddning ca. 1 dygn
Batteri: 7,5 Ah

Dimensioner och vikt
Totalhöjd		
Stativhöjd (Utfälld)
Stativ (hopfälld)		
Signalhus		
Höjd till centrum av
gröna ljuset 		
Basen på benen 		
Totalvikt 		

2470 mm
1630 mm
1060x125x125 mm
935x290x190 (med solskärmar 490) mm
1750 mm
1120 mm
20 kg
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