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1 Allmän information

1.1 Information om denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning innehåller viktig information om hantering av utrustning. All tekniska data i dessa
instruktioner har utvecklats och sammanställts med stor noggrannhet. Fel kan dock inte uteslutas. Vi
anser oss därför tvungna att påpeka att varken garanti eller något juridiskt ansvar eller någon form av
ansvar kan godtas för konsekvenserna till följd av oriktiga uppgifter. Vi är tacksamma över att bli
informerade om eventuella fel. Att hålla sig till de angivna säkerhetsföreskrifter och hantering av
instruktioner är en förutsättning för säker arbetsmiljö. Det är dessutom obligatoriskt att följa de lokala
olycksförebyggande föreskrifter och allmänna säkerhetskrav som gäller på den plats där utrustningen
används.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan något arbete påbörjas!

Detta är en del av produkten som alltid måste hållas tillgänglig för personalen i omedelbar närhet av
utrustningen. Om du säljer eller hyr ut denna utrustning är det vikigt att lämna över dessa instruktioner.
Siffrorna i denna manual är inte nödvändigtvis till skala för att bättre kunna visa detaljerna och kan variera
från den verkliga konfigurationen.

 
.
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1.2 Förklaring av symbolerna

1.2.1 Symboler som används i denna bruksanvisning

Varningsinstruktio
ner

 Varningsinstruktionerna identifieras med hjälp av symboler. De föregås också av
signalord som anger omfattningen av faran.

- Det är av största vikt att följa alla instruktioner!
- Agera alltid med försiktighet vid allt arbete för undvika olyckor, skada på personal
och materiella skador!

FARA!

....anger överhängande fara som kan leda till döden eller allvarlig skada om den inte undviks. 

VARNING!

....anger en eventuellt farlig situation som kan leda till döden eller allvarlig skada om den inte undviks

FÖRSIKTIGHET!

....anger en eventuellt farlig situation som kan leda till lätta eller lindriga skador om den inte undviks

UPPMÄRKSAMHET!

        
... anger en eventuellt farligt situation som kan leda till materiella skador om den inte undviks

Tips och rekommendationer

NOTERA!

...belyser praktiska tips och rekommendationer samt information för mer effektiv och problemfri drift.

Särskilda säkerhetsföreskrifter
För att dra uppmärksamheten till särskilda faror används följande symboler i samband med dessa
säkerhetsföreskrifter. De farliga områdena på denna utrustning är också speciellt markerade med dessa
symboler.

Fara!

Livsfara p.g.a elektricitet!

...anger livshotande situationer p.g.a elektricitet

...underlåtenhet att uppfylla säkerhetsföreskrifterna kan resultera i allvarlig skada eller t.o.m dödsfall.

  Allt elktriskt arbete måste utföras av behörig elektriker.
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VARNING!

Risk för att krossas!

...anger livsfarliga situationer p.g.a risk för att krossas

...underlåtenhet att uppfylla säkerhetsföreskrifterna kan resultera i allvarlig skada eller t.o.m dödsfall

 Allt arbete måste endast utföras av specialister

VARNING!

Frätande ämnen!

...visar behållare som innehåller frätande ämnen

Förvaras åtskilt från antändningskällor (t.ex öppen eld, värme, elektrisk utrustning som inte är

explosionsskyddad) Rök ej!

Utför ej verksamhet som ger upphov till gnistor som t.ex svetsning, skärning eller slipning!

VARNING!

Explosiva ämnen!

…indicates containers that hold substances at risk of explosion...visar behållare som innehåller explosiva

ämnen

Förvaras åtskilt från antändningskällor (t.ex öppen eld, värme, elektrisk utrustning som inte är

explosionsskyddad) Rök ej!

Utför ej verksamhet som ger upphov till gnistor som t.ex svetsning, skärning eller slipning!

1.2.2 Symboler på utrustningen

Explosiva ämnen

…..visar behållare som innehåller explosiva ämnen

Förvaras åtskilt från antändningskällor (t.ex öppen eld, värme, elektrisk utrustning som inte är

explosionsskyddad) Rök ej!

Utför ej verksamhet som ger upphov till gnistor som t.ex svetsning, skärning eller slipning!

Eld, öppna lågor och rökning förbjuden

... anger områden med hög risk för brännskador och explosioner

Förvaras åtskilt från antändningskällor (t.ex öppen eld, värme, elektrisk utrustning som inte är

explosionsskyddad) Rök ej!

Utför ej verksamhet som ger upphov till gnistor som t.ex svetsning, skärning eller slipning

Symbol för uppmärksamhet

…anger viktiga instruktioner som kräver särskild uppmärksamhet vid användning av utrustningen

Fig. 1:  Varning med symbolen uppmärksamhet

Uppmärksamhet!

… anger viktiga instruktioner som absolut måste följas för en problemfri användninga av

utrustningen

Fig. 2: Varningsskylt utan symbol 

Grafik och text

...ger stödinstruktioner för utförande av arbete vid angivna punkter.

Fig. 3: Grafisk representation eller text
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1.3 Ansvarsbegränsning

All data och instruktioner i denna maual har sammansatts enligt gällande normer och förordningar,
många års vetskap och erfarenhet.
Tillverkaren tar inget ansvar för skador som beror på:

-  inte följer manualen
- icke avsedd användning
- användning av icke utbildad personal
- obehöriga ändringar
- tekniska ändringar
- användning av icke godkända reservdelar

Den verkliga leveransen kan variera från de förklaringar och illustrationer beskrivna här för en speciell
version, inköp av ytterligare alternativ eller p.g.a de senaste tekniska förändringarna.

Dessutom har de skyldigheter som överenskommits i avtal om offentlig upphandling, allmänna
affärsvillkor och leveransbestämmelser för tillverkaren och de rättsliga regler som gäller vid tidpunkten för
kontraktets ingående tillämpas.

GARANTI

Tillverkaren garanterar funktionen av den tillämpade teknologin och den angivna prestanda parametrarna.
The warranty period begins from the point in time of the free-of-defects acceptance. Garantiperioden
börjar från och med den tidpunkt som utrustningen accepteras som defektfri. 

Förbrukningsdelar

Förbruksningsdelar är alla komponenter som i direkt kontakt med material som ska bearbetas eller
behandlas.
Dessa komponenter är undantagna från garantin om skadan beror på slitage.

1.4 Garantivillkor

Garantivillkoren är inkluderade i försäljningsdokumentationen som ett separat dokument.

1.5 Reservdelar

VARNING!

Risk för skada p.g.a felaktiga reservdelar!

I Oriktiga eller defekta reservdelar kan leda till skada, fel eller fullständigt fel och kan därför kraftigt

äventyra säkerheten.

Av denna anledning:

-  Använd endast orginal reservdelar!

 Orginal reservdelar kan köpas direkt från tillverkaren.

(adressen finns på sista sidan)

1.6 Kundtjänst

För teknisk information, vänligen kontakta vår kundtjänst.
Information om vem som är region ansvarig kontaktperson kan erhållas när som helst via telefon, fax, e-
mail eller via internet (adressuppgifter finnds på sista sidan)
Dessutom är våra anställda alltid intresserade av ny information och erfarenheter som vid tillämpning av
utrustningen som kan visa sig vara värdefull för utveckling av våra produkter.
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1.7 Upphovsrättsskydd

Denna manual är endast till för personal som använder denna utrustning. The manual must not be
handed over to third parties without the written approval of the manufacturer. Manualen får ej överlämnas
till tredje part utan tillverkarens godkännande.

NOTERA!
Innehållet, data, text, bilder, foton och andra illustrationer är upphovrätts-skyddade och omfattas av

skydd för industriell äganderätt.

Felaktigt användnig kan bli föremål för rättslig process.

 Återgivning i någon form- helt eller i delar -  och utnyttjandet och /eller spridning av dess innehåll är inte

tillåtet utan skriftlig godkännande från tillverkaren.Överträdels kan leda till skadeståndsanspråk.

Alla andra rättigheter är reserverade.
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2 Säkerhet

Detta avsnitt ger en översikt av alla viktiga säkerhetsaspekter för optimalt skydd av personal och för en
säker och problemfri drift
Att inte uppfylla den rekommenderade hantering och de säkerhetsföreskrifter som anges i denna manual
kan leda till betydande fara.

2.1 Operatörens ansvar

Utrustningen är designad att användas inom den industriella sektorn. Följaktligen är den som ansvarig
förutrustningen ansvarig för de rättsliga skyldigheterna för säkerhet på arbetsplatsen.
Bortsett från säkerhetsföreskrifterna i dessa användarinstruktioner, måste man följa de
olycksförebyggande, säkerhet och miljöskyddsregler som finns.

I synnerhet ska operatören:

- hålla sig informerad om de tillämpade industriella säkerhetsföreskrifterna
-  göra en riskbedömmning för att fastställa om ytterligare faror som följer av de särskilda arbetsvillkor på

platsen för användning av utrustningen.
-  omvandla nödvändigt beteende för användning av utrustningen på den plats där de används i

bruksanvisningen.
-  regelbundet kontrollera att den brukanvisning som skapats av honom är uppdaterad med det nuvarande

läget i föreskrifter under hela den period för användning av utrustningen.
-  uppdatera bruksanvisningar - vid behov - till nya regler, normer och driftsförhållanden.
-  tydligt delegera ansvar för installation, drift, underhåll och rengöring av utrustningen.
-  se till att alla anställda som arbetar på eller med utrustningen har läst och förstått bruksanvisningen.

Dessutom måste han med jämna mellanrum utbilda den personal som ska arbeta med utrustningen
och informera dem om riskerna.

-   lämna föreskriven och rekomenderad skyddutrustning till den personal som ska utföra arbetet.

Operatören är också ansvarig för att utrustningen:

- alltid är i tekniskt perfekt kondition
- underhålls i enlighet med de angivna serviceintervallerna.
- och att alla säkerhetsanordningar kontrolleras regelbundet med avseende på fullständighet och

funktionalitet.
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2.2 Personalkrav

2.2.1 Kvalifikationer

VARNING!

Risk för skada på grund av otillräckliga kvalifikationer

Felaktig hantering kan leda till avsevärda skador på personal och skador på material.

Av denna anledning:

-  Tillåt endast verksamhet som utförs av kvalifiserad personal.

:Följande kvalifikationer för de olika verksamhetsområdena är namngivna i bruksanvisningen:

Instruerad personal
- har fått i uppdrag av operatören om de uppgifter som ålagts dem och om de potentiella riskerna för

otillbörligt uppträdande.

Specialist personal

- är i stånd att utföra det arbete som tilldelats dem som en följd av teknisk utbildning, kunskap och
erfarenhet samt kunskap om gällande regler och har möjlighet att självständigt identifiera och undvika
faror.

Elektriker

- är i stånd att utföra arbetet på elektriska system som en följd av teknisk utbildning, kunskap och
erfarenhet samt kunskap om gällande normer och föreskrifter och att självständigt identifiera och undvika
faror. Elektriker är utbildade för den specifika plats där de används som de är aktiva, är utbildade och är

väl förtrogna med de standarder och föreskrifter.

Endast personer som kan förväntas att på ett tillförlitligt sätt utföra sitt arbete är sanktionerade som
personal. Personal vars förmåga att reagera påverkas exempelvis av droger, alkohol eller läkemedel
tolereras ej.

Vid val av personal, följa de regler om ålder och yrkesbestämmelser som gäller på den plats där de
används

2.2.2 Obehöriga personer

VARNING!

Fara för obehöriga personer!

Obehöriga personer som inte uppfyller de krav som beskrivs här och inte är medvetna om farorna på

arbetsplatsen. 

Av detta skäl: 

- Håll obehöriga borta från arbetsområdet. 

- I tveksamma fall tala med dessa personer och avvisa dem från arbetsområdet. 

- Avbryt arbetet så länge obehöriga befinner sig i arbetsområdet

2.3 Personlig skyddsutrustning

Vid sina kontakter med Rambo 80 / Rambo 100, särskilt i offentlig vägtrafik, måste personlig
skyddsutrustning bäras för att minimera hälsoriskerna.
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Av detta skäl: 

- Innan allt arbete, sätta på sig respektive skyddsutrustning som anges och ha den under arbetet. 

- Det är också viktigt att följa alla skyltar uppsatta i arbetsområdet om personlig skyddsutrustning.

Grundläggande regler om klädsel
 
Skyddskläder

avser tättslutande arbetskläder med låg draghållfasthet som har smala ärmar och inga utskjutande delar.

Dessa kläder tjänar främst som skydd mot att fastna i rörliga maskindelar. 

Inte bära ringar, kedjor och andra smycken.

Skyddshandskar

för att skydda händerna från nötning, skarpningar, punkteringar eller djupare skador samt mot kontakt med

heta ytor

Skyddsskor

för att skydda mot tunga, fallande delar och halka på halt underlag

Skyddshjälm

för att skydda sig mot delar och material som antingen faller eller flyger omkring.

Rekommenderad skyddsutrustning

Utöver föreskriven personlig skyddsutrustning, rekommenderas att använda följande skyddsutrustning:

Reflekterande varningsväst

eller bära reflekterande varningsklädsel för att vara mer klart synlig för andra. I synnerhet bära

reflekterande varningsklädsel: 

- När du arbetar i närheten av järnvägsspår, 

- I samband med underhåll och vid säkring av fordon på allmän väg, 

- Under vägarbete: all personal som är i närheten av offentliga vägtrafik, 

- Vid av rangering konstruktions trafik. Kassera den reflekterande varningsklädseln efter användning eller

låta professionella rengöra för att upprätthålla synlighet.

Lätt andningsskydd

som skydd mot farliga damm partiklar (i dammig miljö).

2.4 Avsedd användning

Utrustningen är konstruerad och tillverkad enbart för avsett ändamål som beskrivs här. 
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Rambo 80 / Rambo 100 är avsett för skydd av personer och material och för att visa
färdvägsriktningskyltar och  varna för fara före godkända byggarbetsplatser i offentlig vägtrafik.

VARNING!

 Fara genom icke-avsedd användning!

All användning som går utöver den avsedda användningen och / eller annan användning av denna

utrustning som kan leda till farliga situationer. 

Av detta skäl: 

- Endast använda utrustning som den är avsedd 

- Noggrant följa alla data i den här bruksanvisningen. 

I synnerhet avstå från följande användningsområden. De betraktas som icke-avsedd användning: 

- Ändring, ombyggnad eller ändringar i konstruktionen eller användning av enskilda tillbehör delar i syfte att

förändra eller användning av utrustningen

Fodringar av något slag till följd av skador från icke-avsedda användningen är undantagna. 
Alla skador från icke-avsedda användningen är opertörens egna ansvar.

2.5 Speciella risker

Kvarstående risker som bestäms på grundval av en riskanalys visas i följande avsnitt. 
Det är viktigt att följa de instruktioner som finns här och säkerhetsinstruktioner i ytterligare kapitel i
dessa anvisningar för användning i syfte att minska eventuella hälsorisker och för att undvika farliga
situationer.

Elektrisk ström:

FARA!

Fara för livet från elektrisk ström

Kontakt med spänningsförande delar kan orsaka omedelbar fara för livet. 

Skador på isolering eller enskilda komponenter kan få livshotande konsekvenser. 

Av detta skäl: 

- Om isoleringen är skadad, omedelbart stänga av strömtillförseln och arrangera för reparation. 

- Endast tillåta arbete utförs av elektriker på det elektriska systemet . 

- Innan allt arbete, isolera elsystemet från elnätet. Kontrollera att det är fritt från spänning! 

- Före regelbundet underhåll, rengöring och reparation: stänga av strömtillförseln och säkra mot att den

slås på igen. 

- Aldrig koppla ihop säkringar eller sätta dem ur funktion. 

- När du byter säkringar, kontrollera att värdet av strömstyrkan är korrekt. 

- Skydda levande delar mot fukt och ledande damm som kan leda till kortslutning.

Elektriska kablar och strömförsörjning ledningar

FARA!

Fara för livet från defekta linjer!

Ledningsfel kan orsaka elektriska stötar och kan leda till dödliga skador. 

Av detta skäl: 

- Alla anslutningar och anslutningar skall vara ordentligt fastsatta och fria från korrosion. 

- ledningar skall fästas vid de knutpunkter som en stam lättnad. 

- Använd endast kablar för det godkända avsett ändamål i enlighet med deras kvalitet. 

- Välj alltid kabeln tvärsnitt med tillräcklig tjocklek för energiförbrukning. 

- Se till att jorden dirigent är korrekt ansluten. 

- Skydda kablar och kraftledningar mot värme, olja, damm och aggressiva medier. 

- Lägg kablar och ledningar, så det inte finns någon risk för att snubbla. Inte sträcka sig längs skarpa

kanter eller runt spetsiga hörn. Undvik skavning, lösa egenheter och krossning. 
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- När du använder kablar, inte lämna dem upprullade på rullar, trummor eller öglor. 

- Använd aldrig kablar för att bära utrustning eller verktyg! 

- Dra aldrig kontaktdon från nätuttaget i kableln. 

- Kontrollera kablar och kopplingsdons tillstånd före användning. Använd inte om de skadas! Få dem

omedelbart reparerade eller förnyade av specialister. 

- Säkra alltid kablar och kraftledningar enligt spänning på ett sådant sätt att de inte kan orsaka fara eller

skada och inte kan skadas.
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Laddningsbara batterier

VARNING!

Risk för skada på grund av felaktig hantering av batterier!

Om felaktigt hanterade, kan installerade batterier frigöra farliga ämnen eller explodera. 

Av detta skäl: 

- Kasta inte batterier i eld eller utsätt dem för höga temperaturer. Det finns en risk för explosion. 

- Rör inte någon spilld vätska. Om vätskan kommer i kontakt med hud, omedelbart skölj rikligt med vatten. 

- Om vätska hamnar i ögonen, skölj omedelbart ögonen med vatten i minst 10 min och kontakta genast en

läkare. 

- Ta försiktigt bort all spilld vätska med ett lämpligt absorberande trasa och omhänderta det på ett

miljövänligt sätt. 

Använd skyddshandskar!

Krossande punkter på rörliga komponenter

VARNING!

Fara för krossning!

Under andvändning kan rörliga komponenter och objekt leda till krossning, orsaka allvarliga skador och

varaktig fysisk skada! 

Av detta skäl: 

- Gå inte in på farligt område under drift. 

- Alltid utföra installation och underhåll samt felsökningsåtgärder med särskild omsorg och uppmärksamma

krossning punkter. 

- Använd personlig skyddsutrustning för att skydda mot krossning under hela arbetet.

Fallande objekt

VARNING!

 Risk för skada av fallande objekt!

Under användning kan objekt i arbetsområdet falla okontrollerat och orsaka skador. 

Av detta skäl: 

- Gå inte in på farligt område under drift. 

- Använd personlig skyddsutrustning vid upprättandet och vid underhåll och felsökning

Skräp och spridda objekt

 FÖRSIKTIGHET!

Risk att snubbla på skräp och spridda objekt!

Skräp och spridda objekt utgör halk och snubbel risker och kan leda till betydande skada. 

Av detta skäl: 

- Alltid hålla arbetsområdet rent. 

- Ta bort objekt som inte längre behövs. 

- Ange snubbelrisker med gul och svart märkningsband.

Skarpa kanter och spetsiga hörn

FÖRSIKTIGHET!

Risk för skador på kanter och hörn!

Skarpa kanter och spetsiga hörn kan orsaka skrapsår och skärskador på huden. 

Av detta skäl: 

- När du arbetar i närheten av vassa kanter och spetsiga hörn, var försiktig. 

- I tveksamma fall bära skyddshandskar.



Rambo 80 / Rambo 10020

© 2009 Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG

Skyltar

VARNING!

Risk för skada genom oläsliga symboler!

Dekaler och skyltar kan bli smutsiga eller oigenkännliga med tiden. 

Av detta skäl: 

- Ha alltid säkerhets, varnings-och bruksanvisningar i ett tydligt läsbart skick. 

- Omedelbart förnya skyltar eller klistermärken som är skadade eller oigenkännliga.
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Offentlig vägtrafik

 FARA!

Fara för livet vid ignorernade av trafikregler!

 Att bortse från de gällande trafikregler och / eller en bristande tekniska tillstånd av Rambo 80 / Rambo 100

kan leda till olyckor med flera allvarliga skador och till och med dödsolyckor. 

Av detta skäl: 

- Flytten av Rambo 80 / Rambo 100 med ett dragfordon får endast utföras av personer med ett körkort som

gäller för detta ändamål. 

- Krockskyddet måste vara i ett tekniskt perfekt skick och måste vara godkänd för allmän trafik. 

- Före starten av varje resa, kontrollera funktionen på signalanordningar. 

- Alltid följa lokalt gällande trafikregler. 

- Kör inte över hastighetsgränsen och högsta totala vikt. 

- Alltid anpassa sätt att körningen för nuvarande trafikförhållanden och körförhållanden. 

- Alltid vara beredd på eventuella trafikolyckor, särskilt för dem som kan ha orsakats av tredje part. 

- Alltid flytta Rambo 80 / Rambo 100 i trafiken med särskild försiktighet och uppmärksamhet.

2.6 Säkerhetsinstallationer

VARNING!

Fara för liv från icke-fungerande säkerhet installationer!

Säkerheten kan bara garanteras med intakt säkerhetsinstallering. 

Av detta skäl: 

- Innan du börjar arbetet, kontrollera att alla säkerhetsanordningar är korrekt installerade och fungerar. 

- Aldrig sätta säkerhetsanordningar ur funktion. 

- Se till att säkerheten installationer alltid är fritt tillgängliga.

 NOTERA!

För mer detaljerad information om status för de säkerhetsanläggningar, 

se kapitlet "Setup och funktion".

Följande säkerhetsanordningar är installerade: 
- Proximity switch

2.7 Försäkra mot att utrustningen slås på igen

FARA!

Risk för skada genom otillåten påslagning!

Vid arbete med utrustning finns det en risk för obehörig påslagning i strömförsörjningen. 

Detta utgör en betydande risk för skada för personer i riskområdet. 

Av detta skäl: 

- En grundprincip är att koppla ur batteriet innan all rengöring, service och underhåll.

2.8 Miljöskydd

FÖRSIKTIGHET!

Fara för miljön genom felaktig hantering!

Felaktig hantering eller felaktigt omhändertagande av miljöfarliga ämnen kan resultera i stora skador på

miljön. 

Av detta skäl: 

- Uppmärksamhet måste ägnas åt följande instruktioner: 

- Om farliga ämnen genomsyrar miljön, omedelbart inleda lämpliga motåtgärder. 
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- Omedelbart informera den lokala miljö-och / eller lokala myndigheter.

Följande miljöfarliga ämnen som används:

Batterier eller laddningsbara batterier 
Batterier och uppladdningsbara batterier innehåller giftiga tungmetaller. De är föremål för behandling som
farligt avfall och skall överlämnas till kommunala insamlingsställen eller bortskaffas av ett specialiserat
företag.

Smörjmedel 
Smörjmedel såsom fetter och oljor innehåller giftiga ämnen. De får inte släppas ut i miljön.
Avfallshantering måste utföras av en specialist avfallsbolag.

2.9 Agerande i händelse av fara och olyckor

-När du använder Rambo 80 / Rambo 100, alltid följa de regler som gäller för allmän trafik. 
- När du använder Rambo 80 / Rambo 100, alltid hålla sig till de allmänna och särskilda bestämmelser
som gäller byggarbetsplatser samt lokala föreskrifter för byggarbetsplatsen skydd, förebyggande av
olyckor och för utförande av räddningsinsatser.

Dessutom skall följande gälla som en grundläggande princip:

Förebyggande åtgärder 

- Alltid vara redo för olyckor eller brand. 

- Håll första hjälpen-utrustning (första hjälpen-låda, filtar, etc.) och brandsläckare fritt tillgängliga alla tider på dygnet. 

- Att göra personalen förtrogen med olycksanmälan, första hjälpen-och räddningsutrustning. 

- Håll tillfartsvägar fria för räddningsfordon

Om det värsta händer: vidta lämpliga åtgärder 
- Spärra av olycksplatsen. 

- Starta första hjälpen. 

- Rädda personer från riskområdet. 

- Informera de ansvariga för användningsplatsen. 

- Larma ambulans och / eller brandkår. 

- Håll tillfartsvägar fria för räddningsfordon.

2.10 Speciella säkerhetsinstruktioner

UPPMÄRKSAMHET!

Innan du påbörjar resan, se till att (om tillgängligt):

- ett batteri finns i batteriboxen, 
- batteriet är säkrade med hållare, 
- locket till batteriboxen är väl stängd, 
- 230 Volt recharger kabeln är utdragen ur laddningsuttaget, 
- fjärrkontrollen är ansluten 
- i en lastbil med kabel,  anslutningskabel för fjärrkontroll är inkopplad, 
- bromsar, indikator och bak ljus fungerar väl, 
- blikersystemet fungerar väl, 
- den elektromekaniska pil-inställning är fungerar, 
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- hydraulisk lyft och sänknings enheten i krockskyddet fungerar, 
- spindel motor varningen ombord fungerar, transport vagn har tagits bort 
- Rambo 80 / Rambo 100 är korrekt bultad med lastbilen och respektive bultar är säkrade.

Iakktag försiktighet, kom ihåg att  krockskyddet Rambo 80 / Rambo 100 är till för säkerheten för
arbetstagarna

FÖRSIKTIGHET!

Dragfordonet skall ha en vikt av 9 ton för att garantera optimalt skydd om det skulle inträffa en krock med

krockskyddet. 

Den maximala hastigheten med sänkt krockskydd och lyft varningsskylt är 20 km / t! 

En hastighet av 50 km / t är tillåtligt för en kort tid för filtrering i trafikflödet!
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3 Versioner

Varianter av krockskyddet:

Krockskydd Rambo 80 för 80 km/h

Krockskydd Rambo 100 för 100 km/h

Varianter av den vertikala varningsskylten

· LP 7000

·  Elektromekanisk pil inställnings enhet
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· LP 7000

· LED skylt 840x840

· LP 7000

· LED skylt 2190x1590
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· LP 7000

· Prism skylt
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4 Tillbehör

· 12 V batteri, 230 Ah (2 st per system)

· laddare, 30 A

· Radio packet
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5 Uppsättning i trafik

Uppsättning av Rambo 80 / Rambo 100 i trafik

Linserna i varning lamporna är konstruerade på ett sådant sätt att
de sprider sitt ljus på följande sätt: 
Sett ur den centrala axeln i varje enskild varnings lampa, lampan
utstrålar 7,5 grader till höger och 7,5 grader till vänster i
horisontalplanet och 5 grader uppåt och 5 ° nedåt i vertikalplan. 
Detta skapar en rektangel som ungefär motsvarar den areal av
trafik som skall omfattas av varningslampan. Detta motsvarar
internationellt godkända normer. 
Den virtuella mittlinjen av alla linser måste kanaliseras i riktning
mot den mötande trafiken. 
Om Rambo 80 / Rambo 100 att upprättas i snäva kurvor, måste
den centrala axeln i ljuset sättas upp på den yttersta punkten i
kurvan. Då kan ljuset redan upptäckas på ett långt avstånd från
varje fordons position. 
SÄTT INTE UPP Rambo 80 / Rambo 100 enligt figur. 1           

                Abb. 1       Abb. 2
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6 Konstruktion och funktion
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Krockskyddet är ansluten med dockningsstation via en vikbar ram med vridleder. Två adapters för
montering på dragfordonet finns också på denna dockningsstation. Om krockskyddet sänks med hjälp
av den integrerade hydrauliken och hydrauliska cylinder, hissar den övre halvan av varningen skylten
automatiskts via spindle motorn och LP 7000 ljus pils kombinationen blir synlig. Omvänt gäller att den
övre halvan av skylten sänks när krockskyddet lyfts.

6.1 Installation på en lastbil

VARNING!

Fara för krossning!

Under installationen av Rambo 80 / Rambo 100, rörliga komponenter kan fälla, krossa eller avskurna

kroppsdelar! 

Av detta skäl: 

- Använd personlig skyddsutrustning under hela arbetet.



Rambo 80 / Rambo 10036

© 2009 Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG

Baksidan av dragfordonet skall vara utrustade med motsvarande
fästpunkter. Dessa skall fästas av användaren eftersom de är beroende av
fordonet.

Rambo 80 / Rambo 100 tas i rätt position till platsen med hjälp av
transport vagnar som sitter fast på båda sidor.

Första övre adapterbärare är fastställd till den utsedda fästpunkter med
hjälp av de bultar som tillhandahållas. Sen måste de lägre krokarna lossas
från kedjan och hakas på. Samtidigt se till att konsolerna sättes fast nedåt
på krokarna.

Efteråt måste chassit tas bort. För att göra det så sänks de lite med hjälp
av vevstöd och stöd  dras ut. Om transportvagnarna inte krävs,  kan båda
halvorna anslutas till varandra med hjälp av en bussning.
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Placeringen av Rambo 80 / Rambo 100 på lastbilen kan justeras med den
övre vevstake.

Den elektriska anslutningen till fordonets belysning måste vara ansluten
med dragfordonet

n

6.2 Spänningsanslutning

FARA!

Fara för livet från elektrisk ström!

Att ta på en skadad anslutningskabel kan resultera i omedelbar fara för liv! 

Av detta skäl: 

- Använd endast intakta anslutningskablar! 

- Kontrollera att kontakt, kontakt anslutningar och huvudbrandledningar uttag är i perfekt skick innan

anslutning. Defekta enheter eller komponenter får inte vara anslutna. 

- Lägg anslutnings ledningar utan lösa egenheter, loopar eller korsningar, så de inte utgör någon risk för att

snubbla. 

- Undvik olyckskällor.

Rambo 80 / Rambo 100 är utrustad med ett 24V hydrauliskt aggregat
och skall alltid vara försedd med spänning från ett batteri. 

Systemet bör inte kopplas direkt till fordonets batteri då
strömkonsumtionen är mycket hög och matningssystemet i
strömförsörjningen är mycket lång i detta fall. Ett buffert batteri måste
alltid vara ansluten.
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6.3 Anslutning och batteriunderhåll

VARNING!

 Batterisyra!

Vid lastning och hantering av uppladdningsbara batterier finns det en risk för allvarliga kemiska

brännskador! 

Av detta skäl: 

- Rör inte någon spilld vätska. Om vätskan kommer i kontakt med hud, skölj omedelbart rikligt med vatten. 

- Om vätska hamnar i ögonen, skölj omedelbart ögonen med vatten i minst 10 min och sök omedelbart

läkarvård. 

- Ta försiktigt bort all spilld vätska med en lämpligt absorberande trasa och omhänderta det på ett

miljövänligt sätt. 

- Använd personlig skyddsutrustning (skyddsglasögon, handskar

VARNING!

 Vätgas!

Vid lastning och hantering av uppladdningsbara batterier finns det en risk för läckande vätgas! 

Av detta skäl: 

- Förvara alla antändningskällor borta (t.ex. öppen eld, värme, elektrisk utrustning som inte är

explosionsskyddad! 

- Rök inte! 

- Utför inte någon svetsning, skärning och slipnings arbete

Eftersom batteriet är står för försörjning av alla säkerhetsrelaterade installationer, kräver det
särskild service och vård

-
Batteripolerna och batteriklämmorna skall regelbundet rengöras så att det tunna oxidskiktet inte

kan få någon kontaktresistens som kan leda till spänning förluster.

- Syrahaltens skick måste kontrolleras då och då med en sughävert, särskilt före start och under
de kalla årstiderna

- Syrahaltens skick måste kontrolleras varje gång batteriet blir laddat. Vid behov, fyll på med
destillerat vatten

VIKTIGT!

Elektroniksystemet är skyddat mot spännings omsvängningar, men inte glödlamporna! Om
systemet drivs med 24 volt batteri är det viktigt att säkerställa en korrekt anslutning ,annars
kommer glödlamporna att gå sönder.

-
Det rekommenderas att ladda ur den mycket explosiva vätgas från batteriboxen genom ett gas
utlopp.

- Om ingen gas utlopp finns är det viktigt att se till att ventilkontakten lossas något under laddning,
men inte lossas helt. De gaser som genereras under laddning släpps ut via lösgjord tråd vid
kontakten. 
Om kontakten är helt lossad finns det dock en risk för att syra kan stänka ur batteriet!

- Håll batteriet rent och torrt. Lämna aldrig batteriet i en urladdat tillstånd.
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6.4 Användning av Rambo 80/ Rambo 100

VARNIG!

Fara för krossning!

Vid höjning och sänkning av Rambo 80 / Rambo 100, kan rörliga komponenter fånga, krossa eller skära av

kroppsdelar! 

Av detta skäl: 

- Använd personlig skyddsutrustning under hela arbetet. 

- Var uppmärksam på personer i riskzonen!
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Rambo 80 / Rambo 100 är stabilt ansluten med dockningsstationen via en
vikbar ram med vridleder. 
Om krockskyddet sänks hydraliskt med hjälp av fjärrkontrollen som har
installerats för att funktionaliteten av den vertikalt rörliga varningsskylten,
lyfts den övre panelen av varningskylten med pilen samtidigt av spindle
motorn. Den 340 mm varningslampan börjar blinka.

Spindle motor används för att lyfta och sänka
varningsskylten. 
Höjning och sänkning av varningsskylten sker via

fjärrkontrollen.

Två strömbrytare är knuten till den övre halvan av
panelen för att säkerställa respektive ändlägen.
Dessa styrs via två metallplattor på ramen av
varningsskylten. Om den övre panelen av
varningsskylten sänks, kommer den lägre
strömbrytaren täckas av en platta, och i höjt tillstånd
kommer den övre strömbrytaren täckas.
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7 Vertikalt rörlig varningsskylt

Den vertikalt rörliga varningsskylten innehåller följande komponenter:

Ljuspilskombination Typ 7000med elektronisk pilinställningsenhet, prisma skylt eller LED
trafikskylt
Spindlemotor för höjning och sänkning av varningsskylten
Dockningsstation för montering av krockskyddet
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7.1 Ljus-pil-kombination Typ 7000

Ljuspilkombinationen Typ 7000 innehåller följande komponenter:

Kontroll av felindikator och funktionsdisplay för ljus-pil och varningssystem 340mm
Upp till 25 halogenlampor (Ø 200 mm) eller LED lampor (Ø 220 mm)
Dubbel xenon blixt eller LED system Ø 340 mm
Fjärrkontroll med grafisk display, tillval med radio
Spindlemotor för höjning och sänkning av varningsskylten

7.1.1 Kontroll Typ 7000

Alla yttre komponenter av pilkombination är anslutna till huvudskylten . Därifrån drivs
och styrs de via en mikrodator som är inställd på en plug-in-modul. För program
förändringar eller liknande, behövs bara här modulen bytas ut. 

Upp till 25 lampor kan drivas individuellt och övervakas av en kontrollenhet. Om en
lampa är trasig, anmäls detta till fjärrkontrollen. Hur många och vilka lampor har gått
sönder visas på displayen på fjärrkontrollen (en trasig lampa visas på displayen som ett
X i stället för en lampa symbol). 
Bytesstadierna är kortslutningssäkra. 

De dubbla system xenon eller LED drivs av kontrollen på ett sådant sätt att det blinkar
asynkront mot ljuspilen. Dessa lampor övervakas individuellt . Varje misslyckande lyfts
fram som ett fel och visas på displayen på fjärrkontrollen. 

Uppmärksamhet!
Om systemet drivs med en 340 mm xenonsystemet,  växlar det över till
kompressionständning om det finns ett fel i ljuset arrow system. Detta förhindrar
fullständig fel på systemet.

7.1.2 Kontrollemulatorn

LED pilen på emulatorn visar inställning av ljuspilen. Det alltid blinkar i samma rytm.
Funktionen 340 mm lampor visas också på emulatorn. Om någon 340 mm lampa
släcks, släcks motsvarande emulatorljus.. 

Om det finns ett fel i systemet, blinkar en röd  lampa på emulatorn. Felet i fråga
visas på displayen på fjärrkontrollen
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Emulatorn kan registrera följande fel:

- Förvarning underspänning

- Underspänning, battteriet fulladdat.
Pilen är avstängd 340mm lamporna fortsätter blinka

- Pil-lamporna ar trasiga

- Förvarnings-340mm lamporna trasiga

- Pil inställningsenheten trasig

- Avbrott i anslutningen till fjärrkontrollen

7.1.3 Dimmer

Ljusstyrkan på lamporna anpassas kontinuerligt till omgivande ljusförhållanden. Ljusstyrka av lamporna
börjar i det omgivande ljuset av ca. 3000 Lux och slutar ca. 500 Lux. 
Om systemet är fullt nedtonad, har ljusen endast omkring 40% av sin ljusstyrka. 
Den exakta ljusstyrka i % ständigt visas på displayen på fjärrkontrollen. 

Fotosensor för ljusstyrkan justering finns under det genomskinliga locket på emulatorn.

7.1.4 Pilens lampor

Pilens halogenglödlampor har en diameter på 200 mm. 
En 12-Volt, 20 Watt halogenglödlampa är satt i varje lampa. 
Alternativt finns även pilens lampor i en LED-version (220 mm). 

För information om hur du ändrar optic av respektive lampa, se nedan: 
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7.1.5 Förvarningslampor

Det dubbelvikande systemet med förvarningsbelysningen består av 340 mm lampor. 
Dessa finns som electroxenonnic blixt lampor eller LED-lampor 

För information om hur du ändrar optik av respektive lampor, se nedan:
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7.2 Elekromekaniskt pilinställningsenhet

 
I pilinställningenheten Typ 7000 finns följande under locket:

 - Inställningsmotorn
 - Elektronisk produktion av motorn
 - Fyra reflex sensorer för position erkännande
 - Mikrodator för att styra pilen inställningsenhet

Om kommandot för att byta över till den vita pilen ges via fjärrkontrollen och pilen
kontroll sker detta genom pilens inställningsenhet och den nya positionen
rapporteras tillbaka. Om det finns ett fel i pilens inställningsenhet eller om positionen
itnte upptäcks ges ett felmeddelande.Detta meddelas på fjärrkontrollen. För en
positione som är varken vänster, höger eller centrerad, visas symbolen   i dispalyen
på fjärrkontrollen till pilens inställningsenhet.
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7.2.1 Manuell nödjustering av pilen

Manuell justering av pilen är möjligt endast om inställningsmotonr är defekt (meddelande på
fjärrkontrollen) eller batteriet är helt urladdat eller urkopplat. Om en justering görs för hand när pil-
inställningen inte är defekt, kommer pilen försöka ta vald position igen (automatisk justering).

Försiktighet!

För justerting i nödsituation, agera enligt följande:

· Lossa på den sexhörninga muttern (1) (SW19) (1 rotation)

· Ta bort splint (2) (förvara på säker plats!)

· Ställ i position (monitor display på fjärrkontrollen)

· Skruva åt sexhörnings muttern (35Nm)
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Följande säkerhetsinstruktioner måste observeras:

-
Om skylten är defekt eller batteriet är helt urladdat, fortsätt inte att använda varningsskylten. 
Den mekaniska pilen kan ställas i mittposition med nödjustering och varningsskylten måste till
verkstad för reparation.

- Om det finns ett elektriskt fel i motorn,  kan varningsskylten fortsätta att användas med
nödjustering men bara när den står stilla eller körs i gånghastighet. 
När man placerar den mekaniska pilen till 45 ° (+0 / -5 °, se markering på den vita kanten av det
blå tecknet) som pekar åt vänster eller höger, tar pilen upp motsvarande position. 
Försiktighet: Justering av pilen med fjärrkontrollen är inte längre möjligt efter ett fel och

nödjustering.

-
Ett fälgkors eller vanlig hylsnyckel eller fastnyckel kan användas för att lossa eller skruva åt
sexhörnig mutter M12 (SW19). Åtdragningsmoment bör vara 35 Nm

-
Påtvingad manuell inställning vid normal drift kan förstöra pilens inställningsenhet.

7.3 Prisma skylt

Prismaskylten används för att visa olika trafikmärken och symboler. 
Den består av 19 roterande trekantiga kolumner som kan användas
för att visa de enskilda symbolerna. 
Prismaskylten manövreras via fjärrkontrollen.

7.4 LED skylt 840x840

LED skylten 840x840 används för att visa olika trafikmärken och
symboler. 
De individuella skärmarna väljs via fjärrkontrollen och visas sen  på
skylten
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7.5 LED skylt 2190x1590

LED skylten 2190 x 1590 används för att visa olika
trafikmärken och symboler. 
De individuella skärmarna väljs via fjärrkontrollen och visas

sen på skylten.
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7.6 Fjärrkontrollen

7.6.1 Fjärrkontroll LP 7000 + elektromekanisk pilinställningsenhet eller prismaskylt

Fjärrkontrollen är utrustad med en grafisk LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning och en belyst
membrantangentbord. Den nuvarande statusen av varningskylten visas på höger sida av skärmen.
Information om batterispänningen, ljusstyrka, dataanslutning och varningsskylt påslagen / av visas på
vänster sida.

Tangentfunktion:
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….

Funktionstangenter. Funktionen av dessa tangenter kan ändras beroende på
vilken användning. Den nuvarande funktionen indikeras av en symbol på
displayen under tangenten.

….

Kontrolltangenter
Dessa tangenter används för att ändra riktningen av pilinställnigsenheten
och pilen. På prismaskyltar ändras symbolerna ovanför tangenterna.

På-tangent
Genom att trycka på denna tangent (ca 2 sekunder) sätts fjärrkontrollen på.

Av-tangent.Genom att trycka på denna tangent (ca 2 sekunder) stängs
fjärrkontrollen av. Genom att trycka längre = återställ

    

Höja/sänka tangenter.Dessa tangenter används endast för att höja eller
sänka varningsskylten.

         
Kontrolltangenter för att välja olika funtioner.

Enter tangent. Varje steg bekräftas med denna tangent.
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7.6.1.1 Huvudmeny

Texten bakom  indikerar funktionen av pilen:
På = pilen påslagen
Av = pilen avstängd
Kryss = krysset aktivt
Alternering = pilen blinkar växelvis vänster och höger
Test = pilen är i testmode

 OK! eller  ??? indikerar statusen dataanslutningen mellan fjärrkontrollen och pilens kontroll. Om
det står OK i displayen är dataanslutningen etablerad. Om det står ??? i displayen är det något fel på

dataanslutningen. Om radiofjärrkontroll används byts symbolen  ut mot .

Visar bartterispänningen för pilsystemet.

Visar pilen ljusstyrka i %. I det här exemplet är lamporna är nedtonade till 40% av
deras totala ljusstyrka. I system med tunneln dimmer, finns status för dimmer switch
(automatisk eller manuell) också angivna.

Batterisymbolen för fjärrkontroller med radio. Den här symbolen visar status för batteriet
som är integrerad i fjärrkontrollen, varje stapel som visas på symbolen betyder ca. 20%
batterikapacitet. Detta värde visas direkt bakom symbolen i steg om 20%. En bottom-
up-symbol indikerar att batteriet laddas. Om batteriet visas som en fullvärdig symbol
med 100% indikation, laddningen är klar.
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Denna tangent (F1) kan användas för att begära information, t.ex. program och
versionsnummer på fjärrkontrollen och pilens kontroll. Om det finns några fel visas
information om vilken typ av fel här. I detta fall symbolen blinkar (se även "fel dispalay").

Denna tangent (F2) används för att nå den inställning menyn där kontrasten, språk mm
kan ställas in (se även "Inställning meny").

Denna tangent (F3) används för att ställa in dimmer, antingen manuellt eller
automatiskt (se även "Dimmer switch").

Den här tagenten F4 används för att slå på pilen på eller stänga av.

Denna tagent (F2) används för att avbryta en funktion. Denna knapp kan användas för
att upphäva en viss funktion när som helst utan att någon ändring görs.

Justering av pilens inställningsenhet och pilen.

Välj önskad position av pilen genom att trycka på "S1 till S3"
tangeterna. Den viktigaste funktionen är tidsfördröjd och detta
representeras symboliskt med en klocksymbol på displayen. Om
tangenten släpps igen under denna period avbryts urvalsprocessen
omedelbart. När den tid löpt ut visas den valda funktionen på displayen
och överförs till kontrollen. Om pilens inställningsenhet är i erforderlig ny
position kopplas pilenöver. Den nyligen valda funktionen visas till höger i
displayen. 
Denna funktion gäller även prisma skylt.

Sätta på ljuskrysset.

"S4" knappen måste vara intryckt för att slå på  krysset. Tangentfunktionen är
fördröjd för att byta till pilposition.Efter att fördröjningen har gått ut visas den
önskade funktionen i dispalyen. Pilinstälningsenheten flyttar autoamtiskt till vald
position.

Speciell "England" funktion på S4 tangenten

Pilens inställning enhet ställs automatiskt in i rätt läge och pilen stängs av genom
att trycka på "S4"-knappen. 
Pilen slås på igen genom att trycka på knappen igen
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Sätta på och stänga av pilen

F4 tangenten kan användas för att sätta på och stänga av pilen.Tangentfunktionen

är fördröjd. Den valda funktionen kan läsas bakom symbolen l.



Vertikalt rörlig varningsskylt 55

© 2009 Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG

7.6.1.2 Inställningsmeny

Genom att trycka på tangenten F2 i urvaletpå inställningsmeyn öppnas...  

Den önskade tjänsten kan väljas med hjälp av " och " tangenterna. Menyalternativet kan väljas
genom att trycka på "ok" tangenten.  

Språk: Välj användarspråk.
Språken tyska, engelska, franska och italienska går att välja. Språk väljs genom
att använda tangenterna " och " och bekräftas med tangenten "OK".

Inställning: Display och tangent inställning.
Tangentbelysning, kontrast and bakgrundsljus på displayen samt automatsik
avstängning av fjärrkontrollen väljs här. Den önskade tjänsten väljs genom
tangenterna " och " och bekräftas med "OK". Ljusstyrkan och kontrasten
justeras via tangenteran " och ". De ändrade värderna antas med tangenten
"OK". Sen kan inställningen slutföras och menyn kan lämnas genom att trycka
på "cancel". Automatisk avstängning av fjärrkontrollen betyder att  fjärrkontrollen
stängs av  för att spara på energi när den övre panelen är sänkt, batteriet i
radiofjärrkontrollen inte är laddad eller att ingen tangent har blivit använd. Via 
"Autom. off" funtionen och tangenterna " and " kan en löptid på mellan 15
och 240 minuter ställas in.

Parameter: Grundläggande inställning av pilen kontroll.
Detta  menyalternativ är inställt från fabrik kan endrast tas i anspråk genom att
ange en PIN-kod.

Slut: Inställningen menyn ska alltid lämnas via denna menypost. 
De viktigaste "F2" bör endast användas för att säga upp inställningen process
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 Valfria menyposter i inställningsmenyn:

Provmätning : I provmätningen utlöses pilen alla funktioner automatiskt en efter den andra.
Provmätningen kan stängas av genom att trycka på valfri knapp

Växlande blinkande: Pilens inställningen är satt till mitten position och ljuset pilen blinkar växelvis
höger och vänster

Head site: Via denna menu kan funtionen "Head site" stängas av eller sättas på. När den
sätts på kommer skylten på den lägra panelen automatiskt ändras till "Head
site. När den stängs av kommer skylten att gå tillbaka till normal inställning igen.

Rampe
Directionnelle:

Detta val " Rampe Directionnelle" använder de två lägre hörnlamporna i
mittenposition av pilen.

Krockskydd: Denna menypost används för att välja om krockskyddet och övre panelen automatiskt
höjs eller sänks efter varandra ( "automatisk"). I " krockskyddet" urval post drivs endast
krockskyddet  med lyft / sänkning funktion Via lyft / sänkning funktion i "Övre panel" urval

post endast den övre panelen används.

7.6.1.3 Manuell justering av ljusstyrka (tunneldimmer)

Dimmer switch/dimmer funktionen användsgenom att trycka på "F3" i huvudmenyn.
För förurval "Automatic" eller "Manual" funktion kan väljas via tangenterna ", " och
"OK". 
I "Automatic" funktionen justeras ljusstyrkan av pilen automatiskt. Ljusstyrkans radie
ligger mellan 40% för en ljushet mindre än 100 Lux och 100% för en ljusstyrka på mer
än 2000 Lux.
I "Manual" funktionen kan ljusstyrkan justeras mellan 10% och 100% manuellt med
tangenterna    och bekräftas med "OK".
Inställningen kan upphävas när som helst utran att ändra tidigare inställningar genom att
trycka på knappen "F2" (ESC).

. 

7.6.1.4 Startmeddelande

Om parametervärden har förändrats, t.ex genom att ersätta fjärrkontrollen eller kretskortet i kontrollen
efter att fjärrkontrollen slagits på, promten sysns för att specificera vilken av komponenterna som är
nya. Valet mellan "fjärrkontroll" och "kontroll" görs med tangenterna ", " och "OK".
Parameterinställnnigar lagras i den valda enheten.

Uppmärksamhet!
Parametrarna kan förloras om felaktigt val görs!

7.6.1.5 Byta  kabel/radio drift

Byta över enheten från kabel till radio drift:
1. Sätta på LP 7000 kontrollen.
2. Sätta på fjärrkontrollen.
3. Ta bort kabelanslutningen.

Radiodrift indikeras på displayen med en radiosymbol.
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Om du vill växla från radio till kabeldrift måste endast anslutningskabeln knytas mellan LP 7000´s
fjärrkontroll och kontrollen. 
Kabelns funktion  visas på dispalyen med en kabelsymbol.
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7.6.1.6 Sensorteknik

Anslutning av sensorerna Upp till 4 sensorer ( t.ex trafikstockningsvarning, isvarnnig) kan
anslutas direkt till huvudskylten till körriktningsskylten ( anslutnings
plan till huvudskylten).
En spänning mellan 5 och 30V kan tillämpas. Den nuvarande
förbrukningen är ca. 4 mA för en spänning av 24V.
 Funktionen av sensorns ingång  och bildurvalet är programerat via
fjärrkontrollen.

Aktivera sensorena De symboler för alla paneler som ska visas tillsammans med en aktiv
sensor måste laddas först. Efteråt kan "link" väljas från menyn på
fjärrkontrollen med piltangenterna ", " i inställnigsmenyn ("F2") och
bekräftas med "OK".
Den relevanta sensorn som ska programeras (1…4) måste sen väljas
under "Sensors" menyn.
Efter val av sensor, välj "Active" meny och bekräfta med "OK". Nu är
sensorn aktiverad.

Avaktivera sensorena Det finns tre olika sätt att deaktivera sensorn igen:

· Ladda ny symbol.
· Stäng av alla symboler.
· Ladda tillbaka symboler som var aktiva innan aktivering av sensorn.

Första valet: Ladda upp ny symbol:

1.  Ladda den önskade symbolen.
2.  Välj den relevant sensorn i menyn "Link" under menyn

"Sensors".
3.  Tryck på menyn "Inaktiv" och sen "Create"

En aktiv sensor indikeras på fjärrkontrollen med " " ändra symbol
("S1 till S4" special keys). I detta fall är det inte  möjligt att ladda
andra symboler.
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7.6.1.7 Felmeddelande

Underspänningsreläer batteri Den gula lampan till höger ovanför batteriet symbol visar att Rambo
80 / Rambo 100 batterier som är till för drift av varningskylten är 90%
urladdat. 
Lysdioden lyser också när batteriet som är installerat i radion

fjärrkontrollen är urladdat.
Fel på enheten För alla andra fel som inte är förknippade med en otillräcklig spänning

tänds den röda lampan på vänster ovanför uppmärksamhetssymbolens
lampa.

Återkallande av felinformation Informationen om alla fel kan återakallas med tangenten "F1".
Det första som visas i displayen efter att ha tryckt "F1" visar 
komponenten där felet har uppstått(t.ex"Fjärrkontrollen" eller "Skylt
1").
Mer detaljerad information om vilken typ av fel kan begäras genom att
välja tangenterna "", "" och bekräfta med "OK"

7.6.1.8 Kombinerad fjärrkontroll (tillval)

En kombinerad fjärrkontroll kan användas både via radio och kabel. I båda driftsformerna finns det ingen
funktionbegränsning eller förändringar i förhållande till endast radio eller kabel fjärrkontroller. Om du vill
växla från radio till kabel drift måste endast anslutningskabel anslutas till fjärrkontrollen och till Rambo 80
/ Rambo 100. 

Uppmärksamhet!
När du tar bort kabeln, dra ur kontakten med metallomslaget (se bild till höger). Dra inte eller
vrid kabeln! Risk för kortslutning!

    

Radiodrift indikeras på displayen med  symbolen och kabeldrift indikeras med .
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Fjärrkontrollen och krockskyddet med vertikal varningsskylt är utrustade med en Bluetooth- modul för
radio och kan endast etablera kommunikation när de är inställda till varandra. En ändring av
radiofjärrkontrollen till andra krockskydd med vertikala varningsskyltar är inte möjligt vilket betyder att
vilket system som helst kan drivas brevid varandra utan att påverka varandra.

Efter att ha satts på så ansluts Bluetooth modulerna och fjärrkontrollen till krockskyddet med den
vertikala varningsskylten automatiskt. Om radiolänken avbryts av externa orsaker (t.ex täckning) så

etablerar modulerna själva en anslutning så fort de får kontakt igen. Korrket anslutning indikeras av 

OK , inrättandet av en anslutning eller avbrott av raddiolinken indikeras med  ???.  Om två
fjärrkontroller är inställda på samma kontroll kan endast den som först slogs på etablera en anslutning.
Den andra fjärrkontrollen ställer in sig på stand-by läge och ansluts när den första fjärrkontrollen stängs
av. 

Bluetooth numret på kontrollen som använda för ansluta en fjärrkontroll eller som en anslutning är
etablerad till kan hämtas via "F1" (Info).
Om en kabelfjärrkontrollär ansluten så har den alltid prioritet.

En fjärrkontroll kan alltid tilldelas till önskat krockskydd med vertikal varningsskylt vid vilket tillfälle som
helst med ett Bluetoothnummer på kontrollen. För att göra det så måste inställningsmenyn öppnas via
"F2" och “Conn. Radio" (anslut radio) väljas med "OK". Välj sedan “Scan Blto." (Scan Bluetooth
modules) med "OK". För att förhindra att modulen gör en sökning oavsiktligt kan detta endast göras med
en PIN-kod. 
PINkoden(1 1 1 1) knappas in med tangenterna "S1 to S4" och bekräftas med "OK".
Texten "Please wait, searching for Bluetooth modules" syns i displayen på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen
söker nu efter möjliga kontroller och denna process kan ta några minuter. Max fyra Bluetooth moduler
syns i dispalyen. Efter att ha fullföljt sökprocessen kommer texten "Please select module with key S1-
S4" att synas i displayen och Bluetooth nummer till möjliga kontroller listas upp. Den önskade kontrollen
kan nu väljas med tangenterna "S1 to S4". Det passande  Bluetoothnumret lagras permanent i
fjärrkontrollen och en anslutning kan etableras i kontrollen. Om ingen Bluetooth modul hittas kommer
texten "ATTENTION ! No module found" synas i displayen.
Om den önskade kontrollen inte  hittas måste man undersöka om kontrollen man ska använda är påsatt
och om konfugartionen matchar mjukvaran till fjärrkontrollen. Om det finns mer än fyra möjliga kontroller
och den önskade inte tillhör dem måste man stänga av de som syns på displayen och sökningen
upprepas.

Kontroller som är aktivt anslutna till en radiofjärrkontroll syns inte under en sökning!
Drifttiden på radioinställning med integrarat NiMh batteri är ca 12 timmar. Batteriet laddas av en
automatisk laddningsenhet så snart fjärrkontrollen sätts i laddningsenhten.
Statusen på laddningen indikeras av en batterisymbol på displayen. Om symbolen är statisk vid 100%
så batteriet fullladdat. 
Laddningstidenär max av 6 timmar lite beroende på batteriets status.

För att öka  drifttiden på fjärrkontrollen ändras tangentbordet och displayen till sparläge på ljussättningen
efter ca 20 sekunder Tryck på valfri tangent så tänds det igen.
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Kabelfjärrkontroll drift är huvudsakligen tänkt för att användas om batteriet är urladdat eller om det är ett
feli radiolänken. Det interna batteriet till fjärrkontrollen laddas vid kabeldrift. Om kabelanslutningen inte
används måste anslutningen och kontakten skyddas av de medföljande locken.

Bluetoothnummer på kontrollen (exampel)

Varje kontroll har sitt egen induviduella Bluetooth nummer.

Återställ fjärrkontrollen i radiodrift med en tangentkombination

Detta är endast möjligt för fjärrkontroller av typen HS/FK (RT) 7000

Om fjärrkontrollen inte längre reagerar under radiodrift kan den återställas utan att data försvinner

genom att trycka på  i ca 15 sekunder. 

Fjärrkontrollen stängs av med detta och kan sättas i drift igen via  tangenten. 

Uppmärksamhet!
Fjärrkontrollen får ej finnas i laddaren och det får inte finnas en kabel anslutning.

Återställning av fjärrkontroll i radiodrift med magnet (för äldre modeller)

Detta är endast möjligt för fjärrkontroller av typen HS/FK (R) 7000

Om fjärrkontroller inte länfre reagerar under radiodrift kan den återställas genom att placeras på en
speciellt matchad magnet försedd direkt ovanpå Nissen loggan på fjärrkontrollen. Magneten kan ha
roterat för att nå sin optimala position.

                                      

Fjärrkontrollen stängs av och kan sättas på igen med "On" knappen. 
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7.6.2 Fjärrkontroll LP 7000 + LED-skylt

Fjärrkontrollen är utrustad med en grafisk LCD display med LED bakgrundsljus och ett upplyst
membran-tangentbord. Den  nuvarande statusen på varningsskylten visas på höger sida av  displayen.
Information om batteriets spänning, ljusstyrka, dataanslutning och varningsskylt på/av visas på vänster
sida.

Tangentfuntioner:
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….

Funktiontangenter. Funtionen av dessa tangenter kan ändras beroende på
drift. För närvarande indikeras detta av en symbol på displayen under
tangenten.

….

Specialtangenter. Huvudfunktionen av dessa tangenter är välmöjligheten av
skylt som skall visas. Andra funktionerav tangenterna indikeras av en
symbol på displayen ovanför tangenterna i varje enskilt fall.

Påtangent. Genom att trycka på denna tangent (ca 2 sekunder) sätts
fjärrkontrollen på.

Avtangent. Genom att trycka på denna tangent (ca 2 sekunder) stängs
fjärrkontrollen av. Trycker man längre på tangenten= återställ.

    

Höjning/sänkningtangenter. Dessa tangenter används endast för höjning och
sänkning av varningsskylten.

         
Kontrolltangenter för val av olika funktioner.

Enter tangent. Varje inslag bekräftas med denna tangent.
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7.6.2.1 Huvudmeny

 OK! eller  ??? indikerar statusen på dataanslutningen mellan fjärrkontrollen och LED
trafikskylten.Om OK visas i displayen är anslutingen etablerad. Om ??? visas i displayen  så har

anslutingen blivit avbruten. Om radiofjärrkontroller används byts symbolen  ut mot symbolen .

Visar LEDtrafikskyltens batterispänning 

Visar ljusstyrkan på LEDtrafikskylten i %. I detta exempel dimmas LEDtrafikskylten till
totalt 40% av ljusstyrkan. I system med tunneldimmer indikerar dimmerbrytarens
status (autoamtisk eller manuell).

Batterisymbol för fjärrkontroll med radio. Denna symbol visar batteriets status som är
integrerat i fjärrkontrollen, varje rad som visas på sysmbolen betyder ca 20% av
batteriets kapacitet.Detta värde visas också direkt bakom symbolen i steg om 20%. En
botten upp symbol indikerar att batteriet laddas. Om batteriet visas som en full symbol
med 100% indikering så är laddingsprocessen färdigställd.

Denna tangent (F1)kan användas för att få önskad information, t.ex program och version
nummer till fjärrkontrollenoch LEDtrafikskylten. Om det finns några  fel kommer
information om detta att visas här.I detta fall så blinkar symbolen (se även "Fel
display").

Denna tangent (F2) används för att komma fram till inställningsmenyn där kontrast,
språk o.s.v kan ställas in (se även  "Inställningsmeny").
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Denna tangent (F3) används för att ställa in dimmerfunktion, antingen manuellt eller
automatiskt (se även "Dimmer switch").

Denna tangent F4 används för att sätta på eller stänga av  LEDtrafikskylten.

denna tangent (F2) används för att ta bort en funktion. denna tangent kan används för
att ta bort en vald funktion vid vilken tidpunkt som helst utan att en förändring har gjorts.

Den högra sidan av bilden innehåller ett schema av varningsskylten med LED skylt och LP 7000 och
symboliserar om skylten höjs eller sänks.
Numrena bredvid den symboliska varningsskylten indikerar en speciell tangent som behövs väljas:

1 Specialtangent S1 för val av LEDtrafikskylt

2 Specialtangent S1 för val av ljuspilen.

Den nuvarande funktionen av respektive specialtangent visas i displayfältet ovan.

Specialtangent "S1" leder till en submeny för val av önskad symbol på LED skylten.

Specialtangent "S2" leder till ensubmeny för val av ljuspilen.

Specialtangent "S3" används inte i huvudmenyn.

Specialtangenten "S4" används inte i huvudmenyn.

Efter att ha tryck på den önskade specialtangenten visas en förhandsgranskning av grafik i submenyn.
Den önskade LEDsymbolen eller ljuspilens dispaly kan väljas via relevant funktioneller genom
specialtangenterna.
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7.6.2.2 Inställningsmeny

Genom att trycka på F2 öppnas huvudmenyn i inställningmenyn. 

Den önskade tjänsten kan väljas genom " och " tangenterna. Menytjänsten väljs genom att trycka
på "OK".

Språk: Användarspråk

Språken tyska, engelska, franska och spanska och tjeckiska är tillgängliga som val.
Språket välj med tangenterna " eller " och bekräftas med "OK".

Inställning: Display och tangent inställning

Möjliga valmöjligheter är:

· Tangentillumination, kontrast and bakgrundsljus på displayen
· Automatisk avstängning av fjärrkontrollen
· Individuell eller blockval
· Numreisk symboldisplay ovanför specialtangneterna S1 - S4" ON/OFF.  

Den önskade tjänsten aktiveras via tangenterna " och " och bekräftas med "OK".
Ljusstyrkan och och kontrasten justeras via tangenterna " och ". De ändrade
värderna väljs med "OK" . Sen kan inställningnen avslutas och menytjänsten kan lämnas
med att välja "Avbryt". Automatisk avstängning av fjärrkontrollen betyder att 
fjärrkontrollen stängs av för att spara på energi medans den övre panelen sänks batteriet i
radiofjärrkontrollen laddas inte och ingen tangent används. Via  "Autom. off" funktionen
och tangenterna " och " kan en varaktighet mellan 15 och 240 minuter (inställning
från fabrik 120 min.) ställas in.
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Parameter Justering av fjärrkontrollen och LEDskylten.

Denna menytjänst är inställd från fabrik och akln ändast ändras av behörig service
personal efter att ha lagt in ett PIN nummer.

Lampor Förvarningslampor (tillval) PÅ/AV

Förvarningslamporna sätts på och stängs av via denna inställningsmeny.

Länk LED display kombinationer

Med denna  (tillvals) menytjänst kan kombiantioner av symboler (fil regulering +
varnngsskylt + additional text) skapas i systemet med flera LEDskyltar.  Den kan vara
bra om vissa kombinationer används frekvent.
Länken kommer alltid före från trafikvisningsskylten (fil justering). Symbolerna som
kombineras måste laddas i förväg. Förhandsgransknigsbilderna av de laddade
symbolerna visas till höger av displayen. Länkarna kan sen göras under "Skapa". 
IOm symbolen till trafilvisningsskylten väljs igen görs en referens till länken
symbolförhandsgranskning av "+" i det högra hörnet av förhandsgranskningsgrafiken.
IOm en kombinerad symbol väljs och bekräftas med "OK", kommer all
förhandsgransknings grafik som hör till kombinationen autoamtiskt laddas och visas i
displayen.
Tryck på "F1" för att överföra alla kombinationsbilder till LEDskylten. tryck på
specialtangenten "S1" för att överföra endast den individuella bilden till
trafikvisningsskylten.
En existerande länk kan tas bort igen med "Delete" menytjänsten.
En komplett länk kan laddas från minnesstickan i "Från kort" menytjänsten. denna tabell
måste redan vara inställd när minnesstickan skapas.
Max 50 länkar kan skapas.

Sensorer Aktivering/deaktivering

Inställning av systemet till external trafiksensor ( "Sensorer").

Slut Avsluta inställningsmeny

Inställningsmenyn måste lämnas via denna menytjänst. Tangenten "F2" får endast
användas för att ta bort en inställningsprocess.
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7.6.2.3 Symbol urval

Block urval (default inställning)

(exempel, symboler kan variera)

Antalet symboler i nästa submeny och det totala antalet symboler tillgängliga visas på vänster övre sida,
t.ex 9 - 16/ 16 betyder av symbolerna 9 till 16 av totalt 16 lagarade symboler.
Genom att trycka på "F" eller "S" tangenten, den assosieradesymbolen visas förstorad i mitten på
skärmen. Den valda symbolen överförs till LEDskylten genom att trycka på  "OK". Det går också att
fortsätta valet utan att bekräfta.
Piltangenterna  och  kan användas för att scrolla genom submenyerna.  "" piltangenten kan
användas för att återgå till början och "" piltangenten kan användas för att hoppa fram  40 symboler.
Om en symbol väljs och bekräftas med "OK", visas den omedelbart på LEDskylten. Fjärrkontrollen
återgår sen till huvudmenyn igen.
Tryck på "0" (ESC) tangenten för att ta bort utan att ändra LEDskylten när som helst.
På skyltar med länkar visas "+" i förhandsgranskningsgrafiken. Du kan väljaantingen en komplett
kombination eller endast visa induviduella bilder ( Inställningsmeny, Länkar).

Individuellt urval
(måste ställas in via "F2" (Inställningsmeny  -  Typ av val  -  Individuellt urval)

Endast en av symbolerna visas på skärmen för val.  " och " piltangenterna används för att scrolla
vidare.
Om man inte scrollar på på ca 3 sekunder visas förhandsgranskningsgrafikens symbol. Numrena under
symbolen indikerar nuvarande symbolnummer och det övre nummret indikerar max antal symboler..
Tangenten "" kan användas för att hoppa till början av symbolnumret när som helst och tangenten ""
kan användas för att hoppa fram 10 symboler.
IOm den valda symbolen bekräftas med "OK", kommer den omedelbart att visas på LEDskylten och
fjärrkontrollen visar huvudmenyn igen.
Tryck på "F2" (ESC) för att ta bort utan att ändra LEDtrafikskylten när som helst.
På skyltar med länkar visas"+" i förhandsgranskningsgrafiken. Du kan välja antingen den kompletta
länken eller endast induviduell bildladdning ( Inställnnigsmeny, Länkar)



Rambo 80 / Rambo 10070

© 2009 Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG

7.6.2.4 Dimmer

Dimmern väljs genom av trycka på "F3" i huvudmenyn.
Välj mellan "Automatic" eller "Manual" med tangenterna "" och "" och bekräfta med "OK". I
"Automatic" inställningen justeras ljusstyrkan av LED skylten automatiskt av systemet. Inställningens
omfattning justerar ljusstyrkan mellan skyltarna mellan 8% i det omgivande ljusstyrkan på mindre än 10
Lux and 100% med en ljusstyrka på mer än 5000 Lux.
I "Manual" inställning kan ljusstyrkan manuellt ställas in på LEDskylten med en omfattning av mellan 5%
och 100% med tangenterna  "", och "" och slutföras med "OK".
Tryck "F2" (ESC) för att avbryta processen utan att ändra tidigare inställningar.

7.6.2.5 Byte av kabel/radiodrift

För att ändra över enheten från kabel till radiodrift:
1. Sätt på LED skyltskontrollen.
2. Sätt på fjärrkontrollen.
3. Ta bort kabelanslutningen.

Radio driften indikeras på displayen vid radiosymbolen.

Om du vill växla från radio till kabeldrift måste endast anslutnigskabeln knytas mellan fjärrkontrollen och
kontrollen till LEDskylten.
Kabeldrift indikeras  på displayen med en kabelsymbol.

7.6.2.6 Sensor teknik

Anslutning av sensorena Upp till fyra olika sensorer (t.ex tafikstockningsvarning, isvarning) kan
anslutas direkt till huvudskylten på trafikriktiningsskylten (
anslutningsplan för huvudskylten).
En spänning mellan 5 och 30V kan tillämpas till ingångarna. Den
nuvarande åtgången är ca 4 mA för en ingång på en spänning av 24V.
Funtionen av ingångssensoren och imagevalet programeras via
fjärrkontrollen.

Aktivering av sensoren Symbolerna till alla paneler som ska visas måste först laddas. Efteråt
kan menyn "Link" väljas på fjärrkontrollen  med pilarna ", " i
inställningsmenyn ("F2") och bekräftas med "OK".
Den relevanta sensoren att programmera (1…4) måste sen väljas
under "Sensor" menyn.
Efter val av sensor, välj "Active" i menyn och bekräfta med "OK". Nu är
sensorn aktiverad.

Deaktivering av sensoren Det finns tre sätt att deaktivera sensoren igen:
· Ladda en ny symbol.
· Stäng av alla symboler.
· Ladda tillbaka symbolerna som var aktiva innan aktivering av

sensoren.

Första valet: Ladda ny symbol:
1.  Ladda önskad symbol.
2.  Välj den relevanta sensoren i menyn "Link" under menyn

"sensorer.
3.  Tryck på menyval "Inactive" och sen "Create".
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En aktiv sensor indikeras på fjärrkontrollen med " " switch
symbolen ("S1 till S4" specialtangenter). I detta fall går det ej att ladda
andra symboler.
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7.6.2.7 Felmeddelande

Underspänningsreläer batteri Den gula LED lampan på höger sida ovanför batterisymbolen indikerar
att batteriet till Rambo 80 / Rambo 100 som är till för maövrering av
varningsskylten är till 90% urladdad.
LED lampan lyser även när batteriet i radio fjärrkontrollen är urladdad.

Fel på enheten För alla andra fel som inte hör samman med otillräckligt  tillförsel av
ström så lyser den röda LED lampan på vänster sida, ovanför
uppmärksamhetssymbolen.

Återkalla felinformation Information om alla fel kan återkallas tangenten "F1". 
Den första displayen efter att man trycker "F1" visar komonenten där
felet har uppstått (t. ex . "Fjärrkontroll" or "Skylt 1").
Mer detaljerad information om vilken typ av fel kan begäras genom att
trycka på tangenten  "", "" och bekräfta med "OK".

7.6.2.8 Kombinerad fjärrkontroll (tillval)

En kombinerad fjärrkontroll kan användas både via radio och kabel. Inom båda driftsätten finns det
inga begränsningar eller förändringar beroende på endast radio eller kabelfjärrkontroller. För att slå
från radio till kabeldrift så beghövs endast att sladden ansluts till fjärrkontrollen och till Rambo 80 /
Rambo 100.

Uppmärksamhet!
Vid borttagning av sladden, dra i kontakten (se figuren till höger). Dra innte i sladden! Fara för
kortslutning!

    

Radio drift indikeraspå displayen med  symbolen och kabeldrift indikeras med .



Vertikalt rörlig varningsskylt 73

© 2009 Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG

Fjärrkontrollen och krockskyddet med vertikal varningsskylt är utrustade med en Bluetooth- modul för
radio och kan endast etablera kommunikation när de är inställda till varandra. En ändring av
radiofjärrkontrollen till andra krockskydd med vertikala varningsskyltar är inte möjligt vilket betyder att
vilket system som helst kan drivas brevid varandra utan att påverka varandra.

Efter att ha satts på så ansluts Bluetooth modulerna och fjärrkontrollen till krockskyddet med den
vertikala varningsskylten automatiskt. Om radiolänken avbryts av externa orsaker (t.ex täckning) så

etablerar modulerna själva en anslutning så fort de får kontakt igen. Korrket anslutning indikeras av 

OK , inrättandet av en anslutning eller avbrott av raddiolinken indikeras med  ???.  Om två
fjärrkontroller är inställda på samma kontroll kan endast den som först slogs på etablera en anslutning.
Den andra fjärrkontrollen ställer in sig på stand-by läge och ansluts när den första fjärrkontrollen stängs
av. 

Bluetooth numret på kontrollen som använda för ansluta en fjärrkontroll eller som en anslutning är
etablerad till kan hämtas via "F1" (Info).
Om en kabelfjärrkontrollär ansluten så har den alltid prioritet.

En fjärrkontroll kan alltid tilldelas till önskat krockskydd med vertikal varningsskylt vid vilket tillfälle som
helst med ett Bluetoothnummer på kontrollen. För att göra det så måste inställningsmenyn öppnas via
"F2" och “Conn. Radio" (anslut radio) väljas med "OK". Välj sedan “Scan Blto." (Scan Bluetooth
modules) med "OK". För att förhindra att modulen gör en sökning oavsiktligt kan detta endast göras med
en PIN-kod. 
PINkoden(1 1 1 1) knappas in med tangenterna "S1 to S4" och bekräftas med "OK".
Texten "Please wait, searching for Bluetooth modules" syns i displayen på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen
söker nu efter möjliga kontroller och denna process kan ta några minuter. Max fyra Bluetooth moduler
syns i dispalyen. Efter att ha fullföljt sökprocessen kommer texten "Please select module with key S1-
S4" att synas i displayen och Bluetooth nummer till möjliga kontroller listas upp. Den önskade kontrollen
kan nu väljas med tangenterna "S1 to S4". Det passande  Bluetoothnumret lagras permanent i
fjärrkontrollen och en anslutning kan etableras i kontrollen. Om ingen Bluetooth modul hittas kommer
texten "ATTENTION ! No module found" synas i displayen.
Om den önskade kontrollen inte  hittas måste man undersöka om kontrollen man ska använda är påsatt
och om konfugartionen matchar mjukvaran till fjärrkontrollen. Om det finns mer än fyra möjliga kontroller
och den önskade inte tillhör dem måste man stänga av de som syns på displayen och sökningen
upprepas.
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Kontroller som är aktivt anslutna till en radiofjärrkontroll syns inte under en sökning!

Drifttiden på radioinställning med integrarat NiMh batteri är ca 12 timmar. Batteriet laddas av en
automatisk laddningsenhet så snart fjärrkontrollen sätts i laddningsenhten.
Statusen på laddningen indikeras av en batterisymbol på displayen. Om symbolen är statisk vid 100%
så batteriet fullladdat. 
Laddningstidenär max av 6 timmar lite beroende på batteriets status.

För att öka  drifttiden på fjärrkontrollen ändras tangentbordet och displayen till sparläge på ljussättningen
efter ca 20 sekunder Tryck på valfri tangent så tänds det igen.

Kabelfjärrkontroll drift är huvudsakligen tänkt för att användas om batteriet är urladdat eller om det är ett
feli radiolänken. Det interna batteriet till fjärrkontrollen laddas vid kabeldrift. Om kabelanslutningen inte
används måste anslutningen och kontakten skyddas av de medföljande locken.

Bluetoothnummer på kontrollen (exampel)

Varje kontroll har sitt egen induviduella Bluetooth nummer.

Återställ fjärrkontrollen i radiodrift med en tangentkombination

Detta är endast möjligt för fjärrkontroller av typen HS/FK (RT) 7000

Om fjärrkontrollen inte längre reagerar under radiodrift kan den återställas utan att data försvinner

genom att trycka på  i ca 15 sekunder. 

Fjärrkontrollen stängs av med detta och kan sättas i drift igen via  tangenten. 

Uppmärksamhet!
Fjärrkontrollen får ej finnas i laddaren och det får inte finnas en kabel anslutning.

Återställning av fjärrkontroll i radiodrift med magnet (för äldre modeller)

Detta är endast möjligt för fjärrkontroller av typen HS/FK (R) 7000

Om fjärrkontroller inte länfre reagerar under radiodrift kan den återställas genom att placeras på en
speciellt matchad magnet försedd direkt ovanpå Nissen loggan på fjärrkontrollen. Magneten kan ha
roterat för att nå sin optimala position.
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Fjärrkontrollen stängs av och kan sättas på igen med "On" knappen. 
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8 Underhåll

8.1 Säkerhet

Grundläggande:

VARNING!

Risk för skada genom oförsiktigt underhållsarbete

Felaktigt arbete kan leda till allvarlig skada på personal eller material.

Av denna anledning:

- Innan arbete påbörjas, se till att det finns tillräckligt med utrymme för installationen.

- Se till att det är ordning och rent runt installationsytan.Lösa komponenter och verktyg som ligger på

varandra eller är omkringspridda kan vara källa till olyckor.

- Om komponenter ta bort, se till att de installaleras korrekt igen och följ åtdragningsmomentens 

specifikation.

Personal:
- Om inget annat anges så kan underhåll utföras av operatören.
- Som en generell regel så ska allt elektriskt arbete utföras av en elektriker.

Skyddsutrustning för personal:
 Vid underhållsarbete med krockskyddet bör följande bäras:
-  Skyddarbetskläder.
-  Skyddshandskar
-  Fotbeklädnad med halkskydd
-  Skyddshjälm

För underhållsarbete vid arbetsplatsen rekommenderas följande utrustning:
-  Reflekterande varningsväst
-  Andningsskydd (i dammig miljö)

8.2 Underhållsarbete

Rengöring:

Kontrollera utrustningen regelbundet efter nedsmutsning.
Om det finns smuts på ytan:

1. Stäng av utrustningen och se till att den inte kan sätta på igen av misstag.

2. Rengör ordentligt. Medans detta görs var noga med att:
-   Använd inga starka medel eller tillsatser, torka endast av med  rent vatten.
-  Använd inga hård svampar, repande trasor eller borstar. Använd endast mjuka trasor.
-  Kassera dammtrasor och rengöringsmedel på ett miljövänligt sätt och med respekt för gällande lagar

och regler.
-  Efter rengöring, se till att  alla öppnade luckor och skydd har stängts igen och att allt fungerar.
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9 Teknisk data

Dimensioner

Alla dimensioner anges i millimeter

Standard versionen:

UK versionen:
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Elektrisk data ljuspil kombination typ 7000-B
med 2-fold xenon flash unit Ø 340 mm 
och 25 ljuspils lampor halogen Ø 200 mm

Driftspänning
Genomsnittlig strömförbrukning,
dag
Genomsnittlig förbrukning, natt
Blinkande frekvens
Drifttid vid 20°C

: 12/24 Volt
: 14/7 A
: 6/3 A
: 40 fl/min
: upp till 13 hrs med batteri 12V 230Ah

Elektrisk data ljuspils kombination typ 7000-B
med 2-fold xenon flash unit Ø 340 mm 
och 25 ljuspilslampor Multi-Light 200 LED type 670

Driftspänning
Genomsnittlig förbrukning, dag
Genomsnittlig förbrukning, natt
Blinkande frekvens
Drifttid vid 20°C

: 12/24 Volt
: 10/6 A
: 2,5/1,5 A
: 40 fl/min
: upp till 20 hrs med batteri 12V 230Ah 

Elektrisk data ljuspils kombination typ 7000-L 
med 2-fold unit Multi-Light 340 LED type 690
och 25 ljuspilslampor Multi-Light 200 LED type 670

Driftspänning
Genomsnittlig förbrukning, dag
Genomsnittlig förbrukning, natt
Blinkande frekvens
Drifttid vid 20°C

: 12/24 Volt
: 9/5,5 A
: 1,5/1 A
: 40 fl/min
: upp till 23 Std. med batteri 12V 230Ah

Elektrisk dataljuspilskombination typ 7000-B
med 2-fold xenon flash unit Ø 340 mm 
och 25 ljuspilslampor Multi-Light 200 LED type 67/1

Driftspänning
Genomsnittlig förbrukning, dag
Genomsnittlig förbrukning, natt
Blinkande frekvens
Drifttid vid 20°C

: 12/24 Volt
: 5/3 A
: 2/1 A
: 40 fl/min
: upp till 40 Std. med batteri 12V 230Ah

Drift temperatur : -25°C - +65°C

Anmärkning:  All data är från labratoriestudier
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10 Demontering och bortskaffande

10.1 Säkerhet

Grundläggande:
Varning!

Risk för skada vid felaktig demontering!

Lagrade energikällor, komponenter med vassa kanter, hörn och vassa punkter av komponenter eller

verktyg kan orsaka skada.

Av denna anledning:

-  Innan på börjat arbete, se till att det finns tillräckligt med yta för installtionen.

-  Var försiktig med komponenter som är öppna och har vassa kanter.

-  Se till att det hålls ordning och rent vid installationplatsen! Lösa komponenter och verktyg som ligger på

varnadra eller utspridda kan vara källa till olyckor.

-  Demontera komponeter i enlighet med gällande lagar och regler.

-  Säkra alltid komponter på ett sätt så att de inte kan ramla ner eller falla omkull.

-  Om du känner dig osäker, kontakta alltid tillverkaren.

Personal:
- Demontering måste endast utföras av ordentligt utbildade och erfarna specialister.
- Arbete på det elektriska systemet skall endast utförs av elektriker.

Elektriska system:
FARA!

Livsfara från elektrisk ström!

 Kontakt med levande komponenter kan resultera i fara för livet

Påsatta elektriska enheter kan orsaka att komponenter utför okontrollerade rörelser och kan orsaka väldigt

allvarliga skador.

Av denna anledning:

-  Innan påbörjan av demontering, stäng av strömförsörjningen.

-  Koppla ur alla anslutningar ur huvudnätet.

10.2 Demontering

Innan påbörjande av demontering:

 - Stäng av utrustningen och säkerställ att den inte sätts på av misstag igen.
 - Koppla bort strömförsörjningen från utrustningen och ladda ur återstående energi.

Gör sen en ordentlig rengöring av moduler och komponenter och demontera enligt accepterade gällande
lokala säkerhetsföreskrifter och miljöförvarande regler.

10.3 Bortskaffande

Om inte en överenskommelse har träffats angående att ta tillbaka eller bortskaffa, se till ta med
demonterade komponenter till återvinningscentral:
-   Kassera metalliska restprodukter som skrot.
-  Ta plastkomponenter till återvinningscentral.
-  Sortera och kassera andra komponenter enligt passande regler.

FÖRSIKTIGHET!

Skada på miljö kan ske vid opassande kassering!

       

Elektroniskt skrot, elektroniska komponenter, smörjmedel och andra hjälpmedel bör behandlas som farligt

avfall och måste kasseras av  specialiserade företag!
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Lokala myndigheter och specialist avfallsföretag kan ge information om miljövänlig avfallshantering.
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Index
- A -
arrow setting unit     46

- C -
cable/radio operation     56, 70

Connection and care of the batteries     38

Control type 7000     43

Customer Service     11

- D -
Designated use     16

Dimensions     79

Dimmer     44

Disassembly     83

disposal     83

- E -
Electrical data     79

Electricians     15

Environmental protection     21

- F -
Fault display     59, 72

- I -
Installation     35

Instructed personnel     15

- L -
lamps     44, 45

LED sign     48, 49

light arrow     43

- M -
Main menu     52, 65

Maintenance     77

- P -
prism signboard     48

- R -
remote control     50, 63

risk     17

- S -
safety installations     21

setting menu     55, 67

Set-up in traffic     31

Special safety instructions     22

Specialist personnel     15

symbols     9

- U -
unauthorised switch-on     21

Use of the Rambo     39

- V -
Variants     25

Voltage connection     37

- W -
warning board     42

warranty     11
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