
 .بار بيشتر از ظرفيت نامي بلند نشود .1
 .، جهت فش بر روي كليد فرمان بيانگر جهت حركت مي باشد)برقرسان عرضي(هنگام قرار گيري رو به روي پالك پل جرثقيل .2
 .از فشردن متوالي كليدها خودداري شود .3
 .ن همزمان دو و يا چند كليد خود داري شوداز فشرد .4
 .بار با زاويه بلند نشود .5
 .بار بر روي زمين كشيده نشود .6
 .بلند نشود) متصل به تكيه گاه(بار مرده  .7
 .هنگام حركت طولي و عرضي به گونه اي فرمان كنترل شود كه از نوسان بار جلوگيري شود .8
 .تصميم گيري شودقبل از شروع حركت در خصوص مسير از مبدا به مقصد  .9

 .از عبور دادن بار بر باالي سر افراد خودداري شود .10
 .تنها از قالب جرثقيل براي بلند كردن بار استفاده شود .11
 .از مناسب بودن اتصاالت قبل از بلند كردن بار اطمينان حاصل شود .12
 .بايد مقاومت كافي براي بلند كردن بار داشته باشند) بكسل و زنجير(تجهيزات اتصال  .13
 .ز تغيير مسير ناگهاني خود داري شودا .14
 .ابتدا حركت با دور كند شروع شود و سپس از دور تند استفاده شود .15
 .نترل روغن و گريس تجهيزات اطمينان حاصل شودكنسبت به ) User Manualمطابق (در بازه هاي زماني مناسب  .16
 .االت اقدام شودنسبت به آچار كشي اتص) User Manualمطابق (در بازه هاي زماني مناسب  .17
 .را در اسرع وقت گزارش كند... كاربر موظف است هرگونه ايراد فني، خرابي، خراش، ترك، لهيدگي، سايش و  .18
 .تنها افراد آموزش ديده مجاز به استفاده از جرثقيل مي با شند .19
 .مجاز به تعمير دستگاه و رفع عيب مي باشندبر اساس دستورالعمل هاي ارايه شده تنها افراد با تجربه  .20
هنگام توقف، حتما باالبر در نقطه حد باال قرار گيرد و كالسكه و پل نيز در انتهاي كورس حركتي قرار گيرند و كليد امرجنسي  .21

 .فعال شود و در صورت امكان كليد برق اصلي نيز قطع باشد
 . از قطع بودن برق اصلي اطمينان حاصل شودهنگام تعميرات كليه اصول ايمني رعايت گردد و حتما .22
 .در صورت مشاهده هرگونه خرابي در سيم بكسل، بايد موارد گزارش شود و بررسي گردد .23
 .هرگونه نشت روغن بايد موارد گزارش شود و بررسي گردد .24
 .همواره بايد از صحت عملكرد كليد هاي حدي، اطمينان حاصل نمود .25
 .ا توجه اپراتور به بار باشدهمواره در طول مسير، الزم است ت .26
 .كليد حدي تنها براي مواقع اضطرار مي باشد. اپراتور موظف است تا بار را قبل از كليد حدي متوقف نمايد .27
 .هنگام بلند كردن بارهاي حجيم، الزم است تا در انتهاي كورس حركت از برخورد بار با ديوار و يا ساير تجهيزات جلوگيري شود .28
 . فشرده شودEmergencyليد در مواقع ضروري ك .29
 .از ماندن قالب بر روي تجهيزات و شل شدن بكسل خود داري شود .30
 .هنگام استفاده از ريموت كنترلر، كليد امرجنسي روي كليد فرمان فشرده شود .31
 .شده است جغرافيايي تنظيم جهاتباشد و ساير كليدها بر اساس  ميجهت شمال بر روي ريموت كنترلر بيانگر Northكليد  .32
  .استفاده شود) يا كليد فرمان يا ريموت كنترلر(براي كنترل جرثقيل در هر لحظه تنها از يك كنترلر .33
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