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FORORD

Hangchas serie med hi-range elektriske stablere er ett  godt utviklet produkt for lagerlogistikk. Maskinen 
har egenskaper som avansert ytelse, komfort, sikkerhet og lav vedlikeholdskostnad. Den er et ideelt 
verktøy for å håndtere varer på lager, i butikker og på verksted. 

Denne brukermanualen inneholder en kort introduksjon og skal vise deg hvordan du håndterer 
maskinen på en trygg og god måte.  
For å garantere sikkerheten og utnytte maskinen til det ytterste, må bruker og servicepersonell lese 
denne håndboken. På grunn av stadig oppdateringer og forbedringer av våre produkter, kan det være 
noen forskjeller mellom denne brukermanualen og maskinen du bruker. 

Har du spørsmål, vennligst kontakt Ådalen Truck AS.
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Truck introduksjon

CDD20-AC1S-B Modus
CDD Elektrisk stabler

20 Nominell lastkapasitet
A Produkt serienummer

C1 Kontrolltype
S Stå brett
B Under- /støtte gafler
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Denne håndboken introduserer en serie elektrisk stablere av topp kvalitet. I henhold til forskjellige 
driftsformer har den to typer; fotgjengertype og stå-brett type. Brukere kan få relevant informasjon som 
nominell belastning fra produktmodellen. Modell CDD20-AC1S-B som et eksempel:

Nominell kapasitet svarer vanligvis ikke til den tillatte løftekapasiteten. Vennligst se lastkurvdiagrammet 
på trucken for godkjent løfteevne.
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Ta hensyn til bruk av trucken

Den elektriske stableren som er presentert i denne brukermanualen er kun for løfting og transport av 
last. Den må brukes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til informasjonen som blir fremvist her.  All an-
nen bruk av maskinen enn hva den er produsert for, må ikke gjøres, da det kan føre til personskader eller 
skade på utstyr eller eiendom.

Brukes kun i spesifisert sted og tilstand:
• Brukes på flatt underlag, som er fast og som har nok bæreevne. 
• Kjøring på ujevnt underlag må unngås. Stableren er ikke konstruert for dette. I verste fall kan dette 

føre til at maskinen velter.
• Sørg for god sikt der arbeidet skal gjøres.
• Godkjent arbeidsstedstemperatur -5 - 40 ° C. 

Vennligst les andre sikkerhetsregler i denne håndboken, det er viktig for din personlige sikkerhet, ar-
beidspersonell og godssikkerhet.

ADVARSEL!

• Ikke løft mennesker.
• Ikke last mer enn maskinens oppnevnte kapasitet.
• Ikke skyv eller trekk last og gods.



Punkt Beskrivelse
1 Kontrollspak
2 Instrument
3 Armbeskyttelsesbryter
4 Armbeskyttelse
5 Bakdeksel
6 Hjul
7 Pedal
8 Støttehjul
9 Ramme

10 Lastehjul
11 Gaffel
12 Nøkkelbryter
13 Nødstoppbryter
14 Batterideksel
15 Mast

3

Hoveddelenes navn
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Display og kontroll

Punkt Beskrivelse
1 Kontrollspak
2 Instrument
3 Armbeskyttelsesbryter

12 Nøkkelbryter
13 Nødstoppbryter
16 Klemsikring
17 Lavhastighetsknapp
18 Lavhastighets indikator
19 Retning og hastighetskontrollknapp
20 Varslehorn
21 Løfteknapp
22 Senkeknapp



5

Dot-matrix LCD display [LCD 1]
Skjermbildet er 8 alfanumeriske tegn. LCD-displayet kan vise kjøretøyets 
feilkode, batterinivå og total kjøretid. 
Ved normal drift viser displayet batteriets gjenværende strøm.

Service indikator, rød [LED 1]
Når kontrolleren registrerer feilinformasjon, blinker de røde LED-lysene 
samtidig som LCD-skjermen viser to sifre (feilkoden). Når det er flere feilmel-
dinger, skifter meldingene med 2 sekunders mellomrom. 

BDI indikator, gul [LED 2]
Når batteriets gjenværende strøm er mindre enn 20%, blinker de gule 
LED-lysene. Samtidig viser LCD-displayet ”20%” i 1 sekund etter ”Lav BDI”. Når 
de gule LED-lysene blinker, løftes kjøretøyet ved automatisk låsing og kjører-
hastigheten reduseres. Lading behøves raskt.

Instrument [2]
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Kontroller [1]
For å svinge/skifte retning på maskinen roteres kontrollhåndtaket til høyre 
og venstre, ettersom hvor den skal. Den maksimale svingvinkelen på dette 
håndtaket er ca. 175 °. Når du trykker på håndtaket til horisontal posisjon eller 
skyver opp til vertikal stilling, aktiveres truckbremsen. 

Sidestøtte [3]
For å ta opp sidestøttene, trykk inn låseknappen og armene kommer automa-
tisk opp. Deretter kommer knappen i låst posisjon.

For å ta ned sidestøttene, trykk inn låseknappen med den ene hånden og bruk 
den andre hånden til å dra sidestøttene ned. Knappen skal komme over i låst 
posisjon.

 

Nøkkelbryter [12]
Slå på nøkkelbryteren, og strømmen er på. Slå av bryteren, og strømmen er 
slått av. Slå av nøkkelbryteren før lading.

Nødstoppbryter [13]
Ved trykk på denne bryteren skrus strømmen av. Trykk på den når det er 
nødstilfelle eller når maskinen ikke er i bruk. Hvis du vil ha strømmen tilbake 
trekkes knappen mot deg, og vekk fra maskinen.

Klemsikring [16]
Denne bryteren er i enden på kontrollspaken. Den beskytter føreren fra å bli 
klemt. Maskinen kjører fremover dersom føreren kommer borti knappen med 
kroppen. Denne bryteren kalles også magebryter.

Lavhastighetsknapp [17]
Trykk på denne knappen og indikatorlampen [19] er på, det betyr at maskinen 
skifter til lavhastighets kjøremodus. Når du er i lavhastighetsmodus, kjører 
maskinen i lav hastighet, 40% av maks kjørehastighet. Trykk på denne knappen 
igjen for å gå tilbake til  normalt kjøremodus.

Lavhastighets indikator [18] 
Når dette lyset er på, er trucken i lavhastighetsmodus.



7

Hastighetsregulering[19]
Denne knappen er på begge sider av kontrollspaken, en kobling per venstre 
og høyre. De kontrollerer hastighet og hvilken retning maskinen tar.

Lydhorn[20]
Knappen er plassert på forsiden av kontrollhåndtakets øvre overflate. 
Trykk ned knappen, og hornet lyder.

Løfteknapp [21] / Senkeknapp [22]
Løfteknappen og senkeknappen er plassert på begge sider av midthåndtaket. 
Trykk på løfteknappen, og gaflene beveger seg opp; Trykk på 
senkingsknappen, gaffelene går ned.
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Bakdekselmonetering [5]
Det monteres hoveddeler som hydraulikk, hoveddrev og elektrisk system etc. 
under hetten. Når du sjekker eller vedlikeholder, må bakdekselet åpnes.

Gaffel [11]
Gafler kan løftes eller senkes for å hente varer. 

 ADVARSEL! Det er forbudt å legge hender, føtter eller deler av kroppen 
 mellom løfteaksel og chassis når du løfter eller senker.

Lasthjul [10]
Det er ett lasthjul under hver fremre undergaffel for å sikre langsgående stabi-
litet. Kontroller lasthjulet for å finne ut om det er unormal slitasje. Ved skade på 
lasthjul må dette byttes omgående.

Batterideksel [14]
Når du sjekker batteriet, ta ut pluggen, lad opp eller bytt ut batteriet. Du kan 
enkelt åpne batteridekselet.

 ADVARSEL! Vær oppmerksom på klemfare for fingre ved lukking av 
 batterideksel.

Pedal (Kun for å stå på) [7]
Denne pedalen kan foldes slik at du kan sette pedalen ned og stå på den når 
du bruker stableren. For å betjene stableren fra bakkeplan - fold pedalen inn.

Annet
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Skilt og etiketter - for eksempel navneskilt, lastkurveplate og advarselsetiketter må være lesbare. 
Hvis identifikasjonen er uklar, må etiketten byttes ut. 

Figuren under viser den omtrentlige plasseringen av de ulike identitetsbebyggelsene. Før du bruker 
stableren, må du forstå betydningen av de ulike identitetene.

Produktskilt og advarselsetiketter
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Vær oppmerksom ved bruk av batteri
• Ingen åpne flammer!
• Eksplosiv gass kan produseres i det indre av lagringsbatteriet. Røyk,   

flamme og gnist kan lett føre til eksplosjon av lagringsbatterier.

Beskyttelse mot elektrisk sjokk

 ADVARSEL!
  - Oppladingsbatteri har høy spenning og energi,
 - Unngå kortslutning. 
 - Ikke bruk verktøy til de to polene i batteriet, noe som kan forårsake 
   gnist eller kortslutning.

Lading
Når to blinkende lamper på strømindikatoren blinker, må du lade omgående.

Inspeksjon for elektrolytt/batterivann
Det er forbudt å bruke stableren når det er mangel på batterivann. 
Kontroller dette hver uke. Når batterivannet er lavt, må du tilsette destillert 
vann til det angitte nivået.

 ADVARSEL! 
 - Mangel på batterivann vil føre til at batteriet blir overopphetet.
 - Bruk verne briller, gummidrakt og gummihansker.

Hold batteriet rent
Hold overflaten på batteriet tørt og rent. Polene for tilkobling må også være 
tørre og rene. 

 ADVARSEL!
 - Ikke bruk tørr klut eller fiberduk for å rengjøre lagringsbatteriet. Dette  
 kan skape statisk gnist.
 - Rengjør med våt klut. 
 - Verne briller, gummidrakt og gummihansker må brukes.

Batteri
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Lading av batteri
• Kjør trucken til bestemt ladeplass, og parker stableren.
• Åpne batteridekselet (10). 
• Ta ut batteripluggen fra trucken (31). 
• Koble ladestikket (32) til batteripluggen (31). 
• Sett laderpluggen i riktig stikkontakt. 
• Start laderen. 
• Avslutt lading etter at batteriet er fulladet. 
• Ta ut batteripluggen (31) fra laderen. 
• Koble batteripluggen (31) fra stableren og lukk batteridekselet (10). Etter 

lading kan trucken brukes.
  
 ADVARSEL!
 - Lading må gjøres i et godt ventilert rom. 
 - Merk ’Ingen Røyking’ ved ladested.
 - Før du lader, må du undersøke ledningen og stikkontakten for skade.
 - Åpne hetten og batterilokket for å frigjøre eksplosiv gass før du lader. 
 - Legg aldri metallobjekter på batteriet. 
 - Stopp laderen før du drar ut kabler.
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Sjekk før bruk

Sjekk av lekkasje:
Parker og kontroller stableren for hydraulikkolje-, girolje- eller 
elektrolyttlekkasje.

Gaffelsjekk:
Sjekk gaflene og se om de er bøyd eller skadet.

Forhjul/bakhjul og balansehjulskontroll:
Kontroller hjulet og se om det er noe galt eller skadet. Kontroller at hjulfestet 
ikke er løst. Kontroller om det er tau på hjulet.

Hydraulisk oljekontroll:
• Åpne lokket
• Løsne hydraulikkolje påfyllingshetten
• Trekk ut peilepinnen, og kontroller om oljenivået i skalaene
• Tilsett olje når det ikke er nok.
• Sett på lokket igjen.

 
Batterisjekk
Kontroller batteridekselet. Se om batteriet er satt inn korrekt. 
Kontroller mengden batterivann. Se avsnittet ”Batteri”. 
Sjekk terminalen for løse deler eller skade. Ved feil; juster eller bytt ut.
Plugg inn og skru på nøkkelbryteren 

Instrument displaysjekk
Se instrumentdel.

Løfte og senkeknapp
Trykk på løfteknappen og kontroller gaffelløftetilstanden. Trykk på senkeknap-
pen, kontroller gaffelsenking tilstanden. Sjekk om løfteanlegget har unormal 
lyd.

Hornet
Trykk på knappen for å kontrollere lydhornet.

Tilstand
Sjekk stablerens tilstand for rust og riper i malingen.

Annet
Kontroller om det er unormal støy, hvordan ledninger ser ut og om de sitter 
som de skal.
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Starte opp

Prosedyre
• Koble til pluggen.
• Skru på nøkkelbryteren [3].
• Trekk ut nødbryteren [11].
• Hvis du trenger å stå på pedalen for å betjene stableren, må du åpne pedalen 
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Kjøring

Forflytting
Føreren bør gå foran trucken og holde på siden av trucken ved kjøring. Den ene hånden holder håndta-
ket, og manøvreringsbryteren med tommelen. Eller hold håndtaket med begge hender og skyv trucken 
framover. 

 ADVARSEL!
 - Operatøren må ha på seg vernesko. 
 - Hold veien ryddig og tørk fett, smuss, vann eller annet som kan forårsaker at maskinen sklir
 

Kjøre i bakke
Når du går i oppover og nedoverbakke uten last, hold gaffelen retning nedover; Når du går oppover og 
nedoverbakke med last, hold gaffelen retning oppover.
 
 ADVARSEL!
 - Ikke kjør på skrått  opp bakker. 
 - Ikke parker i bakke. 
 - Senk farten når du går nedoverbakke og vær klar for bremsing.
 - Hold arbeidsplassen ryddig. 
 - Snilen krever tørt underlag for å virke forskriftsmessig.
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Stå-brett type
• Start opp stableren.
• Åpne ståbrettet.
• Gå på ståbrettet.
• Dra kontrollhåndtaket mot deg [F]. 
• Kontroller truckens hastighet med retningsreguleringsknappen [17]. Hastigheten styres ved å dreie 

kjørebryteren.
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Bremsing
Slipp kjørekontrolleren. Stableren vil da bremse opp.
´
Avsluttet arbeid
• Slipp retningshastighetsknappen for å redusere hastigheten.
• Sett kontrollhåndtaket tilbake til vertikal stilling. 
• Slipp gaffelen til laveste posisjon. 
• Skru bryteren til ”AV” -posisjon, trykk ned nødstoppbryteren, trekk ut batteripluggen og ta ut  

nøkkelen. 
• Brett opp ståbrett.
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Lasting

Opplasting
Slik går du frem når du skal laste opp:

1. Kjør stableren forsiktig til lasten.  
 
 
 
 
 
 

2. Juster gaffelhøyden for å få gaflene til å passe i åpningene. 
 
 
 
 
 

3. Kjør framover å få gaflene inn i åpningen.  
 
 
 
 
 
 

4. Løft lasten flere centimeter så du vet at lasten er stabil. 
 
 
 
 
 
 

5. Kjør stableren vekk fra området. 
 
 
 
 

6. Senk lasten ned til en lavere høyde.
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Avlasting
Slik går du frem når du skal laste av: 

1. Bli kjent med avlastnings område. 
 
 
  

2. Løft lasset til rikitg høyde. 
 
 
 
 
 
 

3. Kjør framover, legg lasset ned ved avlastingsområdet og deretter stopp.  
 
 
 
 
 
 

4. Pass på at lasten er rett over, slipp gaflene langsomt ned -  til gaflene er fri 
fra lasten. 
 
 
 
 
 

5. Kjør bakover og kjør gaflene ut av lasten. 
 
 
 
 

6. Slipp ned gaflene til riktig posisjon. 
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Parkering

Prosedyre:
1. Kjør trucken til et trygt område eller et bestemt område. 
2. Fell ned gaflene helt.
3. Slå av nøkkelbryteren (3), og fjern nøkkelen.
4. Hvis du parkerer lenge, trykker du på nødbryteren (11) og tar ut batteripluggen.
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Parker trucken for en lang tid
- Kontroller trucken fullstendig, kontroller spesielt for hjulskader. 
- Sjekk væske og batterivann for lekkasje. 
- Påfør smørefett. 
- Kontroller at festeflaten på sylinderstemplet ikke er løst. Dersom det er riper på stempelstangens 
  overflate - påfør rustfri olje på stempelstang og/eller lett rustet aksel. 
- Dekke til hele stableren. 
- Kontroller batterivannet jevnlig.

Starte opp stableren etter lengre parkering
- Fjern rustbeskyttende olje på eksponerte deler. 
- Rengjør hydraulikkoljetanken for urenhet og vann.
- Lad batteriet.
- Test alle funskjoner.




