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Kahvlid  

Tõstekelk 

Tõstmise/

langetamise lüliti  

Tugijalad 

Mootorikate 

Pealüliti 

Akunäidik 

Laadimispesa  

 2.   Innolifti aku laadimine  

 1.   Olulisemad komponendid 
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See masin on loodud ja toodetud kaubaaluste tõstukiks, mille puhul saab tõstmis- ja langetamistoimingut teha elektrooniliselt või 

käsitsi. Seda tuleb kasutada kõval, tasasel ja kuival pinnal. Masina kasutamisel välitingimustes tuleb veenduda, et ei sajaks ning 

masin ei puutuks kokku vee või niiskusega. Masinaga saab käsitleda ainult euroaluseid. 

Operaator peab kindlasti need suunised läbi lugema ja neid mõistma, et tagada masina ohutu kasutamine.  

See masin on loodud ja toodetud vastavalt EÜ määrustele ning omab CE-märgistust. 

Töökindla ja ohutu töö tagamiseks TULEB MASINAT KASUTADA JA HOOLDADA AINULT VASTAVALT NENDELE SUUNISTELE. Hool-

dust võivad teha ainult volitatud isikud. 

Innolifti kahveltõstuk on koormakäitlusmasin, mille saab koos koormaga sõidukisse paigutada. See on patenteeritud ning võib 

sageli asendada virnastajat, kahvelkäru ja transpordisõiduki tõsteplatvormi.  

 

TÄHTIS! PÄRAST JUHENDI LÄBILUGEMIST HOIDKE SEDA HILISEMAKS KASUTAMISEKS MASINA LÄHEDAL. 

Selle masina transportimisel tuleb veenduda, et see ei liiguks. 

Vajaduse korral siduge masin kinni. 

Hoiustage masinat ilmastiku eest kaitstud tasasel pinnal.  

Pikaajalisel hoiustamisel eemaldage aku. 

Tavaliselt tarnitakse masin laetud akuga. Puhastage aku klemmid enne kasutamist.  

Kui transpordi- ja hoiustamisaeg on olnud pikk, laadige aku enne masina kasutamist.  

 

Kontrollige, et tarnitud masin vastaks tellimusele ja see oleks sihtotstarbeks sobiv. 

Pöörake tähelepanu ohtlikele ja keelatud tööaladele, nagu kaldteed, kallakud, ebatasased või libedad pinnad. 

Vajaduse korral paigaldage suunised ja hoiatused. 

Enne masina kasutamist tuleb käesolevad suunised läbi lugeda ja need endale selgeks teha. Harjutage masinaga töötamist ettevaatli-

kult, aeglaselt ja piisavalt kaua, et kõik masinaga seotud funktsioonid ja toimingud oleksid teile selged ning oskaksite neid kasutada. 

Kandke masinaga töötamisel alati turvajalatseid!  

 

MASINAT EI TOHI PEATADA EBATASASEL PINNAL. 
Max kalle võib olla 5°. 

 3.    Üldteave  

 4.   Transport, käsitsemine ja hoiustamine  

 5.   Enne kasutamist  

 6.   Kasutamine  
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 ÄRGE KUNAGI KASUTAGE MASINAT : 
 
 

INIMESTE TRANSPORTIMISEKS 
 
RIKKE KORRAL 
 
KALDTEEDEL VÕI KALLAKUTEL, MILLE KALLE ON ÜLE 5° 
 

KOORMATE KÄITLEMISEKS, MILLE LAIUS ON ÜLE 1 M 

 7.   Käsitsemine hädaolukorras  

 

KUI MASIN TÕMMATAKSE LIIGA KIIRESTI JA LIIGA SUURE JÕUGA VÄLJA, VÕIB 
SEE ÜLE SÕIDUKI SERVA KUKKUDA. 

KUI MASIN LIIGUB SÕIDUKIST LIIGA KIIRESTI VÄLJA JA KUMMISTOPPERID EI SUU-
DA HOIDA MASINAT SÕIDUKIS, KASUTAGE KOGU OMA KEHARASKUST MASINA 
PEATAMISEKS NING SAMAL AJAL LANGETAGE KAHVLID, VAJUTADES LANGETAMI-
SE NUPPU. 

KUI MASIN EI PEATU, SIIS ASTUGE KÕRVALE MASINA EEST ÄRA JA LASKE MASI-
NAL SÕIDUKILT MAHA VEEREDA. 

ÄRGE KUNAGI LIIGUTAGE KOORMAID ÜLESTÕSTETUD KAHVLITEGA! 

 8.   Tagaplaadi kinnitamine  

Roheline ja punane märgis näitavad 

tagaplaadi olekut. Roheline tähendab 

lukustatud ja punane lukustamata 

olekut. 

Pange tagaplaadi kinnituskruvid kinni-

tusplaadi aukudesse. 

Kui kruvid on aukudes, näitab punane 

märgis, et plaat ei ole veel lukustatud. 

Lükake tagaplaati paremale, et see 

Tagaplaat tuleb seada vastavalt autole nii, et laadimisalus oleks 

põrandaga samas tasapinnas. NB! Me ei soovita kummimati ka-

sutamist auto põrandal! 
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Nii tuleb seatav tagaplaat kokku panna. 

Pakendis on 4 plekki, 6 väiksemat kruvi 

ülaplekile ja kuus pikemat kruvi ning 6 

mutrit alaplekile  

Pakendis on ka üks 8x20 mm polt ja vas-

tav mutter millega plekk autosse kinni 

toetatakse. 

Reguleeri esmalt plaadi kõrgus. Alumine 

plaat peab jääma ühtlaselt tagumise põr-

keraua peale ja nurgaplaat ühtlaselt lasti-

misalale (vineeriga kaetud ala). Seejuures 

peab tagumine plaat olema täpselt hori-

sontaalasendis 

Kui sõiduki pakiruumis on mõni takistus, 

mis raskendab tagumise plaadi horison-

taalasendisse paigutamist, tuleb plaat pai-

galdada nii, et põrkerauapoolne osa oleks 

kõrgemal ja lastimisalapoolne madala-

mal. Teistpidi kalle on keelatud! 

Aseta 6 pikemat kruvi ja mutrid kohale. 

Pinguta mutrid hoolikalt. 
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Reguleeri ülemise plaadi pikkust nii, et 

plaati puuritud auk jääks kinnitusauguga 

kohakuti (ühenduskoht vineerplaadis). 

Tagumise plaadi teine pool peab jääma 

tagumise põrkerauaga samale tasapinnale 

ehk täpselt põrkeraua välisserva külge. 

Kruvi ülemise plaadi 6 kruvi kinni ja pin-

guta hoolikalt.  

Paiguta viimasena 8x20 mm polt ja mut-

ter. Pinguta ühenduskoht.  
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Tagumise plaadi esmane paigaldamine 

kaubikule. 

Paigalda seadistatud tagaplaat kaubikus-

se. Veendu, et tagaplaat on astmelaua/

põrkerauaga samal tasapinnal. Tagaplaat 

peab olema paigaldatud auto keskele.  

Kinnituspoldi (8x20 mm) auk peab jääma 

vineeralusest vähemalt 50 mm kaugusele. 

See on ettevaatusjuhis, et vältida vineeri 

pragunemist.  

Puuri vineeri sisse 8mm auk, abiks on 

ülemise plaadi 8mm auk. 

Jälgi, et puuriava kaubiku põhjast läbi ei 

ulatuks. 

Veendu, et puuritud auk on tolmust ja 

puurimisjääkidest puhastatud. 
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Paiguta tagaplaadi kinnitusplekk augu 

kohale, nagu näidatud joonisel. 

Kinnitusplekki kasutatakse selleks, vä-

hendada vineeri võimalikku pragunemist 

ja koormust suuremate koormate lastimi-

sel. 

Kinnita plekk, nagu joonisel näidatud, 

kaasasolevate plaadikruvidega. 

Tagaplaat on kasutamiseks valmis. 

Märkus: Tagaplaadi kinnitust tuleb kasu-

tada alati siis, kui kaupa lastitakse In-

nolifti abil. 

Frendix Oy ei vastuta hoiatuste/juhiste 

eiramise tõttu tekkivate kahjude või ma-

terjalikao eest. 

INNOLIFTi kasutamisel tuleb alati kasuta-

da tagaplaati ja reguleerida selle asend 

autole sobivaks.  

Frendix Oy ei vastuta ega korva kahju või 

kasutajate vigastusi kui tagaplaati ei ka-

sutata. 
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Kuidas suurendada tagaplaadi maksi-

maalset sügavust täiendava nurgatüki 

abil. 

Sul peaks olema joonisel kujutatud nur-

gatükk, mis kuulub tarnesse. 

Nurgatüki paigaldamiseks saab kasutada 

kaasasolevaid originaalkruvisid ja mut-

reid (6tk) 

Tugeva ühenduse kindlustamiseks tuleb 

kasutada VÄHEMALT 3 kruvi ja mutrit 

paigaldatava lisapleki kohta. 

Kõigepealt keera varem kinnitatud kruvid 

lahti ja siis paigalda uus lisaplekk (ilma 

pehmendusteta) selle maksimaalses 

mõõdus. Pinguta 3 kruvi ja mutrit.  

Suurim mõõt mida saab lisaplekiga lisada 

on 123 mm (ühe lisaplekiga) plaadi 

ülaservast alaservani mõõtes. 

Seejärel paigalda varem kasutatud nur-

gaplaat soovitud mõõtude järgi (koos 

pehmendusega) 

Iga lisaplekk kasvatab kõrgust 40 mm 

võrra. Korraga saab kasutada kuni 3 nur-

gaplekki, siis on kõrgus 200 mm. 

Kui lastimiseks on tarvis üle 200 mm 

kõrgust, tuleb tellida tagaplaat mis val-

mistatakse eritellimusena. 
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Peale 1 

Peale 2 

Peale 3 

Tõsta haaratsid maast ja lykka INNOLift tõstetava aluse alla 

Tõsta kahvleid niipalju, et käru pääseks vabalt liikuma ja vii 

alus kohale. 

Auto juures tõsta alus 

auto põhja kõrgusele 

!! Kontrolli, kas aluse põhi on auto põrandast kõrgemal !! 
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 9.   Pealelaadimine 



!! Kontrolli, et tõstekelk katuse või ukse vastu ei lähe! 

Peale 4 

Peale 5 

Peale 6 

Lükka alus auto kaubaruumi 

(1) Lase kahvel auto põrandale 

ja jätka langetamist kuni In-

nolifti rattad maast kerkivad  

!Tähelepanu! 

(2) Tõmba 

tugijalad välja 

Jätka langetamist kuni 

Innolift on tõusnud 

põranda tasapinnale 

© Frendix Oy 



Peale 7 

Peale 8 

Peale 9 

!! Kontrolli, et Innolifti tõstekelk või muud osad kuhugi vastu ei läheks !!  

(2) Tõsta alus umbes 2cm üles 

(1) Lükka 

tugijalad In-

nolifti alla  

Lükka Innolift 

autosse 

Langeta kahvlid kuni Innolifti rattad 

üles tõusevad 
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Maha 2 

Maha 1 

!! Jälgi, et Innolifti osad ei läheks vastu auto katust või uksi !! 

(1) Tõsta alus maast lahti (2) Tõmba Innolift 

välja 

Kummistopperid 

peatavad INNOLIF-

Ti automaatselt 

kaubiku ta-

gapõrkeraua serva 

või tagaplaadi 

juures. 

!! PAIGALDAGE KINDLASTI TAGAPLAAT, KUI KAUBIK EELDAB LAADIMISE 

AJAL TAGAPLAADI OLEMASOLU !! 

(1) Langetage kahvlid, vajutades langet-

amise lülitit, kuni liikumine peatub ja 

kõik rattad on kaubiku põrandast lahti. (2) Tõmmake 

tugijalad 

välja.  

 10.   Mahalaadimine 
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Maha 3 

Maha 4 

Jälgige, et tugijalad vastu auto põhja ei läheks! 

(1)  Langetage 

raam, vajutades 

tõstmise lülitit. 

Peatage liiku-

mine enne, kui 

rattad maad 

puutuvad 

(2) Lükake tugi-

jalad tagasi 

kaubiku alla.  

(1) Tõstke kaubaalus üles, vaju-

tades tõstmise lülitit.  

(2) Tõmmake IN-

NOLIFT välja. 

!! Tõstetud kahvliga tohib kaupa 

liigutada vaid laadimisel !! 
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 11.   Tehniline teave 
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Valmistaja: 

 

Frendix Oy 

Vierikatu 11 

04430 Järvenpää 

FINLAND 

 

Kinnitab, et toode: 

 

INNOLift mudel:________________Seerianumber__________________ 

 

Vastab direktiivi 2006/42/EY seda seadet puudutavatele nõuetele 

 

-Konstrueerimispõhimõtetele SFS-EN ISO 12100 

-Turvadistantsidele EN 294 

-Ergonoomilise konstrueerimise põhimõtetele EN 614-1 

 

Muud dokumendid: 

-EMC– 2004/108/EY 

 

 

Järvenpää, Finland 

 

 

_________________________________ 

       Juha Korpela 

 12.   EU-Vastavuskinnitus 
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Tootele kehtib garantii 12 kuud või 1000 töötundi olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg enne saabub.  

Garantiiajal garantii korras tehtud remonditööde ja vahetatud detailide ga-
rantii lõpeb koos masina garantiiaja lõppemisega, kui remondi käigus ei ole 
teisiti kokku lepitud.  

Garantiitingimused kehtivad esimesele kasutajale ja need võib toote võõran-
damisel uuele omanikule edasi anda ainult Frendix Oy nõusolekul.  

Kliendipõhise hoolduslepingu sõlmimisel võib lepingus sätestada garantiiaja 
pikendamise.  

Garantii ei kehti kasutatuna müüdud masinatele. Ostja garantiitingimused 
kinnitatakse vaid siis, kui Frendix Oy on need kirjalikult heaks kiitnud ja 
mõlemad pooled on neile alla kirju- tanud.  

Frendix Oy garantii ei hõlma klaase, peegleid, - TV-valvekaameraid, TV - mo-
nitore, kütteseadmeid või teisi osi, mille garantii annab vastava seadme 
tootja.  

Garantii alusel kompenseeritakse:  

Kahjustatud osa, mis vastavalt müüja otsusele vahetatakse uue osa vastu või 
remonditakse.  

Garantii ei kata:  

Tavapärasest kulumisest tekkinud defekte, näiteks hõõrdpindade, rataste, 
rehvide, kelgu, akude või generaatori kulumist.  

Originaaldetailidest erinevate detailide kasutamise tõttu tekkinud kahjusid.  

Ebaõige kasutamise tõttu tekkinud kahjusid või õnnetusi.  

Reisikulusid ja päevarahasid.  

Detailide saate- ja transpordikulusid.  

Ületunni- ja puhkepäevade tööd.  

Väärtuse vähenemist, otseseid ja kaudseid kahjusid.  

Seisupäevi või muid kaudseid kahjusid. 

 13.   Garantii 

© Frendix Oy 



Seadet ei tohi enne hooldustoimingute alustamist koormata ning kahvlid 
peavad olema alumises asendis. Enne hooldust eemalda laadimisseadme 
juhe vooluvõrgust ja seadmest. 

Igapäevane hooldus 

Veendu, et tugijalgade all olevad kummitihendid on korras ja terved. Vajadusel 
vaheta. Maksimaalne kulumine võib olla 3 mm. Kummi paksus on 20 mm. 

Kontrolli seadet enne kasutuselevõttu visuaalselt. Kui märkad kahjustusi, võta 
kohe ühendust volitatud edasimüüja või hooldusfirmaga. 

Lae aku pärast kasutamist, ühendades laadimisjuhtme pistiku elektrivõrku. 
Soovitame jätta seadme laadima kogu ööks või kasutusaegade vahel. 

Kontrolli tugijalgade ja kere liugpindu. Veendu, et need on puhtad ning tugi-
jalad liiguvad sujuvalt. Vajadusel pihusta tugijalgade korpuse sisse, tugijala ja 
kere vahele määrdeainet HHS2000. 

PANE TÄHELE! MASINA KASUTAMINE LAADIMISE AJAL ON KEELATUD. LAADIMISE 
AJAL KASUTAMINE PÕHJUSTAB KAITSMETE LÄBIPÕLEMISE. 

6 kuu või 50 esimese kasutustunni järel  

Veendu, et tugijalgade all olevad kummitihendid on korras ja terved. Vajadusel 
vaheta. Maksimaalne kulumine on 3 mm. Kummi paksus on 20 mm. 
Vaheta hüdraulikasüsteemi õli. Algselt kasutatud õli on TB 32 S. Veendu, et kõik 
rattad on heas korras. Vajadusel vaheta. 
Kontrolli hüdraulikavoolikute liitmikke ja veendu, et need on kahjustamata. 
Kontrolli visuaalselt kõiki elektrisüsteemi komponente. 
Kontrolli üle kõik kruvid ja mutrid. Vajadusel pinguta. 
Kontrolli, et kõik sildid ja hoiatuskleebised on õigetes kohtades ning loetavad. 
Tähelepanu! 

Hüdraulikasüsteemi rõhupiiramisklapid on tehases õigesti seadistatud. 
Seadistuste muutmine on rangelt keelatud. 

HOIATUS! SEADME ÜMBEREHITAMINE VÕI REMONTIMINE 
VIISIL, MIS NÕRGENDAB SEADME KONSTRUKTSIOONI VÕI 
OHUSTAB TURVALIST KASUTAMIST, ON KEELATUD. 

 14.   Kontroll ja hooldamine 
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Frendix Oy pakub abi kõigis seadmega seotud küsimustes. Varuosade tellimisel 

tuleb lisaks varuosa koodile märkida ka seadme mudel ja seerianumber.  

 

Varuosade ja hooldustööde tellimused saata aadressile info@innolift.ee 

Hüdraulika õlid ja akud on ohtlikud jäätmed ning need tuleb nõuetekohaselt 

hävitada. Seade ei kuulu ohtlike jäätmete alla ja seda võib taaskasutada.  

 15.   Ohtlikud jäätmed ja seadme utiliseerimine 

 16.   Varuosad ja hooldus 
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 17. Koorma kinnitamine autos 

1. INNOLift tuleb transpordi ajaks kinnitada komplekti kuuluvate 
koormakinnitusrihmadega, nagu näidatud joonisel. Paiguta INNOLift 
transpordivahendi keskele, käepide ukse poole. 

2. Kinnita koormarihmade otsad nurkades olevate kinnitusaasade 
külge põranda tasapinnale. 

3. Koormarihm viiakse läbi tõstekelgu, et tõmbejõud oleks suunatud 
tõstekelgule. 

4. Jälgi, et INNOLifti kelk on täielikult alla lastud, kahvel on toetatud 
aluspinnale ja rattad on õhus. 

Kui seadmel on transpordi ajal koorem peal, tuleb INNOLift kinnita-
da koorma all. 
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Tüüp ja seerjanumber: 

 

          Kpv         Teostaja       Märkus. 

1. Proovisõit tehtud 

2. Järgmine hooldus hiljemalt 

12 kuu pärast !! 

Hooldustöö tellimused saata aadressil info@innolift.ee 

 17.   Hoolduspäevik 
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