handleiding(NL)
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Scaffmover, wij bedanken u dat u gekozen heeft voor een product van de
Kronings Group.
Het is belangrijk dat u deze handleiding goed doorleest voordat u gebruik gaat maken van de Scaffmover. Ondeugdelijk
gebruik en het niet tijdig laten uitvoeren van onderhoud kan resulteren in het vervallen van de garantie.

WAARSCHUWING VOOR GEBRUIK VAN DE BATTERIJ.
Laadt de batterij volledig op voor het eerste gebruik!
De Lithium batterij geleverd bij deze Scaffmover mag enkel opgeladen worden tot de opgegeven capaciteit.
(Zoals regelgeving deze voorschrijft). Het is belangrijk dat u de batterij volledig oplaad voordat u gaat rijden
met de Scaffmover. Dit om een best rijdend rendement te krijgen en het verlengt de levensduur van de
batterij. De eerste keer opladen kan 6 tot 8 uur duren(bekijk oplaad instructies).
Laadt altijd de batterij volledig na het gebruik van de Scaffmover totdat het Led licht groen
kleurt!
Periodiek opladen!
Als de Scaffmover langer dan twee maanden niet gebruikt gaat worden, dan raden wij u ten strengste aan
om de batterij goed te inspecteren, en opnieuw de batterij volledig op te laden totdat het Led lampje van
rood naar groen gaat. Dit om een maximale levensduur en capaciteit van de batterij te garanderen.
Sla de batterij en de Scaffmover niet op in direct zonlicht. Hoge temperaturen kunnen leiden tot het sneller
leeg lopen van de batterij.
Ondeugdelijk gebruik van de batterij en het niet naleven van bovengenoemde instructies kan
lijden tot het vervallen van de garantie!

Batterijen: Opladen en vervangen
Batterij voor de Scaffmover

1. Om de batterij te laden haalt u de batterij uit de Scaffmover. Daarna plugt u de batterij aan op de
bijgeleverde oplader. Gebruik nooit een ander product om u batterij op te laden dan bijgeleverde
oplader. Let hierbij op dat u de juiste plug gebruikt en de juist voltage zoals goedgekeurd in de
handleiding.
2. Op het display van de oplader zal een rood led licht te zien zijn totdat het opladen gereed is. Als de
batterij volledig is opgeladen dan zal op het display een groen led licht tonen.
3. Na opladen van de batterij kunt U de batterij loskoppelen van de oplader en de batterij terug
plaatsen in de Scaffmover.

Vervangen van de batterij voor de afstandsbediening.
1. Schroef de vier schroeven op de achterkant los van de afstandsbediening en neem het loskomende
paneel van de afstandsbediening.
2. Vervang de oude batterijen voor nieuwe met het zelfde vermogen. Gebruik nooit oplaadbare
batterijen. Dit kan lijden tot een slechtwerkende afstandsbediening.

Bespaar het milieu en lever uw oude batterij in bij een erkend bedrijf dat batterijen inzamelt en verwerkt.
Gooi de batterij nooit weg met het normale huisvuil.

Technical Data
Batterij voltage
Batterij type
Batterij capaciteit
Batterij levensduur
Batterij oplader
Afstandsbediening
Max. drukgewicht
Snelheid onbeladen
Snelheid beladen
Motor
Veiligheidsfuntie
Max. Trekgewicht
Rupsbanden
Gewicht

Scaffmover
14.8V
Lithium
± 11,000 mAh
± 60 min continue gebruik
100-240 V, 5 A
2 x AA 1.5 Volt
200 kg
±. 16 m/min.
±. 12 m/min.
2 x DC motors
Automatisch uit na 6 uur.
500 kg
2 met rubber profiel
± 20 kilogram

Inhoud van de doos

Als u de Scaffmover uitpakt, check alstublieft of alle onderdelen aanwezig zijn in de doos.
Als onderdelen niet geleverd zijn, neem dan gelijk contact op met uw leverancier.
Handleiding
Scaffmover
Batterij
Oplader inclusief draad
Adaptor
Afstandsbediening
complete met 2 AA
batterijen
Veren statief

Scaffmover
1
1
1
1
1
1
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EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Nummer.: 1
De fabrikant en / of een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant in de
Europese Gemeenschap , hierna te noemen als
Kronings Aps, Susaavaenget 1, DK-6710 Esbjerg, Denmark
Verklaart dat het product:

Scaffmover

Is vervaardigd in overeenstemming met de bepalingen van de volgende EU-richtlijnen
·
·
·
·
·

98/37/EU
– De Machinery richtlijnen
99/5/EU
– De Radio & Telecommunications Terminal Equipment richtlijnen
2004/108/EU – De Electromagnetic Compatibility (EMC) richtlijnen
2002/95/EU – De Restriction of Hazardous Substances richtlijnen
2002/96/EU – The Waste Electrical & Electronic Equipment richtlijen

En dat alle bovengenoemde richtlijnen zijn goedgekeurd.
De laatste twee punten voor het jaar van de CE goedkeuring: 12
Verwijzing naar normen ( of delen daarvan ) toegepast in verband met deze verklaring
van overeenstemming :
-

Gezamenlijke normen:
EN 953: 2003 Veiligheid van machines - Schild - Algemene eisen voor het ontwerp en de
constructie van vaste en beweegbare afschermingen
EN 954-1:2003 Veiligheid van machines. Veiligheid gerelateerde onderdelen van
besturingssystemen . Deel 1 : Algemene principes voor het ontwerp
EN 1037:1998 Veiligheid van machines – het voorkomen van onverwachte start - up
EN 12100-1:2005 Veiligheid van machines – Basisconcepten en algemene beginselen voor
ontwerp - Deel 1 : Basis terminologie , methodologie
EN 12100-2:2005 Veiligheid van machines – Basisconcepten en algemene beginselen voor
design - Deel 2 : Technische principes
EN 13850:2006 Veiligheid van machines – Noodstop – Grondslagen voor het ontwerp
EN 13857:2008 Om veiligheid afstanden tot gevaarlijke zones te voorkomen, dit wordt bereikt
door de bovenste en onderste ledematen
EN 60204-1:2006 Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1 :
Algemene eisen

Kronings ApS
Susaavaenget 1, DK-6710 Esbjerg V, Denmark

Voor gebruik: Voorbereiden van de Scaffmover.
Controleren van de status
1. Pak de Scaffmover uit de verpakking en controleer hem of hij schoon is en niet gebroken.
2. Verzeker u zelf dat de batterij volledig is opgeladen volgens de voorgeschreven instructies.
Montage van de ophanging – veren toren statief aan de Scaffmover
Dealer varianten
Voor elke steigerleveranciers is het nodig om een juist type dwars statief te gebruiken. Informeer hierover
uw dealer voor het juiste dwars statief.
1. Trek de onderste fixeerpin uit het veer statief, schuif hierna het veer statief in het kleine statief op de
Scaffmover.
2. Schuif de pin door voorgeboorde gaten en fixer de twee statieven. Borg de fixeerpin d.m.v. ombuigen
gekromde beugel.
3. Gebruik de bovenste fixeerpin om de hoogte af te stellen van het veer statief. Twee wielen van de
kamersteiger moeten ongeveer twee cm van de grond komen als de kamersteiger nog onbelast is.

Boven fixer pin

Onder fixer pin

Montage van de kamersteiger aan de Scaffmover
1. Til de kamersteiger op van de grond aan één zijde een schuif hem voorzichtig over het verenstatief.
Na montage moeten er twee wielen van de kamersteiger ± 2 cm van de grond gelift zijn.

Gebruik van de Scaffmover
ADVIES EN VEILIGHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE SCAFFMOVER DE EERSTE KEER
1. Maak uzelf vertrouwd met de Scaffmover. En probeer hem uit op een schoon en vlak stuk
ondergrond. Zorg tevens dat buiten de Scaffmover ook de kamersteiger volgens de regels gebruikt
word.
2. Lading: De Scaffmover is ontworpen om kamersteigers te verplaatsen met een laad capaciteit van
500 kilo incl. kamersteiger. Om de Scaffmover optimaal te gebruiken, moeten de voorwielen twee cm
van de grond gelift zijn met enkel het gewicht van de kamersteiger boven op het veren statief. Te
weinig gewicht op de Scaffmover kan resulteren in slechte grip en slecht trek capaciteit.
3. Level oppervlakten: Gebruik de Scaffmover nooit op een helingsvlak meer dan 3%.
Speciaal opletten
Bent u ervan bewust dat de gebruikte kamersteiger goedgekeurd is voor gebruik in combinatie met
de Scaffmover. Bij twijfel altijd kunt altijd op de site www.scaffmover.com de aangesloten
kamersteiger leverancier vinden die goedgekeurd zijn om de Scaffmover te gebruiken.
Check altijd de ruimte rondom de kamersteiger. En verzeker uzelf dat er geen materialen en
personen binnen het bereik van de Scaffmover zijn.
De afstandsbediening mag enkel gebruikt worden door de person op de kamersteiger. De
afstandsbediening mag niet om de nek gedragen worden i.v.m. mogelijk afklemmen van de nek met
letsel tot gevolg. De afstandsbediening dient om de kamersteiger heen gehangen te worden met het
bijgeleverde keycord.
Alle regels en gedragsregels die in het gebied gelden waarin de Scaffmover gebruikt wordt, dienen
ten alle tijden nageleefd te worden.
Kronings Aps kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan personen en materialen
die aangebracht word tijdens het gebruik van de Scaffmover.

Gooi de batterij niet weg met het reguliere bouw en huis afval, maar lever de batterij in bij een
goedgekeurd inleverpunt.
In gebruik nemen van de Scaffmover en koppelen met de afstandsbediening.
De Scaffmover word geleverd reeds gekoppeld met de bijgeleverde afstandsbediening.
Schakel de Scaffmover in d.m.v. simpel de Start/Stop knop gedurende 1-2 seconde ingedrukt te
houden.
Schakel de afstandsbediening in door eenmaal te drukken op het voorwaartsteken ().
De Scaffmover is nu gereed om te gebruiken.

BELANGRIJK
Opnieuw koppelen van de afstandsbediening.
1. Schakel de afstandsbediening in door eenmaal te drukken op de voorwaartsteken (). Het groene
licht op de afstandsbediening zal oplichten.
2. Schakel de Scaffmover in d.m.v. simpel de Start/Stop knop gedurende 1-2 seconde ingedrukt te
houden. Het groene indicator licht op de Scaffmover zal oplichten bij een volle batterij
3. Houd de stuurknop naar rechts ()op de afstandsbediening continue ingedrukt. Druk tegelijkertijd op
de Start/Stop knop voor ongeveer 8 seconden, De batterij indicator en de start/stop knop zullen
gaan knipperen. Na een bepaalde tijd zal de batterij indicator en de start/stop knop weer continue
branden. De Afstandsbediening en de Scaffmover zijn wederom gekoppeld en zijn weer geschikt om
te gebruiken. Is deze methode niet succesvol verlopen dan schakelt de afstandsbediening uit na ±
15 seconden. Herhaal hierna bovenstaande stappen.
4. Is na doorlopen van het stappenplan het probleem nog niet verholpen, neem dan contact op met U
leverancier.
De start/stop knop en gebruik status indicator
zijn te vinden op het frontje van de Scaffmover
(Het diode licht kan mogelijk moeilijk te zien zijn
in sterk zonlicht):

Gebruik
status

De rijrichting knoppen op de afstandsbediening:
Voorwaarts: ( );Rechtsdraaien: ()
Achteruit: ( );Linksdraaien: ()

Start/Stop
Knop

Batterij indicator
De batterij indicator geeft de status weer voor gebruik van de
Scaffmover. Als de indicator weinig lampjes weergeeft dan kan het zijn
dat de Scaffmover niet meer op de juiste manier te gebruiken is.
Als de indicator in zijn geheel slecht te zien is, dan kan het zijn dat de
batterij van de afstandsbediening vervangen dient te worden. Dit kan
resulteren in een slecht functionerende Scaffmover.

Maneuvreren met de Scaffmover.
Het Scaffmover logo van de afstandsbediening dient altijd leesbaar naar boven gehouden te worden.
Beide handen dienen gebruikt te worden tijdens het bedienen van de Scaffmover. Houd hierbij altijd de
afstandsbediening horizontaal.
Voorwaarts: Om voorwaarts te verplaatsen dient u de voorwaarts knop () ingedrukt te houden.
Achterwaarts: Om achterwaarts te verplaatsen dient u de achterwaarts knop () ingedrukt te
houden.
Draaien: Om te draaien, drukt u op de voorwaarts knop () of de achterwaarts knop ()
tegelijkertijd met de rechtsdraai knop () of linksdraaiknop (). De Scaffmover zal enkel draaien
indien u eerst de voorwaarts of de achterwaarts knop ingedrukt heeft en hierna de linksdraai of
rechtsdraai knop indrukt
Stop: Om te stoppen dient u enkel alle knoppen los te laten. Na 15 seconden zal de
afstandsbediening automatisch uitschakelen.
Versnellen: Om te versnellen dient u de voorwaarts of achterwaarts knop in te drukken en hierna
tegelijkertijd de versnelknop in te drukken. Sturen is op dit moment niet mogelijk. u dient hiervoor
naar de normale snelheid over te gaan.

Uitschakelen van de Scaffmover.
De Scaffmover zal automatisch afsluiten na 6 uur indien de afstandsbediening in deze periode niet
gebruikt word. De batterij gebruikt in deze sluimerstand wel stroom. Aangeraden word dan ook om
de batterij op nieuw op te laden.
Wanneer u de start/stop knop indrukt dan kunt u ook gelijk de Scaffmover uitschakelen, het indicator
Led lampje zal uitschakelen. Afsluiten van de afstandsbediening: Druk tegelijkertijd op de
linksdraaiknop (), en de linksdraaiknop () De afstandsbediening zal uitschakelen. Het indicator
display zal uitgaan.

NA GEBRUIK: Ontkoppelen, Schoonmaken, Opslaan, en Onderhoud.
Ontkoppelen van de Scaffmover
Laat nooit de Scaffmover vastzitten aan de kamersteiger wanneer u de kamersteiger met de hand verplaatst.
Het is belangrijk om de Scaffmover ten alle tijden na gebruik op te ruimen, en op te slaan samen met de
oplader en afstandsbediening in een hiervoor geschikte schone ruimte.
Wanneer u gereed bent met uw werkzaamheden op de kamersteiger, simpel til de kamersteiger op zodat het
verenstatief vrij komt van de kamersteiger. U kunt nu de kamersteiger naast de Scaffmover neer zetten.
Schoonmaken
Als u de Scaffmover gebruikt heeft in een vochtige of vuile ruimte, dan kunt u de Scaffmover schoonmaken
op de volgende manier:
Verwijder kiezels, modder, stof van de rupsbanden. Hierna kunt u hem voorzichtig schoonmaken met een
vochtige doek of borstel gebruik hierbij enkel schoon leiding water. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of
een hogedrukspuit. De Scaffmover IS NIET waterproof.
Opslag
Sla de Scaffmover op in een droge en vorstvrije ruimte.
Sla de Scaffmover nooit op in direct zonlicht of in of in ruimte met hoge temperaturen. Hoge temperaturen
kunnen tevens de batterij sneller leeg laten lopen.
Onderhoud
De Scaffmover dient minimaal elke twee maanden gebruikt te worden om de batterij gezond te houden.
Als de Scaffmover niet gebruikt word binnen twee maanden, is het aan te raden om de batterij tussentijds op
nieuw op te laden en voor een korte periode de Scaffmover te gebruiken. Dit om een lange levensduur van
de batterij te kunnen garanderen.
Een service beurt na 2 maanden is aan ten zeerste aan te raden, laat onderhoud enkel door goedgekeurd
personeel uitvoeren die opgeleid zijn door Kronings ApS.
Repareer
Voor reparatie neemt u contact op met de lokale Scaffmover dealer.
Klachten
In het geval van een claim met betrekking tot dit product, neem alstublieft contact op met uw lokale
Scaffmover dealer. Vermeld hierbij: De reden van de klacht en of defect, tevens vermeld hierbij de datum
aankoop. Stuur hierna tevens een kopie van de aankoopbon naar de Scaffmover dealer. Klachten zonder
geldig aankoopbewijs worden niet in behandeling genomen.
Kinderen
Vergewis u ervan dat kinderen onder de leeftijd van 4 jaar niet in aanraking kunnen komen met plastic of
kleine onderdelen van de Scaffmover of van plastic of kleine onderdelen van de verpakking, Er bestaat een
kans op verstikking met deze materialen. Kinderen mogen nooit de Scaffmover gebruiken op enige wijze dan
ook. Tevens kan er PBA in voorkomen dat schadelijk is voor kinderen en of volwassenen die het plastic in
hun mond stoppen.
Kronings ApS
Susaavaenget 1, DK-6710 Esbjerg V, Denmark
www.kronings.com

