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1 Inledning
1.1 Användningsområde och syfte
ErGoCarrier 4WD(omnämns EC) är avsedd som hjälpmedel vid lasttransporter,
dragning av släpvagnar, industrivagnar eller liknande, kopplade och framförda på
det sätt som behandlas i denna bruksanvisning.
EC är konstruerad och tillverkad i Sverige av We-Make AB.
1.2 Använda symboler, skyltning

Beskrivning av skyltar
1. Max 500kg
2. Information om parkeringsbromsens funktion, Varning! Med tillkopplad last,
parkera inte EC i lutning. Allmänna instruktioner.
3. Varning! Använd endast medföljande laddare.
4. Signalhorn
5. Inaktivera parkeringsbroms

2 Säkerhet
2.1 Säkerhetsföreskrifter
EC får endast framföras av personer införstådda i säkerhetsföreskrifterna. Eftersom
EC har en unik utformning rekommenderas användaren öva under säkra
förhållanden innan maskinen tas i bruk.
EC har kapacitet att dra och bära tunga laster vilket inte alltid upplevs av
användaren. Tungt lastad vagn i rörelse medför hög rörelseenergi, vilket kan ge
upphov till farliga situationer i samband med bromsning.
EC får under inga omständigheter ändras, tillbyggas eller omkonstrueras utan
samråd med Ergostore Europe AB. Vid överträdelse upphör garantin att gälla.
EC har 1 års garanti och omfattar produkten i sin helhet, dock inte batterier.
Garantin upphör att gälla om EC handhavas på ej tillbörligt sätt.
Korrekt handhavande är beskrivet i denna bruksanvisning.
Överlåts EC till tredje part, är säljaren skyldig att förse köparen med denna
bruksanvisning.
Använd alltid skyddsskor när du framför EC.

2.2 Behörig person
En behörig person är en specialist inom industritruckar och har:
• Genomgått utbildning och godkänts som servicetekniker
• Många års professionell erfarenhet av industritruckar
• Kunskap om bestämmelser för förebyggande av olyckor
• Kunskap om relevanta nationella tekniska bestämmelser.
Den behöriga personen kan bedöma industritruckars skick avseende
funktion och säkerhet.

3 Allmänna översikter
3.1 Maskinmärkningsskylt
Maskinmärkningsskylten sitter på EC’s på chassits bakre gavel.

Maskinmärkningsskylten på bilden är generell.

3.2 Reglage

1. På/Av-knapp
2. Gashandtag, steglös
3. Parkeringsbroms inaktivering
4. Signalhorn
5. Nödbroms (typ ”Belly Button”)

3.3 LED-indikator
EC:s LED-indikator är multifunktionell och kan förutom att förmedla batteriernas
status, även ge information om maskinens status i form av blinkningar.
- Grönt sken indikerar att det finns gott om ström i batterierna, rött sken att det
snart är slut. När batterinivån sjunkit tillräckligt lågt, blinkar LED-indikatorn och
det hörs ett ”Pip”. Detta betyder att batterierna måste laddas och är även en
funktion för att skona batteriernas livslängd.
- 1st LED-lampa blinkar:
Ladda batterierna
- 6st LED-lampor blinkar:
Nödstopp intryckt
- 7st LED-lampor blinkar:
Tryckt på inaktiveringsknappen för
Parkeringsbromsen då EC ej stått stilla.
Fel på Accelerationsknappen.
Gashandtaget varit intryckt när
EC har slagits på.
- LED-Indikatorns stapel vandrar från sida-till-sida:
Accelerationsknappen har varit intryckt när EC har slagits på.

OBS! Vid alla andra fall av indikation från LED-indikatorn, kontakta din
närmsta ”Behöriga person” eller Ergostore Europe AB.

3.4 Batterier
EC är utrustad med två stycken seriekopplade 12V AGM blybatterier.
Batterierna är slutna och helt underhållsfria, men livslängden påverkas av hur EC
används.
Ladda batteriet efter varje arbetspass om du använder maskinen flitigt under
arbetspasset. Detta för att säkerställa att det alltid finns ström kvar att disponera och
det ökar samtidigt batteriernas livslängd. Använd endast medföljande laddare och
ställ in den på AGM-läge. Om EC piper och en LED-lampa blinkar, måste
batterierna laddas.
Om EC inte kommer att användas under en längre tidsperiod, anslut laddaren i
AGM-läge. Detta är absolut kritiskt för batterierna om EC står i minusgradig miljö.
4 Användning
4.1 Start och funktionstest
För att starta EC, tryck på PÅ/AV-knappen på styrarmen. Då tänds LED-indikatorn,
vilket indikerar att EC är redo att användas. Innan användning, utför ett funktionstest
utan att koppla någon vagn. Startar du EC för första gången på arbetspasset, utför
”Daglig tillsyn”(se 5.1 Daglig tillsyn).
4.2 AV/PÅ-knapp och nödstopp
AV/PÅ-knappen återfinns på styrarmen. Nödstoppen sitter på framsidan av
styrarmen och är placerad för att lösa ut om föraren riskerar att klämma sig mellan
EC och omgivande hinder. Nödstoppen måste vara inaktiv när EC slås på.

4.3 Koppling av vagn eller annan utrustning
Vid koppling av vagn eller annan utrustning:
- Kontrollera att kopplinganordnignen är hel
- Kontrollera att alla skruvar sitter som dom ska
Låsmekanism för tillkoppling av vagn eller annan utrustning varierar beroende
på vilken vagn man drar.
OBS! Kontrollera alltid att vagnen är
ordentligt kopplad.

4.4 Körning
EC är ett lastbärar- och draghjälpmedel framtaget för att underlätta arbetet med att
flytta eller dra tunga laster eller vagnar. Vid körning i utförsbacke på halt underlag
bör man backa för att bibehålla kontroll över styrningen, d.v.s befinna sig på
nedersidan av EC.
EC bör inte framföras i backe brantare än 20° när den är kopplad till en vagn.
Tryck på knappen för “Inaktivering av parkeingsbroms”(se 3,2 Reglage), för att rulla
EC manuellt.

4.5 Parkering
Parkera EC på företrädelsevis plant underlag och stäng av maskinen. Kontrollera att
parkeringsbromsen är aktiverad genom att dra ekipaget manuellt.
Parkeringsbromsen är elektromekanisk och går endast att lossa om det finns ström i
batterierna.
OBS! Eftersom EC är relativt lätt i förhållande till de laster den kan flytta,
kan man inte anta att bromskraften är tillräcklig på sluttande mark.
Parkera aldrig EC i brant backe då den är kopplad till lastad vagn!
4.6 Lastsäkring under transport
Parkera EC i ett hörn, vik upp styrarmen och
montera två spännband, över dragkroken och direkt framför
styrarmen.
4.7 Ladda batterierna
Parkera EC(se 4.5 Parkering), stäng av maskinen. På EC’s högra sida
återfinns laddaranslutningen. Öppna locket och koppla inladdaren genom att trycka
in kontakten och vrida.
Säkerställ att laddaren är inställd i läge ”AGM”. Detta indikeras med en gul-orange
LED-lampa. Koppla sedan laddaren till 230V uttag.
5 Underhåll
5.1 Daglig tillsyn
Innan användning, kolla alltid att EC ser hel och ren ut, att alla skruvar sitter på
plats och att det inte finns några synliga skador på kablage eller mekanik.
Kontrollera parkeringsbromsens verkan(se 4.5 Parkering) samt styrning
draganordningen. Kontrollera att däckens lufttryck är tillräckligt.
Däckens lufttryck är godtyckligt och anpassas lämpligtvis efter underlaget och
temperaturen. För högt lufttryck leder till lägre friktion och stötigare gång.
EC är konstruerad för att klara alla väder. Vid rengöring rekommenderas dock att
inte spola av maskinen med vattenslang eller högtryckstvätt. Blås av den värsta
smutsen med tryckluft och torka av maskinen med fuktig trasa.

6 Teknisk specifikation

7 Elschema
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EC-Declaration of Conformity
in accordance to
Machinery Directive, 2006/42/EG, Appendix 2A
We-Make AB
Lärlingsgatan 29B, SE-904 22, Umeå, Sweden
hereby declare that the following product,
ErGoCarrier 4WD - Electric Carrier
Serial number: 0001 and onwards,
is in compliance
with provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC and
applied standards:
- 2006/42/EC, Machinery
- 2014/35/EU, Low Voltage(LVD)
- 2014/30/EU, Electromagnetic Compatibility(EMC)
in association to the following harmonized standards:
SS-EN ISO 12100:2010, SS-EN ISO 13849-1:2015,
SS-EN ISO 60204-1:2007/A1:2009 and
SS-EN 12895:2000.
We-Make AB is responsible for compiling the technical documentation
and report this if the lawful authority so requires.
Compiler of documentation:
Linus Löfmark, We-Make AB
Umeå, 2021-05-27
Anders Körning, CEO
We-Make AB

