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Bedieningspanelen:  
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Indicatorpaneel op grondbedieningsstation 
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Indicatorpaneel op bovenbendieningsstation 
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Bedieningsprocedure: 
 
Indien de arm(kooi) naar boven staat bij aankomst: 

1) Neem plaats bij de benedenbediening(naast het toestel), RODE NOODSTOP, uittrekken. 
2) CONTACTSLOT VOOR SELECTIE op grondbediening zetten(zie kleurcode). 
3) Motor starten met MOTORSTARTSCHAKELAAR naar boven te drukken tot de motor gestart is. 
4) Om de kooi te laten zakken: FUNCTIE-ACTIVEER-SCHAKELAAR(=MOTORSTARTSCHAKELAAR), 

naar onder ingedrukt houden. 
5) Bedien betreffend tuimelschakelaar aan de hand van de markeringen op het 

bedieningspaneel om de kooi te laten zakken. 
!!DE RIJ-EN STUURFUNCTIES ZIJN NIET BESCHIKBAAR VANAF DE GROND/BENEDEN-

BEDIENING!! 
 
Indien de kooi beneden staat bij aankomst: 

1) Zet contactslot voor selectie op bovenbediening(zie kleurcode). 
2) Neem plaats in de kooi. 
3) Beveilig uzelf met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen 
4) Controleer of de rode noodstoppen zijn uitgetrokken (de noodstop van zowel de beneden al 

bovenbediening moet uitgetrokken zijn). 
5) Start te de motor door de motorstartschakelaar ingedrukt te houden tot de motor gestart is.  

!! DRUK DE VOETSCHAKELAAR NIET IN WANNEER U DE MOTOR START!! 
 
Bewegen met de machine: 
  ALS DE MOTOR GESTART IS KUNT U BEWEGINGEN UITVOEREN 
RIJDEN: 

1) Druk de voetschakelaar in. 
2) Verplaats de joy-stick langzaam in de richting die wordt aangegeven  driehoeken(vooruit of 

achteruit). 
3) Om de snelheid te verhogen: verplaats de rij-joystick langzaam uit het midden. 
4) Om snelheid te verminderen/stoppen: zet de rij-joystick langzaam naar het midden toe of 

laat de voetschakelaar los om te stoppen. 
5) Via de aanduiding driehoeken kan u de rijrichting bepalen. 

!! DE RIJSNELHEID VAN DE MACHINE WORDT BEPERKT ALS DE ARMEN GEHEVEN ZIJN!! 
 
STUREN: 

1) Druk de voetschakelaar in 
2) Draai de wielen door middel van de duimschakelaar op de rij-joystick. 
3) Als de wielen in gewenste rijrichting staan kan u zich in de gewenste richting verplaatsen 

door in deze richting te rijden 
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BEWEGEN VAN DE ARM: 
1) Druk de voetschakelaar in. 
2) Bedien de betreffende tuimelschakelaars of  joystick aan de hand van de markeringen op het 

bedieningspaneel. 
3) Als u op de gewenste werkhoogte of positie bent hoeft de machine niet te blijven draaien, u 

kan de mahcine stilleggen door de noodstop te activeren 
4) Om de machine opnieuw op te starten trekt u de noodstop uit en start u de machine zoals 

eerder besproken. 
 
GENERATOR: 

1) Zet om de generator te bedienen de generatortuimelschakelaar in de stand “aan”. 
2) De motor blijft draaien  MAAR(!!) DE RIJ- EN PLATFORMFUNCTIES WERKEN NIET!! 
3) Zet om de machinefuncties weer in te schakelen de generatortuimelschakelaar in de stand 

uit alle functies werken. 
 
INSTELLING MOTORTOERENTAL: 

 
!! WIJ RADEN AAN OM HET TOESTEL ALTIJD OP HOOGTOERENTAL TE LATEN STAAN OM 

GOEDE WERKING VAN HET TOESTEL TE VERZEKEREN!! 
1) Als de voetschakelaar niet wordt ingedrukt draait de motor stationair op het laagste 

toerental. 
 

 
2) Bovenste stand: Hoog toerental/snelheid op vlakke ondergrond. 
3) Midden stand: Laag toerental/snelheid op vlakke ondergrond 
4) Onderste stand: Hoog toerental op oneven ondergrond(meer koppel om over oneven 

ondergrond te rijden)  
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TROUBLESHOOTING: 
 

1) Het toestel start niet: - één of beide noodstoppen zijn geactiveerd.--> Deactiveren van de 
noodstoppen. 

2) Het toestel start niet: - Contactslot voor selectie staat op “0”.--> maak een selectie tussen 
beneden- of boven bediening en probeer opnieuw. 

3) Het toestel start niet: - Generator is nog actief.--> zet generatortuimelschakelaar op “uit”. 
4) Het toestel start niet: - Geen brandstof aanwezig.--> Tank het toestel met rode extra 

gefilterde diesel. 
5) Het toestel start niet: - Problemen met de batterij.--> Neem contact met ons op : 

09/326.76.60 
6) Het toestel start niet: - Voetpedaal ingedrukt.--> voetpedaal deactiveren door voet van de 

pedaal te halen. 
7) Toestel valt stil tijdens werken: Brandstoftank leeg.--> Tank het toestel met rode extra 

gefilterde diesel. 
8) Toestel valt stil tijden werken: Indien geen lege tank neem contact met ons op: 

09/326.76.60. 
9) Blijven aanhoudend alarm te horen: Toestel staat te schuin.--> Verplaats het toestel en 

probeer opnieuw. 
10) Machine wil geen enkele beweging meer doen, alarm is hoorbaar en indicatielampje licht op. 

: Overgewicht.--> haal gewicht uit de kooi en probeer opnieuw. 
11) Machine wil geen bewegingen meer maken en alarm is hoorbaar:  

Machine staat te schuin.--> verplaats de machine en probeer opnieuw. 
12) Volgend symbool licht op: 

  en u kan geen enkele beweging meer doen: voetpedaal te lang ingedrukt 
zonder beweging of actie te doen.--> laat het voetpedaal los en druk het opnieuw in om een 
beweging te maken. 

13) Volgend symbool licht op: 

: Kan duiden op symsteemstoring, bij ondervinden van hinder gelieve ons te 
contacteren. 
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14) Volgend symbool licht op: 

: Brandstofniveau controleren. 
15) Volgend symbool licht op: 

: dit is geen alarm, dit wil zeggen dat de machine in kruipstand staat. U kan de 
kruipsnelheid deactiveren door de functieregelaar(grote ronde knop op het dashboard) te 
verdraaien. 
 

 

BIJ ANDERE PROBLEMEN OF VRAGEN GELIEVE ONS TE CONTACTEREN 
09/326.76.60 
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