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Bedieningspanelen:  

 
  



 
 

Bedieningshandleiding  

HW16M GENIE Z45-25JDC  versie-2012 2 

  



 
 

Bedieningshandleiding  

HW16M GENIE Z45-25JDC  versie-2012 3 

 



 
 

Bedieningshandleiding  

HW16M GENIE Z45-25JDC  versie-2012 4 

 
 
 
 
  



 
 

Bedieningshandleiding  

HW16M GENIE Z45-25JDC  versie-2012 5 

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. 
3) Om de kooi te laten zakken: FUNCTIESCHAKELAAR, naar links of rechts ingedrukt houden. 
4) 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. 
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). 
 
Bewegen met de machine: 
RIJDEN: 

1) Druk de voetschakelaar in. 
2) Verplaats de joy-stick(15) langzaam in de richting die wordt aangegeven door de gele of 

blauwe 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 van de gekleurde 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(12). 
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. 
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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: - batterijen ontladen.--> laad de batterijen op. 
4) Het toestel start niet: - Problemen met elektronica.--> Neem contact met ons op : 

09/326.76.60 
5) Toestel valt stil tijdens werken: Batterijen ontladen. 
6) Toestel valt stil tijden werken: Indien geen lege batterijen neem contact met ons op: 

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

probeer opnieuw. 
8) U kunt niet meer rijden + volgend lampje licht op. 

: Dit duidt aan dat de arm te ver over gedraaid is(meer dan 160°). 
Houd om te rijden de rijschakelaar naar één van beide zijden vast en verplaats de rij-joystick 
langzaam uit het midden. 

!!HOUD ER REKENING MEE DAT DE MACHINE KAN GAANR RIJDEN IN EEN RICHTING DIE 
TEGENGESTELD IS AAN DE RICHTING WAARIN DE RIJ- EN STUURBEDIENINGSELEMENTEN 

WORDEN VERPLAATST!! 
 

Gebruik altijd de kleur gecodeerde richtingspijlen op de platformbediening en het rijchassis 
om de rijrichting van de machine te bepalen. 

!! PROBEER NOOIT OM VER TE ZWENKEN DOOR DE RIJSCHAKELAAR TE BEDIENEN EN TE 
ZWENKEN, DIT KAN ERNSTIGE SCHADE VEROORZAKEN!! 

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

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

verplaats de machine en probeer opnieuw. 
 

BIJ ANDERE PROBLEMEN GELIEVE ONS TE CONTACTEREN 
09/326.76.60 
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