Miniexcavators – Undercarriages - Minidumpers – Skid Steer Loaders – Aerial Platforms
ATTENTION: THIS BOOKLET DOESN'T SUBSTITUTE THE OPERATION AND MAINTENANCE
MANUAL. IT’S NECESSARY TO READ CAREFULLY AND UNDERSTAND THE OPERATION AND
MAINTENANCE MANUAL BEFORE CARRYING OUT ANY MANOEUVRE WITH THE MACHINE.

KORTE INSTRUCTIE HINOWA LIGHTLIFT 15.70 & 13.70 PERFORMANCE
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Om de machine te starten moeten de
hoofdschakelaar en de hoofdsleutel AAN staan,
daarna moet de nood STOP knop op de
afstandsbediening
ingedrukt
en
losgelaten
worden, zoals te zien op de afbeelding hiernaast.
Als alle nood STOP knoppen zijn losgelaten,
kunnen de brandstofmotor of elektromotor
aangezet worden door op de bijbehorende
knoppen te drukken op de afstandsbediening (zie
foto bovenaan).
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Note1: Op benzine machine wanneer de motor koud is, wanneer deze aanstaat,
is het mogelijk deze op te warmen door op de “OPWARM” knop op de
afstandsbediening te drukken, de motor zal voor 20 seconden sneller gaan
draaien.
RUPSBAND BEWEGINGEN
Alle stempelpoten moeten van de grond zijn om de
rupsbanden te bewegen, anders zal het icoon hier
links op het scherm verschijnen. Wanneer jibarm is
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verwijderd van zijn steun (LL1570), of leeg
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gehouden worden (LL1370) zoals herinnerd word
door de afbeelding aan de rechterkant. In dit geval
moet de bediener vanaf de grond bedienen met de
afstandsbediening in zijn handen.
Om de rupsbanden te bewegen, bedien de rode joystick op de
afstandsbediening. Om de jibarm te openen (met de bak eraf in
BAK MOET
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de LL15) bedien de jibarm joystick. Om de snelheid aan te passen
(LL1370)
moet je knop nr.5 op de afstandsbediening gebruiken.
Note2: Jibarm moet dicht zijn voordat stempelpoten kunnen bewegen.
Note3: In bijzondere omstandigheden, kan de snelheid van de rupsbanden
automatisch gelimiteerd worden door snelheid controle welke onveilige situaties kan
voorkomen.
STEMPELPOTEN BEWEGINGEN
Machine moet perfect gesloten en uitgelijnd zijn voordat de
stempelpoten bewogen kunnen worden, dus alle masten en
de jibarm gesloten en de mastdelen zo gedraaid als
aangegeven door de uitlijn pijlen (zie foto hiernaast). Het
TRANSPORTSTAND icoon (zie foto onderaan) laat de
gesloten en uitgelijnde positie zien. Om de stempelpoten te
bedienen kan de afstandsbediening in de bak gebruikt
worden of door iemand op de grond met de
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afstandsbediening in de hand.
AUTOMATISCHE STABILIZATIE:
Om de machine automatisch te stabiliseren moet de machine gesloten en
uitgelijnd zijn. Blijf de groene knop (n.7) op de afstandsbediening ingedrukt
houden en de automatische stabilisatie zal vanzelf starten. Die procedure zal
compleet zijn wanneer er op het scherm OK samen met het MACHINE

Stempelpoot icoon verschijnt zoals afgebeeld op het volgende voorbeeld. Pas als
het afstempelen voltooid is kunnen de mastdelen pas bewegen.
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HANDMATIGE STABILISATIE:
Het is ook mogelijk de stempelpoten één voor één te bewegen door op de blauwe
knop (nr.2) te drukken en de indicaties te volgen die op het scherm tevoorschijn
komen. Wanneer alle stempelpoten op de grond staan blijft de automatisch
stabilisatie nog steeds de aangeraden procedure.
AUTOMATISCH INTREKKEN STEMPELPOTEN:
Om de machine in transportstand te zetten moeten de mastdelen gesloten en
uitgelijnd zijn, houd daarna de gele knop (nr.1) ingedrukt, alle stempelpoten
moeten volledig omhoog gehaald zijn tot het einde van hun slag.
MASTDELEN BEWEGEN:
Om de mastedelen te bewegen moet de
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afstandsbediening vergrendeld in de houder van de
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werkbak zitten. Het bovenste deel kan pas
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bewegen wanneer de machine is afgestempeld
waarmee het MACHINE GESTABILISEERD icoon zal
verschijnen op positie 5 op het scherm. Als een
stabilisatie voorwaarde ontbreekt en de joystick
wordt bewogen zal deze ontbrekende voorwaarde
worden weergegeven als “FAIL”.
 ST”X” FAIL laat zien dat stempelpoot “X” de grond niet
aanraakt.
 INCL FAIL betekent dat de machine niet waterpas staat
afgestempeld.
 LOAD FAIL betekent dat de bak overbeladen is (meer dan
230Kg in de bak dus meer dan 280 Kg gelezen door het
ST1
invoer menu).
 BASKET FAIL betekent dat de afstandsbediening niet
vergrendeld in de houder van de werkbak zit (hij voelt de
magneet van de afstandsbediening houder niet).
 PEDAL (OPTIONAL) FAIL betekent dat de pedaal optie
is geactiveerd en dat het pedaal niet goed genoeg
wordt ingedrukt om beweging toe te staan.
 AUTOST FAIL betekent dat de auto-stabilisatie procedure
BASKET FAIL
niet volledig compleet is.

Nadat het werk klaar is, sluit alle mastdelen voorzicht en volledig en lijn de
draaikrans uit door naar de gele pijlen te kijken. Daarna kunnen de stempelpoten
omhoog gehaald worden en de rupsbanden kunnen bewegen.
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