Eenpersoonshoogwerker werkhoogte 8,1 meter niet-zelfrijdend
Grondbediening

Platformbediening

1 Rode noodstopknop
2 Contactslot
3 Stempelbegrenzerlampjes (vier)
4 Indicatielampje ‘accu bijna leeg’ voor hulpsysteem voor neerlaten platform
5 DC-modellen: indicatielampje ‘accu bijna leeg’
6 Voedingslampje
7 Knop voor hulpsysteem neerlaten platform
8 Luchtdrukmeter
9 Knop voor activering bedieningselementen
10 Op/neer-schakelaar

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met 0900-7474747
Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via 0515-745019
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

1 Hijsoog
2 AC-modellen: zekering
3 Opbergsteun voor stempel
4 Opsluitpen achteroverhelframe veerpootopbergsteun
5 Achteroverhel-veerpoot
6 Zwenkwielvergrendeling
7 Achteroverhelframe
8 Aanslagbeugel voor laden
9 Draaistang voor laden
10 Vorkheftruck pocket
11 Stelknop smeerinrichting luchtleiding
12 Luchttoevoer voor machine
13 Smeerinrichting luchtleiding
14 DC-modellen: accupak met lader
15 Hydraulische groep
16 Lierbevestigings-/ vastzetpunt

17 Waterpas
18 Basis
19 Schuivende T-handgreep
20 AC-contactdoos
21 Platformbediening
22 Opbergruimte bedieningshandleiding
23 Nooddaalventiel (onder machine)
24 Basisopbergsteun voor stempel
25 Stempel met nivelleringskrik
26 Stempelborgpen
27 Platform
28 Platformtoegangsmiddenstuk of -hek
29 Voeding machine
30 Grondbediening
31 Mast

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met 0900-7474747
Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via 0515-745019
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Gebruik van de machine
1 Plaats de machine op een stevige ondergrond recht onder het gewenste werkgebied.
2 Sluit de juiste krachtbron aan: sluit de machine aan op een geaarde 15A AC-voeding. Gebruik een
3,3 mm2 3-kabel geaard verlengsnoer van max. 13 m.
3 Steek de sleutel in het contactslot en draai deze naar platformbediening.
4 Trek de rode noodstopknop van de grondbediening uit naar de stand aan.
5 Draai de rode noodstopknop van de platformbediening om deze vrij te zetten. Resultaat: het
voedingslampje dient aan te gaan.
6 Selecteer een stempel en schuif deze in een basisopbergsteun totdat de
stempelborgpen vastklikt. Stel de stempel af om de machine vlak te stellen en
de basiszwenkwielen enigszins van de grond omhoog te brengen. Stel de
machine alleen vlak met de stempels.
7 Controleer de begrenzerlampjes bij de grondbediening. Controleer of het
betreffende lampje brandt.
8 Herhaal deze procedure voor de overige stempels.
9 Stel met behulp van het waterpas de nivelleringskrikken af tot de machinebasis vlak staat.

Noodstop testen
10 Druk de rode noodstopknop van de grondbediening in naar de stand uit.
11 Druk de knop voor activering van de bedieningselementen in en draai de op/neer-schakelaar in de
gewenste rijrichting.
o

Resultaat: de op/neer-functie mag niet in werking treden.

12. Druk de rode noodstopknop vande platformbediening in naar de stand uit.
13. Trek de rode noodstopknop vande grondbediening uit naar de stand aan.
14. Drukdeknopvooractiveringvande bedieningselementen in en draai de op neer schakelaar in de
gewenste rijrichting.
o

Resultaat: de op/neer-functie mag niet in werking treden.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met 0900-7474747
Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via 0515-745019
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