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GEBRUIK MACHINE VIA 
DE GROND CONTROLEBOX

Controleer of de noodknoppen op de
bedieningspost boven niet zijn ingedrukt,
anders trekt u ze uit.

Gebruik van de grondcontroles                        uit om 
het platform aan de grond te brengen. 

Als de grondcontroles niet werken, drukt u 
gelijktijdig op de overriding knop en de 
bewegingsbediening om het platform naar
beneden tehalen.

NOODSTOP

Uitschakeling: vanaf de
bedieningspost beneden, draai 
de sleutel in de O.

Druk op de noodstopknop om
onmiddellijk alle
machinebewegingen stil te zetten.

IN GEVAL VAN DEFECT VAN DE VOEDING
Druk op de activeringsschakelaar en een 
bewegingsschakelaar om het platform op de grond 
te zetten.
De autonomie is beperkt.

EEN OPERATOR REDDEN

HAULOTTE ACTIV’SCREEN

Terug naar Startscherm

Navigeer naar links

Navigeer naar rechts

Terug naar het vorige scherm

Naar boven navigeren

Naar beneden navigeren

Een keuze annuleren

Een keuze in het menu valideren

Grond controlebox: zet de sleutel in de grond
controle stand en start de machine door op 
de START/STOP knop te drukken.

Druk gelijktijdig op de activeringsschakelaar 
en de verschillende bewegingsschakelaars 
om de bewegingen van de machine uit te 
voeren.

Druk nogmaals op de START/STOP knop om 
de machine te stoppen.
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START / STOP

HA 26 RTJ 
HA 26 RTJ O 
HA 26 RTJ PRO
HA 80 RTJ O 
HA 80 RTJ PRO
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START / STOP

Deze gids is uitsluitend 
bedoeld om u vertrouwd met 
te maken met de machine.
Voor gebruik dient men de
gebruikershandleiding te lezen,
een risico-analyse uit te voeren
om te controleren of de 
machine geschikt is voor het op 
despecifieke locatie uit te 
voeren werk en de machine te 
inspecteren.

N.B.: De Activ’Screen wordt automatisch in
slaapstand gezet als deze langere tijd niet wordt
gebruikt. Om de Activ’Screen weer in te schakelen,
draait u de sleutelschakelaar naar de positie OFF
en volgt u de startprocedure.

Geb
het 

Als d
gelij
bew
bene

p

TOR REDDEN

+

+

+
.



haulotte.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17

5

+

START / STOP

1

2

3

4

GEBRUIK MACHINE VIA 
DE PLATFORM CONTROLEBOX

NOODSTOP
Druk op de noodstopknop om
onmiddellijk alle 
machinebewegingen stil te zetten.

WERKEN OP MOEILIJK TERREIN
Om de tractie op moeilijk terrein te 
verbeteren, houdt u de diff lock 
schakelaar ingedrukt.

ACTIV’ SHIELD BAR: SECUNDAIRE
VEILIGHEIDSRELING (INDIEN GEMONTEERD)

Stroom ON
Machine voorverwarmen
Laag brandstofniveau
Machine waarschuwing
Machine uitschakeling
Regeneratie DPF vereist (Indien Gemonteerd)
Bezig met regeneratie DPF (Indien Gemonteerd)
Regeneratie DPF geblokkeerd (Indien
Gemonteerd)
Selectie beladingslimiet 250 kg (550 lbs)
Pedaalschakelaar / 
Stop Emission System
Defect
Hellinglimiet
Werkbereik limiet
Overbelading alarm
Toren 180° gedraaid
Platformcompensatie
Selectie beladingslimiet 350 kg (770 lbs)

Dit is een voorziening die ontworpen is om het risico
op beknelling tegen het controlepaneel te beperken
als het platform zich in nauwe ruimtes bevindt.
De ASB is actief als op hoogte wordt gewerkt, en
inactief als de machine in de lage stand staat of is
gestopt.

- Knipperend licht: machine is stationair in de
ASB zone
- Licht aan: ASB is actief

Als de ASB naar voren wordt gedrukt, stoppen alle
bewegingen.
Alleen bewegingen die beknelling verhinderen zijn
toegestaan.
Om de ASB te resetten laat u de stangn het 
pedaalschakelaarl en de bedieningscontroles 
los en drukt u vervolgens opnieuw op het 
pedaalschakelaar.

ACTIV’ LIGHTING SYSTEM
Verlichting van de bedieningspost en
van de omgeving van de machine.

STOP EMISSION SYSTEM
Het Stop Emission System schakelt
de motor automatisch af na een
bepaalde periode van inactiviteit en
start de motor weer als de
pedaalschakelaar wordt ingedrukt.
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HA 26 RTJ 
HA 26 RTJ O 
HA 26 RTJ PRO
HA 80 RTJ O 
HA 80 RTJ PRO

Deze gids is uitsluitend 
bedoeld om u vertrouwd met 
te maken met de machine.
Voor gebruik dient men de
gebruikershandleiding te lezen,
een risico-analyse uit te voeren
om te controleren of de 
machine geschikt is voor het op 
despecifieke locatie uit te 
voeren werk en de machine te 
inspecteren.

Grond controlebox: zet de sleutel in de
platform controle stand en start de machine 
door op de START/STOP knop te drukken.

Druk gelijktijdig op de pedaalschakelaar en 
de verschillende bewegingsschakelaars om 
de bewegingen van de machine uit te voeren.

Druk nogmaals op de START/STOP knop 
om de machine te stoppen.

Controleer of de noodknoppen op de
bedieningspost boven niet zijn ingedrukt,
anders trekt u ze uit.

N.B.: De Activ’Screen wordt automatisch in
slaapstand gezet als deze langere tijd niet wordt
gebruikt. Om de Activ’Screen in te schakelen,
drukt u op de noodstopknop en volgt u de
startprocedure.

Uitschakeling: vanaf de
bedieningspost beneden,draai 
de sleutel in de O.
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