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Mast Uittrekken / Intrekken: druk gelijktijdig 
op de activeringsschakelaar en de 
verschillende bewegingsschakelaars om de 
bewegingen van de machine uit te voeren.

Grond controlebox: zet de sleutel in de grond
controle stand.

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

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

Als de grondcontroles niet werken, doud de
drukknop (1) op de voorkant van de machine
ingedrukt om de mast te laten dalen.

De activeringsbediening ingedrukt houden 
om de verschillende bewegingen uit te 
voeren.
Het loslaten van de activeringsbediening zal 
de bewegingen stoppen.

Naar boven navigeren

Heffen mast

Dalen mast

Activeringsschakelaar

Naar beneden navigeren

Een keuze annuleren

Een keuze in het menu valideren

Controlelampje storing machine

Overbelasting of controlelampje
weegsysteem

HAULOTTE ACTIV’SCREENGEBRUIK MACHINE VIA DE 
GROND CONTROLEBOX

NOODSTOP

KENNISMAKINGS
HANDLEIDING

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

4 Uitschakeling: vanaf de
bedieningspost beneden,
draai de sleutel in de O.
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EEN OPERATOR REDDEN

+
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.

STAR 6
STAR 13

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.

Deze gids is uitsluitend
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GEBRUIK MACHINE VIA DE PLATFORM
CONTROLEBOX

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

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

EXTENSIE PLATFORM 
(INDIEN AANWEZIG)

Zorg dat het uitbreidingsdek in de vergrendelde
positie staat.

Druk op het pedaal (1) om de vergrendelingspen 
van het uitbreidingsdek te ontgrendelen.

Duw terwijl u pedaal (1) ingedrukt houdt, de 
relingen van het uitbreidingsdek naar de 
uitgetrokken positie.

Om het uitbreidingsdek uit te trekken, drukt u 
op het pedaal en trekt u de rails van het 
uitbreidingsdek naar binnen naar de 
vergrendelde positie. Laat het pedaal los.

Claxon

Lampje batterijlading:

Geladen accu's

Knipperend lampje: 40% lading
resterend

Permanent opgelicht: 20% lading
resterend. De batterijen opnieuw opladen.

Controlelampje storing machine

Overbelasting gondel of controlelampje
weegsysteem

Controlelampje helling

Grond controlebox: zet de sleutel in de
platform controle stand.

Verplaatsing, Tillen: duw de schakelaar naar
rechts om de rijbewegingen uit te voeren of 
naar links om de mast op te heffen/te laten 
zakken. Druk op de knop van de regelaar(2) 
en verplaats de regelaar in de gewenste 
richting.

WEERGAVEPANEEL

1

KENNISMAKINGS
HANDLEIDING

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.

STAR 6
STAR 13
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Richting: druk de richtingsknop 
(richtingsrocker) (1) in de 
gewenste richting.
Alle bewegingen: druk op de 
knop van de regelaar(2) en 
verplaats de regelaar in de 
gewenste richting.

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