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午後２時２９分
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Bedieningshendel
Stuurwiel
Claxon
Lichtbediening en richtingaanwijzer
Hefhendel
Kantelhefboom
Knopschakelaar kantelhefboom
Multifunctioneel display (optioneel)
Combinatiemeter
Gaspedaal
Rempedaal
Contactsleutel
Vrijgavehendel parkeerrem
Inching- en rempedaal
Kantelbesturingshendel
Parkeerrempedaal

Tegengewicht
Frame
Vooras
Hefcilinder
Stuurwiel
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火曜日
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INSTRUMENTEN

(1)

Combinatiemeter
1
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2
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Benzine-uitvoeringen
1

4 5 7

2
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9

10
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11

12

13

De meters en waarschuwingslampjes
worden weergegeven in de illustraties
links.
1. Watertemperatuurmeter
2. Urenteller
3. Waarschuwingsindicatie remmen
(OK-monitor: optioneel)
4. Waarschuwingsindicatie sedimenter
(alleen bij dieseluitvoeringen)
5. Brandstofmeter
6. Motorcontrolelampje (alleen bij
benzine-uitvoeringen)
7. Voorgloei-indicatie (alleen bij dieseluitvoeringen)
8. Waarschuwingsindicatie motoroliedruk
9. Oplaadwaarschuwingslampje
10. OPS-indicatie
11. Diagnoselampje
12. Waarschuwingsindicatie luchtzuiveringsinstallatie
(OK-monitor:
optioneel)
13. Waarschuwingsindicatie
koelvloeistofpeil (OK-monitor: optioneel)

Controlemethode voor waarschuwingsindicaties
Controleer of alle waarschuwingsindicaties oplichten als u de contactsleutel
op ON zet.
Opmerking:
Gebruik de lichtbedieningsschakelaar
om de meterverlichtingslamp te controleren.

(1) Start

Waarschuwing
• De voorgloei-indicatie (alleen bij
dieseluitvoeringen) licht slechts
twee seconden op als de temperatuur van de motorkoelvloeistof hoger dan 50°C is.
• Neem contact op met de Toyota dealer
voor een inspectie als een lampje niet
oplicht.

Urenteller functioneert ook
als diagnoselampje
De urenteller is actief als de contactsleutel op ON is gezet. Deze geeft het
totale aantal gebruiksuren van het
voertuig weer.
De eenheid van het cijfer rechts is 1/
10 uur.

Dieseluitvoeringen
Gebruik deze meter voor de timing van
periodiek onderhoud en het vastleggen
van de gebruiksuren.
Als er zich een afwijking voordoet aan
het voertuig (diagnoselampje licht op
of knippert) zullen de foutcode en
urenteller om en om worden weergegeven.
Waarschuwing
Parkeer het voertuig op een veilige plek
en neem contact op met de Toyota
dealer voor een inspectie indien er een
storingscode wordt weergegeven.
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火曜日
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Waarschuwingsindicatie
motoroliedruk

Voorgloei-indicatie
(alleen bij dieseluitvoeringen)

Deze licht op om een lage motoroliedruk weer te geven terwijl de motor
draait.
1. Onder normale omstandigheden licht
de indicatie op als de contactsleutel
op ON wordt gezet en dooft deze als
de motor wordt gestart.
2. Als de indicatie oplicht terwijl de
motor draait, is ofwel het motoroliepeil laag of heeft het smeersysteem een storing. Stop het
gebruik onmiddellijk en neem
contact op met een Toyota dealer
voor inspectie en reparatie.

Geeft de verhitting van de gloeibougies
weer.
Als de contactsleutel op ON wordt
gezet, licht de indicatie op en begint
het verhitten van de gloeibougies.
De indicatie dooft automatisch als de
gloeibougies voldoende verhit zijn. De
motor start eenvoudig zodra de gloeibougies verhit zijn.

Opmerking:
De ‘waarschuwingsindicatie motoroliedruk’ geeft niet het motoroliepeil weer.
Controleer voordat u het voertuig
gebruikt het motoroliepeil met behulp
van de oliepeilstok.

Waarschuwingsindicatie
sedimenter
(alleen bij dieseluitvoeringen)
De sedimenter is een apparaat dat
water van brandstof scheidt.
1. De waarschuwingsindicatie licht op
om aan te geven dat het water in de
sedimenter het vooraf ingestelde
niveau overschrijdt terwijl de motor
draait.
2. Onder normale omstandigheden licht
de indicatie op als de contactsleutel
op ON wordt gezet en dooft deze als
de motor wordt gestart.
3. Als de indicatie oplicht terwijl de
motor draait, moet u het water
onmiddellijk aflaten (zie het hoofdstuk zelf onderhoud uitvoeren voor
aflaatinstructies).

Opmerking:
De voorgloei-indicatie (alleen bij dieseluitvoeringen licht twee seconden op
als de temperatuur van de motorkoelvloeistof hoger dan 50°C is.

Motorcontrolelampje
(alleen bij benzine-uitvoeringen)
1.
2.

Als er zich een storing voordoet in
de motorregeling, licht het display
op om de operator te informeren.
Als de conditie normaal is, licht
het lampje op als de contactsleutel op ON wordt gezet. Het lampje
dooft zodra de motor wordt
gestart.

Waarschuwing
Als het motorcontrolelampje oplicht tijdens het gebruik, stop dan, parkeer het
voertuig op een veilige plek en vraag een
Toyota dealer voor een inspectie.

Waarschuwing
Als u het voertuig blijft gebruiken terwijl
de indicatie is opgelicht, kan dit in een
storing in de injectiepomp en/of schade
resulteren. Laat het water altijd af als de
waarschuwingsindicatie oplicht.
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Waarschuwingsindicatie
opladen
1.

2.

3.

Dit lampje licht op om aan te
geven dat er een afwijking in het
oplaadsysteem is terwijl de motor
draait.
Onder normale omstandigheden
licht de indicatie op als de contactsleutel op ON wordt gezet en
dooft deze als de motor wordt
gestart.
Stop onmiddellijk als het lampje
oplicht terwijl de motor draait en
parkeer het voertuig op een veilige
plek. Zet de motor uit en inspecteer - nadat de motor is afgekoeld
- de ventilatorriem op scheuren of
loszitten. Los het probleem op en
start de motor opnieuw.
Als het lampje niet dooft, heeft het
elektrische systeem mogelijk een
storing.
Neem onmiddellijk contact op met
een Toyota dealer voor een inspectie en reparatie.

OPS-indicatie
Als de operator de bestuurdersstoel
verlaat, licht de OPS-indicatie op om
aan te geven dat het OPS-systeem
wordt geactiveerd (als de operator binnen 2 seconden weer in de bestuurdersstoel zit, kan het hanteren van
ladingen worden voortgezet). Zet de
bedieningshendel in een dergelijke
situatie in de neutrale stand en neem
weer plaats in de bestuurdersstoel.
Waarschuwing
In de volgende gevallen kan er een storing
zijn opgetreden in het OPS-systeem. Parkeer het voertuig op een veilige plek en
neem contact op met de Toyota dealer
voor een inspectie.
• Als de operator de bestuurdersstoel
verlaat, licht de OPS-indicatie niet
op.
• Zelfs als de operator weer in de
bestuurdersstoel gaat zitten, dooft
de OPS-indicatie niet.

nl-10

Watertemperatuurmeter
Geeft de temperatuur van de motorkoelvloeistof weer.
1. Deze meter functioneert alleen als
de contactsleutel op ON staat en
geeft de koelwatertemperatuur
weer op een schaal van 0 tot 10
(van links naar rechts).
2. De operator wordt geïnformeerd
als de watertemperatuur 115ºC of
hoger is (8 blokjes op de schaal),
en bij 9 en 10 begint de indicatie
te knipperen. Ook in dit geval zal
de motorbeschermfunctie worden
geactiveerd en de volledige meter
begint te knipperen om de operator te informeren (voor voertuigen
met een multifunctioneel display
is dit optioneel).
3. Tijdelijke oververhitting kan het
gevolg zijn van lekkende koelvloeistof, een laag motorkoelvloeistofpeil, loszittende ventilatorriem of
andere problemen in het koelsysteem. Neem contact op met een
Toyota dealer voor een inspectie.

Brandstofmeter
(geldt niet voor LPG-uitvoeringen)
Deze geeft de hoeveelheid resterende
brandstof in de tank weer op een schaal
van 1 tot 10.
De eerste twee blokjes gaan knipperen om
de operator te informeren dat het resterende brandstofniveau laag is.
Het neemt even wat tijd in beslag voordat
de indicatie weer stabiel is nadat u hebt
getankt en de contactsleutel op ON staat.
Opmerking:
• Als het werkterrein niet gelijkmatig is,
moet u er rekening mee houden dat
mogelijk niet het juiste brandstofniveau wordt weergegeven.
• Zodra de meter begint te knipperen
dient u zo snel mogelijk te tanken.
• In het geval van dieseluitvoeringen
moet u op tijd tanken want als de tank
helemaal leeg is, moet u lucht aflaten
uit het brandstoftoevoersysteem.
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Diagnoselampje

OK-monitor (optioneel)

Als er een afwijking wordt geregistreerd door de SAS, OPS, minihendel
of automatische snelheidsregeling,
zullen de betreffende lampjes oplichten of knipperen om de operator te
informeren en de diagnosefoutcode
wordt weergegeven in de display van
de urenteller.
Als een van de volgende omstandigheden plaatsvindt, kan er een afwijking
zijn in het systeem. Neem contact op
met een Toyota dealer voor een inspectie.
• De indicatie licht niet op als de contactsleutel op ON is gezet.
• De indicatie licht op als de contactsleutel langere tijd op ON wordt
gezet.
• De indicatie knippert als de contactsleutel op ON is gezet.

Meet het peil van de motorkoelvloeistof en remvloeistof en de status van
een dichtgeslibd luchtzuiveringsonderdeel en parkeerrem. De indicatie
licht op om een probleem weer te
geven. Als de indicatie oplicht terwijl
de contactsleutel op ON is gezet (ongeacht het motortoerental), kan er een
afwijking zijn in het betreffende onderdeel. Neem contact op met een Toyota
dealer voor een inspectie.

Waarschuwing
• Als u het voertuig blijft gebruiken terwijl het diagnoselampje
aan is of knippert, kan dit tot
een storing leiden. Stop alle handelingen en parkeer het voertuig
op een veilige plek als het lampje
knippert of oplicht.
Neem contact op met een Toyota
dealer voor een inspectie. (in het
geval van dieseluitvoeringen kan
het diagnoselampje oplichten tijdens het opwarmen van de motor
na een koude start, maar dit
duidt niet op een afwijking).
• Als de operator lange tijd in de
bestuurdersstoel blijft zitten terwijl de
contactsleutel op OFF staat, kan het
diagnoselampje beginnen te knipperen zodra de contactsleutel op ON
wordt gezet. Als dit gebeurt, ga dan uit
de stoel. Het diagnoselampje zal dan
doven.

(1)
(2)
(3)

Waarschuwing
Voer altijd voor gebruik een controle uit.
Vertrouw niet op de OK-monitor, ook al
licht deze niet op.
(1) Waarschuwingsindicatie remmen
(2) Waarschuwingsindicatie
koelvloeistofpeil
(3) Waarschuwingsindicatie luchtzuiveringsinstallatie

Waarschuwingsindicatie
remmen
Als de parkeerrem wordt gebruikt of
het remvloeistofpeil laag is, zal de
waarschuwingsindicatie oplichten om
de operator te informeren.
1. De waarschuwingsindicatie licht
op als de parkeerrem wordt
gebruikt. Controleer of de waarschuwingsindicatie is gedoofd
nadat u de rem hebt uitgeschakeld zodat u het voertuig kunt
bedienen.
2. De indicatie licht op om de operator te informeren dat het remvloeistofpeil laag is.
Waarschuwing
• Als de waarschuwingsindicatie niet
dooft als de parkeerrem wordt uitgeschakeld, is het remvloeistofpeil mogelijk
laag.
Inspecteer
het
remvloeistofpeil en vul dit indien
nodig aan.
• Neem contact op met de Toyota dealer
als de waarschuwingsindicatie aan
blijft ook al is er voldoende remvloeistof aanwezig.
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Waarschuwingsindicatie
vloeistofpeil
1.
2.

koel-

Als het koelvloeistofpeil van de reservetank
van de radiator laag wordt, zal de indicatie
oplichten om de operator te informeren.
Als de indicatie oplicht terwijl de motor
draait, geeft dit mogelijk een gebrek aan
koelvloeistof aan. Stop de motor en
inspecteer het koelvloeistofpeil in de
reservetank van de radiator en de radiator zelf. Voordat u het koelvloeistofpeil in
de radiator controleert, moet u eerst
wachten tot deze is afgekoeld omdat deze
bij verhitting mogelijk onder druk staat.

Opmerking:
Zelfs als de waarschuwingsindicatie voor
koelvloeistof niet aan is moet u het koelvloeistofpeil controleren voordat u het voertuig
gaat gebruiken.

Waarschuwing
Neem contact op met een Toyota dealer
als de waarschuwingsindicatie niet dooft
of de zoemer niet stopt terwijl u het rempedaal intrapt.

MULTIFUNCTIONEEL DISPLAY (OPTIONEEL)
(Multifunctioneel display)
(Multifunctioneel display DX-uitvoering)

Waarschuwingsindicatie luchtzuiveringsinstallatie
1.
2.

3.

De indicatie licht op als een luchtzuiveringselement dichtslibt terwijl de motor draait.
Onder normale omstandigheden licht de
indicatie op als de contactsleutel op ON
wordt gezet en dooft deze als de motor
wordt gestart.
Stop alle handelingen en parkeer het
voertuig op een veilige plek als de indicatie oplicht terwijl de motor draait. Stop de
motor en reinig het element en de stofkap. Lees het hoofdstuk Wekelijkse
inspectie voor meer informatie over de
reinigingsmethode.

Waarschuwingsindicatie remmen
(Uitvoeringen met natte rem)

(1)

(1) Waarschuwingsindicatie remmen

nl-12

Als de natte remfunctie abnormaal is, zal het
waarschuwingslampje oplichten en klinkt er
een waarschuwingssignaal om de operator te
informeren. Stop de werkzaamheden en parkeer het voertuig op een veilige plek als de
waarschuwingsindicatie oplicht en de zoemer
klinkt. Activeer de parkeerrem en trap het
rempedaal volledig in totdat de zoemer stopt
terwijl de motor nog draait. Nadat de zoemer is
uitgeschakeld en de waarschuwingsindicatie
is gedoofd, kunt u het werk hervatten.

1

2

3

4

5

(Multifunctioneel display DXuitvoering: voertuigen met automatische snelheidsregeling)

6

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Multifunctioneel display
Toets omlaag
Toets links
Toets rechts
Meterdisplayschakelaar
Schakelaar voor lage snelheidsinstelling (alleen bij DX-uitvoeringen
met
automatische
snelheidsregeling)
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SCHAKELAARS EN HENDELS

• Terwijl de contactsleutel in de stand
OFF staat (motor uit), kan de vork niet
omlaag, zelfs als de hefboom wordt
bediend. Maar als u in de bestuurdersstoel zit en de contactsleutel op ON zet,
kunt u de vork verlagen. (uitgezonderd
uitvoeringen met minihendel). Gebruik
de hefboom alleen als u in het voertuig
zit en de motor hebt gestart. (contactsleutel op OFF = heffen vergrendeld)
• Als het diagnoselampje niet dooft ook al
zit de operator in de bestuurdersstoel, kan
de accuspanning laag zijn. In dergelijke
gevallen moet u het voertuig niet besturen
totdat het lampje dooft, anders functioneert het voertuig mogelijk niet goed. Als
u verplicht bent het voertuig te besturen,
doe dit dan met uiterste voorzichtigheid.
Neem ook contact op met de Toyota
dealer in het geval het lampje niet binnen
1-2 minuten dooft nadat de motor is
gestart of als u de motor een tijdje laat
draaien en vraag om een inspectie (bij dieseluitvoeringen kan het diagnoselampje
een tijdje aan blijven om de motor te verwarmen na een koude start; dit duidt echter niet op een storing in de motor).

Contactsleutel
{ [OFF]..... Motor is uit.
In deze stand kunt u de
sleutel uit het contact halen.
I [ON].......... Motor kan worden bediend.
Bevindt zich een positie
verder (met de klok mee)
dan de stand { [OFF].
De inlaat wordt voorverwarmd voordat een
dieseluitvoering wordt gestart.
START ........ Motor
wordt
gestart.
Bevindt zich een positie
verder (met de klok mee)
dan de stand I [ON].
Laat de sleutel los nadat de motor is
gestart en deze gaat automatisch
terug naar de stand I [ON].
In de koppelomvormeruitvoering start
de motor niet voordat de bedieningshendel in de normale stand
staat.
Waarschuwing
• Gebruik de contactsleutel alleen als u in
de bestuurdersstoel zit. Anders kan de
vork ongecontroleerd gaan bewegen en
een ongeval veroorzaken.
• Als de OPS-indicatie aan is, zet dan
iedere hendel in de neutrale stand en ga
in de bestuurdersstoel zitten.
Controleer daarna of de indicatie is
gedoofd.
• Laat de schakelaar niet in de stand [ON]
staan als de motor uit is. Dit kan tot
overontlading van de accu leiden.
• Zet de schakelaar niet op de stand
START als de motor draait.
• Uit veiligheidsoverwegingen bevelen wij
aan om de motor van een voertuig
alleen te starten terwijl de schuifhendel
van het transmissiedrijfwerk in de neutrale stand staat.
• Activeer de startmotor niet langer dan
30 seconden achtereen.
Zet de schakelaar weer in de stand
[OFF] en wacht minimaal 30 seconden
voordat u probeert te starten.
• In het geval van een contactsleutel met
anti-herstart (optioneel verkrijgbaar)
moet u ervoor zorgen dat u de schakelaar in de stand [OFF] zet voordat u de
motor opnieuw probeert te starten.
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Geïntegreerde lichtbediening en
richtingaanwijzer
(1)

Deze schakelaar met twee standen kan worden gebruikt als lichtschakelaar en als richtingaanwijzer.

Lichtbedieningsschakelaar
(2)

Ongeacht de stand van de contactsleutel
kunt u met deze schakelaar de lichten aanen uitzetten.
Deze schakelaar heeft twee standen. Hieronder
wordt weergegeven welke verlichting wordt
ingeschakeld bij de verschillende standen.
Verlichting

(1) Richtingaanwijzer links
(2) Richtingaanwijzer rechts

Stap 1

Stap 2

−

{

Zij- en achterverlichting
(optioneel)

{

{

Meterverlichting

{

{

Koplampen

Waarschuwing
Laat de lampen - bijvoorbeeld koplampen –
niet langere tijd aan als de motor uit is. Dit
kan tot overontlading van de accu leiden
en daarna kan de motor niet meer starten.
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Richtingaanwijzerschakelaar

Blokkeerfunctie koppelomvormer (optioneel)

Zorgt ervoor dat de richtingaanwijzer
gaat knipperen
Links afslaan ........ naar voren duwen
Rechts afslaan... naar achter trekken
De richtingaanwijzer kan alleen functioneren als de contactsleutel op ON
staat.
De richtingaanwijzer keert automatisch terug naar de originele positie als
u de bocht hebt gemaakt.

Als u op hoge snelheid rijdt en de
bedieningshendel in een andere stand
zet dan de huidige rijrichting, zal deze
functie automatisch het rijden blokkeren en de koppelomvormer in neutrale
stand zetten. Zodra de snelheid onder
de ingestelde snelheid komt terwijl het
voertuig in neutrale stand staat, wordt
de rijrichting automatisch gewisseld.
Als u de rijrichting wilt wijzigen,
bedien dan de bedieningshendel als de
rijsnelheid voldoende is afgenomen.
Neem contact op met de Toyota dealer
als u de snelheidsinstelling wilt wijzigen.
Waarschuwing
• Als de blokkering is geactiveerd moet
u het gaspedaal loslaten en de rem
gebruiken om de snelheid te verlagen.
Nadat het voertuig stilstaat kunt u
langzaam het gaspedaal weer intrappen om verder te rijden. Als u de blokkering opheft terwijl het gaspedaal
ingetrapt houdt, draaien de wielen
mogelijk te snel.

Bedieningshendel

(1)

(2)

(1) Vooruit
(2) Achteruit

Hendel om te schakelen tussen vooruit- en achteruitrijden.
Vooruit ................. naar voren duwen
Achteruit ........... naar achter trekken
De neutrale stand is in het midden
tussen de standen vooruit en achteruit.

• Wissel niet tussen vooruit- en achteruitrijden op hellingen. Als de bedieningshendel wordt gebruikt als u een
helling afrijdt, werkt de blokkeringsfunctie van de koppelomvormer mogelijk niet goed.

Opmerking:
Laat het gaspedaal volledig los, zet de
bedieningshendel in de neutrale stand
en ga in de bestuurdersstoel zitten als
het OPS-systeem is geactiveerd. U
kunt nu opnieuw gaan rijden (ook al
zit de operator in de bestuurdersstoel
is rijden onmogelijk tenzij de bedieningshendel in neutrale stand staat).

Claxon
(1)

Waarschuwing
De motor kan niet worden gestart totdat
de bedieningshendel in de neutrale stand
staat.
Stop het voertuig voordat u wisselt tussen
vooruit- en achteruitrijden.

Druk op de knop in het midden van
het stuurwiel om de claxon te activeren.
De claxon wordt ook geactiveerd als de
contactsleutel op OFF staat.

(1) Drukken

nl-19

nl

05_A5028-0E00_Nl.fm

20 ページ

２００７年７月３日
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Claxon (optioneel)

(1)

(1)

De claxon wordt geactiveerd als de
knop bovenaan de handgreep van de
achterste
stijl
wordt
ingedrukt.
Gebruik deze claxon als u achteruitrijdt.
De claxon wordt ook geactiveerd als de
contactsleutel op OFF staat.

Als u bij een voertuig met een multifunctioneel display DX (optioneel) de
knopschakelaar van de hefhendel
indrukt, wordt het gewicht van de
lading weergegeven.

(1) Drukken

Hefhendel
(1)

(2)

(1) Dalen
(2) Heffen
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Heft en daalt de vork.
Heffen ................ naar achter trekken
Dalen .................... naar voren duwen
De hefsnelheid kan worden bepaald met het
intrappen van het gaspedaal en het naar
achter trekken van de hendel.
De daalsnelheid kan alleen worden bepaald
met het naar voren duwen van de hendel.
Opmerking:
De stationaire functie voor hefsnelheidsverhoging (optioneel) verhoogt de hefsnelheid automatisch als u de bedieningshendel gebruikt.
Waarschuwing
• Laat het gaspedaal volledig los, zet de
bedieningshendel in de neutrale stand
en ga in de bestuurdersstoel zitten als
het OPS-systeem is geactiveerd. U
kunt nu opnieuw gaan rijden (als u in
de stoel gaat zitten terwijl u de hefhendel gebruikt, zal de vork 1 seconde
later reageren).
• Als u in de stoel zit terwijl u de hefhendel op dalen zet, zal de vork niet dalen
en in neutrale stand gaan.
• Gebruik de hefhendel altijd alleen als u
goed in de stoel zit.
• Als de motor is uitgeschakeld (contactsleutel op OFF) en als u de hefhendel
naar beneden duwt, kan de vork niet
naar beneden. Maar als de operator
normaal op de stoel zit en de contactsleutel is op ON gezet, zal de vork
omlaag gaan ook al is de motor uit
(geldt niet voor modellen met minihendel of joystick).

Knopschakelaar hefhendel
(optioneel)

(1) Knopschakelaar hefhendel

Opmerking:
• Gebruik deze functie alleen als u
geen ladingshandelingen uitvoert.
• Denk er altijd aan dat u de positie
van de lading op ongeveer 500 mm
boven de grond en de mast verticaal moet zetten als u de lading
weegt.

Hefvergrendeling met behulp
van contactsleutel

(1)

(1) Ontgrendeling hefvergrendeling

Als de contactsleutel op OFF staat, zal
de vork niet dalen ook al wordt de hefhendel geactiveerd.
Maar als de operator goed in de stoel
zit en de contactsleutel op ON zet, kan
de vork dalen ook al is de motor uit
(behalve bij uitvoeringen met een
minihendel/joystick).
Als de contactsleutel om wat voor
reden dan ook niet op ON kan worden
gezet, moet u de handklep op de olieregelklep onder de voetenplank losmaken en de hefhendel naar beneden
duwen.
Opmerking:
Sluit en vergrendel de klep weer zodra
de vork is gedaald met behulp van de
ontgrendeling van de hefvergrendeling.
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２００７年７月３日

火曜日

午後２時２９分

Kantelhendel
(3)
(1)

(2)

(1) Voorwaarts kantelen
(2) Achterwaarts kantelen
(3) Knopschakelaar hefboom

Kantelt de mast voorwaarts en achterwaarts.
Voorwaarts ........... naar voren duwen
Achterwaarts ..... naar achter trekken
De voorwaartse en achterwaartse kantelsnelheid kan worden ingesteld met
het intrappen van het gaspedaal en
het indrukken van de hendel.
Waarschuwing
• Zorg ervoor dat de bedieningshendels voor het hanteren
van ladingen in neutrale stand
staan voordat u weer in de
bestuurdersstoel
gaat
zitten.
Doet u dit niet, zullen de ladingshanteringsfuncties na 1 seconde
nadat de operator weer op de
stoel zit beginnen met bewegen.
• Bedien de kantelhefboom altijd terwijl
u in de bestuurdersstoel zit.
• Laat het gaspedaal volledig los, zet de
kantelhefboom in de neutrale stand en
ga in de bestuurdersstoel zitten als het
OPS-systeem is geactiveerd. U kunt nu
opnieuw gaan rijden (als de operator in
de bestuurdersstoel zit zonder dat hij
de bedieningshendels voor het hanteren van ladingen in de neutrale stand
zet, zullen de ladingshanteringsfuncties 1 seconde later beginnen met
bewegen).

Knopschakelaar
boom
(1)

kantelhef-

Als u de knopschakelaar van de kantelhefboom indrukt terwijl u wisselt
tussen achterwaarts kantelen en voorwaarts kantelen, zal de vork automatisch op zijn horizontale positie
stoppen.
Het is tevens mogelijk met behulp van
het indrukken van de knopschakelaar
de achterwaartse kantelsnelheid te
verlagen bij een lage hefhoogte.

Automatische vorknivelleringscontrole
Gebruik – terwijl de vork zich in een
achterwaartse kanteling bevindt - de
hefboom om de vork voorwaarts te
kantelen terwijl u de knopschakelaar
van de hefboom indrukt. Daarna zal
de mast automatisch worden gestopt
en zal de vork in een horizontale positie staan.
Beweging bij een veranderende kanteling van voren naar achteren, terwijl
de knopschakelaar van de hefboom is
ingedrukt:
Niet geladen

Geladen

Hoog
heffen

Vork stopt op horizontale
positie (mast verticaal)

Geen voorwaartse
kanteling

Laag
heffen

Vork stopt op horizontale positie (mast
verticaal)

Actieve controle achterwaartse kantelsnelheid van de mast
Op hoge hoogte heeft de mast een achterwaartse vertraging van de kantelsnelheid, ongeacht de lading. Als u de
vork laat dalen terwijl u de mast naar
achteren gekanteld houdt, zal de
gecontroleerde snelheid niet veranderen.
Op lage hoogte kan de mast worden
gekanteld op volle snelheid, ook al is
deze geladen. Als de mast achterwaarts is gekanteld op lage hoogte en
de knopschakelaar van de kantelhefboom wordt ingedrukt, wordt de snelheid van de achterwaartse kanteling
(vertraging) de hele tijd actief zolang
de knopschakelaar van de kantelhefboom is ingedrukt.
Als de vork vanuit lage hefhoogte de
maximale hefhoogte bereikt, zal het
achterwaarts kantelen worden tegengehouden totdat de automatische
vorknivelleringsschakelaar wordt ingedrukt. Als de schakelaar niet wordt
ingedrukt, zal de volledige open snelheid worden toegepast.

(1) Knopschakelaar hefboom
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２００７年７月３日

火曜日

午後２時２９分

Minihendel (optioneel)
(1)

Bedieningshendel
(2)

Hendel om te schakelen tussen voorwaarts en achterwaarts.
Voorwaarts ........... naar voren duwen
Achterwaarts ..... naar achter trekken
De snelheid van vooruit- en achteruitrijden kan worden gewijzigd met het
intrappen van het gaspedaal.
Opmerking:
• Stop het voertuig voordat u wisselt
tussen vooruit- en achteruitrijden.
• Laat het gaspedaal volledig los, zet
de bedieningshendel in de neutrale
stand en ga in de bestuurdersstoel
zitten zodra het OPS-systeem is
geactiveerd. U kunt nu opnieuw
gaan rijden
• Bedien de bedieningshendel altijd
alleen terwijl u in de bestuurdersstoel zit.
• Afhankelijk van de voertuigspecificaties kan de positie van de bedieningshendel variëren.

(1) Vooruit
(2) Achteruit

(1)

(1) Hefvergrendeling opheffen

Kantelhendel

Hefhendel

(1)

(2)

(1) Dalen
(2) Heffen

nl-22

Heffen en dalen van de vork.
Heffen ................ naar achter trekken
Dalen .................... naar voren duwen
De hefsnelheid kan worden gewijzigd
met het intrappen van het gaspedaal
en het naar achter trekken van de hefhendel.
De daalsnelheid kan worden gewijzigd
met het naar voren duwen van de hefhendel.
Opmerking:
• Laat het gaspedaal volledig los, zet
alle bedieningshendels in de neutrale stand en ga in de bestuurdersstoel zitten zodra het OPSsysteem is geactiveerd. U kunt nu
opnieuw gaan rijden.
• Als u weer in de stoel zit terwijl u de
hefhendel op dalen zet, zal de vork
niet dalen en in neutrale stand gaan.
• Bedien de hefhendel altijd terwijl u
in de bestuurdersstoel zit.

Opmerking:
• Als u de stationaire functie voor het
verhogen
van de hefsnelheid
gebruikt (optioneel), zal het motortoerental
automatisch
omhoog
gaan als u aan de hefhendel trekt.
De vork zal op constante snelheid
omhoog gaan zonder dat u het gaspedaal hoeft in te trappen.
• Als de contactsleutel op OFF staat,
zal de vork niet dalen ook al wordt
de hendel geactiveerd (hefvergrendeling met behulp van contactsleutel).
• Als de vork niet laat dalen wegens
een storing in het systeem of een
andere oorzaak, kunt u deze laten
dalen door de hefvergrendeling op
te heffen.
• Als u de vork laat dalen met behulp
van de ontgrendeling van de hefvergrendeling, moet u daarna de vergrendeling weer activeren.

(1)

(2)

(1) Vooruit
(2) Achteruit

De mast voorwaarts en achterwaarts
kantelen.
Voorwaarts ........... naar voren duwen
Achterwaarts ..... naar achter trekken
De voorwaartse of achterwaartse kantelsnelheid kan worden gewijzigd door
het gaspedaal in te trappen en de hendel te gebruiken.
Opmerking:
• Laat het gaspedaal volledig los, zet
alle bedieningshendels in de neutrale stand en ga in de bestuurdersstoel zitten zodra het OPSsysteem is geactiveerd. U kunt nu
opnieuw gaan rijden.
• Bedien de kantelhefboom altijd
alleen terwijl u goed in de bestuurdersstoel zit.
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２００７年７月３日

午後２時２９分

Automatische vorknivelleringsschakelaar (werkt op dezelfde
manier als de knopschakelaar
voor de kantelhefboom)

(1)

(1) Automatische
schakelaar

火曜日

vorknivellerings-

Actieve controle achterwaartse kantelsnelheid van de mast
Als de mast op een hoge positie staat,
zal de achterwaartse kantelsnelheid
automatisch worden vertraagd.

Als u op de schakelaar drukt terwijl de
vork voorwaarts wordt gekanteld vanuit
een achterwaartse positie of andersom,
stopt de vork automatisch op horizontale
positie. Als u de schakelaar loslaat, kunt u
weer normaal kantelen.
Automatische
nivelleringscontrole
voorwaartse kanteling
Als de vork in een achterwaartse kantelpositie staat, zal het duwen van de hendel
voorwaarts en het indrukken van de automatische
vorknivelleringsschakelaar
ervoor zorgen dat de vork automatisch op
horizontale positie stopt. Deze functie is
prettig als u ladingen hanteert of een vork
bevestigt/demonteert.

Lastmeterschakelaar (optioneel)
Bij voertuigen die zijn uitgerust met
een
multifunctioneel
display DX
(optioneel) zal het indrukken van de
lastmeter resulteren in een weergave
van het gewicht van de lading.

Als u de automatische vorknivelleringsschakelaar indrukt, wordt de vork voorwaarts gekanteld vanuit een achterwaartse
kantelpositie:
Niet geladen
Hoog
heffen

Vork stopt op horizontale
positie (mast verticaal)

Laag
heffen

Vork stopt op horizontale positie (mast
verticaal)

Geen voorwaartse
kanteling

Automatische nivelleringscontrole achterwaartse kanteling
Als de vork in een voorwaartse kantelpositie staat, zal het duwen van de hendel
achterwaarts en het indrukken van de
automatische vorknivelleringsschakelaar
ervoor zorgen dat de vork automatisch op
horizontale positie stopt. Deze functie is
handig als u klemhulpstukken gebruikt
en de mast vanuit een verticale positie
naar voren wordt gekanteld.
Als u de automatische vorknivelleringsschakelaar indrukt, wordt de vork achterwaarts gekanteld vanuit een voorwaartse
kantelpositie:
Niet geladen
Hoog
heffen
Laag
heffen

Opmerking:
• Gebruik deze functie alleen als u
geen ladingshandelingen uitvoert.
• Denk er altijd aan dat u de positie
van de lading op ongeveer 500 mm
boven de grond en de mast verticaal moet zetten als u de lading
weegt.

Geladen

(1)

(1) Lastmeterschakelaar

Hulpstukhendel
(1)

Geladen

Vork stopt op horizontale positie (mast
verticaal)

(1) Hulpstukhendel

Bedient het hulpstuk.
De snelheid van het hulpstuk kan
worden gewijzigd met het intrappen
van het gaspedaal en het naar achteren duwen van de hefhendel.
Opmerking:
• Laat het gaspedaal volledig los, zet
alle bedieningshendels in de neutrale stand en ga in de bestuurdersstoel zitten zodra het OPSsysteem is geactiveerd. U kunt nu
opnieuw gaan rijden.
• Bedien de hendel van het hulpstuk
altijd alleen terwijl u in de bestuurdersstoel zit.

nl-23

nl

05_A5028-0E00_Nl.fm

24 ページ

２００７年７月３日

火曜日

午後２時２９分

Hendel voor kantelen en heffen

Hendelschakelaar hulpstuk
(alleen bij 5-weguitvoering)
(1)

(3)

Met deze schakelaar kunt u de hendelbediening van het hulpstuk schakelen tussen de 3e en 4e richting.
Het is bedoeld voor gebruik in de 3e
richting als de omschakelaar niet
wordt gebruikt. En deze schakelt naar
de 5e richting als u erop drukt.

(2)

(1)

(4)

Waarschuwing
Gebruik de hendelschakelaar voor het
hulpstuk alleen als het hulpstuk niet
wordt gebruikt.
(1) Hendelschakelaar hulpstuk

Joystick (optioneel)

(1)

Bedieningshendel
(2)

(1) Vooruit
(2) Achteruit

nl-24

(1)
(2)
(3)
(4)

Heffen
Dalen
Voorwaarts kantelen
Achterwaarts kantelen

Hendel om te schakelen tussen voorwaarts en achterwaarts.
Voorwaarts ........... naar voren duwen
Achterwaarts ... naar achteren duwen
De snelheid van vooruit- en achteruitrijden kan worden gewijzigd met het
intrappen van het gaspedaal.
Opmerking:
• Stop het voertuig voordat u wisselt
tussen vooruit- en achteruitrijden.
• Laat het gaspedaal volledig los, zet
de bedieningshendel in de neutrale
stand en ga in de bestuurdersstoel
zitten zodra het OPS-systeem is
geactiveerd. U kunt nu opnieuw
gaan rijden
• Bedien de bedieningshendel altijd
alleen terwijl u in de bestuurdersstoel zit.
• Afhankelijk van de voertuigspecificaties kan de positie van de bedieningshendel variëren.

(1)

(1) Hefvergrendeling opheffen

Links en rechts om heffen te bedienen, voorwaarts en achterwaarts om kantelen te bedienen.
Heffen ......... Hendel naar rechts bewegen
Dalen............. Hendel naar links bewegen
Voorwaarts kantelen.. Hendel naar voren
bewegen
Achterwaarts kantelen...Hendel naar achteren bewegen
De hefsnelheid en voorwaartse of achterwaartse kantelsnelheid kan worden gewijzigd door het gaspedaal in te trappen en
de hendel te gebruiken.
De daalsnelheid kan worden gewijzigd met
behulp van de hendel.
Opmerking:
• Als u de stationaire functie voor het verhogen van de hefsnelheid gebruikt (optioneel)
terwijl de hendel voor kantelen en heffen
omhoog staat, zal het motortoerental automatisch omhoog gaan zonder dat u het gaspedaal hoeft in te trappen. De vork zal dan
op constante snelheid omhoog gaan.
• Laat het gaspedaal volledig los, zet alle
bedieningshendels in de neutrale stand
en ga in de bestuurdersstoel zitten zodra
het OPS-systeem is geactiveerd. U kunt
nu opnieuw gaan rijden.
• Als u weer in de stoel zit terwijl u de hefhendel op dalen zet, zal de vork niet dalen
en in neutrale stand gaan.
• Gebruik de hendel voor het hanteren van
ladingen altijd terwijl u goed in de
bestuurdersstoel zit.
• Als u de stationaire functie voor het verhogen van de hefsnelheid gebruikt (optioneel), zal het motortoerental automatisch
omhoog gaan als u aan de hefhendel
trekt. De vork zal op constante snelheid
omhoog gaan zonder dat u het gaspedaal
hoeft in te trappen.
• Als de contactsleutel op OFF staat, zal de
vork niet dalen ook al wordt de hendel
geactiveerd. (hefvergrendeling met behulp
van contactsleutel).
• Als de vork niet daalt wegens een storing
in het systeem of een andere oorzaak, kan
deze worden gedaald door de hefvergrendeling te ontgrendelen.
• Als u de vork daalt met behulp van het
deactiveren van de hefvergrendeling, moet
u daarna de vergrendeling weer activeren.
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２００７年７月３日

午後２時２９分

Automatische
schakelaar

(1)

(1) Automatische
schakelaar

火曜日

vorknivellerings-

vorknivellerings-

Als u op de schakelaar drukt en de vork wordt
voorwaarts gekanteld vanuit een achterwaartse
positie of andersom, stopt de vork automatisch
op horizontale positie. Als u de schakelaar loslaat kunt u weer normaal kantelen.
Automatische nivelleringscontrole voorwaartse kanteling
Als de vork in een achterwaartse kantelpositie
staat, zal het duwen van de hendel voorwaarts
en het indrukken van de automatische vorknivelleringsschakelaar ervoor zorgen dat de
vork automatisch op horizontale positie stopt.
Deze functie is prettig als u ladingen hanteert
of een vork bevestigt/demonteert.
Als u de automatische vorknivelleringsschakelaar indrukt, wordt de vork voorwaarts gekanteld vanuit een achterwaartse kantelpositie:
Niet geladen
Vork stopt op horizontale
positie (mast verticaal)

Laag
heffen

Vork stopt op horizontale positie (mast
verticaal)

Geen voorwaartse
kanteling

Automatische nivelleringscontrole achterwaartse kanteling
Als de vork in een voorwaartse kantelpositie
staat, zal het duwen van de hendel achterwaarts en het indrukken van de automatische
vorknivelleringsschakelaar ervoor zorgen dat de
vork automatisch op horizontale positie stopt.
Deze functie is handig als u klemhulpstukken gebruikt en de mast vanuit een verticale
positie naar voren wordt gekanteld.
Als u de automatische vorknivelleringsschakelaar indrukt, wordt de vork voorwaarts gekanteld vanuit een achterwaartse kantelpositie:

Hoog
heffen
Laag
heffen

In geval van een uitvoering met een
multifunctioneel display DX (optioneel) kunt u het gewicht van de
momenteel gehanteerde lading weergeven door op de vorknivelleringsschakelaar te drukken.

(1)

Opmerking:
• De lastmeterschakelaar en de functies van de automatische nivelleringsschakelaar
worden
gecombineerd.
• U kunt deze functie gebruiken als
er geen lading wordt gehanteerd.
(1) Automatische
schakelaar

vorknivellerings-

• Denk er altijd aan dat u de positie
van de lading op ongeveer 500 mm
boven de grond en de mast verticaal moet zetten als u de lading
weegt.

Geladen

Hoog
heffen

Niet geladen

Lastmeterdisplay

Hulpstukhendel
Bedient het hulpstuk. De snelheid van
het hulpstuk kan worden gewijzigd
met het intrappen van het gaspedaal
en het gebruik van de hendel.
Opmerking:
• Laat het gaspedaal volledig los, zet
alle bedieningshendels in de neutrale stand en ga in de bestuurdersstoel zitten zodra het OPSsysteem is geactiveerd. U kunt nu
opnieuw gaan rijden.
• U kunt de bedieningshendel voor
het hulpstuk weer gebruiken als u
goed in de bestuurdersstoel zit.

nl

Geladen

Vork stopt op horizontale positie (mast
verticaal)

Actieve controle achterwaartse kantelsnelheid van de mast
Als de mast op een hoge positie staat, zal de
achterwaartse kantelsnelheid automatisch
worden vertraagd.
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２００７年７月３日

火曜日

午後２時２９分

Armleuning
(van toepassing op uitvoeringen met minihendel en joystick)

Hoogte instellen
Draai de knop tegen de klok in om het
slot te ontgrendelen. Beweeg de armleuning daarna omhoog en/of omlaag
voor de gewenste positie. Draai de
knop met de klok mee om deze vast te
zetten.

Voordat u de motor start moet u de
armleuning instellen zodat u een optimale rijpositie hebt.
Uitvoeringen met minihendel

Waarschuwing
• Controleer nadat u de armleuning
hebt
ingesteld
(voorwaartse/achterwaartse
stand,
hoogte, kanteling) of de knop en
de hendel goed vastzitten.
Een losse knop of hendel kan een
ongeval veroorzaken.

(1)

(1)

Hoogte-instelknop
Kantelpositie instellen
Til de hendel op en maak hem los om
de armleuning te draaien en weer vast
te zetten. Stel de kanteling van de
armleuning in. Druk daarna weer op
de knop zodat deze goed vastzit. Deze
hendel kunt u ook gebruiken om de
armleuning te draaien zodat u de
motorkap kunt openen of sluiten.

• Pas de positie van de armleuning niet
aan terwijl u het voertuig gebruikt.
Uitvoeringen met joystick

• Als u het voertuig veilig wilt gebruiken,
moet u de armleuning veilig vastzetten. Voordat u het voertuig gebruikt
moet u er altijd voor zorgen dat de
hendel voor het draaien en vastzetten
van de armleuning vergrendeld is.

(1)

Voorwaartse en achterwaartse positie instellen
Trek de instelknop omhoog en maak
deze los om de voorwaartse en achterwaartse positie in te stellen. Stel de
gewenste positie in. Druk daarna weer
op de knop zodat deze goed vastzit.

(1)

(1) Instelknop voorwaartse en achterwaartse positie
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２００７年７月３日

火曜日

午後２時２９分

Armleuning
(van toepassing op uitvoeringen met minihendel en joystick met Premium cabine)

Hoogte instellen
Draai de hendel tegen de klok in om
het slot te ontgrendelen. Beweeg de
armleuning daarna omhoog en/of
omlaag voor de gewenste positie. Draai
de hendel met de klok mee om deze
vast te zetten.

Voordat u de motor start moet u de
armleuning instellen zodat u een optimale rijpositie hebt.
Waarschuwing
• Controleer nadat u de armleuning
hebt
ingesteld
(voorwaartse/achterwaartse
stand,
hoogte, kanteling) of de knop en
de hendel goed vastzitten. Een
losse knop of hendel kan een
ongeval veroorzaken.

(1)

(1) Hoogte-instelhendel
Kantelpositie instellen
Til de kantelpositieknop op en draai
deze tegen de klok in om de kanteling
van de armleuning in te stellen. Deze
hendel kunt u ook gebruiken om de
armleuning omhoog te zetten.

• Als u de positie van de armleuning
instelt, zorg er dan voor dat de knop
goed aandraait en de armleuning goed
vastzet. Een losse knop kan een ongeval veroorzaken.
• Same change as in previous page.
• Als u het voertuig veilig wilt gebruiken,
moet u de armleuning veilig vastzetten. Voordat u het voertuig gebruikt
moet u er altijd voor zorgen dat de
hendel voor het draaien en vastzetten
van de armleuning vergrendeld is.

(1)

(1) Kantelinstelknop
Voorwaartse en achterwaartse positie instellen
Trek de instelknop omhoog en beweeg
deze om de voorwaartse en achterwaartse positie in te stellen. Stel de
gewenste positie in. Druk daarna weer
op de knop zodat deze goed vastzit.

(1)

Draaipositie instellen
Til de draaihendel op en draai deze
tegen de klok in om de armleuning
van de ene naar de andere kant te
draaien.
Deze hendel kunt u ook gebruiken om
de armleuning te draaien zodat u de
motorkap kunt openen of sluiten.

(1)

(1) Instelknop voorwaartse en achterwaartse positie

(1) Draaihendel
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Telescopische besturing
(optioneel)

Parkeerrempedaal

(1)

(1) Naar beneden drukken

Gebruik de parkeerrempedaal om te
parkeren of om te stoppen.
1. Gebruik van de parkeerrem: houd
het rempedaal ingetrapt en trap
de parkeerrempedaal volledig in.
2. Parkeerrem opheffen: trek de vrijgavehendel naar u toe terwijl u
het rempedaal intrapt.
Waarschuwing
• Voordat
u
de
parkeerrem
gebruikt moet u het rempedaal
intrappen en altijd controleren of
het voertuig volledig stilstaat.
• Als u op een helling parkeert moet u
blokken voor de wielen zetten.
• Als u rijdt zonder de rem te ontkoppelen, zal de remprestatie slechter worden.

(1)

(1) Hoogte-instelhendel

Gebruik telescopische besturing om
de hoogte van het stuurwiel in te stellen.
1. Trek
de
hoogte-instelhendel
omhoog.
2. Houd het stuurwiel met beide
handen vast en stel de gewenste
hoogte in.
3. Houd de hoogte-instelhendel in de
gewenste positie en vergrendel het
stuurwiel goed. Het stuurwiel
wordt dan gefixeerd.
4. Nadat u klaar bent met het instellen van het stuurwiel, kunt u het
stuurwiel naar boven en beneden
proberen te bewegen om te controleren of het goed vastzit.
Waarschuwing
De positie van het stuurwiel moet worden
ingesteld voordat u het voertuig start.
U mag het stuurwiel niet tijdens het rijden
instellen.

Pedalen
(2)

Van links naar rechts: gaspedaal,
rempedaal en inching-pedaal.

(2) Ontkoppelingshendel

Kanteling stuurwiel instellen
1.

2.

3.
(1)

(1) Omhoog
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De positie van het stuurwiel kan
naar voren en achteren worden
gewijzigd terwijl de kantelinstelhendel omhoog is.
Als u de hendel weer naar beneden doet fixeert u het stuurwiel in
de positie waarin deze op dat
moment staat.
Na de instelling kunt u het stuurwiel naar voren en achteren
duwen en merkt u dat het vastzit.

Waarschuwing
De positie van het stuurwiel moet worden
ingesteld voordat u het voertuig start.
U mag het stuurwiel niet tijdens het rijden
instellen.

Opmerking:
Het gaspedaal blijft in de nulstand ook
al wordt de bedieningshendel in voorwaarts/achterwaarts gezet.
Het voertuig beweegt alleen als het
gaspedaal wordt ingetrapt.
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D2-pedalen (optioneel)
(1)

(1) Vooruit
(2) Achteruit

(2)

Deze pedalen worden gebruikt als
voetpedaal om de rijrichting te wisselen en te accelereren.
Voorwaarts .......... Trap de linkerzijde
van hat pedaal in.
Achterwaarts....... Trap de rechterzijde
van het pedaal in.
Elk pedaaldeel functioneert als gaspedaal.
Snelheid wordt bepaald door de diepte
van intrappen.
Opmerking:
• Als het OPS-systeem is geactiveerd,
kan dit worden opgeheven door
goed in de bestuurdersstoel te zitten en een keer de D2-pedalen in te
trappen of de parkeerrem en los te
laten.
• Bij uitvoeringen met een D2-pedaal
kunt u alleen de motor starten als
de parkeerrem is ingeschakeld.

VOERTUIGONDERDELEN
Bestuurdersstoel
De bestuurdersstoel en veiligheidsgordel dienen voor uw veiligheid.
De stoel kan naar voren en achteren
worden geschoven terwijl u de instelhendel naar boven trekt.
(1)

(1) Instelhendel

Waarschuwing
• Als gevolg van de stoelschakelaar kan
de vorkheftruck niet worden bestuurd
en kan de vork niet worden geheven
of gedaald tenzij de bestuurder in de
stoel zit. Daarom moet u in de stoel
zitten voordat u de vorkheftruck wilt
gaan gebruiken. U mag het voertuig
ook niet bedienen als er een voorwerp
in de stoel is geplaatst.
• Draai alleen aan de stoelschakelaar als
u in de stoel zit.

Bescherming operator
De speciaal ontworpen bestuurdersstoel en veiligheidsgordel dienen voor
uw veiligheid. Maak er een gewoonte
van om de veiligheidsgordel te allen
tijde te gebruiken.
Waarschuwing
Stel de gewenste stoelpositie in voordat u het voertuig gaat besturen.

Naast de stoel vindt u een algemene
handleiding en een handleiding voor
veilig gebruik. Neem contact op met de
bevoegde Toyota dealer als er in uw
voertuig geen algemene handleiding
en handleiding voor veilig gebruik
aanwezig is. Deze zal u dan een nieuw
exemplaar verschaffen.
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Veiligheidsgordel
Trek de gordel uit de houder en steek
hem in de gesp.
U hoort een klik als de gordel vastklikt
in de gesp. Trek aan de gordel om te
controleren of deze goed vastzit.
De lengte van de veiligheidsgordel past
zich automatisch aan uw lichaam aan.
Opmerking:
Als u de veiligheidsgordel niet verder
kunt uittrekken, laat de gordel dan los
nadat u een keer hard aan de gordel
hebt getrokken en trek hem dan weer
langzaam uit.

(5)

(2)

(3)

Waarschuwing
Draag altijd de veiligheidsgordel als
u het voertuig bestuurt. Het voertuig kan omvervallen als u het niet
juist gebruikt.
Als u de veiligheidsgordel draagt,
wordt u het best beschermd tegen
ernstige verwondingen en overlijden in het geval het voertuig
omvervalt.
De stoel en de veiligheidsgordel zorgen ervoor dat u veilig in cabine
blijft zitten.
In het geval het voertuig omvervalt
moet u niet proberen eruit te springen. Houd het stuurwiel vast en zet
uzelf met behulp van uw voeten
schrap. Leun weg van de richting
waarin het voertuig valt en blijf in
het voertuig.
Waarschuwing
Doe de veiligheidsgordel om. De
stoel en de veiligheidsgordel kunnen het risico op zware verwondingen of overlijden verlagen indien
het voertuig omvervalt. Uw kansen
op het voorkomen van ernstige verwondingen of overlijden in geval het
voertuig omvervalt zijn hoger als u
in de cabine van het voertuig blijft.

Loskoppelen
Druk op de vrijgaveknop en laat de
veiligheidsgordel zich terugtrekken.
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Fabric-stoel
(optioneel)

(1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Hoofdsteun
Instelhendel stoel
Instelhendel gewicht
Instelhendel rugleuning
Instelknop lendesteun

(4)

Waarschuwing
• Als gevolg van de stoelschakelaar kan
de vorkheftruck niet worden bestuurd
en kan de vork niet worden geheven of
gedaald tenzij de bestuurder in de
stoel zit. Daarom moet u in de stoel
zitten voordat u de vorkheftruck wilt
gaan gebruiken. U mag het voertuig
ook niet bedienen als er een voorwerp
in de stoel is geplaatst.
• Draai alleen aan de stoelschakelaar als
u in de stoel zit.
Als u de gewichtaanwijzer op het gewicht van
de operator zet, krijgt u de meest comfortabele vering die past bij het gewicht van de
operator.
De optimale rijpositie kan worden ingesteld
met behulp van de hendels.
1. Hoofdsteun
De hoogte van de hoofdsteun kan worden ingesteld middels omhoog en
omlaag schuiven.
2. Instelhendel stoel
Trek de instelhendel naar boven om de
stoelpositie ofwel naar voren of achteren
in te stellen.
3. Instelhendel gewicht
Draai de instelhendel met de klok mee
((+) richting) of tegen de klok in ((-) richting) om de aanwijzer in te stellen op een
respectievelijk hoger of lager gewicht.
4. Instelhendel rugleuning
Trek aan de hendel links om de hoek
van de leuning in te stellen.
5. Instelknop lendesteun
Gebruik de instelknop om de lendesteun in te stellen. Als u de knop met de
klok meedraait ((+) richting), wordt de
ondersteuning meer en tegen de klok in
((-) richting) minder.
Waarschuwing
• Stel de stoel nooit in terwijl het
voertuig rijdt.
• Zet de stoel altijd naar voren voordat u de motorkap opent zodat er
geen belemmering is voor de radiatorhoes.
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Draaibare stoel (optioneel)

(4)
(1)

Deze roterende stoel is handig als u
lange afstanden achteruit rijdt of uit
het voertuig wilt stappen.

Waarschuwing
• Zorg tijdens het draaien van de stoel
dat u uw hand niet tussen de stoel en
de carrosserie krijgt.

Achteruitrijden
(roteren naar rechts)

• Zet de stoel weer in de normale positie
als u klaar bent en controleer of de
stoel weer goed vastzit.

1.

• Zorg ervoor dat de stoel veilig is vergrendeld in een normale positie als u
het voertuig vooruit of achteruit laat
rijden.

(3)
(2)

standaardmodellen

(4)
(1)

(3)
(2)

Uitvoeringen met minihendel en joystick (optioneel)
(1) Vrijgavehendel
(2) Achteruit rijden (inclusief vergrendeling)
(3) Normaal rijden (inclusief vergrendeling)
(4) Uitstappen (geen vergrendeling)

Trek bij standaarduitvoeringen de
vrijgavehendel naar achteren om
het slot te ontgrendelen.
Bij uitvoeringen met een minihendel/joystick (optioneel) trekt u de
vrijgavehendel omhoog om het
slot te ontgrendelen.

• Draai de stoel niet tijdens het gebruik
van het voertuig, anders leidt dit
mogelijk tot ongevallen.

Opmerking:
Laat de vrijgavehendel los zodra de
stoel begint te draaien.
2. Draai de stoel naar rechts en vergrendel de positie.
3. Nadat u klaar bent met achteruitrijden kunt u de stoel weer in de
normale positie zetten.

• De stoel zal niet worden vergrendeld
als u uit het voertuig stapt.

Motorkap
Openen
1.

Uit het voertuig stappen
(roteren naar links)
1.

Trek bij standaarduitvoeringen de
vrijgavehendel naar achteren om
het slot te ontgrendelen.
Bij uitvoeringen met een minihendel/joystick (optioneel) trekt u de
vrijgavehendel omhoog om het
slot te ontgrendelen.

Opmerking:
Laat de vrijgavehendel los zodra
stoel begint te draaien.
2. Draai de stoel naar links als u
het voertuig stapt. De stoel
niet worden vergrendeld als u
het voertuig stapt.

2.
3.

(1)

Als u aan de vrijgavehendel in de
motorkap trekt, wordt de motorkap ontgrendeld en zal deze een
klein beetje omhoog komen.
Til de motorkap op.
Open de motorkap volledig en
schud deze dan een beetje om te
controleren of de motorkap goed
tegengehouden wordt voordat u
deze loslaat.

(1) Vrijgavehendel motorkap
de

Sluiten
1.

uit
zal
uit

2.

(1)

Til de motorkap op en druk op de
vergrendeling om deze vrij te
geven.
Sluit de motorkap voorzichtig en
druk deze aan totdat u een klik
hoort.

Waarschuwing
Als u aan de motor werkt zonder dat de
motorkap wordt tegengehouden, kan dit
gevaarlijk zijn.

(1) Duwen
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Motorkap
(uitvoeringen met minihendel/
joystick)

Sluiten

Openen

2.

1.
2.
(4)

3.

4.
(5)

(6)

5.

6.

7.
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Trek aan de vrijgavehendel. Kantel het stuurwiel naar voren.
(uitvoeringen met draaibare stoel)
Maak de draaihendel van de armleuning los en draai de armleuning naar binnen (uitvoeringen
met Fabric seat).
Trek de zijhendel omhoog en
schuif de stoel zover mogelijk
naar voren (uitvoeringen met
minihendel/joystick).
Trek de instelknop van de armleuning
(voorwaarts/achterwaarts)
omhoog en nadat u de armleuning zover mogelijk naar achteren
hebt gezet (uitvoeringen met Precleaner en werklampen) of zover
mogelijk naar voren (uitvoeringen
met
Fabric-seatcabine),
duw
daarna de hoekinstelknop (voorwaarts/achterwaarts) naar beneden en vergrendel deze.
Trek de hoekinstelknop (voorwaarts/achterwaarts) van de armleuning omhoog en nadat u de
armleuning naar voren hebt
getrokken, duwt u de hoekinstelknop
(voorwaarts/achterwaarts)
weer naar beneden en vergrendelt
deze (geldt voor de uitvoeringen
Compact, Cabin, LPG/modellen
met handgrepen op achterstijl).
Laat de armleuning omhoog
komen en vergrendel deze
(conventionele uitvoeringen verschillen van bovenstaande modellen).
Als u aan de vrijgavehendel in de
motorkap trekt, wordt de motorkap ontgrendeld en zal deze een
klein beetje omhoogkomen.
Open de motorkap volledig en
schud deze dan een beetje om te
controleren of de motorkap goed
wordt tegengehouden voordat u
deze loslaat.

1.

3.
(1)

Til de motorkap op en druk op de
vergrendeling om deze vrij te
geven.
Sluit de motorkap voorzichtig en
druk deze aan totdat u een klik
hoort.
Zet de stoel en armleuning weer
in hun normale positie.

Waarschuwing
Als u aan de motor werkt zonder dat de
motorkap wordt tegengehouden, kan dit
gevaarlijk zijn.

(1) Duwen

Vork
(1)

Til iedere stopper en draai aan de hendel zodat de vork van links naar rechts
kan worden verschoven.
Stel de vork in de positie in, die het
meest geschikt is voor de lading.
Als u de vork instelt, dient u ervoor te
zorgen dat het zwaartepunt van de
lading overeenkomt met het middelpunt van het voertuig. Draai na het
instellen aan de stoppers om de vork
vast te zetten.
Waarschuwing
Zorg ervoor dat de vork vergrendeld
is voordat u een lading vervoert.

(1) Vorkhendel

Koppelstang

(1)

De koppelstang zit aan de achterkant
van het tegengewicht en wordt
gebruikt om het voertuig te slepen als
de wielen op een of andere manier
vastzitten.
Deze kan ook worden gebruikt om de
vorkheftruck te laden op een voertuig.
Waarschuwing
De koppelstang mag niet worden gebruikt
om met de vorkheftruck een ander voertuig te slepen.

(1) Koppelstang
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Hijsmethode
Als het voertuig moet worden gehesen,
moet u de hijsgaten bovenaan de mast
(voor) en de overkapping (achter)
gebruiken zoals in de illustratie.

1

Uitvoeringen met een halve cabine
1.
2.
3.
4.

Waarschuwing
• Gebruik een staalkabel die sterk
genoeg is.
• Gebruik nooit de gaten aan de bovenzijde van het tegengewicht om het
voertuig te hijsen.

Cabine gebruiken
(optioneel)
Voorruit
Ruitenwisser voor
Ruitenwisser achter
Achterruit

2

3

4

nl
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Welke zekering
welk apparaat

C/OPN:
4Y-E
ASC:1DZ, 3Z DPF:1DZ, 3Z
EFI MAIN:
(4Y-GAS pump)
LPG MAIN
4Y-E

hoort

A

25A

BLR

P

B

30A

STA

Q 15A

C

20A

RR-WIP

R

40A

AM2

D

20A

FR-WIP

S

30A

SPARE

E

40A

AM1

T

7,5A

SPARE

F

15A

HORN

U

7,5A

HME

G

–

–

V

7,5A

H 15A

EFI:4Y-E

15A

W 10A

bij

WORK_LP

ST
GAUGE

DPF:1DZ, 3Z

X

10A

BACK_LP

7,5A

ALT-S

Y

7,5A

SFT

J

7,5A

STOP

Z

7,5A

TURN

K

ACC-B
7,5A (voor
RADIO)

15A

IGN:4Y-E

L

7,5A

M 7,5A
N

15A

O

15A

ECU-B
E-THRO:4Y-E

a

Als de brandstof volledig op is geraakt
of als er onderhoud is uitgevoerd op
het brandstofsysteem, moet u de lucht
op onderstaande manier aflaten.
1. Open de motorkap.
2. Beweeg de pomp op en neer om de
lucht af te laten.

HEAD

I

TAIL

Lucht in brandstofsysteem
aflaten
(alleen bij dieseluitvoeringen)

(1)

7,5A IGN:1DZ, 3Z

b

15A

c

10A

SPARE
SPARE

d

10A

ECU-IG

ECU-B2:1DZ, 3Z

Sedimeter aflaten
(alleen bij dieseluitvoeringen)

HTR

(1)

Inclusief optionele accessoires

De procedures voor controle en vervanging van zekeringen zijn de volgende:
1. Zet de contactsleutel op OFF.
2. Verwijder de plaat van de zekeringkast en haal de clip van de
zekeringkast af.
3. Zet de zekeringclip op een zekering om deze te verwijderen.
4. De zekering is gesprongen als
deze eruit ziet zoals hier links
afgebeeld. Vervang de zekering.
Waarschuwing
• Gebruik alleen een zekering met
dezelfde capaciteit als de oude.
• Neem contact op met de Toyota
dealer voor een inspectie als de vervangen zekering opnieuw springt.
• Vraag indien nodig de Toyota dealer
om de GLOW- of ALT-zekering te
vervangen.

(2)
(3)

(1) Pomp
(2) Afvoerplug
(3) Afvoerslang

De sedimenter scheidt het in de
brandstof aanwezige water. Het wordt
geïntegreerd met de brandstoffilter.
Als de waarschuwingsindicatie van de
sedimenter oplicht moet u onmiddellijk het water aflaten volgens onderstaande
procedure
omdat
het
opeengehoopte water in de sedimenter
boven een specifiek niveau is gekomen.
1. Plaats een wateropvangbak onder
het open einde van de aflaatslang
onder het brandstoffilter.
2. Draai de afvoerkraan een of twee
keer rond om deze open te
draaien en beweeg de pomp op en
neer om het water in de sedimenter af te laten.
3. Zodra er na het water lichte olie
wordt afgevoerd, moet u de
afvoerkraan weer stevig dichtdraaien.
Waarschuwing
Veeg de lichte olie zorgvuldig van nabijgelegen onderdelen.
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