Bedieningshandleiding Maeda HF120
Voordat u aan de slag gaat met deze machine moet u eerst voor een draagkrachtige
ondergrond zorgen.
Zorg ervoor dat het gebied rondom uw werkruimte veilig is en u geen andere personen in
gevaar kan brengen.
Maak altijd gebruik van de voorgeschreven PBM.
Werken met de machine vanaf de onderbediening:
De onderbediening zit achter de 2 deurtjes aan de linkerkant van de machine.
Achter het rechterdeurtje zit de hoofdschakelaar en ligt een onderbediening.
De hoofdschakelaar dient te worden ingedrukt en met de klok meedraaien.
Als de machine niet meer wordt gebruikt moet de hoofdschakelaar uit worden gezet.
Achter de linkerdeur zit het contactslot en noodpomp.
Trek de noodstop uit en maak de keuze onder- of bovenbediening.
Start dan de motor
Onderbediening
Zet de keuzeschakelaar op onderbediening.
Pak de oranje bedieningskast en druk ON in en hou deze ingedrukt.
Maak dan een keuze welke functie je wil gebruiken.
Een functie kan worden versneld door op het haasje te drukken of te vertragen door op de
schildpad te drukken.
Let op dat als je klaar bent met de onderbediening dat de motor snelheid op zijn laagste stand
staat.
Na gebruik de bedieningkast op plek liggen om
schade aan de kast te voorkomen.

1 Acceleratie deceleratie toetsen.
2 Claxon
3 Onderste masten heffen/dalen
4 3e mast heffen/dalen
5 Mast in/uitschuiven.
6 Zwenken onderwagen
7 Activeertoets
8 Roteren werkbak
9 Operatie led.

Onderbedieningskast
1 Contactsleutel
2 Noodstop
3 Urenteller
4 Contact aan
5 Brandstof
6 Dynamo
7 Water temperatuur
8 Hydr. Druk
9
10 Noodpomp
12 Zekeringhouder
13 Keuzeschakelaar onder-/bovenbediening

Bediening vanuit de werkbak:
Zet de keuze schakelaar op bovenbediening.
Om de machine te kunnen bedienen moet het voetpedaal worden ingetrapt.
Machine start niet met ingetrapt voetpedaal.
1 Rijden rechter track
2 Rijden linker track
3 Power led
4 Zwenken/heffen/dalen ondermast
5 3e mast heffen/dalen
6 Telescoop mast in/uit
7 Activeer knop heffen/zwenken
8 Werkbak roteren
9 Noodstop

10 Startknop
11 Claxon
13 Toerental/ functie snelheid
14 Noodaal zakken
15 Nooddaal pomp
16 Brandstof niveau te laag LED
17 Dynamo laadt
18 Water temp.
19 Hydr. druk

Storingen:
Machine rijdt niet,
Activeerknop (7) is ingedrukt.
Controleer of de mast wel geheel beneden is.
Zo ja controleer de eindschakelaar, 2 stuks, die op draaipinten van de mast zit.
Onderste masten zakken niet geheel tot onder.
Open het schuine luik aan de kant van de motor.
Aan de binnenkant van het luik staan de instructies om de cilinders te ontluchten.
Start de motor vanaf de onderbediening en breng de 1e mast geheel omhoog.
Doe dit met de onderbediening.
Open het luik aan de motorkant en draai het horizontale ventiel, blauwe kraan, tegen de klok in
open.
Druk nu de toets van 3e mast neer in totdat de 2e mast omhoog is.
Druk nu op de toets mast omhoog voor 3 sec. zodat de mast kan ontluchten.
Draai hierna het ventiel weer dicht.
Laat nu de mast geheel zakken.
Draai nogmaals het ventiel open en laat nogmaals de mast ontluchten.
Draai het ventiel dicht en controleer of beide ondermasten weer geheel zakken.

