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type PH(CI)

Verkorte handleiding voor hoogwerker

type PH en PHCI (alle hoogtes)

Onderstaand treft u een verkorte gebruiksaanwijzing, om volgens voorschrift te 
werken met dit type machine. Veilig werken en een juiste behandeling van dit  
apparaat levert het beste resultaat. Lees deze gebruiksaanwijzing goed door en 
volg deze nauwgezet op. Indien er problemen ontstaan: Niet zelf aan het apparaat 
sleutelen maar direct onze serviceafdeling bellen: 015 75 49 59. 

VOOR U BEGINT
Voor u begint met werken, controleer of de ondergrond vlak en draagkrachtig 
genoeg is om deze machine te tillen, ca 400 kg.  
Verwijder vóór het werk obstakels/hindernissen.

 

Verlengsnoeren: minimaal 3 x 2½ dik, maximaal 40m lang en volledig afrollen !!!

VEILIG OPZETTEN EN GEBRUIKEN

- Open de ontluchtingskraan.
- Ontgrendel de mastborging indien u het type PH gebruikt.
- Monteer de vier stabilisators in de kokers, zodat de borgpennen in het voorgeboorde gat klikken.
- Draai alle vier de spindels zodanig dat zij allemaal “druk” hebben; dit om de stempelbewaking  

uit te schakelen en de machine vrij te geven voor gebruik. Wielen van de grond voor de zekerheid.
- Draai het sleutelcontact licht naar rechts en de noodstop springt iets ‘uit’.
- Stap in de kooi en controleer of de noodstopschakelaar uitgetrokken is.
- Druk zowel de groene linker knop als de “omhoog” of “omlaag”-knop in om een beweging te maken. 

Zonder de groene knop in te drukken, doet deze machine niets.
- Laat de afdekplaat van de mast in horizontaal liggen, ter voorkoming van vallende materialen in het 

mastpakket.

TRANSPORT TYPE PH

LADEN.
- Allereerst de ontluchtingskraan dicht draaien en de stekker/snoer wegwikkelen.
- Monteer de mastborging zodat de mastdelen vergrendeld zijn.
- Neem één van de stabilisators en steek deze in de koker, in de basis (kops op de werkkooi).
- Hevel de hoogwerker naar achteren en laat de hoogwerker zachtjes op de witte transportwielen 

komen in de aanhanger of bestelwagen.
- Daarna de stabilisator uitnemen en de hoogwerker verder duwen. Deze is reeds bijna in balans dus 

tegelijk lichtjes tillen en vooruit duwen.
- Nooit aan de kooi binden maar aan de basis, om beschadigingen te voorkomen.

LOSSEN.
- Bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde.

TRANSPORT TYPE PHCI

LADEN EN LOSSEN.
- Deze machine NOOIT plat vervoeren maar rechtop.
- Altijd laden en lossen via hydraulische laadklep of oprijplaten.
- Nooit aan de kooi binden maar aan de basis, om beschadigingen te voorkomen.

STORINGEN

- De meest voorkomende storingen zijn het gevolg van slechte toevoer van elektriciteit.
- Afwijkingen in het gebruik van het verlengsnoer kan problemen en schade veroorzaken aan de   

elektrische componenten.
- Ook kan het voorkomen dat uit verscheidene contactdozen GEEN 220 Volt komt.  

Zoek dan een andere.
- Nooit zelf reparaties uitvoeren op deze machine - Laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
- Bij schade en/of ongelukken direct bij ons melden.


