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Laske nostolava alas suorittamalla vaiheet                       .

Jos alaohjauspöydän kytkimet eivät toimi, laske 
nostolava alas painamalla overriding-kytkintä 
(järjestelmän ohituskytkin) ja liikkeiden ohjauskytkimiä 
samanaikaisesti.
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HA 20 LE
HA 20 LE PRO
HA 61 LE
HA 61 LE PRO

TUTUSTUMISOPAS

Tämä ohjeistus on pelkästään
pikaopas. Käyttäjän on
ehdottomasti tutustuttava
käyttöoppaaseen ja tehtävä
riskinarvointi, jossa
varmistetaan, että kone
soveltuu kyseisellä työmaalla
tehtävien töiden tekemiseen,
sekä tarkastettava kone
ennen käyttöä.

KONETTA KÄYTETÄÄN 
ALAOHJAUSPÖYDÄSTÄ

HAULOTTE ACTIV’SCREEN

HÄTÄ-SEIS 
Tarkista, että ala- ja yläohjauspöydän
hätäpysäytyspainikkeet eivät ole
alaspainettuina, ja jos ne ovat, vedä ne ulos.

Käytöstäpoisto: 
alaohjauspöydästä, käännä 
avain nolla-asentoon.

Keskeytä koneen kaikki liikkeet 
hätä-seis-painikkeella.

JOS VIRRANSYÖTÖSSÄ ON HÄIRIÖ
Laske nostolava alas painamalla aktivointikytkintä
ja liikkeen ohjauskytkintä.
Akkuvaraus on rajallinen.

KÄYTTÄJÄN AVUSTAMINEN POIS 
NOSTOLAVALTA

Alaohjauspöytä: kun avain käännetään 
alaohjauspöydän asentoon, 100 % sähköinen 
toimintatila on käytössä oletuksena, 
polttomoottori ei käynnisty missään olosuhteissa 
ja koneen käyttöteho saadaan akuista.

Sytytysvirran kytkennän jälkeen voidaan valita 
kaksi muuta käyttötilaa:

Suorita koneen liikkeet painamalla 
samanaikaisesti aktivointikytkintä ja käyttämällä 
eri liikkeiden ohjaimia.

Automaattitila: polttomoottori ylläpitää 
akkulatausta käynnistymällä uudelleen 
ja sammumalla automaattisesti.
Pakotettu moottoritila: käyttäjä 
käynnistää ja pysäyttää polttomoottorin. 
Kun akut ovat latautuneet, 
polttomoottori sammuu automaattisesti, 
jos minkään liikkeen ohjaus ei ole 
aktivoituneena.

N.B.: Activ’Screen kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan, kun kone on ollut pitkään
käyttämättömänä. Kytke Activ’Screen:n
virransyöttö uudelleen kääntämällä avainvalitsin
OFF-asentoon ja käy läpi käynnistysmenettely.

Paluu aloitusnäyttöön

Siirtyminen vasemmalle

Siirtyminen oikealle

Paluu edelliseen näyttöön

Siirtyminen ylöspäin

Siirtyminen alaspäin

Valinnan peruuttaminen

Valikon valinnan vahvistaminen

Voitte lukea HAULOTTE®-koneidenne käyttöohjeet 
verkossa ja ladata ne osoitteesta:
https://www.e.technical-information.com
tai skannatkaa alla oleva QR koodi:



haulotte.com

KONETTA KÄYTETÄÄN 
YLÄOHJAUSPÖYDÄSTÄ

HÄTÄ-SEIS 
Tarkista, että ala- ja yläohjauspöydän
hätäpysäytyspainikkeet eivät ole
alaspainettuina, ja jos ne ovat, vedä ne ulos.

Käytöstäpoisto: 
alaohjauspöydästä, käännä 
avain nolla-asentoon.

Keskeytä koneen kaikki liikkeet 
hätä-seis-painikkeella.

KAPASITEETIN VALINTAJÄRJESTELMÄ 
(JOS VARUSTEENA)
250 kg (550 lbs) -asennossa voidaan 
käyttää koko työaluetta.
350 kg (770 lbs) -asennossa työalue 
on rajoitettu.

ACTIV’ SHIELD BAR: TURVAVARUSTE 
(JOS VARUSTEENA)
Turvavarusteen tarkoituksena on estää käyttäjää 
puristumasta ohjauspöytää vasten, kun nostolavaa 
käytetään ahtaissa paikoissa.
ASB-turvakaide on toimintavalmiina, kun nostolavaa 
nostetaan. Se kytkeytyy pois käytöstä, kun nostolava 
on alhaalla tai kun moottori on sammutettu.

- Valo vilkkuu: kone on alueella, jolla ASB-turvakaide 
on kytkeytymisvalmiina 
- Merkkivalo palaa: ASB on kytkeytynyt

Alaohjauspöytä: kun avain käännetään 
yläohjauspöydän asentoon, 100 % sähköinen 
toimintatila on oletuksena käytössä, merkkivalo 
palaa ja vihreä ledivalo palaa.

Sytytysvirran kytkennän jälkeen voidaan valita 
kaksi muuta käyttötilaa:

Suorita koneen liikkeet painamalla 
samanaikaisesti poljinkytkintä ja käyttämällä eri 
liikkeiden ohjaimia.

Automaattitila: polttomoottori ylläpitää 
akkulatausta käynnistymällä uudelleen 
ja sammumalla automaattisesti.

Pakotettu moottoritila: käyttäjä 
käynnistää ja pysäyttää polttomoottorin. 
Kun akut ovat latautuneet, 
polttomoottori sammuu automaattisesti,
jos minkään liikkeen ohjaus ei ole 
aktivoituneena.

NÄYTTÖ

ACTIV’ LIGHTING SYSTEM
Ohjauspöytä ja koneen ympäristö on 
valaistu.

Virran kytkentä

Hehkutus

Alhainen polttoaineen taso

Moottorin sammutus

Moottorin varoitusvalo

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

250 kg:n kuormanrajoituksen valinta

Turvapoljin

Vika

Kaltevuuden rajoitus

Ulottuman rajoitus

Ylikuorman hälytys

Kääntöpöydän kääntö 180°

Nostolavan kompensointi

350 kg:n kuormanrajoituksen valinta

TUTUSTUMISOPAS

Tämä ohjeistus on pelkästään
pikaopas. Käyttäjän on
ehdottomasti tutustuttava
käyttöoppaaseen ja tehtävä
riskinarvointi, jossa
varmistetaan, että kone
soveltuu kyseisellä työmaalla
tehtävien töiden tekemiseen,
sekä tarkastettava kone
ennen käyttöä.
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Kun ASBturvakaide painuu eteenpäin, koneen kaikki 
liikkeet pysähtyvät. Ainoastaan liikkuminen poispäin 
puristumisvaaran aiheuttavasta kohteesta on sallittu.

ASB-turvakaide palautetaan toimintavalmiuteen 
vapauttamalla turvakaide, turvapoljin ja ohjaimet ja 
painamalla turvapoljinta uudelleen.
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kintä ja käyttämä ja käyttä

HA 20 LE
HA 20 LE PRO
HA 61 LE
HA 61 LE PRO
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N.B.: Activ’Screen kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan, kun kone on ollut pitkään
käyttämättömänä. Kytke Activ’Screen:n
virransyöttö uudelleen painamalla hätä-seispainike
pohjaan ja käy läpi käynnistysmenettely.

Jos on ylikuormaa, kaikki 
liikkeet keskeytetään.




