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Belangrijk 

Veiligheidsmaatregelen en gebruiksaanwijzingen moeten gelezen worden, begrepen worden en opgevolgd 

worden voor ieder gebruik. Enkel goed opgeleide en geautoriseerde mensen mogen er gebruik van maken. 

Deze handleiding moet goed bewaard worden als een onafscheidelijk onderdeel van de machine. Neem 

contact op met SINOBOOM als u vragen heeft over onze producten 
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Product Specificaties 

Items Eenheid GN1530 (GTJZ0408S)  GN1930 (GTJZ0608S) 

Afmetingen 

Totale lengte m 1,78 1,78 

Totale breedte m 0,76 0,76 

Totale hoogte (opgeborgen, leuning 

ingeklapt) 
m 1,85 1,87 

Totale hoogte (opgeborgen, leuning 

uitgeklapt) 
m 2,1 2,11 

Bodemvrijheid mm 70 70 

Bodemvrijheid (kantelbeveiliging) mm 20 20 

Totaal gewicht kg 1238 1328 

Ontwerpafmetingen 

Max. platformhoogte m 4,6 5,8 

Max. werkhoogte m 6,6 7,8 

Platformverlenging m 0,9 0,9 

Max. laadgewicht kg 280 230 

Wielbasis m 1,315 1,315 

Spoorbreedte m 0,76 0,76 

Draaicirkel 

Binnenwiel m 0,04 0,04 

Buitenwiel m 1,49 1,49 

Max. toegestane zijkracht N 400 400 

Regelspanning (DC) V 24 24 

Platformafmeting 

Lengte m 1,64 1,64 

Breedte m 0,76 0,76 

Bandenmaat 

Diameter mm 305 305 

Breedte mm 115 115 

Hydraulische inhoud 

Hydraulische olietank L 14 16 

Hydraulisch systeem L 18 (inclusief olietank) 18 (inclusief olietank) 

Hydraulische systeemdruk bar 240 240 

Systeemspanning (DC) V 24 24 

Max. geluidsniveau tijdens gebruik dB 72 72 

Rijsnelheid 

Opgeborgen km/h 0～4 0～4 

Geheven km/h 0～0,8 0～0,8 

Hellingsvermogen % 30 25 

Hef – /daaltijd s 18/31 (zonder belading) 18/28 (zonder belading) 

Max. toegestane windsnelheid  m/s 0 (binnen)  0 (binnen) 

Max. toegestane helling 

Voor/achter  3° 3° 

Zijkant/zijkant  1,5° 1,5° 
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Items Eenheid GN1532 (GTJZ0408M) GN1932 (GTJZ0608M) 

Afmetingen 

Totale lengte m 1,78 1,78 

Totale breedte m 0,81 0,81 

Totale hoogte (opgeborgen, leuning 

ingeklapt) 
m 1,85 1,87 

Totale hoogte (opgeborgen, leuning 

uitgeklapt) 
m 2,1 2,11 

Bodemvrijheid mm 70 70 

Bodemvrijheid (kantelbeveiliging) mm 20 20 

Totaal gewicht kg 1261 1526 

Ontwerpafmetingen 

Max. platformhoogte m 4,6 5,8 

Max. werkhoogte m 6,6 7,8 

Platformverlenging m 0,9 0,9 

Max. laadgewicht kg 280 230 

Wielbasis m 1,315 1,315 

Spoorbreedte m 0,81 0,81 

Draaicirkel 

Binnenwiel m 0,27 0,27 

Buitenwiel m 1,63 1,63 

Max. toegestane zijkracht N 200 200 

Regelspanning (DC) V 24 24 

Platformafmeting 

Lengte m 1,64 1,64 

Breedte m 0,76 0,76 

Bandenmaat 

Diameter mm 305 305 

Breedte mm 115 115 

Hydraulische inhoud 

Hydraulische olietank L 16  16 

Hydraulisch systeem L 18 (inclusief olietank) 18 (inclusief olietank) 

Hydraulische systeemdruk bar 240 240 

Regelspanning (DC) V 24  24 

Max. geluidsniveau tijdens gebruik dB 72 72 

Rijsnelheid 

Opgeborgen km/h 0～4 0～4 

Geheven km/h 0～0,8 0～0,8 

Hellingsvermogen % 30 25 

Hef – /daaltijd s 18/31 (zonder belading) 18/28 (zonder belading) 

Max. toegestane windsnelheid m/s 12,5 (windkracht 6) 12,5 (windkracht 6) 

Max. toegestane helling 

Voor/achter  3° 3° 

Zijkant/zijkant  1,5° 1,5° 
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Afbeelding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Platformdeur 

2. Platformleuning 

3. Bevestigingspunt voor vastknopen 

van draden 

4. Platformbediening 

5. Gereedschapskist (optioneel) 

6. Platformverlenging 

7. Stopcontact platform (optioneel) 

8. Pedaal platformverlenging 

9. Platformplaat 

GN1530&1532(GTJZ0408S&040

8M) 

10. Niveauschakelaar 

11. Sensor max. opwaartse positie 

12. Sensor max. neerwaartse positie 

13. Kantelbeveiligingen 

14. Lcd – scherm 

15. Grondbediening 

16. Achterwiel 

17. Bevestigingspunt voor 

transport/positie heftruck 

18. Ladder/bevestigingspunt voor 

transport  

19. Veiligheidsbeugel 

20. Noodhangreep voor dalen  

21. Handmatige ontlastklep 

22. Stuurwiel 

23. Accu – oplader (alternatief) 

24. Oplaadstekker 

25. Waarschuwingslamp 

26. Stekker voor platformvoeding 
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Veiligheidsmaatregelen 

Gevaar 

Het niet opvolgen van aanwijzingen en veiligheidsmaatregelen in deze handleiding 

resulteert in overlijden of ernstig letsel. 

 

Geen gebruik tenzij: 

➢ U de veiligheidsgebruiksregels zoals vermeld in deze handleiding volledig heeft begrepen en toegepast. 

1 Vermijd ontstane gevaarlijke situaties. 

Lees altijd de regels en begrijp deze volledig voordat u verder gaat met de volgende stappen. 

2 Voer altijd een controle voorafgaand aan het gebruik uit. 

3 Voer altijd een functietest voorafgaand aan het gebruik uit. 

4 Controleer de werkplek. 

5 Gebruik de machine enkel voor het doel waar het voor ontworpen is. 

➢ U zult de aanwijzingen zoals gespecificeerd door de fabrikant, veiligheidshandleiding, 

gebruikshandleiding en labels op de machine lezen, begrijpen en opvolgen. 

➢ U zult de aanwijzingen zoals gespecificeerd door de fabrikant, veiligheidshandleiding, 

gebruikshandleiding en labels op de machine lezen, begrijpen en opvolgen. 

➢ U zult de aanwijzingen zoals gespecificeerd door de fabrikant, veiligheidshandleiding, 

gebruikshandleiding en labels op de machine lezen, begrijpen en opvolgen. 

➢ U heeft de juiste opleiding ontvangen met betrekking tot de veilige bediening van de machine. 

 

Betekenis label 

SINOBOOM labels, kleurcodes en symbolen geven het volgende aan: 

 

Veiligheidswaarschuwingssymbool, om potentieel lichamelijk letsel aan te geven. Alle 

veiligheidstips na dit label moeten opgevolgd worden om mogelijk letsel of overlijden 

te voorkomen. 

  

 Rood, om het onmiddellijke gevaar wat mogelijk leidt tot overlijden of ernstig letsel 

aan te geven indien niet vermeden. 

 

Oranje, om potentieel gevaar wat mogelijk leidt tot overlijden of ernstig letsel aan te 

geven indien niet vermeden. 

 

 Geel met veiligheidswaarschuwingssymbool, om potentieel gevaar wat mogelijk leidt 

tot gering of matig lichamelijk letsel aan te geven indien niet vermeden. 

   

 Geel zonder veiligheidswaarschuwingssymbool, om potentieel gevaar wat mogelijk 

leidt tot materiële schade. 

 

 Groen, om aan een gebruiks – of onderhoudsaanwijzing aan te geven. 
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Gevaar op elektrocutie 

Deze machine is NIET geïsoleerd en er is GEEN bescherming tegen elektrocutie aanwezig. 

 

 

Houdt afstand van hoogspanningsleidingen en machines 

volgens geldende overheidsvoorschriften en de 

onderstaande aanwijzing. 

 

 

Spanning                        Min. veiligheidsafstand 

(fase naar fase)                         (m) 

                                  

0V to 50kV                      3.05 m 

 

50kV to 200 kV                  4.60 m 

 

200kV to 350 kV                 6.10 m 

 

350 kV to 500 kV                 7.62 m 

 

500 kV to 750 kV                 10.67 m 

         

750 kV to 1000 kV                13.72 m 

 

Waarschuwing tegen sterke en wisselende wind gezien de mogelijkheid van beweging van het platform en 

het zwaaien en verslappen van kabels. Geen gebruik tijdens onweer en regenbuien. 

 

Houdt afstand van de machine bij aansluiting met kabels onder spanning. Vermijd contact door personen op 

de grond en GEEN gebruik door personen op het platform voordat de stroom is afgesloten. 

GEEN gebruik van de machine als aardedraad tijdens lassen. 

 

Gevaar op kantelen 

Overbelasting van het platform is niet toegestaan.  

 

GN1530 (GTJZ0408S) 

 Max. belasting van het platform 

Terugtrekkend 220kg 

Verlengend, enkel platform 160kg 

Verlengend, enkel platform 120kg 
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GN1930 (GTJZ0608S) 

 Max. belasting van het platform 

Terugtrekkend 230kg 

Verlengend, enkel platform 110kg 

Verlengend, enkel platform 120kg 

 

 

GN1532 (GTJZ0408M) 

Max. belasting van het platform 

Terugtrekkend 280kg 

Verlengend, enkel platform 160kg 

Verlengend, enkel platform 120kg 

 

 

 

GN1932 (GTJZ0608M) 

Max. belasting van het platform 

Terugtrekkend 230kg 

Verlengend, enkel platform 110kg 

Verlengend, enkel platform 120kg 

 

 

De machine kan enkel geheven of verlengd worden wanneer de machine op een vast en vlakke grond staat. 

 

Gebruik het kantelalarm NIET als een indicator van vlakke 

grond. Het kantelalarm op het platform werkt enkel wanneer 

de machine stevig overhelt. 

 

Wanneer het kantelalarm afgaat: 

※ Laat het platform zakken. Verplaats de machine naar vaste en vlakke grond. Laat het platform voorzichtig 

zakken als het kantelalarm afgaat tijdens het heffen van het platform. Wijzigingen aan de limietschakelaar 

zijn niet toegestaan. 

※ De rijsnelheid moet beperkt worden tot 0,8 m/h tijdens het heffen van het platform. 

※ Als het platform is geheven, rij NIET of nabij een helling of onstabiele grond of onder andere gevaarlijke 

omstandigheden. 

※ Geen gebruik bij sterke en wisselende wind. Vergroot het 

oppervlak van het platform of aan de wind blootgestelde 

belading NIET, het vermindert de stabiliteit van de machine. 

※ Als het platform is opgeborgen moet de machine uiterst 

voorzicht bereden worden op lage snelheid op een oneven 

oppervlak, steile helling, gravelweg, gladde grond en plekken 

nabij kuilen. 

※ Wijzigingen aan de limietschakelaar zijn verboden. 
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Duw NIET tegen of trek NIET aan objecten buiten het platform. 

Max. toegestane zijdelings kracht  

Binnen 400 N 

Buiten 200 N 

 

 

※ Wijzig of beperk het gebruik van alle onderdelen die de veiligheid en stabiliteit kunnen beïnvloeden NIET. 

※ Gebruik GEEN onderdelen van verschillend gewicht en met verschillende specificaties om belangrijke 

onderdelen voor de stabiliteit van de machine te vervangen. 

※ Wijzig het werkplatform NIET zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. Aanvullende 

geïnstalleerde apparatuur op het platform en de leuningen voor gereedschap en andere materialen verhoogt 

het gewicht en oppervlak van het platform en derhalve de belasting. 

※ Plaats GEEN overstekende belading op of bindt GEEN overstekende belading aan onderdelen van de 

machine. 

 ※ Plaats GEEN ladders of steigers op het platform of tegen onderdelen van de machine. 

※ Gebruik de machine NIET op bewegende objecten. 

Zorg ervoor dat alle banden in goede staat zijn en bouten 

goed zijn aangedraaid. 

※ Gebruik GEEN accu's die lichter zijn dan de originele 

accu's. Accu's functioneren tevens als contragewicht en 

zijn derhalve van belang voor de stabiliteit van de machine.  

 

 

Het gewicht van iedere accu mag niet minder dan 28 kg bedragen. 

※ Gebruik de machine NIET als kraan. 

※ Gebruik het platform NIET om machine of andere objecten aan te drukken. 

※ Laat het platform niks raken in de nabijheid. 

※ Bindt het platform NIET vast aan objecten in de nabijheid. 

※ Houdt belading binnen het platform. 

※ Geen gebruik met een geopend chassisframe. 

※ Gebruik de platformbediening niet om het platform vrij te krijgen wanneer het vastzit, struikelt of 

geblokkeerd is door iets in de nabijheid. Gebruik in dit geval de grondbediening, enkel wanneer er GEEN 

andere personen aanwezig zijn op het platform. 

 

Gevaar op vallen 

 

Iedereen op het platform moet een veiligheidsgordel dragen of andere 

veiligheidsapparaat in overeenstemming met overheidsvoorschriften. Draden moeten 

worden vastgeknoopt aan enkele bevestigingspunten op het platform.                   
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※ Zit, sta of klim NIET op de leuningen van het platform. 

Personen op het platform moeten altijd stevig op de 

bodemplaat staan.  

Tijdens het heffen van het platform:  

Klim NIET langs het platform of de hefboom naar 

beneden. 

Plaats GEEN obstructies op de bodemplaat van het platform. 

Leg de middelste leuning van de platformleuningen neer of vergrendel de toegang voorafgaand aan 

gebruik/ 

  

Crush Hazard 

 

 Let tijdens gebruik op objecten buiten het gezichtsveld. 

 

Let op het verlengingsplatform tijdens het verplaatsen van de machine. 

 

Controleer het werkgebied om obstructies en andere mogelijke gevaren op hoogte te verwijderen 

. 

 

Wees alert op het gevaar om platgedrukt te worden 

tijdens het vastpakken van de leuningen van het platform. 

Let op en volg de rode en gele pijlen die de rij – en 

stuurrichtingen aangeven op het bedieningspaneel van de 

platformbediening en het aandrijvingschassis.  

Bedieners moeten werkplaatsregels, 

overheidsvoorschriften en daar aan gerelateerde regels over het gebruik van veiligheidsapparatuur opvolgen. 

Zorg ervoor dat machine op vlakke grond is geplaatst of is vergrendeld voordat de rem wordt vrijgegeven. 

Wees alert op het gevaar om platgedrukt te worden tijdens het vastpakken van de leuningen van het platform. 

Let op en volg de rode en gele pijlen die de rij – en 

stuurrichtingen aangeven op het bedieningspaneel van de 

platformbediening en het aandrijvingschassis.  

Bedieners moeten werkplaatsregels, 

overheidsvoorschriften en daar aan gerelateerde regels 

over het gebruik van veiligheidsapparatuur opvolgen. 

Zorg ervoor dat machine op vlakke grond is geplaatst of is vergrendeld 

voordat de rem wordt vrijgegeven. 

Laat het platform NIET zakken als er mensen of obstructies er onder aanwezig zijn. 

Rijsnelheid wordt bepaald aan de hand van de grondomstandigheden, drukte, helling van de grond, locatie 

van de mensen en andere mogelijke factoren die een botsing kunnen veroorzaken. 

Gebruik de hefboom NIET onder een kraanbaan tenzij de kraanbediening is vergrendeld en/of er maatregelen 

zijn genomen om een mogelijk botsing te vermijden. 

Geen gevaarlijke rijden of stunten tijdens gebruik. 
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Gevaar op verpletteren en drukken 

Houdt handen en armen uit de buurt van plekken waar letsel veroorzaakt kan worden. 

Gebruik de machine onder het platform NIET als de veiligheidsbeugel niet correct geplaatst is. 

Gebruik uw gezonde verstand tijdens het gebruik van de machine op de grond met de bediening. Houdt 

voldoende afstand tussen bediener, machine en vaste objecten. 

 

Gevaar op schade aan onderdelen 

Gebruik GEEN accu's of opladers met meer dan 24 V om de motor te starten. 

Gebruik de machine NIET als aardedraad om te lassen. 

 

Gevaar op explosie en brand 

Gebruik de machine NIET op gevaarlijke plekken of plekken vol met ontvlambaar of explosief gas of deeltjes. 

 

Gevaar op schade aan de machine 

Gebruik de machine NIET als er sprake is van schade of een storing. 

Bedieners moeten de machine grondig controleren en alle functies controleren voorafgaand aan gebruik. 

Beschadigde of kapotte machines worden opgemerkt en mogen niet gebruikt worden. 

Zorg ervoor dat onderhoud overeenkomstig deze handleiding en relevantie onderhoudshandleidingen wordt 

uitgevoerd. 

Zorg ervoor dat alle labels correct geplaatst zijn en eenvoudig opvallen. 

Zorg ervoor dat de gebruiks – en onderhoudshandleiding in goede staat en leesbaar zijn en bewaard worden 

in de opslagruimte op het platform. 

 

Gevaar op lichamelijk letsel 

Gebruik de machine NIET als er een hydraulisch olielek is, die de huid van de mensen kan binnendringen en 

verbranden. 

Het per ongeluk aanraken van onderdelen onder de brede plaat leidt tot ernstig letsel. Enkel opgeleid 

onderhoudspersoneel kunnen de schotten controleren.  

Suggestie: Bedieners kunnen de machine enkel tijdens de controle voorafgaand aan gebruik controleren en 

repareren. Tijdens gebruik zijn alle schotten gesloten en vergrendeld. 

Veiligheid van de laslijn naar het platform 

Lees, begrijp en volg alle waarschuwingen en aanwijzingen bevestigd voor de lasapparaten. 

Verbind laslijnen en kabels ENKEL wanneer de lasapparaten uitgeschakeld zijn. 

Gebruik ENKEL nadat de laskabels correct zijn aangesloten. 

 



                  GN1530&1532&1930&1932 (GTJZ0408S& 0608S& 0408M& 0608M) Bedieningshandleiding 

                               

12 

Vergrendeld na ieder gebruik 

1、Kies een veilige stopplaats met stevige grond is, zonder obstructies zijn en uit de buurt van intensief 

verkeer. 

2、Laat het platform zakken. 

3、Draai de sleutel in de “Off” – stand en verwijder de sleutel om ongeoorloofd gebruik te vermijden. 

4、Gebruik een wig om de machine vast te zetten. 

5、Laad de accu op

 

Veiligheid van de accu 

Gevaar op verbranding 

De accu bevat zuur. Draag geschikte beschermende kleding en bril bij gebruik van de accu. 

 

 

 

Vermijd het morsen van accuzuur. Blijft uit de buurt van het zuur.  

Gebruik sodawater om gemorst zuur te neutraliseren. 

 

Stel de accu of oplader NIET bloot aan water of regen tijdens het opladen. 

 

Gevaar op explosie 

De accu kan explosief gas produceren. Houdt vonken, vuur en brandende sigaretten 

uit de buurt van de accu. 

Gebruik GEEN apparaten die vonken veroorzaken op de accupolen of 

kabelklemmen.  

Gebruik GEEN apparaten die vonken veroorzaken op de accupolen of kabelklemmen.  

 

Controleer de kabel dagelijks en vervang beschadigde onderdelen voorafgaand aan gebruik. 

 

Draag geen ringen, horloges of andere persoonlijke versieringen om een elektrische schok te vermijden. 
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Gevaar op kantelen 

Gebruik GEEN accu's die lichter zijn dan de originele accu's. Accu's functioneren als contragewicht en zijn 

derhalve van belang voor de stabiliteit van de machine. Het gewicht van iedere accu mag niet minder dan 30 

kg bedragen. 

 

Gevaar tijdens het tillen van de accu 

Zorg voor een correct aantal mensen en til de accu op juiste manier. 

 

 

Controle voorafgaand aan het gebruik 

Geen gebruik tenzij: 

U de veiligheidsgebruiksregels zoals vermeld in deze handleiding volledig heeft 

begrepen en toegepast. 

1 Vermijd ontstane gevaarlijke situaties. 

2 Voer altijd een controle voorafgaand aan het gebruik uit. Lees altijd de regels en begrijp deze volledig 

voordat u verder gaat met de volgende stappen. 

3 Voer altijd een functietest voorafgaand aan het gebruik uit. 

4 Controleer de werkplek. 

5 Gebruik de machine enkel voor het doel waar het voor ontworpen is. 

 

Basisprincipes 

Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de controle voorafgaand aan het gebruik en regulier 

onderhoud uit te voeren. 

 

Controle voorafgaand aan het gebruik is eenvoudig en moet iedere dienst uitgevoerd worden door de bediener. 

Het doel is om te controleren of er opvallende problemen zijn met de machine voorafgaand aan de functietest 

door de bediener. 

 

Controle voorafgaand aan het gebruik kan ook gebruikt worden om de behoefte aan regulier onderhoud te 

bepalen. Bedieners mogen enkel regulier onderhoud uitvoeren zoals omschreven in deze handleiding. 

Controleer de lijst op de volgende pagina nogmaals om te zien of er onderdelen gewijzigd, beschadigd, 

losgemaakt of vermist zijn in ieder item en op iedere plek. 

 

Beschadigde en gewijzigde machines mogen niet gebruikt worden. Er moeten markeringen gemaakt worden 

als er schade of verschil met fabrieksomstandigheden gevonden wordt.  

Enkel gekwalificeerde technici mogen reparaties uitvoeren aan de machine overeenkomstig de regels van de 

fabrikant. Na reparatie en onderhoud moeten bedieners de controle voorafgaand aan het gebruik normaal 

uitvoeren voorafgaand aan de functietest. 

Zoals vereist door de fabrikant en de onderhoudshandleiding mag regulier onderhoud enkel uitgevoerd 

worden door gekwalificeerde technici. 

 



                  GN1530&1532&1930&1932 (GTJZ0408S& 0608S& 0408M& 0608M) Bedieningshandleiding 

                                

14 

Betekenis label voor onderhoud 

De volgende tekens worden gebruikt in deze handleiding als hulp om het relevante gebruik uit te leggen. 

As required by the manufacturer and the service manual, regular maintenance shall be done by qualified 

technicians. 

 

Vereist gereedschap om deze procedure uit te voeren. 

 

 

 

Er zijn nieuwe reserveonderdelen vereist om deze procedure uit te voeren. 

 

 

Controle voorafgaand aan het gebruik 

 Zorg ervoor dat de gebruiks – en onderhoudshandleiding in goede staat en leesbaar zijn en bewaard 

worden in de opslagruimte op het platform. 

 Zorg ervoor dat alle labels leesbaar en correct geplaatst zijn. Raadpleeg het Label. 

 Controleer het hydraulische olielek en het oliepeil. Vul bij met olie indien noodzakelijk. Raadpleeg het 

Onderhoud. 

 Controleer het vloeistoflek en vloeistofniveau van de accu. Vul bij met gedestilleerd water indien 

noodzakelijk. Raadpleeg het Onderhoud. 

 

Onderdelen controleren 

Controleer de machine grondig op beschadigde, onjuist geïnstalleerde en ontbrekende onderdelen, waaronder: 

 

 Electrische onderdelen, bedrading en kabels. 

 Hydraulische voeding, olietank, koppeling, slang, cilinder en kleppenblok. 

 Accu en aansluiting. 

 Aandrijfmotor en remsysteem. 

 Anti – sliptape 

 Band 

 Voeding 

 Limietschakelaar en claxon. 

 Alarm en indicatielamp (indien uitgerust). 

 Moeten, boeren en andere bevestigingsmiddelen. 

 De middelste leuning of deur voor toegang tot het platform. 

 Ketting voor toegang tot het platform. 

 Automatisch kantelbeveiligingssysteem.  

 Verlenging van het platform. 

 Schaararmschacht en bevestigingsonderdeel. 

 Platformbedieningshandel 
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De gehele machine controleren 

Controleer de gehele machine op: 

 

 Lasnaden of de naden op structurele onderdelen. 

 Deuken of beschadigingen van de machine. 

 Om ervoor te zorgen dat alle structurele onderdelen en andere belangrijke onderdelen compleet zijn en 

alle daaraan gerelateerde bevestigingsitems en – pinnen de juiste positie hebben en volledig aangedraaid 

zijn. 

 Ervoor te zorgen dat de zijdelingse leuning geïnstalleerd is en de bouten stevig aangedraaid zijn. 

 

 Hydraulisch oliepeil controleren 

 Het behouden van het juiste hydraulische oliepeil is essentieel voor de machine. Onjuist 

hydraulisch oliepeil veroorzaakt schade aan de hydraulische onderdelen. Controleurs kunnen 

wijzigingen in hydraulisch oliepeil monitoren middels routinecontrole en dit soort wijzigingen 

kunnen duiden op problemen met het hydraulische systeem. 

Volg onderstaande procedure als de machine opgeborgen is. 

1. Controleer met uw ogen de oliepeildruk op de zijkant van de hydraulische olietank. 

Resultaten: Het hydraulische oliepeul moet onder de "Full" – markering staan op de meter, 

2. Vul olie bij voor zover benodigd. Vul NIET teveel bij.  

 

 

Type hydraulische olie  

L – HM46 

 

 

Accu controleren 

 De conditie van de accu is van belang voor motorprestatie en veilig gebruik. Onjuiste 

elektrolytisch vloeistofpeil en beschadigde kabels en bedrading kan leiden tot schade van 

motoronderdelen en vervolgens gevaarlijke situatie. 

 

 Gevaar op elektrische schok. Contact met circuits onder spanning kan leiden tot 

overlijden of ernstig lichamelijk letsel. Draag geen ringen, horloges of andere 

persoonlijke versieringen. 

 

 

 Gevaar op lichamelijk letsel. Accu bevat zuur. Vermijd het morgen van accuzuur en 

blijf uit de buurt van het zuur. Gebruik sodawater om gemorst zuur te neutraliseren 

 

 

Voer de volgende procedures uit nadat de accu volledig is opgeladen. 

 

 

1、 Draag geschikte beschermende kleding en bril. 

2、 Zorg ervoor dat er geen corrosie aanwezig is op de aansluitingen van de accukabels. 

3、 Zorg ervoor dat de accuklem en kabelverbindingen stevig zijn bevestigd, 
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 Poolbescherming en afdichtmiddel voor anti – corrosie helpt het elimineren van 

corrosie op accupolen en – kabels. 

 

Functietest 

 Geen gebruik tenzij: 

U de veiligheidsgebruiksregels zoals vermeld in deze handleiding volledig 

heeft begrepen en toegepast. 

1. Vermijd ontstane gevaarlijke situaties. 

2. Voer altijd de controle voorafgaand aan het gebruik uit. 

3. Voer altijd een functietest voorafgaand aan het gebruik uit. 

Lees altijd de functietest en begrijp deze volledig voordat u verder gaat met de volgende stappen. 

4. Controleer de werkplek. 

5. Gebruik de machine enkel voor het doel waar het voor ontworpen is. 

 

Basisprincipes 

 

Het doel van een functietest is om storingen op te zoeken voorafgaand aan het gebruik. Bedieners moeten 

aanwijzingen opvolgen om alle functies stap voor stap te controleren. 

Een machine met storingen mag niet gebruikt worden. Bedieners moeten het gebruik stoppen en markeringen 

waar de fouten zijn gevonden. Zoals vereist door de fabrikant mogen reparaties aan de machine enkel 

uitgevoerd worden door gekwalificeerde technici. 

Na onderhoud moeten bedieners de controle voorafgaand aan het gebruik en de functie test uitvoeren 

voorafgaand aan het gebruik. 

 

Voorbereiding voor functietest 

1、 Kies als testgebied een stevig en horizontaal gebied zonder obstructies uit. 

2、 Zorg ervoor dat de accu's goed zijn aangesloten. 

 

Test voor grondbediening 

1 Hef/daal – schakelaar platform 

2 Positie grondbediening 

3 Positie platformbediening 

4 Noodstop 

5 Vergrendelingsschakelaar 

6 Elektriciteitsmeter 

 

1. Trek de rode "noodstop” – schakelaar uit naar de "AAN" – stand. 

2. Draai de keuzeschakelaar naar draaitafelbediening. 

Resultaten: Relevantie indicatielampen zijn aan en er wordt geen foutmelding weergegeven. 

“Noodstop” testen 

1、 Druk de rode “noodstop” – schakelaar in de “UIT – stand.  

Resultaten: Er is geen functie beschikbaar. 
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2、 Trek de rode “noodstop” uit naar de “AAN” – stand. 

Naar boven – en naar beneden – functie testen 

1、 Start NAAR BOVEN – functie 

Resultaten: Het platform gaat naar boven. 

 2、 Start NAAR BENEDEN – functie. 

Resultaten: Het platform gaat naar beneden en het daalalarm gaat af. 

 

Ondersteunende daalfunctie testen 

1. Start de NAAR BOVEN – functie en heft het platform naar de maximale hoogte. 

2. Trek de bedieningsschakelaar voor de ondersteunende daling uit. 

Resultaten: Het platform zal naar beneden gaan en het daalalarm gaat niet af. 

 

 

Test voor platformbediening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sturm 

 

 

Naar 

 

Noodst 

 

Naar boven/naar 

Naar 
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“Noodstop” testen 

1. Draai de keuzeschakelaar naar platformbediening. 

2. Druk de rode “noodstop” – schakelaar in de “UIT – stand. 

Resultaat: Er is geen functie beschikbaar. 

3. Trek de rode “noodstop” uit naar de “AAN” – stand.  

 

Claxon testen 

1. Druk op de claxonknop. 

Resultaat: De claxon gaat af. 

 

Startknop voor functies testen 

1. Druk de START – knop op de bedieningshendel NIET in. Beweeg de bedieningshendel in de richting 

zoals aangegeven door de pijlen. 

Resultaat: Er is geen functie beschikbaar. 

 

Naar boven – en naar beneden – functie testen  

1. Draai de schakelaar voor Rijden/Naar boven en naar beneden naar de "Naar boven en naar beneden" 

– stand. 

2. Pak de bedieningshendel vast en duw het in de richting zoals aangegeven door de gele pijl om de 

NAAR BOVEN – functie te starten. 

Resultaten: Het platform gaat naar boven. Automatisch kantelbeveiligingssysteem wordt automatisch 

ingeschakeld. 

3. Laat de bedieningshendel los. 

Resultaten: Het platform stopt met het naar boven gaan. 

4. Pak de bedieningshendel vast en duw het in de richting zoals aangegeven door de rode pijl om de 

NAAR BENEDEN – functie te starten. 

Resultaten: Het platform gaat naar beneden en het daalalarm gaat af. 

Opmerking: De hierboven vermelde procedures worden binnen één cyclus uitgevoerd. 

 

Stuurfunctie testen 

1. Draai de schakelaar voor Rijden/Naar boven en naar beneden naar de "Rijden/Sturen" – stand. 

2. Duw de Rijden/Sturen – bedieningshendel langzaam naar links zoals aangegeven door de gele pijl.  

Resultaten: Het voorwiel zal naar links bewegen. 

3. Duw de Rijden/Sturen – bedieningshendel langzaam naar rechts zoals aangegeven door de gele pijl. 

Resultaten: Het voorwiel zal naar rechts bewegen. 

 

Rijden en remmen testen 

1. Draai de schakelaar voor Rijden/Naar boven en naar beneden naar de "Rijden/Sturen" – stand. 

2. Duw de Rijden/Sturen – bedieningshendel langzaam naar voren totdat de machine begint te bewegen 

en laat de hendel terugkeren naar de ruststand. 

Resultaten: De machine zal naar voren bewegen en vervolgens stoppen. 



                  GN1530&1532&1930&1932 (GTJZ0408S& 0608S& 0408M& 0608M) Bedieningshandleiding 

                                

19 

3. Duw de Rijden/Sturen – bedieningshendel langzaam naar achteren totdat de machine begint te bewegen 

en laat de hendel terugkeren naar de ruststand. 

Resultaten: De machine zal naar achteren bewegen en vervolgens stoppen. 

De rem zal de machine soepel laten stoppen op iedere helling die het kan beklimmen. 

 

Weegsysteem testen 

Voorafgaand aan het testen moet de bediener de machine tenminste tweemaal heffen en dalen om voor 

normale smering tussen blokken en pad te zorgen. 

1. De schaararm is volledig opgeborgen en gedaald. Voeg geleidelijk gewicht op het platform. 

 

Resultaat: 

GN1530 (GTJZ0408S) en GN1532 (GTJZ0408M) 

Het gewicht bedraagt niet meer dan 280 kg: Het platform kan in de hoogste stand geheven worden. 

Gewicht tussen 280 kg en 330 kg: Het platform kan niet geheven worden. De overbelastingsindicator gaat 

AAN. 

 

GN1930 (GTJZ0608S) en GN1932 (GTJZ0608M) 

Het gewicht bedraagt niet meer dan 280 kg: Het platform kan in de hoogste stand geheven worden. 

Gewicht tussen 280 kg en 330 kg: Het platform kan niet geheven worden. De overbelastingsindicator gaat 

AAN. 

 

Beperkte rijsnelheid testen 

1. Draai de schakelaar voor Rijden/Naar boven en naar beneden naar de Naar boven en naar beneden – 

stand. 

2. Hef het platform naar ongeveer 1,5 m boven de grond. 

Resultaten: Automatisch kantelbeveiligingssysteem wordt automatisch ingeschakeld. 

3. Draai de schakelaar voor Rijden/Naar boven en naar beneden naar de RIJDEN – stand. Beweeg de 

rijbedieningshendel langzaam naar de VOLLE SNELHEID – stand. 

 

Resultaten: De snelheid moet 22 m/s zijn (10 meter bewegen in 45 seconde). 

Opmerking: Als de snelheid 22 m/s overschrijdt stopt de machine en maakt geluid. 

 

 

Kantelsensor testen 

Opmerking: Gebruik de grondbediening. Blijf NIET op het platform staan. 

 

1. Laat de machine dalen naar de laagste positie. 

2. Plaats twee houten blokken (50x100x21 mm (LxBxH)) voor de twee wielen aan één kant (of links of 

rechts) en rij de wielen op de houten blokken. 

3. Schakel de hendelfunctie naar heffen en hef het platform tot 1,5 m. 

Resultaat: Het platform stopt met heffen, het kantelalarm gaat aan en de grondbediening geeft de code 

LL weer. 

4. Laat het platform dalen, schakel naar rijfunctie en verwijder de houten blokken. 
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5. Plaats twee houten blokken (50x100x70 mm (LxBxH)) voor de twee wielen aan één kant (of links of 

rechts) en rij de wielen op de houten blokken 

6. Schakel de hendelfunctie naar heffen en hef het platform tot 1,5 m. 

Resultaat: Het platform stopt met heffen, het kantelalarm gaat aan en de grondbediening geeft de code 

LL weer. 

7. Laat het platform dalen, schakel naar rijfunctie en verwijder de houten blokken. 

 

Automatisch kantelbeveiligingssysteem testen 

Opmerking: Automatisch kantelbeveiligingssysteem schakelt automatisch in als het platform geheven 

wordt. Automatisch kantelbeveiligingssysteem schakelt automatisch twee limietschakelaars in om de 

rijsnelheid te beperken. Als het automatisch kantelbeveiligingssysteem niet functioneert gaat het alarm af 

en stopt de machine met bewegen als het platform hoger is geheven dan 1,5 m boven de grond. 

 

1. Hef het platform. 

Resultaten: Als het platform 1,5 m boven de grond is geheven wordt het automatisch 

kantelbeveiligingssysteem verlengd. 

2. Duw stevig naar links / rechts paneel van het kantelbeveiligingssysteem. 

Resultaten: Het paneel van het kantelbeveiligingssysteem draait niet in andere richtingen. 

3. Laad het platform dalen. 

Resultaten: Het automatisch kantelbeveiligingssysteem trekt automatisch in. 

4. Neem een stuk hout van 100x50x50 mm (LxBxH). Plaats het onder het paneel van het 

kantelbeveiligingssysteem en hef het platform. 

Resultaten: Als het platform 1,5 m boven de grond is geheven, gaat het alarm af en is de rijfunctie 

niet beschikbaar en kan het platform niet geheven worden. 

5. Laat het platform dalen en verwijder het hout. 

 

 

Werkplek controleren 

 Geen gebruik tenzij: 

 

➢ U de veiligheidsgebruiksregels zoals vermeld in deze handleiding volledig heeft 

begrepen en toegepast. 

1. Vermijd ontstane gevaarlijke situaties. 

2. Voer altijd de controle voorafgaand aan het gebruik uit. 

3. Voer altijd een functietest voorafgaand aan het gebruik uit. 

4. Controleer de werkplek. 

Lees altijd de functietest en begrijp deze volledig voordat u verder gaat met de volgende stappen. 

5. Gebruik de machine enkel voor het doel waar het voor ontworpen is. 

 

Basisprincipes 

"Controle van de werkplek” helpt de bedieners om te bepalen of de werkplek geschikt is voor gebruik. 

Bedieners contoleren de werkplek voordat ze de machines daarheen verplaatsen. 
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Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de gevaren op de werkplek te begrijpen en in gedachten 

te houden/ Hij/zij moet opletten en deze problemen vermijden tijdens het verplaatsen, installeren en gebruik 

van de machine. 

 

Vermijd het volgende: 

 Steile hellingen en kuilen. 

 Uitstekende objecten, obstructies en afval op de grond. 

 Schuine oppervlakken. 

 Onstabiele of gladde oppervlakken. 

 Obstructies in de lucht en hoogspanningskabels. 

 Gevaarlijke posities. 

 Oppervlakken die het gewicht en belasting van de machine niet kunnen dragen. 

 Winderige en atmosferische omstandigheden. 

 Ongeautoriseerde mensen. 

 Alle andere onveilige situaties die kunnen voorkomen. 

 

Gebruiksvoorwaarden 

 Geen gebruik tenzij: 

 

➢ U de veiligheidsgebruiksregels zoals vermeld in deze handleiding volledig heeft 

begrepen en toegepast. 

1. Vermijd ontstane gevaarlijke situaties. 

➢ 2. Voer altijd de controle voorafgaand aan het gebruik uit. 

➢ 3. Voer altijd een functietest voorafgaand aan het gebruik uit. 

➢ 4. Controleer de werkplek. 

➢ 5. Gebruik de machine enkel voor het doel waar het voor ontworpen is. 

Basisprincipes 

De "Gebruikshandleiding” geeft gedetailleerde richtlijnen voor gebruik. Bediener moet alle 

veiligheidsrichtlijnen en – aanwijzingen zoals vermeld opvolgen. 

De machine mag ENKEL gebruikt worden om mensen en materialen te heffen voor werkzaamheden in de 

lucht. Ander gebruik zal leiden tot onveilige en gevaarlijke omstandigheden. 

Enkel goed opgeleide en geautoriseerde mensen mogen de machine bedienen. Als er meer dan één bediener 

dezelfde machine gebruikt tijdens dezelfde dienst moet iedereen een gekwalificeerd bediener zijn en de 

veiligheidsrichtlijnen en – aanwijzingen zoals vermeld in deze handleiding opvolgen. Iedereen moet de 

controle voorafgaand aan het gebruik, functietest en controle van de werkplek uitvoeren voorafgaand aan het 

gebruik. 

 

Noodstop 

Druk de rode "Noodstop” op de draaitafel of het platform naar de "UIT” – stand. Er is dan geen functie 

beschikbaar. 

Druk de rode "Stroom" – schakelaar op de draaitafel naar de “UIT" – stand. Er is dan geen functie beschikbaar. 
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De machine wordt ingeschakeld door aan de rode "Noodstop” – en "Stroom" – schakelaar te treken en deze 

in de “AAN” – stand te zetten. 

 

Ondersteunende daalfunctie 

Trek de ondersteunende daalknop uit. 

 

Gebruik met de grondbediening. 

1. Draai de keuzeschakelaar naar grondbediening. 

2. Draai de rode noodstopschakelaar naar de “AAN” – stand. 

3. Zorg ervoor dat de accu's voorafgaand aan gebruik zijn aangesloten. 

 

Positie van het platform afstellen 

1. Draai NAAR BOVEN EN BENEDEN – schakelaar overeenkomstig de aanduiding op het 

bedieningspaneel. 

Rij – en stuurfunctie is niet beschikbaar met grondbediening. 

 

Gebruik op het platform 

1. Draai de keuzeschakelaar naar platformbediening. 

2. Draai de beide rode noodstopschakelaars op de draaitafelbediening en platformbediening naar de 

“AAN" – stand. 

3. Zorg ervoor dat de accu's voorafgaand aan gebruik zijn aangesloten. 

 

Positie van het platform afstellen 

1. Draai de NAAR BOVEN EN BENEDEN – schakelaar naar de NAAR BOVEN EN NAAR BENEDEN 

– stand. 

2. Druk op de startknop op de bedieningshendel. 

3. Beweeg de bedieningshendel overeenkomstig de aanduiding op het bedieningspaneel. 

 

Sturen 

1. Druk op de startknop op de bedieningshendel. 

2. Beweeg Rijden/Sturen – bedieningshendel langzaam in de richting zoals aangeduid door de rode of gele 

driehoek. 

3. Volg de gekleurde pijlen op de platformbediening om te stuurrichting van de wielen te 

bepalen. 

 

Rijden 

◆ Draai de NAAR BOVEN EN BENEDEN – schakelaar naar de RIJ – stand. 

◆ Druk op de startknop op de bedieningshendel. 

◆ Versnellen: Beweeg de bedieningshendel langzaam in de richting zoals aangeduid door de rode of gele 

pijl. 

◆ Vertragen: Beweeg de bedieningshendel langzaam in de richting van de ruststand. 
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◆ Stop: Zet de bedieningshendel in de ruststand. 

Volg de gekleurde pijlen op het platform en de platformbediening om de rijrichting te bepalen. 

Wanneer het platform geheven is kan de machine enkel gereden worden op beperkte snelheid. 

De accu heeft invloed op de prestatie van de machine. De rij – en functiesnelheid neemt af als de 

capaciteitsmeter van de accu lage spanning aanduidt. 

 

Rijsnelheid kiezen 

Er zijn twee snelheidsopties als de machine opgeborgen is. Langzame snelheidsmodus wordt geactiveerd als 

het langzame snelheidslicht AAN gaat. Snelle snelheidsmodus wordt geactiveerd als het snelle snelheidslicht 

UIT gaat. 

Druk op de knop om de rijsnelheid te kiezen. 

 

Let op: De langzame snelheidsmodus wordt geactiveerd terwijl het platform geheven wordt. 

 

Platform uit – en uitschuiven 

1. Druk op het pedaal. 

2. Houd de leuning van het verlengingsplatform vast en duw er tegen. 

 

Waarschuwing: Sta niet op het verlengingsplatform terwijl het beweegt of als het niet bevestigd is. Er 

zijn dit bevestigingsposities voor het verlengingsplatform. 

 

3. Druk op het pedaal, schuif het platform uit tot het einde, laat het pedaal los en zorg dat het bevestigd is. 

 

Bediening op de grond gebruiken 

Bewaar een veilige afstand tussen bediener, machine en vast object. 

 

Let op de rijrichting bij het gebruik van de bediening. 

 

 

Indicator accupeil 

Controleer het accupeil middels de indicator op het platform. 

   Volledig opgeladen  
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   Accu 30% 

   Accu moet direct opgeladen worden 

  Acculading te lag 

 

Accu opladen 

➢ Gebruik geen externe opladers. 

➢ Laad de accu op in een goed geventileerde ruimte. 

➢ Gebruik de juiste wisselspanning om op te laden. 

1. Zorg ervoor dat de accu goed is aangesloten voorafgaand aan het opladen. 

2. Verwijder de ventilatiedop op de accu. 

3. Controleer of het vloeistofpeil boven de poolplaat staat. Voeg gedestilleerd water toe als het vloeistofpeil 

te laag is. Voeg niet te veel toe tijdens het opladen. 

4. Plaats de ventilatiedop terug. 

5.  Sluit de oplader aan op een wisselspanningsbron. 

6. De indicator geeft een volledige lading van de accu weer. 

7. Controleer het zuurvloeistofpeil na het opladen. Houdt het vloeistofpeil op de bodem van de 

oplaadleiding. Overlaad het water niet. 
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Optillen en transport 

 Regels moeten opgevolgd worden. 

➢ Gebruik uw gezonde verstand en maak een plan als er een vorkheftruck (meer dan 

4 ton) of een kraan wordt gebruikt voor het tillen van de machine. 

➢ Voertuigen moeten op vlakke grond geparkeerd worden. 

➢ Voertuigen moeten vastgezet worden om schuiven tijdens het laden te voorkomen. 

➢ Controleer dat de afmeting, laadoppervlak en spanband of het voertuig het gewicht van de machine 

kunnen dragen. (Raadpleeg de specificatie) 

➢ De machine moet horizontaal geplaatst worden of bevestigd worden voorafgaand aan het vrijgeven van 

de rem. 

➢ Voorkom dat leuningen naar beneden vallen met het verwijderen van pinnen. Houdt leuningen vast bij 

het afstellen van de hoogte. 

 

 

Rem vrijgeven 

 

➢ Plaats een wig onder de wielen om het schuiven van de machine te voorkomen. 

➢ Zorg ervoor dat het aandrijvingschassis is bevestigd en dat er geen obstructies zijn 

op het pad.  

➢ De klep voor de vrijgave van de rem bevindt zich op de achterzijde van het chassis.  

➢ Duw tegen de zwarte remvrijgavehendel om de klep van de rem te openen. 

➢ Duw tegen de rode remvrijgavehendel.  

 

                                                                 

Na het laden 

 

Blokkeer de wielen om ieder beweging te vermijden. 

 

 

Zorg voor veilig transport per truck of trailer. 

 

 

1. Zet de hoofdschakelaar op de UIT – stand en verwijder de sleutel 

voor transport. 

2. Controleer de machine grondig om ervoor te zorgen dat alle 

onderdelen goed bevestigd zijn. 

3. Zorg ervoor dat de ketting of riem sterk genoeg is. 

4. Gebruik tenminste twee kettingen of riemen, 

5. Stel de vergrendeling af om schade aan kettingen te vermijden. 
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De machine verplaatsen met een heftruck. 

 

Controleer of het verlengingsplatform, de bediening en de chassisonderdelen goed bevestigd zijn. Verwijder 

alles losse onderdelen van de machine. 

Laat het platform volledig zakken. Houdt het platform in de laagste stand tijdens het verplaatsen met de 

heftruck. 

Plaats de heftruck aan de zijdes met een ladder. 

 

Richt de lepels op de heftruckpositie. 

Rij de heftruck naar voren totdat de lepels er volledig insteken. 

Til de machine 0,4 m op en kantel de lepels naar achter om de 

machine stabiel te houden. 

Houdt de lepels horizontaal voor het plaatsen van de machine. 

Waarschuwing: Het optillen van de machine aan een zijkant kan 

onderdelen beschadigen.. 

 

 

De machine hijsen 

Controleer of het verlengingsplatform, de bediening en de chassisonderdelen goed bevestigd zijn. Verwijder 

alles losse onderdelen van de machine. 

Waarschuwing: Kies hijskabels met de juiste lengte om de platformleuning beter te beschermen. 

Controleer het zwaartepunt van deze machine door de afbeeldingen en diagrammen in deze 

gebruiksaanwijzing te lezen. 

Zorg ervoor dat de hijskabels de juiste positie hebben. Stel de hijsbanden af om schade aan de machine te 

vermijden en om de machine vlak te houden. 

 

 

 Zwaartepunt 

 

Model X axis Y axis 

GN1530 (GTJZ0408S) 620mm 511mm 

GN1930 (GTJZ0608S) 604mm 540mm 

GN1532 (GTJZ0408M) 530mm 476mm 

GN1932 (GTJZ0608M) 533mm 501mm 
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Label 

Using proper checking method to check whether all labels are easy to recognize and are in right position. 

Supplement the missing labels and replace the damaged labels. Clean the labels by neutral soap and water.   

 

NO solvent cleaner as it may damage the labels. 

 

Below is the label list. 

 

Code Omschrijving Hoeveelheid 

1 Symbool fabrikant. 1 

2 Bevestigingspunt voor draad. 8 

3 
Blijf uit de buurt van de machine tijdens gebruik. Lees de 

gebruikshandleiding. 
4 

4 Stekker voor het platform. 1 

5 Hijspositie. 4 

6 Hijspositie. 4 

7 Max. banddruk. 4 

8 Pas op voor voetletsel. 4 

9 Blijf uit de buurt van kabels om een elektrische schok te voorkomen. 1 

10 Geen vuur, voorkom explosies. 2 

11 

Onderhoud kan enkel uitgevoerd worden door professioneel personeel. 

Zorg ervoor dat alle deuren gesloten zijn tijdens gebruik. Lees de 

gebruikshandleiding. 

1 

12 Lees de gebruikshandleiding. 1 

13 Hijswerkzaamheden. 1 

14 Modellen. 2 

15 Vulpunt smeermiddel. 2 

16 

Gewicht van de accu. 

Vervang met accu's met hetzelfde gewicht. 

Voorkomen kantelen. 

Raadpleeg de gebruikshandleiding. 

1 

17 Alternatief opladen van de accu. 1 

18 Symbool fabrikant. 1 

19 Naamplaat. 1 

20 
Zet de machine vast en blokkeer de wielen alvorens de "handmatige 

ontlastklep” vrij te geven om te voorkomen dat de machine verplaatst. 
1 

21 Positie heftruck. 2 

22 Laadcapaciteit platform. 1 

23 
Laat het platform zakken als het kantelalarm is ingeschakeld en rij de 

machine naar vlakke grond. 
2 
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24 
Raak de bewegende armen niet aan. Plaats de veiligheidsbeugel 

voorafgaand aan het onderhoud. Lees de onderhoudshandleiding. 
1 

25 Noodhangreep voor dalen 1 
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