INSTRUCTIEKAART X2C
ONDERGRONDSE CONTAINERS

2015

Voor aanvang werk:

Gebruikshandleiding
lezen

Opstarten:

Veiligheidsinstructies
opvolgen
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BEDIENINGSTERMINAL CABINE
1 Menutoets, Storten d.m.v. binnenbediening

7 Sleutelschakelaar storten binnen activeren

2 Overbrugging treeplankbeveiliging

8 F2: Functie toets

3 Select = Fractie d.m.v. F2 of Pers instel
4 Zwaailamp AAN/UIT

9 F3: Functie toets
10 F4: ESC

5 Opbouw aan/uit (LET OP, P.T.O. inschakelen)

11 Hoofdschakelaar

6 F1: Enter

12 Noodstopschakelaar

BELADEN
1 Schakel, indien nodig, PTO van voertuig in
2 Schakel STOP&GO schakelaar in (alleen bij automaat)
3 Zet hoofdschakelaar (11) op stand I
4 Maak met selectietoets (3) een voorkeuze

BEVRIJDINGSKNOP

5 Zet opbouw in bedrijf (5)

WERKLAMP

6 Zet persmechanisme aan met de startknop aan rechterachterzijde van de achterlader

START CYCLUS

7 Bevrijdingsknop alleen gebruiken wanneer iets of iemand

SLEDE NEER

bekneld zit. Na gebruik systeem opnieuw opstarten

SLEDE OP

8 Noodstop alleen gebruiken bij gevaarlijke situaties

PERSPANEEL OPEN

Na gebruik systeem opnieuw opstarten

PERSPANEEL DICHT
NOODSTOP

CONTROLE VOOR HET RIJDEN OP DE OPENBARE WEG
Beladen mbv de kraan
1 Controleer of de achterdeur en klep gesloten en vergrendeld zijn
2 Controleer of het uitdrukschot in de juiste positie staat

Instructie kraan lezen

3 Controleer (indien aanwezig) of de belading in de rijstand staat
4 Controleer of er voldoende hydrauliekolie in de
hydrauliektank zit (dit met ingetrokken cilinders controleren)

Veiligheidsmaatregelen nemen

5 Controleer of de smeerbeurt werd uitgevoerd
6 Controleer of de luchtvering in rijstand staat
7 Controleer of alle vuilnismannen veiligheidskleding

Let op omstanders !!

dragen (beschermende handschoenen, kleding,
schoenen en veiligheidshesjes)

Bij problemen de gebruikshandleiding bestuderen

Denk aan de veiligheidsinstructies bij beladen/lossen
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LOSSEN
1 Controleer of dat de kraan in de juiste positie staat

Openen

2 Schakel, indien nodig, PTO van voertuig in
3 Hoofdschakelaar (11) op - zetten

Uitdrukken

4 Zet de opbouw in bedrijf (5)
5 Maak keuze bediening vanuit cabine of bediening buiten

Intrekken

6 Open de achterlader met drukknop "openen"
7 Druk het vuil uit met drukknop "uitdrukken"
8 Sluit de achterlader met de drukknoppen "sluiten"
Houdt deze knoppen na sluiten nog ca. 5 seconden
ingedrukt, de achterlader wordt dan vergrendeld.
Achter het voertuig mogen zich tijdens het lossen
geen personen bevinden!!!

Sluiten

CONTROLE EN ONDERHOUD
1 Controleer voor het beladen of de achterdeur gesloten is.
2 Controleer of het uitdrukschot in de juiste positie staat. GFT> 0,5 mtr. Van voorzijde, restvuil achterin.
3 Controleer, indien aanwezig, of dat de belading in de rijstand staat
4 Controleer wekelijks het hydraulische oliniveau, dit alleen met volledig
ingetrokken cilinders controleren
5 Maak iedere week de opbouw en belading schoon, verwijder tevens eventuele
vervuiling achter het uitdrukschot en boven het sledepaneel
6 Vervang, na 150 bedrijfsuren en daarna, jaarlijks hetretourfilter in de tank
7 Laat ieder jaar de kwaliteit van de hydraulische olie controleren, vervang deze
indien nodig
8 Controleer wekelijks de werking van het (centraal) smeersysteem
9 Bij vragen waarin deze instructies niet voorzien, dient men het instructieboek
te raadplegen

Bij problemen de gebruikshandleiding bestuderen

Denk aan de veiligheidsinstructies tijdens het beladen/lossen

Achter het voertuig mogen zich tijdens het lossen geen personen bevinden!!
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