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Voor aanvang werk:

Gebruikshandleiding
lezen

Opstarten:

Veiligheidsinstructies
opvolgen

Bediening van de Terminal

T1
T2
T3

T6
T7
T8

T4

T9

T5

T10

T1 Beeldinstelling
Omschakelen van klein naar groot beeld van de belading-camera.
T2 Overbrugging snelheid begrenzing
Gebruiken bij eventuele storing in het beladingsysteem. Voertuig heeft nu de mogelijkheid
om naar de desbetreffende werkplaats te rijden.
T3 Zwaailamp
Zwaailampen in- en uitschakelen.
T4 Automaat functie
Activeren van automaat funtie op de belading.
T5 Systeem aan / uit
In / uit bedrijf schakelen van de Haller opbouw
T6 Menu keuze
In dit menu kunnen verschillende functies t.b.v. de opbouw ingesteld / aangepast worden.
T7 Buitenbediening
Inschakelen van de buitenbediening t.b.v. de belading.
T8 Worm verdichting aan / uit.
In- en uitschakelen van de wormen. De wormen zijn beveiligd tegen overbelasting. Wormen
zullen in deze situatie automatisch omkeren.
T9 Bediening van worm verdichting links / rechts
Linker worm achterwaarts draaien. Rechter worm voorwaarts draaien.
T10 Bediening van worm verdichting rechts / links
Rechter worm achterwaarts draaien. Linker worm voorwaarts draaien.

Tijdens het beladen/lossen mogen er zich geen personen in de gevarenzone bevinden!!

Bij problemen de gebruikshandleiding bestuderen

Denk aan de veiligheidsinstructies bij beladen/lossen
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Joystick bediening - tijdens inzamelen

Joystick drukknop functies

Belading naar
beneden
Telescoop (slede)
inschuiven

Groen
Rood
Blauw
Geel

Telescoop (slede)
uitschuiven

Belading
omhoog

=
=
=
=

klem dicht
klem open
automatisch parkeren
geen functie

om schade aan de afvalcontainer te
voorkomen moet het dekselscharnier
tegenovergesteld aan de klem staan

Bediening Afzetsysteem
B1

B1
B2
B3
B4
B5

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13

Noodstop schakelaar
Wormen achterwaarts
Wormen voorwaarts
Afzetsysteem in bedrijf
Waarschuwing indicator, bijv. als bumper nog
uitgeschoven staat.
Bumper inschuiven (indien mogelijk)
Bumper uitschuiven (indien mogelijk)
Vergrendeling t.b.v. container openen
Vergrendeling t.b.v. container sluiten
Container afzetten
Container optrekken
Container heffen
Container zakken

Afzetsysteem in bedrijf schakelen
1
2
3
4

Haller Terminal in bedrijf stellen d.m.v. drukknop T5
Menu knop (T6) indrukken, nu ziet U een keuze menu
Links in het display icoon
kiezen d.m.v.
drukknop T4
Rechts in het display icoon
kiezen d.m.v.
drukknop T10

Tijdens het afzetten / optrekken container, moet het voertuig op de parkeerrem staan!!

Tijdens het beladen/lossen mogen er zich geen personen in de gevarenzone bevinden!!

Bij problemen de gebruikshandleiding bestuderen

Denk aan de veiligheidsinstructies bij beladen/lossen
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