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Johdanto

Tässä käyttöohjeessa selostetaan EcoDrive-lavanostimen käyttö ja huolto. Se sisältää sinun ja
ympäristösi turvallisuuden kannalta tärkeää tietoa.

JOAB-tuotteet ovat turvallisia, luotettavia ja pitkäikäisiä. Suosittelemme, että luet tämän
käyttöohjeen huolella, jotta saat eniten irti EcoDrive-lavanostimesta.

Tässä käyttöohjeessa selostetaanmyösEcoDrive-lavanostimen vianetsintä, voitelu ja huolto.
Käsikirja perustuu alkuperäisvarustukseen. Katso lisävarusteiden ohjeet niiden omista
käsikirjoista.

JOABei vastaa luvattomistamuutoksista johtuvista seurauksista.

Kun olet vastaanottanut EcoDrive-lavanostimen, varmista, että se on hyvässä kunnossa. Ellei
se toimi oikein, ota yhteys JOABiin, jälleenmyyjään taimuuhun toimittajaan.

Tämän ohjekirjan tekniset tiedot, kuvat ja muu informaatio on tarkoitettu vain tiedoksi. JOABAB
pidättää oikeudenmuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Ruotsissamyytäviin EcoDrive-lavanostimiin sovelletaan yleisiä toimitusehtoja.

Joidenkin koneidenmukana toimitetaan koulutus-CD. Siinä selostetaan kattavasti JOAB-
tuotteiden, kuten EcoDrive-lavanostimien, dumppereiden ja Hookmasterin käyttö.

Muista, että käyttäjä vastaa aina EcoDrive-lavanostimen käsittelystä.

© JOAB AB
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Tietoa lavanostimesta

JOABin lavanostimet ovat monikäyttöisiä. Niitä
voidaan käyttää kaikkien valmistajien
ajoneuvoissa. On kuitenkin tärkeää, että
ajoneuvo on rakennettu juuri lavanostinkäyttöä
varten.

On tärkeää varmistaa, että ajoneuvon akseliväli
ja raideväli ovat oikeat.

JOABin lavanostimet on suunniteltu
käsittelemään lavoja, jotka on valmistettu
ruotsalaisen standardin SS 3021mukaan.

Näitä ovat tyypillisesti kuvienmukaiset
kuormalavat, avolavat ja kontit.

Lavanostimen asentaminen alustalle, jota ei ole
nimenomaisesti suunniteltu sitä varten,
suurentaa ajoneuvon poikkeavan
kuormituksen riskiä. Tämä voi puolestaan
aiheuttaa vakavan tapaturman.
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Oikea käyttö
JOAB-tuotteiden virheellinen käyttö aiheuttaamateriaalien väsymistä ja hydraulijärjestelmän ja
sen osien liian suurta kulumista. Tuotteen käyttöikä saattaa lyhentyä ja pahimmassa
tapauksessa se saattaa rikkoutua.

Älä aja autolla lavanostin nostettuna. Sen
on oltava kokonaan sisäänvedetty.

Älä käytä ajoneuvoamihinkään
muuhun kuin ilmoitettuun

tarkoitukseen.

Peruuta suoraan kohti lavaa. Älä peruuta
kulmittain.

Älä nosta lavanostimen nostokyvyn
ylittäviä kuormia.

Ole varovainen, jos lava takertuu.
Lavanostin vahingoittuu helposti.

2
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Lavanostimen osat
Lavanostin koostuu seuraavista pääosista: runko, sylinterit, apunostovarret ja koukkupilari
(valmistettu HSS-teräksestä).

A. Väliosa
B. Koukku
C. Koukkupilari
D. Jatke
E. Apurunko
F. Apunostovarsi
G. Keskilukko
H. Sisempi takaosa
I. Hydraulinen lukko
J. Rullat
K. Levitystakalaidan toimilaite (lisävaruste)
L. Taittuva koukkupilari (vain LA-mallit)
M. Turvakoukku (vain LA-mallit)

3
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LA-lavanostimet
LA-mallit on varustettu yllä olevan kuvanmukaisilla taittuvalla koukkupilarilla (L) ja turvakoukulla
(M).

Taittuvaa koukkupilaria voidaan käyttäämatalaa vetokulmaa varten. Koukkupilaria voidaan
siirtää ylös- ja alaspäin lavan purkamisen helpottamiseksi. Sitä käytetään ohjaamosta
lavanostimen ohjaimella.

Turvakoukun avulla koukku lukitaan lavan nostokannakkeeseen ja sitä ohjataan ohjaamosta.

Vaihtoehtoiset lukitusmekanismit
JOABin lavanostimiin on saatavana
vaihtoehtoisia lukituslaitteita. Nämä
vaihtoehdot täydentävät maakohtaisia
standardeja.

Lisätietoa asianmukaisista lavastandardeista
on kohdassa "Lavastandardi", sivulla 7.

Vieressä näkyvä sisäpuolinenmekaaninen tai
hydraulinen lukko on saatavana
lisävarusteena.

Jos lavanostimessa on ulkoinen hydraulinen
lukitustoiminto, lavan rungossa on oltava kuvanmukaiset aukot. Jos lavassa ei ole aukkoja, se ei
ole varmistettu kuljetuksen aikana!

Jos lavanostimessa on sisäinenmekaaninen lukitustoiminto, varmista, että lukot tarttuvat lavaan
kunnolla. Josne eivät tartu kunnolla, lava ei ole varmistettu kuljetuksen aikana!

Tyyppikilpi
Kaikissa lavanostimissa on tyyppikilpi edessä
apurungon vasemmalla puolella. Ilmoita
tyyppikilven tiedot, kun esität takuuvaatimuksen
tai tilaat varaosia JOABilta.

4
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Tyyppikilven lisäksi valmistusnumero on
meistetty sylinterin poikkipalkkiin.

Suunnittelu
JOABin tuotteita käytetään vaativissa
tehtävissä ja niiden on oltava parasta laatua.
Kaikki JOABin osat ja rakenteet testataan
huolella. Kaikille osille tehdään simulaatiot
nostokyvyn, kestävyyden ja käyttöiän
laskemiseksi

Kaikki osat ovat JOABin kehittämiä ja
valmistamia. Olemme ISO9001 ja ISO14001
sertifioitu.

Suuri osa tuotannosta on automatisoitua.
Tämä takaa tuotannon korkean laadun.

5
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JOABinmaalaamot täyttävät kaikkien
sovellettavien ympäristödirektiivien
vaatimukset.

6
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Lavastandardi

Muiden kuin standardin SS 3021mukaisten lavojen käyttö saattaa aiheuttaa
onnettomuuden tai ympäristövahingon. JOABei vastaa seurauksista, jotka johtuvat
sellaisten lavojen käytöstä, jotka eivät ole standardin SS 3021mukaisia.

JOABin lavanostimet on suunniteltu käsittelemään lavoja, jotka on valmistettu ruotsalaisen
standardin SS 3021mukaan. Alla on selostettu standardin tärkeimmät vaatimukset: SS 3021.

Sisäinenmekaaninen lukko, joka lukitsee lavan
lavanostimeen. Tämä on lisävaruste.

Aukot lavan takapalkissa. Käytetään lavan
kiinnittämiseen perävaunulle.

Aukot lavan rungossa. Käytetään lavan
lukitsemiseen lavanostimeen.

Lavanmuutos, jonka ansiosta lavanostin voi
lukita lavan lavanostimelle lukitusvarsien
(lisävaruste) avulla.
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Lavassa on oltava pysäytyspalkki, joka estää
lavan liikkumisen eteenpäin.

Lavan runkopalkkien sisäpuolen aukkoja
käytetään lavan lukitsemiseen trailerille.

8
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Turvallisuus

Noudata turvallisuusohjeita. Tämän laiminlyönti saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai
laitevaurioon. Lisätietoa ajoneuvoon asennetuista varoitustarroista on kohdassa
"Turvaohjeita", sivulla 67.

Kaikki lavanostinta käyttävien on luettava kaikki tässä käyttöohjeessa ja lavanostimessa olevat
varoitukset ja noudatettava niitä.

Tarkista päivittäin, että lavanostimen
kippauskomponenttien väliin ei ole pudonnut
mitään.

Varmista aina, että ajoneuvo on tasaisella ja
kiinteällä alustalla ennen lavanostimen käyttöä.
Muussa tapauksessa ajoneuvon kuormitus voi
olla epätasainen ja se saattaa kaatua.

Josajoneuvon kallistus on yli 2 astetta, se voi
kaatua.

Varmista ennen lavan nostoa, että sen
nostokannake on ehjä.

Tarkista, että koukkupilarin koukku tarttuu
oikein nostokannakkeeseen.

Jos lavanostimessa on turvakoukku (vain LA-
mallit), varmista, että se on lukittu.

Älä kippaa, kuormaa tai pura lavaa, kun
ajoneuvon akselit ovat ylhäällä.

Varmista, että akselit ovat alhaalla ennen
lavanostimen käyttöä.

Älä tee lavanostimeenmitäänmuutoksia,
koska se voi vaikuttaa sen rakenteelliseen
lujuuteen. Josmuutoksia tarvitaan, ota yhteyttä
JOABiin ennen kuin teet muutoksia
lavanostimeen.
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Käyttö

Tässä luvussa selostetaan EcoDrive-lavanostimen käyttö ohjaamossa olevalla CBW-
ohjaimella.

Lavanostinta voidaan ohjata JOAB-kauko-ohjaimella. Kauko-ohjauson lisävaruste. Lisätietoa
on kohdassa "Kauko-ohjaimet", sivulla 35.

CBW-ohjain
CBW-ohjaimessa on näyttö ja ohjaussauva ja sillä
ohjataan kaikkia lavanostimen toimintoja.

Tietyt toiminnot, kuten hydraulipumpun käyttö,
voidaan asentaa ajoneuvon kojelautaan, joko
erikseen taiCBW-ohjaimen lisäksi.

CBW-ohjaimen pääosat ovat:

1. Hätäpysäytys

2. Käyttöliittymä

3. Ohjaussauva

4. Asennuskannake

5. Näytön lukitusruuvi

Hätäpysäytyspainiketta painetaan hätätilanteessa. Hätäpysäytyspainikkeen painaminen
pysäyttää lavanostimen kaikki vaaraa aiheuttavat toiminnot. Lisätietoa hätäpysäytyksestä on
kappaleessa "Hätäpysäytys", sivulla 19.

CBW-ohjaimessa on 2.8” värinäyttö. Se on konfiguroitava. Näytössä voidaan näyttää viisi
erilaista valikkoa. Kussakin valikossa voi olla kuusi käyttäjänmäärittämää toimintoa, kuten
valojen sytytys. Lisätietoa on kohdassa "Valikot", sivulla 14.

JosPTOei ole päällä, myösnäyttö sammuu. Näytössä näytetään kuitenkinmahdolliset aktiiviset
varoitukset (katsomyös "Varoitukset", sivulla 16).

Ohjaussauvaa käytetään lavanostimen perustoimintojen, kuten kippauksen, ohjaukseen.
Lisätietoa sen toiminnasta on kappaleessa "Ohjaussauvan toiminnot", sivulla 16.

Ohjain asennetaan ohjaamoon asennuskannakkeen avulla. Normaalisti se asennetaan
kuljettajan A-pilariin. Sen voi asentaamyös kuljettajan oikeaan kyynärnojaan (vaatii
lisäkaapelin). Se on ihanteellinen paikka lumiauralla varustetuissa autoissa. Katso "Liite 2 -
APC-siirtosarja", sivulla 77, kun haluat lisätietoja tästä.
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Käyttöliittymä
Vieressä on kuva käyttöliittymästä.

Kuvassa valkoisen neliön sisällä olevat alueet
voidaan ohjelmoida. Käyttäjä voi itsemäärittää
niihin sijoitettavat toiminnot. Toiminto
aktivoidaan painamalla vastaavaa painiketta:
F1–F4 ja YLÖS/ALAS-painikkeet. Lisätietoa
toimintojen asettamisesta on kohdassa
"Toimintopainikkeet", sivulla 15.

Käyttöliittymässä näkyvät toimintokuvakkeet
(F1–F4 ja YLÖS/ALAS) riippuvat valitusta
valikosta. Käyttöliittymässä on viisi erilaista
valikkoa. Valikkoa vaihdetaan painamalla
näytön alla olevia nuolipainikkeita. Lisätietoa on
kohdassa "Valikot", sivulla 14.

Kaikkimuut näytössä näkyvät kuvakkeet (muut kuin käyttäjänmäärittämät toiminnot) antavat
käyttäjälle palautetta lavanostimen tilasta, aktiivisesta valikosta ja aktiivisista toiminnoista, esim.
valot päällä jne.

Katso kohdasta "Kuvakkeidenmääritelmät" kuvakkeiden ja niiden toimintojen selostus.

Kuvakkeiden määritelmät
Alla on luettelo käyttöliittymässä näkyvistä toiminnoista ja niidenmerkitys. Huomaa, että kaikkia
toimintoja ei ole aktivoitu kaikissa asennuksissa. Osa toiminnoista on lisävarusteita, ne on
merkitty tähdellä (*).

Toiminnot, jotka voidaan valita ohjelmoitaviin alueisiin (F1-F4 ja YLÖS/ALAS), onmerkitty
valkoisella. Kaikkimuut painikkeet (oranssi ja keltainen) ilmaisevat vain käyttäjälle ovatko ne
aktiivisia vai ei.

Kuvake Toiminto Kuvake Toiminto

Yötila Automaattinen takalaita –
AJONEUVO*1

Työvalo - PÄÄLLÄ *3,4 FFD2. Lue HUOM2 alla.

Peruutusvalo - PÄÄLLÄ*3 Lavan kippaus - YLÖS*

Taulukko 1: Käyttöliittymä – kuvakkeiden kuvaus
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Kuvake Toiminto Kuvake Toiminto

Automaattinen peruutusvalo -
PÄÄLLÄ3. Aktivoi painamalla
painiketta 2 kertaa.

Lavan kippaus - ALAS*

Vilkkuvalo - PÄÄLLÄ*3 Vetoaisa*

Automaattinen vilkkuvalo -
PÄÄLLÄ3. Aktivoi painamalla
painiketta 2 kertaa.

Hydraulinen lukko - KIINNI

Punainen valo - PÄÄLLÄ*3 Hydraulinen lukko - AUKI

Keskilukko on AUKI Automaattinen takalaita –
AJONEUVO*1

Turvakoukku on AUKI** Jatkuva hydraulinen syöttö
(käynnistä/pysäytä)*

Hydraulinen lukko on AUKI Suolanlevitin*

Hydraulipumppu PÄÄLLÄ Aktivoi lumiauran sohjoläpät*

Ilman tyhjennys -
PERÄVAUNU* Lumiaura - kelluntatila*

Akselinostin - PERÄVAUNU* Automaattinen aura YLÖS
peruutettaessa*

Automaattinen takalaita –
PERÄVAUNU*1 Käynnistä/pysäytä nosturi*

Levitintakalaita – AJONEUVO* Akselinostin - PERÄVAUNU*

Lavanostin on alhaalla. Asentomuistijärjestelmä*

Vedä alleajosuoja sisään Aja alleajosuoja ulos

Taulukko 1: Käyttöliittymä – kuvakkeiden kuvaus (jatkoa)

*Lisävaruste. Ei vakiovaruste. **Vain LA-mallit.
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HUOM1: Yllä olevia toimintoja:Automaattinen takalaita - AJONEUVO jaAutomaattinen takalaita
- PERÄVAUNU voidaan käyttää, vaikka hydraulipumppu ei ole päällä. Pidä kuvake painettuna
10 sekunnin ajan toiminnon aktivoimiseksi ilman hydraulipumppua.

HUOM 2: FFD on deaktivoitava, kun käsittelet lavoja, joissa on tapit, jotka kiinnittävät lavan
ajoneuvoon. JosFFD on aktiivinen, järjestelmä saattaa vaurioitua. Lisätietoa on kohdassa
"Friction Free Drive - FFD", sivulla 22.

HUOM3: Tämä koskee vain lavanostimeen asennettuja JOAB-laitteita. Se ei koske ajoneuvon
valmistajan asentamia laitteita.

HUOMAUTUS4: Scanian ajoneuvoissa tämä voidaan aktivoidamyösautomaattisesti, kun
peruutusvaihde kytketään. Paina tätä varten kuljettajan oven kuormavalon painiketta 5
sekunnin ajan.

Valikot
Käyttöliittymässä on viisi valikkoa, joihin voidaan ohjelmoida käyttäjänmäärittämiä toimintoja.
Lisäksi valikossa voidaan näyttää tietoa lavanostimen koukun asennosta. Katso "Koukun
asento", sivulla 15 alla. Valittavana olevat valikot luetellaan alla. Aktiivinen valikko näytetään
näytön oikeassa alakulmassa seuraavilla kuvakkeilla (katso "Käyttöliittymä", sivulla 12).

Kuvake Kuvaus Kuvake Kuvaus

Ajoneuvon asetukset 1 Valojen asetukset

Ajoneuvon asetukset 2 Lumiauran asetukset

Perävaunun asetukset Koukun asentonäyttö

Taulukko 2: Valikot

Valikko vaihdetaan painamalla näytön alla olevia nuolipainikkeita.

Nuolipainikkeilla valittavien valikoiden lukumäärä voidaanmäärittää tarpeenmukaan (1– 5
valikkoa). Alla olevassa esimerkissä on valittu kolme valikkoa ja ne näytetään vihreällä neliöllä.
Kolme aktiivista valikkoa näkyy, kun nuolipainikkeita painetaan.

Nuolipainikkeilla valittavat valikot valitaan seuraavasti:

1. Paina ja pidä OKpainettuna ja paina
samalla oikeaa tai vasenta nuolta
muutaman sekunnin ajan.

Näyttöön tulee kuvanmukainen
päävalikko.
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2. Valitse haluttu valikko näytetyistä ja aktivoi/deaktivoi se painamalla OK (aktiivisten valikoiden
alla on vihreä neliö).

3. Tallenna asetukset painamalla ja pitämällä OKpainettunamuutaman sekunnin ajan.

Koukun asento
Koukun asentosivulla näytetään koukun sijainti.
Koukun sijainti ja sen kulma näytetään aina,
kun tämä valikko valitaan (katsomyös "Valikot",
sivulla 14).

HUOM: Toiminto on riippuvainen lavanostimen
antureista. Josantureissa on vika tai ne ovat
väärässä paikassa, näytössä näkyvät tiedot
ovat väärin. Näytettyjä tietoja tulisi pitää
arvioina eikä tarkkana arvona.

Toimintopainikkeet
Kuhunkin valikkoon voidaanmäärittää kuusi
henkilökohtaista toimintoa. Valittujen
toimintojen kuvakkeet sijoitetaan näytön
alareunaan (valkoisissa neliöissä, katso
"Käyttöliittymä", sivulla 12). Nämä toiminnot aktivoidaan painamalla vastaavaa painiketta näytön
alla: F1–F4 ja YLÖS/ALAS-painikkeet.

Toiminto yhdistetään toimintopainikkeeseen seuraavasti:

1. Paina ja pidä OK-painiketta painettuna ja paina samalla vaihdettavan toiminnon painiketta.

2. Näyttöön tulee toiminnon nykyinen kuvasarja vihreän neliön keskelle alla olevan kuvan
mukaan.

3. Valitse toiminto YLÖS/ALAS-painikkeilla.

4. PainaOK-painiketta.

HUOM: Kaikki kuvakkeet eivät ole valittavissa. Esimerkiksi lumiauraan liittyvät kuvakkeet ovat
valittavissa vain lumiaurasivulla.

Taustavalo
Taustavalo helpottaa valikoiden asettelua tarpeenmukaan. Tällä toiminnolla käyttäjä voi
nopeasti säätää taustavaloa niin, että näytöstä saa selvää, esim. kirkkaalla auringonpaisteella.

Säädä taustavalo painamalla OK ja vaihda taustavaloasetuspainamalla lyhyesti 100%, 20% ja
0%.
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Näyttö sammuu automaattisesti, kun hydraulipumppu pysähtyy. Se jää päälle vain, jos siinä
näkyyaktiivinen varoitus, katso kohta "Varoitukset".

Varoitukset
Käyttöliittymässä näytetään varoitukset aina kun hydraulipumppu ei ole toiminnassa.
Varoituksissa on kuvake tai teksti, joka ilmaisee tilan seuraavasti:

Kuvake Merkitys Kuvake Merkitys

Lavanostin ei ole täysin sisällä. Se
ei ole pysäköintiasennossa. Hydraulinen lukko on auki.

Keskilukko on auki. Turvakoukku on auki (vain LA-
mallit).

Taulukko 3: Käyttöliittymän varoitukset - kuvakkeet

Teksti Merkitys

Ei CAN tiedonsiirtoa CBW-ohjaimella ei ole yhteyttä CAN-verkkoon.

Korkea öljyn lämpötila Lavanostimen öljyn lämpötila on liian korkea*.

Alhainen öljytaso!
PYSÄYTÄ PUMPPU!

Lavanostimen öljytaso on alhainen. Pysäytä heti pumppu.
Lisää öljyä ennen lavanostimen käyttöä. Tämän laiminlyönti
saattaa aiheuttaa vaurioita*.

Taulukko 4: Käyttöliittymän varoitukset - tekstit

*Hydrauliöljysäiliöön on asennettava anturi, jotta tämä toiminto toimisi. Tämä on lisävaruste.

Ohjaussauvan toiminnot
Alla kohdassa Taulukko 5 on lueteltu ohjaussauvan toiminnot. Lisätietoa lumiauran ohjauksesta
on kohdassa "Active Plough Control - APC", sivulla 25.
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Kippi ylös Kippi ylös
Pikatoiminto1

Automaattitakalaita
Kippaustila

Vedä taaksepäin Paina alapainiketta
ja vedä taaksepäin

Paina yläpainiketta ja vedä
ylös kahdeksi sekunniksi,
kunnespysäköity-kuvake

vilkkuu.

Kippi alas Kippi alas
Pikatoiminto1

Pikalasku
Siirtotila

Työnnä eteenpäin Paina alapainiketta
ja työnnä eteenpäin

Paina alapainiketta ja työnnä
eteenpäin.

Käytä vain tyhjän lavan
kanssa.

Perävaunun kippi
YLÖS3

Perävaunun kippi
ALAS3

Automaattikierto
Kuorman purku1

Käännä nuppia oikealle Käännä nuppia vasemmalle Paina yläpainiketta
ja vedä taaksepäin

Taulukko 5: CBW-ohjaimen sauvatoiminnot
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Taittuva koukkupilari
YLÖS2

Taittuva koukkupilari
ALAS2

Automaattikierto
Kuormaus1

Käännä nuppia oikealle Käännä nuppia vasemmalle Paina yläpainiketta
ja työnnä eteenpäin

Jatke
ULOS

Jatke
SISÄÄN

--

Kierrä nuppiamyötäpäivään Kierrä nuppia vastapäivään

Taulukko 5: CBW-ohjaimen sauvatoiminnot (jatkoa)

1 Lisävaihtoehto, katso lisätietoja "EcoDrive-lisätoiminnot", sivulla 23. 2Vain LA-mallit. 3 Vain L-mallit.

Diagnostiikka ja tilastot
CBW-ohjaimessa on diagnostiikka- ja
tilastovalikko, jossa käyttäjä voi tarkastella
lavanostinta koskevia tietoja. Tämä koskee
vain asennuksia, joissa on näytön
ohjelmistoversio on V020003 tai uudempi.

Varmista, että päävalikko näkyynäytössä ja
pidä OKpainettuna kolmen sekunnin ajan.
Näytössä näkyy tämä ikkuna.

Näytön vasemmalla puolella on viisi pääosaa.

Siirry valikossa nuolipainikkeilla. Muuta
asetusta nuolipainikkeilla ylös ja alas. Valitse
toiminto oikealla ja vasemmalla painikkeella.
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Poistu valikosta pitämällä OK-painike painettunamuutaman sekunnin ajan.

Valikkojen kuvaukset
Alla on yleiskatsausDiagnostiikka ja tilastot -sivulla olevista valikkovaihtoehdoista. Näet näiden
valikkojen täydellisen näkymän kohdasta "Liite 1 - Diagnostiikkasivu", sivulla 73. Tai
vaihtoehtoisesti napsauta alla olevia kuvakkeita.

Ensimmäinen yllä oleva valikkovaihtoehto tarjoaa tilastotietoa lavanostimen käytöstä.

Toinen valikko sisältää tietoja asennetun ohjelmiston versiosta ja lavanostinmallista.

Kolmasvalikko sisältää vianmääritystietoja antureista ja lavanostimen tulosignaalin
tilasta.

Neljäs valikkovaihtoehto tarjoaa tietoa päämoduulin lähdöistä.

Viides valikkovaihtoehto tarjoaa varaohjaustoiminnon jamahdollisuuden kalibroida
lavanostin. Katso lisätietoja varaohjaustoiminnosta kohdasta "Varakäyttö", sivulla 19.

Hätäpysäytys
CBW-ohjaimessa on hätäpysäytyspainike hätätilanteiden, kuten hydrauliikkavuodon tai
tapaturman varalta (katso "CBW-ohjain", sivulla 11). Hätäpysäytyspainikkeen painaminen
pysäyttää kaikki lavanostimen toiminnot. Hätäpysäytyspalautetaan sammuttamalla pumppu,
palauttamalla hätäpysäytyspainike ja käynnistämällä pumppu uudelleen.

Varakäyttö
Ole varovainen kun käytät varaohjausjärjestelmää. Lavanostimen turvajärjestelmä ei
ole käytössä. Varomattomuusvoi aiheuttaa lavanostimen vaurioitumisen tai
henkilövahingon. Varmista ennen varaohjausjärjestelmän käyttöä, että tunnet sen
toiminnan.

Lavanostinta voi käyttää, vaikka hydraulinen lukko on kiinni. Lavanostimen käyttö
hydraulinen lukko suljettuna voi aiheuttaa lavan vaurioitumisen. Avaa hydraulinen
lukko ennen kuormausta, purkua ja siirtoa. Hydraulisen lukon on oltava kiinni
kippausta varten.
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Jos lavanostimen ohjausjärjestelmään tulee
vika, sitä voidaan edelleen käyttää
varaohjausjärjestelmän avulla.
Varaohjausjärjestelmä aktivoidaan
seuraavasti:

Josolet epävarma varaohjausjärjestelmän
käytöstä, pyydä JOABilta ohjeita ennen kuin
käytät sitä.

1. Kytke hydraulipumppu päälle.

2. Paina ja pidä OK-painike viiden sekunnin
ajan, kunnes "Diagnostiikka ja tilastot" sivu
avautuu.

3. Paina alaspainiketta, kunnes
työkalukuvake on korostettu vasemmassa
valikossa.

4. Paina F3 ja F4 painikkeita samanaikaisesti viiden sekunnin ajan, kunnes teksti ”Fail Safe”
(Felsäkert läge) näkyynäytössä.

HUOM: kun teksti "Fail Safe" (Felsäkert läge) näkyynäytössä, varaohjausjärjestelmä on
aktiivinen viidenminuutin ajan.

5. Palaa päävalikkoon painamalla ja pitämällä OK-painiketta viiden sekunnin ajan.

6. Käytä lavanostimen toimintoja painamalla ja pitämällä toiminnon kuvaketta kymmenen
sekunnin ajan.

Katso käyttöliittymässä näkyvän tekstin englanninkielinen käännös kohdasta "Hätäkäyttö ja
kalibrointi", sivulla 75.

EcoDrive-vakiotoiminnot
EcoDrive-lavanostin on varustettu useilla vakiotoiminnoilla, jotka on lueteltu ja kuvattu alla.
Lisäksi onmahdollista tilata lisätoimintoja. Lisätietoja lisätoiminnoista on kohdassa "EcoDrive-
lisätoiminnot", sivulla 23.

Seuraavat toiminnot osat sisältyvät EcoDrive-lavanostimien vakiotoimitukseen: Lisätietoja saat
napsauttamalla kyseistä toimintoa.

1. Intelligent PumpControl - IPC

2. EcoDrive Pressure Control - EPC

3. SmartlockSystem - SLS

4. EcoDrive Load Holding - ELH

5. ElectronicCylinder Damping - ECD

6. ElectronicSpeed Control - ESC

7. EcoDrive Tipper Mode - ETM

8. Friction Free Drive - FFD

9. Tipper SafetySystem - TSS

10. Trailer SafetyTipper - TST

11. Trailer Fast Lowering System - TFS

12. Decentralized HydraulicSystem - DHS
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Intelligent Pump Control - IPC
EcoDrive-järjestelmämäärittäämilloin pumpun on oltava päällä. Kun pumppu on päällä, se
toimii vain tarvittaessa järjestelmänmäärittämän ajan.

EcoDrive Pressure Control - EPC
Järjestelmä toimii aina optimaalisella hydraulipaineella. Se perustuu käytettävään toimintoon.
Järjestelmä on itsekalibroituva ja työpaine on 50–350 baaria. Optimoitu paineen hallinta
mahdollistaa lyhyemmät reaktioajat.

Smartlock System - SLS
Hydraulista lukkoa käytetään portaattomasti. Järjestelmän anturit tunnistavat, kun lukko on auki.
Kun lukko sulkeutuu, järjestelmä keskittää lavan automaattisesti.

EcoDrive Load Holding - ELH
EcoDriven kuormapitoventtiilin ansiosta
lavanostinta voidaan hallita aivan uudella
tavalla. Uusi järjestelmä käyttää kaiken
käytettävissä olevan kineettisen energian
kuorman hallitsemiseen. Tämä voi säästää
energiaa jopa 70%. Liikkeen suorittamiseen
tarvittava energiamääritetään kuorman avulla.
Jos järjestelmämäärittää, että toiminto
voidaan suorittaa ilman pumppua, toiminto
suoritetaan kokonaan portaattomasti.

Kuormanpitoventtiilissä onmyös integroidut
turvaominaisuudet. Muunmuassa nopeasti sulkeutuvia hydrauliventtiilejä käytetään
hätäpysäytykseen. EcoDriven venttiilijärjestelmässämyösvähemmän komponentteja, mikä
puolestaan parantaa luotettavuutta.

Electronic Cylinder Damping - ECD
Kaikkien sylinterien integroitu elektroninen ääriasennon säätö. Tämä varmistaa tasaisen ja
herkän hallinnan ääriasennoissa lavanostinta käytettäessä.

Electronic Speed Control - ESC
Lavanostimen liikejaksojen nopeuden elektroninen säätö ulommilla liikealueilla.

EcoDrive Tipper Mode - ETM
ETM antaa käyttäjän laskea lavan automaattisesti kippaustilassa. Kun toiminto on aktivoitu, lava
laskeutuu itsestään omalla painollaan ilman, että käyttäjän on käytettävä ohjaussauvaa. Lava
lasketaan hallitulla ja turvallisella nopeudella.
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Käyttäjän on oltava täysin tietoinen ympäristöstään ja ajoneuvon ympäristöstä ennen
toiminnon käyttöä. Tämän laiminlyönti saattaa johtaa vakavaan tapaturmaan tai
vahinkoon. Kytke tämä toiminto pois päältä joko painamalla ohjaussauvan
yläpainiketta (painiketta, jossa ei ole pientä kohotettua pistettä) tai käyttämällä
ohjaussauvaa ja kippaamalla ylös.

Toiminto aktivoidaan painamalla ja pitämällä yläpainiketta (painike ilman kohopistettä) samalla
kun työnnät ohjaussauvaa eteenpäin kahdeksi sekunniksi, kunnes lasketun tilan kuvake
alkaa vilkkua – ETM on nyt aktivoitu ja lava laskeutuu. Katsomyös "Ohjaussauvan toiminnot",
sivulla 16.

Friction Free Drive - FFD
Lavan automaattinen kitkaton toiminta. Apunostovarsien sisäänrakennetut rullat (ks
"Lavanostimen osat", sivulla 3) auttavat lavan kuormaamisessa ja sallivat sen liikkua tasaisesti
eteenpäin. Tämä vähentää huomattavasti lavanostimen rasitusta. Aktivoi FFD painamalla
FFD-kuvaketta .

FFD täytyy deaktivoida, kun kuormaat tapeilla varustettua lavaa. Niitä käytetään
lavan lukitsemiseen ajoneuvoon, kuten lavanostimen runkoon. JosFFD on
aktiivinen, lavanostin vahingoittuu tapeilla varustetun lavan kuormauksen
yhteydessä. Varmista, että FFD on deaktivoitu.

Tipper Safety System - TSS
Apunostovarsia hallitaan vaimennuksen avulla. Integroidut virtausjakelukomponentit
varmistavat, että lava kipataan ja lasketaan turvallisesti. Apunostovarret siirtävät lavat
kuormattuun asentoon tasaisesti ja tarkasti.

Trailer Safety Tipper - TST
TST valvoo ajoneuvon nopeutta. Jos se havaitsee, että ajoneuvo liikkuu yli 50 km/h nopeudella
perävaunun kippi nostettuna, kippi lasketaan automaattisesti. Järjestelmä varmistaa, että
ajoneuvon perävaunun kippilähdössä ei ole painetta. Venttiilin asentoa valvotaan turvallisuuden
lisäämiseksi.

TST mahdollistaa perävaunun laskemisen, vaikka hydraulipumppu on pois päältä. Pumppua ei
tarvitse kytkeä päälle.

Trailer Fast Lowering System - TFS
Perävaunun kippi toimii 50%nopeammin kuin laskutilassa. Optimoitu hydrauliikkaminimoi öljyn
virtausvastuksen. Tämä puolestaanmahdollistaa kipin nopeamman laskeutumisen. Ei ole
laskutoimintoa rajoittavaa paluuvirtausta.
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Decentralized Hydraulic System - DHS
EcoDriven hydraulijärjestelmä onmodulaarinen. Tämämahdollistaa letkujenmäärän
vähentämisen 30%:lla, mikä puolestaan pienentää letkujen vahingoittumisriskiä. Semyös
nopeuttaa tiettyjen toimintojen reaktioaikoja. Modulaarinen rakenne helpottaa järjestelmän
laajentamista. Uusiamoduuleja, kuten aura, ja muita ulkoisia toimintoja, voidaan nopeasti ja
helposti lisätämyöhemmässä vaiheessa.

EcoDrive-lisätoiminnot
Alla on lueteltu valinnaiset toiminnot, jotka voidaan tilata yllä lueteltujen vakiotoimintojen lisäksi.
Lisätietoja saat napsauttamalla kyseistä toimintoa.

1. PositionMemorySystem - PMS

2. Fast Lowering System - FLS

3. Fast Lowering SystemPlus - FLS+

4. Fast Tipper System - FTS

5. Fast Drive System - FDS

6. Fast Drive SystemPlus - FDS+

7. Service Online System - SOS

8. Container MemorySystem - CMS

9. Active Plough Control - APC

10. Adjustable Hydraulic Flow - AHF

11. Autocycle System - ACS

12. Asfalttiajotila

Position Memory System - PMS
Tämä toimintomahdollistaa siirto- ja kippausasentojen tallentamisen. Kun PMSon aktiivinen,
lavanostin pysähtyyautomaattisesti tallennettuun asentoon siirtoa tai kippausta varten.

Aseta siirtoasento

1. Käytä lavanostinta siirtotilassa haluttuun asentoon ja pysäytä.

2. Paina ja pidä "PMS1" kuvaketta viiden sekunnin ajan, kunnes se syttyy. Toiminto on
aktiivinen, kun se palaa. Lavanostin pysähtyy tallennettuun asentoon, kun käytät muita
siirtotoimintoja.

Aseta kippausasento

1. Käytä lavanostinta kippaustilassa haluttuun asentoon ja pysäytä.

2. Paina ja pidä "PMS1" kuvaketta viiden sekunnin ajan, kunnes se syttyy. Toiminto on
aktiivinen, kun se palaa. Lavanostin pysähtyy tallennettuun asentoon, kun käytät muita
kippaustoimintoja.

DeaktivoiPMSpainamalla PMS1 -kuvaketta, kunnes se ei enää pala. Lyhyt PMS-painikkeen
painallus aktivoi/deaktivoiPMS:n, kun taaspitkä painallus asettaa PMS:lle uuden sijainnin.
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Fast Lowering System - FLS
Nopea lasku älykkäällä nopeuden kompensoinnilla antaa kuljettajan laskea lavan
maksiminopeudella lava täynnä tai tyhjänä.

Älä käytä tätä toimintoa kuormatun lavan kanssa siirtotilassa. Lavanostin saattaa
vahingoittua, jos tätä toimintoa käytetään siirtotilassa lava täynnä.

Toiminto aktivoidaan painamalla ja pitämällä alaspainiketta (painike, jossa on kohopiste)
ohjaussauvassa samalla kun lasket lavaa. Katsomyös "Ohjaussauvan toiminnot", sivulla 16.

Fast Lowering System Plus - FLS+
Tämä lyhentää lavanostimen laskuaikaa 50%. Tämä on lisäys tavalliseen FLS-toimintoon.
Katsomyös "Fast Lowering System - FLS", sivulla 24.

Fast Tipper System - FTS
Älykäsportaaton nopea kippaus. Järjestelmä tunnistaa automaattisesti lavanostimen kuorman
ja tunnistaa optimaalisen nopeuden kuorman kippausta varten.

Fast Drive System - FDS
Älykäs ja portaaton pikakäyttö varmistaa, että lavaa siirretään taaksepäin optimaalisella
nopeudella. Järjestelmä tunnistaa lavan kuorman painon ja säätää nopeutta vastaavasti
sulavan ja nopean toiminnan takaamiseksi.

Fast Drive System Plus - FDS+
Nopea kuormausälykkäällä kuorman tunnistuksella. Tämä on lisäys tavalliseen toimintoon.
Katso "Fast Drive System - FDS".

Järjestelmä tunnistaa onko hyödyllistä ja turvallista aktivoida nopea kuormaus. Se tarkastaa
onko sylintereihin varautunut riittävästi voimaa kuormasta. Joson, pumppu sammutetaan ja
hallittu lasku aloitetaan. Lisäksi sisältyymyös "Fast Lowering SystemPlus - FLS+", sivulla 24.

FDS+mahdollistaa nopeamman siirtotoiminnon – 60%nopeampi. Tämä koskee vain kuormia,
jotka ovat alle kolme tonnia. Toiminto aktivoidaan painamalla ja pitämällä alaspainiketta (painike,
jossa on kohopiste) ohjaussauvassa samalla kun siirrät lavaa. Järjestelmä tunnistaa onko
mahdollista suorittaa nopea siirto. Jos se onmahdollista siirto käynnistyy, kun alaspainiketta
painetaan.

Service Online System - SOS
JOABin pilvipalvelu EcoDriveä varten tarjoaa etätiepalvelua sijainnista riippumatta.
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Container Memory System - CMS
CMSvarmistaa, että jatke pysähtyyasetuspisteessä, kun lava kuormataan lavanostimelle.
Etäisyys, jonka jatke voi tulla ulos on rajoitettu. Käytetään silloin, kun lyhyttä lavaa kuormataan
lavanostimelle. Se estää lavan pyörien osumisen lavanostimeen.

Onmahdollista tallentaa kaksiCMS-pysäytysasentoa. Aseta CMS-pysäytysasento ajamalla
haluttu jatke ulos, kunnes se on halutussa pysäytyskohdassa ja pysäytä se. Aktivoi haluttu CMS-
kuvake napauttamalla ja pidä CMS-kuvake (1 tai 2) painettuna viiden sekunnin ajan
pysäytysasennon asettamiseksi.

Ennen kuin käytät CMS-toiminto, varmista, että pysähtyyhaluttuun asentoon.
Varmista, että se ei ylitä toleransseja. Aseta tarvittaessa pysäytysasento uudelleen,
kunneshaluttu pysäytysasento on saavutettu.

DeaktivoiCMS-pysäytysasento painamalla vastaavaa CMS-kuvaketta. Vaihtoehtoisesti sen voi
väliaikaisesti ohittaa. Napauta keskilukko auki -kuvaketta ja käytä sitten jatketta. Tämän voi
tehdämyösJOAB-kauko-ohjaimella. Paina hydraulisen lukon avauspainiketta kauko-
ohjaimessa noin puolen sekunnin ajan. Katso "Kauko-ohjaimet", sivulla 35.

JosCMS1:n ja CMS2:n pysäytysasennot asetetaan lähekkäin niin, että jatke ylittää
molemmat samanaikaisesti, ohitustoiminto ohittaamolemmat pysäytysasennot.

HUOM: KaksiCMS-pysäytysasentoa on asetettu valmistuksen aikana oletusarvoihin. Sijainnit
voivat vaihdella lavanostimen pituudenmukaan. Asetettuihin sijainteihin tehdyt muutokset
tallennetaan, vaikka järjestelmä sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.

HUOM: JosCMSon aktiivinen, kun järjestelmä sammutetaan, se on aktiivinenmyös silloin, jun
järjestelmä käynnistetään.

Active Plough Control - APC
Lumiauralla ajettaessa tai työskenneltäessä on vakava loukkaantumis- tai
hengenvaara. Tämä on tärkeää pitäämielessä, kunAutomaattinen auran nosto
on aktivoitu. Aurat vedetään automaattisesti sisään, kun peruutusvaihde kytketään.
Varmista, että aurojen lähellä ei ole ihmisiä, kun käytät ajoneuvoa tai auroja.

CBW-ohjaimeen on saatavana toiminnot lumiauran ohjaukseen - APC. Näiden toimintojen
avulla kuljettaja voi ohjata sekä etu- että sivulumiauraa. APC pystyy toimimaan sekä kiinteiden
että säädettävien pumppujen kanssa.

Onmyösmahdollista asentaa ulkoinen aura, jota käytetään sen omalla ohjausyksiköllä. Katso
lisätietoja tästä "Ulkoiset aurajärjestelmät", sivulla 31.

Lisävaihtoehtona APC:tä voidaan ohjatamyös JOAB:n kauko-ohjaimella tai JOAB:n langallisella
kauko-ohjaimella. Molemmat antavat käyttäjän hallita aurojen lastaamista ja purkamista samalla
kun hänellä on hyvä visuaalinen yleiskuva prosessista. Katso lisätietoja kauko-ohjaimesta on
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kohdassa "Kauko-ohjaimet", sivulla 35. Lisätietoja langallisesta kauko-ohjaimesta, katso JOAB
Online -oppaat - lisävarusteet.

CBW-ohjain voidaan asentaa kuljettajan käsinojaan, mikä on ihanteellinen APC:lle. Lisätietoja
on kohdassa "Liite 2 - APC-siirtosarja", sivulla 77.

Ohjaussauvan toiminnot
Alla ovat APC:lla varustettujen ajoneuvojen toiminnot. Toimintojen aktivoimiseksi käyttöliittymän
on oltava lumiauravalikossa ja voimanoton on oltava pois päältä. Katso "Valikot", sivulla 14.

Kun lumiauravalikko on aktivoitu, lumiauraa voidaan ohjata ohjaussauvalla. Laske etulumiaura
työntämällä ohjaussauvaa eteenpäin. Aktivoi sivulumiaura painamalla yläpainiketta kuvan
Taulukko 6mukaan.

Sivuaura
YLÖS

Sivuaura
ULOS

Etuaura
VASEN

Paina alapainiketta Käännä nuppia oikealle Kierrä nuppia vastapäivään

Sivuaura
ALAS

Etuaura
YLÖS

Etuaura
OIKEA

Paina yläpainiketta Vedä nuppia taaksepäin Kierrä nuppiamyötäpäivään

Taulukko 6: CBW-ohjaussauva - lumiauratoiminnot
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Sivuaura
SISÄÄN

Etuaura
ALAS

--

Käännä nuppia vasemmalle Työnnä nuppia eteenpäin

Taulukko 6: CBW-ohjaussauva - lumiauratoiminnot (jatkoa)

Kuvakkeiden määritelmät
Alla on lueteltu kuvakkeet, jotka ovat käytettävissä lumiauravalikossa, ja niiden toiminta.
Huomaa, että kaikki kuvakkeet paitsiAuran työvalot ovat näkyvissä vain lumiauravalikossa.

Kuvake Kuvake Kuvake Kuvaus

Sohjoläpät* Auran työvalot*

Kelluntatila - Aura Suolanlevitin*

Automaattinen aura YLÖS
peruutettaessa -- --

Taulukko 7: Kuvakkeidenmääritelmät

* Lisäasetus

Kelluntatila
Etuaura voidaan asettaa kelluntatilaan haluttaessa painamalla seuraavaa kuvaketta .
Kelluntatilaa käytetään yleensä teiden auraamiseen. Sen ansiosta aura voi liikkua ylös ja alas
tienmuotoa noudattaen. Tätä toimintoa varten on kolme tilaa, jotka näytetään vihreällä
tilapalkilla kuvakkeen yläpuolella. Kolme tilaa: pois, vilkkuva ja päällä on kuvattu alla.

1. POIS - kelluntatoiminto ei ole aktiivinen.

2. Vilkkuu - kelluntaventtiili on pois päältä, mutta kytkeytyy, kun ohjaussauvaa työnnetään
eteenpäin.

3. PÄÄLLÄ - kelluntaventtiili on kytketty ja aura on kelluntatilassa.

Aktivoi kelluntatila painamalla ensin kelluntakuvaketta . Vihreä tilarivi vilkkuu. Laske sitten
etuaura alas työntämällä ohjaussauvaa eteenpäin. Kelluntatila kytkeytyy päälle ja pysyypäällä,
kunnes joko etuaura nostetaan ylös tai kelluntatilan painiketta painetaan.
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Sivuaura on oletuksena asetettu toimimaan kelluntatilassa. Haluttaessa se voidaan kuitenkin
nostaa halutulle korkeudelle ja se pysyy siinä asennossa. Kelluntatila poistetaan käytöstä heti,
kun se nostetaan.

Automaattinen aura YLÖS peruutettaessa
Lumiaurat voidaanmyösasettaa nousemaan automaattisesti aina, kun peruutusvaihde
kytketään. Tämä toiminto aktivoidaan painamalla seuraavaa kuvaketta . Etuaura nostetaan,
kun sivuaura on sekä sisäänvedetty että nostettu.

Automaattisen nostotoiminnon hydraulivirtauksen kesto ja nopeuson asetettu tehtaalla, mutta
se voidaan tarvittaessa kalibroida. Tämän saa tehdä ainoastaan JOAB teknikko.

Sohjoläpät
Jos lumiaura on varustettu sohjoläpillä, ne voidaan aktivoida painamalla seuraavaa kuvaketta
. Tämä aktivoi joukon kumiläppiä, jotka lasketaan lumiauran terän alareunan alle. Ne kaapivat
tienpinnasta sohjon. Tämä edellyttää, että lumiaura on varustettu sohjoläpillä ja että se on
kytketty sähköisesti järjestelmään. Tämä ei ole vakiovaruste.

Työvalot
Ajoneuvon oikea alempi työvalo voidaan aktivoida, kun työskentelet sivuauralla, painamalla
seuraavaa kuvaketta . Tämä on tilattava lisävarusteena, se ei ole vakiovaruste.

Adjustable Hydraulic Flow - AHF
Tätä toimintoa varten pitää käyttää erillistä paluulinjaa. Toiminnolla on oltava oma
syöttölinja ja oma paluulinja. Älä käytä samaa linjaa hydrauliöljyn syötölle ja paluulle.

CBW-ohjaimella voidaan asettaa ja säätää jatkuva hydraulisyöttö kippiperävaunulle. Se ei ole
vakiovaruste, vaan se pitää tilata lisävarusteena.

Hydraulisyöttö ei ole sama kuin perävaunun nosto tai lasku. Kun perävaunu nostetaan tai
lasketaan, hydraulisyöttö on päällä niin kauan kuin toiminto on aktiivinen. Jatkuva hydraulisyöttö
syötetään koko ajan kippiperävaunuun ja sitä voidaan suurentaa ja pienentää tarpeenmukaan.

Hydraulisyöttö perävaunuun syötetään tavallisesti lavanostimen liitännän kautta.

CBW-ohjaimella voidaan säätää hydrauliöljyn virtausta kippiperävaunulle. Virtauson aluksi 0
l/min ja kuljettajan on säädettävä se haluttuun arvoon kippiperävaunukuvakkeilla. Katso
Taulukko 8 sivulla 29.

Kun hydraulivirtauson asetettu perävaunukuvakkeilla, se tallennetaan. Arvo pysyy tallessa,
vaikka yksikkö tai jännitteensyöttö kytketään pois. Sen voi koska tahansamuuttaa. Nollaa arvo
aktivoimalla toiminto ja nollaa se kuvakkeilla.

Kun jatkuva hydraulisyöttö on asetettu, se voidaan käynnistää painamalla sen kuvaketta.
Hydraulineste virtaa tallennetulla nopeudella.
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Syöttölinjassa perävaunuun ei ole hydraulinesteen virtausanturia. Siksi tarvitaan ulkoinen
anturi, jos hydraulivirtaushalutaanmitata.

Hydraulisyöttöä perävaunuun ohjataan seuraavilla kuvakkeilla.

Kuvake Toiminto

Käynnistä jatkuva hydraulisyöttö. Voimanoton on oltava aktiivinen.

Suurenna jatkuvaa hydraulisyöttöä

Pienennä jatkuvaa hydraulisyöttöä

Lopeta jatkuva hydraulisyöttö

Taulukko 8: Hydraulisyöttö perävaunuun

Autocycle System - ACS
Ohjaamon ohjaimeen saa lisävarusteena automaattikiertotoiminnon. Toiminto kuormaa ja
purkaa lavan yhtenä yhtäjaksoisena kiertona. Automaattikiertotoiminnon rakenne on seuraava:

Automaattikierto – Purku

1. Avaa hydraulinen lukko – käsin.
2. Jatke ajetaan sisään.

3. Koukkupilari siirretään kokomatka taaksepäin1.

Automaattikierto – Kuormaus

1. Koukkupilari lasketaan täysin.

2. Jatke ajetaan kokonaan ulos2.

3. Hydraulinen lukko lukitaan.

Aktivoi purkauskierto pitämällä yläpainiketta painettuna ja vetämällä ohjaussauvaa taaksepäin
(katsomyös "Automaattikierto Kuorman purku1", sivulla 17). Aktivoi kuormauskierto pitämällä
yläpainiketta painettuna ja työntämällä ohjaussauvaa eteenpäin (katsomyös "Automaattikierto
Kuormaus1", sivulla 18).

HUOM1: JosPMSon asennettu ja aktiivinen, koukkupilari pysähtyy asetetussa PMS-
asennossa.

HUOM2: JosFFD on aktiivinen, lava nousee hieman ja jatke ajetaan sitten ulos. JosCMSon
asennettu ja aktiivinen, jatke pysähtyyasetetussa CMS-asennossa.

29

Käyttö | EcoDrive-lisätoiminnot

EcoDrive-käyttöohje: 13300 painos 7 | 2021-01-15



Asfalttiajotila
Varmista aina, että jatke toimii oikein ennen kuin käytät asfalttiajotilaa. Ohjeiden
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahingon tai tapaturman. Testaa ja varmista,
että jatke pysähtyynoin 300mm täysin sisäänvedetystä asennosta ja ettei se tartu
keskuslukkoon.

Lavanostin voidaan varustaa asfalttiajotilalla. Tämä antaa jatkeen liikkua ylös ja alas
kippaustilassa, mikä sopii ihanteellisesti asfalttityöhön. Sen avulla asfalttisäiliö voi ulottua
asfaltointikoneisiin. Asfaltiajoa voidaan käyttää eri ohjaimilla, esimerkiksi kauko-ohjaimella.

Asfalttiajotilaa varten lavanostimeen on asennettava ylimääräinen anturi. Anturi estää jatketta
vetäytymästä kokonaan sisään ja aktivoimasta keskuslukkoa.

Lisäksi on asennettava ylimääräinen lukituslaite, joka estää lavan liikkumisen sivusuunnassa
kippaamisen yhteydessä, kuten sisäinenmekaaninen lukko. Tämä antaa jatkeen liikkua ylös ja
alas, mutta ei sivuttain. On tärkeää varmistaa, että lava on yhteensopiva lisälukitusmenetelmän
kanssa.

Käyttö
Asfalttiajotilaa voidaan käyttää noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Aja jatketta ulos vähintään 400mm täysin sisäänvedetystä asennosta.

2. Varmista, että hydraulinen lukko on auki.

3. Paina ja pidä painettuna hydraulilukko auki -kuvaketta samalla, kun kippaat
lavanostimen ylös.

Hydraulilukko auki -kuvakkeen pitäminen painettuna kippaamisen aikana ohittaa
järjestelmän oletuskäytöksen. Kippaushydraulilukon ollessa auki pysäytetään normaalisti
vaurioiden estämiseksi.

4. Joshaluat ajaa jatketta eteen- tai taaksepäin kippaustilassa, pidä hydraulilukko auki -
kuvaketta painettuna samalla, kun käytät jatketta.

HUOMAUTUS: jatke pysähtyy sisäänvedettäessä noin 300mm ennen kuin se saavuttaa
sisimmän asennon. Tämä varmistaa, että keskilukko ei ole kiinni.

Siirrettävä alleajosuoja
Siirrettävä alleajosuoja käyttää korkeapainehydrauliikkaa. Se voi aiheuttaa henkilö-
tai omaisuusvahinkojen vaaran. Varmista ennen kuin käytät sitä, että sen reitillä ei ole
ihmisiä tai esineitä.

Ajoneuvoissa, joissa on siirrettävä alleajosuoja, on anturi, joka estää sekä vaihtamisen että
kippaamisen, kun alleajosuoja on ulkona.
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Alleajosuoja on vedettävä sisään kippaus- ja vaihtamistoimintojen käyttämiseksi. Tämä on
turvatoimi vahinkojen estämiseksi.

Vedä allaeajosuoja sisään painamalla seuraavaa kuvaketta CBW-ohjaimessa. Aja
alleajosuoja ulos painamalla seuraavaa kuvaketta CBW-ohjaimessa.

Ulkoiset aurajärjestelmät
Seuraavat tiedot koskevat vain lavanostimia, joihin on asennettu ulkoinen aurajärjestelmä.
Lisätietoja EcoDriven aurausjärjestelmästä (APC) on kohdassa "Active Plough Control - APC",
sivulla 25.

Ulkoiset aurausjärjestelmät voidaan asentaa EcoDrive-lavanostimille. Esimerkkejä tällaisista
aurajärjestelmistä ovat Mähler MC2 jaMC3.

Ulkoiset aurat on lähettävät signaalin hydraulisyötöstä EcoDriven ohjausjärjestelmälle.
Ohjausjärjestelmä antaa sitten signaalin pääventtiililohkolle hydraulivirtauksen syöttämiseksi
ulkoiselle auralle ennalta asetetulla painetasolla.

Ulkoiset aurat tilataan ja asennetaan tavallisesti lavanostimen kanssa. Ne voidaan kuitenkin
myösasentaa jälkikäteen. Jälkiasennuksen yhteydessä lavanostimen pääventtiililohko vaatii
ohjelmistopäivityksiä ja mahdollisesti JOAB-lisälaitteita. Joshaluat lisätietoja jälkiasennuksesta,
ota yhteyttä JOAB:n asiakaspalveluun ja keskustele käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Ulkoisen auran aktivointi
Ulkoisen auran hydraulinen syöttö on aktivoitava ennen kuin auraa voidaan käyttää. Toimi
seuraavasti:

1. Varmista, että yksi päävalikoista on valittu.

2. Käytä CBW-ohjainta ja paina vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä siirtyäksesi
lumiauravalikkoon .

HUOM: Jos lumiauravalikko ei ole näkyvissä nuolinäppäimiä painettaessa, se on ensin
aktivoitava. Katso kohdasta "Valikot", sivulla 14miten tämä tehdään.

3. Varmista, että voimanotto on pois päältä.

HUOM: Kun hydraulinen syöttö ulkoiseen auraan aktivoituu, lavanostinta ei voida käyttää. Vain
auraus- ja suolaustoimintoja voidaan käyttää.

Katso ulkoisen auran käynnistys- ja käyttöohjeet ulkoisen aurajärjestelmän käyttöoppaasta.
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Nosturin käyttö
FFD (kitkaton käyttö) on deaktivoitava ennen tapeilla varustetunn nosturilavan
kuormaamista. Tappeja käytetään lavan kiinnittämiseen ajoneuvoon. Laitteisto
vaurioituu, josFFD on aktiivinen. Paina seuraavaa kuvaketta FFD:n
deaktivoimiseksi.

Nosturilavan kuormaukseen voidaan käyttää
EcoDrive-lavanostimia, jotka on varustettu
vastakkaisella sivulla näkyvillä tapeilla.

Kaikkien EcoDriven kanssa käytettävien
nosturilavojen on täytettävä seuraava
standardi:SS 3021:2014.

Tapit lukittuvat lavan vastaaviin tappiaukkoihin
ja varmistavat, että se on kiinnitetty oikein
lavanostimeen. Tarvittavien tappien lukumäärä
riippuu nosturin nostokapasiteetista.

Taulukko 9 alla on lueteltu vaadittavat tapit suhteessa nosturin nostokapasiteettiin.

Nosturin nostokapasiteetti (tonnimetriä) Tarvittavat tapit

16 2

22 4

28 6

Taulukko 9: Nosturin nostokapasiteetti

Tapit voidaan asentaa jälkikäteen. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä JOAB:n asiakaspalveluun.

Nosturin aktivointi
Lue kaikki nosturin käyttöohjeessa olevat turvallisuusvaroitukset ja käyttöohjeet
ennen nosturin käyttöä ja noudata niitä.

Nosturin käyttämiseksiCBW-ohjain on ensin kytkettävä päälle ja nosturin kuvake aktivoidaan
CBW-ohjaimesta.

Kun nosturin kuvake aktivoituu, voimanotto kytketään päälle ja sähköä syötetään nosturille. Kun
se on aktivoitu, vihreä pumpun kuvake näytetään CB-ohjaimen oikeassa yläkulmassa ja
nosturin aktiivinen kuvake näkyy toimintopainikkeiden yläpuolella.
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Nosturia käytetään nosturin omalla ohjausyksiköllä. Tämä on erillinen laite, ja senmukana tulee
oma käyttöohje. Lisätietoa nosturin ohjaimen käytöstä on sen käyttöohjeessa.

HUOM: Lavanostimen vaurioitumisen estämiseksi lavanostinta ei voi kipata nosturilavaa
kuormattaessa. Lavanostin on varustettu anturilla, joka havaitsee nosturilavan kuormaamisen
ja estää kippauksen.
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Kauko-ohjaimet

Kaikkiin EcoDrive-lavanostimiin on lisävarusteena saatavana kauko-ohjain. Semahdollistaa
lavanostimen etäkäytön. Käyttäjän ei tarvitse olla ajoneuvossa lavanostimen käyttöä varten.

Kauko-ohjaimen ansiosta käyttäjällä on hyvä näkyvyysnostopaikalle. Tästä voi olla monia etuja.

Kun kauko-ohjain on aktiivinen, ohjaamoon asennettua CBW-ohjainta ei voi käyttää.

Ennen käyttöä
Käyttäjille on koulutettava kauko-ohjaimen käyttö ennen kuin heidän annetaan
käyttää niitä. Kauko-ohjaimen virheellisestä käytöstä voi olla seurauksena vakavia
vammoja tai vahinkoja.

Käyttäjien on varmistettava, että he ovat täysin tietoisia ympäristöstä ja varusteista.

Käyttäjien on keskityttävä ohjaimen ja nostovarusteiden käyttöön. Älä
käytä kauko-ohjainta samalla kun teet muita tehtäviä.

Varmista, että yksikön ympärillä on vähintään neljänmetrin
turvaetäisyys. Tämän laiminlyönti saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.

Älä jätä kauko-ohjainta valvomatta. Kun kauko-ohjainta ei käytetä, kytke
se pois päältä.

Käyttö
Alla on selostettu EcoDrive-lavanostimen kauko-ohjaimen käyttö.

Lavanostinta ohjataan painikkeilla 1-12.

Ohjaimen yläosan näytössä näytetään käyttöä koskevia tietoja.

Painikkeet 1–8 ovat analogisia. Painikkeen painaminen kovempaa
aiheuttaa sen, että sen ohjaama toiminto nopeutuu. Vaihtoehtoisesti
painikkeet voidaanmääritellä ON/OFF-painikkeiksi.

Painikkeet 9–12 ovat digitaalisia ja niitä käytetään yksinkertaisiin
toimintoihin, kuten levitystakalaidan käyttö.

Painikkeet 1– 12 ovat monitoimipainikkeita. Eli niillä voi olla useita toimintoja. Katso "Toimintotila"
alta.
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Näyttö
Ohjaimen yläosassa olevassa näytössä näytetään tietoa valitusta toimintatilasta ja aktivoidusta
toiminnosta. Esimerkissä ajoneuvokuvake osoittaa, että toimintatila_1 on valittu ja ohjattava
toiminto on hydraulinen lukko.

LEDit
Kunkin painikkeen vieressä on LED. Esimerkissä painikkeen 2 vasemmalla puolella oleva LED
palaa punaisena. Nämä LEDit antavat tietoa aktiivisen toiminnon tilasta. Alla on luettelo LEDien
merkityksestä.

Painike LED Vihreä LED merkitys

2 Kippausalas valmis. Lukitse tai avaa hydraulinen lukko.

4 Jatke ajettu kokonaan sisään. Keskilukko on auki ja lava voidaan kipata
vaihtotilassa.

8 Hydraulinen lukko on AUKI. Lavaa ei voi kipata YLÖS.

12 Toimintatila_2 valittu.

11 & 12 Toimintatila_3 valittu.

Taulukko 10: LEDit ja niidenmerkitys

Käynnistä kauko-ohjain
Ohjaimen alapäässä olevaa suurta punaista painiketta käytetään kauko-ohjaimen
käynnistämiseen. Se on vedettävä ulos kauko-ohjaimen aktivoimiseksi.

Toimintotila
Painikkeet 1– 12 ovat monitoimipainikkeita. Niille voidaan osoittaa kolme toimintoa. Nämä
liittyvät ohjaimen toimintatilaan (Toimintatila_1, Toimintatila_2 tai Toimintatila_3).

Valitse toimintatila painamalla painiketta 12 kauko-ohjaimen käynnistyksen jälkeen. Oletuksena
Toimintatila_1 on valittuna käynnistyksen yhteydessä. Painikkeiden 11 ja 12 vieressä olevat
LEDit osoittavat valitun toimintatilan, katso Taulukko 10 sivulla 36. Jos toimintatila 1 on aktiivinen,
LEDit 11 ja 12 eivät pala.

Alla on luettelo painikkeiden toiminnoista eri toimintatiloissa.

Painike Toimintatila_1 Toimintatila_2 Toimintatila_3*

1 Kippi - YLÖS Perävaunun kippi -
YLÖS Etuaura - YLÖS*

Taulukko 11: Kauko-ohjaimen toiminnot sähkökäyttöisissä järjestelmissä
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Painike Toimintatila_1 Toimintatila_2 Toimintatila_3*

2 Kippi - ALAS Perävaunun kippi -
ALAS Etuaura - ALAS*

3 Jatke - ULOS Lisä 1* Etuaura - VASEN*

4 Jatke - SISÄÄN Lisä 2* Etuaura - OIKEA*

5 Taittuva koukkupilari -
YLÖS Lisä 3* Sivuaura - YLÖS*

6 Taittuva koukkupilari -
ALAS Lisä 4* Sivuaura - ALAS*

7 Hydraulinen lukko -
KIINNI

Levitintakalaita –
perävaunu* Sivuaura - SISÄÄN*

8 Hydraulinen lukko - AUKI Lisä 6* Sivuaura - ULOS*

9 Levitintakalaita Käynnistämoottori* Lisä 7*

10 Automaattitakalaita Pysäytämoottori* Lisä 8*

11 Turvakoukku (vain LA-
mallit) -- --

12 Toimintatilan vaihto Toimintatilan vaihto Toimintatilan vaihto

Taulukko 11: Kauko-ohjaimen toiminnot sähkökäyttöisissä järjestelmissä (jatkoa)

*Lisävaruste. Ei vakiovaruste.

Käynnistä kauko-ohjain
Kauko-ohjain käynnistetään seuraavasti:

1. Varmista, että aktivointipainike on vedetty ulos.

2. Paina painikkeita 11 ja 12, kunnes kuuluu äänimerkki.

3. Varmista, että näyttö syttyy.

Pikatoiminto
Pikatoiminnon käyttämiseksi paina ja pidä painike 4 painettuna samalla kun käytät siirtoa tai
kippausta. Huomaa, että pikatoimintoa ei voi käyttää alaskippaukseen.

37

Kauko-ohjaimet | Käyttö

EcoDrive-käyttöohje: 13300 painos 7 | 2021-01-15



Akselipainolukema
Kauko-ohjain voi antaa likimääräisen akselipainon. Huomaa, että tämä ei
ole tarkka arvo ja sitä tulee pitää suuntaa antavana. Se ei ole vakiovaruste,
vaan se pitää tilata lisävarusteena.

JOABAB ei otamitään vastuuta ajoneuvon ylikuormituksesta, vaikka kauko-
ohjain näyttää arvoa, joka on pienempi kuin ajoneuvon suurin sallittu
akselipaino.

Kauko-ohjaimessa näytetyn arvon tarkkuuson tavallisesti ± 150 kg.

Aktivoi akselipainotila painamalla painiketta 12 toistuvasti, kunnes vaaka
näkyynäytössä. Valitsemitattavat akselit painamalla vastaavia painikkeita: 2,
4, 6 ja 8 vastatenmitattavia akseleita.

Painikkeiden 2, 4, 6 ja 8 yläpuolella on kaksi LEDiä. Niiden avulla näytetään
valitut akselit ja akselien tila. Oikea LED palaa punaisena valituille akseleille.
Vasen LED vilkkuu punaisena, kun akselipaino on 0-500 kg alle suurimman
sallitun akselipainon. Vasen LED palaa punaisena, jos akselipaino ylittää
sallitun.

Painikkeen 9 yläpuolella oleva LED osoittaa, että näytössä näkyynettopaino. LED palaa
punaisena, kun näytössä näkyynettopaino. Vaihda nettopainon ja bruttopainon näytön välillä
painamalla painiketta 9.

Lataaminen
Kauko-ohjaimen laturi on tavallisesti asennettu ohjaamoon
kuljettajan A-pilarin viereen. Vaihtoehtoisesti se on
asennettu kuljettajan työkalulaatikkoon oven taakse.

Laita kauko-ohjain aina laturiin, kun se ei ole käytössä.
Tämä varmistaa, että se on aina täyteen ladattu ja
käyttövalmis.

Irrota kauko-ohjain laturista vetämällä alareunaa hieman
ulos, n. 10mm, ja työnnä sitten kauko-ohjainta ylöspäin
kuvanmukaan.

Älä vedä kauko-ohjainta ulos alareunasta. Se aiheuttaa
kauko-ohjaimen vahingoittumisen.
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Kuorman jakaminen lavalle

Lavanostimen käyttäjä on vastuussa sen käsittelystä. Ole varovainen tapaturmien ja
vahinkojen välttämiseksi. Varmista ennen lavanostimen käyttöä, että olet lukenut
tässä käyttöohjeessa olevat ja lavanostimeen kiinnitetyt varoitukset.

Varmista ennen kuormatun lavan nostamista,
että:

l Kuorma ei ylitä lavanostimen suurinta
nostokykyä.

l Kuorma on tasaisesti jakautunut.

l Lava nostetaan tasaisella alustalla.

l Lavan tukirullat pyörivät.

Jos kuorma on epätasaisesti jakautunut,
nostokyky saattaa pienentyä. Jos kuorma on
esim. lavan etupäässä, nostokyky voi olla jopa
40%pienempi.

Toinen tärkeä huomioitava seikka on lavan
pituus. Lavan pituus ja kuormitus vaikuttavat
lavanostimen nostokykyyn.

Lyhyt ylitys aiheuttaa poikkeavan kuorman.
Alustan kanssa yhteensopiva lava jakaa
kuorman oikein.
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Lava on peitettävä, jos se sisältää
irtomateriaalia. Muuten on olemassa vaara,
että peittämättömältä lavalta lentäämateriaalia
tielle.
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Lavan kuormaaminen

Lavanostimen käyttäjä on vastuussa sen käsittelystä. Ole varovainen tapaturmien ja
vahinkojen välttämiseksi. Varmista ennen lavanostimen käyttöä, että olet lukenut
tässä käyttöohjeessa olevat ja lavanostimeen kiinnitetyt varoitukset.

FFD (Friction Free Drive) on kytkettävä pois päältä ennen kuin kuormataan lava,
jossa on tapit tai sisäinenmekaaninen lukko. Tappeja käytetään lavan, kuten
nosturin, lukitsemiseen ajoneuvoon. Sisäistämekaanista lukkoa käytetään lavan
lukitsemiseen ajoneuvoon. Laitteisto vaurioituu, josFFD on aktiivinen. Paina
seuraavaa kuvaketta FFD:n deaktivoimiseksi.

Ennen lavan kuormaamista lue kohta "Kuorman jakaminen lavalle", sivulla 39.

Lava kuormataan seuraavasti:

1. Varmista, että kukaan ole ajoneuvon ja lavan vaara-alueella.

2. Josajoneuvo on varustettu siirrettävällä alleajosuojalla, vedä se sisään. Katso "Siirrettävä
alleajosuoja", sivulla 30.

3. Tarkasta kuorma ja varmista, että se on
tasaisesti jakautunut.

4. Käynnistä hydraulipumppu. Kun pumppu
käynnistetään, pumppukuvake näkyy
CBW-ohjaimessa.

Lisätietoa pumpun käynnistyksestä on
kohdassa "Käyttöliittymä", sivulla 12.
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5. Avaa hydraulinen lukko. Hydraulinen lukko
auki -kuvake näkyyCBW-ohjaimessa.

6. Aja jatke täysin sisään. Keskilukko aukeaa.

7. Varmista, että keskilukko on auki.
Keskilukko auki -kuvake näkyyCBW-
ohjaimessa, kun se on auki.
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8. Käytä kippaustoimintoa niin, että
koukkupilari on lavan nosto-asennossa.

9. Vain LA-mallit:
Ennen kuin peruutat nostokannaketta
kohti varmista, että koukkupilarin
turvakoukku on auki.

10. Peruuta autoa lavaa kohti niin, että koukkupilari osoittaa lavan nostokannakkeen keskelle.
Peruuta suoraan kohti lavaa. Josautoa ei peruuteta suoraan lavaa kohti, on olemassa
vaara, että rullat eivät tartu lavaa kuormattaessa.

11. Käytä jatketta tarpeenmukaan ja kytke koukkupilari lavan nostokannakkeeseen.

12. Tarkasta ja varmista, että koukku on kytketty oikein lavan nostokannakkeeseen.

13. Käytä kippaustoimintoa ja nosta lava. Jos kuorma on painava tai rullat takertuvat alustaan,
peruuta varovasti samalla kun nostat.

Vain LA-mallit:
Käytä taittuvaa koukkupilaria vain tarvittaessa, esim. silloin, kun tarvitaanmatalaa
vetokulmaa.
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14. Nosta lava lavanostimen päälle ja aja jatke
kokonaan ulos. Kuormaamisen
helpottamiseksi vaihteen on oltava
vapaalla, jotta ajoneuvo voi rullata lavan
alle.

On kiellettyä pakottaa tai
työntää lavaa, erityisesti jos se
on raskaasti kuormattu. Älä
käytä alustaa lavan
pakottamiseen ajoneuvon
päälle.

Vain LA-mallit:
Jos koukkupilari on alhaalla, kun lava vedetään lavanostimen päälle,
varmista, että lava ei osu lavanostimen siirtopyöriin. Koukkupilari saattaa
murtua, jos lava osuu lavanostimen siirtopyöriin.

Käytä kuvassa näkyviä apuvarsia lavan
kuormaamiseen ja lavanostimen ja lavan
välisen kitkan pienentämiseen. Kippaa
lavaa hieman ylöspäin niin, että apuvarret
aktivoituvat.

15. Tarkasta silmämääräisesti ja varmista,
että lava on kuormattu oikein.

16. Varmista, että keskilukon varoitusvalo ei
enää pala CBW-ohjaimessa.
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17. Aktivoi hydraulinen lukko.

18. Tarkasta ja varmista, että hydraulinen lukko on lukinnut lavan oikein lavanostimelle ja että
sen varoitusvalo ei enää pala CBW-ohjaimessa.

19. Kytke hydraulipumppu pois.
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Lavan kippaaminen

Lavanostimen käyttäjä on vastuussa sen käsittelystä. Ole varovainen tapaturmien ja
vahinkojen välttämiseksi. Varmista ennen lavanostimen käyttöä, että olet lukenut
tässä käyttöohjeessa olevat ja lavanostimeen kiinnitetyt varoitukset.

Lava kipataan seuraavasti:

1. Varmista, että kukaan ole ajoneuvon ja lavan vaara-alueella.

2. Josajoneuvo on varustettu siirrettävällä alleajosuojalla, vedä se sisään. Katso "Siirrettävä
alleajosuoja", sivulla 30.

3. Varmista aina, että ajoneuvo on tasaisella ja kiinteällä alustalla.

Muussa tapauksessa ajoneuvon kuormitus voi olla epätasainen ja se saattaa kaatua. Jos
ajoneuvon kallistus on yli 2 astetta, se voi kaatua.

4. Laske auton akselit alas.

5. Käynnistä hydraulipumppu. Kun pumppu
käynnistetään, pumppukuvake näkyy
CBW-ohjaimessa.

Lisätietoa pumpun käynnistyksestä on
kohdassa "Käyttöliittymä", sivulla 12.
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6. Varmista, että hydraulinen lukko lukitsee
lavan oikein lavanostimelle. Hydraulisen
lukon on oltava kiinni.

Varmista, että ohjaamossa oleva
hydraulisen lukon varoitusvalo ei enää
pala.

7. Käytä ohjainta ja kippaa lava.

8. Laske lava takaisin kippauksen jälkeen.

Älä aja lava nostettuna. Tämä koskee
myös lyhyitä matkoja.

9. Pysäytä hydraulipumppu.
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Lavan purkaminen

Lavanostimen käyttäjä on vastuussa sen käsittelystä. Ole varovainen tapaturmien ja
vahinkojen välttämiseksi. Varmista ennen lavanostimen käyttöä, että olet lukenut
tässä käyttöohjeessa olevat ja lavanostimeen kiinnitetyt varoitukset.

Ennen lavan purkamista lue kohta "Kuorman jakaminen lavalle", sivulla 39. Lava puretaan
seuraavasti:

1. Varmista, että kukaan ole ajoneuvon ja lavan vaara-alueella.

2. Josajoneuvo on varustettu siirrettävällä alleajosuojalla, vedä se sisään. Katso "Siirrettävä
alleajosuoja", sivulla 30.

3. Käynnistä hydraulipumppu. Kun pumppu
käynnistetään, pumppukuvake näkyy
CBW-ohjaimessa.

Lisätietoa pumpun käynnistyksestä on
kohdassa "Käyttöliittymä", sivulla 12.

4. Avaa hydraulinen lukko. Hydraulinen lukko
auki -kuvake näkyyCBW-ohjaimessa.
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5. Aja jatke täysin sisään niin, että lava siirtyy
taakse. Keskilukko aukeaa.

Käytä kuvassa näkyviä apuvarsia
lavanostimen ja lavan välisen kitkan
pienentämiseen. Kippaa lavaa hieman
ylöspäin niin, että apuvarret aktivoituvat.
FFD on aktivoitava.

6. Varmista, että keskilukko on auki.
Keskilukko auki -kuvake näkyyCBW-
ohjaimessa, kun se on auki.

7. Käytä kallistustoimintoa ja anna lavan rullata maahan. Vaihtoehtoisesti aja autoa eteenpäin.

Vain LA-mallit:
Helpota tarvittaessa lavan purkamista taittuvalla koukkupilarilla. Esimerkiksi silloin, kun
tarvitaanmatalaa purkukulmaa.
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8. Käytä jatketta tarpeenmukaan ja varmista,
että koukku ei ole kiinni lavan
nostokannakkeessa.

Vain LA-mallit:
Varmista, että turvasalpa on vapautettu.

9. Käytä lavanostinta ja palauta se
normaaliasentoon.

10. Pysäytä hydraulipumppu.
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Lavan vaihtaminen

Lavanostimen käyttäjä on vastuussa sen käsittelystä. Ole varovainen tapaturmien ja
vahinkojen välttämiseksi. Varmista ennen lavanostimen käyttöä, että olet lukenut
tässä käyttöohjeessa olevat ja lavanostimeen kiinnitetyt varoitukset.

FFD (Friction Free Drive) on kytkettävä pois päältä ennen kuin kuormataan lava,
jossa on tapit tai sisäinenmekaaninen lukko. Tappeja käytetään lavan, kuten
nosturin, lukitsemiseen ajoneuvoon. Sisäistämekaanista lukkoa käytetään lavan
lukitsemiseen ajoneuvoon. Laitteisto vaurioituu, josFFD on aktiivinen. Paina
seuraavaa kuvaketta FFD:n deaktivoimiseksi.

Lava kuormataan perävaunulta seuraavasti:

1. Varmista, että kukaan ole ajoneuvon ja lavan vaara-alueella.

2. Josajoneuvo on varustettu siirrettävällä alleajosuojalla, vedä se sisään. Katso "Siirrettävä
alleajosuoja", sivulla 30.

3. Laske auton akselit alas.

4. Käynnistä hydraulipumppu. Kun pumppu
käynnistetään, pumppukuvake näkyy
CBW-ohjaimessa.

Lisätietoa pumpun käynnistyksestä on
kohdassa "Käyttöliittymä", sivulla 12.

5. Avaa hydraulinen lukko.
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6. Aja jatke täysin sisään ja siirrä koukku ulos
kuvanmukaan. Keskilukko aukeaa.

7. Varmista, että keskilukko on auki.
Keskilukko auki -kuvake näkyyCBW-
ohjaimessa, kun se on auki.

8. Käytä kippaustoimintoa niin, että
lavanostin on valmiina poimimaan lavan
kuvanmukaan.

9. Vain LA-mallit:
Varmista, että koukkupilarin turvakoukku
on auki.
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10. Peruuta automahdollisimman suoraan jamahdollisimman lähelle perävaunua. Varo
vaurioittamasta perävaunun vetoaisaa.

11. Käytä jatketta tarpeenmukaan ja kytke koukkupilari lavan nostokannakkeeseen.

12. Tarkasta ja varmista, että koukku on kytketty oikein lavan nostokannakkeeseen.

13. Käytä kallistustoimintoa ja vedä lava perävaunulta lavanostimelle.

Älä aja jatketta ulos, koska se suurentaa lavanostimen rasitusta. Pidä jatkemahdollisimman
sisällä. Tämä varmistaa optimaalisen nostovoiman.

Älä aja jatketta sisään, kun perävaunun jouset ovat puristuneet.

Vain LA-mallit:
Käytä tarvittaessa taittuvaa koukkupilaria
pienentämään lastauskulmaa, kun vedät
lavaa ajoneuvon päälle.

14. Varmista, että kippaussylinterit ovat täysin sisällä ja aja sitten jatke ulosniin, että lava
vedetään kokonaan lavanostimen päälle.
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Käytä kuvassa näkyviä apuvarsia lavan
kuormaamiseen ja lavanostimen ja lavan
välisen kitkan pienentämiseen. Kippaa
lavaa hieman ylöspäin niin, että apuvarret
aktivoituvat. FFD on aktivoitava.

15. Tarkasta silmämääräisesti ja varmista, että lava on kuormattu oikein.

16. Varmista, että ohjaamossa oleva keskilukon varoitusvalo ei enää pala.

17. Aktivoi hydraulinen lukko.

18. Varmista, että hydraulinen lukko lukitsee lavan oikein lavanostimelle.

19. Pysäytä hydraulipumppu.

Vahinkoriski
Kippaussylinterin mäntä saattaamurtua tai lavanostin saattaa vahingoittuamuulla
tavoin, kun lava siirretään perävaunusta ajoneuvon päälle. Ole varovainen
siirtäessäsi lavaa perävaunulta ajoneuvolle tapaturmien ja vahinkojen välttämiseksi.

Lavan nostokannakkeen painaminen koukkupilarissa olevalla koukulla voi aiheuttaa vahinkoja.
Tämä johtuu siitä, että perävaunu ja ajoneuvo toimivat jäykkänä järjestelmänä.

Kippaussylinterin voiman kasvaessa ajoneuvo nousee. Tätä ei voi estää. Perävaunu vastustaa
tätä voimaa, koska se on liitetty ajoneuvoon. Jos kippaussylinterin voima ylittää 195 bar, syntyy
vahinkoja.
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Kippaussylinterin männänmurtumisen jamuiden vahinkojen estämiseksi kippaussylinteriin
kohdistettava voima tulisi rajoittaa 195 baariin. Järjestelmään voidaan asentaa varoventtiili
tämän riskin minimoimiseksi. Varoventtiili on vakiovaruste L26-malleissa.

Lisätietoa saat JOABilta.
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Huolto ja kunnossapito

On tärkeää huoltaa lavanostin säännöllisesti tarpeettoman kulumisen välttämiseksi. Alla on
selostettu kuormaajan päivittäinen kunnossapito ja huolto.

Päivittäinen kunnossapito
Päivittäinen kunnossapito vie vainmuutamanminuutin, mutta voi pidentää lavanostimesi
käyttöikää.

Alla onmuutama päivittäinen kunnossapitotoimenpide.

1. Tarkasta öljytaso.

2. Varmista, ettei putkia tai letkuja ole
puristuksissa. Varmista, että putket ja
letkut ovat ehjiä ja tiiviitä.

3. Varmista, ettei lavanostimen osien välissä
ole ylimääräistä esineitä.

4. Varmista, ettei lavanostimessa ole
halkeamia taimuodonmuutoksia.
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5. Varmista, että valot ja muut sähkölaitteet
toimivat oikein.

6. Tarkasta lopuksi hydrauliöljypumppu.

Jos vaurioita löytyy, ota välittömästi yhteyttä JOAB-
korjaamoon.

Lavanostimen peseminen
Uudet maalipinnat pestään pesuaineella ja
sienellä. Älä käytä painepesuria. Painepesuria
saa käyttää aikaisintaan kolmen viikon kuluttua.

Pesuaineet sisältävät happoja. Varmista, että
pesuaineen pH-arvo on alle 9. Pesuaineen
lämpötila saa olla enintään 50 °C korkeampi
kuin ympäristön lämpötila. Huuhtele kaikki
pinnat huolella pesun jälkeen.

Lavanostimen puhdistukseen painepesurilla
liittyy riskejä. Kaikki sähkökomponentit, myös
koteloidut, ovat arkoja vedelle.

Pidä painepesurin suutin vähintään 45 cm etäisyydellä maalipinnoista. Käytä ainoastaan
vakiosuutinta, älä turbosuutinta.

Rasvaa aina voitelukohdat pesun jälkeen. Lisätietoa lavanostimen voitelupisteistä on
seuraavassa kappaleessa.
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Voitelupisteet
Seuraavaan kuvaan onmerkitty lavanostimen voitelupisteet.

Lavanostin L

1. Kippaussylinteri (x4)
2. Nostovarsi (x4)
3. Nostovarren sylinteri (x4)
4. Keskilukko
5. Jatkeen sylinteri (x2)
6. Vaihtonivel (x2)
7. Rullat (x 2)
8. Kippausnivel (x2)
9. Hydraulisen lukon sylinteri (x2)

Lavanostin LA (valinnainen)

10. Koukkupilarin sylinteri (x2)
11. Koukkupilarin akseli (x2)
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Lavanostimen voitelupisteiden voiteluohjelman tulisi normaalisti noudattaa ajoneuvon
voiteluohjelmaa. Lavanostimen voitelupisteet on voideltava 75 käyttötunnin välein.

Josajoneuvossa on keskusvoitelujärjestelmä, on tärkeää varmistaa sen toiminta 75 tunnin
välein. Lisäksi on tärkeää voidella kaikki voitelukohdat, jotka eivät sisälly
keskusvoitelujärjestelmään.

Käytettävät rasvatyypit NLGI 0 tai paksumpi keskusvoitelujärjestelmää käytettäessä. Raskaasti
kuormitetut laakerit, kuten rullien laakerit, on voideltava tavallista paksummalla rasvalla.

Älä rasvaa tai öljyä ohjainkiskoja.

Lavanostimen huolto
Normaalin käytön aikana öljy on suositeltavaa
vaihtaa seuraavasti:

l Mineraaliöljy - kerran kahdessa vuodessa

l Vihreä öljy - kerran vuodessa

JOAB suosittelee, että öljy vaihdetaan
syyskauden aikana.

Jos järjestelmässä käytetään vihreää öljyä,
käytä aina samantyyppistä ja -merkkistä öljyä.

Öljynsuodatin on vaihdettava 50 käyttötunnin
jälkeen ja sen jälkeen kerran vuodessa.

Ilmansuodatin tulisi vaihtaa vähintään 2 vuoden välein tai tarvittaessa useammin.

Huoltomuistutustarra
JOAB-huoltotarra on kiinnitetty kuljettajan oven sisäpuolelle
muistuttamaan lavanostimen seuraavasta huollosta. Viereisessä
esimerkissä kehällä olevat numerot esittävät kuukausia.

Tarrasta puuttuu kuukausi nro 1 (tammikuu), joten seuraava huolto
on tammikuussa. Varmista, että lavanostin huolletaan tarran
mukaisesti.

Huoltomuistutus - CBW-ohjain
CBW-ohjain näyttää huoltomuistutuksen näytöllä käynnistyksen yhteydessä, jos huoltoon on
alle 150 tuntia. Tämä ominaisuuson käytettävissä vain asennuksissa, joihin on asennettu
ohjelmistoversio 0100405 ja näyttöversio 020003.

62

Huolto ja kunnossapito | Lavanostimen huolto

EcoDrive-käyttöohje: 13300 painos 7 | 2021-01-15



Näytettyjen päivien lukumäärä on arvio, ei
tarkka luku. Päivien lukumäärä lasketaan sen
mukaan, kuinka paljon hydraulipumppua
käytetään.

Joshuoltoa ei suoriteta näytettyjen päivien
sisällä, käyttöliittymässä näkyynegatiivinen
numero, joka kertoo, kuinkamonta päivää on
kulunut huollon ohituksesta.

Huoltovaroitus on vain informatiivinen varoitus,
se ei rajoita koukkulaitteen käyttöämillään
tavalla.

Poistu huoltovaroituksesta painamalla näytön
alareunassa olevaaOK-painiketta. JOAB
nollaa huoltovaroituksen huollon aikana.

Onmyösmahdollista nähdä jäljellä olevien päivienmäärä diagnostiikka- ja tilastosivulta. Katso
"Diagnostiikka ja tilastot", sivulla 18.

Huoltopaketit ja takuu
JOABilta voi tilata huoltopaketteja alla olevilla tiedoilla. Ota valmiiksi lavanostimen tyyppikilvessä
olevat tiedot ennen kuin otat yhteyttä. Katso "Tyyppikilpi", sivulla 4.

Osasto Yhteystiedot

Huoltokorjaamo 031 7050 687

Varaosat 031-7050 686

Tekninen tuki 031-7050 688

Takuu 031-7050 717

Päällirakentajatuki 031 7050 705

Taulukko 12: Huoltopaketit

Verkkosivuiltammewww.joab.se voit tilata varaosia ja löydät lähimmän valtuutetun JOAB-
korjaamon.

Kiinnikkeiden kiristäminen
Kaikki lavanostimen kiinnikkeet on kiristettävä 5000 km jälkeen. Kiristä pystysuorat heiluriruuvit
momenttiin 40 Nm. Kiristä kaikkimuut ruuvit alla mainittuihin kiristysmomentteihin.
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Kierre Lujuus 8.8 Lujuus 10.9

M8 24Nm 33Nm

M10 47Nm 65Nm

M12 81Nm 114Nm

M14 128 Nm 181Nm

M16 197 Nm 277Nm

M18 275 Nm 386Nm

M20 385 Nm 541Nm

M24 518 Nm 935Nm

Taulukko 13: Kiinnikkeiden kiristysmomentit

Lavanostimen huolto
Ennen lavanostimen huoltoa lava on poistettava lavanostimelta. Lavanostin on
tuettava kippaustuilla. Tämän laiminlyönti saattaa aiheuttaa vakavan tapaturman tai
kuoleman.

Lavanostin on varustettu kippaustuella, joka
näkyyoheisessa kuvassa. Se on käytettävä
lavanostimen huollon yhteydessä. Se tukee
nostetun lavanostimen ja toimii varmistuksena
hydrauliikkavian varalta.

Kuvassa näkyy kippaustuen säilytyspaikka
(punaisella). Sitä säilytetään vasemmalla
alustan sisällä.

Kuvassa näkyymyös kippaustuen oikea paikka
lavanostimen käytön yhteydessä. Se on
sijoitettava alustan ja väliosan väliin alla olevan kuvan ja kuvauksenmukaisilla
ankkurointipisteillä.
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Kippaustuki ankkuroidaan alustan ja väliosan
väliin käyttämällä kahta tappia
ankkurointipisteinä. Etsi ne lavanostimesta ja
aseta kippaustuki niiden välille kuvanmukaan
ennen kuin aloitat lavanostimen huollon.
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Turvaohjeita

EcoDrive-lavanostimessa on useita kuvanmukaisia varoitustarroja. On tärkeää lukea ja
noudattaa näitä varoituksia. Tämän laiminlyönti saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai
laitevaurioon.

Varmista, että tarrat ovat hyvässä kunnossa. Uusia tarroja voi tarvittaessa tilata JOABilta.

Turvallinen työskentelyetäisyys
Varmista, ettei EcoDrive-lavanostimen lähellä ole sivullisia.
Vaara-alue on 8metriä EcoDrive-lavanostimesta ja lavasta.

Lavanostimen huolto
Älä koskaan työskentele lavanostimen alla ilman kippaustukia.
Ennen töiden aloittamista poista lava lavanostimelta ja varmista,
että kippaustuet on asennettu oikein niin, että ne tukevat
lavanostinta.

Katso "Lavanostimen huolto", sivulla 64

Pysäköi lavanostin ennen ajoneuvon ajamista.
Varmista ennen ajoneuvolla ajoa, että lavanostin on pysäköity.
Tämän laiminlyönti saattaa johtaa vakavaan tapaturmaan tai
vahinkoon. On olemassa vaara, että koukku aiheuttaa vaaraa
ympäristölle, jos sitä ei ole pysäköity.

Liukastumisvaara
Varo lavanostinta käyttäessäsi liukastumisvaaraa, josta voi olla seurauksena
tapaturma.

Riippuva taakka
Älä seiso tai kävele riippuvan taakan alla. Sen putoaminen voi aiheuttaa
vakavan tapaturman tai kuoleman.

Puristumisvaara
Lavanostinta käytettäessä on olemassa puristumisvaara. Varmista aina ennen
lavanostimen käyttöä, ettei kukaan voi jäädä puristuksiin.
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Pidennetyt kippaussylinterit
Varoitus! Kippaussylintereitä ei voi ajaa
ala-asentoon täydellä nopeudella.
Männäntangot osuvat takaosaan.
1009124

Varmista ennen ohitustoiminnon käyttöä, onko
lavanostin varustettu pidennetyillä
kippaussylintereillä.

Käyttäjän on varmistettava, että hän on tietoinen sovellettavista varotoimista.
Niiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa vakavan tapaturman tai
omaisuusvahingon.
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Tekniset tiedot

Alla ovat lavanostimen tekniset tiedot.

Tekniset tiedot – L-sarja Arvo

Öljynpaine 240 bar - 290 bar

Suositeltava öljyn virtaus 100 l/min

Suurin kantavuus* 18 – 27 tonnia

Suurin kallistuskulma 44º – 60º

Paino (kg)* 1950 kg – 2600 kg

Koukun ja rullien välinen etäisyys (C-C) 4800mm– 6150mm

Lavanostimen kokonaispituus (L) 5240mm – 6740mm

Korkeus (h)* 196mm – 198mm

Taulukko 14: Tekniset tiedot (L-sarja)

*Mallista riippuen
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Lavanostimen vianetsintä

Alla on yksinkertainen vianetsintäohje, joka auttaa tunnistamaan lavanostimen yleisimmät viat.

Vika Syy Toiminto

l Melua pumpusta. 1. Pumppu imee ilmaa.

2. Virheellinen öljymäärä.

3. Pumppu on viallinen

1. Tarkista liitännät.

2. Tarkista öljymäärä.

3. Vaihda pumppu.

l Mikään ei toimi 1. Hätäpysäytysaktivoitu

2. Varoke/rele lauennut

1. Pysäytämoottori, vedä
hätäpysäytyspainike ulos ja
käynnistä uudelleen.

2. Vaihda varoke/rele

l Melua sylintereistä

l Nykivä hydrauliliike.

l Öljyä suihkuaa
säiliöstä.

1. Viallinenmännäntanko

2. Ilmaa
hydraulijärjestelmässä.

3. Pumpun venttiili taimäntä
viallinen.

4. Säiliön öljytaso liian
korkea taimatala.

5. Pumppu imee ilmaa.

6. Säiliön ilmansuodatin on
tukossa.

1. Vaihdamännäntanko.

2. Tarkista, että imuputki on
tiivis.

3. Korjaa tai vaihda pumppu.

4. Säädä öljytaso.

5. Korjaa tai vaihda pumppu.

6. Vaihda suodatin.

l Huono nostokyky 1. Liian vähän öljyä
pumppuun

2. Öljynpaine liian alhainen.

3. Vuotavat sylinteritiivisteet.

1. Tarkasta öljytaso.

2. Ota yhteys JOABiin.

3. Vaihda sylinteritiivisteet.

l Lavanostin ei kippaa
eikä vaihda.

1. Siirrettävän alleajosuojan
anturi on aktiivinen.

1. Vedä siirrettävä alleajosuoja
sisään. Katsomyös
"Siirrettävä alleajosuoja",
sivulla 30.

Taulukko 15: Lavanostimen vianetsintä

EcoDrive-käyttöohje: 13300 painos 7 | 2021-01-15



72

Lavanostimen vianetsintä |

EcoDrive-käyttöohje: 13300 painos 7 | 2021-01-15



73

Liite 1 - Diagnostiikkasivu

Alla on yleiskatsausDiagnostiikka ja tilastot -sivun valikkovaihtoehdoista. Katsomyös
"Diagnostiikka ja tilastot", sivulla 18.

Käyttötilastot

Tämä antaa tilastotietoa lavanostimen käytöstä
seuraavasti:

Online - Kuinkamonta tuntia lavanostin on
käyttänyt pumpun hydrauliikkasyöttöä.

PTO-aika - Kuinka kauan voimanotto on
aktivoitu.

Kippaukset - Kuinkamonta kippaustoimintoa
on suoritettu.

Kuormaukset - Kuinkamonta lavanvaihtoa on
suoritettu.

Käsittelyt yhteensä - Kippaus- ja kuormitustapahtumien kokonaismäärä.

Ohjelmisto ja malli

Tämä antaa tietoja asennetun ohjelmiston
versiosta ja lavanostinmallista.

LVX-malli - Lavanostimen tyyppi

SW-näyttö - CBW-ohjaimen asennettu
ohjelmistoversio.

SW-Master - päämoduulin asennettu
ohjelmistoversio
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Diagnostiikka

Tämä tarjoaa lavanostimen antureiden ja
tulosignaalien tilan diagnostiikkatiedot.

Vain vakioanturit ja yleisten lisätoimintojen anturit
näytetään. Muita lisälaitteiden lisäantureita ei
näytetä.

Induktiiviset anturit näytetään vihreällä taustalla
aina, kun järjestelmä havaitsee siltä signaalin.

Anturin tausta näkyy valkoisena, kun signaalia ei
ole.

Hydrauliikkalohkon päätulon hydraulipaine
näytetäänmyöspalkkeina näytön vasemmassa yläkulmassa.

Näitä tietoja voidaan käyttää vianetsintään ja viallisen anturin tunnistamiseen.

Päämoduulin lähdöt

Tämä antaa tietoja päämoduulin lähdöistä.

Näitä tietoja voidaan käyttää vianetsintään, kun
lavanostimen toiminto ei toimi oikein.
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Hätäkäyttö ja kalibrointi

Tämä tarjoaa hätäohituksen. Vian sattuessa
lavanostinta voidaan edelleen käyttää. Lisätietoa
on kohdassa "Varakäyttö", sivulla 19.

Kalibrointitoiminnon saa suorittaa vain koulutettu
teknikko, joka ymmärtää sen toiminnan.
Lavanostimen virheellinen kalibrointi aiheuttaa
toimintavirheen.

Englanninkielinen käännös
Alla on käännös käyttöliittymässä näytetystä
tekstistä. Lue ja noudata kohdassa annettuja
tietoja ennen hätätilan käyttöä "Varakäyttö", sivulla 19. Alla oleva teksti on vain käännöstä
varten.

Jos lavanostin ei toimi, onmahdollista aktivoida hätäohjaustila. Tämä sammuttaa kaikki anturit ja
sallii lavanostimen käytön.VAROITUS: kaikki turvaominaisuudet ovat poissa käytöstä. JOABei
ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat lavanostimen käytöstä tässä tilassa. Aktivoi
hätäohjaustila painamalla painikkeita F3 ja F4 samanaikaisesti viiden sekunnin ajan.
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Liite 2 - APC-siirtosarja

CBW-ohjain voidaan tarvittaessa siirtää kuljettajan oikeaan käsinojaan. Tämä on ihanteellinen
APC-lumiaura-asennuksiin (Active Plough Control). Tätä varten tarvitaan alla lueteltu APC-
sarja. Lisätietoja sarjasta saat ottamalla yhteyttä JOAB:n asiakaspalveluun.

APC-sarja 1015550-3 sisältää seuraavat osat, joita tarvitaan CBW-ohjaimen asentamiseksi
kuljettajan käsinojaan.

Osanro Kuvaus

1015548 Asennuskannake

1017366 Jatkokaapeli

1018963 T-liitin

Taulukko 16: APC-sarja: 1015550-3

Asennus
CBW-ohjaimen siirtäminen kuljettajan käsinojaan tarkoittaa, että myös lavanostimen
hätäpysäytyspainike siirretään. Ajoneuvon kuljettajan on oltava tietoinen tästä
seikasta ja otettava huomioon, että sen käyttö on vaikeampaa.

1. Katkaise sytytysvirta.

2. Irrota 5-napainenM12-syöttökaapeli
CBW-ohjaimen kaapelista kuvan
osoittamalla tavalla.

3. Irrota CBW-ohjain kiinnikkeestä kuvan
osoittamalla tavalla.

4. Asenna CBW-ohjain oikeaan käsinojaan
APC-sarjanmukana toimitetulla
kiinnikkeellä (1015548).

5. Käytä APC-sarjanmukana toimitettua T-
liitintä (1018963) ja kytke se
syöttökaapeliin, joka on liitettyCBW-
ohjaimeen.

6. Liitä APC-sarjanmukana toimitettu
jatkokaapeli T-liittimeen (1017366).
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7. Vie jatkokaapeli T-liittimestä kuljettajan oikeaan käsinojaan. Varmista, että kaapeli on
vedetty siten, että se ei altistu vaurioille.

8. Kytke jatkokaapeliCBW-ohjaimenM12-liittimeen.

9. Käynnistä CBW-ohjain ja tarkista, että se toimii oikein.
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Yhteystiedot

Informaatio Tiedot

Osoite JOABFörsäljningsAB
Östergärde Industriområde
417 29Göteborg
Ruotsi

Puhelin: 031-705 06 00

Faksi: 031-705 06 09

Sähköposti: info@joab.se

Kotisivu: www.joab.se

Huolto ja takuuehdot
Lisätietoa huollosta ja takuuvaatimuksista on luvussa "Huoltopaketit ja takuu", sivulla 63.
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