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Johdanto

Tässä käyttöohjeessa selostetaan lavanostimen käyttö ja huolto. Se sisältää oman ja
ympäristön turvallisuuden kannalta tärkeää tietoa.

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

Tässä käyttöohjeessa selostetaanmyös lavanostimen vianetsintä, voitelu ja huolto. Tämä
käyttöohje käsittelee ainoastaan alkuperäisvarustusta. Katso lisävarusteiden ja apulaitteiden
käyttöohjeet niiden käsikirjoista.

JOABei vastaa seurauksista, jotka johtuvat valtuuttamattomien henkilöiden tekemistä
muutoksista tai korjauksista. Älä tee lavanostimeenmitäänmuutoksia, koska se voi vaikuttaa
sen rakenteelliseen lujuuteen. Josmuutoksia tarvitaan, ota yhteyttä JOABiin ennen kuin teet
muutoksia lavanostimeen.

Kun olet vastaanottanut lavanostimen, varmista, että se on hyvässä kunnossa. Ellei ole, ota
yhteys JOABiin, jälleenmyyjään taimuuhun toimittajaan.

Tämän käyttöohjeen erittelyt, rakenteet ja kuvat eivät ole sitovia. JOABABpidättää oikeuden
muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Ruotsissamyytäviin lavanostimiin sovelletaan yleisiä toimitusehtoja.

Joihinkin toimituksiin sisältyy opetus-CD. Siinä selostetaan kattavasti JOAB-tuotteiden, kuten
lavanostimien, dumppereiden ja Hookmasterin käyttö.

Muista, että käyttäjä vastaa aina lavanostimen käsittelystä.

© JOAB AB
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Tietoa lavanostimesta

JOABin lavanostimet ovat monikäyttöisiä. Niitä
voidaan käyttää kaikkien valmistajien alustoilla.
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 aiheuttaa
vakavan vamman tai vahingon.
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Oikea käyttö
JOAB tuotteiden virheellinen käyttö voi aiheuttaamateriaalien väsymistä sekä hydrauliikan ja
sen osien tavallista suurempaa 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.
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Lavanostimen osat
Lavanostin koostuu seuraavista pääosista: runko, sylinterit, apunostovarret ja koukkupilari
(valmistettu HSS-teräksestä).

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

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

Taittuvaa koukkupilaria voidaan käyttäämatalaa vetokulmaa varten. Koukkupilaria voidaan
siirtää ylös- ja alaspäin lavan kuormaamisen/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", katso sivu 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
apurungon vasemmalla puolella edessä.
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 automatisoitu. Tämä
takaa valmistuksen korkean laadun.

5
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JOABinmaalaamot täyttävät kaikki
sovellettavat ympäristövaatimukset.

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 kaikkia turvallisuusohjeita. Niiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa vakavan tapaturman
tai omaisuusvahingon. Lisätietoa ajoneuvoon asennetuista varoitustarroista on kohdassa
"Turvaohjeita", katso sivu 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.
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Älä tee lavanostimeenmitäänmuutoksia, koska se voi vaikuttaa sen rakenteelliseen lujuuteen.
Josmuutoksia tarvitaan, ota yhteyttä JOABiin ennen kuin teet muutoksia lavanostimeen.

Varakäyttö
HUOM! varajärjestelmää käytettäessä lavanostimen turvajärjestelmä on pois
käytöstä. Ole varovainen! Kun turvajärjestelmä on pois päältä, onmahdollista
vaurioittaa lavanostinta tai aiheuttaa tapaturman. Varmista ennen varajärjestelmän
käyttöä, että tunnet sen toiminnan.

Jos lavanostimen ohjausjärjestelmään tulee
vika, sitä voidaan edelleen käyttää
hydraulivivuston avulla. Lavanostimenmukana
toimitetaan varakäyttövipu tätä tarkoitusta
varten. Se on normaalisti kuljettajan ovessa.

Jos lavanostin on varustettu pidennetyllä
sylinterillä, lue varoitus "Pidennetyt
kippaussylinterit", katso sivu 68 ja noudata sitä
ennen kuin käytät varakäyttöä.

Josolet epävarma varakäytöstä, pyydä
JOABilta ohjeita ennen kuin käytät sitä.

10
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Käyttö - Sähköjärjestelmät

Tässä luvussa selostetaan sähkökäyttöisten lavanostimien käyttö. Ilmakäyttöisten
lavanostimien käyttö on selostettu luvussa "Käyttö - Ilmajärjestelmät", katso sivu 27.

Lavanostinta voidaan ohjata ohjaamoon asennetulla ohjaimella tai kauko-ohjaimella. Kauko-
ohjauson lisävaruste. Lisätietoa on kohdassa "Kaukosäätimet", katso sivu 33.

Vuoden 2017 jälkeen valmistetut sähkökäyttöiset järjestelmät on varustettu käyttöliittymän ja
ohjaussauvan yhdistelmällä, ns. CBW-ohjaimella. Tätä vanhemmat järjestelmät on varustettu
erillisellä ohjaussauvalla ja LED-näytöllä. Lisätietoa CBW-ohjaimesta on seuraavassa
kappaleessa. Lisätietoa vanhemmista järjestelmistä on kappaleessa "Kahden painikkeen ohjain
ja LED-näyttö", katso sivu 22.

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. Hätäpysäytyksen jälkeen
järjestelmä on käynnistettävä uudelleen.

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", katso sivu 13.

Ohjaussauvaa käytetään lavanostimen perustoimintojen, kuten kippauksen, ohjaukseen.
Lisätietoa sen toiminnasta on kappaleessa "Ohjaussauvan toiminnot", katso sivu 16.
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Ohjain asennetaan ohjaamoon asennuskannakkeen avulla. Normaalisti se asennetaan
kuljettajan A-pilariin. Sen voi asentaamyös kuljettajan oikeaan kyynärnojaan. Se on
ihanteellinen paikka lumiauraa ohjattaessa.

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", katso sivu 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", katso sivu 13.

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*

Kuormavalo - PALAA Lavan kippaus - YLÖS*

Pöytä 1: Käyttöliittymä – kuvakkeiden kuvaus
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Kuvake Toiminto Kuvake Toiminto

Takavalo - PÄÄLLÄ Lavan kippaus - ALAS*

Vilkkuvalo - PÄÄLLÄ Vetoaisa*

Punainen valo - PALAA Hydraulinen lukko - KIINNI

Keskilukko on AUKI Hydraulinen lukko - AUKI

Turvakoukku on AUKI* Automaattinen takalaita –
AJONEUVO*

Hydraulinen lukko on AUKI Jatkuva hydraulinen syöttö
(käynnistä/pysäytä)*

Hydraulipumppu
(käynnistä/pysäytä) Suolanlevitin*

Ilman tyhjennys - PERÄVAUNU* Kaavin*

Akselinostin - PERÄVAUNU* Lumiaura*

Automaattinen takalaita –
PERÄVAUNU* Sivuaura YLÖSperuutettaessa*

Levitintakalaita – AJONEUVO* Käynnistä/pysäytä nosturi*

Lavanostin on alhaalla. Akselinostin - PERÄVAUNU*

Pöytä 1: Käyttöliittymä – kuvakkeiden kuvaus (Jatkoa)

*Lisävaruste. Ei vakiovaruste. **Vain LA-mallit.

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

Kuvake Kuvaus

Ajoneuvon asetukset 1

Ajoneuvon asetukset 2

Perävaunun asetukset

Valojen asetukset

Lumiauran asetukset

Koukun asentonäyttö

Pöytä 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 viivalla.
Aktiiviset valikot näkyvät, 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.

2. Valitse haluttu valikko näytetyistä ja
aktivoi/deaktivoi se painamalla OK (aktiivisten
valikoiden alla on vihreä viiva).

3. Tallenna asetukset painamalla ja pitämällä OKpainettunamuutaman sekunnin ajan.

14
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Koukun asento
Koukun asentosivulla näytetään koukun sijainti.
Koukun sijainti ja sen kulma näytetään aina, kun
tämä valikko valitaan (katsomyös "Valikot",
katso sivu 13). Tämä on valittavissa ainoastaan
L26-mallissa ja riippuu asennetuista antureista.
Lisätietoa saat JOABilta.

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", katso sivu 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, katso alla.

3. Valitse toiminto YLÖS/ALAS-painikkeilla.

4. PainaOK-painiketta.

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%.

Näyttö sammuu automaattisesti, kun hydraulipumppu pysähtyy. Se jää päälle vain, jos siinä
näkyyaktiivinen hälytys, katso "Varoitukset". alla.

Varoitukset
Käyttöliittymässä näytetään varoitukset aina kun hydraulipumppu ei ole toiminnassa.
Varoituksissa on kuvake, joka ilmaisee tilan:
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Kuvake Merkitys

Lavanostin ei ole käyttötilassa. Se ei ole kokonaan sisäänvedetty.

Keskilukko on auki.

Hydraulinen lukko on auki.

Turvakoukku on auki (vain LA-mallit).

Pöytä 3: Käyttöliittymän varoitukset

Ohjaussauvan toiminnot
Alla on lueteltu ohjaussauvan toiminnot. Lisätietoa lumiauran ohjauksesta on kohdassa
"Lumiauratoiminnot", katso sivu 18.

Kippi ylös Kippi ylös
Pikatoiminto*

Jatke
SISÄÄN

Vedä taaksepäin Paina alapainiketta
ja vedä taaksepäin

Kierrä nuppia vastapäivään

Pöytä 4: CBW-ohjaimen sauvatoiminnot
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Kippi alas Kippi alas
Pikatoiminto*

Jatke
ULOS

Työnnä eteenpäin Paina alapainiketta
ja työnnä eteenpäin

Kierrä nuppiamyötäpäivään

Taittuva koukkupilari
YLÖS**

Taittuva koukkupilari
ALAS**

Automaattikierto
Lataa*

Käännä nuppia oikealle Käännä nuppia vasemmalle Paina yläpainiketta
ja työnnä eteenpäin

Automaattikierto
Tyhjennys*

Paina yläpainiketta
ja vedä taaksepäin

Pöytä 4: CBW-ohjaimen sauvatoiminnot (Jatkoa)

*Lisävaruste. Lisätietoa on kohdassa "Lisävarusteet", katso sivu 24. **Vain LA-mallit.
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Lumiauratoiminnot
Alla ovat toiminnot lumiauralla varustettuihin ajoneuvoihin. Huomaa, että toiminnot eivät ole
vakiovarusteita. Ne asennetaan lisävarusteina. Toimintojen aktivoimiseksi käyttöliittymän on
oltava lumiauravalikossa . Katso "Valikot", katso sivu 13.

Lumiauratoiminnot on ensin aktivoitava lumiauravalikossa seuraavalla kuvakkeella .

Kun lumiaurakuvake on aktivoitu, lumiauraa voidaan ohjata ohjaussauvalla. Aktivoi etulumiaura
työntämällä ohjaussauvaa eteenpäin. Aktivoi sivulumiaura painamalla yläpainiketta kuvan Pöytä
5mukaan.

Kun lumiaura on aktiivinen, lumiauravalikossa näkyy tekstimikä lumiaura on aktiivinen.

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

Pöytä 5: CBW-ohjaussauva - lumiauratoiminnot

18

Käyttö - Sähköjärjestelmät | CBW-ohjain

L ja LA käyttöohje: 13295 versio 9 | 2018-07-11



Sivuaura
SISÄÄN

Etuaura
ALAS

Käännä nuppia vasemmalle Työnnä nuppia eteenpäin

Pöytä 5: CBW-ohjaussauva - lumiauratoiminnot (Jatkoa)

Diagnostiikka ja tilastot
CBW-ohjaimessa on diagnostiikka- ja tilastovalikko, jota käyttäjä voi tarkastella. Valikosta löytyy
tietoamm. seuraavista:

1. Aika, jonka järjestelmä on ollut aktiivinen.

2. Aika, jolloin teho on ollut aktiivinen.

3. Vaihtojen lukumäärä.

4. Vinkkien lukumäärä.

5. Ohjelmaversio (ei kaikki yksiköt).

6. Mikä anturi on aktiivinen.

7. Ohjaussauvan diagnoositiedot.

8. Tietyt asennuspaketit.

9. Diagnoositiedot lähdöille.

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

Siirry valikossa nuolipainikkeilla. Muuta asetusta
nuolipainikkeilla ylös ja alas. Valitse toiminto
oikealla ja vasemmalla painikkeella.

Poistu valikosta pitämällä OK-painike
painettunamuutaman sekunnin ajan.

Limp Home -tila
CBW-ohjaimessa on LimpHome tila. Josnäyttö
tai ohjaussauva vikaantuvat, lavanostinta
voidaan edelleen käyttää alla kuvatulla tavalla.

Aktivoi limp-home-toiminto katkaisemalla ja kytkemällä auton sytytysvirta. Pidä F1 ja F4 (ks.
"Käyttöliittymä", katso sivu 12) painettuna yksikön latautuessa. Kun järjestelmä on limp-home-
tilassa, lavanostinta voidaan käyttää seuraavilla painikkeilla.
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Painike Toiminto

F1 Hydraulinen lukko - KIINNI

F2 Hydraulinen lukko - AUKI

Nuoli ylös Kippi ylös

Nuoli alas Kippi alas

Nuoli vasemmalle Jatke - ULOS

Nuoli oikealle Jatke - SISÄÄN

Pöytä 6: LimpHome -toiminto

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

Jatkuva 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 perävaunuun ja sitä voidaan suurentaa ja pienentää tarpeen
mukaan. Huomaa, että kaikissa autoissa ei ole mahdollisuutta säätää hydraulivirtausta.

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 perävaunukuvakkeilla. KatsoPöytä 7
sivulla 21.

Kun hydraulivirtauson asetettu perävaunukuvakkeilla, se tallennetaan. Arvo pysyy tallessa,
vaikka yksikkö tai jännitteensyöttö kytketään pois. Sen voi koska tahansamuuttaa.

Kun jatkuva hydraulisyöttö on asetettu, se voidaan käynnistää painamalla sen kuvaketta.
Hydraulineste virtaa tallennetulla nopeudella.

Syöttölinjassa perävaunuun ei ole hydraulinesteen virtausanturia. Siksi tarvitaan ulkoinen
anturi, jos hydraulivirtaushalutaanmitata.

Hydraulisyöttöä perävaunuun ohjataan seuraavilla kuvakkeilla.
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Kuvake Toiminto

Käynnistä jatkuva hydraulisyöttö. Voimanoton on oltava aktiivinen.

Suurenna jatkuvaa hydraulisyöttöä

Pienennä jatkuvaa hydraulisyöttöä

Lopeta jatkuva hydraulisyöttö

Pöytä 7: Hydraulisyöttö perävaunuun

Hätäpysäytys
CBW-ohjaimessa on hätäpysäytyspainike hätätilanteiden, kuten hydrauliikkavuodon tai
tapaturman varalta (katso "CBW-ohjain", katso sivu 11). Hätäpysäytyspainikkeen painaminen
pysäyttää kaikki lavanostimen toiminnot. Hätäpysäytyspoistetaan nostamalla pysäytyspainike.
Käynnistä sitten hydraulipumppu uudelleen.
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Kahden painikkeen ohjain ja LED-näyttö
Ennen CBW-ohjaimen esittelyämyydyissä lavanostinasennuksissa on kohdassa Pöytä 8 oleva
ohjain. Se on tavallisesti asennettu kuljettajan istuimen vasemmalle puolelle. Ohjaimen nupissa
on kaksi painiketta.

Ohjaussauvaa käytetään sekä L- että LA-lavanostimissa. Lisätietoa toiminnasta on
seuraavassa kappaleessa.

Ohjaamo-ohjaimen käyttö
Alla on selostettu ohjaamo-ohjaimen käyttö ja painikkeiden toiminnot.

Kippi ylös Kippi ylös
Pikatoiminto*

Jatke
ULOS

Vedä ylös Paina sisempää painiketta
ja vedä ylös

Kierrä nuppiamyötäpäivään

Kippi alas Kippi alas
Pikatoiminto*

Jatke
SISÄÄN

Paina alas Paina sisempää painiketta
ja työnnä alaspäin

Kierrä nuppia vastapäivään

Pöytä 8: Sähköjärjestelmä - 2 painikkeen ohjain
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Taittuva koukkupilari
ALAS**

Taittuva koukkupilari
YLÖS**

Automaattikierto
Tyhjennys*

Työnnä nuppia ulospäin Työnnä nuppia sisäänpäin Paina ulompaa painiketta
ja vedä ylös

Automaattikierto
Lataa*

Paina ulompaa painiketta
ja työnnä alaspäin

Pöytä 8: Sähköjärjestelmä - 2 painikkeen ohjain (Jatkoa)

*Lisävaruste. Lisätietoa on kohdassa "Lisävarusteet", katso sivu 24. **Vain LA-mallit.

LED-näyttö ja painikkeet
Hydraulipumppua ja hydraulista lukkoa ohjataan painikkeilla (vasen ja oikea
painike). Nämä ovat JOABin vakiopainikkeet. Onmahdollista käyttää auton omia
painikkeita näiden sijaan. Selvitä mitkä painikkeet liittyvät lavanostimen käyttöön.

Painikkeet on tavallisesti asennettu kojelautaan. Varustelusta riippuen
kojelaudassa saattaa olla muitakin painikkeita.

Lavanostimen tila näytetään ohjaamossa JOABin LED-näytön avulla.
Näyttö on normaalisti asennettu kojelautaan ja siinä on kolme LEDiä:

1. Hydraulipumppu toiminnassa – PUNAINEN.

2. Hydraulinen lukko on AUKI – PUNAINEN.

3. Keskilukko on AUKI – KELTAINEN.
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Jotkut autot on varustettu hydraulipumpun varoitusvalolla, joka palaa pumpun käydessä. Tämä
ei ole JOAB-varuste. Lue auton käyttöohje ja varmista, että tunnet ajoneuvon varustuksen.

Perävaunun varoitusvalot
Vetokidalla varustetuissa autoissa on kuvanmukainen lisänäyttö. Punainen LED
osoittaa, että vetokita on AUKI. Vihreä LED osoittaa, että se on kiinni.

Joillakin valmistajilla, esim. Scanialla, on vetokidan servon
nollauskatkaisin. Painikkeen painaminen deaktivoi vetokidan varoituksen
sen lukitsemisen jälkeen. Jos varoitusta ei deaktivoida, vetokidan
varoitus näkyyLED-paneelissa ja kuljettajan näytössä.

Hätäpysäytys
Kaikissa ajoneuvoissa on hätäpysäytyspainike hätätilanteiden, kuten hydrauliikkavuodon tai
tapaturman varalta.

Hätäpysäytyspainikkeen painaminen pysäyttää kaikki
lavanostimen toiminnot. Painike on yleensä ohjaamossa
ohjauspyörän alla.

Palauta hätäpysäytys vetämällä painike ulos, nollaa kaikki
toiminnot ja käynnistä auto uudelleen.

Lisävarusteet
Järjestelmään voi hankkia useita lisätoimintoja lavanostimen ja perävaunun lisätoimintojen
ohjaukseen. Ne on käsitelty alla:

1. Pikatoiminto

2. Automaattikierto

3. Lumiauratoiminnot

4. Perävaunutoiminnot

Pikatoiminto
Tätä toimintoa voidaan käyttää kuorman kippaukseen ylös tai alas. Alaskippauksen pikatoiminto
toimii vain, kun lavanostimella on kuorma. Kuorman paino pakottaa hydrauliöljyn
hydraulisylintereistä ja aiheuttaa nopean toiminnan. Mitä raskaampi kuorma, sitä nopeammin
toiminto toimii.

Lavanostimen pikatoimintoa voidaan käyttäämyös vaihtotilassa (keskilukko auki) ja ainoastaan
siirrettäessä lavanostinta taaksepäin ilman kuormaa.
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Älä käytä pikatoimintoa vaihtotilassa, kun lavanostimella on kuorma. Laitteisto
saattaa vaurioitua, jos pikatoimintoa käytetään kuormitettuna. Pikatoimintoa
käytettäessä hydraulisylinterin paluu syötetään takaisin hydraulisylinterin syöttöön.

Automaattikierto
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 250mm

3. Apuvarret aktivoidaan

4. Jatke ajetaan kokonaan sisään

5. Lava lasketaan alas

6. Turvakoukku avautuu
(vain LA-mallit)

Automaattikierto – Kuormaus

1. Turvakoukku lukitaan

2. Lava kuormataan lavanostimelle

3. Apuvarret aktivoidaan

4. Jatke ajetaan osittain ulos

5. Lava lasketaan alas

6. Jatke ajetaan kokonaan ulos

7. Hydraulinen lukko lukitaan

Perävaunutoiminnot
Perävaunukohtaisia toimintoja on saatavana lisävarusteena. Näitä ovat mm. kippaus,
takalaidan ohjaus ja automaattitakalaita. Lisätietoa saatavista lisävarusteista saat JOABilta.

Lumiauratoiminnot
Ohjaamon ohjaimeen on saatavana toiminnot lumiauran ohjaukseen. Näiden toimintojen avulla
kuljettaja voi ohjata sekä etu- että sivulumiauraa. Nämä lisävarusteet koskevat vain CBW-
ohjainta. Lisätietoa lumiauran ohjauksesta on kohdassa "Lumiauratoiminnot", katso sivu 18.
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Käyttö - Ilmajärjestelmät

Lavanostinta voidaan ohjata ohjaamoon asennetulla ohjaimella tai kauko-ohjaimella. Kauko-
ohjauson lisävaruste. Lisätietoa on kohdassa "Kaukosäätimet", katso sivu 33.

Lavanostinta voidaan ohjata ohjaamosta
ohjaimella. Se on tavallisesti asennettu
kuljettajan istuimen vasemmalle puolelle.

Ohjaimen tyyppi riippuu tilatusta
varustetasosta. Vaihtoehtoja on kaksi ja ne on
kuvattu alla:

1. Kahden painikkeen ohjain

2. 7 painikkeen ohjain

Lisätietoa kahden painikkeen ohjaimesta on
seuraavassa kappaleessa. Lisätietoa 7 painikkeen ohjaimesta on kappaleessa "7 painikkeen
ohjain", katso sivu 28.

Kahden painikkeen ohjain
Alla on selostettu kahden painikkeen ohjaimen käyttö ja toiminnot.

Kippi ylös Kippi ylös
Pikatoiminto*

Jatke
SISÄÄN

Vedä ylös Paina yläpainiketta ja vedä
ylös

Paina alapainiketta

Pöytä 9: Ilmajärjestelmä - 2 painikkeen ohjain
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Kippi alas Kippi alas
Pikatoiminto*

Jatke
ULOS

Paina alas Paina alapainiketta
ja työnnä alaspäin

Paina yläpainiketta

Pöytä 9: Ilmajärjestelmä - 2 painikkeen ohjain (Jatkoa)

*Lisävaruste. Lisätietoa on kohdassa "Lisävarusteet", katso sivu 29.

7 painikkeen ohjain
Alla on selostettu 7 painikkeen ohjaimen käyttö ja toiminnot. Huomaa, että kaksi painikkeista
sijaitsee ohjaimen alapuolelle eikä niitä normaalisti käytetä. Ne voidaan kuitenkin tarvittaessa
liittää asiakaskohtaiseen toimintoon.

Kippi ylös Kippi ylös
Pikatoiminto*

Jatke
SISÄÄN

Vedä ylös Paina sisempää vihreää
painiketta
ja vedä ylös

Paina sisempää vihreää
painiketta

Pöytä 10: Ilmajärjestelmä - 7 painikkeen ohjain
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Kippi alas Kippi alas
Pikatoiminto*

Jatke
ULOS

Paina alas Paina sisempää keltaista
painiketta

ja työnnä alas

Paina sisempää keltaista
painiketta

Taittuva koukkupilari
YLÖS**

Taittuva koukkupilari
ALAS**

Paina ulompaa vihreää
painiketta

Paina ulompaa vihreää
painiketta

Pöytä 10: Ilmajärjestelmä - 7 painikkeen ohjain (Jatkoa)

*Lisävaruste. Lisätietoa on alla. **Vain LA-mallit.

Lisävarusteet
Järjestelmään voi hankkia useita lisätoimintoja lavanostimen ja perävaunun lisätoimintojen
ohjaukseen. Ne on käsitelty alla:

1. Pikatoiminto

2. Automaattikierto

3. Perävaunutoiminnot

Pikatoiminto
Tätä toimintoa voidaan käyttää kuorman kippaukseen ylös tai alas. Alaskippauksen pikatoiminto
toimii vain, kun lavanostimella on kuorma. Kuorman paino pakottaa hydrauliöljyn
hydraulisylintereistä ja aiheuttaa nopean toiminnan. Mitä raskaampi kuorma, sitä nopeammin
toiminto toimii.

29

Käyttö - Ilmajärjestelmät | Lisävarusteet

L ja LA käyttöohje: 13295 versio 9 | 2018-07-11



Lavanostimen pikatoimintoa voidaan käyttäämyös vaihtotilassa (keskilukko auki) ja ainoastaan
siirrettäessä lavanostinta taaksepäin ilman kuormaa.

Älä käytä pikatoimintoa vaihtotilassa, kun lavanostimella on kuorma. Laitteisto
saattaa vaurioitua, jos pikatoimintoa käytetään kuormitettuna. Pikatoimintoa
käytettäessä hydraulisylinterin paluu syötetään takaisin hydraulisylinterin syöttöön.

Perävaunutoiminnot
Perävaunukohtaisia toimintoja on saatavana lisävarusteena. Näitä ovat mm. kippaus,
takalaidan ohjaus ja automaattitakalaita. Lisätietoa saatavista lisävarusteista saat JOABilta.

LED-näyttö ja painikkeet
Hydraulipumppua ja hydraulista lukkoa ohjataan painikkeilla (vasen ja oikea
painike). Nämä ovat JOABin vakiopainikkeet. Onmahdollista käyttää auton omia
painikkeita näiden sijaan. Selvitä mitkä painikkeet liittyvät lavanostimen käyttöön.

Painikkeet on tavallisesti asennettu kojelautaan. Varustelusta riippuen
kojelaudassa saattaa olla muitakin painikkeita.

Lavanostimen tila näytetään ohjaamossa JOABin LED-näytön avulla.
Näyttö on normaalisti asennettu kojelautaan ja siinä on kolme LEDiä:

1. Hydraulipumppu toiminnassa – PUNAINEN.

2. Hydraulinen lukko on AUKI – PUNAINEN.

3. Keskilukko on AUKI – KELTAINEN.

Jotkut autot on varustettu hydraulipumpun varoitusvalolla, joka palaa
pumpun käydessä. Tämä ei ole JOAB-varuste. Lue auton käyttöohje ja
varmista, että tunnet ajoneuvon varustuksen.

Perävaunun varoitusvalot
Vetokidalla varustetuissa autoissa on kuvanmukainen lisänäyttö. Punainen LED
osoittaa, että vetokita on AUKI. Vihreä LED osoittaa, että se on kiinni.

Joillakin valmistajilla, esim. Scanialla, on vetokidan servon
nollauskatkaisin. Painikkeen painaminen deaktivoi vetokidan varoituksen
sen lukitsemisen jälkeen. Jos varoitusta ei deaktivoida, vetokidan
varoitus näkyyLED-paneelissa ja kuljettajan näytössä.
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Hätäpysäytys
Kaikissa ajoneuvoissa on hätäpysäytyspainike hätätilanteiden, kuten hydrauliikkavuodon tai
tapaturman varalta.

Hätäpysäytyspainikkeen painaminen pysäyttää kaikki
lavanostimen toiminnot. Painike on yleensä ohjaamossa
ohjauspyörän alla.

Palauta hätäpysäytys vetämällä painike ulos, nollaa kaikki
toiminnot ja käynnistä auto uudelleen.
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Kaukosäätimet

Kaikkiin 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 onmonia etuja.

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

Kauko-ohjaimia on kahta tyyppiä. Yksi sähkökäyttöisiä lavanostinjärjestelmiä varten, katso
"Käyttö - Sähköjärjestelmät", katso sivu 34. ja yksi ilmakäyttöisiä lavanostinjärjestelmiä varten,
katso "Käyttö - Ilmajärjestelmät", katso sivu 37.

Ennen käyttöä
Henkilöstölle on koulutettava kauko-ohjaimen käyttö ennen kuin heidän annetaan
käyttää niitä. Kauko-ohjaimen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavan tapaturman
tai ympäristövahingon.

Käyttäjän on varmistettava, että hän on täysin tietoinen ympäristöstä ja nostolaitteistosta.

Käyttäjän on keskityttävä ohjaimen ja nostolaitteiston 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. Kytke kauko-ohjain pois päältä, kun sitä ei käytetä.
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Käyttö - Sähköjärjestelmät
Alla on selostettu sähkökäyttöisen lavanostimen kauko-ohjain.
Ilmakäyttöisten lavanostinjärjestelmien kauko-ohjaimet on selostettu
luvussa "Käyttö - Ilmajärjestelmät", katso sivu 37.

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 monitoimisia. Eli niillä voi olla useita toimintoja. Katso
"Toimintatila" alta.

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 vihreänä. 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.

Pöytä 11: LEDit ja niidenmerkitys
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Hätäpysäytys
Ohjaimen alapäässä olevaa suurta punaista hätäpysäytyspainiketta käytetään lavanostimen
pysäyttämisen hätätilanteessa. Se aktivoidaan painamalla painike sisään. Se on vedettävä ylös
ohjaimen uudelleenkäynnistystä varten.

Toimintatila
Painikkeet 1-12 ovat monitoimisia. 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, katsoPöytä 11 sivulla 34. 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*

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 -
ALAS Lisä 3 Sivuaura - YLÖS*

6 Taittuva koukkupilari -
YLÖS 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

Pöytä 12: Kauko-ohjaimen toiminnot sähkökäyttöisissä järjestelmissä

*Lisävaruste. Ei vakiovaruste.

35

Kaukosäätimet | Käyttö - Sähköjärjestelmät

L ja LA käyttöohje: 13295 versio 9 | 2018-07-11



Kauko-ohjaimen käynnistys
Käynnistä kauko-ohjain seuraavasti:

1. Varmista, että pysäytyspainike on vedetty ulos.

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

3. Varmista, että näyttö syttyy.

Pikatoiminto
Pikakippauksen käyttöä varten varmista, että jatke on täysin sisäänajettu ja hydraulinen lukko on
kiinni. Paina ja pidä painike 4 painettuna samalla kun käytät kippausta. Huomaa, että kauko-
ohjain ei voi ohjata pikatoimintoa alas kipattaessa.

Akselipainolukema
Kauko-ohjain voi antaa likimääräisen akselipainon. Huomaa, että
tämä ei ole tarkka arvo ja sitä tulee pitää suuntaa antavana.

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 näkyy
nettopaino. LED palaa punaisena, kun näytössä näkyynettopaino.
Vaihda nettopainon ja bruttopainon näytön välillä painamalla painiketta
9.
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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. 10
mm, ja työnnä sitten kauko-ohjainta ylöspäin kuvanmukaan.

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

Käyttö - Ilmajärjestelmät
Alla on selostettu ilmakäyttöisen lavanostimen kauko-ohjain.

Lavanostinta ohjataan painikkeilla 0-9.

LEDit
Ohjaimen päällä on kolme LEDiä. Kaksi keltaista (1 ja 2) yksi vihreä
(3). LEDit 1 ja 2 ilmaisevat valitun toimintatilan, katso kohta
"Toimintatila".

LED 3 palaa vihreänä, kun kauko-ohjain on käytössä ja punaisena,
kun akku on tyhjenemässä.

Hätäpysäytys
Ohjaimen alapäässä olevaa suurta punaista hätäpysäytyspainiketta käytetään lavanostimen
pysäyttämisen hätätilanteessa. Se aktivoidaan painamalla painike sisään. Se on vedettävä ylös
ohjaimen uudelleenkäynnistystä varten.

Toimintatila
LEDit 1 ja 2 (keltainen) ilmaisevat valitun toimintatilan, toimintatila_1 tai toimintatila_2.

Painikkeissa 5–9 on numerot 1 ja 2 ja niillä on kaksi toimintoa. Nämä liittyvät ohjaimen
toimintatilaan (Toimintatila_1 tai Toimintatila_2).

Valitse toimintatila painamalla painiketta 0 kauko-ohjaimen käynnistyksen jälkeen, kunnesLED
1 tai LED 2 syttyy.

Alla on luettelo painikkeiden toiminnoista eri toimintatiloissa.
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Painike Toimintatila_1 Toimintatila_2

1 Kippi ylös Kippi ylös

2 Kippi alas Kippi alas

3 Jatke - SISÄÄN Pikatoiminto - KIPPI YLÖS*

4 Jatke - ULOS Pikatoiminto - KIPPI ALAS*

5 Taittuva koukkupilari - ALAS Perävaunu - KIPPI YLÖS

6 Taittuva koukkupilari - YLÖS Perävaunu - KIPPI ALAS

7 Hydraulinen lukko - AUKI Levitintakalaita – AJONEUVO

8 Hydraulinen lukko - KIINNI Levitintakalaita – PERÄVAUNU*

9 Turvakoukku (vain LA-mallit) Automaattinen takalaita –
AJONEUVO*

0 Valitse toimintatila Valitse toimintatila

Pöytä 13: Kauko-ohjaimen toiminnot ilmakäyttöisissä järjestelmissä

*Lisävaruste. Ei vakiovaruste.

Kauko-ohjaimen käynnistys
Käynnistä kauko-ohjain seuraavasti:

1. Varmista, että pysäytyspainike on vedetty ulos.

2. Paina painikkeita 9 ja 0 vähintään sekunnin ajan ja vapauta ne.

3. Varmista, että LED 3 palaa vihreänä. LEDin palaessa kauko-ohjain on aktiivinen.

Pikakippaustoiminto
Pikakippauksen käyttöä varten varmista, että jatke on täysin sisäänajettu ja hydraulinen lukko on
kiinni. Paina ja pidä painike 3 painettuna samalla kun käytät kippausta.
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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.

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

Lava kuormataan seuraavasti:

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

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

3. Käynnistä hydraulipumppu.
l CBW-ohjain – pumppukuvake näkyynäytön yläreunassa. Katso sivu 12.
l LED-näyttö – pumpun LED syttyy. Katso sivu 23.

4. Avaa hydraulinen lukko.
l CBW-ohjain – hydraulinen lukko auki -

kuvake näkyynäytössä. Katso sivu 12.
l LED-näyttö – hydraulisen lukon LED

palaa punaisena. Katso sivu 23.

5. Aja jatke täysin sisään. Keskilukko aukeaa.

6. Varmista, että keskilukko on auki.
l CBW-ohjain – keskilukko auki -kuvake

näkyynäytössä. Katso sivu 12.
l LED-näyttö – keskilukon LED palaa

keltaisena. Katso sivu 23.
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7. Käytä kippaustoimintoa niin, että
koukkupilari on lavan nosto-asennossa.

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

9. 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.

10. Käytä jatketta tarpeenmukaan ja kytke koukkupilari lavan nostokannakkeeseen.

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

12. 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.

42

Lavan kuormaaminen |

L ja LA käyttöohje: 13295 versio 9 | 2018-07-11



13. 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.
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14. Tarkasta silmämääräisesti ja varmista,
että lava on kuormattu oikein.

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

16. Aktivoi hydraulinen lukko.

17. Varmista, että hydraulinen lukko lukitsee
lavan oikein lavanostimelle ja että sen
merkkivalo ei pala ohjaamossa.

18. Pysäytä hydraulipumppu.
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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. 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.

3. Laske auton akselit alas.

4. Käynnistä hydraulipumppu.
l CBW-ohjain – pumppukuvake näkyy

näytön yläreunassa. Katso sivu 12.
l LED-näyttö – pumpun LED syttyy.

Katso sivu 23.

5. Varmista, että hydraulinen lukko lukitsee
lavan oikein lavanostimelle. Hydraulisen
lukon on oltava kiinni.

Varmista, että ohjaamossa oleva hydraulisen
lukon varoitusvalo ei enää pala.
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6. Käytä ohjainta ja kippaa lava.

7. Laske lava takaisin kippauksen jälkeen.

Älä aja lava nostettuna. Tämä koskeemyös
lyhyitä matkoja.

8. 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.

Lava kuormataan perävaunulta seuraavasti:

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

2. Laske auton akselit alas.

3. Käynnistä hydraulipumppu.
l CBW-ohjain – pumppukuvake näkyy

näytön yläreunassa. Katso sivu 12.
l LED-näyttö – pumpun LED syttyy.

Katso sivu 23.

4. Avaa hydraulinen lukko.

5. Aja jatke täysin sisään ja siirrä koukku ulos
kuvanmukaan. Keskilukko aukeaa.

6. Varmista, että keskilukko on auki.
l CBW-ohjain – keskilukko auki -kuvake

näkyynäytössä. Katso sivu 12.
l LED-näyttö – keskilukon LED palaa

keltaisena. Katso sivu 23.

7. Käytä kippaustoimintoa niin, että
lavanostin on valmiina poimimaan lavan
kuvanmukaan.
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8. Vain LA-mallit:
Varmista, että koukkupilarin turvakoukku
on auki.

9. Peruuta automahdollisimman suoraan jamahdollisimman lähelle perävaunua. Varo
vaurioittamasta perävaunun vetoaisaa.

10. Käytä jatketta tarpeenmukaan ja kytke koukkupilari lavan nostokannakkeeseen.

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

12. Käytä kallistustoimintoa ja vedä lava perävaunulta lavanostimelle.

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

Älä aja jatketta sisään, kun perävaunun jouset ovat puristuneet.
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Vain LA-mallit:
Käytä tarvittaessa taittuvaa koukkupilaria
pienentämään lastauskulmaa, kun vedät
lavaa ajoneuvon päälle.

13. Varmista, että kippaussylinterit ovat täysin sisällä ja aja sitten jatke ulosniin, että lava
vedetään kokonaan lavanostimen päälle.

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

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

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

16. Aktivoi hydraulinen lukko.

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

18. Pysäytä hydraulipumppu.
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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.

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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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", katso sivu 39.

Lava puretaan seuraavasti:

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

2. Käynnistä hydraulipumppu.
l CBW-ohjain – pumppukuvake näkyynäytön yläreunassa. Katso sivu 12.
l LED-näyttö – pumpun LED syttyy. Katso sivu 23.

3. Avaa hydraulinen lukko.
l CBW-ohjain – hydraulinen lukko auki -kuvake näkyynäytössä. Katso sivu 12.
l LED-näyttö – hydraulisen lukon LED palaa punaisena. Katso sivu 23.

4. 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.
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5. Varmista, että keskilukko on auki.
l CBW-ohjain – keskilukko auki -kuvake näkyynäytössä. Katso sivu 12.
l LED-näyttö – keskilukon LED palaa keltaisena. Katso sivu 23.

6. 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.

7. Käytä jatketta tarpeenmukaan ja varmista,
että koukku ei ole kiinni lavan
nostokannakkeessa.

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

8. Käytä lavanostinta ja palauta se
normaaliasentoon.

9. Pysäytä hydraulipumppu.
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Huolto ja kunnossapito

On tärkeää huoltaa lavanostin säännöllisesti tarpeettoman kulumisen välttämiseksi. Alla on
tärkeää tietoa päivittäisestä kunnossapidosta ja huollosta.

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 hydraulipumppu.

Jos vauriota löytyy, ota välittömästi yhteyttä JOAB-
korjaamoon.

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

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

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

Jos käytät painepesuria, pidä sen suutin vähintään 45 cm päässämaalatuista pinnoista. Käytä
vakiosuutinta, älä turbosuutinta.

Rasvaa voitelupisteet pesun jälkeen. Lisätietoa lavanostimen voitelupisteistä on seuraavassa
kappaleessa.

54

Huolto ja kunnossapito | Lavanostimen peseminen

L ja LA käyttöohje: 13295 versio 9 | 2018-07-11



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.

Josajoneuvo on varustettu keskusvoitelujärjestelmällä, on tärkeää varmistaa sen toiminta 75
tunnin välein. Lisäksi on voideltava kaikki voitelupisteet, jotka eivät sisälly keskusjärjestelmään.

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 – kahden vuoden välein

l Vihreä öljy – kerran vuodessa

JOAB suosittelee, että öljy vaihdetaan syksyllä.

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.

Huoltomuistutustarra
JOAB-huoltotarra on kiinnitetty kuljettajan oven sisäpuolelle
muistuttamaan lavanostimen seuraavasta huollosta. Esimerkissä
ulkokehän numerot viittaavat kuukausiin.

1. kuukausi (tammikuu) puuttuu tarrasta, joten seuraava huolto on
tammikuussa. Varmista, että lavanostin huolletaan tarranmukaisesti.

Huoltopaketit ja takuu
Huoltopaketteja voi tilata JOABilta alla olevien tietojen avulla. Ota valmiiksi lavanostimen
tyyppikilvessä olevat tiedot ennen kuin otat yhteyttä. Katso "Tyyppikilpi", katso sivu 4.
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Osasto Yhteystiedot

Huolto ja varaosat JOABGöteborg
Puhelin: +46 31-7050600

Takuu JOABGöteborg
Puhelin: +46 31-7050600

Varaosat
JOABGöteborg,
Puhelin: +46 31-7050610, +46 31-7050612,
+46 31-7050686

Tekninen tuki JOABGöteborg
Puhelin: +46 31-7050620, +46 31-7050688

Huolto JOABGöteborg
Puhelin: +46 31-7050621, +46 31 7050687

Huolto JOABDalsRostock
Puhelin: +46 530-44450

Tekninen tuki JOABDalsRostock
Puhelin: +46 530-44455

Huolto JOABLessebo
Puhelin: +46 478-69081

Huolto JOABBotkyrka (Tukholma – Etelä)
Puhelin: +46 873-25876

Tekninen tuki JOABTäby (Tukholma – pohjoinen)
Puhelin: +46 873-25875

Huolto JOABTäby (Tukholma – pohjoinen)
Puhelin: +46 863-08871

Pöytä 14: Huoltopaketit

Käyverkkosivuillamme: www.joab.se tilaamassa varaosia ja etsimässä lähimmän JOAB
valtuutetun 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

Pöytä 15: 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 kahdella
kippaustuella, jotka näkyvät oheisessa
kuvassa.

Niitä käytetään lavanostimen huollon
yhteydessä. Ne tukevat nostetun lavanostimen
ja toimivat varmistuksena hydrauliikkavian
varalta.

Kuvassa näkyvät kippaustukien säilytyspaikat
(punaisella) ja niiden oikeat kiinnityspisteet.
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Kippaustuet kiinnitetään lavanostimeen
kahdella punaisella ankkurointipisteellä kuvan
mukaan. Etsi ne lavanostimesta ja aseta
kippaustuki niiden välille kuvanmukaan ennen
kuin aloitat lavanostimen huollon.
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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* 17 – 26 tonnia

Suurin kallistuskulma 47º – 63º

Paino (kg)* 1950 kg – 2600 kg

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

Lavanostimen kokonaispituus (L) 5240mm – 6740mm

Korkeus (h)* 196mm – 198mm

Pöytä 16: 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. Virheellinenmäärä öljyä.

3. Pumppu on viallinen

1. Tarkista liitännät.

2. Tarkista öljynmäärä.

3. Vaihda pumppu.

l Mikään ei toimi 1. Hätäpysäytysaktivoitu

2. Varoke lauennut

1. Pysäytämoottori, vedä
uloshätäpysäytyspainike
ja käynnistä uudelleen.

2. Vaihda varoke/rele

l Melua sylintereistä

l Hydraulijärjestelmä
liikkuu nykien.

l Öljyä suihkuaa
säiliöstä.

1. Männäntanko on viallinen

2. Ilmaa
hydrauliikkajärjestelmäss-
ä.

3. Venttiili- taimäntävika
pumpussa.

4. Säiliön öljyn taso liian
korkea tai liianmatala.

5. Pumppu imee ilmaa.

6. Säiliön ilmansuodatin on
tukossa.

1. Vaihdamännäntanko.

2. Tarkista, että imuputki on
kiinni.

3. Huolla tai vaihda pumppu.

4. Korjaa öljytaso.

5. Huolla tai vaihda pumppu.

6. Vaihda suodatin.

l Huono nostokyky 1. Pumppu saa liian vähän
öljyä

2. Öljynpaine liian alhainen.

3. Vuotavat sylinteritiivisteet.

1. Tarkasta öljytaso.

2. Ota yhteys JOABiin.

3. Vaihda sylinteritiivisteet.

l Ohjaimen sähkövivut
takertelevat.

1. Ketjulukko/vivut
takertelevat.

2. Ilmasylinterin jousisarja
rikki.

3. Sähkösolenoidi
takertelee.

1. Irrota, voitele ja asenna

2. Vaihda jousisarja

3. Puhdista solenoidi. Vaihda
se tarvittaessa.

Pöytä 17: Lavanostimen vianetsintä
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Vikakoodit
Alla on lueteltu vikakoodit, jotka näytetäänmahdollisessa ohjaamon näytössä. Ei koske
ajoneuvoja, joissa ei ole ohjaamon näyttöä.

Signaalin ID Virheilmoitus Toiminto

1000 Hydrauliöljy - taso alhainen Tarkasta lavanostimen
hydrauliöljymäärä ja täytä öljyä
tarvittaessa.

Älä käytä lavanostinta, jos öljytaso on
liian alhainen.

1001 Ohjaussauva –
keskitysvirhe

Lavanostimen ohjaussauva ei palaudu
keskiasentoon (vapaa). Tämä voi
aiheuttaa odottamattomia signaaleja
ohjaussauvalta ja tahattomia
lavanostimen liikkeitä.

Käynnistä auto uudelleen. Josongelma
toistuu, ota yhteyttä JOABiin. Katso
"Huoltopaketit ja takuu", katso sivu 56.

1002 Lavanostin ei ole
kuljetusasennossa

Lavanostin ei ole täysin sisällä ja lukittu.
Pysäytä ajoneuvo ja varmista, että
lavanostin on täysin sisäänajettu ja
lukittu ennen kuin lähdet liikkeelle.

Älä aja lavanostin nostettuna tai
varmistamattomana. Ajaminen
nostetun tai varmistamattoman
kuorman kanssa voi aiheuttaa vakavan
onnettomuuden tai ympäristövahingon.

1003 Varoitusmajakan vika Lavanostimenmajakka ei toimi. Tarkista
ja vaihda lamppu/LED tarvittaessa.

Josmajakka ei vieläkään toimi, ota
yhteyttä JOABiin. Katso "Huoltopaketit
ja takuu", katso sivu 56.

Pöytä 18: Lavanostimen vikakoodit
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Signaalin ID Virheilmoitus Toiminto

1004 Venttiilivika – Pumpun
tyhjennysventtiili

Pumpun pääpaineenalennusventtiili ei
toimi normaalilla työalueellaan. Tämä
on turvatoiminto. Älä käytä lavanostinta.

Käynnistä auto uudelleen. Josongelma
toistuu, kytke lavanostin pois päältä ja
ota yhteyttä JOABiin. Katso
"Huoltopaketit ja takuu", katso sivu 56.

Pöytä 18: Lavanostimen vikakoodit (Jatkoa)
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Turvaohjeita

Lavanostimessa on useita varoitustarroja. On tärkeää lukea ja noudattaa näitä varoituksia.
Niiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa vakavan tapaturman tai omaisuusvahingon.

Varmista, että tarrat ovat hyvässä kunnossa. Tilaa tarvittaessa uusia tarroja JOABilta.

Turvaetäisyys

Varmista, ettei lavanostimen lähellä ole sivullisia. Vaara-alue on
8metriä 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", katso sivu 58.

Liukastumisvaara

Varo lavanostinta käyttäessäsi liukastumisvaaraa, josta voi olla seurauksena
tapaturma.

Nostetut kuormat

Älä seiso tai kävele riippuvan taakan alla. Taakan putoaminen 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 varajärjestelmän käyttöä, onko
lavanostin varustettu pidennetyillä
kippaussylintereillä.

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

68

Turvaohjeita |

L ja LA käyttöohje: 13295 versio 9 | 2018-07-11



69

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 takuuehdoista on kohdassa "Huoltopaketit ja takuu", katso sivu 56.
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