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Millest alustada? 

Asukoht:       - Korvist juhtimine 
                       - Alt juhtimine    
                           

 

Juhtimisseadmed ja näidikud 

             Teljed. 
Poomi tõstmiseks peavad teljed olema pikendatud ning telje märgutuli põlema (Axle 
Set Light). Telgede pikendamiseks valige sõidu (ükskõik, kas edasi- või 
tagasiliikumise) ajal telgede   pikendamise lüliti.  

 

Sõidusuuna väljalülitamine. 
Kui sõidate masinaga ning sõidusuuna märgutuli (Drive Orientation Light) hakkab 
vilkuma, võivad juhtseadmed olla soovitud sõidusuunale vastupidises asendis. 
Toimige järgmiselt: 1) kontrollige soovitud sõidusuunda, 2) vajutage ja vabastage 
sõidusuuna väljalülitamise lüliti ja  3) alustage sõitu kolme sekundi jooksul.  

 

Korvi tõstevõimsus valimine / laadimisseadise funktsioon 

Kui korvi tõstevõimsuseks on valitud 230 kg, süttib 230 kg märgutuli ning JLG juhtsüsteem 
võimaldab töötada laiemas vahemikus. Selle valiku korral saab 
kasutada külgmist laadimisseadist.  

 
Kui tõstevõimsuseks on valitud 450 kg, süttib 450 kg märgutuli ja 
JLG juhtsüsteem võimaldab töötada väiksemas vahemikus. Selle 
valiku korral peab külgmine laadimisseadis jääma keskmisse 
asendisse. 

 
NB!: kui mõlemad märgutuled vilguvad, on poom või nool lubatud 
vahemikust väljas. Eemaldage üle 230 kg koormus ja valige 
tõstevõimsuseks 230 kg.  

 
               Poomi juhtseadme valimine 
                        Kui poomi juhtseade on automaatrežiimis, koordineerib tõste- ja teleskoobi 

liigutusi JLG juhtsüsteem ning tõstmise, koorma liigutamise ja sõitmise ajal on 
aktiivne tõstekorvi automaatse tasakaalustamise funktsioon.   

NB! Kui on valitud automaatrežiim, on poomi liigutused liikumisvahemikus 
järgmised:: 

 Kui kasutatakse tõstmisfunktsiooni (Lift Up), võib          
    teleskooptoru ka välja liikuda 
 Kui kasutatakse langetusfunktsiooni (Lift Down), võib   
    teleskooptoru ka sisse liikuda 

                                       Liigutamis- või sõitmisfunktsiooni (Swing/ Drive) kasutamisel       
                                         võib poom liikuda üles või alla 
                                       Kui poom asetseb teleskooptoru sisse tõmbamise ajal   
                                          kõrgel, saab seda langetada ning vilkuma hakkab   

                 roomkiiruse märgutuli.  

              
Kui poomi juhtseade on manuaalrežiimis, juhib tõstmis- ja teleskooppoomi 
liigutusi masina juht ning tõstekorvi automaatse tasakaalustamise seade on 
aktiivne ainult tõstmise ajal.  

NB!  Kui valitud on manuaalrežiim, peatub poomi liikumine kohe, kui lubatud 
liikumisvahemik on ületatud. Kui see juhtub, liigutage poomi       
vastassuunas , valige muu funktsioon või automaatrežiim. 

Poomi juhtsüsteemi hoiatustuli 
Kui funktsiooni kasutamise ajal hakkab poomi juhtsüsteemi hoiatustuli (Boom 
Control System Warning Light) vilkuma ning tõstekorvist kostub hoiatusheli, pole 
valitud liigutus lubatud. Liikumise jätkamiseks tehke liigutust vastupidises suunas või 
valige muu funktsioon.   

 HOIATUS!  Poomi juhtsüsteemi hoiatustuli (Boom Control System 
Warning Light) võib viidata masina kontaktile mõne muu objektiga ning 
liikumise jätkamine võib masinat kahjustada või põhjustada masina 
ümberminemise.  

Roomkiirus 
Roomkiiruse märgutuli tuletab meelde, et kõik funktsioonid töötavad madalaima 
kiirusega. Tuli põleb pidevalt, kui masinajuht on valinud roomkiiruse. Tuli vilgub, 
kui JLG juhtsüsteem on roomkiiruse automaatselt valinud. See juhtub siis, kui 
poom on liikumisvahemiku lõpu läheduses või kui poomi juhtsüsteemi hoiatustuli 
põleb.   

 
Jalglüliti/Aktiveerimine 

Korvis olevate juhtseadmete aktiveerimiseks astuge ESMALT lülitile ja seejärel 
valige seitsme sekundi jooksul sobiv funktsioon. Kui funktsiooni seitsme 
sekundi jooksul ei valita, kustub Jalglüliti/Aktiveerimine (Footswitch/Enable) 
märgutuli, lüliti tuleb lahti lasta ning uuesti alla vajutada.  
 

 


