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Werking van de waarschuwingslampen: 
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MAX
  

Stroom AAN Fases omkeren  Motor storing Overgewicht 
Tekort aan 
smeerolie  

Groen licht Rood licht Rood licht Rood licht Rood licht 
Machine aan *, 

Indien machine niet 
werkt, controleer de 
voedingskabel of de 

thermische beveiliging 
in het elektrisch 

paneel 

Draai de 
hoofdschakelaar om 
fases om te keren. 

Controleer de 
voedingskabel 

Re-set de motor. 
Zekering van de 

motor in de 
bedieningskast terug 

op zetten. 

Verminder het gewicht 
in de machine. 

Vul de olie bij van de 
smeerpomp (de 
machine blijft in 

werking maar vul de 
olie dringend bij) 

* Het groene licht “Stroom AAN” informeert dat de machine in werking is en moet steeds aan blijven. 

Voor nazicht van de waarschuwingslampen van No. 1 tot No. 14, gelieve eerst te controleren dat “Fases 
omkeren”, “Motor storing” en “overgewicht” waarschuwingslampen UIT zijn. Ga dan verder de andere lampen 
van No. 1 tot No. 14 te controleren. 

Werking van de waarschuwingslampen van No. 1 tot No. 14: 
Wanneer de lichten “aan” zijn is de machine klaar voor werking. Indien er problemen zijn met één van de 
veiligheden gaan alle lampjes na het corresponderende veiligheidslampje doven. Zoek het 1

e
 lampje “UIT” in de 

volgende lijst. 

Controlelamp  
No. Met betrekking tot 

1 Hek mastbescherming staat open 

2 Uitlaadklep staat open (laadklep links)  

3 2
e 
laadklep staat open (laadklep vooraan) 

4 Laadklep staat open (laadklep rechts) 

5 Uitlaadklep contact (laadklep links)  

6 2
e 
laadklep contact (laadklep vooraan) 

7 Laadklep contact (laadklep rechts) 

8 Montageplatform staat open 

9 Hulpkraan staat niet in juiste positie (indien aanwezig) 

10 Anti-plet rooster onder lift staat niet in juiste positie 

11 Houder kabelelleboog staat op te veel spanning 

12 Noodeindeloopschakelaar boven en onder 

13 Nooddaalrem – parachute ingeschakeld  

14 
Noodstoppen ingedrukt: noodstop op etage, noodstop bedieningspeer ton of noodstop in 
bedieningskast in de kooi is ingedrukt 
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