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ÚVOD 1

Úvod

Návod k obsluze
Tento originální Návod k obsluze obsahuje informace určené pro
uživatele vozíku pro vyloučení / minimalizování rizik, které by
mohly vyústit ve vaše poranění / poškození samotného vozíku.
Odpovídáte taktéž za vedoucí a jiné pracovníky, a za předměty ve
vašem okolí. Před prvním použitím vozíku si proto pečlivě
přečtěte tento návod.
Návod k obsluze popisuje vozík se standardním vybavením;
zákazník mohl provést úpravy.
Není zaručeno, že možnosti popsané v tomto návodu k obsluze
jsou vhodné pro všechny modely vozíků. Informace vám sdělí
dodavatel vozíku.
Naše výrobky se neustále vyvíjejí a obnovují. Proto si
vyhrazujeme právo provádět změny bez předchozího oznámení.
Vozíky vyrábíme od poloviny padesátých let; naše kvalita,
provozní bezpečnost a inovace vedly k tomu, že jako dodavatel
vozíků máme globálně jedinečné postavení.
Děkujeme vám, že jste si nás vybrali jako dodavatele vozíků.

Servis
Jste vlastníkem jednoho z našich výrobků, a tak vám nabízíme
služby našeho servisního oddělení.
Poskytujeme podporu a informace ve všech potenciálních
problematických situacích, a asistenci při servisu a objednávání
náhradních dílů.

S požadavkem na asistenci se obraťte na nejbližšího
autorizovaného prodejce nebo servis.

Originální díly
Spolehlivost, kterou slibujeme, závisí na tom, zda jsou použitý
naše originální náhradní díly. Pouze naše originální náhradní díly
zaručují správnou funkci, životnost a právo na uplatnění záruky.
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1 ÚVOD

Prohlášení o shodě
UniCarriers Manufacturing Spain S.A.tímto osvědčuje, že výše
uvedené vidlicové vozíky splňují relevantní bezpečnostní
požadavky uvedené v harmonizovaných standardech EN ISO
3691-1:2015, EN 16307-1:2013+A1:2015, EN 12895:2015, které
jsou odvozeny od nařízení 2006/42/EK a 2014/30/EU.

Symbol klíče

VAROVÁNÍ
Používá se pro riziko poranění osob.

UPOZORNĚNÍ
Používá se pro riziko poškození stroje.

POZNÁMKA
Používá se pro obecná upozornění.

Sériová čísla
Model Sériové číslo
AS2N1L13/15 (Q) AS2N1E7xxxxx

A2N1L16/18 (Q) A2N1E7xxxxx

AG2N1L16/18/20 (Q) AG2N1E7xxxxx

JA2N1L16 (Q) JA2N1E7xxxxx

JAG2N1L18/20 (Q) JAG2N1E7xxxxx

2



MODIFIKACE VOZÍKU 2

Modifikace vozíku
POZNÁMKA
Na vozíku není povoleno provádět neschválené
modifikace.

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce, jeho
autorizovaného zástupce nebo nástupce nesmějí být na
poháněných průmyslových vozících prováděny žádné modifikace
či úpravy, které by mohly ovlivnit například nosnost, stabilitu nebo
bezpečnost vozíků. Před provedením jakýchkoli úprav nebo změn
vozíku, které mohou ovlivnit například brzdění, řízení, viditelnost a
připojení samostatných zátěžových agregátů, kontaktujte svého
autorizovaného prodejce. Jakmile výrobce, jeho autorizovaný
zástupce nebo nástupce udělí svolení, musíte odpovídajícím
způsobem změnit také štítek uvádějící nosnost, jiná označení,
nálepky, provozní příručku a návod k obsluze.

Jedině tehdy, pokud výrobce přestane podnikat a nebude mít
odpovídajícího nástupce, může uživatel zařídit modifikaci nebo
úpravu poháněného průmyslového vozíku. To platí za
předpokladu, že uživatel:
• Zajistí, aby modifikaci nebo pozměnění navrhl, otestoval a

zavedl technik (technici) specializovaný na průmyslové vozíky
a jejich bezpečnost;

• Vytvoří trvalý záznam o designu, testu (testech)
a implementaci modifikace nebo úpravy.

• Schválí a provede odpovídající změny na štítku (štítcích)
uvádějícím nosnost, na nálepkách, na visačkách a v návodu
k obsluze.

• Připevní na vozík trvalý a dobře viditelný štítek, na kterém je
uvedeno, jak byl vozík modifikován nebo upraven, a také
datum modifikace či úpravy a jméno a adresa organizace,
která tuto práci provedla.
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3 EKOLOGICKÉ OTÁZKY

Ekologické otázky
Většina našich výrobků sestává z oceli a může být zcela
recyklována.

Vliv na životní prostředí
Všechny výrobky mají vliv na životní prostředí během celého
svého životního cyklu.
Velmi se snažíme minimalizovat spotřebu energie během výroby
a recyklace. To provádíme v celé naší činnosti, např. při
konstrukci a volbě komponent.

Obr. 1. Likvidace součástí a materiálů

Odpad
Odpadní materiál ve spojení s opravami, údržbou, čištěním nebo
likvidací musíte shromažďovat a likvidovat ekologicky a v souladu
s místními předpisy.
Takovou práci musíte provádět pouze v místech, která jsou k
tomu určena.
Recyklovatelný materiál musí zpracovávat specializované
pověřené firmy.

Odpad nebezpečný pro životní prostředí, například olejové filtry,
hydraulický olej, akumulátory nebo elektronické vybavení, může
mít v případě nesprávného zacházení dopad na životní prostředí
a lidské zdraví.

4



ODPOVĚDNOST PERSONÁLU 4

Odpovědnost personálu

Dohlížející pracovník
Dohlížející pracovník si musí přečíst a musí dobře znát návod k
obsluze.
Před činností musí dohlížející pracovník ověřit, že vidlicový vozík
je alespoň minimálně pojištěn, podle místních předpisů a/nebo
státních požadavků.
Povinností dohlížejícího pracovníka je:
• Jménem managementu společnosti zajistit, aby vozík byl řízen

a používán správně.

• Aby požadavky kladené na operátora byly ve shodě s
Požadavky na řidiče, strana 6.

• Poučit a zajistit, aby byl dodržen návod k obsluze.

• Poskytnout tento návod k obsluze operátorovi, což operátor
musí stvrdit podpisem.

Personál údržby
Operátor musí každodenně provádět kontroly a určitý servis poté,
co nejprve obdrží dostatečné školení v konstrukci a údržbě vozíku.
Trvalý pravidelný servis musí provádět autorizovaná servisní
organizace. K zajištění efektivního a uspokojivého servisu vozíku
kontaktujte laskavě autorizovaného prodejce, který může
nabídnout servisní smlouvu pro trvalý servis.

Podmínky použití
Vozík používaný v místě s rizikem požáru, exploze nebo na jiném
velmi nebezpečném místě musí být k takovému účelu speciálně
vybaven.

VAROVÁNÍ
Vozíky nejsou pro takové situace normálně vybaveny.

5



5 ŘIDIČ VOZÍKU

Řidič vozíku

Schválení k řízení vozíku
Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec měl požadované
školení a věděl, co musí dodržet, aby při práci zamezil rizikům.
Zaměstnavatel musí vzít v úvahu, zda je zaměstnanec pro danou
práci vhodný. Je proto nutné, aby osoba pověřená řízením
absolvovala školení pro řidiče vozíků, teoretické i praktické, a aby
odpovídala pracovním úkolům, které má po vyškolení provádět.
Další školení může být zapotřebí, pokud se výrazně změní
pracovní úkoly. Zaměstnavatel by měl zaměstnanci dát písemné
povaření k řízení vozíku - a také písemný popis rozsahu jeho /
jejích povinností.

Požadavky na řidiče
Řidič vozíku musí být mentálně a fyzicky způsobilý pro
požadovanou práci. Řidič si musí být také vědom všech věcí
relevantních pro zacházení a manévrování s vozíkem, dopravní
předpisy a jiných relevantních pokynů. Řidič musí mít také
schválení od dohlížejícího pracovníka k řízení daného typu vozíku
a být speciálně vyškolený pro danou práci a dopravní podmínky.

Povinnosti řidiče na specifických trzích
Následující platí, pokud jde o řidičovy povinnosti v souvislosti
s používáním vidlicového vozíku:
• Austrálie: Uživatelé by měli dodržovat požadavky normy AS

2359.2.

• Severní Amerika: Uživatelé by měli dodržovat požadavky
příslušné části normy ANSI/ITSDF B56.

Kontrola vozíku
• Řidič vozíku je odpovědný dohlížejícímu pracovníkovi za to, že

zajistí udržování vozíku v dobrém funkčním stavu.

• Každodenní údržba má být prováděna pečlivě na začátku
každé pracovní směny. Viz oddíl 13 Údržba vozíku, strana 144.

• Veškeré závady musejí být okamžitě oznámeny dohlížejícímu
pracovníkovi.

• Vozík musí být udržován v čistotě a v dobrém funkčním stavu.
Musí být kontrolován v pravidelných intervalech v souladu se
servisním návodem.

• Zkontrolujte, že žádné bezpečnostní prvky nebyly upraveny
nebo vyřazeny.

Pro optimální výkon a pro udržení záruky v platnosti používejte
pouze originální náhradní díly!

6



ŠTÍTKY STROJE / TABULKY ZATÍŽENÍ 6

Štítky stroje / tabulky zatížení

Vysvětlení ke štítkům stroje / tabulkám
zatížení

VAROVÁNÍ
Nepřekračujte jmenovitou kapacitu vidlicového vozíku.
Poznamenejte si parametry vidlicového vozíku, který
používáte, a používejte jej v souladu s nimi.

Štítek stroje obsahuje důležité informace. Pečlivě si jej přečtěte!
Uvedené zatížení nesmíte překročit. Uvedený limit zatížení se
vztahuje na zátěž, která je rovnoměrně rozložena na vidlicích.

Evropské štítky stroje / tabulky zatížení

Obr. 2. Štítky stroje / tabulky zatížení – EU

Neevropské štítky stroje / tabulky zatížení

Obr. 3. Štítky stroje / tabulky zatížení – ne-EU

VAROVÁNÍ
Nepřekračujte jmenovitou nosnost vidlicového vozíku.
Tabulka nákladu obsahuje důležité informace.
Pečlivě si ji přečtěte!

• Nosnost při vertikálním sloupci.

• Vzdálenost středu nákladu (A).

• Výška zdvihu vidlicového vozíku (B).

7



6 ŠTÍTKY STROJE / TABULKY ZATÍŽENÍ

Označení na sloupci

VAROVÁNÍ
OZNAČENÍ NA SLOUPCI
Když dojde k zarovnání označení na sloupci
zobrazených v detailech A a B, jak ukazuje detail C, je
dosaženo do výšky zdvihu uvedené v TABULCE
NÁKLADU.
Při této výšce zdvihu je snížena kapacita zvedání a z
bezpečnostních a zdravotních důvodů je nezbytné
snížit hmotnost nákladu, jak je uvedeno v TABULCE
NÁKLADU.
Nesnížení hmotnosti nákladu může vést k převržení
vidlicového vozíku a vážným úrazům.

A

B

Detail -CDetail -A Detail -B

8



ŠTÍTKY STROJE / TABULKY ZATÍŽENÍ 6

Identifikační čísla
Identifikační číslo vozidla je vyražené v levém rohu protipožární
přepážky.

Obr. 4. Identifikační číslo vozidla

9



6 ŠTÍTKY STROJE / TABULKY ZATÍŽENÍ

Umístění štítků stroje

Obr. 5. Umístění štítků stroje

Štítky musejí být nepoškozeny a čitelné. Štítky nesmějí být
zakryty nebo nečitelné.

POZNÁMKA
O jejich výměnu požádejte svou servisní organizaci.

Modelové varianty
Varianty modelu vidlicového vozíku jsou uvedeny v prvním řádku
identifikačního štítku vidlicového vozíku připojeném na horním
panelu.

Obr. 6. Vysvětlení kódování variant modelu

J A G 2N1 L 16 Q

Destination
Q: UniCarriers

Loading capacity
13: 1.25 ton (2,756 lb)
15: 1.5 ton (6,308 lb)
16: 1.6 ton (3,528 lb)
18: 1.8 ton (3,969 lb)
20: 2.0 ton (4,410 lb)

Transmission
L: With Reduction

Drive motor
A: 2 × 5 KW AC 
Frame type:
No code: 3-wheel
J: 4-wheel

Basic model
designation
2N1

Wheelbase
S: Short wheelbase
No code: Standard wheelbase
G: Long wheelbase 

10



POPIS VOZÍKU 7

Popis vozíku

Název součástek

1. Sloupec
2. Zvedací řetězy
3. Zadní opěra
4. Podvozek
5. Vidlice
6. Přední pneumatika
7. Sklopný válec
8. Horní panel
9. Nouzový spínač
10. Páka pro manipulaci s

nákladem
11. Přední sdružené světlo
12. Světlomet
13. Sedadlo
14. Horní ochrana

15. Zdvihací válec
16. Volant
17. Boční kryt
18. Baterie
19. Zadní pneumatika(y)
20. Závaží
21. Zadní sdružené světlo
22. Zadní pracovní světlo
23. Hlídkové světlo
24. Modré světlo (volitelné)
25. Mini volant (volitelné)
26. Bezpečnostní tyč pro mini

volant (volitelné)
27. Držák dokumentů pro mini

volant (volitelné)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

23
22

24

21

20

19

14

15

16

17
18

19 27

25
26

11



7 POPIS VOZÍKU

Umístění spínačů, pedálu a páky 1. Volant
2. Klíč zapalování
3. Spínač parkovací brzdy
4. Panel přístrojů
5. Brzdový pedál
6. Plynový pedál

7. Páka ovládání hydrauliky
Spínač F-R (dopředu-
dozadu), spínač klaksonu,
spínač odbočovacího
signálu (volitelný) se
nacházejí na zvedací páce 1

8. Nouzový spínač
9. Spínače světel (volitelné)

10. Bezpečnostní úchyt (volitelné)
11. Držák dokumentů (volitelné)

10 11 12 13

12

1. U typu s prstovým ovládáním: nacházejí se na loketní opěrce.



POPIS VOZÍKU 7

12. Mini volant (volitelné)
13. Loketní opěrka (volitelné)

13



7 POPIS VOZÍKU

Plynový pedál

UPOZORNĚNÍ
Vidlicový vozík se začíná pohybovat náhle a naložený
náklad může spadnout nebo se převrhnout, kdybyste
prudce sešlápli plynový pedál. Plynový pedál
sešlapujte s citem.

Obr. 7. Plynový pedál

Pedál pro úpravu rychlosti vidlicového vozíku.
Rychlost vidlicového vozíku se mění podle míry sešlápnutí
plynového pedálu.

POZNÁMKA
Spínač klíče otáčejte do polohy ON pouze tehdy, když
plynový pedál není sešlápnut. Jestliže byste spínač
klíče otočili do polohy ON se sešlápnutým plynovým
pedálem, aktivuje se blokování jízdy a vidlicový vozík
se nebude pohybovat. Další informace viz Ovládání
blokování jízdy, strana 70.

Brzdový pedál

UPOZORNĚNÍ
Nikdy nebrzděte prudce. Vidlicový vozík by mohl ztratit
rovnováhu a může dojít k vážné nehodě. Upravte sílu
sešlápnutí brzdového pedálu podle nákladu.

Obr. 8. Brzdový pedál

Tento pedál se používá k zastavení nebo zpomalení vidlicového
vozíku.

14



POPIS VOZÍKU 7

Regenerační brzdná síla se mění podle míry sešlápnutí
brzdového pedálu.
Regenerační brzdění (RB) je funkce, při níž motory fungují jako
generátory a baterie se nabíjí, když používáte brzdy nebo když
jste uvolnili plynový pedál.

Table 1. Typy regeneračního brzdění

Typ Popis
Zpětné sepnutí RB Regenerační brzdění se aktivuje, když je

spínač dopředu-dozadu přepnut na opačnou
stranu, než vozík právě jede.

Akcelerace vyp
RB

Regenerační brzdění se aktivuje, když je
plynový pedál uvolněn při jízdě a elektrický
signál plynového pedálu je vypnutý.

Brzda RB Regenerační brzdění se aktivuje, když je
brzdový pedál sešlápnut při jízdě a elektrický
signál brzdového senzoru je zapnutý.

Spínač parkovací brzdy

VAROVÁNÍ
Tento vidlicový vozík je vybaven elektromagnetickými
brzdami.
V případě, že vozík není vybaven baterií nebo je
baterie zcela vybita, budou elektromagnetické brzdy
použity a vozík se nebude moci pohybovat. V těchto
případech se nepokoušejte vozík táhnout ani tlačit,
protože byste mohli poškodit brzdy, převody, kola
motory a/nebo jiné komponenty.
Kontaktujte autorizovaného prodejte, aby brzdy uvolnil
a vozíkem pohyboval.

UPOZORNĚNÍ
Při parkování na svažitém místě neopomeňte použít
klíny pod kola.

Při parkování stiskněte spínač a použijte parkovací brzdu. Také
zkontrolujte, že kontrolka parkovací brzdy na ukazatelích svítí.
Když uvolňujete parkovací brzdu, stiskněte spínač. Také
zkontrolujte, že kontrolka parkovací brzdy na ukazatelích
nesvítí.

15
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Páka jízdy dopředu-dozadu

UPOZORNĚNÍ
Při změně z F (dopředu) či R (dozadu) na neutrál bude
vozík pokračovat ve směru jízdy, než sešlápnete
brzdový pedál.

Obr. 9. Typ s mechanickým ovládáním

Obr. 10. Typ s prstovým ovládáním

Spínač se používá pro změnu směru jízdy (dopředu nebo
dozadu) vidlicového vozíku.

Směr jízdy
Dopředu: Stiskněte F.

Dozadu: Stiskněte R.

Při změně na neutrál stiskněte opačnou stranu, než je směr jízdy.

POZNÁMKA
Pokud je nákladní automobil vybaven volitelným
modrým světlem, bude toto modré světlo aktivováno,
jakmile zvolíte opačný směr.

16



POPIS VOZÍKU 7

POZNÁMKA
Když zapínáte vozík, dbejte laskavě na to, aby spínač
Dopředu/Dozadu byl v neutrální poloze. Další
informace viz 13 Údržba vozíku, strana 144.
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Páky ovládání hydrauliky

VAROVÁNÍ
Nikdy nenechte nikoho vstoupit pod vidlice nebo
přídavné zařízení.

UPOZORNĚNÍ
Páku ovládejte jen tehdy, když sedíte na sedadle řidiče.

UPOZORNĚNÍ
Jestliže uplyne stanovený časový interval, po který
nesedíte na sedadle řidiče, aktivuje se blokování
a hydraulické funkce nebudou fungovat, viz Ovládání
hydraulického blokování, strana 71.

UPOZORNĚNÍ
Páku používejte až poté, co zkontrolujete bezpečnost
okolí.

UPOZORNĚNÍ
Dokonce i s klíčem v poloze OFF se některá
hydraulická funkce může pohybovat vlastní vahou,
kdybyste použili některou z hydraulických ovládacích
pák. Používejte je velmi opatrně.

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte páku rychle. Rychlé přesunutí páky
může způsobit pád nákladu a převržení vozíku kvůli
ztrátě rovnováhy.

Funkční páky se používají pro mechanismus hydraulického
ovládáním kterým se zvedá nebo spouští vidlice nebo přídavné
zařízení, naklání sloupec dopředu či dozadu a aktivuje přídavné
zařízení.
Jsou 3 typy ovládacích pák:
• Typ s mechanickým ovládáním

• Typ dvojité páky pro prstové ovládání

• Typ jednoduché (jedné) páky pro prstové ovládání

POZNÁMKA
Když je spínač zapalování v poloze ON, zatímco
některá z hydraulických ovládacích pák není v
neutrální poloze, aktivuje se blokování hydraulického
ovládání a hydraulické funkce nebudou fungovat, viz
Ovládání hydraulického blokování, strana 71.

18



POPIS VOZÍKU 7

Obr. 11. Typ s mechanickým ovládáním

1. Zvedací páka
2. Zvedací páka

3. 3. páka pro přídavné
zařízení

4. 4. páka pro přídavné
zařízení

Obr. 12. Typ pro prstové ovládání: Typ s dvojitou pákou

1. Zvedací páka
2. Nakláněcí páka

3. 3. páka pro přídavné
zařízení

4. 4. páka pro přídavné
zařízení

Obr. 13. Typ pro prstové ovládání: Jednoduchá (jedna) páka

1. Páka pro zvedání a
naklánění

2. 3. páka pro přídavné
zařízení

3. 4. páka pro přídavné
zařízení

1
2

3
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Zvedací a nakláněcí páka
Tato páka řídí zvedání a naklánění pohybu sloupce.

Pohyb sloupce
Nahoru: Zatáhněte páku k sobě.

Dolu: Zatlačte páku od sebe.

Rychlost změny při zvedání, klesání, naklánění dopředu a
naklánění dozadu se mění podle míry posunu páky.

POZNÁMKA
Míra zrychlení pák pro zvedání, naklánění dopředu a
naklánění dozadu je nastavitelná, viz Nastavení
úrovně zrychlení, strana 123.

Obr. 14. Typ s mechanickým ovládáním

Obr. 15. Typ s prstovým ovládáním
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POPIS VOZÍKU 7

Nakláněcí páka

UPOZORNĚNÍ
Nenaklánějte sloupec dopředu se zvednutým
nákladem. Náklad by mohl spadnout nebo by mohl
vidlicový vozík ztratit rovnováhu.

Tato páka řídí naklánění sloupce dopředu a dozadu.

Naklánění sloupce
Naklánění
dozadu:

Zatáhněte páku k sobě.

Naklánění
dopředu:

Zatlačte páku od sebe.

Rychlost změny při zvedání, klesání, naklánění dopředu a
naklánění dozadu se mění podle míry posunu páky.

POZNÁMKA
Míra zrychlení pák pro zvedání, naklánění dopředu a
naklánění dozadu je nastavitelná, viz Nastavení
úrovně zrychlení, strana 123.

Obr. 16. Typ s mechanickým ovládáním

Obr. 17. Typ s prstovým ovládáním
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7 POPIS VOZÍKU

Páka mono
Prohlédněte si obrázek níže, kde je patrná funkce prstového
ovládání mono (jedna páka), pokud je ve výbavě.
Rychlost změny při zvedání, klesání, naklánění dopředu a
naklánění dozadu se mění podle míry posunu páky.

POZNÁMKA
Míra zrychlení pák pro zvedání, naklánění dopředu a
naklánění dozadu je nastavitelná, viz Nastavení
úrovně zrychlení, strana 123.

Obr. 18. Funkce páky mono (jednoduchá) pro prstové ovládání

1. Spusťte a nakloňte dozadu
2. Spustit
3. Spusťte a nakloňte

dopředu
4. Naklonit dopředu

5. Páka
6. Nahoru
7. Nahoru a naklonit dozadu
8. Naklonit dozadu

Páka side shiftu a integrálního side shiftu / polohovače
vidlic (volitelné)

Obr. 19. Typ s mechanickým ovládáním
Tyto štítky udávají, na kterou stranu se side shift a integrální
polohovač vidlic pohybuje podle směru naklonění páky.

1

2

3

4
5

6

7

8
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POPIS VOZÍKU 7

Obr. 20. Typ s prstovým ovládáním
Tyto štítky udávají, na kterou stranu se side shift a integrální
polohovač vidlic pohybuje podle směru naklonění páky.

Vidlicový vozík vybavený side shiftem nebo integrálním side
shiftem / polohovačem vidlic má kromě ovládacích pák pro
standardní specifikace navíc ovládací páku na obsluhu side shiftu
a integrálního side shiftu / polohovače vidlic.

Obsluha ovládací páky pro side shift

VAROVÁNÍ
Pokud posunete vidlice, když jsou v kontaktu se zemí,
je rizikové, dojde-li k zachycení vidlic.

UPOZORNĚNÍ
Nepohybujte pákami náhle a rychle. Hrozí riziko pádu
nákladu.

UPOZORNĚNÍ

1. Paleta
2. Vidlice
3. Odklon

4. Střed vidlic
5. Střed palety

Dbejte na to, abyste hmotnost nákladu vystředili na
vidlicích, a to i tehdy, když jsou střed vidlicového
vozíku a střed nákladu vyrovnány.

POZNÁMKA
Když používáte side shift, je nutno zvednout vidlice
cca 100 až 200 mm od země, než zahájíte činnost.

2

1

3

45
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7 POPIS VOZÍKU

POZNÁMKA
Rychlost posunu se mění podle úhlu zatažení /
zatlačení páky.

Side shift používejte následovně.

1) Operátor zatáhne páku k sobě a vidlice se posunou doprava.

2) Operátor zatáhne páku od sebe sobě a vidlice se posunou
doleva.

Obsluha ovládací páky pro integrální side shift / polohovač
vidlic

NEBEZPEČÍ
Pokud byste vidlice posunuli, když jsou v kontaktu se
zemí, hrozí nebezpečí, pokud by došlo k zachycení
vidlic.

UPOZORNĚNÍ
Nepohybujte pákami náhle a rychle. Hrozí riziko pádu
nákladu.
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UPOZORNĚNÍ

1. Paleta
2. Vidlice
3. Odklon

4. Střed vidlic
5. Střed palety

Dbejte na to, abyste hmotnost nákladu vystředili na
vidlicích, a to i tehdy, když jsou střed vidlicového
vozíku a střed nákladu vyrovnány.

POZNÁMKA
Když používáte integrovaný polohovač vidlic, je nutno
zvednout vidlice cca 100 až 200 mm od země, než
zahájíte činnost.

POZNÁMKA
Rychlost otevírání nebo zavírání integrálního side
shiftu / polohovače vidlic závisí na tom, jak hodně
zatáhnete / zatlačíte páku.

Side shift / polohovač vidlic používejte následovně.

1. Neutrální
2. K sobě

3. Zavřít

1) Zatáhněte páku dozadu a vidlice se zavřou.

2

1

3

45

3

1

2
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7 POPIS VOZÍKU

1. Neutrální
2. Od sebe

3. Otevřít

2) Zatlačte páku dopředu a vidlice se otevřou.

Nastavení loketní opěrky u typu s prstovým ovládáním
Nastavte loketní opěrku se spínačem klíče v poloze OFF.

UPOZORNĚNÍ
Nenastavujte loketní opěrku s klíčovým spínačem v
poloze ON, hrozí riziko nechtěné aktivace
hydraulických funkcí.

Obr. 21. Nastavení loketní opěrky u typu s prstovým ovládáním

1. Páka nastavení nahoru a
dolu

2. Tlačítko nastavení dopředu
a dozadu

3 2

1

2

1
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Obr. 22. Tlačítka nastavení

Tlačítko nastavení dopředu (A)
• Zatlačte páku nahoru, zatlačte kryt opěrky a posuňte loketní

opěrku směrem dolů.

Páka nastavení nahoru a dolu (B)
• Nahoru: Zatažením za páku nahoru se loketní opěrka

samočinně zvedne.

• Dolu: Zatáhněte páku směrem nahoru, zatlačte kryt opěrky na
zadní straně páky pro uvolnění zámku. Nyní je možné snížit
loketní opěrku.
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Spínač vodorovného naklánění (volitelný)

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte funkci zastavení vodorovného naklánění
tam, kde povrch silnice není rovný (na svahu, kde
povrch vozovky není vodorovný).

Když je naklánění dopředu použito při naklonění sloupce dozadu,
pohyb naklánění dopředu se může automaticky zastavit v poloze,
kdy jsou vidlice ve vodorovné poloze nebo v nastavené poloze.
Funkce vodorovného vyrovnání se automaticky zastaví, když
vidlice budou vyrovnány nebo budou v nastavené poloze:

Table 2. Typ ovládání

Mechanické Prstové
Spínač
vodorovné-
ho
naklánění

Naklánění dopředu
zatímco tisknete spínač.

Naklánění dopředu se
spínačem ON (spínač:
typ ON-OFF).

Pohyb
sloupce

Činnost z naklonění
dozadu do naklonění
dopředu.

Činnost z naklonění
dozadu do naklonění
dopředu.

Stav
naložení

Bez nákladu Bez nákladu

POZNÁMKA
Když se pohyb naklánění dopředu automaticky zastaví
spínačem vodorovného vyrovnání, nelze použít
naklánění dopředu ani naklánění dozadu, dokud
neuvolníte nebo nevypnete spínač naklánění nebo
nevrátíte páku naklánění do neutrální polohy.

Kromě toho funkce vodorovného vyrovnávání nefunguje za
následujících podmínek:
• Při nakládání.

• Když se sloupec pohybuje při činnosti naklánění dopředu do
naklánění dozadu.

• Není stisknut spínač vodorovného vyrovnání (není ON). V
tomto případě se jedná o formální funkci.

• Když je funkce naklánění dopředu použita tehdy, kdy by se
naklonění bylo větší než poloha vodorovného naklonění nebo
nastavená poloha.

1. Typ s mechanickým
ovládáním

2. Typ s prstovým ovládáním

1 2
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Spínač uvolnění sevření (volitelný)

UPOZORNĚNÍ
Jestliže tento spínač nestisknete při používání páky,
přídavná zařízení nebudou fungovat.

Tento spínač se používá pro rozevření (otevření) svíracích
přídavných zařízení:
• Rozvírá (otvírá) přídavná zařízení více než rozměr (šířka)

nákladu, aby jej chytil (zvedl).

• Rozvírá (otvírá) přídavná zařízení, aby náklad uvolnil poté, co
jej umístí na požadované místo.

Provozní postup
Páku používejte, zatímco tisknete spínač uvolnění sevření.

Obr. 23. Typ s mechanickým ovládáním

Obr. 24. Typ s prstovým ovládáním

Spínače

Nouzový spínač
Během provozu nákladního automobilu kromě nouzových situací
nepoužívejte nouzový spínač.
Pokud je nouzový spínač stlačený během provozu nákladního
vozidla nebo pouze s klíčovým spínačem přepnutým do polohy
ON, na panelu měřiče se zobrazí řada chybových kódů 131, 183,
184, 185, 186 a 833 včetně zprávy „zavolat opraváře“.
Uveďte nákladní vozidlo zpět do normálního režimu. Přepněte
klíčový spínač do polohy OFF, uvolněte nouzový spínač jeho
otočením ve směru hodinových ručiček a otočte klíčový spínač
zpět do polohy ON.

NEBEZPEČÍ
Zastavení vidlicového vozíku nouzovým spínačem je
nebezpečné, protože vidlicový vozík se kvůli
elektromagnetické brzdě zastaví náhle.
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VAROVÁNÍ
Zastavení vidlicového vozíku pomocí nouzového
spínače způsobuje poškození a předčasné opotřebení
elektromagnetické brzdy nebo poškození elektrických
ovládacích prvků, jako jsou ovladače

Když stisknete nouzový spínač, baterie se může odpojit
z vidlicového vozíku.
Když resetujete spínač, otočte jej ve směru šipky a baterie a vozík
se připojí.

Obr. 25. Nouzový spínač

Klíč zapalování

UPOZORNĚNÍ
Při jízdě mějte spínač klíče v poloze ON a nikdy jej
neotáčejte do polohy OFF. Kdybyste to udělali,
vidlicový vozík by byl v důsledku vypnutí elektřiny
neovladatelný.

Než otočíte spínač klíče do polohy ON, mějte spínač F-R v
neutrální poloze, nesešlapujte plynový pedál, nepoužívejte
hydraulickou ovládací páku (v neutrální poloze); teprve pak otočte
spínač klíče do polohy ON. Kdyby spínač dopředu-dozadu,
plynový pedál nebo některá páka hydraulického ovládání byla
aktivována, když je spínač zapalování otočen do polohy ON,
aktivuje se blokace jízdy nebo hydraulického ovládání, viz
Ovládání hydraulického blokování, strana 71 a Ovládání
blokování jízdy, strana 70.

POZNÁMKA
Když je aktivováno automatické vypnutí, otočte spínač
klíče do polohy OFF a znovu do polohy ON; pak
budete moci vidlicový vozík opět používat.

POZNÁMKA
Když vidlicový vozík opouštíte, neopomeňte otočit klíč
do polohy OFF. Kromě toho, když vidlicový vozík
zastavíte na určeném místě a opouštíte jej, otočte klíč
do polohy OFF a vyjměte klíč.

POZNÁMKA
Kdybyste klíč ponechali v poloze ON, kapacita baterie
by se snižovala.
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Obr. 26. Klíč zapalování

O: OFF – Do této polohy dejte klíč, chcete-li jej vložit nebo
vyjmout.

I: ON – Spustí se ukazatele a vidlicový vozík můžete používat.

POZNÁMKA
Následující funkce fungují, když je spínač klíče v
poloze OFF:
• Klakson

• Osvětlení kontrolek/indikátorů spínačem osvětlení

Spínač parkovací brzdy

UPOZORNĚNÍ
Při parkování na svažitém místě neopomeňte použít
klíny pod kola.

Při parkování stiskněte spínač a použijte parkovací brzdu. Také
zkontrolujte, že symbol parkovací brzdy na ukazatelích se
zobrazuje.
Když uvolňujete parkovací brzdu, stiskněte spínač. Také
zkontrolujte, že symbol parkovací brzdy na ukazatelích se
nezobrazuje.

Obr. 27. Spínač parkovací brzdy

Tlačítko klaksonu

UPOZORNĚNÍ
Na místech, kde máte rozhled zakrytý, například na
křižovatkách nebo v zatáčkách atd., a když vjíždíte do
úzkých míst nebo z nich vyjíždíte, zastavte vidlicový
vozík a použijte v zájmu bezpečnosti klakson.
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Klakson bude znít po stisknutí tlačítka klaksonu.

Obr. 28. Typ s mechanickým ovládáním

Obr. 29. Typ s prstovým ovládáním

Klakson na madle (volitelný)
Používá se při couvání. Klakson bude znít po stisknutí tlačítka
klaksonu.

Obr. 30. Typ na madle

Spínač směrových světel (volitelný)
Spínač aktivující světelné znamení odbočení vlevo nebo vpravo.

Signál směru odbočení
Odbočení
doprava:

Spínač stiskněte pro odbočení doprava.

Odbočení
doleva:

Spínač stiskněte pro odbočení doleva.

Světelný signál se vypíná automaticky.
Můžete jej také uvolnit ručně tak, že stisknete spínač světelného
znamení stejné strany.
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Obr. 31. Typ s mechanickým ovládáním

1. Ukazatel na pravé straně 2. Ukazatel na levé straně

Obr. 32. Typ s prstovým ovládáním

1. Ukazatel na levé straně 2. Ukazatel na pravé straně

Spínače světel (volitelné)
Spínače světel aktivují a deaktivují přední a/nebo zadní provozní
světla, když pracujete v noci nebo na v místech, kde není světlo.
Zapněte stisknutím strany se značkou a vypněte stisknutím
strany „OFF“.

POZNÁMKA
Nehledě na polohu spínače klíče, světlo se při použití
spínače rozsvítí. Kdybyste světlo zapomněli vypnout,
zbývající kapacita baterie by se snížila.

Obr. 33. Spínače světel (volitelné)

1. Spínač světlometů 2. Spínač zadního
pracovního světla

1 2

2

1

2

1
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Spínač jízdy dopředu-dozadu

UPOZORNĚNÍ
Když zastavíte se spínačem F (pohyb dopředu) nebo
R (pohyb dozadu) v poloze ON, vidlicový vozík se
může začít pohybovat, takže neopomeňte sejmout
nohu z plynového pedálu a sešlápnout brzdový pedál.

Spínač se používá pro změnu směru jízdy (dopředu nebo
dozadu) vidlicového vozíku.

Směr jízdy
Dopředu: Stiskněte F.

Dozadu: Stiskněte R.

Při změně na neutrál stiskněte opačnou stranu, než je směr jízdy.

POZNÁMKA
Když zvolíte F nebo R a spínač klíče je otočen do
polohy ON, je aktivní blokování jízdy a vidlicový vozík
se nepohybuje, viz Ovládání blokování jízdy, strana 70.

Když je vozík vybaven volitelným „Modrým světlem“ nebo
„Zadním pracovním světlem aktivovaným couváním“, při couvání
bude jedno z těchto 2 světel aktivováno.

Obr. 34. Typ s mechanickým ovládáním

Obr. 35. Typ s prstovým ovládáním
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USB port nabíjení

Obr. 36. Pevný vodní ochranný kryt

Obr. 37. Odstraněný ochranný vodní kryt

UPOZORNĚNÍ
• Pokud se nepoužívá USB konektor, nasaďte

ochranný kryt.

• Pokud je aplikace vlhká nebo pokud prší,
nepoužívejte USB konektor, není-li vozík vybaven
možností kabiny.

• Nepoužívejte USB konektor, je-li vlhký, může to
způsobit poruchy.

• Jmenovité výstupní napětí je 5 voltů, jmenovitý
výstupní proud je 1 A.

• USB konektor nelze použít při vypnutí klíčového
spínače.
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Nastavení sedadla
Ovládací páka nastavení dopředu a dozadu

VAROVÁNÍ
Než nastavíte sedadlo, otočte klíček zapalování do
polohy OFF.

VAROVÁNÍ
Upravit pozici sedadla můžete jen tehdy, když je
vysokozdvižný vozík zastavený.

Ovládací páka nastavení dopředu a dozadu se nachází v přední
části posunu sedadla. Jak nastavit polohu sedadla:

1) Zatáhněte páku nahoru a držte ji tam, zatímco posouváte
sedadlo dopředu nebo dozadu do požadované polohy.

2) Uvolněním páky sedadlo zablokujete na místě.
3) Před prací s vysokozdvižným vozem se ujistěte, že sedadlo

je bezpečně zajištěno.

Nastavení hmotnosti řidiče
Pomocí následujícího postupu upravíte sedák podle hmotnosti
řidiče.

1. Měřidlo 2. Páka nastavení hmotnosti

1) Posaďte se na sedadlo řidiče a pak vytáhněte páku
nastavení hmotnosti.

2) Když měřidlo ukazuje vpravo od středu, vytáhněte páku
nastavení hmotnosti nahoru. Když měřidlo ukazuje vlevo od
středu, stáhněte páku nastavení hmotnosti dolů.

3) Vraťte páku nastavení hmotnosti do původní polohy, až
potvrdíte, že je poloha měřidla uprostřed.

1

2
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Nastavení náklonu zadní opěrky

VAROVÁNÍ
Nenaklánějte opěradlo příliš dozadu, jinak by
bezpečnostní pás nemusel v nouzové situaci fungovat
předepsaným způsobem.

VAROVÁNÍ
Když upravujete úhel opěradla, provádějte to opatrně
a přidržujte opěradlo rukou. Spěšné a hrubé nastavení
může vést ke zranění, opěradlo může například
vystřelit obsluze do tváře nebo proti tělu, nebo může
dojít k přiskřípnutí prstu mezi opěradlo a uchycení.

POZNÁMKA
Opěradlo lze naklonit dopředu stejným způsobem jako
při naklánění dozadu, avšak v této poloze je nelze
zajistit.

POZNÁMKA
Na zadní straně opěradla se nachází úložný prostor na
dokumentaci.

1) Upravte opěradlo do požadovaného úhlu, zatímco táhnete za
páčku na levé straně sedadla.

2) Uvolněním páky opěradlo zablokujete na místě.

Bederní podpěra

1) Když je páka otočena nahoru, horní bederní oblast opěradla
(A) se vyklene.
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2) Když je páka otočena dolů, dolní bederní oblast opěradla se
(B) vyklene.

Nastavení prodloužení opěradla (volitelné)

POZNÁMKA
Rozsah nastavení (V): 170 mm ve 13 krocích.

1) Pokud chcete zvednout opěradlo, zvedněte část (A) podle
obrázku.

POZNÁMKA
Pokud chcete zvednout opěradlo (A), zkontrolujte,
zda je opěradlo správně v rovině a nevyčnívá. Při
práci s vidlicovým vozíkem existuje možnost, že
opěradlo může náhle spadnout a způsobit zranění.

2) Pokud chcete sklopit opěradlo, stiskněte tlačítko (B) a při tom
spusťte opěradlo.
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Bezpečnostní pás

VAROVÁNÍ
Pevně obepněte bezpečnostní pás co nejníže kolem
kyčlí. Pokud bezpečnostní pás sklouzne z kyčlí
a obepíná břicho, může způsobit zranění kvůli
vysokému tlaku na břišní oblast.

VAROVÁNÍ
Neutahujte bezpečnostní pás, pokud je překroucený.
Je-li překroucený, může způsobit zranění, protože
překroucený pás nerozloží náraz a omezená část je
vystavena intenzivnímu tlaku.

VAROVÁNÍ
Neupravujte bezpečnostní pás na volno, například tím,
že jej povolíte pomocí spony. Uvolněný bezpečnostní
pás nemůže správně prokázat svou účinnost.

VAROVÁNÍ
Nenaklánějte sedadlo příliš dozadu, jinak by
bezpečnostní pás nemusel fungovat správně.

VAROVÁNÍ
Nevkládejte žádné cizí předměty do spony ani
navíječe pásu, jinak dojde k porušení jeho výkonnosti,
neboť jej nelze normálně upevnit.

VAROVÁNÍ
Pokud bezpečnostní pás používá těhotná žena nebo
nemocná osoba, poraďte se nejprve s lékařem,
protože na jeho/její břicho tlačí bezpečnostní pás.

VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás, který byl jednou vystaven nárazu,
poškození nebo je částečně porušen, nemůže
fungovat jako nový. Nechejte jej vyměnit u
autorizovaného prodejce.

VAROVÁNÍ
Pro čištění bezpečnostního pásu použijte neutrální
saponát nebo vlažnou vodu. Po vyčistění jej nechte
oschnout, než jej použijete. Nepoužívejte organická
rozpouštědla, jako je benzín, jinak by došlo ke
zhoršení výkonnosti bezpečnostního pásu a nemusel
by fungovat správně.

Zapněte bezpečnostní pás provedením následující procedury.
1) Přidržte jazýček a vytáhněte opatrně bezpečnostní pás.
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1. Spona 2. Jazyk

2) Obepněte spodní část kyčle bezpečnostním pásem co
nejpevněji, aby se neuvolnil.

POZNÁMKA
Pokud nelze bezpečnostní pás vytáhnout, protože
je zablokovaný, uvolněte jej a znovu zkuste
vytáhnout.

3) Zasuňte jazýček do spony dokud nezacvakne, dejte pozor,
aby nedošlo k překroucení bezpečnostního pásu.

4) Bezpečnostní pás uvolníte tak, že stisknete tlačítko na sponě
a vytáhnete z ní jazýček. Přidržujte jazýček a nechte
bezpečnostní pás navinout opatrně zpět.

POZNÁMKA
Když odpojujete bezpečnostní pás, přidržujte
jazýček, protože by se mohl rychle zatáhnout
spolu s bezpečnostním pásem.

2

1
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Volant
Volant používejte, když je spínač klíče v poloze ON.

Obr. 38. Standardní volant

Náklon volantu

VAROVÁNÍ
Pozici volantu upravujte pouze tehdy, když je
vysokozdvižný vozík zastavený.

VAROVÁNÍ
Po seřízení posuňte volant nahoru nebo dolů, abyste
se ujistili, že je bezpečně zablokován.

POZNÁMKA
Volant musí zůstat nakloněný dopředu, než otevřete
horní panel. Volitelný mini volant nelze naklonit
dopředu.

Polohu náklonu volantu lze nastavit.

Nastavení loketní opěrky u mini volantu

1. Tlačítko pro nastavení dopředu a dozadu.
2. Křídlová matice pro nastavení výšky – otáčením proti směru

hodinových ručiček uvolněte aretaci a nastavte loketní
opěrku vytažením nahoru nebo zatlačením dolů a otáčením
matice ve směru hodinových ručiček opěrku aretujte ve
správné poloze.

UPOZORNĚNÍ
Při vystupování z vidlicového vozíku nadzvedněte
loketní opěrku a opusťte vidlicový vozík.

1

2
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Proveďte nastavení následujícím postupem.
1) Stáhněte kryt dolu a přesuňte volant do požadované polohy.

A. Zamknout
B. Odemknout

1. Kryt

2) Po zvolení pozice volantu zvedněte kryt až nahoru, dokud se
nezablokuje.

Panoramatické zrcátko (volitelné)

UPOZORNĚNÍ
Nikdy nepoužívejte zrcátka pro obsluhu vidlicového
vozíku při couvání kvůli omezené viditelnosti. Vždy se
otočte a podívejte se ve směru jízdy, než budete
pokračovat.

UPOZORNĚNÍ
Polohu zrcátek upravuje jen tehdy, když je vidlicový
vozík zastavený.

Upravte panoramatické zrcátko rukou tak, abyste měli co nejlepší
výhled dozadu.

Obr. 39. Poloha panoramatického zrcátka

1. Panoramatické zrcátko

1

B

A

1
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Verze dveří kabiny (volitelné) z oceli a plátna

Obr. 40. Název součástek

1. Zadní okno
2. Zadní stěrač
3. Okno ve dveřích
4. Dveře
5. Madlo (vnější)
6. Přední okno

7. Madlo (vnitřní)
8. Přední stěrač
9. Panoramatické zrcátko
10. Plastová střecha
11. Osvětlení kabiny

Obr. 41. Umístění výstražných a varovných štítků

1
2

3

4

5

6

11
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9

8
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Otevírání / zavírání dveří

VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste si při zavírání dveří nepřiskřípli
prsty.

VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že jsou dveře řádně zamčené po zavření
dveří.

Otevírání / zavírání dveří zvnějšku

1. Tlačítko

1) Chcete-li otevřít dveře, stiskněte tlačítko, abyste uvolnili
zámek dveří.

2) Chcete-li zavřít dveře, použijte kliku dveří.

Otevírání / zavírání levých dveří zevnitř

1. Páka

1) Chcete-li zavřít dveře, zatáhněte kliku dveří směrem dovnitř.
2) Chcete-li otevřít dveře, stiskněte páku, abyste uvolnili zámek

dveří.

1

1
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Otevírání / zavírání pravých dveří zevnitř

1. Madlo

1) Chcete-li zavřít dveře, zvedněte kliku, abyste uvolnili zámek
dveří.

2) Chcete-li otevřít dveře, stiskněte kliku, abyste uvolnili zámek
dveří.

Otevření / zavření okna ve dveřích

UPOZORNĚNÍ
Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty při otevírání
nebo zavírání okna.

Obr. 42. Zámek dveří

Zámek ventilace
Ve stavu ventilace lze použít zarážku pomocí otočné podpěry.

Obr. 43. Otočte zámek ventilace

1. Otočte

1

1

45



7 POPIS VOZÍKU

Otevírání / zavírání horního panelu

UPOZORNĚNÍ
Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty při zavírání
horního panelu, zadních oken, dveří atd.

UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že zámek zadního okna je bezpečně
zajištěn, než otevřete celé zadní okno.

UPOZORNĚNÍ
Zajistěte, aby zámky horního panelu, zadního okna,
dveří, skříně konzoly a sloupce řízení byly řádně
zajištěny.

1. Uvolnit

1) Otevřete levé dveře.
2) Uvolněte zámek zadního okna.
3) Otevřete zadní okno, až se zaaretuje.
4) Posuňte sedadlo až dopředu.
5) Sklopte opěradlo sedadla zcela dopředu.
6) Uvolněte blokovací kryt sloupku řízení. Sloupek řízení pak lze

naklonit dopředu.
7) Uvolněte zámek horního panelu a otevřete horní panel

směrem nahoru.
8) Zavřete horní panel v opačném pořadí oproti postupu

otevírání.

1
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Osvětlení kabiny

1. Osvětlení kabiny 2. Spínač

Spínačem zapněte nebo vypněte osvětlení kabiny.

Spínač stěračů a ostřikovačů
Spínače stěračů a ostřikovačů aktivují a deaktivují přední a/nebo
zadní stěrače a/nebo ostřikovače.

Obr. 44. Spínač stěračů a ostřikovačů

1. Spínač předních stěračů
a ostřikovačů

2. Spínač zadních stěračů
a ostřikovačů

POZNÁMKA
Nezapomeňte spínač stěračů a ostřikovačů vypnout,
když stěrače a ostřikovače nepoužíváte.

Spínač předních stěračů a ostřikovačů

1) Přední stěrač pracuje, když je spínač přepnut do polohy .
2) Přední stěrač a ostřikovač pracuje, když je spínač v poloze

.
3) Přední stěrače nepracují, když je spínač v neutrální poloze

(poloha OFF).

1 2
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Spínač zadních stěračů a ostřikovačů
1) Zadní stěrač pracuje, když je spínač přepnut do polohy .

2) Zadní stěrač a ostřikovač pracuje, když je spínač v poloze .
3) Zadní stěrač nepracuje, když je spínač v neutrální poloze

(poloha OFF).

Nádržka ostřikovače oken
Nádržka ostřikovače se nachází uvnitř pravého bočního panelu.

Plnění nádržky ostřikovače oken

UPOZORNĚNÍ
Otočte klíčovým spínač do polohy OFF a před
doplněním vody do nádržky ostřikovače stiskněte
nouzový spínač.

Věnujte pozornost tomu, aby hladina tekutiny nebyla příliš nízká.
Jestliže nestříká žádná voda, když použijete spínač stěrače a
ostřikovače, dolijte vodu do nádržky ostřikovače následovně.
1) Otevřete víčko na nádržce ostřikovače.
2) Dolijte vodu, MAX 3,2 litru.
3) Pevně zavřete víčko nádržky ostřikovače.
4) Upevněte boční panel.

Ohřev skla zadního okna

UPOZORNĚNÍ
Když pracuje ohřev zadního okna, sklo okna je horké.
Nedotýkejte se jej rukou ani jinou částí těla. Může
způsobit popálení pokožky.

Spínač ohřevu skla zadního okna aktivuje a deaktivuje ohřev skla
zadního okna.
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Obr. 45. Spínač ohřevu skla zadního okna

1. Spínač ohřevu skla
zadního okna

POZNÁMKA
Neopomeňte tento spínač vypnout, když ohřev
zadního okna nepoužíváte.

1) Zapněte stisknutím strany se značkou .
2) Vypněte stisknutím strany OFF.

Topení
Chcete-li zajistit pohodlnou práci uvnitř kabiny, využívejte dobře
následující.

Obr. 46. Spínače nastavení topení

A. Spínač nastavení objemu
protékajícího vzduchu

B. Spínač nastavení teploty

POZNÁMKA
Nezapomeňte spínač nastavení objemu protékajícího
vzduchu vypnout, když topení nepoužíváte.

1) K nastavení objemu protékajícího vzduchu použijte spínač
nastavení objemu protékajícího vzduchu (A).
Poloha spínače „0“ je poloha OFF (vyp).
Objem vzduchu protékajícího topením se zvyšuje ve stupních
„I“, „II“ a „III“.

2) Chcete-li upravit teplotu topení, použijte spínač nastavení
teploty (B).
Teplotu lze nastavovat ve třech stupních. Otočením směrem
„+“ zvýšíte teplotu. Otočením směrem „-“ snížíte teplotu.

1

B A

2A 7.5A 40A
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3) Upravte směr průtoku vzduchu. To lze provést ve třech
úrovních.

UPOZORNĚNÍ
Neponechávejte stejnou část těla po delší dobu před
proudem vzduchu z ohřívače, může to vést k
podráždění pokožky.

Side shift a integrální side shift / polohovač
vidlic (volitelné)
Tento oddíl popisuje manipulaci (bezpečnost, obsluhu
a prohlídku) se side shiftem a integrálním side shiftem/
polohovačem vidlic. Před použitím side shiftu a integrálního side
shiftu / polohovače vidlic je nutné pečlivě si přečíst tento oddíl
a osvojit si jeho ustanovení. Pro manipulaci (bezpečnost, obsluhu
a prohlídku) vysokozdvižného vozu použijte příslušné oddíly této
příručky.

VAROVÁNÍ
Side shift nikdy nepoužívejte, když jsou vidlice
zatíženy bez podpory, jako je lavice nákladu umístěná
těsně pod nimi. Je to nebezpečné, protože vůz se
může převrátit vlivem ztráty rovnováhy.

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte side shift, když vidlice nejsou podepřeny
opěrami, jako je lavice nákladu.

VAROVÁNÍ
Se zátěží na vidlicích neprovádějte rychlé a náhlé
změny. Pokud provedete rychlé změny při zatížených
vidlicích, hrozí riziko pádu nákladu nebo převrácení.
Dávejte pozor při obsluze vysokozdvižného vozu.
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VAROVÁNÍ
Nejezděte s posunutým nákladem.
Když je náklad posunutý, sníží se boční stabilita.
Pokud jedete bez posunu nákladů do neutrální polohy,
hrozí riziko pádu nákladu nebo převrácení
vysokozdvižného vozu. Před jízdou posuňte náklad
vždy do neutrální polohy.

VAROVÁNÍ
Posun nepoužívejte při jízdě s nákladem.
Pokud provedete posun při jízdě, ztratíte dynamickou
rovnováhu, což povede k pádu nákladu nebo
převrácení vysokozdvižného vozu. Při jízdě
nepoužívejte side shift.

UPOZORNĚNÍ
Zařízení nepoužívejte k tlačení či tažení nákladů či
palet. Pokud byste pomocí side shiftu a integrálního
side shiftu / polohovače vidlic tlačili nebo táhli náklad,
zařízení se může přetížit a následně porouchat. Hrozí
navíc riziko poškození nákladu či zranění osob.
Pomocí side shiftu a integrálního side shiftu /
polohovače vidlic nikdy netlačte ani netahejte náklady.

UPOZORNĚNÍ
Neprovádějte posun, když jsou vidlice v kontaktu se
zemí nebo jsou na lavici. Pokud to učiníte, může dojít
k závadě na zařízení nebo pádu nákladu.
Neprovádějte posun, když jsou vidlice v kontaktu se
zemí.
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UPOZORNĚNÍ
Nezvedejte a nespouštějte posunutý náklad.
Když je náklad posunutý, sníží se boční stabilita. Je
tedy nebezpečné zvedat nebo spouštět náklad bez
jejich posunu do neutrální polohy, protože vůz bude
nestabilní. Před zvedáním nebo spouštěním nákladu
je nutno náklad posunout do neutrální polohy.

UPOZORNĚNÍ
Integrální polohovač vidlic nastavte PŘED TÍM, než
začnete zvedat náklad.

UPOZORNĚNÍ
Integrální polohovač vidlic nepoužívejte, když jsou
vidlice zatížené.

UPOZORNĚNÍ
Integrální polohovač vidlic nepoužívejte při jízdě.

UPOZORNĚNÍ
Integrální polohovač vidlic nepoužívejte k tlačení či
tažení nákladů či palet.

UPOZORNĚNÍ
Integrální polohovač vidlic používejte pouze k tomu,
k čemu je určen.

UPOZORNĚNÍ
Integrální polohovač vidlic nepoužívejte ke svírání.

Přehled side shiftu
Jelikož shift finger bar (na níž jsou namontovány vidlice a zadní
opěrka) lze posunout doprava a doleva jen pomocí páky ze
sedadla obsluhy, můžete přesně zasunout vidlice pod palety nebo
stohovat náklad na cílová umístění.
Níže uvádíme standardní hodnoty side shiftu.

Modelové varianty Vzdálenost side shiftu mm
A2N1 (všechny) Vždy doprava/doleva 100
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Obr. 47. Závěsný typ side shiftu

Obr. 48. Integrální typ side shiftu

Obr. 49. Integrální side shift / polohovač vidlic

Přehled integrálního side shiftu / polohovače vidlic
U vidlicových vozíků mohou operátoři pouhým pohybem páky
u sedadla operátora rychle pohybovat vidlicemi tak, aby
odpovídaly různým rozměrům palet.

Níže uvádíme standardní hodnoty rozsahu otevření a side shiftu:

Modelové
varianty

Rozsah otevření
Bolzoni mm (in)

Rozsah otevření ELM
mm (in)

A2N1
(všechny)

306
806

115 (4,53)
865 (34,05)

Modelové
varianty

Vzdálenost side shiftu mm

A2N1
(všechny)

Doprava/doleva 100

Obr. 50. Rozsah otevření

1. Min. rozsah otevření 2. Max. rozsah otevření

POZNÁMKA
Maximální délka vidlic pro integrovaný polohovač vidlic
je 1500 mm (59,05 in).

1
2
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Zámek horního panelu

VAROVÁNÍ
Než začnete vysokozdvižný vůz používat, zkontrolujte
zámek horního panelu, zda je pevně zajištěn.

Vysokozdvižný vůz je vybaven zařízením pro zajištění baterie na
místě tak, aby nevypadla z vozu v případě převrácení.

Obr. 51. Zámek horního panelu

POZNÁMKA
Viz Otevírání a zavírání horního panelu, strana 175.

Kryt zadního prostoru ovladače (volitelně)

VAROVÁNÍ
Před vyjmutím krytu otočte klíčový spínač do polohy
OFF a vyjměte konektor baterie.

Otočte knoflíkem (3X) a vyjměte kryt, čímž získáte přístup do
zadnímu prostoru ovladače, například při výměně pojistky.
1. Knoflík (3x)
2. Kryt

Obr. 52. Kryt zadního prostoru ovladače (volitelně)

POZNÁMKA
Viz Otevírání a zavírání horního panelu, strana 175.

1

2
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Baterie

Baterie a zařízení pro napájení baterie
Následující informace jsou obecné informace týkající se
nejlepších postupů pro použití a údržbu baterie, v žádném
případě nemohou obsáhnout každý typ baterie / nabíječky. Vždy
kontaktujte výrobce baterie nebo nabíječky a ověřte, zda
dodržujete jím doporučený postup a používání zařízení.

Péče a údržba baterie

NEBEZPEČÍ
Baterie generuje vysoce výbušný plyn vodík.
Nedovolte přítomnost žádného zdroje zapálení v
blízkosti baterie.

NEBEZPEČÍ
Neumísťujte nástroje ani jiné kovové předměty na
horní část baterie, kde by mohly přijít do styku se
svorkami baterie a způsobit elektrický zkrat. Tento
zkrat může způsobit jiskření. Jiskry mohou vznítit
vodíkový plyn unikající z baterie, což může mít za
následek vážný výbuch, který může vést k požáru.

NEBEZPEČÍ
Zákaz všech zdrojů zapálení
Zkrat s následnými jiskrami nebo i zapálená cigareta v
blízkosti baterie mohou způsobit vážný výbuch.
Nikdy nedovolte jakýkoli zdroj zapálení v blízkosti
baterie. Dávejte pozor hlavně při nabíjení baterie
a prvních 30 minut po nabití baterie.

NEBEZPEČÍ
Větrání oblasti dobíjení baterie
Při dobíjení baterie hrozí vysoké riziko výbuchu vodíku.
Pro snížení tohoto rizika vždy provádějte nabíjení
baterie v dobře odvětrané místnosti či oblasti. Ventilaci
provádějte nejméně 30 minut po dokončení nabíjení.

NEBEZPEČÍ
Upozornění na statickou elektřinu
Při čištění horní plochy a spojů baterie určitými druhy
suchých hadrů nebo překrytím těchto ploch
protiprachovým krytem nebo vinylovým plátem může
vést k vzniku elektrostatického výboje s následným
nebezpečným jiskřením. Může dojít k výbuchu.
Pokud čistíte plochy baterie, používejte navlhčený
hadr.
Nepoužívejte protiprachové kryty ani vinylové pláty na
ochranu baterie.
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VAROVÁNÍ
Během údržby baterie vždy používejte bezpečnostní
brýle, ochrannou zástěru, gumové rukavice i obuv.

VAROVÁNÍ
Nevylévejte elektrolyt na svou kůži a oděvy. Elektrolyt
obsahuje vysoce žíravou kyselinu sírovou. Při rozlití na
pokožku způsobí podráždění kůže a popáleniny. Při
kontaktu s oděvy propálí velké otvory do oděvů
a podráždí pokožku pod nimi.

VAROVÁNÍ
Pokud náhodně rozlijete elektrolyt na svou pokožku
nebo oděvy, okamžitě ji umyjte velkým množstvím
čerstvé vody. Pokud vám elektrolyt pronikne do očí,
okamžitě si vypláchněte oči velkým množstvím tekoucí
vody a okamžitě vyhledejte lékaře a/nebo se s ním
poraďte. Pokud dojde k náhodnému požití, okamžitě
vyhledejte lékaře a/nebo se s ním poraďte.

VAROVÁNÍ
Pokud dojde k rozlití určitého množství elektrolytu,
neutralizujte jej odpovídajícím množstvím zásaditých
neutralizačních činidel (jedlá soda, hydroxid vápenatý
nebo soda bikarbona). Výsledný roztok smyjte velkým
množstvím čisté vody.

VAROVÁNÍ
Vyčerpání elektrolytu
Vyčerpání elektrolytu představuje riziko výbuchu.
Často doplňujte elektrolyt na požadovanou hladinu. Při
dobíjení baterie se snižuje poměr vody v elektrolytu.
Než nabijete baterii, vždy kontrolujte hladinu
elektrolytu. Jestliže hladina elektrolytu je nízká, dolijte
jej demineralizovanou vodou tak, aby desky byly
zakryty, viz Kontrola hladiny elektrolytu, strana 146.

UPOZORNĚNÍ
Upozornění na přílišné vybití
Baterii dobijte okamžitě poté, co na ukazatelích začne
blikat kontrolka baterie. Nepoužívejte vysokozdvižný
vůz tak, že počkáte, až se sám zastaví, pak dobijete
baterii. Tento postup vede k značně snížené životnosti
baterie. Po dokončení činnosti s vozem zaparkujte vůz
a okamžitě zahajte nabíjení baterie. Neskladujte
vybitou baterii příliš dlouhou dobu. Před uskladněním ji
dobijte.

UPOZORNĚNÍ
Baterii udržujte suchou a čistou.
Baterii a její okolí vždy udržujte čisté a suché. Zátky
baterie udržujte vždy uzavřené, aby nedošlo k úniku
elektrolytu. Únik elektrolytu může vést ke korozi
baterie.
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POZNÁMKA
Viz příslušné návody připojené k baterii, kde najdete
informace o manipulaci s baterií a její údržbě.

Nabíječky baterie

VAROVÁNÍ
Rozhodněte o typu nabíječky baterie, který se používá
pro váš vysokozdvižný vůz. Správně používejte vůz.

VAROVÁNÍ
Napětí zdroje napájení se bude lišit v oblasti, kde se
vysokozdvižný vůz používá. ověřte místní napětí, než
se pokusíte baterii nabít. Používejte příslušnou svorku
transformátoru na nabíječku baterie.

VAROVÁNÍ
Nastavení svorky vyžaduje odborné znalosti i praxi.

VAROVÁNÍ
Konfiguraci svorek musíte nastavit před nabíjením
baterie. Pro úplné nabití zvolte časový rámec, v němž
dochází k minimální fluktuaci napětí, pak zvolte
příslušnou svorku transformátoru. Pokud byste zvolili
nesprávnou svorku, mohlo by vznikat přepětí či
podpětí. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte
autorizovaného prodejce.

VAROVÁNÍ
Přerušovač proudu nebo přerušovač přepětí (dále jen
přerušovač obvodu) musí být připojen k napájecí
straně nabíječky baterie.

VAROVÁNÍ
Vždy používejte nabíjecí zařízení, které je vhodné pro
nabíjenou baterii vysokozdvižného vozu.

VAROVÁNÍ
Pokud používáte několik nabíječek baterie, každá
musí být vybavena vlastním přerušovačem obvodu.

VAROVÁNÍ
Střídavý proud vyžaduje vysokokapacitní zařízení.
Nastavte napájení nabíjecího zařízení na příslušnou
hladinu.
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VAROVÁNÍ
Je k tomu nutné mít odborné znalosti a praxi.
Informace o zákonných předpisech vaší země vám
podá autorizovaný prodejce.
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Konektor baterie

VAROVÁNÍ
Před zahájením provozu ověřte, zda je zámek bočního
panelu zajištěný.

Obr. 53. Poloha konektoru baterie

1. Konektor baterie

Konektor baterie se používá k přívodu napětí baterie do
elektrických jednotek a částí. Konektor vždy zapojte před
zahájením práce s vozem a zkontrolujte, zda je zámek bočního
panelu zajištěný. V nouzovém případě okamžitě zatlačte spínač
baterie. Před výměnou nebo kontrolou pojistek nebo jiných
elektrických jednotek/částí odpojte konektor baterie.

Normální nabití baterie
Normální nabití baterie se používá k obnovení baterie na její
původní hladinu výkonu.

Vyrovnávací nabití baterie

UPOZORNĚNÍ
Vyrovnávací nabití baterie slouží k obnovení plného
potenciálu baterie. Neprovádějte je však příliš často.
Časté vyrovnávací nabíjení baterie značně sníží
životnost baterie.

Když mnohokrát použijete normální nabití baterie, napětí
a specifická hmotnost elektrolytu v jednotlivých článcích se budou
značně lišit. Tyto značné rozdíly zabrání plnému nabití baterie.
Vyrovnávací nabití baterie se používá k vyrovnání napětí
jednotlivých článků a specifické hmotnosti elektrolytu a umožnění
dalšího plného nabití elektrolytu.
Obecně platí, že pro baterii, která je nabíjená a vybíjená každý
den, by se mělo použít vyrovnávací nabíjení každých 10 nebo 15
cyklů nabíjení / vybití.
Vyrovnávací nabití byste také měli provést co nejdříve, pokud se
vyskytne některá z následujících situací.
1. Vybití baterie přesahující stanovený limit.
2. Nabíjení baterie po vybití se příliš dlouho protahuje.
3. Došlo ke zkratování baterie.
4. Baterie, kterou jste dlouhou dobu nepoužívali, se připravuje

k použití.

1
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POZNÁMKA
Baterii tvoří olověné články zapojené v řadě mezi
sebou. Každý článek má kapacitu cca 2 voltů. Existuje
několik desítek článků. Propojené články jsou
umístěny v plášti baterie.

POZNÁMKA
Když dojde k výraznému vychýlení napětí a specifické
hustoty elektrolytu mezi jednotlivými články, nebude
možné dosáhnout plného nabití.

POZNÁMKA
U některých nabíjecích zařízení probíhá vyrovnávací
nabíjení automaticky po určitém stanoveném počtu
cyklů nabití / vybití. Manuální volba vyrovnávacího
nabíjení baterie není nutná.

Přípravy na nabíjení

VAROVÁNÍ
Během nabíjení baterie se z baterie mohou uvolnit
větší množství vodíku. Pro minimalizaci rizika výbuchu
je třeba provádět nabíjení v dobře ventilované oblasti
chráněné před přímým sluncem. Odstraňte předměty,
které by mohly vznítit plyn, z bezprostřední oblasti
ještě před nabíjením.

POZNÁMKA
Než zahájíte nabíjení, je nutno provést volbu svorky
transformátoru. Změřte napájecí napětí nabíječky.
Zvolte správnou svorku transformátoru.

POZNÁMKA
Volbou špatné svorky dojde k přílišnému nebo
nedostatečnému nabití. Pokud potřebujete více
informací, kontaktujte autorizovaného prodejce.

1) Posuňte vidlicový vozík do nabíjecího prostoru a zaparkujte
jej.

2) Zkontrolujte hladinu elektrolytu. Doplňte v případě nutnosti
elektrolyt na úroveň těsně nad desky baterie
demineralizovanou vodou.
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1. OFF
2. ON
3. Přerušovač obvodu

4. Zdířka elektrického
napájení AC

5. Boční zdířka nabíječky

3) Ověřte, zda je přerušovač obvodu na straně napájení AC
vypnutý.

Jak nabíjet baterii (typ mimo vozík)
Baterii nabíjejte podle příručky dodávané s použitou nabíječkou.

UPOZORNĚNÍ
a. Nezapojujte výstupní konektor nabíječky ke

konektoru kabelového svazku karosérie. Baterie
se tímto spojením nenabije.

b. Neodpojujte vstupní konektor, dokud probíhá
nabíjení.

c. Udržujte parkovací brzdu zataženou po celý
proces nabíjení baterie vozu.

d. Před nabitím baterie zajistěte, aby byla hladina
elektrolytu přinejmenším na spodní úrovni.
Přidejte demineralizovanou vodu, pokud je
elektrolyt pod spodní hladinou. Dolijte, pokud po
nabíjení došlo k vytlačení elektrolytu z olověných
desek. Nepřeplňujte.

e. Pravidelně čistěte svorky, odstraňujte cizí
předměty z větracích otvorů. Víčka není nutno
během nabíjení odstraňovat ani otevírat.

f. Po dokončení nabíjení ověřte gravimetrem, zda je
specifická hmotnost 1,28 při teplotě 20 °C.

5

43

2

1

61



8 BATERIE

Obr. 54. Nabíjení baterie

1. Konektor baterie 2. Výstupní zdířka nabíječky

Výměna baterie

Volba baterie
Baterie plní i funkci závaží a kapacita zvedání se bude lišit
v závislosti na hmotnosti baterie, kterou jste namontovali do
vidlicového vozíku.
Musíte zvolit baterii, která je v hmotnostním rozpětí uvedeném na
zátěžovém schématu, jež najdete na každém vozíku.

Demontáž a instalace baterie
Vyjměte baterii z vidlicového vozíku následujícím postupem.

1. Zamknout

1) Stiskněte nouzový spínač.
2) Uvolněte zámek a otevřete boční panel.

Kromě toho zajistěte západku bočního panelu.

UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, že západka je zajištěna k bočnímu
panelu tak, aby se při vyjímání baterie
(vytahování) nezavřel.

1
2

1
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3) Odpojte konektor baterie a zavěste konektor baterie na hák
konektoru baterie namontovaný na boxu baterie.

UPOZORNĚNÍ
Dbejte na to, abyste nepoškodili kabel baterie,
když demontujete (vytahujete) baterii.

1. Západka baterie

4) Otočte zarážku baterie, abyste zámek uvolnili.

UPOZORNĚNÍ
Dbejte na to, abyste uvolnili zámek zarážky
baterie, když demontujete (vytahujete) baterii.

1

63



8 BATERIE

5) Baterii vytáhněte s vidlicovým vozíkem nebo jiným vozíkem a
dejte ji na vyhrazené místo.

UPOZORNĚNÍ
Při vytahování baterie dbejte, aby nedošlo k
poškození podvozku/držáku baterie.

POZNÁMKA
Můžete také použít paletový vozík, ale paletové
vozíky nelze použít pro vidlicové vozíky s krátkým
rozvorem.

Než zasunete vidlice pod prostor baterie, vezměte v úvahu
maximální rozměry volného prostoru pod baterií, do něhož se
zasouvají vidlice při vyjímání baterie, viz tabulku Table 3.
Maximální rozměry volného prostoru pod baterií.

Table 3. Maximální rozměry volného prostoru pod baterií

Typ podvozku Maximální
rozměry

Vidlicový vozík s krátkým rozvorem a 3
koly

Šířka: 400 mm
Hloubka: 810 mm

Standardní vidlicový vozík s dlouhým
rozvorem a 3 koly

Šířka: 550 mm
Hloubka: 810 mm

Standardní vidlicový vozík s dlouhým
rozvorem a 4 koly

Šířka: 550 mm
Hloubka: 810 mm

6) Instalaci baterie proveďte v opačném pořadí než její vyjímání.

UPOZORNĚNÍ
Vložte baterii do rámu, dokud se na opačné straně
rámu nedotkne zarážky v rámu.

UPOZORNĚNÍ
Po instalaci baterie bezpečně připojte konektor
baterie.

UPOZORNĚNÍ
Bezpečně upevněte zarážku baterie, boční panel
a horní panel.

UPOZORNĚNÍ
Bezpečně vyresetujte nouzový spínač.
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BATERIE 8

Opatření pro baterie v chladném a horkém počasí

Obr. 55. Bod tuhnutí elektrolytu

1. Teplota elektrolytu °C
2. Specifická hmotnost

elektrolytu

3. Zóna mrznutí

V chladném počasí
Bod mrazu elektrolytu se liší podle koncentrace kyseliny a její
specifické hmotnosti. Baterie s nedostatečným nabitím zamrzá při
vyšších teplotách.

POZNÁMKA
Dávejte velký pozor, aby nedošlo k zamrznutí baterie,
jelikož zamrznutím se baterie obvykle zničí.

V horkém počasí
Jelikož se elektrolyt baterie v horkém počasí rychle vypařuje, je
nutné častěji dolévat demineralizovanou vodu.

Válečkový systém pro baterie (volitelný)

POZNÁMKA
Postup pro model se 4 koly je stejný jako v případě
modelu se 3 koly. Je tedy zobrazen jen model se 3 koly.

Pokyny k demontáži a instalaci baterie
1) Stiskněte nouzový spínač.

1

2

3
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8 BATERIE

1. Zamknout

2) Uvolněte zámek a otevřete boční panel. Kromě toho zajistěte
západku bočního panelu.

UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, že západka je zajištěna k bočnímu
panelu tak, aby se při vyjímání baterie
(vytahování) nezavřel.

3) Odpojte konektor baterie a zavěste konektor baterie na hák
konektoru baterie namontovaný na boxu baterie.

UPOZORNĚNÍ
Dbejte na to, abyste nepoškodili kabel baterie,
když demontujete (vytahujete) baterii.

1. Zámek baterie

4) Povolte zámek baterie rukou.

1

1
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BATERIE 8

1. Západka baterie

5) Otočte zarážku baterie tak, aby byla v kontaktu se závažím
(model se 3 koly) nebo rámem (model se 4 koly), jak je
uvedeno na obrázku.

UPOZORNĚNÍ
Dbejte na to, abyste uvolnili zámek zarážky
baterie, když demontujete (vytahujete) baterii.

6) Na bok vidlicového vozíku umístěte (podobné) válcové
zařízení.

UPOZORNĚNÍ
Dávejte pozor, abyste správně upravili hmotnost
válcového zařízení, a ověřte jeho stabilitu.

UPOZORNĚNÍ
Provádějte to s dostatečnou opatrností, aby při
vyjímání baterie nepřišla do kontaktu s karosérií
vidlicového vozíku.

UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že vaše ruce, nohy a tělo se
nedotýkají pohyblivých částí včetně baterie a
blížících se povrchů, které simulují nůžkový pohyb.

1
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8 BATERIE

7) Vyjměte baterii. 8) Pro instalaci baterie postupujte podle těchto kroků v
opačném pořadí.

UPOZORNĚNÍ
Po instalaci baterie bezpečně připojte konektor
baterie.

UPOZORNĚNÍ
Bezpečně upevněte zarážku baterie, boční panel
a horní panel.

UPOZORNĚNÍ
Bezpečně vyresetujte nouzový spínač.
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UPOZORNĚNÍ
Baterie by měla být zcela vložen do prostoru pro
baterie, dokud se nedotkne uzávěru na konci
prostoru pro baterie.
To je důležité, protože v opačném případě se
baterie bude moci po utažení zámku baterie
pohybovat.
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9 POČÍTACÍ/MĚŘICÍ PANEL VOZÍKU

Počítací/měřicí panel vozíku

Přístroje a ovladače

Zablokování bezpečnostního pásu (POUZE
AUSTRÁLIE)
Poté, co se usadíte na sedadlo, zapněte klíčový spínač a zajistěte
bezpečnostní pás, jízda a hydraulický provoz nebudou moci
pracovat.
Je-li postup odlišný, aktivuje se blokování a jízda a hydraulický
provoz nebudou schopny pracovat.

Ovládání blokování jízdy

Provozní podmínky
a. Když je klíč zapalování otočen do polohy ON a spínač jízdy

dopředu-dozadu je v poloze jízdy dopředu nebo dozadu, se
sešlápnutým plynovým pedálem nebo s volitelnou loketní
opěrkou u mini volantu ve vertikální poloze 91°, viz Obr. 56.
Polohy volitelné loketní opěrky u mini volantu

b. Když opustíte sedadlo při jízdě a uplyne nastavený čas (0 až
10 sekund).

1) Při provozu
Zastavuje jízdu a současně aktivuje elektromagnetickou brzdu.

2) Metoda uvolnění
Když sedíte, dejte spínač jízdy dopředu-dozadu do neutrální
polohy a sejměte nohu z plynového pedálu.

Obr. 56. Polohy volitelné loketní opěrky u mini volantu

Výstražný displej
Na normální provozní obrazovce jsou zobrazeny zprávy na
obrázku, dioda LED se rozsvítí červeně a zazní akustický signál.
MĚJTE NA PAMĚTI, že na nákladních automobilech s
mechanickým typem ovládáním (MC) se zobrazí výstraha
„Zastavte nakládání“.

POZNÁMKA
Než uvolníte blokování jízdy, osvětlení LED a
akustický signál se nezastaví.

1) Když stisknete FN1, přepnete se na výstražnou obrazovku.

LO
CK TO

 LO
CK

91
°

P
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2) Když stisknete FN5, vrátíte se na normální obrazovku.

Ovládání hydraulického blokování

Provozní podmínky
a. Když spínač klíče otočíte do polohy ON u typu s

mechanickým ovládáním (MC) nebo typu s prstovým
ovládáním (FTC).

b. Jakmile uplyne nastavená doba (0 až 10 sekund) u typu s
mechanickým ovládáním nebo typu s prstovým ovládáním,
zatímco nejste na sedadle.

1) Při provozu
Hydraulické ovládání nelze provádět.

2) Metoda uvolnění
Dejte typ s mechanickým ovládáním nebo typ s prstovým
ovládáním do neutrálu, zatímco sedíte na sedadle.

Výstražný displej
Na normální provozní obrazovce jsou zobrazeny zprávy na
obrázku, dioda LED se rozsvítí červeně a zazní akustický signál.
MĚJTE NA PAMĚTI, že na nákladních automobilech s
mechanickým typem ovládáním (MC) se zobrazí výstraha
„Zastavte nakládání“.

POZNÁMKA
Dokud neuvolníte blokování hydraulického ovládání,
osvětlení LED a akustický signál budou stále zapnuté.

1) Když stisknete FN1, přepnete se na výstražnou obrazovku.

Normal operation screen

Please release hyd lever

Warning screen

Interlock system operation 
Please release hyd lever

RETURN

Push ”FN5” Push ”FN1”
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2) Když stisknete FN5, vrátíte se na normální obrazovku.

Blokování ovládání vozidla
Elektromagnetická brzda se aktivuje po uplynutí nastaveného
času (0 až 8 sekund), když opustíte sedadlo a vozík ponecháte
zastavený (s klíčem v poloze ON).

Ovládání automatického vypínání
Napájení se automaticky vypne, když není prováděna jízda,
hydraulické ovládání, řízení nebo ovládání kontrolek/indikátorů
atd., a je ponecháno, tak jak je, po dobu delší než nastavenou se
spínačem klíče otočeným do polohy ON.
V tomto případě otočte spínač klíče do polohy OFF a pak zpět do
polohy ON.
Nastavená doba (z výroby) než dojde k automatickému vypnutí, je
15 minut s nastavitelným rozsahem od 1 do 60 minut nebo
zákazem automatického vypnutí.

POZNÁMKA
Jestliže chcete změnit nastavenou dobu, obraťte se na
svého autorizovaného prodejce.

Ovládání vypínání měřicího panelu
Obrazovka se automaticky vypne, když není prováděna jízda,
hydraulické ovládání, nebo ovládání ukazatelů atd., a je
ponechána, tak jak je, po dobu delší než nastavenou se spínačem
klíče otočeným do polohy ON.
V tomto případě otočte klíčový spínač do polohy OFF a pak zpět
do polohy ON, čímž opět aktivujete nákladní vozidlo.
Nastavená doba (z výroby) než dojde k automatickému vypnutí,
ukazatelů je 15 minut s nastavitelným rozsahem od 1 do 60 minut
nebo zákaz vypnutí obrazovky.

Normal operation screen

Please stop loading operation

Warning screen

Interlock system operation 
Please stop loading operation

RETURN

Push ”FN5” Push ”FN1”

72



POČÍTACÍ/MĚŘICÍ PANEL VOZÍKU 9

Vysvětlivky k panelu přístrojů

Obr. 57. Sekce panelu ukazatelů

1. Digitální displej
2. Multifunkční spínač
3. LED
4. Hodiny/kalendář (čas/den v

týdnu/datum)/alarm/
chybový výstražný displej

5. Ukazatel zbývající kapacity
baterie/displej stavu
regenerace

6. Indikátor úhlu volantu a
směru jízdy (model se 3
koly)/tachometr/
jednoduché měření zátěže

7. Ukazatel Eco (ukazatel
Eco/zbývající hodiny/ne-
displej)

8. Ukazatel polohy dopředu-
dozadu

9. Výstražný symbol
parkovací brzdy

10. Výstražný symbol
bezpečnostního pásu

11. Režim napájení
12. Režim rychlosti jízdy

(želva: režim pomalé jízdy)
13. Displej horizontálního

náklonu (volitelný)

Digitální displej
Zobrazuje stav vidlicového vozíku, například hodiny, kalendář
(čas/den v týdnu/datum), ukazatel zbývající kapacity baterie,
tachometr, jednoduché měření zátěže a indikátor úhlu volantu a
směru jízdy (model se 3 koly) a zobrazuje nastavení, chyby a
varování na normální obrazovce.

12 3 6 4 7

5 10 12 8
9 11 13
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Multifunkční spínač (spínač funkce (FN))

Obr. 58. Přehled multifunkčního spínače

1. ČERVENÁ LED a ZELENÁ
LED

Popis funkce
FN1: Přepnutí na chybový výstražný displej (Když je na

výstražném displeji chyba).
Přesun kurzoru nahoru na vybrané obrazovce
displeje.
Zobrazení změny nastavení položek (v pořadí) a
číselný nárůst.

FN2: Přepnutí na obrazovku displeje hodin/kalendáře.
Přesun kurzoru dolu na vybrané obrazovce displeje.
Zobrazení změny nastavení položek (zpětně) a
číselný pokles.

FN3: Změna režimu rychlosti jízdy (režim normální rychlosti
jízdy ⇔ režim pomalé jízdy: želva).
Obrazovka displeje/změna položky nastavení
(doprava).

FN4: Změna nastavení režimu energie.
Obrazovka displeje/změna položky nastavení
(doleva).

FN5: Přepnutí na obrazovku displeje hodin a čítač kol.
Dlouhým stisknutím přepnete na obrazovku nastavení
vozíku.
Vybrané položky a číselné potvrzení.

FN1
1

FN4 FN3

FN5 FN2

74



POČÍTACÍ/MĚŘICÍ PANEL VOZÍKU 9

POZNÁMKA
Když se při otáčení spínače klíče do polohy ON,
zatímco držíte multifunkční spínač, zobrazí zpráva
„Please release the button“, rozsvítí kontrolka LED
červeně a zazní akustický signál.
V tomto případě uvolněte tlačítko, které tisknete.

Spínač pro přepínání displeje a obrazovky a pro změnu hodnoty
nastavení, viz Popis funkce, strana 74.

LED
Když spínač klíče otočíte do polohy ON, dioda LED se změní z
červené na zelenou a zhasne.
Jestliže se v řídicím systému vidlicového vozíku vyskytne něco
abnormálního, kontrolka LED se rozsvítí červeně.

Obr. 59. Poloha LED

1. LED

POZNÁMKA
Jakmile spínač klíče otočíte do polohy ON, akustický
signál bude znít nepřetržitě cca 1 sekundu a pak
přestane (kontrola funkce).

Hodiny/kalendář (čas/den v týdnu/datum)/alarm/
chybový výstražný displej
Když stisknete FN2 (značka hodin), přepne se na displej
kalendáře. Když stisknete FN2 (značka hodin) znovu, vrátí se na
displej počítadla hodin.

Please release the button

1
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Kromě toho se může zobrazit varování před chybou, když je klíč v
poloze ON nebo při provozu. Jestliže stisknete FN2 (značka
hodin), vrátí se na displej zobrazený před zobrazením varování
(počítadlo hodin nebo kalendář), ale chybové varování se zobrazí
znovu po uplynutí 10 sekund, viz Displej chybového varování,
strana 88.

Obr. 60. Displej chybového varování

Příklad
Následující příklad displeje, ♪ 12 : 23 PM Čtv.,4 Srp., je
vysvětlen v tabulce níže.

Položka Popis
♪ Displej nastavení alarmu.

12 : 23 PM Hodiny
Minuty
Dopoledne (AM) nebo odpoledne (PM).

Čtv. Den v týdnu.
4 Den
Srp. Měsíc

I když je kabel baterie odpojen, když vyměňujete baterii atd.,
nastavení kalendáře je uloženo (čas/den v týdnu/datum). Když byl
displej resetován, nastavte jej znovu.

POZNÁMKA
Pro informace o nastavení času a data viz Hodiny a
alarm, strana 130.

POZNÁMKA
Čas může být zobrazen v 24hodinovém nebo
12hodinovém režimu, viz Hodiny a alarm, strana 130.

POZNÁMKA
Nastavení letního času lze provést v režimu
supervizora, viz Režim supervizora, strana 101.

Push ”FN2”
(clock mark)

12345.6 h

15:37 Thu., 4 Aug.

Error warning display

Push ”FN2”
(clock mark)

-When the error warning is displayed
-Push ”FN1”
-After 10 seconds have passed
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Displej počítadla hodin lze vybrat z následujících režimů:
• Doba klíče ON.

• Celkový provozní čas.

• Doba jízdy.

• Doba nakládání.

• Spotřeba energie.

POZNÁMKA
Kromě toho lze najetou vzdálenost a data kola
volitelně zobrazovat na všech displejích, viz Nastavení
vozíku, strana 116.
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Měření hodin a měření vzdálenosti

Obr. 61. Logika obrazovky měření hodin a měření vzdálenosti

Hour Meter

KeyON
Working
Traveling
Loading
EnergyConsump.
Distance

RETURN

Total

Working rate
Traveling rate
Loading rate
Average energy
Remain hours.

Total

h
h
h
h

kWh
km

Ah/h
h

12345.6 h
12.3

h h
h
h
h

kWh
km

Now
Working rate
Traveling rate
Loading rate

RESETLap Meter

KeyON
Working
Traveling
Loading
EnergyConsump.
Distance

RETURN

Now
h
h
h
h

kw/h
km

Working rate
Traveling rate
Loading rate

Now

Lap Meter

KeyON
Working
Traveling
Loading
EnergyConsump.
Distance

RETURN

Now

RESET

(Normal screen) (Hour meter display) (Lap meter display) (Reset)

Push
”FN5”

Push 
”FN3”

Push
”FN4”

Push
”FN3”

Push
”FN4”

Push ”FN1”
or ”FN2”

Push ”FN1”
or ”FN2”

Push ”FN1”
or ”FN2”

Push and hold 
”FN3”

Push and hold 
”FN3”
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Tabulka 4. Obrazovka měření hodin

Značka Položka na
displeji

Popis

KlíčON (h) Celková provozní doba vidlicového
vozíku.

Práce (h) Celková provozní doba při jízdě nebo
hydraulickém ovládání.

Jízda (h) Celková provozní doba při jízdě.

Nakládání (h) Celková provozní doba hydraulického
ovládání.

— SpotřebaEner-
gie (kWh)

Celková spotřeba energie.

Vzdálenost
(km, mile)

Celková najetá vzdálenost.2

—
Podíl práce
(%)

Procentní podíl pracovního času ve
srovnání s časem, po který je klíč v
poloze ON.2

—
Podíl jízdy (%) Procentní podíl jízdního času ve

srovnání s časem, po který je klíč v
poloze ON.2

—
Podíl
nakládání (%)

Procentní podíl nakládacího času ve
srovnání s časem, po který je klíč v
poloze ON.2

Data vzdálenosti lze kontrolovat v položkách zobrazení měření
hodin.
Pravidelně kontrolujte stav vidlicového vozíku a výsledky kontroly
používejte ke zvýšení pracovní efektivity.
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Obr. 62. Zobrazení měřiče vzdálenosti

Kontrola měsíčního stavu využívání a efektivního přidělování
vidlicového vozíku do potřebných pracovních oblastí atd.
Když také resetujete měření vzdálenosti, staré záznamy se
vymažou a nahradí záznamy, které existují v době resetování.

POZNÁMKA
Chcete-li zobrazit měření vzdálenosti, je nutná změna
nastavení. Kontaktujte svého autorizovaného prodejce.

Ukazatel zbývající kapacity baterie/displej stavu
regenerace
Zobrazuje zbývající kapacity baterie. Když je baterie zcela nabita,
svítí 8 dílků. Když zbývající kapacita baterie při práci vidlicového
vozíku klesá, svítí stále méně dílků.

Obr. 63. Displej zbývající kapacity baterie

1. Plné nabití: Úroveň 8 2. Klesá podle činnosti
vidlicového vozíku

POZNÁMKA
Jakmile se zobrazí výstražná značka upozorňující na
kapacitu baterie ( ) a nápis „Dobijte okamžitě“,
okamžitě dobijte baterii.

h
h
h
h

kWh
km

RESETLap Meter

KeyON
Working
Traveling
Loading
EnergyConsump.
Distance

RETURN

Now

h
h
h
h

kWh
km

RESETLap Meter

KeyON
Working
Traveling
Loading
EnergyConsump.
Distance

RETURN

Now

Push and hold 
”FN3”

1 2
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POZNÁMKA
Jestliže byste baterii používali do chvíle, kdy by se
vidlicový vozík už nerozjel, zkrátíte životnost baterie.
Baterii se vždy snažte dobít, než se úplně vybije.

Při regeneraci se také zobrazuje stav regenerace. Zobrazuje se
podle zbývající kapacity baterie.

Obr. 64. Příklad 1) V případě úrovně 8

t: 0,3 sekundy

Obr. 65. Příklad 2) V případě úrovně 5

t: 0,3 sekundy

Typy regenerace
Přepnutí zpět: Regenerace při použití spínače dopředu-dozadu

ve opačném směru než směr jízdy.

Akcelerátor-
vyp:

Regenerace, když je detekováno vypnutí
akcelerátoru uvolněním plynového pedálu při
jízdě.

Brzda: Regenerace při sešlápnutí brzdového pedálu při
jízdě.

Regenerace elektřiny se liší podle rychlosti jízdy a míry sešlápnutí
brzdového pedálu. Čím rychlejší je jízda, tím vyšší je elektrický
proud. Čím více sešlápnete brzdový pedál, tím vyšší je elektrický
proud.

POZNÁMKA
Nastavení regenerace lze provést v režimu
supervizora, viz Režim supervizora, strana 101.

Indikátor úhlu volantu a směru jízdy (model se 3 koly)/
tachometr/jednoduché měření zátěže
U modelu se 3 koly se úhel řízení zadního kola a směr jízdy
zobrazují, když je klíč v poloze ON a rychlost vidlicového vozíku je
3 km/h nebo nižší.
Tachometr se zobrazuje, když rychlost vidlicového vozíku
překročí 3 km/h.
U modelů se 4 koly se tachometr zobrazuje, když je spínač klíče v
poloze ON.

t t t

t t t
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Displej rychlosti vidlicového vozíku bliká jako upozornění na
rychlost.
Upozornění na rychlost vidlicového vozíku může mít 2 nastavení.
Když rychlost vidlicového vozíku přesáhne nastavenou rychlost
varování 1, zobrazuje se „Nadměrná rychlost“ a zní akustický
signál.
Když navíc rychlost vidlicového vozíku přesáhne nastavenou
rychlost varování 2, zobrazuje se „Nadměrná rychlost 2“ a zní
akustický signál.
Akustický signál se vypne, jakmile rychlost vidlicového vozíku
klesne pod nastavenou rychlost.

Tabulka 5. Indikátor úhlu řízení a směru jízdy

Řízení
Směr jízdy

Dopředu Neutrální Dozadu

Odbočení
doprava

Neutrální

Odbočení
doleva

Nastavitelný rozsah výstrahy rychlosti
Výstraha
rychlost 1:

5 až 25 km/h (3 až 15 mph).

Výstraha
rychlost 2:

1 až 25 km/h (1 až 15 mph).
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POZNÁMKA
Jednotka tachometru je km/h nebo mph. Jestliže
chcete změnit jednotku, obraťte se na autorizovaného
prodejce.

POZNÁMKA
Nastavení výstrahy rychlosti lze provést v režimu
supervizora, viz Režim supervizora, strana 101.

Jednoduché měření zátěže zobrazuje hmotnost 5 sekund po
dokončení operace zvedání a při rychlosti vidlicového vozíku 3
km/h (2 mph) nebo nižší. Jakmile operace klesání skončí,
jednoduché měření zátěže se nezobrazuje.
Když je nastaven alarm hmotnosti nákladu, jednoduché měření
zátěže bliká, když manipulujete se nákladem přesahujícím
nastavenou hmotnost. Kromě toho se zobrazuje „Nakládání
nadměrné hmotnosti“ a zní varovný akustický signál.
Okamžitě snižte hmotnost nákladu na nižší, než je alarm
hmotnosti nákladu.
Displej je uveden v krocích po 20 kg (40 lb). (příklady: 120 kg (240
lb), 140 kg (280 lb), 160 kg (320 lb), ···)
Jednotka zátěže lze přepnout na kg nebo lb.

POZNÁMKA
Nastavení alarmu hmotnosti zátěže lze provést
v režimu nastavení nákladního vozidla, viz Nastavení
alarmu hmotnosti nákladu / metoda nastavení .

POZNÁMKA
Když chcete změnit jednotku měření zátěže a
zobrazený čas, kontaktujte našeho autorizovaného
prodejce.

Ukazatel Eco (ukazatel Eco/zbývající hodiny/nic
nezobrazeno)

UPOZORNĚNÍ
Jako vodítko použijte pouze zbývající hodiny.
Současně zkontrolujte ukazatel zbývající kapacity
baterie. Navíc může být také skrytý.

Ukazatel Eco zobrazuje elektřinu m, která se momentálně
spotřebovává/regeneruje.

Vysvětlení hodnot měření Eco
Kladná: Elektřina, která se spotřebovává.

Záporná: Elektřina, která se nabíjí (stav regenerace).

POZNÁMKA
Pro informace o změně položek displeje viz Nastavení
vozíku, strana 116.
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POZNÁMKA
Zbývající hodiny se zobrazují, když změníte nastavení
displeje.

Obr. 66. Displej počítadla Eco

Zobrazení indikátoru dopředu-dozadu
Zobrazuje indikátor ve spojení se spínačem dopředu-dozadu.
Kromě toho, v případě modelu se 3 koly, se zobrazuje směr jízdy
u indikátoru úhlu volantu v kombinaci s indikátorem dopředu-
dozadu.

Obr. 67. Indikátor dopředu-dozadu

1. Stav dopředu
2. Neutrální stav

3. Stav dozadu

Obr. 68. Indikátor úhlu volantu

1. Dopředu
2. Neutrální

3. Dozadu

Výstražný symbol parkovací brzdy
Zobrazí se, když je spínač klíče v poloze ON a je použita
parkovací brzda.
Vypne se, když stisknete spínač uvolnění PKB a je uvolněna
parkovací brzda.

Eco meter

Remain hours

Hidden

Non-display

1 2 3

1 2 3
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Kromě toho, když opustíte sedadlo, aniž byste použili parkovací
brzdu, a uplyne čas (0 až 10 sekund), začne blikat kontrolka
parkovací brzdy a zazní výstražný akustický signál (varování
parkovací brzdy).

Obr. 69. Výstražný symbol parkovací brzdy

Výstražný symbol bezpečnostního pásu
Zobrazí se, pokud není bezpečnostní pás upevněn, když je
spínač s klíčem v poloze ON, a zhasne, když je bezpečnostní pás
upevněn.
Když není bezpečnostní pás upevněn, rozsvítí se výstraha
bezpečnostního pásu a zazní výstražný akustický signál.
Když upnete bezpečnostní pás, vypne se výstraha i akustický
signál.

Obr. 70. Výstražný symbol bezpečnostního pásu

POZNÁMKA
Při varování bezpečnostního pásu zní akustický signál
po dobu 30 sekund.

Režim napájení
Zobrazuje momentálně zvolený elektrický režim.

Obr. 71. Režim napájení

1. Displej režimu napájení 2. Každým stisknutím FN4
přepínáte mezi režimy

(Power mode display)

(Every pushing of FN4)

Push
”FN4”

Push
”FN4”

Push
”FN4”

Push
”FN4”
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Nastavení režimu napájení
Úroveň napájení při jízdě a hydraulickém řízení lze nastavit na
jeden ze čtyř režimů; E, P, H, a M.
Tovární nastavení úrovně pro jízdu a hydraulické ovládání: P
Individuálně nastavitelný rozsah lze nastavit na E, P nebo H.
Režim se přepíná v následujícím pořadí režimů, když stisknete
tlačítko FN4.

POZNÁMKA
Jakmile změníte nastavení režimu napájení, několikrát
použijte vidlicový vozík (při jízdě a při hydraulickém
ovládání) a zkontrolujte funkčnost.

1) E (úsporný režim)
Doba činnosti na jedno nabití je dlouhá a vozík je vhodný pro
dlouho trvající práci.

2) P (silný režim)
Tovární nastavení. Pohybová vzdálenost je dlouhá a vozík je
vhodný pro práci, pro kterou se požaduje síla a rychlost.

3) H (velmi silný režim)
Režim vhodný pro práci, při níž se vyžaduje vysoká síla v krátkém
čase. Je vhodný pro rychlé pohyby a při přenášení těžkých
nákladů.

4) M (manuální režim)
Úroveň síly při jízdě a hydraulickém ovládání lze individuálně
nastavit v souladu s daným prostředím a stavem.

POZNÁMKA
Nastavení lze provést v režimu supervizora, viz Režim
supervizora, strana 101.

Režim rychlosti jízdy (želva: režim pomalé jízdy)
Jestliže se nic nezobrazí, je zvolen režim normální jízdní rychlosti.
Jestliže se nezobrazuje želva, je zvolen režim pomalé jízdní
rychlosti.
Když stisknete spínač FN3 (symbol želvy), displej se přepne.
V režimu normální jízdní rychlosti a režimu pomalé jízdní rychlosti
(želva) můžete pro oba nastavit maximální rychlost.
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Obr. 72. Režim jízdní rychlosti

1. Stiskněte FN3 (symbol
želvy)

Režim normální jízdní rychlosti
Továrně
nastavená
rychlost:

20 km/h (12 mph).

Rozsah
nastavení:

5 až 25 km/h (3 až 15 mph).

Režim pomalé rychlosti (želva)
Továrně
nastavená
rychlost:

5 km/h (3 mph)

Rozsah
nastavení:

3 až 15 km/h (2 až 9 mph)

POZNÁMKA
Nastavení změny maximální rychlosti lze provést v
režimu supervizora, viz Režim supervizora, strana 101.

Displej horizontálního náklonu (volitelný)
Během funkce náklonu se rozsvítí displej horizontálního náklonu,
jakmile bude náklon blízko vyrovnání náklonu.

Obr. 73. Displej horizontálního náklonu

1. Bez displeje 2. Svítí: Stav vyrovnání
náklonu

1

21
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Displej chybového varování
Když je klíč otočen do polohy ON, když jsou při používání
detekovány abnormality nebo když je generováno nastavené
varování, na normální obrazovce na panelu ukazatelů se zobrazí
chyba nebo varování. Když v tomto stavu stisknete FN1, změní se
na celoobrazovkové zobrazení. Avšak některé na některých
zobrazeních chyb/varování jsou položky, které na celé obrazovce
nejsou. Kromě toho, když stisknete FN2 na normální obrazovce,
když se objevila chyba nebo varování, zobrazí se normální
obrazovka (zobrazení hodin nebo provozního času). Jestliže
chyba/varování trvá, zobrazení chyby/varování se vrátí na
normální obrazovku. Informace o změně obrazovky viz Obr. 74.
Jedna chyba/varování.
Jakmile vyřešíte příčinu chyby/varování, automaticky se vrátí
normální zobrazení.
Kromě toho se rozsvítí kontrolka LED spolu se zobrazením chyby
nebo varování a zadní akustický signál.
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Obr. 74. Jedna chyba/varování

POZNÁMKA
Při výskytu více chyb/varování jsou chyby/varování s vyšší prioritou než jiné zobrazené chyby/varování indikovány značkami
trojúhelníku ukazujícími vlevo. Jestliže se vyskytnou chyby/varování s nižší prioritou, jsou indikovány značkami trojúhelníku
ukazujícími vpravo.

(Display example) when there is one error/warning
(Full screen display) (Normal screen: Message display)

Push ”FN5” or
when the error/

warning is continuing,
after 10 seconds have passed

Push ”FN1” or when an error/
warning is continuing,

after 10 seconds have passed 

Push
”FN1”RETURN

Interlock system operation
Please return to neutral

9:37 Tue., 24   MayPlease return to neutral
Push
”FN2”
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Obr. 75. Více chyb/varování

(Display example) when there are multiple errors/warnings

Interlock system operation
Please return to neutral

Please Charge immediately

RETURN RETURN

Push
”FN3”

Push
”FN3”

Push
”FN4”

Push
”FN4”

RETURN

373
Overheat

Traction inverter temp. sensor
High

RETURN

473
Overheat

Traction inverter temp. sensor RH
High

RETURN

573
Overheat

Loading inverter temp. sensor RH
High
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Table 6. Seznam zobrazených chyb/varování

Zobrazení na celou obrazovku Zobrazené zprávy Popis Opatření
Zobrazí se, když spínač FN
použijete nesprávně.

Uvolněte prst z tlačítka, které
tisknete.

Zobrazuje se, když je kontrolér
přehřátý.
Trojciferné číslo se liší podle
typu kontroléru.

Okamžitě přerušte činnost a
zaparkujte na dobře větraném a
bezpečném místě, kde
neprocházejí lidé ani neprojíždějí
jiná vozidla, a nechte kontrolér
nebo motor vychladnout, až
zobrazení zmizí.

Zobrazuje se, když je motor
přehřátý.
Trojciferné číslo se liší podle
typu motoru.

Okamžitě přerušte činnost a
zaparkujte na dobře větraném a
bezpečném místě, kde
neprocházejí lidé ani neprojíždějí
jiná vozidla, a nechte kontrolér
nebo motor vychladnout, až
zobrazení zmizí.

V řídicím systému se vyskytly
abnormality. Některé funkce
jízdy/hydraulického ovládání/PS
nefungují. Trojciferné číslo se liší
podle částí řídicího systému.

Když se zobrazí abnormality,
okamžitě zastavte činnost,
kontaktujte hlavního
administrátora a dejte vozík
zkontrolovat našemu
autorizovanému prodejci.

Please release the button

473
Overheat

Traction inverter temp. sensor RH
High

Controller overheated

471
Overheat

Traction motor temp. sensor RH
High

Motor overheated

450
Please call service
Traction FET RH

Short

450        Please check
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Seznam zobrazených chyb/varování (pokrač.)

Zobrazení na celou obrazovku Zobrazené zprávy Popis Opatření
Zobrazí se, když se objeví
varování před odpojením
čerpadla nebo zastavením
čerpadla, viz Značka výstrahy
kapacity baterie, strana 93.

Okamžitě zastavte činnost a
nabijte baterii.

Zobrazí se v době výstrahy
zámku při nízkém napětí, viz
Značka výstrahy kapacity baterie,
strana 93.

Okamžitě zastavte činnost a
nabijte baterii.

Zobrazí se v době výstrahy
blokování jízdy, viz Ovládání
blokování jízdy, strana 70.

Umístěte spínač pohybu
dopředu-dozadu do neutrální
polohy nebo sejměte nohu z
plynového pedálu.

Zobrazí se v době výstrahy
blokování hydraulického
ovládání, viz Ovládání
hydraulického blokování, strana
71.

Umístěte páku hydraulického
ovládání (typ s mechanickým
ovládáním) nebo spínač
hydraulického ovládání (typ s
prstovým ovládáním) do
neutrální polohy.

Please charge immediately

Please charge immediately

Abnormal status of battery

Abnormal status of battery

Interlock system operation
Please return to neutral

Please return to neutral

Interlock system operation
Please release hyd lever

Please release hyd lever
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Seznam zobrazených chyb/varování (pokrač.)

Zobrazení na celou obrazovku Zobrazené zprávy Popis Opatření
Zobrazuje se, když množství
kapaliny v nádržce posilovače
řízení je nedostatečné (pouze
modely se 4 koly).

Když se zobrazí toto varování,
okamžitě nechte množství
kapaliny a únik kapaliny
zkontrolovat u našeho
autorizovaného prodejce.

— Zobrazí se, když rychlost
přesahuje nastavené „Varování
rychlost 1“.

—

— Zobrazí se, když rychlost
přesahuje nastavené „Varování
rychlost 2“.

—

— Zobrazí se, když náklad
přesahuje nastavený „Alarm
hmotnosti nákladu“.

—

— Zobrazí se, jakmile příčina
varování pomine.

—

Značka výstrahy kapacity baterie
Jakmile zbývající kapacita baterie klesne na „úroveň 1“, panel
ukazatelů zobrazuje „Vykřičník“ a zprávu „Okamžitě dobijte“
(varování před odpojením čerpadla).

Jestliže budete vidlicový vozík stále používat, když zbývající
kapacita baterie je na úrovní 1 a když uplyne předvolený čas,
blokování hydraulického ovládání deaktivuje páky hydraulického
ovládání, zvedací a spouštěcí, náklon dopředu a náklon dozadu a
nebude možné použít přídavné zařízení (je-li ve výbavě)
(varování před odpojením čerpadla).

RETURN

Power steering fluid shortage

Over speed

Overspeed 2

Over weight loading

Warning cause gone
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Když přepnete klíč do polohy OFF a znovu do polohy ON,
varování před odpojením čerpadla se resetuje a hydraulické
ovládání bude znovu fungovat.
Jestliže jej budete dále používat bez dobití baterie, napětí baterie
klesne pod provozní napětí, aktivuje se funkce ochrany před
nízkým napětím, elektrický obvod celého vidlicového vozíku se
odpojí a vidlicový vozík se zastaví (nebude možné provádět jízdu,
hydraulické ovládání, řízení) (varování před nízkonapěťovým
zámkem). V této době je na panelu ukazatelů „Vykřičník“ a nápis
„Abnormální stav baterie“.
Když přepnete klíč do polohy OFF a znovu do polohy ON,
varování před nízkonapěťovým zámkem se resetuje a vidlicový
vozík bude znovu fungovat.

UPOZORNĚNÍ
Jestliže byste baterii používali až do varování před
nízkonapěťovým zámkem, baterie by se vybila příliš,
takže by se zkracovala životnost baterie.

Doba do varování před odpojením čerpadla
Tovární
nastavení:

10 minut.

Rozsah
nastavení:

1 až 20 minut.

POZNÁMKA
Občas při práci zkontrolujte ukazatel zbývající kapacity
baterie a baterii okamžitě dobijte, když se objeví nápis
„Výstraha kapacity baterie“ a „Okamžitě dobijte“.

POZNÁMKA
Jestliže chcete změnit nastavenou dobu, obraťte se na
svého autorizovaného prodejce.

94



POČÍTACÍ/MĚŘICÍ PANEL VOZÍKU 9

Logika normální obrazovky

Obr. 76. Logika normální obrazovky

Key switch OFF state

Key switch
On

(Password function mode)

(Display at the time of setting)

(Display at the time of setting)

EXIT

(Display at the time of setting)

(Display at the time of setting)

(PIN code function mode)(PIN code function mode)

Pre-operation check

Pre-operation check
01 Wheels/Tires NG
02 Mast NG
03 Forks NG
04 Seat NG
05 Brakes NG
06 Electrical NG
07 Warning label NG
08 Hydraulics NG

Service reminder

Password

PIN Code

Service reminder maintenance period

00 00

00 00

Normal screen
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Připomínka servisu

1) Stiskněte jednou spínače FN nebo počkejte 15 sekund nebo
jeďte, aby se zobrazila normální obrazovka panelu ukazatelů.

2) Normální obrazovka panelu ukazatelů.
Jakmile uplyne předvolená doba pro kontrolu, na panelu
ukazatelů se zobrazí „Zavolejte opraváře“.

POZNÁMKA
Nastavení servisní připomínky lze provést v režimu
supervizora, viz Režim supervizora, strana 101.

Položka zobrazená na panelu ukazatelů se liší podle nastavení,
viz tabulku níže.

Na displeji Popis
OFF Funkce se nepoužívá.
Počítadlo
hodin

Podle délky činnosti (celková provozní doba
před dalším servisem).

Datum Konkrétní datum (datum dalšího servisu).

Dřívější Dřívější z dvou uvedených (v tomto případě z
celkového provozního času a data).

Kontrola před operací

UPOZORNĚNÍ
Když byly zjištěny abnormality, okamžitě kontaktujte
našeho autorizovaného prodejce a nechte vozík
opravit.

UPOZORNĚNÍ
Jestliže byste vozík používali i s přítomnými
abnormalitami, mohlo by to způsobit nehodu.

Service reminder maintenance period
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Obr. 77. Obrazovka kontroly před operací

Jestliže je nastavena kontrola před operací, každý den se zobrazí
obrazovka kontroly před operací poté, co spínač klíče otočíte do
polohy ON. Když je každá položka při aktuální kontrole normální,
změňte „NG“ na „OK“, a když byly zjištěny abnormality, ponechte
„NG“ tak, jak je.

POZNÁMKA
Nastavení kontroly před operací lze provést v režimu
supervizora, viz Režim supervizora, strana 101.

POZNÁMKA
Pro nastavení; nepoužívat kontrolu před operací, nebo
ji používat. V případě jejího použití nastavte čas pro
implementaci kontroly. Jestliže tato funkce nefunguje,
když bylo nastaveno použití kontroly před operací,
kontaktujte našeho autorizovaného prodejce.

POZNÁMKA
Vidlicový vozík bude fungovat i s jedním výsledkem
kontroly „NG“, viz Každodenní péče, strana 144.

Č. Položka na
displeji

Obsah kontroly

01 Kola/pneu Kontrola poškození pneumatik a ráfků.
Kontrola povolení matic kol.

02 Sloupec Kontrola povolení pojistné matice válce
náklonu.
Kontrola poškození opěrky a kontrola
povolení upevňovacích šroubů.
Kontrola napnutí a prodloužení
zvedacího řetězu.
Kontrola provozních podmínek sloupce.

OK

(Normal screen)

After completing the
inspection of all items,

push ”FN5”

Push
”FN1”

EXIT

Pre-operation Check
09 Chassis/Body NG

Pre-operation Check
01 Wheels/Tires NG
02 Mast NG
03 Forks NG
04 Seat NG
05 Brakes NG
06 Electrical NG
07 Warning Labels NG
08 Hydraulics NG

10 Battery NG
11 Steering NG

EXIT

Push
”FN2”

Push
”FN2”Push

”FN1”

Push
”FN3”

Push
”FN4”
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Č. Položka na
displeji

Obsah kontroly

03 Vidlice Kontrola ohnutí, prasknutí a opotřebení
vidlic.

04 Sedadlo Kontrola poškození sedadla a
bezpečnostního pásu.

05 Brzdy Kontrola účinnosti brzd.
06 Elektrický Kontrola poškození a funkce kontrolek/

indikátorů.
07 Výstražné štítky Kontrola poškození výstražného štítku.

08 Hydraulika Kontrola hladiny hydraulického oleje.
Kontrola úniku oleje v části
hydraulického potrubí.

09 Podvozek/
Karosérie

Kontrola povolení instalačních šroubů
C/W.
Kontrola poškození karosérie
vidlicového vozíku.

10 Baterie Kontrola úniku elektrolytu v baterii.
Kontrola objemu elektrolytu baterie.

11 Řízení Kontrola povolení volantu.
Prohlídka provozní síly řízení.
Kontrola funkcí řízení.
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Režim přihlášení
(režim funkce hesla, režim funkce kódu PIN)

POZNÁMKA
Když jsou nastavena obě hesla a kód PIN, je nutné přihlásit se s heslem i kódem PIN v pořadí přihlášení heslem a přihlášení
kódem PIN. Když zadáváme heslo výše, zobrazí se režim supervizora po zadání hesla supervizora (6 číslic), viz Režim
supervizora, strana 101.

Obr. 78. Obrazovka přihlášení

When the key switch is OFF Logon screen

PIN code entry

Password entry0 0 0 0 4

40 0 0 0

Turn the
key switch ON

After entering the password or PIN code, push ”FN5” to enter it.
When it is a correct code, the normal screen is displayed.

ENTER

ENTER

Password Password

PIN Code PIN Code
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POZNÁMKA
Jestliže je nesprávné heslo nebo kód PIN, zobrazí se následující chyby. Zadejte heslo nebo kód PIN znovu. Ukazatel se
zamkne, pokud 3krát zadáte chybně; otočte spínač klíče do polohy OFF a poté znovu ON.

Obr. 79. Zobrazení chyby přihlášení

Když nastavíte režim přihlášení, můžete omezit operátory, kteří mohou s vidlicovým vozíkem pracovat. Nastavení lze provést v režimu
supervizora, viz Režim supervizora, strana 101.

Obr. 80. Zadání hesla

Zadejte heslo a číslice kódu PIN samostatně (oblast, která bliká).

Password Error PIN Code Error

Password

ENTER

4
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Hodnota nastavení se zvyšuje stisknutím FN1 a snižuje stisknutím FN2, změňte ji na hodnotu nastavení, která byla nastavena pro
každou číslici.
Kromě toho se číslice posouvá doprava stisknutím FN3 a doleva stisknutím FN4.
Jsou 2 typy režimů přihlášení:
• Režim funkce hesla.

• Režim funkce kódu PIN.
Pro registrační čísla každého režimu viz následující tabulku.

Table 7. Registrační čísla

Režim funkce Číslo
Heslo 1 osoba
Kód PIN 100 osob

POZNÁMKA
Když jsou nastavena obě hesla a kód PIN, je nutné přihlásit se s heslem i kódem PIN v pořadí přihlášení heslem → přihlášení
kódem PIN.

POZNÁMKA
Položku vlastností vidlicového vozíku lze nastavit a spravovat pro každého operátora. Zkontrolujte režim supervizora týkající
se položky.

Režim supervizora
Viz Zadání hesla supervizora, strana 107.
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Obr. 81. Režim supervizora

Viz Table 8. Nastavení vozíku, strana 109.
Viz Table 9. Kontrola před operací, strana 111.

When the key switch is OFF

Turn the key switch ON while holding down FN5. 

Please release the button 

Password 

The password entry screen appears by holding down FN5 in this state. 

Next page

Enter the supervision password (6 digits).0 0 0 0
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POZNÁMKA
Položky kontroly jsou pouze nastavené položky, takže je nemůžete měnit.

Obr. 82. Nastavení vozíku a nastavení kontroly před operací

Viz Table 10. Nastavení letního času (volitelné), strana 111.
Viz oddíl Table 11. Nastavení přihlášení, strana 112 a Dodatek k položce nastavení přihlášení, strana 114.
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page

(Setting main item) (Setting sub item)

Move
the cursor to
EXIT and
push ”FN5”

Move
the cursor to
EXIT and
push ”FN5”

Push
”FN5”

SELECT

Supervisor Mode Truck adjustment

Truck adjustment

Summer time setting
Logon setting

Service Reminder

Low travel speed mode OFF

Pre-operation check

Opening time On
Function select
Exit

8.00

Power mode P
Travel accel level 6Travel accel level 6
Loading accel level 6
Switch back RB level 6
Accel off RB level 6

Operation record

Pre-operation check

Supervisor Mode

Truck adjustment

Summer time setting
Logon setting

Service Reminder
Operation record

Pre-operation check

SELECT

SELECTSELECT

Push
”FN5”

Push
”FN1”

Push
”FN2”

Push
”FN1”

Push
”FN2”

Next page Next page
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Obr. 83. Letní čas a nastavení přihlášení

Viz Měření hodin a měření vzdálenosti, strana 78.
Viz Table 13. Připomínka servisu, strana 113.

Previous
page

(Setting sub-item)(Setting main-item)

Supervisor Mode Summer Time Setting

Function setting
Offset
Start date
End date

ON
0.5h
3/30

10/26
Exit

Truck adjustment
Pre-operation check
Summer time setting
Logon setting
Operation record
Service Reminder

Truck adjustment
Pre-operation check
Summer time setting
Logon setting
Operation record
Service Reminder

ON

ON

60 min

1234Password setting
Password function

PIN code function
Operator ID
Operator truck adjustment
Logon enabled time

SELECT SELECT

SELECTSELECT

Push
”FN2” Push

”FN1”

Push
”FN5”

Move
the cursor to
EXIT and
push ”FN5”

Move
the cursor to
EXIT and
push ”FN5”

Push
”FN5”

Push
”FN1”

Push
”FN2”

Previous
page

Next page Next page
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Obr. 84. Nastavení provozního záznamu a servisní připomínky

Previous
page

Previous
page

Next page

(Setting main item) (Setting sub-item)

Move the
cursor to
EXIT and
push ”FN5”

Move the
cursor to
EXIT and
push ”FN5”

Push
”FN1”

Push
”FN2”

Push
”FN1”

Push
”FN1”

Push
”FN2”

Push
”FN2”

Push
”FN5”

Supervisor Mode

Travel hours
Work hours
Key ON ours h1055.7

959.8
899.0
149.1

2092.7
3175.8

h
h
h

kWh
km

Loading hours
Energy consumption
Distance

Pre-operation check
Truck adjustment

Summer time setting
Logon setting
Operation record
Service Reminder

Pre-operation check
Truck adjustment

Summer time setting
Logon setting
Operation record
Service Reminder

Supervisor Mode Service Reminder

Reminder setting Earlier
Hourmeter 99999.9 h
Date

EXIT

EXITSELECT

SELECT

3/12

Operation Record

Push
”FN5”
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POZNÁMKA
Stiskem FN1 nebo FN2 posunete kurzor nahoru nebo dolu na obrazovce a změníte hodnotu nastavení.

Obr. 85. Změna hodnoty nastavení

Previous
page

Return to top

Push
”FN2”

Push
”FN2”

(Setting main item)

Supervisor Mode

Truck adjustment
Pre-operation check
Summer time setting
Logon setting
Operation record
Service reminder

SELECT
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Zadání hesla supervizora

Obr. 86. Zadejte heslo a kód PIN supervizora

1. Stiskněte FN3 2. Stiskněte FN4

Zadejte heslo a číslice kódu PIN samostatně (oblast, která bliká).
Číselná hodnota se zvyšuje stisknutím FN1 a snižuje stisknutím FN2, změňte ji na hodnotu číselnou hodnotu, která byla nastavena pro
každou číslici.

1 

2 
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Kromě toho se číslice posouvá doprava stisknutím FN3 a doleva stisknutím FN4.
Jakmile zadáte 4. číslici, 5. číslice se nastavuje stisknutím FN3. Na 4. číslici se vrátíte stisknutím FN4. Jakmile zadáte 6. číslici, po
stisknutí Enter (FN5) se zobrazí režim administrátora
Jakmile zadáte 5. a 6. číslici, data záznamu 1. a 2. číslice budou uložena.
Jestliže jde o stejné číselné hodnoty jako v 1. a 2. číslici, změňte je na jiné číselné hodnoty a potvrďte je.

POZNÁMKA
Jestliže zadané číselné hodnoty budou stejné, aniž byste je změnili, dojde k chybě.

POZNÁMKA
Doporučujeme, abyste 1. a 5. číslici a 2. a 6. číslici nastavili pokud možno na jiné číselné hodnoty.
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Seznam položek nastavení

POZNÁMKA
Položky nastavení s hvězdičkou *) v následující tabulce lze také nastavovat v normálním režimu. Když se nastavení změní v
tomto režimu administrátora nebo v normálním režimu, nastavení položek se změní v obou režimech.

Table 8. Nastavení vozíku
Nastavení podpoložky Tovární nastavení Rozsah nastavení Poznámky
*) Režim pomalé rychlosti OFF OFF, ON Zapněte funkci pomalé jízdy vozíku (želva) (ON)

nebo ji nezapínejte (OFF).

*) Režim napájení P E, P, H, M -

*) Úroveň zrychlení jízdy 6 1 až 8 -

*) Úroveň zrychlení
nakládání

6 1 až 8 -

Úroveň zpětného sepnutí
RB

6 1 až 8 Čím vyšší je číselná hodnota, tím vyšší je
regenerační brzdná síla Přepnout zpět RB úroveň 6
1 až 8.

Zrychlení vyp RB úroveň 6 1 až 8 Čím vyšší je číselná hodnota, tím vyšší je
regenerační brzdná síla Zrychlení vyp RB úroveň 1
až 8.

Úroveň RB brzdy3 OFF OFF, 1 až 8 U tohoto modelu není nastaveno.

Rychlost plížení 2,5 km/h (1,5 mph) 0 až 5,0 km/h (0 až 3,1
mph)

U tohoto modelu není nastaveno.

109

3. Bez zobrazení.
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Nastavení vozíku (pokrač.)

Nastavení podpoložky Tovární nastavení Rozsah nastavení Poznámky
Limit pomalé rychlosti 5 km/h (3 mph) 3 až 15 km/h (2 až 9 mph) Omezení nastavení maximální rychlosti jízdy.

Limit max rychlosti jízdy 20 km/h (12 mph) 5 až 25 km/h (3 až 15
mph)

Nastavení maximální rychlosti jízdy pro režim
normální rychlosti jízdy.

Limit jízdního výkonu 100 (%) 70 až 100 (%) Limit výkonu jízdního systému. Příliš malá hodnota
nastavení vede k tom, že vozík má jen malou
schopnost stoupat.

Úroveň jízdního výkonu M P E, P, H Nastavení hodnoty režimu jízdního výkonu na
úroveň M.

Výstraha rychlost 1 25 km/h (15 mph) OFF, 5 až 25 km/h (3 až
15 mph)

Nastavení výstrahy rychlosti 1.

Výstraha rychlost 2 25 km/h (15 mph) OFF, výstraha rychlost 1
až 25 km/h (15 mph)

Nastavení výstrahy rychlosti 2.

Rychlost zvedání 100 (%) 1 až 100 (%) Nastavení rychlosti zvedání sloupce.
Příliš malá hodnota nastavení může zabránit
zvedání naloženého sloupce.

Rychlost klesání 23 (%) 0 až 100 (%) Nastavení rychlosti klesání sloupce (pouze vidlicové
vozíky s prstovým ovládáním).

Rychlost naklápění 35 (%) 1 až 100 (%) Nastavení rychlosti naklápění.

Připoj 3. rychlost 50 (%) 1 až 100 (%) Nastavení rychlosti přídavného zařízení (pro 3.
cívkový ventil).

Limit nakládacího výkonu 100 (%) 70 až 100 (%) Omezení výkonu celého systému manipulace s
nákladem.

Úroveň nakládacího výkonu
M

P E, P, H Nastavení úrovně nakládacího výkonu M.
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Nastavení vozíku (pokrač.)

Nastavení podpoložky Tovární nastavení Rozsah nastavení Poznámky
*) Alarm hmotnosti nákladu 5000 kg (9960 lb) OFF, 20 až 5000 kg (40

až 9960 lb)
KROK: 20 kg (40 lb)

Konec Vrací se do hlavní položky nastavení.

Table 9. Kontrola před operací

Nastavení podpoložky Tovární nastavení Rozsah nastavení Poznámky
Výběr funkce OFF OFF, ON Nastavení předoperační kontroly (kontrola).

Doba otevření 0:00 0:00 až 23:59 Nastavení času pro implementaci kontroly před
operací (kontrola).

Konec Vrací se do hlavní položky nastavení.

Table 10. Nastavení letního času (volitelné)

Nastavení podpoložky Tovární nastavení Rozsah nastavení Poznámky
Výběr funkce OFF OFF, ON Nastavení funkce letního času.
Posun 1,0 h 0,0 až 5,0 h KROK: 0,1 h

Nastavení rozdílu letního času.
Datum začátku 3/30 1/1 až 12/31 Nastavení data začátku letního času.
Datum konce 10/26 1/1 až 12/31 Nastavení data konce letního času.
Konec Vrací se do hlavní položky nastavení.
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Table 11. Nastavení přihlášení

Nastavení podpoložky Tovární nastavení Rozsah nastavení Poznámky
Funkce hesla OFF OFF, ON Nastavení režimu funkce hesla.
Nastavení hesla Vyžádejte si

autorizovaného prodejce.
Vyžádejte si
autorizovaného prodejce.

Nastavení hesla režimu funkce hesla.

Funkce kódu PIN OFF OFF, ON Nastavení režimu funkce kódu PIN.
ID operátora Poznámka4 Poznámka4 Nastavení ID operátora.
Nastavení operátora vozíku V části Table 8. Nastavení vozíku, strana 109

naleznete, která nastavení lze provést pro každého
operátora.

Doba povolení přihlášení OFF OFF, 1 až 60 min Nastavení efektivní doby přihlášení.

Heslo supervizora Vyžádejte si
autorizovaného prodejce.

Vyžádejte si
autorizovaného prodejce.

Nastavení hesla supervizora.

Konec Vrací se do hlavní položky nastavení.

Table 12. Záznam operace

Nastavení podpoložky Tovární nastavení Rozsah nastavení Poznámky
Poznámka5 Poznámka5 Poznámka5
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4. Viz Dodatek k položce nastavení přihlášení, strana 114.
5. Zobrazuje stejnou položku, jaká je zobrazena v Měření hodin a měření vzdálenosti, strana 78.
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Table 13. Připomínka servisu

Nastavení podpoložky Tovární nastavení Rozsah nastavení Poznámky
Nastavení připomínky Poznámka6 Poznámka6 Kontrola nastavení servisní připomínky.

Hodiny Poznámka6 Poznámka6 Kontrola nastavení provozní doby pro další kontrolu.
Datum Poznámka6 Poznámka6 Kontrola nastavení data pro další kontrolu.
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6. V této položce lze zkontrolovat nastavení. Viz Připomínka servisu, strana 96. Pokud je nutné nastavení upravit, obraťte se na autorizovaného
prodejce.
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Dodatek k položce nastavení přihlášení

ID operátora

Číslo operátora: Č. operátora k nastavení kódu PIN se nastaví.

Nastavení kódu PIN: Kód PIN s č. operátora nastavený výše se nastaví.

Výchozí nastavení: Kód PIN výše se resetuje.

Nastavení operátora vozíku

Číslo operátora: Č. operátora k nastavení kódu PIN se nastaví.

Následující položky: Pro každého operátora lze nastavit stejné položky jako Table 8. Nastavení vozíku, strana 109.
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Obr. 87. Nastavení přihlášení
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Nastavení vozíku
Viz Nastavení nakládání, strana 120.
Viz Nastavení úrovně zrychlení, strana 123.
Viz Informace na displeji, strana 125.

Obr. 88. Logika obrazovky nastavení vozíku

Viz Hodiny a alarm, strana 130.
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Viz Nastavení kapacity baterie, strana 133.

POZNÁMKA
Když budete chtít změnit položku v podpoložce nastavení vozíku, posuňte kurzor stisknutím FN1 nebo FN2, a stisknutím FN5
zvolte položku.

Obr. 89. Logika obrazovky nastavení vozíku (pokračování)

Previous
page

Previous
page

Push
”SELECT”

(FN5)

Push
”SELECT”

(FN5)

Move
the cursor to
EXIT and
push ”FN5”

Move
the cursor to
EXIT and
push ”FN5”

Move the cursor to EXIT
and push ”FN5”

Push
(FN1)

Push
(FN2)

Push
(FN1)

Push
(FN2)

Push
(FN1)

Push
(FN2)

(Truck setting main item screen) (Truck setting sub-item screen*)

Truck Setting Clock / Alarm

Battery

Battery Capacity       400Ah
Exit

Loading Clock

Alarm1 OFF
OFF
OFF
OFF

2017/1/1Sun.
0:00 24-hour

Alarm2
Alarm3
Alarm4

Accelerating level
Display information
Clock / Alarm
Battery
Exit

SELECT SELECT

SELECT

Truck Setting

Truck Setting

(Return to top)

Loading
Accelerating level
Display information
Clock / Alarm
Battery
Exit

SELECT

Loading
Accelerating level
Display information
Clock / Alarm
Battery
Exit

SELECT
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Tabulka 14. Seznam položek nastavení vozíku

Nastavení hlavní
položky

Nastavení podpoložky Tovární
nastavení

Rozsah nastavení Poznámky

Nakládání Náklon horizontální NO Začátek, Nastavení, Hotovo,
Chyba

"_“

Nastavení měření
zatížení 0

NO Začátek, Nastavení, Hotovo,
Chyba

Volba

Alarm hmotnosti
nákladu

OFF OFF, 20 až 5000(kg), (OFF, 40 až
9960(lb))

Krok: 20 kg (40 lb)

Konec — Vrací se do hlavní položky
nastavení.

Úroveň zrychlení Úroveň zrychlení jízdy 6 1 až 8 Krok: 1

Úroveň zrychlení
nakládání

6 1 až 8 Krok: 1

Úroveň síly řízení 5 1 až 8 Krok: 1

Úroveň síly řízení při
jízdě

3 1 až 4 Krok: 1

Konec — Vrací se do hlavní položky
nastavení.
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Tabulka 14. Seznam položek nastavení vozíku (pokr'ač.)

Nastavení hlavní
položky

Nastavení podpoložky Tovární
nastavení

Rozsah nastavení Poznámky

Informace na displeji Volba počítadla hodin KlíčON KlíčON, Práce, Jízda, Náklad,
Energie, Vzdálenost, KlíčON
(Lap), Práce (Lap), Jízda (Lap),
Náklad (Lap), Energie (Lap),
Vzdálenost (Lap)

Měření vzdálenosti: Volitelné

Volba počítadla Eco Počítadlo Eco Počítadlo Eco, Zbývají hodiny,
Nezobrazeno

Osvětlení displeje 5 1 až 10 Krok: 1

Konec — Vrací se do hlavní položky
nastavení.

Hodiny/Alarm Hodiny (24hodinový
displej)

Volba displeje: 24 hodin, 12 hodin

Alarm 1 OFF Volitelné nastavení
Alarm 2 OFF Volitelné nastavení
Alarm 3 OFF Volitelné nastavení
Alarm 4 OFF Volitelné nastavení
Alarm 5 OFF Volitelné nastavení
Alarm 6 OFF Volitelné nastavení
Konec — Vrací se do hlavní položky

nastavení.
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Tabulka 14. Seznam položek nastavení vozíku (pokr'ač.)

Nastavení hlavní
položky

Nastavení podpoložky Tovární
nastavení

Rozsah nastavení Poznámky

Baterie Kapacita baterie Nastavte na
kapacitu
namontované
baterie.

200 až 1000 (Ah)

Konec Vrací se do hlavní položky
nastavení.

Konec Vrací se na normální obrazovku.

Nastavení nakládání

Nastavení horizontálního náklonu a měření zatížení 0
Systém vyrovnávání náklonu slouží k nastavení sloupce bez nákladu do vertikální polohy. V této poloze je při práci náklad nakládán.
Úhel, pod nímž je sloupec vyrovnáván, se může podle požadavků vaší aplikace měnit.
Nastavení měření zátěže 0 je v jednoduchém měření zátěže nastaveno na „0“.
Jestliže chcete měřit hmotnost zátěže, pouze když používáte přebírací stojan nebo paletu, implementujte nastavení „0“ se zvednutou
paletou či přebíracím stojanem.

Stav vidlicového vozíku
• Vidlice je zvednuta cca 300 mm (11,81 in) od země bez zátěže (zátěž: 0 kg (01 lb)).

• Sloupec je umístěn vertikálně.
Obrázek uvádí horizontální náklon jako referenci. Nastavení měření zátěže 0 lze také provést podobným postupem.
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1) Když je zvolen horizontální náklon nebo nastavení měření zátěže 0 (po stisknutí FN5), zobrazí se „Start?“.
2) Když stisknete FN5, provede se nastavení polohy vyrovnání náklonu nebo výpočtu táry (0 kg a 0 lb).
3) Jestliže je nastavení nesprávné, zkontrolujte stav vidlicového vozíku a proveďte nastavení znovu.

Loading

SELECT

Push
”FN5”

Push
”FN5” Auto

Push
”FN5”

Push”FN5” or
after 2 seconds

SELECT

Start Setting

Error

Complete

RETURN

RETURN

Tilt horizontal
Load meter 0 setting
Alarm load weight    OFF
Exit

Tilt horizontal
Load meter 0 setting
Alarm load weight    OFF
Exit

Tilt horizontal
Load meter 0 setting
Alarm load weight    OFF
Exit

Tilt horizontal
Load meter 0 setting
Alarm load weight    OFF
Exit

Tilt horizontal
Load meter 0 setting
Alarm load weight    OFF
Exit
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Nastavení alarmu hmotnosti nákladu / metoda nastavení
Alarm hmotnosti nákladu je funkce, kterou se nastavuje limit pro hmotnost přenášeného nákladu a operátor je informován o nadměrném
nákladu, když hmotnost přesahuje nastavenou hmotnost.

1) Změňte hodnotu nastavení „Alarm hmotnosti nákladu“ z „OFF“ na danou hmotnost a používejte ji. Hmotnost se nastavuje v krocích
po 20 kg (40 lb).

2) Stiskem FN1 zvýšíte číselnou hodnotu v krocích po 20 kg (40 lb).
3) Stiskem FN2 snížíte číselnou hodnotu v krocích po 20 kg (40 lb).

POZNÁMKA
Pokud nebudete 10 sekund používat, hodnota nastavení se zruší. V tomto případě implementujte znovu nastavení
hmotnosti.

SELECT ENTER RETURN

Push ”FN5”

Push ”FN2”

OFF

20 (kg) (40 (lb))

80 (kg) (200 (lb))

3800 (kg) (8400 (lb))

5000 (kg) (9960 (lb))

Push ”FN1”

In the case
of non-operation
for 10 seconds

(Load confirmation)

Push ”FN5”
for confirming the load

Push ”FN5” or the screen
returns after 2 seconds

Tilt horizontal
Load meter 0 setting
Alarm load weight    OFF
Exit

Tilt horizontal
Load meter 0 setting
Alarm load weight    OFF
Exit

Tilt horizontal
Load meter 0 setting
Alarm load weight    OFF
Exit

122



POČÍTACÍ/MĚŘICÍ PANEL VOZÍKU 9

Nastavení úrovně zrychlení
V úrovni jízdního zrychlení a úrovni nakládacího zrychlení je akcelerace rychlejší při vyšší hodnotě nastavení a pomalejší při nižší
hodnotě nastavení.
Pokud jde o úroveň síly řízení, pracovní síla řízení je těžší s vyšší hodnotou nastavení a lehčí s nižší hodnotou nastavení.
Úroveň síly jízdního řízení je stejná jako výše, ale úroveň síly provozního řízení se nastavuje podle jízdní rychlosti.

POZNÁMKA
Jakmile nastavíte úroveň jízdního zrychlení, několikrát vidlicový vozík pomalu rozjeďte a navykněte si na zrychlení. Když
zvýšíte nastavení, zvláště vliv nákladu nebo jeho náraz může být silnější (vyšší zrychlení).

POZNÁMKA
Jakmile upravíte úroveň nakládacího zrychlení, několikrát zvedněte a nakloňte (dopředu a dozadu) sloupec, abyste si navykli
na zrychlení. Když zvýšíte nastavení, zvláště vliv nákladu nebo jeho náraz může být silnější (vyšší zrychlení).

POZNÁMKA
Jakmile upravíte úroveň síly řízení, několikrát použijte řízení se zastaveným vidlicovým vozíkem, abyste si navykli na sílu
řízení. Když máte pocit, že řízení je příliš těžké nebo lehké, upravte jeho nastavení.

POZNÁMKA
Jakmile znovu nastavíte sílu jízdního řízení, nejdříve několikrát zkuste řízení při pomalé jízdě, abyste si při postupném
zrychlování navykli na provozní sílu řízení. Když máte pocit, že řízení je příliš těžké nebo lehké, upravte jeho nastavení,
protože by mohlo dojít k neočekávané nehodě.
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Změna hodnoty nastavení
Stiskněte FN1: Číselná hodnota se zvyšuje.

Stiskněte FN2: Číselná hodnota se snižuje.

Obr. 90. Nastavení úrovně jízdního zrychlení
Obrázek ukazuje nastavení úrovně jízdního zrychlení. Jiné položky se nastavují stejným postupem.

SELECT

SELECT
In the case

of non-operation
for 10 seconds

Truck Setting

ENTER RETURN

Push
”FN5” 

Push
”FN5” 

(Setting value change) 

(Setting value
confirmation) 

Push ”FN5”
for confirming the setting value 

Loading
Acceleration level
Display information
Clock / Alarm
Battery
Exit

6
6
5
3

6
6
5
3

Travel Accel level
Loading Accel level
Steer Force Level 
Travel Steer Force Level 
Exit

Travel Accel level
Loading Accel level
Steer Force Level 
Travel Steer Force Level 
Exit

Travel Accel level
Loading Accel level
Steer Force Level 
Travel Steer Force Level 
Exit

6
6
5
3
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Informace na displeji

Změna hodnoty nastavení
Stiskněte FN1: Hodnota parametru se zvyšuje.

Stiskněte FN2: Hodnota parametru se snižuje.

Stiskněte FN5: Potvrzení nastavené položky.

Obr. 91. Nastavení počítadla hodin
Obrázek ukazuje metodu nastavení počítadla hodin. Metoda nastavení spínání měření Eco je také podobná.

Display information

(Setting item change) Push ”FN5” for confirming the setting item

(Setting item
confirmation)

In the case of
non-operation
for 10seconds

Push ”FN1” or ”FN2” for changing
the setting value.

Push
”FN5”

Push
”FN5”

SELECT

Hour meter selection
Eco meter selection
Display luminance

Key
Watt meter

5
Exit

SELECT

Hour meter selection
Eco meter selection
Display luminance

Key
Watt meter

5
Exit

ENTER

Hour meter selection
Eco meter selection
Display luminance

Key
Watt meter

5
Exit

RETURN

Hour meter selection
Eco meter selection
Display luminance

Work
Watt meter

5
Exit
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Obr. 92. Položka volby počítadla hodin

Obr. 93. Nastavení počítadla Eco

(Hour meter selection item)
Push ”FN2” Push ”FN2”

Push ”FN1”

KeyON

Work Travel Load Energy Distance

Work Travel Load Energy Distance

Energy (Lap)Distance (Lap) Load (Lap) Travel (Lap) Work (Lap) KeyON (Lap)

Push ”FN1”

Push ”FN2”

Push ”FN1”

Push ”FN2”

Push ”FN1”

Push ”FN2”

Push ”FN2”

Push ”FN1”

Push ”FN1”

Push ”FN2”

Push ”FN1”

Push ”FN2”

Push ”FN1”

Push ”FN2”

Push ”FN1”

Push ”FN2”

Push 
”FN2”

Push 
”FN2”

Push ”FN1”

Push 
”FN1”

Push 
”FN1”

(Eco-meter setting item)

Remain hoursEco meter Non-display
Push 
”FN2”

Push 
”FN1”

Push 
”FN2”

Push 
”FN1”

Push 
”FN2”

Push 
”FN1”
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Obr. 94. Příklad zobrazení volby počítadla hodin

Volba počítadla hodin
Nastavují se položky, které se mají zobrazovat na počítadle.
K zobrazení lze položky vybrat z následujících 12 režimů: KlíčON, Práce, Jízda, Náklad, Energie, Vzdálenost, KlíčON (Lap), Práce (Lap),
Jízda (Lap), Náklad (Lap), Energie (Lap) a Vzdálenost (Lap)
Kromě měření hodin a vzdálenosti můžete na obrazovce kontrolovat všechna data, která jsou v 12 režimech, viz Měření hodin a měření
vzdálenosti, strana 78.

KeyON

12345.6 h

12345.6 h

12345.6 h

12345.6 h

123456.7 kWh

123456.7 km

123456.7 mile

12345.6 h

12345.6 h

12345.6 h

12345.6 h

123456.7 kWh

123456.7 km

123456.7 mile

Working

Travelling

Loading

Distance

Energy consump.

KeyON (Lap)

Work (Lap)

Travel (Lap)

Load (Lap)

Distance (Lap)

Energy (Lap)
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POZNÁMKA
Změna nastavení je nutná, když je zobrazen lap meter (volitelný). Kontaktujte svého autorizovaného prodejce.

Nastavení počítadla Eco
Nastavení spínání počítadla Eco lze vybrat z následujících 3 režimů: Měření Eco, Zbývající hodiny a Nezobrazuje.
Kromě měření hodin a vzdálenosti lze na obrazovce kontrolovat pouze Zbývající hodiny, viz Měření hodin a měření vzdálenosti, strana
78.

Nastavení osvětlení displeje
Osvětlení displeje se nastavuje proto, aby obrazovka byla dobře vidět v prostředí, v němž se používá (v interiéru/venku). Nastavení
upravte podle potřeby, aby displej měření byl vždy vidět.
1) Hodnotu nastavení zvyšte stisknutím FN1.

Hodnotu nastavte stiskem FN5.
Obrazovka ztmavne.

2) Hodnotu nastavení snižte stisknutím FN2.
Hodnotu nastavte stiskem FN5.
Obrazovka zjasní.

Změna hodnoty nastavení
Stiskněte FN1: Číselná hodnota se zvyšuje.

Stiskněte FN2: Číselná hodnota se snižuje.

Stiskněte FN5: Potvrzení nastavené položky.
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Hour meter selection

SELECT

Push
”FN5”

Push ”FN5” for confirming the setting value(Setting change screen)

(Setting value confirmation)

In the case of non-operation
for 10 seconds ENTER RETURN

Exit
Display luminance
Eco meter selection

Key ON

5
Eco meter

Hour meter selection

Exit
Display luminance
Eco meter selection

Key ON

5
Eco meter

Hour meter selection

Exit
Display luminance
Eco meter selection

Work

7
Eco meter
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Hodiny a alarm

Nastavení hodin (kalendář)
Hodiny (kalendář) se nastavují v pořadí rok/měsíc/den/den v týdnu/čas (lze zvolit 24hodinový nebo 12hodinový formát).

Změna hodnoty nastavení
Stiskněte FN1: Hodnota nastavení se zvyšuje / položka se mění (den v týdnu/24 hodin nebo 12 hodin).

Stiskněte FN2: Hodnota nastavení se snižuje / položka se mění (den v týdnu/24 hodin nebo 12 hodin).

Stiskněte FN3: Položka nastavení se posouvá doprava.

Stiskněte FN4: Položka nastavení se posouvá doleva.

POZNÁMKA
„Den v týdnu“ se automaticky nastavuje na základě nastavení roku, měsíce a dne.

POZNÁMKA
Jestliže kabel baterie odpojíte při výměně baterie atd., nastavení kalendáře (datum/den v týdnu/čas) je uloženo (vydrží cca 30
dní). Když byl displej resetován, nastavte jej znovu.
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Obr. 95. Nastavení hodin (kalendář)

Obr. 96. Pohyb položky nastavení hodin (kalendář)

Nastavení alarmu
Existují 4 typy nastavení alarmu: VYP, HODINY, DEN a DATUM.

VYP: Není nastaven žádný alarm. Příklad zprávy „VYP“.

HODINY: Zazní alarm ve stanovený čas každého dne. Příklad zprávy „HODINY 12:00“.

DEN: Zazní alarm v nastavení den v týdnu/čas každý týden. Příklad zprávy „DEN Pon. 16:00“

DATUM: Zazní alarm v nastavené datum/čas. Příklad zprávy „DATUM Červenec/31 17:00“.

(Setting 
value

confirmation)

Push
”FN5”

Clock / Alarm
Clock

Alarm 1

2015/ 1/ 1 Thu.
12:23 24-hour
OFF

2015/ 1/ 1 Thu.
12:23 24-hour
HOURS 15:34
DAY Wed.   8:23

1/23 14:56DATE
OFF

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

SELECT

ENTER ENTER

Alarm 2
Alarm 3
Alarm 4

Clock

Alarm 1
Alarm 2
Alarm 3
Alarm 4

2015/ 1/ 1 Thu.
12:23 24-hour
HOURS 15:34
DAY Wed.   8:23

1/23 14:56DATE
OFF

Clock

Alarm 1
Alarm 2
Alarm 3
Alarm 4

Alarm 5
Alarm 6
Exit

In the case of non-operation
for 10seconds

Push ”FN5” for confirming the setting value(Clock (calendar) setting screen)

Push ”FN3” Push ”FN3” Push ”FN3” Push ”FN3”

Push ”FN4”Push ”FN4”Push ”FN4”Push ”FN4”
Push 
”FN4”

Push 
”FN3”

2015/ 1/ 1 Thu.0:00 24-hour 2015/ 1/ 1 Thu.0:00 24-hour 2015/ 1/ 1 Thu.0:00 24-hour 2015/ 1/ 1 Thu.0:00 24-hour 2015/ 1/ 1 Thu.0:00 24-hour

2015/ 1/ 1 Thu.0:00 24-hour

Item movement of clock (calendar) setting
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Kromě toho lze nastavit 6 časů alarmu. Každý alarm lze nastavit jednotlivě.
Metoda nastavení je stejná jako nastavení hodin (kalendář).
Když je nastaven alarm, zobrazuje se „♪“ na levé straně zobrazení kalendáře (hodiny) na normální obrazovce.
Když alarm zní, symbol „♪“ bliká.
Akustický signál se zastaví v kterémkoliv z těchto případů: stisknutí spínače FN1 nebo FN5, uplyne 30 minut po výskytu alarmu nebo
otočíte klíčový spínač do polohy VYP nebo pokud se zobrazí chyba či výstraha.
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Nastavení kapacity baterie
Toto nastavení proveďte, když vyměňujete aktuálně nainstalovanou baterii za baterii s jinou kapacitou.

POZNÁMKA
Jestliže nastavení neodpovídá kapacitě instalované baterie, zbývající provozní doba se nebude správně zobrazovat.

POZNÁMKA
Jestliže je vyměněna za baterii o stejné kapacitě, není nutné nastavení měnit.

Změna hodnoty nastavení
Stiskněte FN1: Hodnota nastavení se zvyšuje.

Stiskněte FN2: Hodnota nastavení se snižuje.

Stiskněte FN5: Potvrzení nastavené položky.

POZNÁMKA
Když spínač přidržíte stisknutý, hodnota nastavení se bude nadále zvyšovat/snižovat.
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Obr. 97. Nastavení kapacity baterie

Battery

Battery capacity
Exit

SELECT

Push
”FN5”

(Setting value change screen) Push ”FN5” for confirming the setting value

(Setting value confirmation)

In the case of non-operation
for 10 seconds

400 Ah

Battery capacity
Exit

ENTER

400 Ah Battery capacity
Exit

RETURN

400 Ah
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Pokyny k jízdě

Startování a provoz
Provozní postupy

VAROVÁNÍ
Zapněte si bezpečnostní pás a ověřte, zda je zajištěn
zámek horního panelu.

1) Posaďte se na sedadlo.
2) Zkontrolujte parkovací brzdu.
3) Umístěte spínač DOPŘEDU-DOZADU do neutrální polohy.
4) Bez sešlapování plynového pedálu otočte klíč na ON.

VAROVÁNÍ
Neotáčejte klíč na ON, pokud spínač DOPŘEDU-
DOZADU není na neutrálu.

5) Ověřte, zda je LCD zapnuto a zda na LCD není zobrazen
ukazatel závady ani varování.

6) Ověřte, zda plánovaná trasa jízdy je bezpečná.
7) Umístěte spínač DOPŘEDU-DOZADU do polohy dopředu

nebo dozadu.
8) Sešlápněte plynový pedál.

Zastavování a parkování

VAROVÁNÍ
Neprovádějte náhlé zastavení, protože vůz by se mohl
naklonit dopředu a shodit náklad.

VAROVÁNÍ
Při opouštění vysokozdvižného vozíku zatáhněte
parkovací brzdu, nastavte sloupec do vzpřímené
polohy, sklopte vidlice až na zem a otočte spínač
zapalování na vypnuto.

VAROVÁNÍ
Když opouštíte sedadlo obsluhy, nezapomeňte
nastavit spínač DOPŘEDU-DOZADU na neutrál
a otočte klíček zapalování na OFF.

Postup zastavování
1) Sejměte nohu z plynového pedálu.
2) Sešlápněte brzdový pedál.

Postup vystupování
1) Zatáhněte parkovací brzdu.
2) Umístěte spínač DOPŘEDU-DOZADU do neutrální polohy.
3) Přepněte spínač zapalování do polohy OFF.
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10 POKYNY K JÍZDĚ

POZNÁMKA
Pokud operátor opustí sedadlo bez vypnutí klíčového
spínače, rozezní se výstražný bzučák.

POZNÁMKA
Pokud je obsluha více než 7,6 m od vozu nebo mimo
dohled od vozu, je třeba klíček vyjmout.

Brzdění zapojením
Brzdění zapojením je způsob brzdění, kdy se spínač DOPŘEDU-
DOZADU prudce přepne do směru opačného, než jakým vůz
právě jede.

Jízda

VAROVÁNÍ
Před sešlápnutím plynového pedálu vizuálně ověřte
polohu spínače DOPŘEDU-DOZADU.

VAROVÁNÍ
Při rozjezdu ve svahu je nutné zatáhnout ruční brzdu
pro zajištění vozu, pak se rozjeďte, a to i když je svah
mírný.

VAROVÁNÍ
Vyhýbejte se prudkému zrychlení (zejména když
převážíte těžký náklad).

Během jízdy by měl být sloupec nakloněn dozadu a vidlice
zvednuty přibližně 200 mm (8 in) nad zemí.

Zatáčení

VAROVÁNÍ
Jelikož se pohyb vysokozdvižného vozu liší od
osobního vozu, vždy snižte rychlost, když zatáčíte,
abyste se vidlicemi a závažím vyhnuli předmětům
během zatáčky. Zatáčení při vysoké rychlosti by mohlo
vést ke ztrátě kontroly a možnému bočnímu
převrácení.

VAROVÁNÍ
Nezatáčejte, když máte vidlici zvednutou vysoko nebo
když jedete rychle. Mohlo by to vést ke ztrátě kontroly
a možnému převrácení.

Čím menší je poloměr plánované zatáčky, tím nižší by měla být
rychlost vysokozdvižného vozíku. Při provádění ostré zatáčky
vždy jeďte s vysokozdvižným vozíkem nízkou rychlostí.
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Podmínky klimatu

VAROVÁNÍ
Při práci s vysokozdvižným vozíkem za nepříznivých
klimatických podmínek, jako je vysoká teplota, vysoká
nadmořská výška, v chladu a při manipulaci
s výbušninami a hořlavinami i v oblastech, kde
vysokozdvižný vozík může způsobit rádiovou
interferenci, se ujistěte, že vysokozdvižný vozík je
vyroben a schválen pro specifikace, zákony a vyhlášky
platné ve vaší zemi.

Zadní tažný hák

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte tažný hák na tahání těžkých předmětů,
jako jsou: vidlicové vozíky, průmyslové stroje, atd.,
jelikož by přetížení trakčního motoru a kontrolérů
mohlo vést k aktivací pojistky nebo v nejhorším
případě k poruše motoru a/nebo kontroléru.

VAROVÁNÍ
Při používání tažného háku dávejte pozor.

VAROVÁNÍ
Tažný hák se používá pro vytahování
vysokozdvižného vozíku z příkopu pomocí auta.
Nepoužívejte vysokozdvižný vozík na tažení předmětů.

VAROVÁNÍ
Tažný hák používejte pro ukotvení vidlicového vozíku
naloženého na nákladní auto, návěs nebo přívěs.

VAROVÁNÍ
Použijte ocelová lana, která jsou nepoškozená a mají
dostatečnou sílu na tažení předmětů.

VAROVÁNÍ
Neprovádějte trhavé pohyby. Tahejte jemně. Prudké
vlečení může způsobit posun a ohnutí tažného háku.

VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, když přivazujete tažný hák lanem, aby
nedošlo k jeho sklouznutí. Když tažný hák sklouzne,
okamžitě zastavte a zkontrolujte podmínky kvůli
bezpečnosti. Jakmile se obnoví bezpečný stav,
nastavte tažnou tyč správně a pokračujte v práci.
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Zadní tažný hák byste měli používat k vytažení vidlicového vozíku
z příkopů nebo bahnitých cest nebo pro tažení lehkého nákladu.

Obr. 98. Model se 3 koly

Obr. 99. Model se 4 koly
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Obecné informace o nakládání a
vykládání

VAROVÁNÍ
Modely vybavené pákou prstového ovládání:
Pokud si všimnete chybného hydraulického ovládání,
nehledě na řízení pákou prstového ovládání, stiskněte
nouzový spínač na bočním krytu, pozastavte
hydraulické ovládání a nechte vidlicový vozík
zkontrolovat a opravit u našeho autorizovaného
prodejce.
Pro uvolnění nouzového spínače jím otočte ve směru
vyznačeném šipkou.

Příjezdní úhel, odjezdový úhel a průjezd

Obr. 100. Příjezdní úhel

Obr. 101. Úhel zlomu rampy

Obr. 102. Výjezdní úhel
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11 OBECNÉ INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ A VYKLÁDÁNÍ

Obr. 103. Přejezd

1. Zarážka 2. Přejezd

Jízda do kopce
Z bezpečnostních důvodů, pokud jedete s naloženým
vysokozdvižným vozíkem do kopce, jeďte dopředu s nákladem
vpředu; při jízdě z kopce couvejte a náklad mějte za sebou.
Vidlicové vozíky vybavené automatickou převodovkou mohou
provádět rozjezdy s pevným startem nebo zastavování na svahu
pomocí plynového pedálu a brzdových pedálů. Pro zastavení
vždy používejte brzdový pedál.
Pro jízdu sešlápněte plynový pedál. Pro pevný start do kopce lze
použít parkovací brzdu namísto brzdového pedálu.

Požadavky na provoz chladírenského vozidla

UPOZORNĚNÍ
Vysokozdvižný vozík nepoužívejte v teplotách pod -35
°C.

UPOZORNĚNÍ
V chladu klesá kapacita baterii přibližně o 1 % na
každý stupeň pod +20 °C. Chlad může také narušovat
činnost elektrických obvodů. Olej je v chladu hustší,
má vyšší viskozitu a kovy (zvláště svary) jsou křehčí.

UPOZORNĚNÍ
Používejte hydraulický olej určený do chladného
prostředí. Informace o doporučeném hydraulickém
oleji viz Specifikace olejů/mazání, strana 158.

UPOZORNĚNÍ
Chlad vyžaduje, aby řidiči byli lépe oblečeni, měli
silnější oděvy, větší (silnější) obuv, rukavice a čepice.
Obsluha vozíku je proto náročnější a řidič je méně
vnímavý na signály od vozíku.

UPOZORNĚNÍ
Doporučuje se, aby řidiči jednorázově netrávili v
chladírně více než 30 minut.

1 2
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UPOZORNĚNÍ
Vidlicový vozík neskladujte v chladírně po dobu delší
než 30 minut.

Kondenzace
Na vozících vyjíždějících z chladírny může být patrná
kondenzace: zkondenzovaná voda na vozíku je zmrzlá.
To může působit různé problémy. Po určité době od vyjetí vozíku
z chladírny námraza roztaje, a když pak vozík znovu zajede do
chladírny, zbývající voda na něm znovu zmrzne.
Jako prevence kondenzace se doporučuje následující:
• Jestliže vyjíždíte s vozíkem z chladírny, zůstaňte venku

dostatečně dlouho, aby vozík zcela oschl. Tuto dobu lze zkrátit,
když vozík vystavíte proudění teplého vzduchu z velkých
ventilátorů.

• Jestliže musíte často vjíždět do chladírny a vyjíždět z ní, buďte
uvnitř vždy co nejkratší dobu a venku vždy co nejdelší dobu,
aby teplota vidlicového vozíku nikdy neklesla pod 0 °C. Tím
způsobíte, že voda nezamrzne.

• Můžete také trávit co nejvíce času uvnitř a co nejméně času
venku, přičemž dbejte na to, aby teplota vozíku nebyla vyšší
než 0 °C. Tím způsobíte, že led neroztaje.

• Při výměně baterií dodržujte výše uvedené.
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Stohování a zvedání

Nakládání a vykládání

Nakládání
Upravte vzdálenost mezi vidlicemi symetricky vůči středové ose
vidlicového vozíku. Čím širší je interval mezi vidlicemi, tím lepší je
rovnováha. Po nastavení vidlic nezapomeňte použít zarážky vidlic.

Obr. 104. Vzdálenost vidlic
Vzdálenost mezi vidlicemi by měla být taková, aby vzdálenost
mezi vidlicemi a bokem podvozku byla stejná vlevo a vpravo.

Přibližujte se pomalu přímo k nákladu a zastavte se těsně před
ním. Upravte sloupec do svislé polohy a upravte výšku vidlic
podle polohy palety. Popojíždějte vpřed pomalu a zasuňte vidlice
zcela pod náklad. Nastavte spínač dopředu-dozadu do neutrální
polohy a zatáhněte parkovací brzdu. Pak zvedněte náklad.
Ujistěte se, že je náklad stabilní, a nakloňte jej dozadu. Uvolněte
parkovací brzdu a pomalu vysokozdvižným vozíkem couvněte.
Při přepravování nákladu by se měl vysokozdvižný vůz pohybovat
pomalu a opatrně, náklad by měl být nízko a nakloněný dozadu.
Pokud je náklad tak velký, že znemožňuje výhled dopředu, tak
s vysokozdvižným vozem couvejte. Dodržujte bezpečnostní
pravidla.

Vykládání
Pomalu se přibližte k místu vykládky a zastavte tak, abyste viděli
přímo před sebe.
Přesuňte spínač dopředu-dozadu do neutrální polohy a zatáhněte
parkovací brzdu. Po nastavení sloupce do svislé polohy zvedněte
náklad přiměřeně nad výšku místa, kam jej chcete umístit.
Uvolněte parkovací brzdu a pomalu se přibližujte na správnou
pozici pro uskladnění. Zatáhněte parkovací brzdu a umístěte
spínač dopředu-dozadu do neutrální polohy.
Pomalu spusťte vidlice a postavte náklad na místo. Po přesunutí
spínače dopředu-dozadu do pozice Dozadu uvolněte parkovací
brzdu a couvejte s vysokozdvižným vozíkem, dokud se vidlice
zcela nevysunou zpod nákladu.
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Vidlice

NEBEZPEČÍ
Nepoužívejte vidlice specifikované s nižší nosností než
má váš vidlicový vozík.

VAROVÁNÍ
Vidlice je nutno umístit rovnoměrně od středu
vysokozdvižného vozíku.

VAROVÁNÍ
Dbejte, aby vidlice byly zajištěny pojistnými pákami.

V závislosti na nosnosti jsou dostupné různé druhy vidlic
a pojistek. Zvolte správné vidlice tak, aby parametry vyražené na
horní straně vidlic splňovaly nosnost vašeho vozu (tj. nad
nosností).

Změna vzdálenosti mezi vidlicemi
Vzdálenost mezi vidlicemi lze správně upravit následovně.

1. Odemknout 2. Zamknout

1) Odemkněte pojistné páky na vidlicích tak, že je otočíte o 90°.
2) Umístěte vidlice rovnoměrně od středu vidlicového vozíku.
3) Po dosažení správné vzdálenosti mezi vidlicemi zajistěte

vidlice pojistnými páčkami.

1

2
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13 ÚDRŽBA VOZÍKU

Údržba vozíku

Každodenní péče

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte vysokozdvižný vozík, pokud je nutné jej
opravit.

Chcete-li udržet vysokozdvižný vůz ve správném stavu,
připravený pro bezpečný provoz, nezapomeňte provádět
každodenní kontrolu viz níže. Pokud zjistíte závadu, informujte
našeho autorizovaného prodejce.
1) Zkontrolujte hladinu elektrolytu v každém článku, viz stranu

146.
2) Zkontrolujte vůli řízení, viz stranu 146.
3) Zkontrolujte úniky v olejovém potrubí a hladiny hydraulického

oleje, viz stranu 146.
4) Zkontrolujte kola, viz stranu 150.
5) Zkontrolujte funkci pák hydraulického řízení, viz stranu 150.
6) Zkontrolujte sloupec, viz stranu 150.
7) Zkontrolujte vidlice, viz stranu 150.
8) Zkontrolujte zámky vidlic.
9) Zkontrolujte řetězy, viz stranu 150.
10) Zkontrolujte zámek horního panelu, viz stranu 152.
11) Zkontrolujte funkci systému bezpečného startu, viz stranu

152.

12) Zkontrolujte funkci brzdového pedálu, viz stranu 152.
13) Zkontrolujte funkci parkovací brzdy, viz stranu 153.
14) Zkontrolujte funkci klaksonu, světlometů a všech kontrolek.
15) Zkontrolujte správnou instalaci a funkci zadní opěrky a

horního krytu.
16) Zkontrolujte bezpečnostní pás.
17) Zkontrolujte nastavení modrého světla.
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Každodenní péče o side shift a integrální side shift /
polohovač vidlic (volitelné)

VAROVÁNÍ
Pokud při každodenní kontrole zjistíte jakoukoli
závadu, informujte zodpovědnou osobu
a nepokračujte v práci do dokončení oprav. Ohledně
opravy se obraťte na našeho autorizovaného prodejce.

Pro bezpečný provoz a zajištění správných provozních podmínek
side shiftu a integrálního side shiftu/polohovače vidlic
nezapomínejte kromě kapitoly Každodenní péče, strana
144provádět také níže uvedené každodenní kontroly.
1) Zkontrolujte, zda na hydraulickém vedení a válci side shiftu

nedochází k únikům oleje a uvolnění.
2) Zkontrolujte, že side shift a integrální side shift/polohovač

vidlic nejsou poškozeny ani deformovány.
3) Vizuálně zkontrolujte montážní šroub čelistí na tyči, nesmí

být volný.
4) Několikrát zapněte side shift a integrální side shift/polohovač

vidlic, přičemž zkontrolujte, zda fungují plynule bez
abnormálního hluku. Dále zkontrolujte, že se integrovaný
polohovač vidlic pohybuje plynule bez zadrhávání.
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Kontrola hladiny elektrolytu
Chcete-li provádět tento postup, horní panel musí být otevřený,
viz Otevírání a zavírání horního panelu, strana 175
U všech článků baterie zkontrolujte hladinu elektrolytu
následovně.

1. Víčko

1) Otevřete kryt.
2) Zkontrolujte hladinu elektrolytu.

Hladina elektrolytu by měla být mezi bodem (a) a (b). To je
pouze po dobití baterie.

POZNÁMKA
Provádějte kontrolu podle příslušných návodů
dodávaných s používanou baterií.

3) Pokud je pod bodem (b), přilijte demineralizovanou vodu. V
případě, že je baterie prázdná, měli byste demineralizovanou
vodu přidat těsně nad desky baterie.

4) Zavřete víčko.
5) Zavřete horní panel.

Kontrola vůle volantu

VAROVÁNÍ
Pokud zjistíte přílišnou vůli nebo uvolnění, nechte
volant seřídit u našeho autorizovaného prodejce.

Zkontrolujte vůli volantu následovně.
1) Dejte klíč do polohy ON.
2) Otočte volant doprava a doleva až po doraz zadních kol,

abyste zkontrolovali, že zámky fungují.

POZNÁMKA
volitelný mini volant není vybaven těmito zámky

3) Zkontrolujte povolení volantu ve svislém směru.

Kontrola hladiny hydraulického oleje

Kontrola hladiny hydraulického oleje pro systém nakládání
Hladinu oleje v nádrži na hydraulický olej zkontrolujte následovně.

1

a

b
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1) Vyjměte ponornou měrku.

2) Zkontrolujte hladinu oleje. Hladina oleje na ponorné měrce by
měla být mezi bodem (a) a bodem (b).

POZNÁMKA
Pro správnou kontrolu hladiny hydraulického oleje
zaparkujte vůz na rovné ploše a postavte sloupec
svisle se zcela spuštěnou vidlicí (až na zem).

H
a

b
L
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3) Pokud je pod bodem (b), přilijte olej až k bodu (a).

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte jiný hydraulický olej, než olej
stanovený naším autorizovaným prodejcem,
jelikož může způsobit nejen zhoršení výkonu
vozu, ale mohlo by dojít i k nehodě.

UPOZORNĚNÍ
Opatrně přilijte hydraulický olej, abyste do oleje
nepřimíchali prach a cizí látky.

UPOZORNĚNÍ
Když naléváte specifikovaný hydraulický olej
(originální hydraulický olej) do plnicího otvoru
oleje, kontrolujte hladinu hydraulického oleje
ponornou měrkou, až hladina oleje bude ve
správném rozsahu.

4) Dejte ponornou měrku zpět.

Kontrola hladiny hydraulického oleje pro systém PS (model
se 4 koly)
Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje následovně.

A. Max.
B. Min.

C. Upravte rozsah

1) Zkontrolujte hladinu oleje v nádrži. Hladina oleje by měla být
mezi úrovní MAX a MIN.

POZNÁMKA
Chcete-li správně zkontrolovat hladinu oleje,
zaparkujte vozík na rovné zemi.

A

B

C
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2) Jestliže je pod úrovní MIN, přidejte olej.

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte jiný hydraulický olej, než olej
stanovený naším autorizovaným prodejcem,
jelikož může způsobit nejen zhoršení výkonu
vozu, ale mohlo by dojít i k nehodě.

UPOZORNĚNÍ
Opatrně přilijte hydraulický olej, abyste do oleje
nepřimíchali prach a cizí látky.

UPOZORNĚNÍ
Když naléváte specifikovaný hydraulický olej
(originální hydraulický olej) do plnicího otvoru
oleje, kontrolujte hladinu hydraulického oleje, až
hladina oleje bude mezi úrovněmi MAX a MIN.
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Kontrola kol
Zkontrolujte kola následovně.
1) Zkontrolujte povolení, opotřebení nebo poškození matic a

šroubů kola.
2) Odstraňte předměty, které jsou zaražené ve vzorku.
3) Zkontrolujte poškození a tření kol a ohnutí a praskliny rámu.

Kontrola hydraulických ovládacích pák
Zkontrolujte správnou funkci hydraulických ovládacích pák
následovně.
1) Vidlice se zdvihají správně.
2) Vidlice klesají správně.
3) Vidlice se naklánějí dopředu správně.
4) Vidlice se naklánějí dozadu správně.

Kontrola sloupce
Zkontrolujte funkci sloupce následovně.
1) Pozvolné zvedání a spouštění.
2) Pozvolné otáčení nádoby.
3) Opotřebení nebo poškození řetězů.
4) Opotřebení nebo poškození kolejnice sloupce.
5) Zvedací držáky a vidlice kvůli ohnutí a poškození.

Kontrola vidlic
Zkontrolujte vidlice následovně.

1) Prověřte, že na vidlicích nejsou žádné praskliny, lomy, ohyby,
opotřebení nebo jiné poškození.

2) Prověřte, že vidlice jsou zajištěny na správných pozicích.
3) Prověřte, že nedochází k úniku oleje u a na válcích pro

náklon a zvedání.
4) Zkontrolujte ukotvení řetězu a čepů.

Kontrola řetězu
Zkontrolujte zvedací řetězy následovně.
1) Zkontrolujte praskliny nebo zlomené spoje a kolíky.
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2) Napětí zdvižného řetězu pravidelně kontrolujte.
Zvedněte vidlice mírně nad zem a stlačte zdvižný řetěz
prstem asi v půlce. Průhyb: 25 až 35 mm (0,98 až 1,38 in).

VAROVÁNÍ
Při kontrole napětí řemene dávejte velký pozor.

POZNÁMKA
Pokud průhyb není v uvedených mezích, nechte
řetěz seřídit u našeho autorizovaného prodejce.
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Kontrola zámku horního panelu
Zkontrolujte západku horního panelu následovně.
1) Ověřte, že západka horního panelu není poškozena.
2) Ověřte, zda je zámek horního panelu správně zapojen a není

volný.

POZNÁMKA
Zámek brání nejen tomu, aby se horní panel
zvedl, když prudce zabrzdíte, ale brání i tomu, aby
baterie nevyletěla z prostoru v případě náhlého
převrácení vozu.

Kontrola funkce systému bezpečného startu
Zkontrolujte funkci systému bezpečného startu následovně:
1) Zajistěte, aby spínač dopředu/dozadu byl v poloze dopředu

nebo dozadu.
2) Zajistěte, aby spínač klíče byl přepnut do polohy ON.
3) Dbejte na to, abyste neuvolnili parkovací brzdu, když tisknete

spínač parkovací brzdy.
4) Dbejte na to, aby vidlicový vozík nenastartoval, když

sešlápnete plynový pedál.
5) Zajistěte, aby spínač dopředu/dozadu byl v neutrální poloze.
6) Dbejte na to, abyste uvolnili parkovací brzdu, když stisknete

spínač parkovací brzdy.
7) Dbejte na to, aby vidlicový vozík nastartoval, když sešlápnete

plynový pedál.

Kontrola brzdového pedálu

VAROVÁNÍ
Když se tato vzdálenost blíží předepsané hraniční
hodnotě, nechte systém ověřit u našeho
autorizovaného prodejce.

Zkontrolujte brzdový pedál následovně.

1. Podlaha

1) Když brzdový pedál zcela sešlápnete [síla 510 N (52 kgf, 115
lb) vyvíjená na pedál], vzdálenost mezi horní plochou pedálu
a podlahou by měla být (v) = 54 mm (2,13 in) mm.

2) Když nesešlápnete brzdový pedál, výška brzdového pedálu
(v) měřená od podlahy by měla být 108 mm (4,25 in).

H

h

1
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Kontrola funkce parkovací brzdy
Proveďte následující proceduru, abyste ověřili, že parkovací
brzda funguje řádně, když stisknete spínač parkovací brzdy.
1) Maximální náklad vidlicového vozíku.
2) Zaparkujte jej na svahu se sklonem 15 % (rozdíl výšky 1,5 m

na délce 10 m) a stiskněte spínač parkovací brzdy.
3) Zkontrolujte, že se vidlicový vozík nepohybuje.

Zkontrolujte nastavení modrého světla (volitelné)

Zkontrolujte, že je modré světlo správně nastaveno, přičemž
vezměte v úvahu následující opatření.

Mazání

POZNÁMKA
Interval promazávání se bude lišit podle provozních
podmínek. Během měsíců, kdy jsou náročné pracovní
podmínky, bude nutné promazávat součásti častěji.

POZNÁMKA
Při práci s vidlicovým vozíkem naneste vrstvu maziva
na kontaktní plochu zvedacího válce a vnitřní nebo
vnější sloupec.

Následující body pravidelně promazávejte v souladu s tabulkou
pravidelné údržby a tabulkou promazávání.

Obr. 105. Promazávací body

Promazání sloupce

POZNÁMKA
Interval promazávání se bude lišit podle provozních
podmínek. Během měsíců, kdy jsou náročné pracovní
podmínky, bude nutné promazávat součásti častěji.

2–2,5 m

4,5–5,5 m

Mounting angle depending on mounting height:

2 m: 68°
2,2 m: 66°
2,5 m: 63°
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POZNÁMKA
Při práci s vidlicovým vozíkem naneste vrstvu maziva
na kontaktní plochu zvedacího válce a vnitřní nebo
vnější sloupec.

Na tuhé části a obložení naneste vrstvu maziva.

Obr. 106. Obložení sloupce

1. Obložení

1

2
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Promazání side shiftu a integrálního side shiftu / polohovače vidlic (Bolzoni & ELM)(volitelné)

Jednou týdně naneste mazivo na podvozek (nebo každých 50 hodin) na maznice v objímce shift finger bar.

POZNÁMKA
V náročných podmínkách je nutno mazat častěji.

Obr. 107. Přehled polohy mazacích bodů
1. Maznice

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
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Tabulka promazávání (model se 3 koly) Promazávejte každý měsíc (200 hodin)
1. Pouzdro podpěry sloupce
2. Obložení
3. Tuhý materiál
4. Řetěz

Měňte každých 12 měsíců (2 400 hodin)
A. Hydraulický olej
B. Mikronový filtr
C. Převodový olej hnací jednotky
D. Mazivo ložiska kola
Informace o vhodných olejích a mazivech viz Specifikace olejů/
mazání, strana 158.

D

A

B
C

1

2
3
4
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Tabulka promazávání (model se 4 koly) Promazávejte každý měsíc (200 hodin)
1. Hlavní čep
2. Pouzdro podpěry sloupce
3. Obložení
4. Kovové části
5. Řetěz

Promazávejte každé 3 měsíce (600 hodin)
6. Čep úchytu spojovací tyče

Měňte každých 12 měsíců (2 400 hodin)
A. Hydraulický olej
B. Mikronový filtr
C. Mazivo ložiska kola
D. Hydraulický olej pro PS
E. Převodový olej hnací jednotky
Informace o vhodných olejích a mazivech viz Specifikace olejů/
mazání, strana 158.

6

A

B

C

1

D
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Specifikace olejů/mazání

UPOZORNĚNÍ
Pokud chcete použít jiný olej/mazivo, obraťte se na
našeho autorizovaného prodejce, abyste ověřili, zda
olej/mazivo splňuje specifikace výrobce.

Položka Parametry
Olej hnací jednotky ATF-DEXRON 2, 2D, 2E, or 3

Hydraulický olej ISO VG-32

Hydraulický olej pro
chladírny

SAE č.10W (ISO VG-15 )

Mazivo na podvozek N.L.G.I. NO. 1
Mazivo ložiska kola N.L.G.I. NO. 2

Doporučená viskozita podle SAE

Obr. 108. Převodový olej
Očekávaný teplotní rozsah před další výměnou oleje.

75W

85W
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140

–30 –20

–20 40 60 80 100 °F200
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Objem oleje
Olej A2N1
Hydraulický olej ℓ (US gal, Imp.
gal)

Vysoká hladina: 14,5 (3-7/8, 3-
1/4)
Nízká hladina: 13,5 (3-5/8, 3)

Hnací jednotka (ℓ/jedna
jednotka) (US pt, Imp. pt)

0,5 (0,5, 0,4)

Hydraulický olej pro PS (4 kola)
ℓ (US pt, Imp. pt)

0.8 (0,8, 0,7) – 0,9 (1,0, 0,8)
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Schéma hydraulického obvodu

Mechanický ovládací ventil

1. Čerpadlo hydraulického
oleje

2. Motor čerpadla
3. Filtr sání
4. Nádrž na hydraulický olej
5. Mikronový filtr
6. Hlavní uvolňovací ventil
7. Zdvižný ventil
8. Ventil regulace průtoku
9. Ventil zámku zdvihu
10. Uzavírací ventil

11. Ventil náklonu
12. Ventil zámku náklonu
13. 3. ventil
14. K přídavnému zařízení
15. 4. ventil
16. Hydraulický řídicí ventil
17. Elektromagnetický ventil

naklonění (OPT)
18. Sklopný válec
19. Zdvihací válec
20. Spodní bezpečnostní ventil
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Prstový řídicí ventil 1. Čerpadlo hydraulického
oleje

2. Motor čerpadla
3. Filtr sání
4. Nádrž na hydraulický olej
5. Mikronový filtr
6. Tlakový redukční ventil
7. Tlakový vyrovnávací ventil
8. Hlavní uvolňovací ventil
9. Ventil zámku zdvihu
10. Ventil regulace průtoku
11. Uzavírací ventil
12. Zdvižný ventil

13. Vyvažovač pro zvedání
14. Ventil zámku náklonu
15. Ventil náklonu
16. Vyvažovač pro náklon
17. 3. ventil
18. Vyvažovač pro 3. ventil
19. 4. ventil
20. Vyvažovač pro 4. ventil
21. K přídavnému zařízení
22. Sklopný válec
23. Zdvihací válec
24. Spodní bezpečnostní ventil

Hydraulický EPS (model se 4 koly)

1. Válec PS
2. Čerpadlo pro PS

3. Uvolňovací ventil PS
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Integrální polohovač vidlic Bolzoni

1. Odvzdušnění
2. Válec Ø36

3. Válec Ø42

Integrální polohovač vidlic ELM (volitelný)

1. Umístění vidlic
2. Side shift
3. Sloupec vozíku

4. Ventil side shiftu
5. Nádoba

1

2
3

C2 T1 C1 T2

C2 C2

1 2

3

A

A

B

B S1

S2

F2
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F1

B1

A

B
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Side shift (volitelný)

A3 B3
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Schéma elektrického zapojení

Schéma typu s mechanickým ovládáním
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Schéma typu s prstovým ovládáním
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Žárovky
Table 15. Parametry

Položka Žárovka
Světlomet 25 W
Přední směrový signál 25 W

Brzdová a koncová světla7 25 W / 10 W
Zadní směrové světlo 7 25 W
Couvací světlo 7 10 W
Zadní pracovní světlo 25 W

Pojistky

Prohlídka/výměna pojistky

Pojistková skříňka se nachází v poloze patrné z obrázku výše (za
skříní baterie).

Kontrola
1) Otočte klíčový spínač do polohy OFF a vyjměte konektor

baterie.

166

7. Zadní sdružené světlo.



ÚDRŽBA VOZÍKU 13

2) Otevřete kryt pojistkové skříně a vyjměte pojistku, abyste ji
zkontrolovali.

UPOZORNĚNÍ
Když vyjímáte pojistku z pojistkové skříně, otočte
klíč do polohy OFF a stiskněte nouzový spínač.
Také odpojte konektor baterie.

3) Jestliže je pojistka přerušená (X), zjistěte a opravte příčinu
přerušení pojistky.
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4) Při výměně použijte pojistku se stejnou kapacitou (kapacita
pojistky je na štítku pojistky).

VAROVÁNÍ
Jako pojistku nepoužívejte drát, hliníkovou fólii atd.
Může dojít k závažným nehodám, například
shořením drátu.

UPOZORNĚNÍ
Při výměně pojistky vždy použijte pojistku
specifikované kapacity uvedené na štítku kapacit
pojistek.

UPOZORNĚNÍ
Jestliže po výměně znovu dojde k přerušení
pojistky, je problém v elektrice. Okamžitě
zkontrolujte a odstraňte příčinu.

POZNÁMKA
Po zaslání z výroby je v pojistkové skříňce
náhradní pojistka 10 A a 5 A.
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Kapacita pojistky

Table 16. Napájení baterie

Kapacita pojistky Ukazatel Použití
5 A CONT Ovladač
10 A LIGHT Klakson, světlomety, brzdová

světla, zadní provozní světla
5 A KEY Klíč zapalování

Table 17. Napájení klíče

Kapacita pojistky Ukazatel Použití
10 A LIGHT Odbočovací signál, couvací

světlo, zpětný bzučák, hlídkové
světlo

10 A CONT Ovladač
10 A CONT Ovladač
40 A — Ovladač posilovače řízení

Table 18. Rezervní napájení

Kapacita pojistky Ukazatel Použití
10 A — —
5 A — —

Pojistka topení kabiny (volitelná)

Obr. 109. Poloha pojistky topení kabiny

A. Spínač nastavení objemu
protékajícího vzduchu

B. Spínač nastavení teploty

Kapacita Použití Elektrický
systém

40 A Pohon jednotky topení 48 V

2 A Ovládání jednotky topení (ovládání
objemu proudícího vzduchu/teploty)

12 V

7,5 A Ovládání jednotky topení (ovládání
objemu proudícího vzduchu/teploty)

12 V

B A

2A 7.5A 40A
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Kontrola vůle pedálu

Zkontrolujte, zda vůle pedálů je standardních 5 mm (0,20 in).

POZNÁMKA
Rozměry výšky pedálu jsou jen pro referenci.
Pokud je skutečně potřeba nastavení, obraťte se na
našeho autorizovaného prodejce.

Výměna kola
Přední kola

VAROVÁNÍ
Nedemontujte kola, pokud nejste s postupem
dokonale obeznámeni.

VAROVÁNÍ
Při výměně kol kontaktujte našeho autorizovaného
prodejce.

1) Zaparkujte vidlicový vozík na pevné rovné zemi.

VAROVÁNÍ
Povrch musí být rovný a pevný.

2) Zvedněte sloupec cca na 100 mm.
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3) Umístěte blok ve tvaru klínu za zadní kolo(a), aby nedošlo ke
sklouznutí.

4) Povolte matice kola jednu až dvě otočky ve směru doleva.

5) Umístěte zvedák pod boční rám dle následující ilustrace.

VAROVÁNÍ
Západkové zvedáky snadno sklouzávají. Jsou
nebezpečné. Nepoužívejte je.

VAROVÁNÍ
Ujistěte se, zda má hever kapacitu nejméně 2/3
celkové hmotnosti vozu dle instrukcí na štítku s
číslem modelu.

6) VAROVÁNÍ
Používejte pevné bloky z jednoho kusu.

Umístěte blok pod přední konec rámu.
7) Odpojte kontaktní klíč.
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8) Demontujte matice a vyměňte kola.

VAROVÁNÍ
Nedemontujte matice kola, dokud nejsou kola nad
zemí.

9) Nainstalujte zpět matice kola, dodržujte původní utahování v
pořadí uvedeném na nákresu.

10) Odstraňte blok zpod rámu.
11) Spusťte vůz pomalu, dokud se přední kola nedotýkají země.

Odstraňte blok za zadními koly. Sekvence dotahování matic kola.

12) Dokončete dotahování matic kola, použijte specifikovaný
krouticí moment, viz Table 19. Utahovací moment, v číselném
pořadí uvedeném na nákresu.

UPOZORNĚNÍ
Matice dotáhněte v číselném pořadí dvakrát nebo
třikrát a pak matice dotáhněte na specifikovaný
krouticí moment.

Zadní kolo

VAROVÁNÍ
Nedemontujte kolo, pokud nejste s postupem
dokonale obeznámeni. Kontaktujte svého
autorizovaného prodejce.

1) Zaparkujte vidlicový vozík na pevné rovné zemi.
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2) Zvedněte sloupec cca na 100 mm.
3) Zatáhněte parkovací brzdu a umístěte klínové bloky na

přední kola, aby nedošlo k pohybu.

1. Zvedák se západkou

4) Umístěte zvedák pod zadní konec vozu, na závaží a
zajistěte, aby byla nosnost zvedáku nejméně 2/3 plné
hmotnosti vidlicového vozíku.

1

173



13 ÚDRŽBA VOZÍKU

5) Povolte matice kola jednu až dvě otočky ve směru doleva.

VAROVÁNÍ
Nedemontujte matice kola, dokud není
vysokozdvižný vůz nad zemí.

6) Pomalu zvedněte vůz na zvedáku, dokud není zadní kolo nad
zemí. Umístěte bloky pod každou stranu zadní části rámu, viz
nákres.

VAROVÁNÍ
Používejte pevné bloky z jednoho kusu.

7) Demontujte matice a vyměňte kolo.

8) Nainstalujte zpět matice kola, dodržujte původní utahování v
pořadí uvedeném na obrázku.

9) Odstraňte bloky zpod rámu.

1
3

5

24

6
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10) Dotáhněte matice kola, použijte stanovený moment, viz Table
19. Utahovací moment, v číselném pořadí uvedeném na
nákresu.

UPOZORNĚNÍ
Matice dotáhněte v číselném pořadí dvakrát nebo
třikrát a pak matice dotáhněte na specifikovaný
krouticí moment.

Table 19. Utahovací moment
Model Matice kola (vpředu a vzadu)
A2N1
(všechny)

167 až 226 (17 až 23, 123 až 167) Nm (kgf-m,
ft-lb)

Otevírání a zavírání horního panelu

VAROVÁNÍ
Jelikož horní panel je velmi těžký, otevírejte a zavírejte
jej pomalu, přičemž pevně držte rukojeť. Pod horní
panel nikdy nevkládejte ruku.

Obr. 110. Pořadí otevírání horního panelu.

1
1

175



13 ÚDRŽBA VOZÍKU

1. Pojistné tlačítko
2. Plynová podpěra
3. Horní panel

4. Madlo
5. Zámek horního panelu

1) Sklopte volant dopředu.
2) Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu.
3) Odemkněte zámek horního panelu.
4) Otevřete horní panel a aretujte plynovou podpěru.

Pořadí zavírání horního panelu.

5) Zatlačte pojistné tlačítko plynové podpěry a zavřete horní
panel.

6) Uzamkněte zámek horního panelu.

VAROVÁNÍ
Ověřte správné zajištění zámku horního panelu.

1

2

3

4

5

1

2
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Servis a údržba

Servisní technik

POZNÁMKA
Servis a údržbu musí provádět zvlášť určený a
vyškolený technik s dobrými praktickými znalostmi
funkce a údržby vozíku.

Pro nejlepší výsledky z investice do vozíku vám doporučujeme,
abyste kontaktovali technika autorizovaného servisu a uzavřeli
servisní smlouvu na rutinní údržbu.

Harmonogram údržby

UPOZORNĚNÍ
Neudržováním systémů by mohlo dojít ke ztrátě záruky.

První údržba by měla být provedena 1 měsíc nebo 200 hodin po
prvním použití vidlicového vozíku (podle toho co nastane dříve).
Viz interval s označením (1). Pravidelnou údržbu je nutno
provádět minimálně každých 6 měsíců po plánu intervalu:

Harmonogram
A (měsíce):

U vidlicových vozíků, které mají za sebou méně
než 600 hodin (efektivních) provozu, je nutno
provést údržbu podle intervalů údržby
v měsících (A).

Harmonogram
B (hodiny):

U vidlicových vozíků, které mají za sebou více
než 600 hodin (efektivních) provozu, je nutno
provést údržbu podle intervalů údržby
v hodinách (B).

Všechny položky je nutno udržovat tak, aby se splnily stanovené
hodnoty systémů kontroly.

POZNÁMKA
V prostředí s vysokým obsahem prachu, nečistot nebo
při náročném provozu je nezbytná častější údržba.

Vysvětlení kódů
I: Zkontrolujte, opravte nebo vyměňte dle potřeby.

D: Vypusťte.

R: Vyměňte.

A: Seřiďte:
C: Vyčistěte:

T: Znovu dotáhněte.
L: Promažte tukem/mazivem.

177



14 SERVIS A ÚDRŽBA

Tabulka 20. Systém pohonu – motor
Intervaly

Postup
kontrolyA (měsíce) 1 6 12 18 24 ...

B (hodiny) 200 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 ...

Motor (prach) C C C C C ... Vyčistit

Tabulka 21. Systém pohonu – ovladač
Intervaly

Postup
kontrolyA (měsíce) 1 6 12 18 24 ...

B (hodiny) 200 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 ...

Odpor mezi
karosérií vidlicového
vozíku
a konektorem +/-
baterie / ovladačem

I I I I I I I I I ... Změřte
odpor

Činnost stykače I I I I I I I I I ... Vizuální

Konce stykače I I I I I I I I I ... Vizuální

Odpor cívky stykače I I ... Měřit

Detekce nízkého
napětí

I I I ... Test

Rozvody, matice
a šrouby

I I I I I I I I I ... Vizuální

Povrch ovladače C C C C C C C C C ... Vyčistit
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Tabulka 22. Elektrická soustava
Intervaly

Postup
kontrolyA (měsíce) 1 6 12 18 24 ...

B (hodiny) 200 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 ...

Akumulátor:
upevnění, hladina
a specifická
hmotnost

I I I I I I I I I ... Vizuálně /
test

Kabeláž
a konektory

I I I I I I I I I ... Vizuální

Pojistky I I I I I I I I I ... Vizuální

Relé I I I I I I I I I ... Vizuální
Spínače I I I I I I I I I ... Test

Světla (všechna) I I I I I I I I I ... Test

Klakson / akustický
signál

I I I I I I I I I ... Test

Měřidlo a ukazatele I I I I I I I I I ... Test
Stěrače I I I I I I I I I ... Vizuálně /

test
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Tabulka 23. Jednotka pohonu
Intervaly

Postup
kontrolyA (měsíce) 1 6 12 18 24 ...

B (hodiny) 200 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 ...

Hladina oleje I I I I I I I I I ... Vizuální

Prasklina,
poškození a únik

I I I I I I I I I ... Vizuální

Olej hnací jednotky R R ... Vyměnit

Tabulka 24. Údržba podvozku a karosérie – jednotka pohonu
Intervaly

Postup
kontrolyA (měsíce) 1 6 12 18 24 ...

B (hodiny) 200 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 ...

Praskliny,
deformace, atd.

I I I I I I I I I ... Vizuální

Montážní šrouby I I I I I I I I I ... Vizuální

Únik oleje I I I I I I I I I ... Vizuální

Vůle kola I I I I I I I I I ... Test
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Tabulka 25. Údržba podvozku a karosérie – zadní náprava
Intervaly

Postup
kontrolyA (měsíce) 1 6 12 18 24 ...

B (hodiny) 200 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 ...

Praskliny,
deformace, atd.

I I I I I I I I I ... Vizuální

Únik oleje I I I I I I I I I ... Vizuální

Radiální / Axiální
přehrávání

I I I I I I I I I ... Měřit

Silentbloky I I I I I I I I I ... Vizuální

Vůle kola I I I I I I I I I ... Test
Spojovací tyč L L L L L L L L L ... Mazivo

Mazivo ložiska kola R R ... Vyměnit

Hlavní čep L L L L L L L L L ... Mazivo
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Tabulka 26. Údržba podvozku a karosérie – kola
Intervaly

Postup
kontrolyA (měsíce) 1 6 12 18 24 ...

B (hodiny) 200 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 ...

Matice kola T T T T T T T T T ... Vizuální /
dotažení

Rám, boční
kroužky
a poškození
kotouče kola

I I I I I I I I I ... Vizuální

Pneumatika:
opotřebení,
poškození a cizí
materiály

I I I I I I I I I ... Vizuální
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Tabulka 27. Údržba podvozku a karosérie – systém řízení
Intervaly

Postup
kontrolyA (měsíce) 1 6 12 18 24 ...

B (hodiny) 200 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 ...

Funkce systému
řízení

I I I I I I I I I ... Test

Montáž sloupku,
válce, trubic a hadic

I I I I I I I I I ... Vizuální

Netěsnost (válec)
(pouze modely se 4
koly)

I I I I I I I I I ... Vizuální

Trubice a hadice
(netěsnost,
upevnění,
praskliny,
poškození) (pouze
modely se 4 koly)

I I I I I I I I I ... Vizuální

Hladina
hydraulického oleje
(pouze modely se 4
koly)

I I I I I I I I I ... Vizuální

Výměna
hydraulického oleje
pro PS (pouze
modely se 4 koly)

R R R ... Vyměnit
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Tabulka 27. Údržba podvozku a karosérie – systém řízení (pokr'ač.)
Intervaly

Postup
kontrolyA (měsíce) 1 6 12 18 24 ...

B (hodiny) 200 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 ...

Volant (pohyb
a vůle)

I I I I I I I I I ... Test

CAM sloupce
řízení8 Kontrola

I I I I ... Vizuální
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Tabulka 28. Údržba podvozku a karosérie – brzdový systém
Intervaly

Postup
kontrolyA (měsíce) 1 6 12 18 24 ...

B (hodiny) 200 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 ...

Funkce
regeneračního
brzdění

I I I I I I I I I ... Test

Seřízení brzdového
pedálu

I I I I I I I I I ... Kontrola

Pedály I I I I I I I I I ... Vizuální

Zkontrolujte
vzduchovou
mezeru
elektromagnetické
brzdy

I I ... Vizuální

Funkce parkovací
brzdy

I I I I I I I I I ... Test /
měření

185



14 SERVIS A ÚDRŽBA

Tabulka 29. Údržba podvozku a karosérie – hydraulický systém
Intervaly

Postup
kontrolyA (měsíce) 1 6 12 18 24 ...

B (hodiny) 200 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 ...

Funkce
hydraulického
systému

I I I I I I I I I ... Test

Hydraulický únik I I I I I I I I I ... Vizuální

Hladina
hydraulického oleje

I I I I I I I I I ... Vizuální

Výměna
hydraulického oleje

R R ... Vyměnit

Mikronový olejový
filtr

R R ... Vyměnit

Filtr sání C C ... Vyčistit

Sítko C C ... Vyčistit

Ovládací ventil
(upevnění)

I I I I I I I I I ... Vizuální

Pohyb a připojení
pák a těsnost
šroubů

I I I I I I I I I ... Test

Hydraulické hadice
(praskliny,
poškození,
upevnění)

I I I I I I I I I ... Vizuální
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Tabulka 29. Údržba podvozku a karosérie – hydraulický systém (pokr'ač.)
Intervaly

Postup
kontrolyA (měsíce) 1 6 12 18 24 ...

B (hodiny) 200 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 ...

Upevnění válce pro
zvedání a náklon

I I I I I I I I I ... Vizuální

Zkontrolujte stav
stíracích kroužků
u všech válců.

I I I I I I I I I ... Vizuální
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Tabulka 30. Údržba podvozku a karosérie – sloupec
Intervaly

Postup
kontrolyA (měsíce) 1 6 12 18 24 ...

B (hodiny) 200 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 ...

Funkce sloupce I I I I I I I I I ... Test

Systém sloupce
(poškození/
praskliny/
opotřebení)

I I I I I I I I I ... Vizuální

Překonání každé
fáze

I I I I I I I I I ... Měřit

Kolejnice sloupce L L L L L L L L L ... Mazivo

Kolečka sloupce /
podvozku

I I I I I I I I I ... Vizuálně /
test

Kovové podpěry L L L L L L L L L ... Mazivo

Kovové části L L L L L L L L L ... Mazivo
Opotřebení /
napnutí zvedacích
řetězů I I

I I I I I I I I I ... Měřit

Upevnění
přídavných
zařízení

I I I I I I I I I ... Vizuální

Přídavná zařízení L L L L L L L L L ... Mazivo
Zvedací řetězy L L L L L L L L L ... Promazání

Kladky hadice I I I I I I I I I ... Vizuálně /
test

Podpěra sloupce L L L L L L L L L ... Mazivo
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Tabulka 30. Údržba podvozku a karosérie – sloupec (pokr'ač.)
Intervaly

Postup
kontrolyA (měsíce) 1 6 12 18 24 ...

B (hodiny) 200 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 ...

Vidlice (opotřebení
/ poškození /
praskliny)

I I I I I I I I I ... Vizuální

Připojovací hadice
přes válec FF
pouze pro stožáry
2F a 3F

R ... Vyměnit

Tabulka 31. Obecné
Intervaly

Postup
kontrolyA (měsíce) 1 6 12 18 24 ...

B (hodiny) 200 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 ...

Všechny šrouby
a matice

I I I I I I I I I ... Vizuální
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Demontáž vidlic

UPOZORNĚNÍ
Níže uvedenou operaci smí provádět pouze vyškolený,
kvalifikovaný a zkušený personál.

1) Zvedněte sloupec vertikálně asi o 200 mm (7,87 in).

2) Vytáhněte nahoru pojistný kolík na horní straně jedné z vidlic
a posuňte vidlici k vybrání ve středu vozíku.

3) Zvedněte hrot vidlice, až bude čelist mimo vybrání na spodní
straně vozíku, a posuňte jednu vidlici k levé straně a druhou
vidlici k pravé straně.

4) Spusťte vozík a trochu nakloňte sloupec dopředu, až vidlice
dosednou na zem.

5) Když jsou vidlice odpojeny od vozíku, vozíkem opatrně
zacouvejte.

6) Instalaci proveďte v opačném pořadí než demontáž.
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Sestava sloupce

UPOZORNĚNÍ
Níže uvedenou operací smí provádět pouze
vyškolený, kvalifikovaný a zkušený personál.

Demontáž

UPOZORNĚNÍ
Před demontáží sestavy sloupce zajistěte, aby vidlice
byly už odstraněny. To je preventivní opatření, aby
procedura údržby byla co nejbezpečnější.

POZNÁMKA
Jestliže je nutné sestavu vozíku demontovat,
demontujte před demontáží sestavy sloupce nejdříve
sestavu vozíku společně s vidlicemi.

1) Pokud nemáte k dispozici montážní jámu ani kladku, musíte
přední stranu vidlicového vozíku nadzvednout zvedákem,
abyste dosáhli na podpěry sloupce.

NEBEZPEČÍ
Před zvedáním vidlicového vozíku:
a. Odstraňte zátěže z vidlicového vozíku.
b. Operátor musí vidlicový vozík opustit.
c. Zvedněte vozík trochu z povrchu země

a umístěte podpěry, které jsou vyrobeny tak,
aby unesly hmotnost vozíku, na obě strany
rámu, za přední kola, abyste zamezili pádu
vozíku.

d. Zablokujte zadní kola, aby se nemohla
nečekaně otočit.
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2) Demontujte hydraulické hadice (zvedací hadici, vratnou
hadici atd.) a pak uzavřete zátkou jejich otvory.

UPOZORNĚNÍ
Otočte spínač klíče do polohy OFF a pak posuňte
ovládací páku. Tím uvolníte zbývající tlak oleje
v hydraulickém vedení.

POZNÁMKA
Při demontáži zvedací hadice společně se
sestavou vozíku uvolněte nejdříve tlak oleje
v hydraulickém vedení. Připojte zvedací lano nebo
nylonový závěs k vozíku, pak jej zavěste ve
vzduchu na kladku, abyste si usnadnili přístup
k sestavě sloupce.
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3) Připojte zvedací lano nebo nylonový závěs k hornímu rameni
sloupce a pak podepřete sestavu sloupce pomocí kladky.
Nezapomeňte zajistit vozík ke spodním příčným nosníkům
všech sekcí sloupce, pomocí popruhu nebo kovových lan.

Účelem je, abyste zamezili náhodnému vysunutí sloupce
a pohybu vozíku.
Sestavu sloupce mějte stále uchycenou k vozíku, dokud
nebude namontována zpět na vozík, také během přepravy.

UPOZORNĚNÍ
Neopomeňte podepřít sestavu sloupce, abyste
zamezili jejímu pádu.

UPOZORNĚNÍ
Hmotnost sloupce může být různá mezi 495 kg
(1091 lb) a 915 kg (2018 lb). Dbejte na to, aby
kladky a jeřáb měly dostatečnou nosnost.

UPOZORNĚNÍ
Přesnou hmotnost sloupce vám sdělí náš
autorizovaný prodejce.
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1. Maznice
2. Podpěra sloupce

3. Hřídel podpěry sloupce

4) Demontujte šrouby opěry sloupce, pak demontujte sloupec z
vidlicového vozíku.

UPOZORNĚNÍ
Pozdějším pochybám předejdete tím, že dočasně
znovu nainstalujete podpěru sloupce (levá
a pravá) na její místa na sestavě sloupce.

1. Pojistný šroub
2. Čep

3. Pouzdro

5) Demontujte pojistné šrouby čepu a pak demontujte čepy
zajišťující válec pro náklon k sestavě sloupce.

6) Otočte spínač klíče do polohy ON a pak zcela sklopte válec
pro sklápění dozadu (stav se zasunutým válcem).

UPOZORNĚNÍ
Dbejte na to, abyste válec pro sklápění zasunuli
zcela, aby nevadil držáku sklápění, který by jinak
mohl poškodit válec pro sklápění při instalaci
sestavy sloupce.

3

1

2
1

3
2
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7) Kladkou zvedněte sestavu sloupce nahoru a mimo vidlicový
vozík a pak ji vodorovně spusťte na dřevěné bloky.

UPOZORNĚNÍ
Dbejte na to, abyste nepoškodili kabelový svazek
atd., když zvedáte nebo přesouváte sestavu
sloupce mimo vidlicový vozík.

UPOZORNĚNÍ
Když demontujete sestavu sloupce a vozík jako
jednotku, spolehlivě uchyťte nosník sklápění
a vozík (finger bar) pomocí provazu nebo lana.
Tím zamezíte pohybu vozíky, až budete sestavu
sloupce přemísťovat na zem.

UPOZORNĚNÍ
Vždy dbejte na to, aby sestava sloupce pevně
dosedla na rovný a pevný povrch poté, co byla
demontována.

8) Když je sestava sloupku a vozíku vyjmuta jako jednotka,
vyjměte sestavu vozíku ze stožáru následujícím způsobem.

UPOZORNĚNÍ
Nedovolte, aby se sestava sloupce zachytila
o zvedací řetěz, když demontujete vozík
z vnitřního sloupce.

a. Upevněte zvedací lano nebo nylonový závěs k vozíku
a zvedněte pomocí kladky.

b. Odpojte zvedací řetězy na zvedacím spoji a nastavovací
šroub na straně sloupce a pak umístěte uvolněné
zvedací řetězy na vozík.

c. Posuňte vozík dolů a vytáhněte jej z dolní strany
vnitřního sloupce.
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Bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní pravidla

Prostředky osobní ochrany pro obsluhu
vysokozdvižného vozu

VAROVÁNÍ
Pro práci s vysokozdvižným vozíkem bude ochranné
vybavení záviset na podmínkách používání
a použitelných ustanoveních zákonů a vyhlášek vaší
země.

VAROVÁNÍ
Pracovní oděvy obsluhy by měly být takové, aby
rukávy a límce pevně obepínaly tělo a nezachytily se
o páky vozu atd., používat je nutné i bezpečnostní
brýle, sluchátka, prachové masky a bezpečnostní obuv
podle podmínek na pracovišti nebo pokynů
zaměstnavatele.

Obr. 111. Osobní ochranné vybavení

1. Bezpečnostní brýle
2. Prachová maska
3. Přilba
4. Ochrana sluchu

5. Pracovní oděvy
6. Bezpečnostní obuv
7. Pevně přiléhající lemy

kalhot
8. Pevně přiléhající rukáv

Obsluha vidlicového vozíku

VAROVÁNÍ
Operátor musí být proškolen a mít svolení k práci
s vysokozdvižným vozíkem a musí chápat
bezpečnostní techniky a pravidla pro provoz
vysokozdvižného vozíku.

1

2

3
4

5

6
7

8
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VAROVÁNÍ
Před použitím vysokozdvižný vozík kontrolujte.
Nepoužívejte vysokozdvižný vozík, pokud je nutné jej
opravit. Pokud potřebuje opravu, označte
vysokozdvižný vozík, vyjměte klíček a ohlaste tento
stav na příslušném místě. Nepokoušejte se o opravu,
pokud nejste proškoleni nebo nemáte povolení
provádět opravy.

VAROVÁNÍ
Nesnímejte horní kryt nebo zadní opěru.

VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda je spínač dopředu-dozadu umístěn
v neutrální poloze a parkovací brzda je zatažena, než
otočíte spínače s klíčem. Nespouštějte a nepoužívejte
vysokozdvižný vozík, pokud jste nebyli pověřeni
úlohou operátora.

VAROVÁNÍ
Nevpouštějte nikoho na žádnou součást
vysokozdvižného vozíku, když se pohybuje nebo
zvedá.

VAROVÁNÍ
Nesedejte na vidlice (s nákladem či bez něj)
a nevstupujte pod ně.

VAROVÁNÍ
Před spuštěním se ujistěte, že je bezpečnostní pás
zajištěn a západka horního panelu je v uzamčené
poloze.

VAROVÁNÍ
Před otočením spínače klíče se ujistěte, že je
bezpečnostní pás v pořádku.

VAROVÁNÍ
Před sešlápnutím plynového pedálu vizuálně ověřte
polohu spínače Dopředu-Dozadu. Při rozjezdu ve
svahu je nutné zatáhnout ruční brzdu pro zajištění
vozu, pak se rozjeďte, a to i když je svah mírný.
Vyhýbejte se prudkému zrychlení (zejména když
převážíte těžký náklad).

VAROVÁNÍ
Ruce, nohy a jiné části těla udržujte vždy uvnitř
prostoru pro operátora.
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VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu stát nebo procházet pod zvednutou
částí vysokozdvižného vozíku, ať je prázdná nebo
nese náklad.

VAROVÁNÍ
Vidlice umístěte tak daleko od sebe, jak náklad dovolí.

VAROVÁNÍ
Náklad vždy převážejte nízko se sloupcem
nakloněným co nejvíce dozadu, nikdy dopředu.
Nezvedejte náklad kromě případu uskladnění.

VAROVÁNÍ
Udržujte si pečlivý výhled na osoby a překážky
a sledujte svou cestu. Sledujte průjezdy, zejména
nahoře a kvůli vybočení zadní části. Při snížené
viditelnosti dávejte extrémní pozor. Dávejte přednost
chodcům.
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VAROVÁNÍ
Pokud náklad brání ve výhledu dopředu, couvejte.

VAROVÁNÍ
Nezvedejte náklad vyšší než zadní opěra
vysokozdvižného vozu. Náklad umístěný nad zadní
opěru může spadnout na operátora a je velmi
nebezpečný. Pokud je nutno manipulovat s takovým
nákladem, řádně jej upevněte vhodnými lany nebo
stahovacími popruhy.

VAROVÁNÍ
Nepřetěžujte vysokozdvižný vozík. Zkontrolujte
tabulku nákladu kvůli informacím o hmotnosti a těžišti
nákladu. Vždy zvedejte náklady co nejblíže k těžišti,
aby nedošlo k nakládání mimo těžiště.

VAROVÁNÍ
Neprovádějte náhlé starty, zastavení nebo zatáčení.
Před zatáčením a na nerovném nebo kluzkém povrchu
zpomalte, aby nedošlo k převrácení nebo sklouznutí
vysokozdvižného vozíku.
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VAROVÁNÍ
Dávejte zvýšenou pozornost při jízdě bez nákladu,
jelikož riziko převrácení může být vyšší než při jízdě
s nákladem.

VAROVÁNÍ
Před vjezdem na nákladní automobily nebo přívěsy se
ujistěte, že brzdy na těchto strojích jsou zataženy
a pod koly jsou bloky, případně přívěs je připevněn
k nakládacímu doku.

VAROVÁNÍ
Před jízdou po můstku nebo nájezdové ploše se
ujistěte, že je správně zajištěná. Jezděte opatrně
a pomalu přes můstek nebo nájezdovou plošinu.
Nikdy nepřekračujte její jmenovitou nosnost.

VAROVÁNÍ
Při práci na svahu dávejte zvláštní pozor. Pracujte
pomalu, nekličkujte ani nezatáčejte.

VAROVÁNÍ
Nemanipulujte s nestabilním nebo nedostatečně
upevněným nákladem. Při práci s dlouhým, vysokým
nebo širokým nákladem pracujte opatrně, aby se
zajistila stabilita, a pozorně sledujte okolní podmínky.

VAROVÁNÍ
Při jízdě poblíž kolmých uliček zpomalte a spusťte
klakson, je-li viditelnost snížena.
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VAROVÁNÍ
Při jízdě nahoru nebo dolů po svahu jezděte
s vysokozdvižným vozíkem tak, aby byl náklad
otočený proti svahu.

VAROVÁNÍ
Než opustíte vidlicový vozík, ujistěte se, že vidlice
nebo přídavná zařízení jsou snížena, přepínač jízdy
dopředu-dozadu je v neutrální poloze, je použita
parkovací brzda a klíčový spínač je vypnutý.
Neparkujte s vysokozdvižným vozíkem ve svahu.

VAROVÁNÍ
Při dobíjení baterie otočte klíčový spínač do polohy
OFF a vozík umístěte pouze do dobře větraného
vyhrazeného prostoru. Udržujte odstup od oblouků,
jisker, plamene nebo zapálených cigaret.

Jízda po svazích, průjezdech a ve výtazích

VAROVÁNÍ
Při práci s vysokozdvižným vozíkem ve výtahu se
ujistěte, že výtah dokáže unést hmotnost
vysokozdvižného vozíku nebo hmotnost
vysokozdvižného vozíku plus hmotnost nákladu.

VAROVÁNÍ
Nezapomeňte umístit zarážky pod pneumatiky, aby se
vůz nerozjel, když je zaparkován ve výtahu.
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VAROVÁNÍ
Ve výtahu neprovádějte práce.

VAROVÁNÍ
Po svazích jezděte pomalu.

VAROVÁNÍ
Při jízdě z kopce:
• Používejte brzdový pedál, abyste dostatečně snížili

rychlost.

• Používejte brzdový pedál a brzdu motoru, abyste
maximalizovali účinnost brzdy motoru.

VAROVÁNÍ
Při jízdě na svazích dávejte pozor.

VAROVÁNÍ
Při jízdě na svazích s nákladem vždy jezděte popředu
do svahu a couvejte ze svahu.

VAROVÁNÍ
Couvejte do svahu, když jedete bez nákladu, a jezděte
popředu ze svahu.
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VAROVÁNÍ
Používejte brzdový pedál a regenerační brzdu
společně při jízdě z kopce, abyste maximalizovali
účinnost regenerační brzdy.

VAROVÁNÍ
Nejezděte napříč svahem ani se na svahu neotáčejte,
jelikož se při jízdě na svahu těžiště posouvá
k nejnižšímu bodu, hrozí snadná ztráta rovnováhy.

VAROVÁNÍ
Níže uvádíme opatření související s najížděním do
nákladních vozů a přívěsů:
• Kontrolujte nákladní vozy a přívěsy, abyste měli

jistotu, že se nerozjedou.

• Rampa pro najíždění vysokozdvižným vozem do
nákladního vozu nebo přívěsu by měla mít
dostatečnou nosnost pro hmotnost vozu a jeho
nákladu i pro síly vyvíjené pohupováním vozu.

• Rampa by měla být ukotvena tak, aby se
neposunula.

• Dávejte co největší pozor při najíždění na nákladní
vůz nebo přívěs i při sjíždění z nich.

Umístění výstražných, varovných
a návodných štítků

VAROVÁNÍ
Když jsou výstražné a varovné štítky poškozeny tak,
že je nelze přečíst, nebo se odloupnout, měly by se
okamžitě vyměnit za nové štítky, aby se zajistilo, že
jsou neustále udržovány v čitelném stavu. Výstražné
a varovné štítky jsou dostupné od našeho
autorizovaného prodejce.

VAROVÁNÍ
Výstražné a varovné štítky jsou umístěny na
příslušných místech vidlicového vozíku, jak ukazuje
Obr. 112. Umístění výstražných, varovných
a indikačních štítků. Před prací s vysokozdvižným
vozíkem si poznačte podrobnosti uvedené na štítcích,
abyste zajistili správnou a bezpečnou manipulaci.
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Obr. 112. Umístění výstražných, varovných a indikačních štítků

A. Pravá strana panelu
B. Deska baterie (poblíž

pojistkové skříně)

C. Zadní strana horního
panelu

D. Volba

Obr. 113. Umístění výstražných, varovných a indikačních štítků

C

DB

A
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Obr. 114. Štítek pro evropský stroj

1. VAROVÁNÍ
Pečlivě se řiďte následujícími upozorněními, abyste
zaručili bezpečnou funkci vozíku a předešli zranění
osob.

2. VAROVÁNÍ
Vždy dbejte na to, abyste měli spolehlivě upnutý
bezpečnostní pás a při řízení zůstávejte sedět.

3. VAROVÁNÍ
Než začnete vidlicový vozík obsluhovat, přečtěte si
důkladně příručku, abyste se podrobně seznámili
s bezpečnostními pokyny.

4. NEBEZPEČÍ
Pokud se vysokozdvižný vozík začne naklánět
nebo spadne z doku nebo rampy, musí operátor
zůstat ve vozíku.

5. NEBEZPEČÍ
Odklonit od místa nárazu.

6. NEBEZPEČÍ
Pevně přidržet volantu oběma rukama. V případě
volitelného mini volantu pevně přidržet oběma
rukama bezpečnostní tyče.

7. NEBEZPEČÍ
Zapřít se o nohy a zůstat uvnitř prostoru pro
operátora. V případě volitelného mini volantu pevně
přidržet oběma rukama bezpečnostní tyče.

8. NEBEZPEČÍ
Z vidlicového vozíku nevyskakujte.

Normal steering wheel

Mini steering wheel (option)
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Obr. 115. Štítek pro neevropský stroj

1. VAROVÁNÍ
Pečlivě se řiďte následujícími upozorněními, abyste
zaručili bezpečnou funkci vozíku a předešli zranění
osob.

2. VAROVÁNÍ
Při nesprávné manipulaci se může vůz převrátit na
bok.
Nevystavujte se riziku poranění či ohrožení zdraví.
Zpomalte před zatáčením!

3. VAROVÁNÍ
Vždy dbejte na to, abyste měli spolehlivě upnutý
bezpečnostní pás a při řízení zůstávejte sedět.

4. NEBEZPEČÍ
Pečlivě se řiďte následujícími upozorněními, abyste
zaručili bezpečnou funkci vozíku a předešli zranění
osob.

5. NEBEZPEČÍ
V případě převrácení postupujte podle těchto
pokynů:

6. NEBEZPEČÍ
Odklonit od místa nárazu.

7. NEBEZPEČÍ
Pevně přidržet volantu oběma rukama. V případě
volitelného mini volantu pevně přidržet oběma
rukama bezpečnostní tyče.

8. NEBEZPEČÍ
Zapřít se o nohy a zůstat uvnitř prostoru pro
operátora. V případě volitelného mini volantu pevně
přidržet oběma rukama bezpečnostní tyče.

9. NEBEZPEČÍ
Z vidlicového vozíku nevyskakujte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Normal steering wheel

Mini steering wheel (option)

206



BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 15

VAROVÁNÍ
Nestůjte na vidlicích nebo pod nimi.
Jízda na vidlicích je přísně zakázána. Nestůjte také
přímo pod vidlicemi. Jinak může dojít k vážným
nehodám, pokud se vidlice prudce pohnou a náklad
umístěný na vidlicích nečekaně spadne. V nejhorším
případě tyto nehody mohou být smrtelné.

Obr. 116. Výstražný štítek rizika vidlic

VAROVÁNÍ
Sloupec
Ruce, nohy i tělo udržujte stále mimo kontakt se
sloupci. Části těla se jinak mohou zachytit o pohyblivé
a pevné části sloupců a může dojít ke zranění.
Boční panel
Když demontujete/instalujete baterii, dbejte na to, aby
vaše ruce či prsty nebyly zachyceny mezi skříň baterie
a karosérii vidlicového vozíku.

Obr. 117. Výstražný štítek zranění rozdrcením
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VAROVÁNÍ
Pro hydraulický olej PS (pouze modely se 4 koly).

Obr. 118. Štítek hydraulického oleje PS

VAROVÁNÍ
Horní panel otevírejte a zavírejte pomalu, přičemž
pevně držte rukojeť. Pod horní panel nikdy nevkládejte
ruku. Je to velmi nebezpečné.
Jakmile zavřete horní panel, spolehlivě aretujte
západku horního panelu.

Obr. 119. Štítek otevírání a zavírání horního panelu

1
1
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UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze specifikované pojistky.

UPOZORNĚNÍ
Než vyměníte vadnou pojistku, zkontrolujte a opravte
příčinu problému. Používejte pojistku stanoveného
výkonu, který je jasně uveden na štítku.

Obr. 120. Štítek pojistky

VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že ocelová lana nezasahují během
zvedání vidlicového vozíku do horního krytu.

VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že ocelová lana i zvedací zařízení jsou
dostatečně silná pro bezpečné zvednutí vozu, neboť
vysokozdvižný vůz je velice těžký.

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte horní kryt ke zvedání vozu.

VAROVÁNÍ
Při zvedání vozu nikdy nevstupujte pod něj.

Než vidlicový vozík zvednete, proveďte potřebná opatření, aby se
protizávaží nepoškodilo drátěnými lany. Při zvedání vidlicového
vozíku použijte zadní tažný závěs na zadní části karosérie.
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Obr. 121. Štítek s pokyny ke zvedání

VAROVÁNÍ
Lze použít v chladírně
Tento štítek udává, že vidlicový vozík lze používat
v chladírně a jaký vhodný hydraulický olej je třeba
použít.

Obr. 122. Štítek indikující použití v chladírně

VAROVÁNÍ
Kvůli vlnové délce použitého modrého světla může
dojít k poranění očí při dívání se do světla. Riziko se
liší podle vzdálenosti. Vlastní averzní chování dané
osoby obvykle stačí jako prevence zranění.

Obr. 123. Varovný štítek modrého světla

Opatření pro provoz

Systém nouzového zastavení

UPOZORNĚNÍ
Pokud se systém bezpečnostního zastavení často
zapne při startování vozu nebo při práci s vozem,
požádejte našeho autorizovaného prodejce.
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Tento systém slouží k zastavení vozíku, když se objeví závady
v elektrickém systému, který řídí rychlost a řízení
vysokozdvižného vozu. Pokud by došlo k deaktivaci systému,
otočte klíč zapalování na OFF, pak jej znovu otočte na ON
a znovu zahajte jízdu s vozíkem.

Systém bezpečnostního startování
Tento bezpečnostní systém brání nastartování stroje, když se
klíček náhodně zapne. Trakční obvod slouží k vypnutí proudu,
když je spínač dopředu-dozadu v poloze neutrálu, pokud plynový
pedál sešlápnete, když je klíček zapalování otočený v poloze ON.

Výstražná zvuková signalizace
Tento signál varuje řidiče stálým tónem na to, že provozní činnosti
(zapnutý systém bezpečnostního startování) a postup
vystupování nebyly dodrženy.

Systém zablokování nízkého napětí

VAROVÁNÍ
Když se aktivuje systém zablokování nízkého napětí,
okamžitě otočte klíč zapalování do polohy OFF a pak
znovu ON. Signál přestane znít. Další činnost vozu
však nebude možná. Nechte vidlicový vozík odtáhnout
do servisní oblasti a dobijte baterii nebo je vyměňte za
plně nabitou baterii.

UPOZORNĚNÍ
a. Systém zablokování nízkého napětí není zařízení,

které by varovalo na slabou baterii, ale brání
případně chybným činnostem elektrických
součástek. Vždy rozhodněte, zda je třeba baterii
nabít, pomocí měřidla kapacity baterie.

b. Po aktivaci systému zablokování nízkého napětí
dostatečně dlouho dobíjejte baterii, aby se
obnovila specifická hmotnost elektrolytu.

Když napětí v baterii klesne pod určitou míru. Na displeji se
zobrazí výstražný ukazatel baterie ( ). Ozve se zvukový signál.
Baterii je nutno okamžitě dobít nebo vyměnit. Pokud tak
neučiníte, spustíte funkci odpojení čerpadla, čímž dojde
k přerušení činnosti vozu.

Nedovolené přetěžování trakčního motoru
Nepřetěžujte vysokozdvižný vůz jízdou do strmého kopce nebo
tažením těžkých předmětů. Způsobíte tím proudění velkého
množství elektrického proudu motorem.

Činnosti pro nouzové situace
V případě nouze stiskněte nouzový spínač, abyste odpojili
napájení z baterie.

Hladina hluku
Hodnoty jsou hladina tlaku zvuku v pozici obsluhy, LPAZ
a hodnota nejistoty, KPZ, podle EN12053: 2001.
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Table 32. Hladina hlučnosti modelů A2N1 (všechny)

Položka Hladina hlučnosti9
Hodnota emisí
hluku (LPAZ)

Nepřekračuje 67 dB (A).

Nejistota (KPZ) 4 dB (A).

POZNÁMKA
Skutečné použití vidlicového vozíku může vést
k nižším nebo vyšším hladinám hlučnosti, pokud je
hladina hlučnosti ovlivněna individuálními
podmínkami, jako je stav podlahy, pneumatiky,
provozní režim, prostředí, odraz hluku a další zdroje
hluku.

Úroveň vibrací
Hladina vibrací karosérie na úrovni polohy řidiče podle EN13059.

Table 33. Úroveň vibrací
Položka Model: A2N1 (kromě

JA2N1)10
Model: JA2N1 (pouze)10

Hodnota
emisí
vibrací AWZ

1,1 m/s2 1,0 m/s2

Nejistota
(K)

0,3 m/s2 0,3 m/s2

POZNÁMKA
Při skutečném použití vidlicového vozíku se mohou
vyskytnout nižší nebo vyšší hladiny vibrací, vibrace je
ovlivňována individuálními podmínkami, jako je stav
podlahy, pneumatiky, provozní režim, typ / hmotnost
nákladu a rychlost jízdy.

Zajištění vozíku pro přepravu

NEBEZPEČÍ
Vozík musí nakládat pouze speciálně vyškolený
personál.

212

9. Hladina hlučnosti se měří podle zkušebních podmínek EN12053
10. Hladina vibrací se měří podle zkušebních podmínek EN13059



BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 15

VAROVÁNÍ
Tento vidlicový vozík je vybaven elektromagnetickými
brzdami.
V případě, že vozík není vybaven baterií nebo je
baterie zcela vybita, budou elektromagnetické brzdy
použity a vozík se nebude moci pohybovat. V těchto
případech se nepokoušejte vozík táhnout ani tlačit,
protože byste mohli poškodit brzdy, převody, kola
motory a/nebo jiné komponenty.
Kontaktujte autorizovaného prodejte, aby brzdy uvolnil
a vozíkem pohyboval.

Pro přepravu pomocí nákladního vozidla nebo návěsu zajistěte
vozík řádným způsobem, pomocí klínů a popruhů. Používejte
pouze nákladní vozidlo nebo návěs s dřevěnou korbou opatřenou
oky k uchycení popruhů.
Před nakládáním vozíku pečlivě určete správné rozměry /
jmenovité hodnoty a příslušná bezpečnostní opatření. Když
pomocí popruhů uchycujete vidlicové vozíky opatřené sloupcem,
použijte háky s okem namontované na horním příčníku sloupce
a také tažný kolík, viz obrázek 124. Zaklínování vidlicových
vozíků se sloupcem a jejich upnutí popruhy. Když přepravujete
vidlicové vozíky neopatřené sloupcem, uvažte vozík popruhem
vpředu s využitím střechy, viz obrázek 125. Zaklínování
vidlicových vozíků bez sloupce a jejich upnutí popruhy.

Obr. 124. Zaklínování vidlicových vozíků se sloupcem a jejich
upnutí popruhy

Obr. 125. Zaklínování vidlicových vozíků bez sloupce a jejich
upnutí popruhy

Viz obrázek 126. Správná poloha těžiště (CoG).
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Obr. 126. Správná poloha těžiště (CoG)

Přeprava vidlicového vozíku

VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že ocelová lana nezasahují během
zvedání vidlicového vozíku do horního krytu.

Obr. 127. Pokyny ke zvedání

VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že ocelová lana i zvedací zařízení jsou
dostatečně silná pro bezpečné zvednutí vozu, neboť
vysokozdvižný vůz je velice těžký.

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte horní kryt ke zvedání vozu.

VAROVÁNÍ
Při zvedání vozu nikdy nevstupujte pod něj.

1) Nakloňte nezatížený sloupec co nejvíce dozadu.
2) Zkontrolujte příjezdní a výjezdní úhel, abyste měli jistotu, že

spodní strana vysokozdvižného vozíku nemůže přijít do
kontaktu s platformou nesoucí náklad nebo se zemí.

3) Při používání můstku se ujistěte, že je schopen unést vlastní
hmotnost vysokozdvižného vozíku.

4) Při zvedání vysokozdvižného vozíku na plošinu s nákladem
se ujistěte, že je kabel připevněn k tažnému kolíku.
Nejezděte na vysokozdvižném vozíku, když se zvedá.

5) Používejte upevňovací body a pevně upevněte
vysokozdvižný vozík k plošině s nákladem.

6) Při zvedání vidlicového vozíku používejte zvedací body, viz
Zvedání přední strany vidlicového vozíku, strana 215 a
Zvedání zadní strany vidlicového vozíku, strana 215.

7) Vypněte spínač zapalování a vyjměte klíč.
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8) Ujistěte se, zda je odpojen konektor baterie.

Zvedání přední strany vidlicového vozíku
Při zvedání celého vidlicového vozíku zajistěte ocelová lana do
otvorů na obou stranách příčného nosníku vnějšího sloupce a pak
použijte zvedací zařízení.

Obr. 128. Otvory pro zajištění ocelových lan

Zvedání zadní strany vidlicového vozíku

UPOZORNĚNÍ
Než vidlicový vozík zvednete, proveďte potřebná
opatření, aby se protizávaží nepoškodilo drátěnými
lany.

Při zvedání celého vidlicového vozíku zajistěte ocelové lano k
zadnímu tažnému závěsu na protizávaží a pak použijte zvedací
zařízení.

Obr. 129. Model se 3 koly
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Obr. 130. Model se 4 koly

Uskladnění vysokozdvižného vozíku
Uskladnění vysokozdvižného vozíku vyžaduje představuje
uskladnění vysokozdvižného vozíku na konci každého pracovního
dne nebo uskladnění vysokozdvižného vozíku na dlouhé období.
Dodržujte pokyny pro uskladnění vysokozdvižného vozíku.

Každodenní uskladnění

VAROVÁNÍ
Jakmile zjistíte závadu, uvědomte osobu zodpovědnou
za údržbu a přijměte řádné postupy pro nápravu nebo
si vyžádejte provedení oprav od našeho
autorizovaného prodejce.
Nepoužívejte vysokozdvižný vozík, dokud není závada
opravena.

UPOZORNĚNÍ

Neumývejte vodou.
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Na konci pracovního dne vysokozdvižný vozík zkontrolujte. Vždy
zaparkujte na určeném místě. Pod pneumatiky vložte zarážky,
aby se vidlicový vozík nemohl sám od sebe rozjet. Zkontrolujte
vidlicový vozík na netěsnost oleje a jiné závady, viz Každodenní
péče, strana 144.

Zkontrolujte na vysokozdvižném voze únik oleje a jiné závady.

Karoserii a okolí sedadla operátora udržujte čisté. Zvykněte si
vždy udržovat vysokozdvižný vozík čistý.

Prostor kolem sedačky operátora udržujte v čistotě.

Jelikož vůz obsahuje mnoho elektrických součástek, neumývejte
je vodou. Baterii však lze vodou mýt (pára) po vyjmutí baterie
z vozu, před použitím však musí být zcela suchá.
Stačí odfouknout prach a nečistotu stlačeným vzduchem nebo
otřít vlhkým hadříkem pro čištění vidlicového vozíku.
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Dlouhodobé uskladnění

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte ochranné překrytí nebo voděvzdorné
plachty z vinylu, který má sklony k tvorbě statické
elektřiny. Statická elektřina by mohla vést k explozi
baterie.

VAROVÁNÍ
Uskladněte vůz v oblasti s nízkým rizikem požáru.

Když provoz vysokozdvižného vozíku na určité období zcela
přerušíte, přijměte následující opatření a skladujte vysokozdvižný
vozík na suchém místě.

POZNÁMKA
Když nelze vysokozdvižný vozík skladovat uvnitř,
zaparkujte jej na rovné zemi. Překryjte jej
nepromokavou plachtou nebo ochranným krytem.

POZNÁMKA
Při skladování po dlouhou dobu kontaktujte našeho
autorizovaného prodejce.

Servis před skladováním
1) Promažte vidlicový vozík, jak je popsáno v Mazání, strana

153.
2) Vyměňte olej a potřete všechny odhalené části hydraulických

válců mazivem odolným vůči korozi.
3) Nabijte baterii.
4) Odpojte zástrčku připojenou k baterii.

Servis vidlicového vozíku při uskladnění
1) Pravidelně kontrolujte specifickou hmotnost a hladinu

elektrolytu. Podle potřeby nabijte a dolijte. Proveďte
rovnoměrné nabíjení baterie každé 2 měsíce.

2) Kontrolujte různé části vysokozdvižného vozíku kvůli korozi
nebo skvrnám. Tyto oblasti vyčistěte a potřete činidlem proti
korozi.

3) Každý měsíc se ve vozíku projeďte a spusťte zdvižné a
naklápěcí funkce k oběma koncovým bodům.
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Servis po skladování
1) Setřete antikorozivní mazivo ze všech vnějších částí válce.
2) Promažte každou součástku.
3) Kontrolujte hladinu elektrolytu a specifickou hmotnost. Plně

nabijte baterii.
4) Otočte klíček zapalování do polohy ON a zkontrolujte

ukazatele, výstražná světla a kontrolky.
5) Postupujte podle pokynů uvedených v Funkční testy, strana

219 v této příručce.

Funkční testy
Funkční testy se provádějí ke kontrole, zda vysokozdvižný vůz
funguje správně i po převozu (po zemi nebo vodě), nebo po jeho
vyjmutí ze skladu.
Test pokrývá následující položky, ale jelikož se pro položky 1 a 2
vyžadují speciální nářadí a vybavení, požádejte o provedení testu
našeho autorizovaného prodejce.

Položky
1) Ty, které jsou uvedeny v každodenní péči, viz Každodenní

péče, strana 144.
2) Dynamické testy, viz oddíl níže.
3) Zkoušky udržení nákladu, viz Zkoušky udržení nákladu,

strana 219.

Dynamické testy

1) Test mobility (jízda a manévrování)
a. Ujistěte se, že vidlicový vozík se pohybuje ve směru

uvedeném spínačem dopředu-dozadu a funguje správně,
když zatáhnete nebo uvolníte parkovací brzdu.

b. Zkontrolujte, zda je řízení normální a že funguje uspokojivě.
c. Zvedněte a spusťte zkušební náklad.

2) Test stohování
Zvedněte zkušební náklad do maximální výšky sloupce a spusťte
jej maximální rychlostí, několikrát se přitom zastavte a ujistěte se,
že zastavuje plynule.

3) Test rychlosti spouštění
Zkontrolujte, zda maximální rychlost spouštění nepřekračuje 0,6
m/s (měřením rychlosti).

Zkoušky udržení nákladu
1) Zkontrolujte rychlost, s jakou se sloupec sklápí přirozeně

(100 mm /10 min max).
2) Zkontrolujte rychlost, s níž se nakláněcí válec samovolně

naklání dopředu (max. 5 stupňů /10 min).
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Rozměry

Parametry sloupce
Úhel naklonění dopředu a dozadu je 5 stupňů.
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Tabulka 34. Dvě fáze (široký náhled 2W)
Název
sloup-
ce

Max.
výška
vidlic

Celková výška Volný zdvih Přední přesah Hmotnost

Zcela
dozadu
spuště-
no

Zcela roztaženo Bez opěrky S opěrkou STD

Bez
opěrky

S opěrkou
STD

Model
nákladní-
ho vozidla
11

Model
nákladní-
ho vozidla
12

Model
nákladní-
ho vozidla
11

Model
nákladní-
ho vozidla
12

Model
nákladní-
ho vozidla
11

Model
nákladní-
ho vozidla
12

Model
nákladní-
ho vozidla
11

Model
nákladní-
ho vozidla
12

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

2W300 3 000
(118,11)

1 955
(76,97)

3 635
(143,11)

3 945
(155,31)

95
(3,74)

100
(3,94)

95
(3,74)

100
(3,94)

375
(14,76)

380
(14,96)

495
(1,091)

505
(1,114)

2W330 3 300
(129,92)

2 105
(82,87)

3 935
(154,92)

4 245
(167,13)

95
(3,74)

100
(3,94)

95
(3,74)

100
(3,94)

375
(14,76)

380
(14,96)

515
(1,136)

525
(1,158)

2W350 3 500
(137,80)

2 240
(88,19)

4 135
(162,79)

4 445
(175,00)

95
(3,74)

100
(3,94)

95
(3,74)

100
(3,94)

375
(14,76)

380
(14,96)

530
(1,169)

540
(1,191)

2W370 3 700
(145,67)

2 365
(93,11)

4 335
(170,67)

4 645
(182,87)

95
(3,74)

100
(3,94)

95
(3,74)

100
(3,94)

375
(14,76)

380
(14,96)

570
(1,257)

580
(1,279)

2W400 4 000
(157,48)

2 555
(100,59)

4 635
(182,48)

4 945
(194,68)

95
(3,74)

100
(3,94)

95
(3,74)

100
(3,94)

375
(14,76)

380
(14,96)

595
(1,312)

605
(1,334)

2W450 4 500
(177,17)

2 805
(110,43)

5 135
(202,16)

5 445
(214,37)

95
(3,74)

100
(3,94)

95
(3,74)

100
(3,94)

375
(14,76)

380
(14,96)

625
(1,378)

635
(1,400)

2W500 5 000
(196,85)

3 055
(120,28)

5 635
(221,85)

5 945
(234,05)

95
(3,74)

100
(3,94)

95
(3,74)

100
(3,94)

375
(14,76)

380
(14,96)

655
(1,444)

665
(1,466)
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11. AS2N1L13Q AS2N1L15Q A2N1L16Q AG2N1L16Q JA2N1L16Q
12. A2N1L18Q AG2N1L18Q JAG2N1L18Q AG2N1L20Q JAG2N1L20Q
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Tabulka 35. Dvě fáze (volný zdvih 2F)
Název
sloup-
ce

Max.
výška
vidlic

Celková výška Volný zdvih Přední přesah Hmotnost

Zcela
dozadu
spuště-
no

Zcela roztaženo Bez opěrky S opěrkou STD

Bez
opěrky

S opěrkou
STD

Model
nákladní-
ho vozidla
13

Model
nákladní-
ho vozidla
14

Model
nákladní-
ho vozidla
13

Model
nákladní-
ho vozidla
14

Model
nákladní-
ho vozidla
13

Model
nákladní-
ho vozidla
14

Model
nákladní-
ho vozidla
13

Model
nákladní-
ho vozidla
14

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

2F300 3 000 1 955 3 635 3 945 1 355 1 360 1 045 1 050 375 380 515 520
2F330 3 300 2 105 3 935 4 245 1 505 1 510 1 195 1 200 375 380 530 540
2F350 3 500 2 240 4 135 4 445 1 640 1 645 1 330 1 335 375 380 550 560
2F370 3 700 2 365 4 335 4 645 1 765 1 770 1 455 1 460 375 380 585 595
2F400 4 000 2 555 4 635 4 945 1 955 1 960 1 645 1 650 375 380 605 615
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13. AS2N1L13Q AS2N1L15Q A2N1L16Q AG2N1L16Q JA2N1L16Q
14. A2N1L18Q AG2N1L18Q JAG2N1L18Q AG2N1L20Q JAG2N1L20Q
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Tabulka 36. Tři fáze (volný zdvih 3F)
Název
sloup-
ce

Max.
výška
vidlic

Celková výška Volný zdvih Přední přesah Hmotnost

Zcela
dozadu
spuště-
no

Zcela roztaženo Bez opěrky S opěrkou STD

Bez
opěrky

S opěrkou
STD

Model
nákladní-
ho vozidla
15

Model
nákladní-
ho vozidla
16

Model
nákladní-
ho vozidla
15

Model
nákladní-
ho vozidla
16

Model
nákladní-
ho vozidla
15

Model
nákladní-
ho vozidla
16

Model
nákladní-
ho vozidla
15

Model
nákladní-
ho vozidla
16

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

3F385 3 850 1 805 4 485 4 795 1 205 1 210 895 900 395 400 645 655
3F430 4 300 1 955 4 935 5 245 1 355 1 360 1 045 1 050 395 400 670 680
3F475-
4

750 2 105 5 385 5 695 1 505 1 510 1 195 1 200 395 400 700 710

3F515 5 150 2 240 5 785 6 100 1 640 1 645 1 330 1 335 395 400 725 735
3F550 5 500 2 365 6 135 6 445 1 765 1 770 1 455 1 460 395 400 780 790
3F600 6 000 2 555 6 635 6 945 1 955 1 960 1 645 1 650 395 400 815 825
3F650 6 500 2 805 7 135 7 445 2 205 2 210 1 895 1 900 395 400 860 870
3F700 7 000 3 055 7 635 7 945 2 455 2 460 2 145 2 150 395 400 905 915
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15. AS2N1L13Q AS2N1L15Q A2N1L16Q AG2N1L16Q JA2N1L16Q
16. A2N1L18Q AG2N1L18Q JAG2N1L18Q AG2N1L20Q JAG2N1L20Q
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Parametry

Tabulka 37. Označení
Položka AS2N1-

L13Q
AS2N1-
L15Q

A2N1L16Q A2N1L18Q AG2N1-
L16Q

AG2N1-
L18Q

AG2N1-
L20Q

JA2N1-
L16Q

JAG2N1-
L18Q

JAG2N1-
L20Q

Nosnost t
(lb)

1,25
(2 756)

1,5
(3 308)

1,6
(3 528)

1,8
(3 969)

1,6
(3 528)

1,8
(3 969)

2,0
(4 410)

1,6
(3 528)

1,8
(3 969)

2,0
(4 410)

Střed nákladu mm
(in)

500
(19,69)

500
(19,69)

500
(19,69)

500
(19,69)

500
(19,69)

500
(19,69)

500
(19,69)

500
(19,69)

500
(19,69)

500
(19,69)

Přední přesah mm
(in)

375
(14,76)

375
(14,76)

375
(14,76)

380
(14,96)

375
(14,76)

380
(14,96)

380
(14,96)

375
(14,76)

380
(14,96)

380
(14,96)

Rozvor mm
(in)

1 280
(50,39)

1 280
(50,39)

1 385
(54,53)

1 385
(54,53)

1 495
(58,86)

1 495
(58,86)

1 495
(58,86)

1 430
(56,30)

1 540
(60,63)

1 540
(60,63)
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Tabulka 38. Hmotnost
Položka AS2N1-

L13Q
AS2N1-
L15Q

A2N1L16Q A2N1L18-
Q

AG2N1L16-
Q

AG2N1-
L18Q

AG2N1-
L20Q

JA2N1-
L16Q

JAG2N1-
L18Q

JAG2N1-
L20Q

Užitečná
hmotnost

kg
(lb)

2 880
(6 350)

3 105
(6 847)

3 117
(6 872)

3 364
(7,4416)

3 219
(7 097)

3 458
(7 624)

3 496
(7 707)

3 149
(6 942)

3 346
(7 377)

3 546
(7 619)

Zatížení
nápravy
s nákladem

kg
(lb)

3 610
(7 960)

4 035
(8 897)

4 190
(9,239)

4 555
(10 044)

4 200
(9 261)

4 545
(10 022)

4 870
(10 738)

4 150
(9 151)

4 490
(9 900)

4 800
(10 584)

Zatížení zadní
nápravy
s nákladem

kg
(lb)

517
(1 140)

569
(1 254)

527
(1 162)

624
(1 376)

617
(1 360)

721
(1 590)

632
(1 393)

611
(1 347)

667
(1 470)

667
(1 470)

Zatížení přední
nápravy
s nákladem

kg
(lb)

1 508
(3 325)

1 510
(3 330)

1 578
(3 479)

1 595
(3 516)

1 664
(3 668)

1 677
(3 697)

1 679
(3 702)

1 558
(3 435)

1 649
(3 635)

1 644
(3 624)

Zatížení zadní
nápravy bez
nákladu

kg
(lb)

1 372
(3 024)

1 595
(3 517)

1 541
(3 397)

1 796
(3 900)

1 555
(3 429)

1 782
(3 929)

1 810
(3 991)

1 591
(3 508)

1 679
(3 741)

1812
(3 995)
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Tabulka 39. Rozměry
Položka AS2N1-

L13Q
AS2N1-
L15Q

A2N1L16Q A2N1L18Q AG2N1-
L16Q

AG2N1-
L18Q

AG2N1-
L20Q

JA2N1-
L16Q

JAG2N1-
L18Q

JAG2N1-
L20Q

Výška horního
krytu

mm 2 110 2 110 2 110 2 110 2 110 2 110 2 110 2 110 2 110 2 110

Výška sedadla/
podstavce na
plošině

mm 1 065 1 065 1 065 1 065 1 065 1 065 1 065 1 065 1 065 1 065

Výška tažného
spojení

mm
(in)

470
(18,50)

470
(18,50)

470
(18,50)

470
(18,50)

470
(18,50)

470
(18,50)

470
(18,50)

300
(11,81)

300
(11,81)

300
(11,81)

Celková délka
s vidlicemi

mm 2 730 2 730 2 835 2 835 2 945 2 945 2 945 2 975 3 085 3 085

Celková délka
bez vidlic

mm 1 830 1 830 1 935 1 935 2 045 2 045 2 045 2 075 2 185 2 185

Celková šířka mm
(in)

1 075
(42.34)

1 075
(42.34)

1 095
(43,11)

1 125
(44.29)

1 095
(43,11)

1 125
(44.29)

1 125
(44.29)

1 095
(43,11)

1 125
(44.29)

1 125
(44.29)

Rozměry vidlic mm 35/100/900 35/100/900 35/100/900 40/100/900 35/100/900 40/100/900 40/100/900 35/100/900 40/100/900 40/100/900

Podvozek vidlic
podle DIN
15173, třída/
forma A, B

— 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
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Tabulka 40. Výkonnost
Položka AS2N1-

L13Q
AS2N1-
L15Q

A2N1L16Q A2N1L18Q AG2N1-
L16Q

AG2N1-
L18Q

AG2N1-
L20Q

JA2N1L16-
Q

JAG2N1-
L18Q

JAG2N1-
L20Q

Rychlost jízdy s
nákladem

km/h 16,0
(10)

16,0
(10)

16,0
(10)

16,0
(10)

16,0
(10)

16,0
(10)

16,0
(10)

17,0
(11)

17,0
(11)

17,0
(11)

Rychlost jízdy
bez nákladu

km/h 16,0
(10)

16,0
(10)

16,0
(10)

16,0
(10)

16,0
(10)

16,0
(10)

16,0
(10)

17,0
(11)

17,0
(11)

17,0
(11)

Rychlost
zvedání s
nákladem

mm/s 420
(82,68)

405
(79,72)

400
(78,74)

410
(80,7)

430
(84,6)

410
(80,7)

380
(74,8)

430
(84,6)

410
(80,7)

380
(74,8)

Rychlost
zvedání bez
nákladu

mm/s 580
(22,83)

580
(22,83)

580
(22,83)

580
(22,83)

580
(22,83)

580
(22,83)

580
(22,83)

580
(22,83)

580
(22,83)

580
(22,83)

Rychlost klesání
s nákladem

mm/s 540
(106,3)

540
(106,3)

540
(106,3)

540
(106,3)

540
(106,3)

540
(106,3)

540
(106,3)

540
(106,3)

540
(106,3)

540
(106,3)

Rychlost klesání
bez nákladu

mm/s 480
(94,9)

480
(94,9)

480
(94,9)

480
(94,9)

480
(94,9)

480
(94,9)

480
(94,9)

480
(94,9)

480
(94,9)

480
(94,9)

Tažná tyč (s
nákladem/bez
nákladu)

N (kg) 5731/5707 5643/5668 5621/5664 5371/5531 5604/5646 5358/5515 5315/5511 5662/5653 5339/5437 5285/5416

Stoupavost s
nákladem

% 18,4 16,4 16,0 14,0 15,7 13,7 13,2 15,9 14,0 13,2

Stoupavost bez
nákladu

% 25,7 23,7 23,6 21,0 22,8 20,5 20,3 23,3 21,2 20,5
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Tabulka 41. Motor
Položka AS2N1-

L13Q
AS2N1-
L15Q

A2N1L16Q A2N1L18Q AG2N1-
L16Q

AG2N1-
L18Q

AG2N1-
L20Q

JA2N1L16-
Q

JAG2N1-
L18Q

JAG2N1-
L20Q

Výkon trakčního
motoru, hodnota
za 60 minut

kW 5,5 x2 5,5 x2 5,5 x2 5,5 x2 5,5 x2 5,5 x2 5,5 x2 5,5 x2 5,5 x2 5,5 x2

Výkon
zdvižného
motoru, hodnota
za 5 minut

kW 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Baterie podle
DIN 43531/35/
36 A, B, C, č.

DIN 43531
A

DIN 43531
A

DIN 43531
A

DIN 43531
A

DIN 43531
A

DIN 43531
A

DIN 43531
A

DIN 43531
A

DIN 43531
A

DIN 43531
A

Napětí baterie/
nominální
kapacita (5h)

V/Ah 48 / 500 48 / 500 48 / 625 48 / 625 48 / 750 48 / 750 48 / 750 48 / 750 48 / 750 48 / 750

Hmotnost
baterie (min)

Kg
(lb)

673
(1 484)

673
(1 484)

813
(1 793)

813
(1 793)

962
(2 121)

962
(2 121)

962
(2 121)

813
(1 793)

962
(2 121)

962
(2 121)

Hmotnost
baterie (max)

Kg
(lb)

743
(1 638)

743
(1 638)

899
(1 982)

899
(1 982)

1 064
(2 346)

1 064
(2 346)

1 064
(2 346)

899
(1 982)

1 064
(2 346)

1 064
(2 346)

Rozměr
prostoru pro
baterii (šířka)

mm
(in)

845
(1 863)

845
(1 863)

845
(1 863)

845
(1 863)

845
(1 863)

845
(1 863)

845
(1 863)

844
(1 861)

844
(1 861)

844
(1 861)

Rozměr
prostoru pro
baterii (délka)

mm
(in)

538
(1 186)

538
(1 186)

643
(1 418)

643
(1 418)

753
(1 660)

753
(1 660)

753
(1 660)

641
(1 413)

751
(1 656)

751
(1 656)

Rozměr
prostoru pro
baterii (výška)

mm
(in)

677
(1 493)

677
(1 493)

677
(1 493)

677
(1 493)

677
(1 493)

677
(1 493)

677
(1 493)

677
(1 493)

677
(1 493)

677
(1 493)
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Tabulka 42. Další
Položka AS2N1-

L13Q
AS2N1-
L15Q

A2N1L16Q A2N1L18Q AG2N1-
L16Q

AG2N1-
L18Q

AG2N1-
L20Q

JA2N1L16-
Q

JAG2N1-
L18Q

JAG2N1-
L20Q

Typ ovládání
motoru

— Invertor
MOS FET

Invertor
MOS FET

Invertor
MOS FET

Invertor
MOS FET

Invertor
MOS FET

Invertor
MOS FET

Invertor
MOS FET

Invertor
MOS FET

Invertor
MOS FET

Invertor
MOS FET

Pracovní tlak
pro přídavná
zařízení

Bar 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

Velikost pneumatik

Tabulka 43. Vpředu – jednoduché
1,25 tuny 1,5 tuny 1,6 tuny 1,8 tuny 2,0 tuny

Rozměr pneumatiky
(pneumatická pevná)

18×7-8 18×7-8 18×7-8 200/50-10 200/50-10

Rozměr ráfku
(pneumatická pevná)

4.33R-8 4.33R-8 4.33R-8 6.50F-10 6.50F-10

Typ – pneumatická
pevná

Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní

Typ – čistá (šedá) Volba Volba Volba Volba Volba

229



16 ROZMĚRY

Tabulka 44. Zadní – model se 3 koly
1,25 tuny 1,5 tuny 1,6 tuny 1,8 tuny 2,0 tuny

Rozměr pneumatiky
(pneumatická pevná)

15×4,5-8 15×4,5-8 15×4,5-8 140/55-9 140/55-9

Rozměr ráfku
(pneumatická pevná)

3.00D-8 3.00D-8 3.00D-8 4.00E-9 4.00E-9

Typ – pneumatická
pevná

Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní

Typ – čistá (šedá) Volba Volba Volba Volba Volba

Tabulka 45. Zadní – model se 4 koly
1,25 tuny 1,5 tuny 1,6 tuny 1,8 tuny 2,0 tuny

Rozměr pneumatiky
(pneumatická pevná)

— — 16×6-8 16×6-8 16×6-8

Rozměr ráfku
(pneumatická pevná)

— — 4.33R-8 4.33R-8 4.33R-8

Typ – pneumatická
pevná

Standardní Standardní Standardní Standardní Standardní

Typ – čistá (šedá) Volba Volba Volba Volba Volba
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Hmotnost
Viz oddíl 6 Štítky stroje / tabulky zatížení, strana 7.

231



232

B
Baterie ..................................................................... 55
Baterie a zařízení pro napájení baterie ............................ 55
Bezpečnostní pás ....................................................... 39
Bezpečnostní pravidla................................................ 196
Bezpečnostní předpisy............................................... 196
Blokování ovládání vozidla............................................ 72
Brzdění zapojením .................................................... 136
Brzdový pedál ............................................................ 14

C
Činnosti pro nouzové situace........................................211

D
Demontáž a instalace baterie ........................................ 62
Demontáž vidlic ........................................................ 190
Digitální displej ........................................................... 73
Displej chybového varování .......................................... 88
Displej horizontálního náklonu (volitelný).......................... 87
Dlouhodobé uskladnění.............................................. 218
Dodatek k položce nastavení přihlášení ..........................114
Dohlížející pracovník ..................................................... 5
Doporučená viskozita podle SAE.................................. 158
Dynamické testy ....................................................... 219

E
Ekologické otázky .........................................................4
Evropské štítky stroje / tabulky zatížení..............................7

F
Funkce vypínání měřicího panelu ................................... 72
Funkční testy ........................................................... 219

H
Harmonogram údržby ................................................ 177
Hladina hluku ............................................................211
Hmotnost ................................................................ 231
Hodiny a alarm ......................................................... 130
Hodiny/kalendář (čas/den v týdnu/datum)/alarm/chybový

výstražný displej........................................................ 75

I
Identifikační čísla ..........................................................9
Indikátor úhlu volantu a směru jízdy (model se 3 koly)/

tachometr/jednoduché měření zátěže ............................ 81
Informace na displeji.................................................. 125
Integrální polohovač vidlic (volitelný) ............................. 162

REJSTŘÍK



233

Integrální polohovač vidlic ELM (volitelný) ...................... 162

J
Jak nabíjet baterii (typ mimo vozík) ................................. 61
Jízda...................................................................... 136
Jízda do kopce ......................................................... 140
Jízda po svazích, průjezdech a ve výtazích .................... 201

K
Každodenní péče...................................................... 144
Každodenní péče o side shift a integrální side shift /

polohovač vidlic (volitelné)......................................... 145
Každodenní uskladnění.............................................. 216
Klíč zapalování........................................................... 30
Kondenzace ............................................................ 141
Konektor baterie ......................................................... 59
Kontrola brzdového pedálu ......................................... 152
Kontrola funkce parkovací brzdy .................................. 153
Kontrola funkce systému bezpečného startu ................... 152
Kontrola hladiny elektrolytu ......................................... 146
Kontrola hladiny hydraulického oleje ............................. 146
Kontrola hydraulických ovládacích pák .......................... 150
Kontrola kol ............................................................. 150
Kontrola před operací .................................................. 96
Kontrola řetězu......................................................... 150

Kontrola sloupce....................................................... 150
Kontrola vidlic .......................................................... 150
Kontrola vozíku ............................................................6
Kontrola vůle pedálu.................................................. 170
Kontrola vůle volantu ................................................. 146
Kontrola zámku horního panelu.................................... 152
Kryt zadního prostoru ovladače (volitelně) ........................ 54

L
LED ......................................................................... 75

M
Mazání ................................................................... 153
Mechanický ovládací ventil ......................................... 160
Měření hodin a měření vzdálenosti ................................. 78
Modelové varianty....................................................... 10
Modifikace vozíku .........................................................3
Multifunkční spínač (spínač funkce (FN)) ......................... 74

N
Nabíječky baterie ........................................................ 57
Nádržka ostřikovače oken............................................. 48
Nakládání ............................................................... 142

REJSTŘÍK



234

Nakládání a vykládání................................................ 142
Nakláněcí páka .......................................................... 21
Náklon volantu ........................................................... 41
Nastavení alarmu...................................................... 131
Nastavení alarmu hmotnosti nákladu............................. 122
Nastavení hodin (kalendář) ......................................... 130
Nastavení kapacity baterie.......................................... 133
Nastavení loketní opěrky u typu s prstovým ovládáním........ 26
Nastavení nakládání.................................................. 120
Nastavení osvětlení displeje........................................ 128
Nastavení počítadla Eco............................................. 128
Nastavení sedadla ...................................................... 36
Nastavení úrovně zrychlení......................................... 123
Nastavení vozíku .......................................................116
Návod k obsluze ........................................................... 1
Název součástek ........................................................ 11
Nedovolené přetěžování trakčního motoru ......................211
Neevropské štítky stroje / tabulky zatížení .......................... 7
Normální nabití baterie................................................. 59
Nouzový spínač.......................................................... 29

O
Obecné informace o nakládání a vykládání..................... 139
Objem oleje ............................................................. 159
Obsluha vidlicového vozíku......................................... 196
Odpad ........................................................................ 4
Ohřev skla zadního okna .............................................. 48

Opatření pro baterie v chladném a horkém počasí.............. 65
Opatření pro provoz .................................................. 210
Originální díly...............................................................1
Osvětlení kabiny ......................................................... 47
Otevírání / zavírání dveří .............................................. 44
Otevírání / zavírání horního panelu ................................. 46
Otevírání a zavírání horního panelu .............................. 175
Otevření / zavření okna ve dveřích.................................. 45
Ovládání automatického vypínání................................... 72
Ovládání blokování jízdy .............................................. 70
Ovládání hydraulického blokování .................................. 71

P
Páka jízdy dopředu-dozadu........................................... 16
Páka mono ................................................................ 22
Páka side shiftu a integrálního side shiftu / polohovače

vidlic (volitelné) ......................................................... 22
Páky ovládání hydrauliky .............................................. 18
Panoramatické zrcátko (volitelné)................................... 42
Parametry ............................................................... 224
Parametry sloupce .................................................... 220
Péče a údržba baterie .................................................. 55
Personál údržby ...........................................................5
Plynový pedál ............................................................ 14
Počítací/měřicí panel vozíku.......................................... 70
Podmínky klimatu ..................................................... 137
Podmínky použití ..........................................................5

REJSTŘÍK



235

Pojistka topení kabiny (volitelná) .................................. 169
Pojistky................................................................... 166
Pokyny k demontáži a instalaci baterie ............................ 65
Pokyny k jízdě.......................................................... 135
Popis vozíku .............................................................. 11
Povinnosti řidiče na specifických trzích .............................. 6
Požadavky na provoz chladírenského vozidla ................. 140
Požadavky na řidiče ...................................................... 6
Přehled side shiftu ...................................................... 52
Přeprava vidlicového vozíku........................................ 214
Příjezdní úhel, odjezdový úhel a průjezd ........................ 139
Příklad...................................................................... 76
Připomínka servisu...................................................... 96
Přípravy na nabíjení .................................................... 60
Přístroje a ovladače..................................................... 70
Prohlášení o shodě ....................................................... 2
Promazání side shiftu a integrálního side shiftu /

polohovače vidlic (Bolzoni & ELM)(volitelné) ................. 155
Promazání sloupce ................................................... 153
Prostředky osobní ochrany pro obsluhu

vysokozdvižného vozu.............................................. 196
Prstový řídicí ventil .................................................... 161

R
Režim napájení .......................................................... 85
Režim přihlášení

(režim funkce hesla, režim funkce kódu PIN).................. 99

Režim rychlosti jízdy (želva: režim pomalé jízdy)................ 86
Režim supervizora .................................................... 101
Řidič vozíku .................................................................6
Rozměry ................................................................. 220

S
Schéma elektrického zapojení ..................................... 164
Schéma hydraulického obvodu .................................... 160
Schéma typu s mechanickým ovládáním........................ 164
Schéma typu s prstovým ovládáním.............................. 165
Schválení k řízení vozíku ................................................6
Sériová čísla ................................................................2
Servis.........................................................................1
Servis a údržba ........................................................ 177
Servisní technik ........................................................ 177
Sestava sloupce ....................................................... 191
Seznam položek nastavení ......................................... 109
Side shift (volitelný) ................................................... 163
Side shift a integrální side shift / polohovač vidlic

(volitelné) ................................................................ 50
Specifikace olejů/mazání ............................................ 158
Spínač jízdy dopředu-dozadu ........................................ 34
Spínač parkovací brzdy........................................... 15, 31
Spínač směrových světel (volitelný) ................................ 32
Spínač stěračů a ostřikovačů......................................... 47
Spínač uvolnění sevření (volitelný) ................................. 29
Spínač vodorovného naklánění (volitelný) ........................ 28

REJSTŘÍK



236

Spínače .................................................................... 29
Spínače světel (volitelné).............................................. 33
Startování a provoz ................................................... 135
Štítky stroje / tabulky zatížení .......................................... 7
Stohování a zvedání.................................................. 142
Symbol klíče ................................................................ 2
Systém bezpečnostního startování ................................211
Systém bezpečnostního zastavení ............................... 210
Systém zablokování nízkého napětí ...............................211

T
Tlačítko klaksonu ........................................................ 31

U
Údržba vozíku .......................................................... 144
Ukazatel Eco (ukazatel Eco/zbývající hodiny/nic

nezobrazeno) ........................................................... 83
Ukazatel zbývající kapacity baterie/displej stavu

regenerace .............................................................. 80
Umístění spínačů, pedálu a páky.................................... 12
Umístění štítků stroje ................................................... 10
Umístění výstražných, varovných a návodných štítků........ 203
Úroveň vibrací.......................................................... 212
Uskladnění vysokozdvižného vozíku ............................. 216
Úvod .......................................................................... 1

V
V chladném počasí...................................................... 65
V horkém počasí......................................................... 65
Válečkový systém pro baterie (volitelný) .......................... 65
Velikost pneumatik .................................................... 229
Verze dveří kabiny (volitelné) z oceli a plátna .................... 43
Vidlice .................................................................... 143
Vliv na životní prostředí ..................................................4
Volant....................................................................... 41
Volba baterie.............................................................. 62
Volba počítadla hodin ................................................ 127
Vykládání ................................................................ 142
Výměna baterie .......................................................... 62
Výměna kola............................................................ 170
Vyrovnávací nabití baterie............................................. 59
Výstražná kontrolka bezpečnostního pásu........................ 85
Výstražná zvuková signalizace .....................................211
Výstražný symbol parkovací brzdy.................................. 84
Vysvětlení ke štítkům stroje / tabulkám zatížení ...................7
Vysvětlivky k panelu přístrojů......................................... 73

Z
Zadání hesla supervizora ........................................... 107
Zadní tažný hák........................................................ 137
Zajištění vozíku pro přepravu....................................... 212
Zámek horního panelu ................................................. 54

REJSTŘÍK



237

Zámek ventilace ......................................................... 45
Žárovky .................................................................. 166
Zastavování a parkování ............................................ 135
Zatáčení ................................................................. 136
Zkontrolujte nastavení modrého světla (volitelné)............. 153
Zkoušky udržení nákladu............................................ 219
Značka výstrahy kapacity baterie.................................... 93
Zobrazení indikátoru dopředu-dozadu ............................. 84
Zvedací a nakláněcí páka ............................................. 20
Zvedání zadní strany vidlicového vozíku ........................ 215

REJSTŘÍK



238



cs-CZ

Návod k obsluze A2N1

UCMSPN
C/Soto Grande s/n
31110 Noain (Navarra), Spain

Tel.: 948–298800
Fax: 948–298813
Email: info-es@unicarrierseurope.com
Pub no.: OM19CZ-A2N1Q0

Subsidiary/Dealer

last page

O
M

19
C

Z
-A

2N
1Q

0


	OM19CZ-A2N1-IH Cover F
	OM19CZ-A2N1-IH
	1 Úvod 
	Návod k obsluze 
	Servis 
	Originální díly 
	Prohlášení o shodě 
	Symbol klíče 
	Sériová čísla 

	2 Modifikace vozíku 
	3 Ekologické otázky 
	Vliv na životní prostředí 
	Odpad 

	4 Odpovědnost personálu 
	Dohlížející pracovník 
	Personál údržby 
	Podmínky použití 

	5 Řidič vozíku 
	Schválení k řízení vozíku 
	Požadavky na řidiče 
	Povinnosti řidiče na specifických trzích 

	Kontrola vozíku 

	6 Štítky stroje / tabulky zatížení 
	Vysvětlení ke štítkům stroje / tabulkám zatížení 
	Evropské štítky stroje / tabulky zatížení 
	Neevropské štítky stroje / tabulky zatížení 

	Označení na sloupci 
	Identifikační čísla 
	Umístění štítků stroje 
	Modelové varianty 

	7 Popis vozíku 
	Název součástek 
	Umístění spínačů, pedálu a páky 
	Plynový pedál 
	Brzdový pedál 
	Spínač parkovací brzdy 
	Páka jízdy dopředu-dozadu 
	Páky ovládání hydrauliky 
	Zvedací a nakláněcí páka 
	Nakláněcí páka 
	Páka mono 
	Páka side shiftu a integrálního side shiftu / polohovače vidlic (volitelné) 
	Nastavení loketní opěrky u typu s prstovým ovládáním 
	Spínač vodorovného naklánění (volitelný) 
	Spínač uvolnění sevření (volitelný) 

	Spínače 
	Nouzový spínač 
	Klíč zapalování 
	Spínač parkovací brzdy 
	Tlačítko klaksonu 
	Klakson na madle (volitelný) 
	Spínač směrových světel (volitelný) 
	Spínače světel (volitelné) 
	Spínač jízdy dopředu-dozadu 
	USB port nabíjení 

	Nastavení sedadla 
	Bezpečnostní pás 
	Volant 
	Náklon volantu 

	Panoramatické zrcátko (volitelné) 
	Verze dveří kabiny (volitelné) z oceli a plátna 
	Otevírání / zavírání dveří 
	Otevření / zavření okna ve dveřích 
	Zámek ventilace 
	Otevírání / zavírání horního panelu 
	Osvětlení kabiny 
	Spínač stěračů a ostřikovačů 
	Nádržka ostřikovače oken 
	Ohřev skla zadního okna 
	Topení 

	Side shift a integrální side shift / polohovač vidlic (volitelné) 
	Přehled side shiftu 
	Přehled integrálního side shiftu / polohovače vidlic 

	Zámek horního panelu 
	Kryt zadního prostoru ovladače (volitelně) 

	8 Baterie 
	Baterie a zařízení pro napájení baterie 
	Péče a údržba baterie 
	Nabíječky baterie 

	Konektor baterie 
	Normální nabití baterie 
	Vyrovnávací nabití baterie 
	Přípravy na nabíjení 
	Jak nabíjet baterii (typ mimo vozík) 

	Výměna baterie 
	Volba baterie 
	Demontáž a instalace baterie 
	Opatření pro baterie v chladném a horkém počasí 

	Válečkový systém pro baterie (volitelný) 
	Pokyny k demontáži a instalaci baterie 


	9 Počítací/měřicí panel vozíku 
	Přístroje a ovladače 
	Zablokování bezpečnostního pásu (POUZE AUSTRÁLIE) 
	Ovládání blokování jízdy 
	Ovládání hydraulického blokování 
	Blokování ovládání vozidla 
	Ovládání automatického vypínání 
	Ovládání vypínání měřicího panelu 

	Vysvětlivky k panelu přístrojů 
	Digitální displej 
	Multifunkční spínač (spínač funkce (FN)) 
	LED 
	Hodiny/kalendář (čas/den v týdnu/datum)/alarm/chybový výstražný displej 
	Ukazatel zbývající kapacity baterie/displej stavu regenerace 
	Indikátor úhlu volantu a směru jízdy (model se 3 koly)/tachometr/jednoduché měření zátěže 
	Ukazatel Eco (ukazatel Eco/zbývající hodiny/nic nezobrazeno) 
	Zobrazení indikátoru dopředu-dozadu 
	Výstražný symbol parkovací brzdy 
	Výstražný symbol bezpečnostního pásu 
	Režim napájení 
	Režim rychlosti jízdy (želva: režim pomalé jízdy) 
	Displej horizontálního náklonu (volitelný) 

	Displej chybového varování 
	Značka výstrahy kapacity baterie 

	Logika normální obrazovky 
	Připomínka servisu 
	Kontrola před operací 
	Režim přihlášení 
	(režim funkce hesla, režim funkce kódu PIN) 
	Režim supervizora 
	Zadání hesla supervizora 
	Seznam položek nastavení 
	Dodatek k položce nastavení přihlášení 

	Nastavení vozíku 
	Nastavení nakládání 
	Nastavení úrovně zrychlení 
	Informace na displeji 
	Hodiny a alarm 
	Nastavení kapacity baterie 


	10 Pokyny k jízdě 
	Startování a provoz 
	Zastavování a parkování 
	Brzdění zapojením 

	Jízda 
	Zatáčení 
	Podmínky klimatu 
	Zadní tažný hák 

	11 Obecné informace o nakládání a vykládání 
	Příjezdní úhel, odjezdový úhel a průjezd 
	Jízda do kopce 
	Požadavky na provoz chladírenského vozidla 
	Kondenzace 

	12 Stohování a zvedání 
	Nakládání a vykládání 
	Nakládání 
	Vykládání 

	Vidlice 

	13 Údržba vozíku 
	Každodenní péče 
	Každodenní péče o side shift a integrální side shift / polohovač vidlic (volitelné) 
	Kontrola hladiny elektrolytu 
	Kontrola vůle volantu 
	Kontrola hladiny hydraulického oleje 
	Kontrola kol 
	Kontrola hydraulických ovládacích pák 
	Kontrola sloupce 
	Kontrola vidlic 
	Kontrola řetězu 
	Kontrola zámku horního panelu 
	Kontrola funkce systému bezpečného startu 
	Kontrola brzdového pedálu 
	Kontrola funkce parkovací brzdy 
	Zkontrolujte nastavení modrého světla (volitelné) 

	Mazání 
	Promazání sloupce 
	Promazání side shiftu a integrálního side shiftu / polohovače vidlic (Bolzoni & ELM)(volitelné) 
	Tabulka promazávání (model se 3 koly) 
	Tabulka promazávání (model se 4 koly) 

	Specifikace olejů/mazání 
	Doporučená viskozita podle SAE 
	Objem oleje 
	Schéma hydraulického obvodu 
	Mechanický ovládací ventil 
	Prstový řídicí ventil 
	Hydraulický EPS (model se 4 koly) 
	Integrální polohovač vidlic Bolzoni 
	Integrální polohovač vidlic ELM (volitelný) 
	Side shift (volitelný) 

	Schéma elektrického zapojení 
	Schéma typu s mechanickým ovládáním 
	Schéma typu s prstovým ovládáním 

	Žárovky 
	Pojistky 
	Prohlídka/výměna pojistky 
	Pojistka topení kabiny (volitelná) 

	Kontrola vůle pedálu 
	Výměna kola 
	Otevírání a zavírání horního panelu 

	14 Servis a údržba 
	Servisní technik 
	Harmonogram údržby 
	Demontáž vidlic 
	Sestava sloupce 

	15 Bezpečnostní předpisy 
	Bezpečnostní pravidla 
	Prostředky osobní ochrany pro obsluhu vysokozdvižného vozu 
	Obsluha vidlicového vozíku 
	Jízda po svazích, průjezdech a ve výtazích 

	Umístění výstražných, varovných a návodných štítků 
	Opatření pro provoz 
	Systém nouzového zastavení 
	Systém bezpečnostního startování 
	Výstražná zvuková signalizace 
	Systém zablokování nízkého napětí 
	Nedovolené přetěžování trakčního motoru 
	Činnosti pro nouzové situace 

	Hladina hluku 
	Úroveň vibrací 
	Zajištění vozíku pro přepravu 
	Přeprava vidlicového vozíku 
	Zvedání přední strany vidlicového vozíku 
	Zvedání zadní strany vidlicového vozíku 

	Uskladnění vysokozdvižného vozíku 
	Každodenní uskladnění 
	Dlouhodobé uskladnění 

	Funkční testy 
	Dynamické testy 
	Zkoušky udržení nákladu 


	16 Rozměry 
	Parametry sloupce 
	Parametry 
	Velikost pneumatik 

	17 Hmotnost 

	OM19CZ-A2N1-IH Cover B



