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Vážený majiteli tohoto vozu:
Především vám chceme poděkovat za důvěru vloženou do našeho vozu. Jistě jste se rozhodli správně.

Tato originální příručka uvádí provozní postupy, každodenní kontrolu a jednoduchou údržbu pro bezpečné používání vašeho vozu. Důrazně vám
doporučujeme přečíst si tento návod, než začnete s vozem manipulovat, abyste se seznámili s bezpečnostními pokyny. 
Dodržováním těchto pokynů omezíte mechanické závady vozíku, ale můžete také zachránit svůj život.
Tuto příručku neustále skladujte ve vozíku.

Pokud zjistíte jakékoli potíže s tímto vozem, kontaktujte autorizovaného prodejce ve vaší oblasti a požádejte o kompletní kontrolu. Prodejce zajistí
servis vašeho vozu v souladu s nejnovějšími metodami schválenými výrobcem.

Veškeré informace, specifikace a ilustrace v této příručce jsou založeny na nejnovějších datech dostupných v době vydání.
Vyhrazujeme si právo měnit nebo vylepšovat vozidlo bez dřívějšího upozornění.

V celé příručce se používají tyto symboly:

-   Následovaný slovem VAROVÁNÍ. Slouží k upozornění na možné riziko, které může způsobit zranění osob nebo jinou škodu a musí být
důsledně dodrženo. 

-   Následovaný slovem UPOZORNĚNÍ. Také používáno v celé originální příručce s cílem naznačit přítomnost rizika, které by mohlo způsobit
zranění vám nebo poškození součástek; tyto postupy je nutno pozorně dodržovat.

-   Následovaný slovem POZNÁMKA. Tyto informace pomohou prodloužit životnost nákladního vozidla. Zpráva nesouvisí přímo s prevencí
nehod.

UniCarriers Manufacturing Spain S.A.
CALLE SOTO GRANDE, S/N. 31110

NOAIN (NAVARRA) SPAIN

© 2014 UniCarriers Corporation
 

Nezapomínejte, že tato příručka se zmiňuje o standardním i volitelném vybavení, takže můžete narazit na témata, která se nevztahují konkrétně 
na váš model.
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost UniCarriers Corporation tímto osvědčuje, že výše uvedené vysokozdvižné vozíky splňují následující směrnice ES a harmonizované standardy:
 Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, ENISO3691-1, EN16307-1, EN1175-2. 
 Směrnice o EMC 2014/30/ES, v uplatnění podle harmonizovaného standardu EN12895. 
 Nařízení týkající se hlučnosti 2000/14/ES měřené metodami k ohodnocení shody stanovenými v dodatku V (interní kontrola výroby) pro venkovní použití.

MODIFIKACE VOZÍKU
POZNÁMKA: Neautorizované modifikace vozíku nejsou povoleny.
Bez předchozího písemného souhlasu výrobce, jeho autorizovaného zástupce nebo nástupce nesmějí být na poháněném průmyslovém vozíku prováděny žádné modifikace či
úpravy, které by mohly ovlivnit například nosnost, stabilitu nebo bezpečnost vozíku. Než na průmyslovém vozíku začnete provádět jakékoli modifikace nebo úpravy, které mohou
ovlivnit například brzdění, řízení či viditelnost, a před přidáním odnímatelných doplňků kontaktuje prodejce autorizovaného výrobcem.
Až získáte svolení od výrobce, jeho oprávněného zástupce nebo nástupnické organizace, je nutno změnit v náležitém smyslu také označení kapacity, štítky, provozní
a údržbové příručky.
Jedině tehdy, pokud výrobce přestane podnikat a nebude mít odpovídajícího nástupce, může uživatel zařídit modifikaci nebo úpravu poháněného průmyslového vozíku; uživatel
nicméně musí zajistit tyto body:
A. Zajistí, aby modifikaci nebo pozměnění navrhl, otestoval a zavedl technik (technici) specializovaný na průmyslové vozíky a jejich bezpečnost;
B. Vytvoří trvalý záznam o designu, testu (testech) a implementaci modifikace nebo úpravy;
C. Schválí a provede odpovídající změny na štítku (štítcích) uvádějícím nosnost, na nálepkách, na visačkách a v návodu k obsluze;
D. 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.

Model  Sériové číslo

J1F4A/F35LQ/40LQ/45LQ J1F4Exxxxxx  J1F4Exxxxxx

D1F4A/F35Q/40Q/45Q D1F4Exxxxxx  D1F4Exxxxxx

JG1F4A/F50LQ JG1F4Exxxxxx  JG1F4Exxxxxx

DG1F4A/F50Q DG1F4Exxxxxx  DG1F4Exxxxxx

Úroveň akustického 
výkonu:

Naměřeno: 104 dB(A) Garantováno: 108 dB(A) J1F4A35L/40L/45L, D1F4A35/40/45, JG1F4A/F50L, DG1F4A50Y
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TABULKA NÁKLADU

Tabulka nákladu připevněná k panelu udává
všechny nezbytné informace o typu přídavných
zařízení, kapacity zvedání atd.

VÝSTRAHA:

Nepřekračujte jmenovitou kapacitu vozu.
ŠTÍTEK TABULKY NÁKLADU

Štítek tabulky nákladu je umístěn na levé
straně krytu.

SÉRIOVÉ ČÍSLO PODVOZKU

Sériové číslo podvozku je vyraženo na
předním panelu.

MOM1830EU

MOM2576a

Štítek tabulky 
nákladu

MOM2460a

Sériové číslo podvozku
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Modelová varianta vozíku je zmíněna na
prvním řádku identifikačního štítku, který je
připevněn na levé straně krytu přístrojové
desky vozíku.

MOM2576EU

MODELOVÉ VARIANTY

D G 1F4 A 40 L Q

 
 
 

TYP PALIVA
 : dieselový motor
L : LPG

ROZSAH NOSNOSTI
35 : model 3,5 tuny (8000 lb)
40 : model 4,0 tuny (9000 lb)
45 : model 4,5 tuny (10 000 lb)
50 : model 5,0 tuny (11 000 lb)

PŘEVODOVKA
A : automatická převodovka

(1rychlostní)
F : automatická převodovka 

(2rychlostní)

MODEL VOZIDLA
1F4 : řada pro 4 tuny

ROZVOR KOL
 : standardní rozvor
G : dlouhý rozvor

MOTOR
D : naftový motor ZD30
J : duální motor GK45, LPG motor

Kódování variant modelu
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NÁZEV SOUČÁSTEK KVALIFIKACE OBSLUHY 
A OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
PRO OBSLUHU VOZU

Sloupec
Zdvižný řetěz
Zadní opěra
Vidlice
Horní ochrana
Volant
Sedadlo obsluhy

Ovládací páka
Protiváha
Horní panel
Sklopný válec
Zadní pneumatika
Přední pneumatika

KVALIFIKACE OPERÁTORA

VÝSTRAHA:

Vysokozdvižný vozík obsluhujte v souladu
s oprávněním obsluhy a ustanoveními
místních zákonů a vyhlášek.

MOM2430
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BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY 
PRO OBSLUHU 
VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZU

VÝSTRAHA:

 Pro práci s vysokozdvižným vozíkem
bude ochranné vybavení záviset na
podmínkách používání a použitelných
ustanoveních zákonů a vyhlášek vaší
země.

 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.

MOM2756EU

Bezpečnostní brýle

Prachová maska

Pevně přiléhající rukáv

Pevně přiléhající
lemy kalhot

Přilba

Ochrana 
sluchu

Pracovní 
oděvy

Bezpečnostní obuv

Operátor musí být proškolen a mít
svolení k práci s vysokozdvižným
vozíkem a musí chápat bezpečnostní
techniky a pravidla pro provoz
vysokozdvižného vozíku.

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.

Nesnímejte horní kryt nebo zadní
opěru.

MOM0128

Ujistěte se, že je řadicí páka
v neutrální poloze a parkovací brzda
je zatažena, než otočíte spínačem
zapalování. Nespouštějte a nepouží-
vejte vysokozdvižný vozík, pokud jste
nebyli pověřeni úlohou operátora.

Nevpouštějte nikoho na žádnou
součást vysokozdvižného vozíku,
když se pohybuje nebo zvedá.

Nesedejte na vidlice (s nákladem či
bez něj) a nevstupujte pod ně.

Před spuštěním se ujistěte, že je bez-
pečnostní pás zajištěn a západka hor-
ního panelu je v uzamčené poloze.

Před nastartováním motoru se
ujistěte, že je bezpečnostní pás
v pořádku.

Modely 1F4 mají možnost pomalé
jízdy.

Vozík se bude pohybovat, jestliže
páka voliče je v poloze F (dopředu)
nebo R (dozadu), je uvolněna ruční
brzda a také brzdový pedál. Před
sešlápnutím plynového pedálu
vizuálně ověřte polohu řadicí páky.
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).
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Ruce, nohy a jiné části těla udržujte
vždy uvnitř prostoru pro operátora.

Nedovolte nikomu stát nebo
procházet pod zvednutou částí
vysokozdvižného vozíku, ať je
prázdná nebo nese náklad.

MOM0129

Vidlice umístěte tak daleko od sebe,
jak náklad dovolí.

Náklad vždy převážejte nízko se
sloupcem nakloněným co nejvíce
dozadu, nikdy dopředu. Nezvedejte
náklad kromě případu uskladnění.

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.

Pokud náklad brání ve výhledu
dopředu, couvejte.

MOM0130

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.

MOM1677
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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.

MOM0131

Neprovádějte náhlé starty, zastavení
nebo zatáčení. Před zatáčením a na
nerovném nebo kluzkém povrchu
zpomalte, aby nedošlo k převrácení
nebo sklouznutí vysokozdvižného
vozíku.

Dávejte zvýšenou pozornost při jízdě
bez nákladu, jelikož riziko převrácení
může být vyšší než při jízdě
s nákladem.

Před vjezdem do kontejnerů nebo
přívěsů se ujistěte, že brzdy na
těchto nákladních vozidlech či
přívěsech jsou zataženy a pod koly
jsou bloky, případně přívěs je
připevněn k nakládacímu doku.

MOM0132
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Při práci na svahu dávejte zvláštní
pozor. Pracujte pomalu, nekličkujte
ani nezatáčejte.

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.

Při jízdě poblíž kolmých uliček
zpomalte a spusťte klakson, je-li
viditelnost snížena.

MOM0134

Při jízdě nahoru nebo dolů po svahu
jezděte s vysokozdvižným vozíkem
tak, aby byl náklad otočený proti
svahu.

Před opuštěním vysokozdvižného
vozíku se ujistěte, že vidlice nebo
pracovní zařízení je sklopeno, řadicí
páka v neutrální poloze, parkovací
brzda zatažená a spínač zapalování
vypnutý. Neparkujte s vy-
sokozdvižným vozíkem ve svahu.

MOM0135
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JÍZDA PO SVAZÍCH, PRŮJEZDECH 
A VE VÝTAZÍCH

VÝSTRAHA:

 Při práci s vysokozdvižným vozíkem ve
výtahu se ujistěte, že výtah dokáže unést
hmotnost vysokozdvižného vozíku nebo
hmotnost vysokozdvižného vozíku plus
hmotnost nákladu.

 Nezapomeňte umístit zarážky pod
pneumatiky, aby se vůz nerozjel, když je
zaparkován ve výtahu.

 Ve výtahu neprovádějte práce.

VÝSTRAHA:

Při jízdě na svazích dávejte pozor.

 Při jízdě na svazích s nákladem vždy
jezděte popředu do svahu a couvejte ze
svahu.

 Po svazích jezděte pomalu. Couvejte do
svahu, když jedete bez nákladu, a jezděte
popředu ze svahu.

 Používejte brzdový pedál při jízdě ze
svahu, abyste dostatečně snížili
rychlost.

Palivo je vysoce hořlavé. 
Je nutno s ním manipulovat
s maximální opatrností, v souladu
s bezpečnostními předpisy pro
manipulaci s palivem a platnými
bezpečnostními ustanoveními
místních zákonů a vyhlášek. 
Při plnění nádrže palivem se ujistěte,
že je vysokozdvižný vozík správně
zaparkován. Vypněte spínač
zapalování a vyjměte klíč. 
Když se palivo rozlije, vyčistěte oblast
hadříkem. Hadr zlikvidujte v souladu
s nařízeními pro bezpečnou
manipulaci s palivy, ekologickými
předpisy a platnými ustanoveními
místních zákonů a vyhlášek.

S nákladem

MOM0016a
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VÝSTRAHA:

Na svahu se neotáčejte ani nepřejíždějte
napříč.

 Jelikož se při jízdě na svahu těžiště
posouvá k nejnižšímu bodu, hrozí
snadné vychýlení vysokozdvižného vozu
z rovnováhy.

VÝSTRAHA:

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.

Používejte brzdový pedál a brzdu
motoru společně při jízdě z kopce,
abyste maximalizovali účinnost
brzdy motoru.

MOM0017a

Bez nákladu

MOM0018 MOM0019
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PŘÍJEZDNÍ ÚHEL, ODJEZDOVÝ 
ÚHEL A PRŮJEZD

MOM0020a

Příjezdní úhel

MOM0021a

Výjezdní úhel

MOM0022a

Úhel zlomu rampy

MOM0023MOM0023a

Přejezd

PřejezdZarážka
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ZVLÁŠTNÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY INSTALACE PŘÍDAVNÝCH 
ZAŘÍZENÍ

UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKŮ

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.

VÝSTRAHA:

Před instalací závěsných příslušenství si
pozorně přečtěte příručku pro instalaci
vydanou výrobcem příslušenství, abyste
zajistili správnou a účelnou instalaci.
Upravené údaje o nosnosti vám sdělí
autorizovaný prodejce.

VÝSTRAHA:

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 autorizovaného prodejce.

 Výstražné a varovné štítky jsou umístěny na
příslušných místech vysokozdvižného vozíku
dle instrukcí na obrázku na následující
stránce. Před prací s vysokozdvižným
vozíkem si poznačte podrobnosti uvedené na
štítcích, abyste zajistili správnou
a bezpečnou manipulaci.
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UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH, VAROVNÝCH A NÁVODNÍCH ŠTÍTKŮ

MOM2350b

OM18CZ-01F4Q0.book  Page 10  Tuesday, December 19, 2017  11:13 AM



11

VÝSTRAHA:

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.

VÝSTRAHA:

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.

MOM2675EU MOM2676EU
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Následující opatření musíte přesně
dodržovat, abyste zajistili bezpečný
provoz vysokozdvižného vozíku
i ochranu pracovníků před zraněním.

Vždy dbejte na to, abyste měli
spolehlivě upnutý bezpečnostní pás
a při řízení zůstávejte sedět.

Než začnete vozík obsluhovat, přečtěte
si důkladně příručku, abyste se
podrobně seznámili s bezpečnostními
pokyny.

Pokud se vysokozdvižný vozík začne
naklánět nebo spadne z doku nebo
rampy, musí operátor zůstat ve vozíku.

Operátor by se měl:

Odklonit od místa nárazu.

Pevně přidržet volantu oběma rukama.

Zapřít se o nohy a zůstat uvnitř prostoru
pro operátora.

Z vysokozdvižného vozíku nevyskakujte.

MOM2065EU

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ
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VÝSTRAHA:

Provozní opatření

 Tento štítek obsahuje pokyny
o bezpečném používání vysokozdvižného
vozíku a předcházení nehodám. Dávejte
tedy pozor na pokyny před použitím
vysokozdvižného vozíku.

MOM2807

Kromě regionu EU
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VÝSTRAHA:

Nikdy neotevírejte víko chladiče, když je
horký.

Kontakt s víkem chladiče, když je horký, může
vést k poranění ruky.

VÝSTRAHA:

Nikdy se nedotýkejte chladicího ventilátoru,
když se otáčí.

Kontakt s chladicím ventilátorem, když se
otáčí, může vést k poranění prstů, v nejhorším
případě k jejich amputaci.

VÝSTRAHA:

 V baterii je použita ředěná kyselina
sírová a olovo. 

 Použité kapaliny a baterie zlikvidujte
v souladu s platnými ustanoveními
místních zákonů a vyhlášek.

 Informace o likvidaci použité kapaliny
a baterie vám poskytne autorizovaný
prodejce.

MOM0009a MOM2192a MOM2346
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NASTAVENÍ SEDADLA

Ovládací páka nastavení dopředu 
a dozadu

Páku v pravém rohu sedadla vytáhněte nahoru
a posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu, až
bude v požadované poloze; pak držadlo
uvolněte. Rozsah nastavení je 130 mm.

VÝSTRAHA:

 Než nastavíte sedadlo, otočte klíček
zapalování do polohy OFF.

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

Nastavení tlumiče sedadla podle 
hmotnosti řidiče

Tlumič sedadla řidiče musí být správně
nastaven podle hmotnosti řidiče, aby efektivně
snižoval vibrace přenášené na řidiče. Otočte
knoflík nastavení hmotnosti v přední části
sedadla, až ukazatel hmotnosti zobrazí
hmotnost řidiče, v rozsahu 50 kg až 120 kg;
toto lze provést před usednutím na sedadlo
nebo při sezení na sedadle.

VÝSTRAHA:

Při práci s mechanickou pákou by mohlo
dojít k zachycení prstů v prostoru mezi
tlačítkem nastavení hmotnosti a skříní
panelu. Posuňte sedadlo zcela dozadu, než
nastavíte sedadlo podle výšky řidiče.

MOM2045 MOM2046
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Sklopení opěradla

Chcete-li sklopit opěradlo, otočte (doprava)
knoflík nastavení opěradla, který je na levé
straně opěradla, a zatlačte opěradlo dopředu,
až se aretuje na místě (sklon přibližně 60
stupňů od vertikály). Chcete-li opěradlo vrátit do
jeho normální polohy, znovu otočte (doprava)
knoflík nastavení opěradla a vytáhněte
opěradlo nahoru, až se aretuje na místě.

Sklon opěradla

Pro vyšší pohodlí lze úhel opěradla upravit
v rozsahu 5,5 stupňů až 12,5 stupňů, celkem
7 různých pozic. Otočte (doprava) knoflík
nastavení opěradla, který se nachází na boku
opěradla, a sklopte opěradlo do požadované
polohy, pak knoflík uvolněte.

VÝSTRAHA:

 Nenaklánějte sedadlo příliš dozadu, jinak
by bezpečnostní pás nemusel v nouzové
situaci fungovat správně.

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.

MOM2047EU
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BEZPEČNOSTNÍ PÁS

Bezpečnostní pás je opatřen navíječem
s nouzovou aretací (ELR), která se aktivuje
pouze v případě nehody, takže řidič se může
při řízení volně pohybovat. Chcete-li si
zapnout bezpečnostní pás, pomalu jej
vytáhněte z navíječe a zapněte do spony na
opačné straně.

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.

VÝSTRAHA:

 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.

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

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

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

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

 Bezpečnostní pás, který byl jednou
vystaven nárazu, poškození nebo je
částečně porušen, nemůže fungovat jako
nový. Vyměňte jej za nový u nejbližšího
prodejce.

 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. 

MOM2048
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Schránka na návod k použití

Dvířka schránky na zadní straně opěradla jsou
uchycena elastickým páskem. Schránku
otevřete tak, že zatáhnete za madlo v horní
části dveří.

MOM3001EU
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VOLANT

Seřízení náklonu

Polohu volantu lze nastavit. Zatlačte páku
(černou) umístěnou na levé straně sloupku
řízení a posuňte volant do požadované
polohy. Po zvolení polohy volantu zatáhněte
páku nahoru a pevně volant zajistěte na místě.

VÝSTRAHA:

 Před seřízením volantu vypněte spínač
zapalování a nastavte parkovací brzdu.

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

 Po nastavení se pokuste posunout
volant nahoru nebo dolů pro kontrolu
pevného zajištění.

VOLANT

Otočte volant doprava a doleva. Vůle na
obvodu pod 30 mm (1,18 in) za volnoběhu je
normální.

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

MOM1931a

Páka náklonu (černá)

Zamknout

MOM2224EUa

Vůle
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ZPĚTNÉ ZRCÁTKO

Upravte pravé a levé zpětné zrcátko rukou tak,
aby obě poskytovala co nejlepší výhled dozadu.

Nikdy nepoužívejte jen zpětná zrcátka pro
obsluhu vozu směrem dozadu kvůli
omezené viditelnosti. Vždy se otočte
a podívejte se ve směru jízdy, než budete
pokračovat.

MOM1933a

Zpětné zrcátko
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SPÍNAČE A OVLADAČE

Spínač klaksonu
Spínač zapalování
Spínač osvětlení a spínač směrových světel
Spínač nastavení citlivosti plynu (volitelné)
Spínač změny maximální rychlosti 
(volitelné)
Spínač zadního pracovního světla 
(volitelné)

Kryt/spínač DPF (volitelné pouze pro 
naftový motor ZD30)
Plynový pedál
Brzdový pedál
Brzdový pedál pro nízkou rychlost
Páka parkovací brzdy
Řadicí páka

POZNÁMKA:

U vidlicových vozíků vybavených ovládací
pákou se spínač 3 nachází na levé straně
sloupku řízení a spínač 12 na levé straně
loketní opěrky.

MOM2437
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KLÍČEK ZAPALOVÁNÍ

Zasuňte klíček zapalování do spínače
zapalování a nastartujte nebo vypněte motor.

POZNÁMKA:

 S každým vysokozdvižným vozem
dodáváme dva klíče zapalování. Jeden
používejte na běžný provoz a druhý
uschovejte na bezpečném místě jako
rezervu.

 Nezapomeňte si poznačit číslo klíče pro
případ jeho ztráty. Když objednáváte
další rezervní klíče od autorizovaného
prodejce, je nutno uvést číslo klíče.

SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ

Poloha OFF

Poloha, která umožňuje zasunutí klíče do
spínače zapalování nebo jeho vyjmutí. Když je
spínač zapalování v této poloze, jsou všechny
elektrické rozvody rozpojené, ale následující
prvky lze zapnout a vypnout.

 Klakson 

 Světla pomocí spínače osvětlení

 Zadní provozní světla (volitelné)

 Brzdová světla při sešlápnutí brzdy

Funkce AUTO STOP (volitelná)

Tato funkce automaticky zastaví motor, když 
vysokozdvižný vozík nebyl po nastavenou 
dobu používán, jestliže jsou splněny také tyto 
podmínky: vozidlo je spuštěno naprázdno 
(není sešlápnut pedál plynu), řadicí páka je 
v neutrální poloze, na sedadle nikdo nesedí 
a nevyskytly se žádné poruchy. Když tato 
funkce zastaví motor, na panelu LCD se 
zobrazí zpráva „AUTO STOP“.

Chcete-li znovu spustit motor ze stavu auto
stop, otočte klíček zapalování do polohy
START. 

Chcete-li změnit nastavení této funkce,
kontaktujte nejbližšího prodejce.

POZNÁMKA:

Čas před aktivací funkce auto stop lze
nastavit v rozsahu 0 - 200 sekund.

Nastavení z výroby: 60 sekund

Nastavitelný rozsah: 0 - 200 sekund

 Nastavením 0 sekund vypnete funkci
auto stop.

 Stav při aktivaci funkce auto stop je
stejný, jako kdybyste klíček zapalování
přepnuli do polohy OFF (vypnuto).
(Světlomety lze sice zapnout, ale
ukazatele směru nebudou fungovat.)

MOM2338 MOM2355a

OFF

ON

START
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Poloha ON

Poloha, v níž je spínač zapalování, když je
motor v chodu. Když je spínač zapalování
v této poloze, jsou všechny elektrické obvody
uzavřené.

Poloha START

Pro nastartování motoru otočte spínač
zapalování do polohy ON, pak do polohy
START. Když po nastartování motoru pustíte
klíč zapalování, klíč se automaticky vrátí do
této polohy ON. 

POZNÁMKA:

 Pokud necháte spínač zapalování
v poloze ON, když je motor vypnutý,
baterie se může vybít a může pak být
nemožné nastartovat motor. Chcete-li této
situaci předejít, po každém vypnutí
motoru vracejte spínač zapalování do
polohy OFF.

 Během provozu je spínač zapalování
v poloze ON. Nikdy jej neotáčejte do
polohy OFF nebo START.

 Při startování motoru nepoužívejte
startér příliš dlouho.

 Pokud motor i po opakovaném použití
startéru nenastartuje, vraťte spínač
zapalování do polohy OFF, chvíli
počkejte, než se baterie vrátí na normální
úroveň napětí, a pak zkuste motor znovu
nastartovat.

Vozy s motorem LPG

Nepoužívejte startér déle než 10 sekund
v kuse. Pokud motor nenastartuje, počkejte
nejméně 30 sekund, pak se jej pokuste znovu
nastartovat.

Vysokozdvižný vozík s dieselovým 
motorem

Nepoužívejte startér déle než 10 sekund
v kuse. Pokud motor nenastartuje, počkejte
nejméně 30 sekund a pak se jej pokuste po
předehřátí znovu nastartovat.
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SPÍNAČ OSVĚTLENÍ

Pro zapnutí jedné z lamp v tabulce otočte
tento spínač tak, aby čárka (-) na tlačítku
spínače byla namířena k příslušné značce na
spínači hlavní jednotky.

UPOZORNĚNÍ:

 Nedotýkejte se čoček reflektoru, když je
světlo rozsvíceno nebo bezprostředně
po zhasnutí reflektorů, protože jsou
velmi horké.

POZNÁMKA:

 Světla můžete zapnout a vypnout
otočením spínače osvětlení bez ohledu
na pozici spínače zapalování.

 Při opouštění vysokozdvižného vozíku
nezapomeňte vypnout všechna světla,
jinak by mohlo dojít k vybití baterie.

SPÍNAČ SMĚROVÝCH SVĚTEL

Při zatáčení doleva zatlačte páku spínače
dopředu, při zatáčení doprava ji zatlačte
dozadu. Bude blikat příslušné směrové světlo.
Po dokončení zatáčky je nutné vrátit páku do
její původní polohy.

SPÍNAČ KLAKSONU

Po stlačení tlačítka uprostřed volantu se
rozezní klakson bez ohledu na pozici klíčku.

Značka 
spínače

Světlomet Koncová světla

OFF Off Off

Off On

On On

MOM1898a

Čárka

MOM1899

OM18CZ-01F4Q0.book  Page 24  Tuesday, December 19, 2017  11:13 AM



25

Pro vozíky s motorem LPG (GK45) Pro vozíky s motorem LPG (GK45)

SPÍNAČ ZMĚNY MAXIMÁLNÍ 
RYCHLOSTI (volitelné)

Tento spínač je volitelný spínač nastavení pro
benzínový vůz s elektronickou kontrolou a vůz
s motorem na benzín-LPG. Umožňuje vám
přepínat maximální rychlost na H (vysoká
rychlost) a L (nízká rychlost). Stiskněte stranu
H (vysoká) spínače, pokud není potřeba
omezovat maximální rychlost na nižší úrovni,
nebo stiskněte stranu L (nízká) pro omezení
maximální rychlosti na nízkou úroveň. 

Kontrolka na straně, kterou jste stiskli, se
rozsvítí na znamení režimu, který je
momentálně zvolený.

UPOZORNĚNÍ:

 Neměňte maximální rychlost, když je
vysokozdvižný vůz v chodu. Mohlo by
tím dojít k posunu nákladu.

 Měnit nastavení provozní rychlosti smí
jen autorizovaný prodejce. Je-li to tedy
nutné, požádejte o provedení této změny
autorizovaného prodejce.

SPÍNAČ NASTAVENÍ CITLIVOSTI 
PLYNU (volitelné)

Tento spínač je volitelný spínač nastavení pro
benzínový vůz s elektronickou kontrolou a vůz
s motorem na benzín-LPG. Umožňuje přepínat
startovní zrychlení mezi POWER (režim
výkonu) a ECO (úsporný režim). Stiskněte
stranu POWER spínače pro zrychlení vozu
normálním způsobem nebo stiskněte stranu
ECO pro pomalé zrychlování vozu. 

Kontrolka na straně, kterou jste stiskli, se
rozsvítí na znamení režimu, který je
momentálně zvolený. Můžete přepínat
z jednoho režimu na druhý dle údajů v tabulce.

MOM1900a

L (nízká)

H (vysoká)

MOM2217a

ECO 
(hospodárný 
režim)

POWER (výkonnostní režim)
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POZNÁMKA:

Přepínání z režimu ECO do režimu POWER
lze provést jen tehdy, je-li plynový pedál
uvolněn.

UPOZORNĚNÍ:

Vypněte spínač zapalování, než přepnete
spínač POWER/ECONOMY.

ŘADICÍ PÁKA

Tato páka se používá pro změnu směru jízdy
vysokozdvižného vozu (dopředu nebo
dozadu). Zatlačte páku dopředu pro jízdu
vpřed nebo ji zatáhněte k sobě pro jízdu
dozadu. Neutrální poloha je uprostřed.

Stejný postup obsluhy platí pro řadicí páku
umístěnou na pravé straně od páky pro jízdu
vpřed-vzad (volitelné).

POZNÁMKA:

Motor nelze nastartovat, když je řadicí páka
v jiné poloze než neutrální.

Postup 
přepínání

Za jízdy

Při zastavení 
a s vypnutým 

spínačem 
zapalování

Z POWER na 
ECO

Nelze Lze

Z ECO na 
POWER

Nelze Lze

MOM2036EUb

Poloha 
vpřed Poloha 

vpřed

Poloha vzad

Poloha 
vzad

Páka vpřed-vzad
(volitelné: typ s ovládáním 
joystickem)
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PÁKA PARKOVACÍ BRZDY

Když parkujete vysokozdvižný vůz, přitáhněte
páku zcela k sobě. Pro uvolnění parkovací
brzdy zatlačte tlačítko na horní straně páky
a pak zatlačte páku dopředu.

Při parkování vysokozdvižného vozíku na
svahu zatáhněte páku zcela k sobě a za každé
kolo přiložte zarážku.

VÝSTRAHA:

 Vždy sešlápněte brzdu nebo pedál pro
nízkou rychlost, než uvolníte parkovací
brzdu, abyste předešli pohybu vozu před
výběrem směru.

 Při jízdě s vozem se zataženou parkovací
brzdou by mohlo dojít k poškození brzd
vlivem přehřátí. Urychluje se tím
i opotřebení brzdových destiček.

POZNÁMKA:

Obsluhu na zatažení parkovací brzdy
upozorní alarm, který se rozezní, pokud:

 Operátor opustí sedadlo operátora bez
zatažení parkovací brzdy, zatímco je
spínač zapalování v poloze ON.

 Obsluha vypne spínač zapalování bez
zatažení parkovací brzdy, ať už operátor
sedí na sedadle obsluhy, nebo nesedí.

MOM1907a

Poloha uvolnění Parkovací 
poloha

Tlačítko
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PLYNOVÝ PEDÁL

Tento pedál vám umožňuje upravit rychlost
otáček motoru. Otáčky motoru se budou měnit
podle stupně sešlápnutí plynového pedálu. 

UPOZORNĚNÍ:

Nesešlapujte plynový pedál rychle.
Sešlápněte jej pomalu, aby nedošlo
k náhlému nebo rychlému startu či posunu
a pádu nákladu.

BRZDOVÝ PEDÁL

Tento pedál vám umožňuje zastavit nebo
zpomalit vysokozdvižný vozík. 

VÝSTRAHA:

 Nebrzděte příliš prudce. Mohli byste tím
způsobit nerovnováhu stroje s následkem
vážné nehody.

 Upravte brzdnou sílu podle hmotnosti
nákladu.

 Nenechávejte nohu na brzdovém pedálu
za jízdy. Mohlo by tím dojít k závadě brzd
kvůli přehřívání. Urychluje se tím
i opotřebení brzdových destiček.

BRZDOVÝ PEDÁL PRO 
NÍZKOU RYCHLOST

Brzdový pedál pro nízkou rychlost vám
umožňuje jemně upravit rychlost jízdy vpřed
a vzad. 

Spojka se začne prokluzovat, když tento pedál
nepatrně sešlápnete, při dalším sešlapování se
spojka zcela rozpojí a brzdy se zapnou, v tomto
případě se pak brzdový pedál pro nízkou
rychlost chová stejně jako brzdový pedál.

MOM1908 MOM1909 MOM1910
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VÝSTRAHA:

 Nenechávejte svou nohu na brzdovém
pedálu pro nízkou rychlost při ovládání
vozu.

 Mohli byste tím způsobit prokluzování
spojky a zabránit účinku brzdění
motorem. Mohlo by tím dojít i k selhání
brzd z důvodu přehřátí.

 Může tím dojít i k prokluzování spojky
v převodovce a nárůstu teploty, což by
vedlo k přehřátí spojky, rychlému
opotřebení nebo v nejhorším případě
zadření.
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PÁKY OVLÁDÁNÍ NÁKLADU

Ovládání nakládacího mechanismu pro pohyb
vidlice nahoru a dolů a naklánění sloupce
dopředu a dozadu probíhá dvěma provozními
způsoby: 2-pákový typ nebo 1-pákový typ. 

Před použitím vozu se ujistěte, který typ
ovládací páky máte při kontrole nakládacího
mechanismu, a důkladně si prostudujte
příslušný návod k použití.

VÝSTRAHA:

 Vždy se při obsluze páky posaďte na
sedadlo operátora.

 Manipulace s ovládací pákou bez
správného posazení na sedadle obsluhy
způsobí blikání výstražné kontrolky
zámku nakládání a nečinnost nakládacího
mechanismu.

 Před manipulací s pákou se ujistěte, že je
okolní oblast prázdná a je bezpečné
pokračovat.

 Pokud je motor vypnutý, obsluha páky
dolů nebo ve směru spuštění může
způsobit spuštění vidlice a sloupce
vlivem vlastní váhy nebo nákladu, který
může být na vidlicích. To může vést
k vážnému poškození nebo zranění.

 Vždy předcházejte prudkému nebo
náhlému použití páky, které může vést
k posunu či pádu nákladu z vidlic nebo
k vyvedení stroje z rovnováhy a jeho
převrácení.

Typ se 2 pákami

Tato metoda používá 2 páky: zvedací páku pro
posun vidlic nahoru a dolů a nakláněcí páku
pro náklon sloupce dopředu a dozadu:

 Zvedací páka:

Zvednout: Přitáhněte páku ke straně obsluhy.

Spustit: Zatlačte páku dopředu.

 Nakláněcí páka:

Dopředu: Zatlačte páku dopředu. 

Dozadu: Přitáhněte páku ke straně
obsluhy.

VÝSTRAHA:

 Neprovádějte naklánění dopředu, když
zvedáte vidlice, mohlo by tím dojít
k posunu či pádu nákladu, což by mělo
vliv na stabilitu vysokozdvižného vozu.

 Neprovádějte naklánění dopředu, pokud
zvedáte náklad ve vyšších pozicích.
Může tím dojít k posunu či pádu nákladu,
což by mělo vliv na stabilitu
vysokozdvižného vozu.

POZNÁMKA:

 Kontrola rychlosti zvedání:
Lze ji změnit změnou úhlu náklonu páky
a tím, do jaké míry operátor sešlápne
plynový pedál.

 Kontrola rychlosti spouštění:
Lze ji změnit jen změnou úhlu naklonění
páky. Nesešlapujte plynový pedál.

 Kontrola rychlosti naklonění dopředu
a dozadu:
Pro náklon dopředu i dozadu lze změnit
rychlost změnou úhlu naklonění páky
a tím, do jaké míry operátor sešlápne
plynový pedál.

MOM1921a

Zvedací páka Nakláněcí páka
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Typ s 1 pákou

Tato metoda provádí pohyb vidlic nahoru
a dolů a náklon sloupce dozadu a dopředu
pomocí 1 páky:

Zvedání: Diagonálně zatáhněte páku
nalevo od obsluhy.

Spouštění: Zatlačte páku ve směru
vpravo dopředu.

Dopředu: Zatlačte páku ve směru vlevo
dopředu.

Dozadu: Diagonálně zatáhněte páku
na pravou stranu obsluhy.

Jsou možné i současné pohyby, a to
kombinací pohybů nahoru a dolů a náklonů
dopředu a dozadu.

Toho lze dosáhnout vychýlením páky do
polohy a, b nebo c.

a: Náklon dozadu při zvedání:
Přitáhněte páku do středu na straně
obsluhy.

b: Náklon dozadu při spouštění:
Otočte páku doprava od středu.

c: Náklon dopředu při spouštění:
Zatlačte páku ve směru uprostřed dopředu.

VÝSTRAHA:

Neprovádějte naklánění dopředu, když
zvedáte vidlice, mohlo by tím dojít k posunu
či pádu nákladu, což by mělo vliv na
stabilitu vysokozdvižného vozu.

POZNÁMKA:

 Kontrola rychlosti náklonu, náklonu
dopředu a náklonu dozadu:
Lze ji změnit změnou úhlu naklonění
páky a tím, do jaké míry operátor
sešlápne plynový pedál.

 Kontrola rychlosti spouštění:
Lze ji změnit jen změnou úhlu naklonění
páky. Nesešlapujte plynový pedál.

MOM1922
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SPÍNAČ VODOROVNÉHO 
NAKLÁNĚNÍ (volitelné)

Když provádíte náklon dopředu se sloupcem
nakloněným dozadu, lze operaci naklánění
dopředu automaticky zastavit v poloze, v níž
jsou vidlice vodorovné.

Prováděním náklonu dopředu při tisknutí
spínače vodorovného naklánění posunete
sloupec dle následujícího seznamu v závislosti
na stavu nákladu.

S nákladem: Zapnutí spínače vodorovného
naklánění během provozu automaticky
nezastaví náklon ve vodorovném směru
(žádný pohyb).

POZNÁMKA:

 V případě 2-pákového způsobu je spínač
vodorovného naklánění připojen k páce
náklonu.

 Spínač vodorovného naklánění je
zapnutý, když jej tisknete, a po uvolnění
se vypne.

 Pokud není spínač vodorovného
naklánění stisknutý, jsou prováděny
postupy náklonu dopředu a dozadu.

UPOZORNĚNÍ:

Vodorovná poloha vidlic umožňující
automatické zastavení vyžaduje
rovnoběžnou polohu k povrchu vozovky.
Nepoužívejte tuto funkci, není-li povrch
vozovky rovný.

MOM1923

Spínač vodorovného naklonění

Stav 
nakládání

Naklánění sloupce dopředu

Bez nákladu
Automaticky se zastaví, až 
budou vidlice vodorovně.

S nákladem

• Není automatické vypnutí 
dopředu vodorovně

• Bez pohybu při zapnutí spí-
nače vodorovného naklánění
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OVLÁDACÍ PÁKA TYPU JOYSTICK 
(VOLITELNÉ)

Páka typu joysticku je řízená elektricky.
Manipulaci s nákladem lze provést jen tehdy,
když je spínač zapalování zapnutý, řidič sedí
a je dostatečný hydraulický tlak.

VÝSTRAHA:

Neprovádějte naklánění dopředu při
zvedání vidlic. Jinak by spuštěné náklady
nebo nevyvážený vůz mohly způsobit pád
vysokozdvižného vozu.

POZNÁMKA:

 Než zapnete spínač zapalování, ujistěte
se, že je páka joysticku v neutrální
poloze. Pokud je páka v jiné poloze než
neutrální, nelze provést manipulaci
s nákladem nebo ovládat vidlice.

 Když je spínač zapalování vypnutý,
vidlice se nespustí, a to ani svou vlastní
vahou. 

 Páka joysticku se používá k náklonu
sloupce dopředu nebo dozadu a zvedání
nebo spouštění vidlic. Rychlost
manipulace s nákladem (zvedání,
spouštění, dopředu a dozadu) lze upravit
rozsahem pohybu páky.

 Podrobné znázornění ovládání joysticku
naleznete na ilustraci výše.

POZNÁMKA:

 Kontrola rychlosti zvedání:
Lze ji změnit změnou úhlu náklonu páky
a tím, do jaké míry operátor sešlápne
plynový pedál.

 Kontrola rychlosti spouštění:
Lze ji změnit jen změnou úhlu naklonění
páky. Nesešlapujte plynový pedál.

 Kontrola rychlosti naklonění dopředu
a dozadu:
Pro náklon dopředu i dozadu lze změnit
rychlost změnou úhlu naklonění páky
a tím, do jaké míry operátor sešlápne
plynový pedál.

MOM2040EUU MOM2041EUa MOM2377bEU
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Pokud si všimnete chybné manipulace
s nákladem bez ohledu na polohu páky
joysticku, stiskněte pohotovostní tlačítko na
konzole, ukončete manipulaci s nákladem
a nechte vůz zkontrolovat a opravit
u autorizovaného prodejce. (Pro uvolnění
tlačítka nouzového zastavení jím otočte ve
směru vyznačeném šipkou na tlačítku.)

VÝSTRAHA:

Výstražná značka  a zpráva o závadě se
zobrazí na ukazateli, když dojde k závadě na
ovládacím systému joysticku. Když k tomu
dojde, okamžitě ukončete manipulaci
s nákladem a nechte vůz zkontrolovat
a opravit u autorizovaného prodejce.

MOM2043EU

MOM2947a

Kód chyby

Př. 1)

Př. 2)

MOM2218
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SPÍNAČ VODOROVNÉHO 
NAKLÁNĚNÍ (VOLITELNÉ)

Když provádíte náklon dopředu se sloupcem
nakloněným dozadu, lze operaci naklánění
dopředu automaticky zastavit v poloze, v níž
jsou vidlice vodorovné.

Prováděním náklonu dopředu při tisknutí
spínače vodorovného naklánění posunete
sloupec dle následujícího seznamu
v závislosti na stavu nákladu a výšky zdvihu.

S nákladem: Zapnutí spínače vodorovného
naklánění během provozu automaticky
nezastaví náklon ve vodorovném směru
(žádný pohyb).

POZNÁMKA:

 V případě 2-pákového způsobu je spínač
vodorovného naklánění připojen k páce
náklonu.

 Spínač vodorovného naklánění je
zapnutý, když jej tisknete, a po uvolnění
se vypne.

 Pokud není spínač vodorovného
naklánění stisknutý, jsou prováděny
postupy náklonu dopředu a dozadu.

UPOZORNĚNÍ:

Vodorovná poloha vidlic umožňující
automatické zastavení vyžaduje
rovnoběžnou polohu k povrchu vozovky.
Nepoužívejte tuto funkci, není-li povrch
vozovky rovný.

Stav 
nakládání

Naklánění sloupce dopředu

Bez nákladu
Automaticky se zastaví, až budou 

vidlice vodorovně.

S nákladem

• Není automatické vypnutí 
dopředu vodorovně

• Bez pohybu při zapnutí spí-
nače vodorovného naklánění

MOM2717bEU

Typ se 2 pákami

Nakláněcí páka

Dopředu

Sklopit

Zvedací 
páka

Dozadu

Spínač
vodorovného
naklonění

Zvednout

Spínač
klaksonu
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PŘÍSTROJE A OVLADAČE - PRO VOZÍKY S MOTOREM GK45

Univerzální výstražná kontrolka
Kontrolka motoru 
(jen vozy se zážehovým/LPG motorem)
Není ve výbav?
Výstražná kontrolka tlaku oleje
Výstražná kontrolka nabití
Výstražná kontrolka parkovací brzdy
Výstražná kontrolka bezpečnostního pásu
Displej s tekutými krystaly (LCD)
Poloha řadicí páky (nalevo od LCD)
Měřidlo teploty vody 
(nahoře uprostřed LCD)
Měřidlo paliva (dole uprostřed LCD)
Ovládací tlačítka
Čas (vpravo na LCD)

POZNÁMKA:

 Namísto času se může zobrazovat datum
nebo počítadlo hodin.

 Během jízdy se tento displej změní na
tachometr, když je rychlost vozidla
4,0 km/h (2,5 MPH) nebo vyšší.

 Tento displej také udává načasování
prohlídky/servisu, závady a výstrahy.

UPOZORNĚNÍ:

Čas a datum se resetují, pokud je odpojen
kabel baterie nebo dojde k výměně baterie.
Pokud je resetován displej, znovu nastavte
čas a datum.

MOM2196
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PODSVÍCENÍ UKAZATELE

Ukazatele podsvěcuje pro lepší viditelnost
v noci speciální světlo.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Těmito tlačítky změníte zobrazení, provedete
nastavení (čas a datum) a zadáte heslo.

MĚŘIDLO TEPLOTY VODY

Udává aktuální teplotu vody v úrovních 0 - 4.
Když je uvedena úroveň 2, je teplota chladicí
kapaliny správná. Když údaj dosáhne úrovně
4, displej začne blikat a víceúčelová výstražná
kontrolka se rozsvítí na znamení vysoké
teploty vody.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud je uvedena úroveň 4, zastavte
vysokozdvižný vůz a nechte motor
vychladnout během jízdy na volnoběh. Poté,
co motor dostatečně vychladne, vypněte
motor a zkontrolujte hladinu chladicí
kapaliny a napnutí řemene ventilátoru.

Poznámka pro obsluhu:

Všechny vysokozdvižné vozíky ECCS
používají funkci dojezdu domů, která sníží
otáčky motoru, pokud zůstane teplota
chladicí kapaliny v blízkosti polohy „H“. To
znamená, že jednotku by měl prohlédnout
autorizovaný prodejce.

MOM2199
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VÝSTRAŽNÉ KONTROLKY

Následují vysvětlivky smyslu a způsobu
opravy při rozsvícení výstražné kontrolky.

Univerzální výstražná kontrolka

Tato výstraha se rozsvítí, když se rozsvítí
některý z výstražných symbolů LCD. Svítí
i tehdy, když je vysoká teplota vody nebo je
nízký stav paliva. Pokud se tato kontrolka
rozsvítí během provozu, okamžitě ukončete
práci, ohlaste se osobě s vedoucími
povinnostmi a proveďte nezbytná opatření.

Kontrolka závady 
(jen pro vozy ECCS)

Tato výstraha se rozsvítí, když nastala závada
řídicího systému motoru.

UPOZORNĚNÍ:

 Pokud kontrolka svítí i po předehřátí
žhavicích svíček, znamená to závadu na
systému žhavení.

 Nechte systém zkontrolovat u nejbližšího
autorizovaného prodejce.

Výstražná kontrolka tlaku oleje

Tato výstraha se rozsvítí při nízkém tlaku oleje.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se kontrolka rozsvítí za běžných
provozních podmínek, okamžitě vypněte
motor a zkontrolujte systém promazávání
motoru.

Výstražná kontrolka nabití

Tato výstraha svítí, když dojde k závadě na
systému nabíjení.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se kontrolka rozsvítí nebo blikne
během normálního provozu, je třeba
zkontrolovat alternátor a elektrický systém.

Výstražná kontrolka 
parkovací brzdy

Tato výstraha se rozsvítí, když zatáhnete páku
parkovací brzdy.

Výstražná kontrolka 
bezpečnostního pásu

Tato výstraha svítí, když není zapnutý
bezpečnostní pás.
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VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY LCD

Když dojde k výstraze u vysokozdvižného
vozu, rozsvítí se výstražný symbol
a víceúčelová výstražná kontrolka. Níže
uvádíme vysvětlivky smyslu a způsobu opravy
při rozsvícení výstražného symbolu.

Výstraha uzamčení sloupce

Tato výstraha svítí, když otočíte spínač
zapalování na zapnuto a operátor nesedí na
svém sedadle. V této chvíli je zakázáno
provádět nakládání. Nakládání je možné, až
když operátor usedne na své sedadlo.

Výstraha teploty kapaliny 
měniče momentu

Tato výstraha svítí, když je teplota převodové
kapaliny vysoká. Pokud se tento výstražný
symbol rozsvítí, zajeďte s vozem na bezpečné
místo a nechte jej běžet na volnoběh, aby se
teplota kapaliny snížila. Když se teplota
kapaliny vrátí do normálu, výstraha se vypne.

POZNÁMKA:

 Zkontrolujte hladinu kapaliny automatické
převodovky. (Více informací najdete
v oddíle „Hladina kapaliny automatické
převodovky“ na strana 99.) 

 Pokud se kontrolka rozsvítí i přesto, že je
hladina převodové kapaliny normální,
požádejte nejbližšího autorizovaného
prodejce o provedení prohlídky.

Výstraha hladiny chladiče

Tato výstraha se rozsvítí při nízké hladině
chladicí kapaliny motoru. Přilijte chladicí
kapalinu.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud byste jeli dál s rozsvícenou
kontrolkou, může dojít k přehřátí motoru. 

Výstraha vzduchového filtru

Tato výstraha se rozsvítí při zaneseném
vzduchovém filtru. Pokud se tento symbol
rozsvítí, urychleně vyčistěte nebo vyměňte
vzduchový filtr.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud byste jeli dál s rozsvícenou
kontrolkou, mohlo by dojít ke snížení
výstupního výkonu motoru nebo
poškození motoru.
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ZOBRAZENÍ PŘI ZÁVADÁCH POLOHA ŘADICÍ PÁKY

Když se objeví závada ovladače, zobrazí se
kód chyby.

Stiskněte tlačítko, zatímco se zobrazuje kód
chyby, abyste zobrazili příčinu závady. 

Pokud se zobrazí výše uvedený displej,
kontaktujte autorizovaného prodejce.

Když je řadicí páka v poloze „F“, zobrazení na
displeji je následující.

 

Když je řadicí páka v poloze „N“, zobrazení na
displeji je následující.

Když je řadicí páka v poloze „R“, zobrazení na
displeji je následující.

 Když je řadicí páka v poloze „F“ nebo „R“
a operátor nesedí na svém místě, displej
bliká.
Posaďte se do sedadla operátora a posuňte
řadicí páku na neutrál (N), pak ji znovu
posuňte do polohy pro jízdu dopředu (F)
nebo dozadu (R).

 Když dojde k závadě na signálu řadicí páky,
displej bliká.
Kontaktujte autorizovaného prodejce
a vyžádejte si prohlídku.

2-rychlostní ATM

Když je řadicí páka v poloze „1F“, zobrazení
na displeji je následující.

Když je řadicí páka v poloze „F“, zobrazení na
displeji je následující.

MOM2210a

Kód chyby

Příčina závady
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HODINY A DATUM

HODINY

UPOZORNĚNÍ:

Když dojde k odpojení kabelu baterie, čas
a datum se resetují (například při
vyměňování baterie). Znovu nastavte čas
a datum.

Když je spínač zapalování zapnutý, objeví se
displej start následovaný normálním displejem
(zobrazení hodin).

POZNÁMKA:

Tlačítky změníte displej na datum nebo
počítadlo hodin.

NASTAVENÍ ČASU

POZNÁMKA:

 Stisknutím tlačítka  přepínejte
hodiny → minuty → potvrzeno.

 Stiskněte obě tlačítka  a 
najednou pro návrat na předchozí displej.

 Stiskem tlačítka změníte číslo nahoru.

 Stiskem tlačítka změníte číslo dolů.

MOM2202

MOM2384a

Potvrzeno

Stiskněte a přidržte

Režim změny 
čísla
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DATUM

UPOZORNĚNÍ:

Když dojde k odpojení kabelu baterie, čas
a datum se resetují (například při
vyměňování baterie). Znovu nastavte čas
a datum.

Stiskem tlačítka na normálním displeji
(zobrazení hodin) přepnete ze zobrazení času
na datum. Dalším stiskem se vrátíte na
normální displej.

MOM2385
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NASTAVENÍ DATA

MOM2205
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POČÍTADLO HODIN ZOBRAZENÍ NAČASOVÁNÍ ÚDRŽBY

Tlačítky můžete měnit normální zobrazení
(zobrazení hodin) na zobrazení počítadla hodin.

Počítadlo hodin obvykle zobrazuje celkový
čas, kdy je zapalování zapnuto, ale je možné
změnit zobrazení na celkovou dobu provozu.

Pro změnu vzorce souhrnu počítadla hodin
kontaktujte autorizovaného prodejce.

Když se přiblíží čas pravidelné prohlídky, tato
výstraha se rozsvítí na 15 sekund po zapnutí
spínače zapalování. Nemá to dopad na jízdu.

Když se objeví výše uvedená zobrazení,
kontaktujte autorizovaného prodejce.
Doporučujeme provádět pravidelné prohlídky.

MOM2206 MOM2209
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REŽIM ROZEZNÁNÍ ŘIDIČE

Uložením hesla můžete omezit přístup řidičů
k vozu.

Můžete registrovat heslo až pro 5 osob.

Informace o registraci hesla vám poskytne
autorizovaný prodejce.

MOM2211
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REŽIM SPRÁVCE

Režim správce může používat správce ke
kontrole a obnově provozní doby pro každého
operátora a ke změně hesel.

 Správce nesmí sdělit operátorům heslo
nezbytné pro vstup do režimu správce.

Pokud správce zapomene své heslo,
kontaktujte autorizovaného prodejce.

MOM2212
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Položky, které lze změnit a zobrazit v režimu správce, jsou následující.

UPOZORNĚNÍ:

Pro metody používané k zobrazení a změně výše uvedených položek kontaktujte autorizovaného prodejce.

Ukazatel Vysvětlivky

PASS ENTRY Povolit/zakázat funkci zadávání hesla operátora.

ENTRY TIME Poté, co operátor zadá heslo, nebude již muset zadávat toto heslo znovu po zde nastavené časové období.

PASS A Změna hesla „A“ pro funkci zadávání hesla operátora. 

PASS B Změna hesla „B“ pro funkci zadávání hesla operátora. 

PASS C Změna hesla „C“ pro funkci zadávání hesla operátora. 

PASS D Změna hesla „D“ pro funkci zadávání hesla operátora. 

PASS E Změna hesla „E“ pro funkci zadávání hesla operátora. 

PASS MANAGER Změna hesla režimu správce.

A *****.*

Zobrazí provozní dobu všech vozidel, když se hesla „A“ - „E“ používají pro funkci zadávání hesla operátora.

B *****.*

C *****.*

D *****.*

E *****.*

MANAGE RESET Resetuje provozní doby vozidla, když se hesla „A“ - „E“ používají pro funkci zadávání hesla operátora.
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SPRÁVA ZBÝVAJÍCÍ DOBY LPG

Díky této funkci nastaví operátor časový
interval mezi výměnami palivového válce LPG.
Až tato doba uplyne, tak tato funkce rozsvítí
výstražný symbol hladiny LPG a víceúčelovou
výstražnou kontrolku, která upozorní obsluhu
na nutnost vyměnit palivový válec LPG.
Metodu používanou ke změně výstražné
metody hladiny LPG na výše popsanou
metodu vám sdělí autorizovaný prodejce.

Správa zbývající doby LPG se doporučuje pro
následující typy situací.

 Je předem stanoveno načasování pro
výměnu palivového válce LPG.

 Výstraha hladiny LPG se zobrazuje příliš
brzy (příliš pozdě).

UPOZORNĚNÍ:

 Nastavte čas s dostatečnou rezervou.

 Po výměně palivového válce LPG
nezapomeňte čas znovu nastavit. Jinak
bude nastavená doba po výměně
palivového válce LPG pokračovat, což
může vést k zapnutí výstražného
symbolu hladiny LPG v nechtěné době.

Nastavení zbývající doby LPG

 Když je nastavení času na [ ], panel
ukazatelů ukazuje výstrahu hladiny LPG
[ ].

 Když nastavení času resetujete, přejděte
na zobrazení nastavení stiskem ( ),
( ) a ( ), zatímco se zobrazuje
výstraha hladiny LPG ( ). Po
resetování doby nastavení se výstraha
hladiny LPG vypne. 

MOM2213
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Následuje vysvětlení postupu prvního provedení nastavení času.
Příklad: Nastavení času na 12,3 hodin

MOM2214
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Následuje vysvětlení postupu druhého a dalšího provádění nastavení času.
Příklad 1: Změna času z 12,3 hodin (předchozí nastavení) na 6,5 hodiny
Příklad 2: Přechod zpět na nastavení 12,3 hodin (předchozí nastavení)

MOM2215
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ZMĚNA ZOBRAZENÍ MĚŘIČE

MOM2354
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2-RYCHLOSTNÍ UKAZATEL ATM
Změna zobrazení ukazatele (normální režim)

MOM2485
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PŘÍSTROJE A OVLADAČE - PRO VOZÍKY S MOTOREM ZD30

Výstražná kontrolka bezpečnostního pásu
Výstražná kontrolka nabití
Kontrolní světlo motoru
Kontrolka žhavení
Výstražná kontrolka parkovací brzdy
Výstražná kontrolka tlaku oleje
Univerzální výstražná kontrolka
Výstražná kontrolka filtru pevných 
částic (DPF) (volitelný)
Ukazatel paliva
Datum a čas/hladina motorového oleje
Poloha řadicí páky
Kód chyby/výstražný symbol/
připomínka servisu
Počítadlo hodin/Odometr/Hladina 
zaplnění DPF (volitelný)
Ukazatel rychlosti/Ukazatel zátěže
Režim POWER/ECO
Rychlostní limit Vysoký/Nízký (volitelný)
Ukazatel teploty vody
Ovládací tlačítka

UPOZORNĚNÍ:

Po vyjmutí baterie se čas a datum na
displeji nevynuluje po dobu 20 dnů.
Jestliže po vyjmutí baterie uplyne 20 dnů,
bude nutné znovu nastavit čas a datum.

MOM2916a

Indikační oblast
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PODSVÍCENÍ UKAZATELE

Ukazatele podsvěcuje pro lepší viditelnost
v noci speciální světlo.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Těmito tlačítky změníte zobrazení, provedete
nastavení (čas a datum) a zadáte heslo.

MĚŘIDLO TEPLOTY VODY

Udává aktuální teplotu vody v úrovních 0 - 4.
Když je uvedena úroveň 2, je teplota chladicí
kapaliny správná. Když údaj dosáhne úrovně
4, displej začne blikat a víceúčelová výstražná
kontrolka se rozsvítí na znamení vysoké
teploty vody.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud je uvedena úroveň 4, zastavte
vysokozdvižný vůz a nechte motor
vychladnout během jízdy na volnoběh. Poté,
co motor dostatečně vychladne, vypněte
motor a zkontrolujte hladinu chladicí
kapaliny a napnutí řemene ventilátoru.

Poznámka pro obsluhu:

Všechny vysokozdvižné vozíky ECCS
používají funkci dojezdu domů, která sníží
otáčky motoru, pokud zůstane teplota
chladicí kapaliny v blízkosti polohy „H“. To
znamená, že jednotku by měl prohlédnout
autorizovaný prodejce.

UKAZATEL PALIVA

Ukazuje aktuální hladinu paliva. Když jsou
zobrazeny všechny dílky, palivová nádrž je
plná. Když je zobrazen 1 dílek, displej začne
blikat a víceúčelová výstražná kontrolka se
rozsvítí na znamení téměř prázdné palivové
nádrže. Palivová nádrž je téměř prázdná.
Okamžitě dolijte palivo.

MOM2199 MOM2917
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VÝSTRAŽNÉ KONTROLKY

Následují vysvětlivky smyslu a způsobu
opravy při rozsvícení výstražné kontrolky.

Univerzální výstražná kontrolka

Tato výstraha se zobrazí, když se zobrazí
jeden z LCD výstražných symbolů a/nebo
když se zobrazí kód chyby. Svítí i tehdy, když
je vysoká teplota vody nebo když stav paliva
není správný. Pokud se tato kontrolka rozsvítí
během provozu, okamžitě ukončete práci,
ohlaste se osobě s vedoucími povinnostmi
a proveďte nezbytná opatření.

Kontrolka závady

Tato výstraha se rozsvítí, když nastala závada
řídicího systému motoru.

Kontrolka žhavení

Tato výstraha svítí, když otočíte spínač
zapalování na zapnuto, a zhasne po
dokončení předehřívání žhavení.

UPOZORNĚNÍ:

 Pokud kontrolka svítí i po předehřátí
žhavicích svíček, znamená to závadu na
systému žhavení.

 Nechte systém zkontrolovat u nejbližšího
autorizovaného prodejce.

Výstražná kontrolka tlaku oleje

Tato výstraha se rozsvítí při nízkém tlaku oleje.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se kontrolka rozsvítí za běžných
provozních podmínek, okamžitě vypněte
motor a zkontrolujte systém promazávání
motoru.

Výstražná kontrolka nabití

Tato výstraha svítí, když dojde k závadě na
systému nabíjení.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se kontrolka rozsvítí nebo blikne
během normálního provozu, je třeba
zkontrolovat alternátor a elektrický systém.

Výstražná kontrolka 
parkovací brzdy

Tato výstraha se zobrazí, když je zatažena
páka parkovací brzdy a/nebo když klesne
hladina brzdové kapaliny.

Výstražná kontrolka 
bezpečnostního pásu

Tato výstraha svítí, když není zapnutý
bezpečnostní pás.

Výstražná kontrolka filtru 
pevných částic (DPF) 
(volitelný)

Tato kontrolka se zobrazí, když se na filtru
DPF nahromadily saze a je nutné provést
regeneraci filtru DPF. Pokud množství
nahromaděných ještě vzroste a dosáhne
maximální úrovně, kontrolka začne blikat.

UPOZORNĚNÍ:

Jestliže kontrolka bliká, proveďte
regeneraci filtru DPF okamžitě. (volitelné)
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VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY LCD

Když dojde k výstraze u vysokozdvižného
vozu, rozsvítí se výstražný symbol
a víceúčelová výstražná kontrolka. Níže
uvádíme vysvětlivky smyslu a způsobu opravy
při rozsvícení výstražného symbolu.

Výstraha uzamčení sloupce

Tato výstraha svítí, když otočíte spínač
zapalování na zapnuto a operátor nesedí na
svém sedadle. V této chvíli je zakázáno
provádět nakládání. Nakládání je možné, až
když operátor usedne na své sedadlo.

Výstraha teploty kapaliny 
měniče momentu

Tato výstraha svítí, když je teplota převodové
kapaliny vysoká. Pokud se tento výstražný
symbol rozsvítí, zajeďte s vozem na bezpečné
místo a nechte jej běžet na volnoběh, aby se
teplota kapaliny snížila. Když se teplota
kapaliny vrátí do normálu, výstraha se vypne.

POZNÁMKA:

 Zkontrolujte hladinu kapaliny
automatické převodovky. (Více informací
najdete v oddíle „Hladina kapaliny
automatické převodovky“ na strana 99.) 

 Pokud se kontrolka rozsvítí i přesto, že je
hladina převodové kapaliny normální,
požádejte nejbližšího autorizovaného
prodejce o provedení prohlídky.

Výstraha hladiny chladiče

Tato výstraha se rozsvítí při nízké hladině
chladicí kapaliny motoru. Přilijte chladicí
kapalinu.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud byste jeli dál s rozsvícenou
kontrolkou, může dojít k přehřátí motoru. 

Výstraha vzduchového filtru

Tato výstraha se rozsvítí při zaneseném
vzduchovém filtru. Pokud se tento symbol
rozsvítí, urychleně vyčistěte nebo vyměňte
vzduchový filtr.

Výstraha palivového filtru

Tato výstraha se rozsvítí, když se palivový filtr
naplní vodou. Pokud se tento symbol rozsvítí,
urychleně vypusťte vodu z palivového filtru.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud byste jeli dál s rozsvícenou
kontrolkou, mohlo by dojít ke snížení
výstupního výkonu motoru nebo poškození
motoru.
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ZOBRAZENÍ PŘI ZÁVADÁCH HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE POLOHA ŘADICÍ PÁKY

Když se objeví závada ovladače, zobrazí se
kód chyby.

Pokud se zobrazí výše uvedený displej,
kontaktujte autorizovaného prodejce.

Jestliže je motorového oleje příliš, namísto
času a data se zobrazí nápis „OIL HI“. Jestliže
je nedostatek motorového oleje, je měřicí
obvod rozpojený nebo dochází ke zkratu;
zobrazí se nápis „OIL LO“. (zobrazuje se
pouze na displeji verze DPF) 

Jakmile se hladina oleje zobrazuje už 30
sekund nebo jakmile stisknete tlačítko FN1,
znovu se zobrazí čas a datum.

Jestliže se chybová zpráva nevypne ani po
úpravě hladiny motorového oleje, obraťte se
na autorizovaného prodejce.

„F“

Když je řadicí páka v poloze „F“, zobrazení na
displeji je následující.

„N“

Když je řadicí páka v poloze „N“, zobrazení na
displeji je následující.

„R“

Když je řadicí páka v poloze „R“, zobrazení na
displeji je následující.

MOM2946a

Kód chyby

Př. 1)

Př. 2)

MOM2968a

Př. 1)

Př. 2)

OIL HI

OIL LO

MOM2969

Poloha řadicí páky
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HODINY A DATUM

 Když je řadicí páka v poloze „F“ nebo „R“
a operátor nesedí na svém místě, displej
bliká.
Posaďte se do sedadla operátora a posuňte
řadicí páku na neutrál (N), pak ji znovu
posuňte do polohy pro jízdu dopředu (F)
nebo dozadu (R).

 Když dojde k závadě na signálu řadicí páky,
displej bliká.
Kontaktujte autorizovaného prodejce
a vyžádejte si prohlídku.

2-rychlostní ATM

„1F“

Když je řadicí páka v poloze „1F“, zobrazení
na displeji je následující.

„F“

Když je řadicí páka v poloze „F“, zobrazení na
displeji je následující.

NASTAVENÍ DATA A ČASU

UPOZORNĚNÍ:

Po vyjmutí baterie se čas a datum na
displeji nevynuluje po dobu 20 dnů.
Jestliže po vyjmutí baterie uplyne 20 dnů,
bude nutné znovu nastavit čas a datum.

POZNÁMKA:

 Stisknutím tlačítka FN4 ( ) změníte
nastavení položky rok → měsíc → den →
hodina → minuta.

 Stiskem tlačítka FN1 ( ) se vrátíte na
předchozí položku nastavení.

 Stiskem tlačítka FN2 ( ) změníte číslo
nahoru.

 Stiskem tlačítka FN3 ( ) změníte číslo
dolů.

 Stiskem tlačítka FN5 potvrdíte nastavení.

MOM2919
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POČÍTADLO HODIN SPÍNAČ ZMĚNY MAXIMÁLNÍ 
RYCHLOSTI (VOLITELNÉ)

1) Tlačítko času „ON“ : Když je spínač
zapalování v poloze ON, zobrazuje
celkový počet hodin provozu.

2) Hodiny provozu : Zobrazuje celkový
počet hodin provozu motoru.

3) Doba jízdy : Zobrazuje celkovou dobu,
po kterou vidlicový vozík jel.

4) Zobrazuje celkovou najetou vzdálenost.
Jednotka zobrazení je stejná jako jednotka
zobrazení tachometru.

5) Zobrazuje množství sazí nahromaděných
ve filtru DPF. (Podrobnosti naleznete
v strana 155, volitelný)

Tento spínač je spínač volitelného nastavení
pro maximální rychlost mezi symbolem králíka
(režim vysoké rychlosti) a symbolem želvy
(režim nízké rychlosti). Stiskněte na spínači
symbol králíka (vysoká rychlost), pokud není
potřeba omezovat maximální rychlost na nižší
úroveň, nebo stiskněte na spínači symbol
želvy (nízká rychlost) pro omezení maximální
rychlosti na nízkou úroveň. 

UPOZORNĚNÍ:

 Neměňte maximální rychlost, když je
vysokozdvižný vůz v chodu. Mohlo by
tím dojít k posunu nákladu.

 Měnit nastavení provozní rychlosti smí
jen autorizovaný prodejce. Je-li to tedy
nutné, požádejte o provedení této změny
autorizovaného prodejce.

MOM2920

MOM2924
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SPÍNAČ NASTAVENÍ 
CITLIVOSTI PLYNU

ZOBRAZENÍ NAČASOVÁNÍ 
ÚDRŽBY

Tento spínač je spínač volitelného nastavení
pro startovní zrychlení mezi polohami POWER
(režim výkonu) a ECO (úsporný režim).
Stiskněte stranu POWER pro zrychlení vozu
normálním způsobem nebo stiskněte stranu
ECO pro pomalé zrychlování vozu. 

Můžete přepínat z jednoho režimu na druhý
dle údajů v tabulce.

POZNÁMKA:

Přepínání z režimu ECO do režimu
POWER lze provést jen tehdy, je-li plynový
pedál uvolněn.

UPOZORNĚNÍ:

Vypněte spínač zapalování, než přepnete
spínač POWER/ECONOMY.

Když se přiblíží čas pravidelné prohlídky, tato
výstraha se rozsvítí na 15 sekund po zapnutí
spínače zapalování. Nemá to dopad na jízdu. 

Když se objeví výše uvedená zobrazení,
kontaktujte autorizovaného prodejce.
Doporučujeme provádět pravidelné prohlídky.

MOM2925

Postup 
přepínání

Za jízdy

Při zastavení
a se spínačem 

zapalování 
OFF

Z POWER 
na ECO

Nelze
Lze

Z ECO 
na POWER

Nelze
Lze

MOM2921
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REŽIM ROZEZNÁNÍ ŘIDIČE

Uložením hesla můžete omezit přístup řidičů
k vozu.

Můžete registrovat heslo až pro 5 osob.

Informace o registraci hesla vám poskytne
autorizovaný prodejce.

MOM2922
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REŽIM SPRÁVCE

Režim správce může používat správce ke
kontrole a obnově provozní doby pro každého
operátora a ke změně hesel.

 Správce nesmí sdělit operátorům heslo
nezbytné pro vstup do režimu správce.

Pokud správce zapomene své heslo,
kontaktujte autorizovaného prodejce.

MOM2923
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Položky, které lze změnit a zobrazit v režimu správce, jsou následující.

UPOZORNĚNÍ:

Pro metody používané k zobrazení a změně výše uvedených položek kontaktujte autorizovaného prodejce.

Ukazatel Vysvětlivky

PASS ENTRY Povolit/zakázat funkci zadávání hesla operátora.

ENTRY TIME Poté, co operátor zadá heslo, nebude již muset zadávat toto heslo znovu po zde nastavené časové období.

PASS NO1 Změna hesla NO1 pro funkci zadávání hesla operátora. 

PASS NO2 Změna hesla NO2 pro funkci zadávání hesla operátora. 

PASS NO3 Změna hesla NO3 pro funkci zadávání hesla operátora. 

PASS NO4 Změna hesla NO4 pro funkci zadávání hesla operátora. 

PASS NO5 Změna hesla NO5 pro funkci zadávání hesla operátora. 

PASS MANAGER Změna hesla režimu správce.

NO1 *****.*

Zobrazí provozní dobu všech vozidel, když se hesla „NO1“ - „NO5“ používají pro funkci zadávání hesla operátora.

NO2 *****.*

NO3 *****.*

NO4 *****.*

NO5 *****.*

MANAGE RESET Resetuje provozní doby vozidla, když se hesla „NO1“ - „NO5“ používají pro funkci zadávání hesla operátora.
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STARTOVÁNÍ A PROVOZ

STARTOVÁNÍ LPG MOTORU

VÝSTRAHA:

Nemanipulujte s ventilem plnění LPG
nádoby, jinak by mohl plyn LPG uniknout
do atmosféry.

VÝSTRAHA:

 Nevdechujte výfukové plyny. Obsahují
oxid uhelnatý, plyn bez barvy a zápachu.
Oxid uhelnatý je nebezpečný plyn
a může způsobit bezvědomí nebo smrt.

 Nezapínejte motor v uzavřených
prostorech nebo nedostatečně
odvětrávaných místnostech, jako je
garáž, chladicí místnost atd.

Pro startování motoru dodržujte níže uvedený
postup.
Pomalu otevřete vypouštěcí ventil LPG nádoby
(nádrže), abyste mohli motor nastartovat.

1. Zatáhněte parkovací brzdu co nejvíce
nahoru. Posuňte řadicí páku do neutrální
polohy.

2. Co nejvíce sešlápněte brzdový pedál pro
nízkou rychlost.

3. Sejměte nohu z plynového pedálu. Otočte
spínač zapalování do polohy START,
abyste motor nastartovali.

POZNÁMKA:

Nepoužívejte startér déle než 10 sekund.
Pokud motor nenastartuje do 10 sekund,
uvolněte startér a počkejte 10 sekund, než
pokus zopakujete. Umožníte tím obnovení
baterie.

4. Po nastartování motoru počkejte, než se
zahřeje. Po nastartování nechte motor
běžet 1 minutu na volnoběh. Pak lehce
sešlápněte plynový pedál a uvolněte jej.
Pokud je okolní teplota vysoká, snížíte
lehkým sešlápnutím a uvolněním
plynového pedálu otáčky motoru
a umožníte klidné zahřátí. Vede to i k
úspoře paliva.

POZNÁMKA:

 Motor je těsně po nastartování studený.
Nevytáčejte motor bezprostředně po
nastartování do vysokých otáček.

 Nepřesouvejte klíček do polohy START,
když je motor v chodu. Dojde tím
k poškození motoru startéru.

 Po použití vždy uzavřete výpustný ventil
LPG (červený) na LPG nádobě (nádrž) po
vypnutí motoru (dolů).

 Otáčky motoru jsou po nastartování velmi
vysoké. Při pohybu vozem nebo
manipulaci s nákladem dávejte pozor.

VÝSTRAHA:

 Před nastartováním motoru zkontrolujte
stav připojení hadic LPG a zkontrolujte
únik paliva z hadic LPG a potrubí.

 V případě úniku LPG nebo jiné závady
okamžitě zavřete výpustný ventil. Systém
LPG nechte zkontrolovat
u autorizovaného prodejce.

VÝSTRAHA:

Nepoužívejte (nezapínejte a neotevírejte)
přepínací (doplňovací) ventil LPG nádoby
(nádrž). Otevíráním ventilu může dojít
k úniku LPG do atmosféry a zvýšení rizika
požáru.

MOM1912a

Poloha START
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STARTOVÁNÍ VZNĚTOVÉHO 
MOTORU
1. Zatáhněte parkovací brzdu a posuňte

řadicí páku do neutrální polohy.

2. Co nejvíce sešlápněte brzdový pedál pro
nízkou rychlost.

3. Sejměte nohu z plynového pedálu.

4. Když je klíček zapalování v poloze ON,
rozsvítí se kontrolka žhavicí svíčky na
přístrojovém panelu, což znamená, že bylo
zahájeno předehřívání motoru.

Udržujte klíček zapalování v poloze ON,
dokud nezhasne kontrolka žhavicí svíčky (na
znamení dokončeného předehřívání).

POZNÁMKA:

Předehřívání motoru je ovládáno
automaticky v reakci na teplotu chladicí
kapaliny motoru, teplotu atmosférického
tlaku atd., a kontrolka žhavicí svíčky
zhasne, když je motor předehřátý na
stanovenou teplotu.

5. Jakmile kontrolka žhavicí svíčky zhasne,
otočte klíček zapalování do polohy
START, abyste nastartovali motor.

POZNÁMKA (jen pro dieselové motory): 
 Nepoužívejte startér déle než 10 sekund

v kuse.
 Pokud motor nenastartujete ani po 3

pokusech použití startéru na cca 5
sekund, otočte klíček zapalování do
polohy OFF a počkejte asi 30 sekund.
Následně se jej pokuste znovu
nastartovat z procesu předehřívání.

6. Jakmile motor nastartuje, proveďte zahřátí
motoru.

POZNÁMKA:

 Při novém startování otočte klíček
zapalování jednou do polohy OFF a pak
jej otočte do polohy START.

 Bez ohledu na venkovní teplotu vždy
provádějte předehřívání asi 5 minut.
Během zahřívání kontrolujte případné
závady ukazatelů, kontrolek nebo
výstražných světel.

 Nedostatečným zahřátím motoru může
dojít ke zhoršení kvality a zkrácení
životnosti motoru.

 Když není nutné předehřívat motor
z důvodu vysoké teploty chladicí
kapaliny bezprostředně po zastavení
nebo z jiných důvodů, lze motor
nastartovat tak, že otočíte spínač
zapalování do polohy START předtím,
než zhasne kontrolka žhavicí svíčky.

 Pokud nesvítí kontrolka žhavicí svíčky,
mohlo dojít k závadě. V tomto případě
urychleně kontaktujte svého vedoucího
a proveďte příslušná opatření, nebo
kontaktujte autorizovaného prodejce
a požádejte o prohlídku vozu.

MOM1915a

ON

Kontrolka žhavení
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MODELY S AUTOMATICKOU 
PŘEVODOVKOU

UPOZORNĚNÍ:

Když je vůz v pohybu, neměňte polohy
řadicí páky. Jinak by došlo k poškození
převodovky.

1. Při startování vozu ze zastaveného stavu

Když je řadicí páka v neutrální poloze:
 Vůz se nepohybuje bez ohledu na to,

zda je plyn sešlápnutý nebo ne.

Když je řadicí páka v poloze F (dopředu)
nebo R (dozadu).
 Vidlicový vůz se rozjede, pokud uvolníte

páku ruční brzdy a/nebo brzdový pedál.

2. Při jízdě s vozíkem

Když je řadicí páka v poloze F nebo R:
 Vůz stále zrychluje, pokud sešlapujete

plynový pedál.

Když je řadicí páka v neutrální poloze: 
 Páka je v neutrální poloze nezávisle na

rychlosti vozu.

3. Tlumicí funkce 

Když je řadicí páka v poloze F (dopředu)
nebo R (dozadu), nelze nastartovat motor.

4. Preventivní opatření 
 Než posunete páku voliče do polohy F

nebo R, vždy zcela sešlápněte brzdový
pedál a pak uvolněte parkovací brzdu,
protože vozík se rozjede. Před
sešlápnutím plynového pedálu vizuálně
ověřte polohu řadicí páky. 

 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).

MOM1918a

Dopředu

Dozadu
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PÁKA PARKOVACÍ BRZDY
Brzdu zapojíte tak, že zatáhnete páku parkovací brzdy
dozadu. Brzdu uvolníte stiskem tlačítka a zatlačením
parkovací brzdy dopředu. Před opuštěním vozu
zkontrolujte správné zatažení parkovací brzdy.

VÝSTRAHA:

Vždy sešlápněte brzdu nebo pedál pro
nízkou rychlost, než uvolníte parkovací
brzdu, abyste předešli pohybu vozu před
výběrem směru.

BRZDOVÝ PEDÁL PRO NÍZKOU 
RYCHLOST
1. Zcela sešlápněte brzdový pedál pro nízkou

rychlost.

2. Posuňte řadicí páku do polohy pro jízdu
dopředu nebo dozadu.

3. Nepatrně sešlapujte plynový pedál.
Zároveň postupně uvolňujte brzdový pedál
pro nízkou rychlost a vůz se bude pomalu
pohybovat.

VÝSTRAHA:

 Když je pedál pro nízkou rychlost/
brzdění zcela sešlápnutý, zapojí se
provozní brzda. Pedál pro nízkou
rychlost/brzdění by se však neměl
používat jako metoda zastavování vozu.
Za normálních jízdních podmínek byste
měli používat pedál pro pomalou jízdu/
brzdění jen během nakládání nebo
vykládání, jež vyžadují krátké, řízené
pohyby vozu.

 Během zpomalování na svahu používejte
jen brzdový pedál nebo zvyšování nebo
snižování rychlosti ovládané plynovým
pedálem. Nepoužívejte a nesešlapujte
pedál pro pomalou jízdu, protože byste
tím přesunuli převodovku do neutrálního
režimu.

MOM1919

Poloha
uvolnění

Stiskněte tlačítko

Aretační poloha

MOM1920a

Brzdový pedál pro
nízkou rychlost
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OPATŘENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ 
MODELU LPG

LPG MODEL

VÝSTRAHA:

 LPG JE TĚŽŠÍ NEŽ VZDUCH. 
Usadí se na vašich oděvech a povrchu
kolem vás a vytlačí kyslík nutný
k dýchání. 

 Otevřené plameny mohou způsobit
požár.

VÝSTRAHA:

Zkontrolujte všechny spoje kvůli
poškození nebo únikům. Pokud
vysokozdvižný vůz nenastartuje po
provedené výměně nádob, nechte jej
zkontrolovat u autorizovaného
kvalifikovaného technika.

Při výměně LPG nádob (kapalný petrolejový
plyn) postupujte podle těchto základních
pravidel:
 Nedovolte, aby v okolí byl otevřený oheň

nebo jakýkoliv hořlavý zdroj.
 Používejte ochranné vybavení (tj.

bezpečnostní brýle, rukavice).
 Výměnu provádějte jen v dobře odvětraných

prostorách.
 Nepoužívejte a neparkujte v blízkosti ohně.
 Nevystavujte přímo slunci na delší dobu.
 Zkontrolujte únik plynu ve styčných

plochách zapojení potrubí.
 Nádobu by měl vyměňovat jen pracovník

seznámený s výměnou LPG.
 LPG je těžší než vzduch.

VÝSTRAHA:

Vysokozdvižné vozy s vnitřním spalováním
se nedoporučují pro použití v uzavřených
nebo stísněných prostorách kvůli
možnému nahromadění kysličníku
uhelnatého, což je plyn bez barvy
a zápachu, který může způsobit bezvědomí
a/nebo smrt.

MOM2450EU

Při plnění nádrže palivem nebo
dobíjení baterie vypněte motor
a umístěte vysokozdvižný vůz jen na
určené místo s dobrým
odvětráváním. Udržujte odstup od
oblouků, jisker, plamene nebo
zapálených cigaret.
Nevdechujte výfukové plyny:
obsahují kysličník uhelnatý, plyn bez
barvy a zápachu. Oxid uhelnatý je
nebezpečný plyn a může způsobit
bezvědomí nebo smrt.
Nezapínejte motor v uzavřených
prostorech nebo nedostatečně
odvětrávaných místnostech, jako je
garáž, chladicí místnost atd.

MOM0136
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VELIKOST NÁDOBY

Velikost nádoby

Klasifikace
vozidla

Nádoba

Kapacita Hmotnost Průměr Délka

3,5 až 5,0 tuny 36 15 kg 320 mm 660 mm

MOM2451a

Úchyt nádoby LPG

Plnicí ventil 
(zelený nebo 
šedivý)

Vypouštěcí 
ventil 
(červený)Palivoměr

Držadlo
demontážního

šroubu

POKYNY PRO MANIPULACI S LPG 
NÁDOBOU

Výměna LPG nádoby
Při používání, plnění a likvidaci LPG nádob
vždy dodržujte místní požadavky a zákony.

VÝSTRAHA:

 Nádobu vyměňujte v dobře odvětráva-
ných prostorách.

 Při výměně nádoby nikdy nepoužívejte
oheň a nepřibližujte se k němu.

 Používejte LPG nádoby s kapacitou dle
vyznačení v tabulce na této straně.
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Nádoba je instalována ve vysokozdvižném
voze s výstupním ventilem na levé straně při
pohledu od zadní části vozu. Vysokotlaká
hadice je připojena k výstupnímu ventilu
závitovým konektorem nebo rychloupínacím
zařízením. Postup výměny LPG nádoby se
závitovým zařízením je popsán níže.

VÝMĚNA LPG NÁDOBY

VÝSTRAHA:

 Před manipulací s LPG nádobou
zkontrolujte, zda je pojistný čep posunu
držáku nádoby a pojistný čep spouštění
bezpečně v uzamčených pozicích.
Zkontrolujte, zda je pojistný čep posunu
bezpečně zasunut do základny
a spouštěcí pojistný čep je řádně zasunut
do pojistného otvoru posuvného nosiče.

 Zkontrolujte, zda upínací pásy nádoby
řádně přidržují LPG nádobu na místě.
Zkontrolujte, zda je LPG nádoba nebo
upínací pásy nádoby pevně utažené.

 Pokud není každý držák a LPG nádoba
bezpečně upevněna, držák se může
nečekaně posunout, LPG nádoba může
spadnout, což by mohlo způsobit
nečekané zranění.

DEMONTÁŽ LPG NÁDOBY
1. Odpojte vysokotlakou hadici od LPG

nádoby.

2. Demontujte pojistný čep posunu pro
uvolnění zámku.

MOM2452aEU

Pojistný čep
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VÝSTRAHA:

 Při manipulaci s LPG nádobou ji uchopte
nahoře a dole. Pokud uchopíte některou
jinou část nádoby, hrozí riziko sevření
vašich rukou mezi nádobou a držákem. 

 Při posouvání LPG nádoby je nutné
podepřít nádoby až do dokončení
posunu. Pokud uvolníte nádobu před
dokončením posunu, může se začít
pohybovat opačným směrem nebo se
může posunout rychle, což způsobí
nečekané zranění.

 Když pojistný čep vytáhnete z držáku
nádoby, hmotnost držáku a LPG nádoby
způsobí přirozený pád držáku, což může
vést k nečekanému zranění.

Při demontáži pojistného čepu spouštění
je nutné uchopit spodek LPG nádoby
a držet jej během manipulace pevně
podepřený ve směru nahoru.

3. Uchopte spodek LPG nádoby a pevně jej
podepřete ve směru nahoru, zatímco
demontujete spouštěcí pojistný čep pro
uvolnění zámku.

VÝSTRAHA:

Při spouštění LPG nádoby je nutné nádobu
bezpečně podepřít, dokud není zcela
spuštěna. V případě prázdné nádoby,
pokud není nádoba zcela spuštěna, se
může držák nádoby pohnout opačným
směrem, což způsobí nečekané zranění.

4. Při podepírání spodku LPG nádoby ji
pomalu spouštějte k zemi. Spouštějte ji
bezpečně až do bodu, kdy se držák
nádoby zastaví.

MOM2453EU MOM2454
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VÝSTRAHA:

 Hmotnost LPG nádoby (15 kg)
Prázdná nádoba: 15 až 20 kg
Plná nádoba: 35 až 40 kg

 Nevkládejte nohy přímo pod LPG
nádobu. LPG nádoba je těžká a při pádu
hrozí riziko zranění. 

 Uchopte nádobu pevně oběma rukama
a zvedněte ji pro demontáž.

5. Zatímco pevně podepíráte LPG nádobu
tak, že ji tisknete do držáku nádoby,
uvolněte pojistné spony na upínacích
pásech nádoby a zcela uvolněte upínací
pásy nádoby a pojistné spony nalevo
a napravo.

6. Pevně uchopte horní okraj (rukojeť) LPG
nádoby a oběma rukama zvedněte
nádobu nahoru, vyjměte ji z držáku
a spusťte ji na zem.

INSTALACE LPG NÁDOBY

VÝSTRAHA:

 Hmotnost LPG nádoby (15 kg)
Prázdná nádoba: 15 až 20 kg
Plná nádoba: 35 až 40 kg

 Nevkládejte nohy přímo pod LPG
nádobu. LPG nádoba je těžká a při jejím
pádu hrozí riziko zranění. Uchopte
nádobu pevně oběma rukama, zvedněte
ji a umístěte ji do držáku nádoby. 

 LPG nádoba se v držáku neudrží sama
o sobě. Tlačte ji do držáku, dokud
nebudou utaženy upínací pásy nádoby.

1. Otočte LPG nádobu tak, aby strana s šipkou
„touto stranou nahoru“ směřovala k zadní
straně vozu, pak nainstalujte LPG nádobu
do držáku.

VÝSTRAHA:

Pokud nejsou upínací pásy nádoby
bezpečně zajištěny, LPG nádoba může
spadnout a způsobit nečekané zranění.

2. Zatímco pevně podepíráte LPG nádobu
a tlačíte ji do držáku nádoby, zajistěte
upínací pásy nádoby.

MOM2373a

Páka
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VÝSTRAHA:

 Při manipulaci s LPG nádobou ji uchopte
nahoře a dole. Pokud uchopíte některou
jinou část nádoby, hrozí riziko sevření
vašich rukou mezi nádobou a držákem. 

 Podepírejte LPG nádobu směrem
nahoru, dokud není držák nádoby
zablokován v posuvném nosiči. Pokud
přestanete podepírat nádobu, držák
nádoby se může posunout opačným
směrem (spadnout) a způsobit nečekané
zranění.

3. Při podepírání spodní části LPG nádoby
tlačte LPG nádobu nahoru, dokud není ve
vodorovné poloze.

VÝSTRAHA:

Pokud není pojistný čep řádně zajištěn,
držák nádoby se může posunout opačným
směrem (spadnout) a způsobit nečekané
zranění. Držák nádoby musí být řádně
zajištěn na posuvném nosiči.

4. Zatímco pevně podepíráte LPG nádobu ve
směru nahoru, zasuňte spouštěcí pojistný
čep pro zablokování držáku nádoby na
posuvném nosiči.

VÝSTRAHA:

 Při manipulaci s LPG nádobou ji uchopte
nahoře a dole. Pokud uchopíte některou
jinou část nádoby, hrozí riziko sevření
vašich rukou mezi nádobou a držákem. 

 Pokud není pojistný čep řádně zajištěn,
hrozí riziko, že se LPG nádoba posune
během jízdy vozu a způsobí nečekanou
nehodu. Zajistěte, aby byla posuvná
sada řádně upevněna k základně.

5. Zasuňte pojistný čep posunu, abyste
upevnili držák nádoby k základně.

6. Připojte vysokotlakou hadici.

MOM2455EU MOM2375a

Pojistný čep

MOM2456EU
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VÝSTRAHA:

 Po manipulaci s LPG nádobou
zkontrolujte, zda je pojistný čep posunu
držáku nádoby a pojistný čep spouštění
bezpečně v uzamčených pozicích.
Zkontrolujte, zda je pojistný čep posunu
bezpečně zasunut do základny
a spouštěcí pojistný čep je řádně
zasunut do pojistného otvoru posuvného
nosiče.

 Zkontrolujte, zda upínací pásy nádoby
řádně přidržují LPG nádobu na místě.
Zkontrolujte, zda je nádoba a upínací
pásy nádoby pevně utažené.

 Pokud není každý držák a LPG nádoba
bezpečně upevněna, držák se může
nečekaně posunout, LPG nádoba může
spadnout, což by mohlo způsobit
nečekané zranění.

 Zapojte vysokotlakou hadici tak, aby
nebyla překroucená.

VÝSTRAHA:

Pokud nelze pojistný čep zasunout do
otvoru na pojistné desce kvůli plné nádobě
na nosiči, lze upravit výšku vedení pomocí
seřizovacího šroubu dle ilustrace.
 Utáhněte šroub pro zvednutí polohy
 Povolte šroub pro snížení polohy

VÝSTRAHA:

P
o

jistný čep lze upravit pro zasunutí do
otvoru pojistné desky s nainstalovanou
plnou nádobou. Pokud je nainstalována
prázdná nádoba nebo nádoba není
používána, je otvor pojistné desky mimo
polohu. V tomto případě zatlačte nosič ve
směru uvedeném šipkou, dokud nelze
pojistný čep zasunout do otvoru.

MOM2483a

Pojistný 
čep

Aretační
podložka

DOLU

Vpředu

Nastavovací šroub

NAHORU

MOM2484a

Vpředu

Pojistný
čep

Aretační podložka 
a aretační otvor
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DOPLŇOVÁNÍ LPG NÁDOB

VÝSTRAHA:

 Doplňovat LPG nádrže smí jen vyškolený
a autorizovaný personál.

 Nedoplňujte nádoby namontované na
vysokozdvižném voze.

 Ujistěte se, že znáte správný postup pro
plnění LPG nádoby.

 Zjistěte si všechny místní požární
předpisy.

 Pokud máte jakékoli dotazy ohledně
doplňování LPG nádob, zeptejte se
svého nadřízeného.

 Pokud nastanou problémy s plněním,
kontaktujte svého dodavatele LPG.

Pro plnění nádob se kvůli ochraně životního
prostředí a snížení rizika vznícení velmi
doporučuje metoda s měřením hmotnosti.
Tato metoda sníží přeplnění a únik LPG do
prostředí.
 Plné a prázdné nádoby skladujte podle

místních protipožárních předpisů.
 Při plnění LPG nádoby plynem LPG vždy

dodržujte místní zákony a vyhlášky.

MOM1120a

Váha

NEBEZPEČÍ HOŘLAVÉHO 

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

VÝSTRAHA:

 Před sešlápnutím plynového pedálu
vizuálně ověřte polohu řadicí páky. 

 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). 

ZATÁČENÍ
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.

VÝSTRAHA:

 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.

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

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.

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.

ZASTAVOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ
Pro zastavení vozu sejměte nohu z plynového
pedálu a sešlápněte brzdový pedál.

VÝSTRAHA:

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

 Při opouštění vysokozdvižného vozíku
zatáhněte parkovací brzdu, nastavte
sloupec do vzpřímené polohy, spusťte
vidlice až na zem a vypněte spínač
zapalování.

POZNÁMKA:

 Pokud operátor opustí sedadlo bez
zatažení páky parkovací brzdy, rozezní
se výstražný bzučák.

 Pokud je obsluha více než 7,6 m (25 ft) od
vozu nebo se pohne mimo dohled od
vozu, je třeba klíček vyjmout.
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NAKLÁDÁNÍ A VYKLÁDÁNÍ

VIDLICE
Vzdálenost od vidlice k vidlici lze nastavit
odblokováním pojistných čepů na vidlicích.
Tyto čepy lze odemknout tak, že je zatáhnete
nahoru a otočíte o 90° libovolným směrem.
Vidlice je nutno umístit rovnoměrně od středu
vysokozdvižného vozíku. Po dosažení
správné vzdálenosti mezi vidlicemi je zajistěte
pojistnými čepy.

POZNÁMKA:

V závislosti na nosnosti jsou dostupné
různé druhy vidlic. Zvolte vhodné vidlice
tak, aby parametry vyražené na jejich boku
splňovaly zvedací kapacitu vašeho vozu.
Nepoužívejte vidlice s parametry, které
jsou nižší, než zvedací kapacita vašeho
vozu.

VÝSTRAHA:

Na vidlicích každý den kontrolujte veškeré
poškození, ohyb či jiné závady. Všechny
tyto stavy oznamte nadřízenému.

NAKLÁDÁNÍ
Upravte vzdálenost mezi vidlicemi tak, aby
byly ve stejné vzdálenosti od středové osy
vozu. Čím širší je interval mezi vidlicemi, tím
lepší je rovnováha. Po provedeném nastavení
vidlic nezapomeňte použít zarážky vidlic. (Viz
„Vidlice“.)

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
řadicí páku 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.

PŘEPRAVA
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.

MOM1810a

ODEMKNOUT

ZAMKNOUT
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VYKLÁDÁNÍ
Pomalu se přibližte k místu vykládky
a zastavte tak, abyste viděli přímo před sebe.

Posuňte řadicí páku 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 řadicí
páku do neutrální polohy.

Pomalu spusťte vidlice a postavte náklad na
místo. Po přesunutí řadicí páky do zpětné
polohy uvolněte parkovací brzdu a couvejte
s vysokozdvižným vozíkem, dokud se vidlice
zcela nevysunou zpod nákladu.

MOM8823

Vzdálenost mezi vidlicemi by měla být taková, aby
vzdálenost mezi vidlicemi a bokem podvozku byla
stejná vlevo a vpravo.
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SIDE SHIFT

Tento oddíl popisuje jen manipulaci
(bezpečnost, obsluhu a prohlídku) side shiftu.
Před použitím side shiftu 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.

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:

MOM8810aEU
Závěsný typ side shiftu Integrální typ side shiftu

Modelové varianty Vzdálenost side shiftu 
mm

1F4 (vše) Vždy doprava/doleva 
100
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VÝSTRAHA:

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

VÝSTRAHA:

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.

UPOZORNĚNÍ:

Zařízení nepoužívejte k tlačení či tažení
nákladů či palet.
Pokud pomocí side shiftu tlačíte nebo táhnete
náklad, zařízení se může přetížit a následně
porouchat. Hrozí navíc riziko poškození
nákladu či zranění osob. Side shiftem nikdy
netlačte a netahejte náklad.

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.

VÝSTRAHA:

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 vozu. Před jízdou posuňte
náklad vždy do neutrální polohy.

VÝSTRAHA:

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

MOM1336 MOM1340 MOM1337
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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.

Integrální polohovač vidlic používejte
POUZE k tomu, k čemu je určen.

UPOZORNĚNÍ:

Integrální polohovač vidlic nepoužívejte ke
svírání.

MOM1338
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OBSLUHA OVLÁDACÍ PÁKY 
A POHYB ZAŘÍZENÍ

Ovládací páka
Vůz vybavený side shiftem má ovládací páku
na obsluhu side shiftu kromě ovládacích pák
pro standardní specifikace. 

Návodný štítek
Tento štítek udává, na kterou stranu se side
shift a integrální polohovač vidlic pohybuje
podle směru naklonění páky.

MOM1833aEU MOM8812E
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Obsluha ovládací páky pro side shift
Když přitáhnete páku k řidiči, shift finger bar (s
namontovanými vidlicemi) se posune
(pohybuje) doprava.

Když zatlačíte páku dopředu, shift finger bar (s
namontovanými vidlicemi) se posune doleva.

UPOZORNĚNÍ:

Nepohybujte pákami náhle a rychle. Hrozí
riziko pádu nákladu.

POZNÁMKA:

Rychlost posunu se mění podle úhlu
zatažení/zatlačení páky.

UPOZORNĚNÍ:

Když používáte side shift, je nutno
zvednout vidlice cca 100 až 200 mm od
země, než zahájíte činnost. Pokud
posunete vidlice, když jsou v kontaktu se
zemí, je rizikové, dojde-li k zachycení
vidlic.

UPOZORNĚNÍ:

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

MOM1346a

Neutrální

Posun doprava K sobě

MOM1347a

Posun
doleva

Neutrální

Od
sebe

Paleta Odklon  Střed palety

Vidlice Střed vidlic

MOM1352
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Obsluha ovládací páky pro integrální 
side shift/polohovač vidlic
Když zatáhnete páku dozadu, vidlice se
zavřou.

Když zatlačíte páku dopředu, vidlice se
otevřou.

POZNÁMKA:

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

UPOZORNĚNÍ:

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

UPOZORNĚNÍ:

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

MOM1346bE

Neutrální

Zavřít
K
sobě

MOM1347bE

Otevřít

Neutrální Od
sebe

Paleta Odklon  Střed palety

Vidlice Střed vidlic

MOM1352a
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HORNÍ PANEL

Horní panel lze otevřít k zadní straně
vysokozdvižného vozu.

VÝSTRAHA:

Horní panel je automaticky podepřen
plynovou vzpěrou.

Proces otevírání
1. Zatlačte páku vlevo vpředu na horním

panelu směrem nahoru pro odemčení
horního panelu a při současném tlačení na
páku zvedněte horní panel dozadu.

Postup zavírání
1. Stlačte horní panel. Jelikož působí plynová

vzpěra, stlačte horní panel a přitom
tiskněte jeho přední horní kraj, dokud zcela
nezaklapne. 

VÝSTRAHA:

 Abyste si nepřiskřípli prsty, vždy držte
při zavírání horního panelu madlo.

 U vozů vybavených zámkem horního
panelu se ujistěte, že je horní panel
správně zamčený.MOM2439a

Blokovací páka
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ZÁMEK HORNÍHO PANELU

VÝSTRAHA:

Neotevírejte horní panel se spuštěným
motorem. Nevkládejte ruce do blízkosti
chladicího ventilátoru, jelikož se točí
vysokou rychlostí a může způsobit zranění.
Když otevíráte kapotu, musí být motor
vypnutý. Když startujete motor,
zkontrolujte kapotu, zda je zamčená.

Vůz je vybaven zámkem horního panelu tak,
aby se zajistilo, že kapotu motoru nelze otevřít
bez odemčení zámku.

KRYT CHLADIČE
Kryt chladiče lze demontovat při zavřeném
horním panelu.

Pro kontrolu chladiče nebo doplnění chladicí
kapaliny motoru (chladicí voda), povolte rukou
pravý a levý šroub.

POZNÁMKA:

 Při zpětné montáži krytu chladiče je zcela
nezbytné rukou utáhnout šrouby.

 Viz denní údržba a kontrola v části
o procesu kontroly hladiny chladicí
kapaliny.

MOM2475

MOM2440
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OPATŘENÍ PRO CHLADNÉ 
A TEPLÉ POČASÍ
V chladném počasí
 Olej a maziva
Používejte motorový olej a mazivo vhodné pro
venkovní teplotu. Viz „DOPORUČENÁ
MAZIVA“ dále v této příručce.
 Chladicí kapalina
Když hrozí, že by chladicí kapalina při nízké
venkovní teplotě zamrzla, zcela ji vypusťte. V
takto chladném počasí napusťte do systému
50/50 nemrznoucí směs.

Nemrznoucí směs:
[Příklad]

POKYNY PRO VYPOUŠTĚNÍ 
CHLADICÍ SOUSTAVY

VÝSTRAHA:

 Nikdy nesnímejte víčko chladiče, když je
motor horký. Vysokotlaká kapalina nebo
pára unikající z chladiče mohou způsobit
vážné popáleniny.

 Před sejmutím víčka chladiče se vždy
ujistěte, že chladicí kapalina dostatečně
vychladla. Při otevírání víčka chladiče
obalte víčko hadrem a pomalu jím
otáčejte, abyste uvolnili vnitřní tlak.

POZNÁMKA:

 Používejte jen originální trvanlivou
chladicí kapalinu (LLC) se správným
poměrem mísení pro provozní podmínky,
v nichž budete vůz používat.

 Chladicí kapalinu je nutno vždy správně
zlikvidovat. Ověřte si místní vyhlášky. 

1. Sejměte kryt chladiče a otevřete kapotu
motoru. Demontujte víčko chladiče.

2. Umístěte pod chladič nádobu vhodné
velikosti. Otevřete výpustný kohout
chladiče a vypusťte chladicí kapalinu.

3. Po vypuštění veškeré chladicí kapaliny
řádně uzavřete výpustný kohout.

4. Připravte chladicí směs podle tabulky
objemu nemrznoucí směsi.

5. Při demontovaném víčku chladiče
vyhledejte výpustný šroub chladicí
soustavy motoru. Poloha výpustného
šroubu se liší podle modelu motoru. Tento
šroub se nachází buď ve skříni termostatu
nebo na horní straně vodního čerpadla.
Umístění výpustného šroubu naleznete
podle následujících ilustrací.

Nemrznoucí směs

Objem chladicí kapaliny
2,5 litru

(2-1/4 Imp qt,
2-5/8 US qt)

5,0 litru
(4-3/8 Imp qt, 
5-1/4 US qt)

–35 °C
(-31 °F)
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6. Zcela vyjměte výpustný šroub a dávejte
pozor na těsnicí podložku, aby neodpadla
ze šroubu během jeho demontáže.

7. Přilijte doporučenou chladicí směs do
chladiče, zatímco chladicí kapalina motoru
vytéká z výpustného otvoru bez
vzduchových bublin. Nainstalujte výpustný
šroub a utáhněte jej na moment 6,3 až 8,0
N⋅m (0,65 až 0,81 kgf-m).

8. Přilijte do nádrže chladicí kapalinu až po
plnou úroveň.

9. Při demontovaném víčku chladiče
nastartujte motor a zvyšte otáčky motoru
pro vypuštění vzduchu z výparníku LP.
Nechte motor v chodu, dokud se neotevře
termostat a vy nevidíte pohyb chladicí
kapaliny v chladiči.

10. Dolijte kapalinu (cca 25 mm od horního
okraje chladiče) do chladiče poté, co je
zcela odvzdušněn.

11. Opatrně upevněte víčko chladiče.

12. Vypněte motor.

13. Zavřete kapotu motoru a nainstalujte kryt
chladiče.

14. Nastartujte motor, zkontrolujte těsnost
a ujistěte se, zda teplota motoru zůstává
v provozním rozsahu. Začne-li se jednotka
přehřívat, je v chladicí soustavě stále
vzduch. Zopakujte kroky 5 až 14.

 Baterie
Baterie by neměla zůstávat ve vybitém stavu.
Když je výkonnost baterie nedostatečná,
zkontrolujte specifickou hmotnost elektrolytu,
svorky baterie a alternátor.
Normální specifická hmotnost je 1,260 při
teplotě 20°C (68°F). Mění se cca o 0,0007 na
každý 1°C (1,8°F). Pokud specifická hmotnost
elektrolytu neudává správnou hodnotu, brzy
baterii dobijte.

MOM2340

MOM2341

MOM2361a
Teplota elektrolytu
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POSTUPY PRO STARTOVÁNÍ 
MOTORŮ ECCS POMOCÍ 
STARTOVACÍCH KABELŮ

VÝSTRAHA:

Vždy postupujte podle níže uvedených
pokynů. Jejich nedodržení může vést
k poškození nabíjení a zranění osob.

1. Pokud je startovací baterie v jiném
vysokozdvižném voze, umístěte oba vozy
tak, aby byly jejich baterie blízko od sebe.

Nedovolte, aby se oba vozy dotýkaly.

2. Zatáhněte parkovací brzdu. Posuňte
převodovku do polohy N (neutrál). Vypněte
všechny nepotřebné elektrické systémy
(světla atd.).

3. Demontujte větrací víčka na baterii (jsou-li
součástí výbavy). Zakryjte baterii starým
hadrem pro snížení rizika výbuchu.

4. Zapojte startovací kabely v uvedeném
pořadí ( , , , ).

UPOZORNĚNÍ:

 Vždy zapojujte kladnou svorku (+) ke
kladné (+) a zápornou (–) k ukostření
(například k montážnímu šroubu
podpěry, držáku zvedání motoru atd.),
nikoli k baterii.

 Nikdy nepoužívejte startovací baterii
nebo zdroj vyššího napětí, aby nedošlo
k poškození elektrických součástí
motoru.

 Ujistěte se, že se startovací kabely
nedotýkají pohyblivých částí v prostoru
motoru a že svorky kabelů nejsou
v kontaktu s jiným materiálem.

5. Nastartujte motor startovacího vozu
a nechte jej pár minut běžet.

6. Udržujte otáčky startovacího vozu na
hodnotě cca 2000 ot/min a nastartujte
motor startovaného vozu.

UPOZORNĚNÍ:

Neudržujte motor startéru v chodu déle než
10 sekund. Pokud motor nenastartuje
ihned, vypněte spínací klíček a počkejte 3
až 4 sekundy, než pokus zopakujete.

7. Po nastartování motoru opatrně odpojte
záporný kabel a pak kladný.

8. Vraťte zpět větrací víčka (jsou-li součástí
výbavy). Nezapomeňte zlikvidovat hadr,
který překrýval větrací otvory, mohl by být
kontaminován korozivní kyselinou.

9. Pro nastartování pomocí pomocné baterie
je nutno dodržovat následující pokyny
a opatření.

VÝSTRAHA:

 Při nesprávném provedení může
startování pomocnými kabely vést
k výbuchu baterie s následkem vážného
zranění nebo smrti. Může také poškodit
váš vůz. V blízkosti baterie je vždy
přítomen výbušný vodíkový plyn.
Všechny jiskry a plameny držte mimo
baterii.

MOM2117a

Hadr

Vybitá
baterie

Držák zvedání 
motoru

Startovací 
baterie
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 Zabraňte kontaktu elektrolytu s očima,
pokožkou, oděvy nebo lakovanými
povrchy. Elektrolyt je korozivní kyselina
sírová, která může způsobit vážné
popáleniny. Pokud dojde ke kontaktu
kapaliny s čímkoli, okamžitě opláchněte
zasažené místo vodou.

 Skladujte baterii mimo dosah dětí.
 Startovací baterie musí mít jmenovité

napětí 12 voltů. Nesprávná baterie by
mohla poškodit vysokozdvižný vůz.

 Při práci na baterii či v její blízkosti vždy
používejte vhodnou ochranu očí
(například ochranné brýle), sejměte si
prsteny, kovové pásky či jiné šperky. Při
startování pomocnými kabely se
nenaklánějte nad baterii.

 Nepokoušejte se startovat pomocnými
kabely zmrzlou baterii. Mohla by
explodovat a způsobit vážné zranění.

 Váš vůz má automatický ventilátor
chlazení motoru. Mohl by se kdykoli
zapnout. Udržujte ruce a jiné předměty
mimo jeho dosah.

V HORKÉM POČASÍ
 Olej
Motorový olej změňte na letní typ (doporučená
maziva).
 Chladicí kapalina
Jelikož v horkém počasí se motor snadněji
přehřívá, parkujte vůz v zastíněné oblasti.
Přehřívání občas působí staré, opotřebené či
poškozené hadice, spoje, povolené víčko
chladiče nebo starý, opotřebený či popraskaný
řemen ventilátoru. Pečlivě kontrolujte chladicí
systém, aby byl zachováván co nejlepší efekt
chlazení.
 Baterie
Jelikož se elektrolyt baterie v teplém počasí
odpařuje, je nutné doplňovat baterii
destilovanou vodou. (Viz „Doplňování
elektrolytu“ dále v této příručce.)
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KAŽDODENNÍ PÉČE 
A PROHLÍDKA
Chcete-li udržet vysokozdvižný vůz ve
správném stavu, připravený pro bezpečný
provoz, nezapomeňte provádět níže
uvedenou každodenní kontrolu.

Pokud zjistíte závadu, informujte svého
nadřízeného nebo autorizovaného
prodejce.
Nepoužívejte vysokozdvižný vozík, pokud je nutné jej
opravit.

1. Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

2. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny
motoru a těsnost systému chlazení
motoru.

3. Zkontrolujte hladinu elektrolytu v každém
článku.

4. Zkontrolujte množství brzdové kapaliny
a těsnost.

5. Zkontrolujte vůli volantu.

6. Zkontrolujte hladinu oleje automatické
převodovky a její těsnost.

7. Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje
a těsnost olejového potrubí.

8. Zkontrolujte těsnost palivového vedení
(hadice, potrubí, spoje). Zkontrolujte také
těsnost výpustné zátky palivové nádrže.

9. Zkontrolujte odlučovač vody palivového
filtru. Podle potřeby odčerpejte vozu
z odlučovače vody.

10. Zkontrolujte tlak v pneumatikách
a pevnost, opotřebení nebo poškození
nábojů a šroubů kola.

 Odstraňte předměty, které jsou zaražené ve
vzorku.

 Zkontrolujte poškození a tření kol a ohnutí
a praskliny rámu.

11. Zkontrolujte funkci klaksonu, světlometů
a všech ukazatelů a kontrolek.

12. Zkontrolujte funkci hydraulického
regulačního ventilu.

13. Zkontrolujte tyto položky provozu sloupce:
 Pozvolné zvedání a spouštění
 Pozvolné otáčení nádoby
 Opotřebení nebo poškození řetězu
 Zvedací držáky a vidlice kvůli ohnutí

a poškození
 Zkontrolujte správnou činnost zařízení, viz

stranu 92, pokud je zařízení na side shiftu.

14. Zkontrolujte funkci systému bezpečného
startu.

15. Zkontrolujte funkci brzdového pedálu.

16. Zkontrolujte funkci parkovací brzdy.

17. Zkontrolujte správnou instalaci a funkci
zadní opěrky a horního krytu.

18. Zkontrolujte zámky vidlic.

19. Zkontrolujte praskliny, nalomení, ohnutí
a opotřebení vidlic.

20. Zkontrolujte, zda se neucpává jádro
chladiče.

 Pokud je na jádru chladiče prach nebo
nečistoty, může se motor přehřívat.
Vyčistěte jádro chladiče stlačeným
vzduchem nebo párou, abyste
nedeformovali lopatky jádra.

21. Zkontrolujte barvu výfukového plynu po
zahřátí motoru.

 „Bezbarvý nebo namodralý“ výfukový plyn
znamená bezezbytkové spalování.

 „Černý“ plyn znamená nedostatečné
spalování a „Bílý“ znamená spalování
motorového oleje.

VÝSTRAHA:

 Výfukový plyn obsahuje škodlivé látky,
proto musíte v případě startování
v uzavřeném prostoru zajistit dostatečné
odvětrávání.

 Tato kontrola výfukového plynu se musí
provádět v otevřeném prostoru.

VÝSTRAHA:

Každodenní kontrolu provádějte podle
kapitoly „Každodenní péče“ v samostatně
dodávané příručce pro obsluhu a platných
ustanovení místních zákonů a vyhlášek.
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KAŽDODENNÍ KONTROLA 
A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ:

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

Pro bezpečný provoz a zajištění správných
provozních podmínek side shiftu
nezapomínejte provádět každodenní
kontroly uvedené níže kromě kontrolních
bodů v kapitole „Každodenní údržba
a prohlídka“ výše v této příručce.

1. Zkontrolujte, zda na hydraulickém vedení
a válci side shiftu nedochází k únikům
oleje a uvolnění.

2. Zkontrolujte, zda není side shift poškozen
či deformován.

3. Vizuálně zkontrolujte montážní šroub
čelistí na tyči, nesmí být volný.

4. Několikrát zapněte side shift
a zkontrolujte, zda funguje plynule bez
abnormálního hluku. Dále zkontrolujte, že
se integrovaný polohovač vidlic pohybuje
plynule bez zadrhávání.

 Maznice

Jednou týdně naneste mazivo na podvozek
(nebo každých 250 hodin) na maznice
v objímce shift finger bar. V náročných
podmínkách je nutno mazat častěji. 

 

Side shift

MOM8813EU
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DOPORUČENÉ PALIVO

VÝSTRAHA:

 Před doplňováním paliva nezapomeňte
vypnout motor.

 Ujistěte se, že v blízkosti motoru není
žádný oheň ani hořlavé předměty. Do
vozů s naftovými motory používejte jen
dieselové palivo.

Plnicí hrdlo se nachází na karoserii vlevo
vzadu.

Při doplňování paliva zkontrolujte štítek
a nepoužívejte omylem nesprávný typ paliva.
Otočte víčko paliva doleva a odstraňte je.
Pokud má víčko paliva volitelný zámek a klíč,
zasuňte klíček do otvoru na víčku paliva
a otočte jím doprava pro zamčení nebo doleva
pro odemčení. 
Po doplnění paliva otočte víčkem paliva
doprava, aby alespoň dvakrát zacvaklo. 

JAKOU NAFTU POUŽÍVAT
 Nafta by měla vyhovovat normě

EN590:2009.
 Dieselový motor smíte používat jen

s dieselovým palivem s cetanovým číslem
nejméně 42.

UPOZORNĚNÍ:

 Nedovolte, aby během doplňování paliva
pronikla do nádrže voda nebo nečistoty,
mohlo by dojít k poškození součástí
palivové soustavy ECCS.

 Nepoužívejte palivo, které bylo dlouho
uskladněno. Takové palivo může mít
negativní dopad na výkon motoru nebo
zkrátit jeho životnost kvůli přítomnosti
nečistot v palivu.

 Pokud palivo vyteče z plnicího hrdla,
setřete je a důkladně vyčistěte oblast
u hrdla. 

Pro plnění LPG viz „Opatření pro používání
modelu LPG.“ dále v této příručce.

MOM1936a

Zavřít

Štítek s typem paliva

Otevřít
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HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE
Pro kontrolu hladiny oleje vytáhněte měrku
hladiny, otřete ji a znovu ji zasuňte, znovu ji
vytáhněte a zjistěte hladinu oleje.
Hladina by měla být ve správné oblasti.
Po kontrole hladiny oleje nezapomeňte vrátit
měrku oleje do původní polohy.

UPOZORNĚNÍ:

Nespouštějte motor, když je hladina
motorového oleje pod ryskou minimální
hladiny (nízká), motor by se mohl poškodit
nebo zadřít. Pokud je hladina motorového
oleje pod minimální ryskou (nízká), přilijte
olej plnicím otvorem, dokud olej
nedosáhne stanovené hladiny. 

POZNÁMKA:

Při kontrole motorového oleje je nutno být
na rovné ploše, než nastartujete motor,
a kontrolu provádějte nejméně 5 minut po
zastavení motoru.

DOPLŇOVÁNÍ MOTOROVÉHO 
OLEJE
1. Pro doplňování nádrže motorového oleje

motorovým olejem sejměte plnicí víčko
a pomalu nalijte originální motorový olej do
nádrže při průběžné kontrole hladiny oleje
měrkou, dokud olej nedosáhne stanovené
hladiny oleje.

UPOZORNĚNÍ:

 Motorový olej nalévejte do plnicího hrdla
opatrně, aby se neznečistil prachem
a cizími látkami. Pokud se rozlije,
okamžitě jej setřete.

 Ujistěte se, že je plnicí hrdlo oleje
utažené. Pokud není dostatečně utažené,
mohou nastat problémy s motorem.

MOM2411EU

Správná oblast

MOM2927a

V tomto 
rozsahu

MOM2443
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2. Pět minut po doplnění motorového oleje
zkontrolujte měrkou oleje, zda je hladina
oleje mezi horní (H) a spodní mezí (L). 

3. Plnicí víčko a měrku hladiny oleje vraťte
zpět do původní polohy.

HLADINA CHLADICÍ KAPALINY 
MOTORU
Vizuálně zkontrolujte množství chladicí
kapaliny v nádrži, když je motor studený.
Pokud je hladina chladicí kapaliny pod ryskou
„MIN“, sejměte víčko plnění a dolijte chladicí
kapalinu až po dosažení hladiny „MAX“. Pokud
je nádrž prázdná, zkontrolujte hladinu chladicí
kapaliny v chladiči. Pokud je v chladiči
nedostatek chladicí kapaliny, nalijte chladicí
kapalinu do chladiče až po víčko a nalijte ji
také do nádrže až po rysku „MAX“. 

Pokud je nutné opakovaně dolévat chladicí
kapalinu, měli byste nechat chladicí systém
zkontrolovat u autorizovaného prodejce.

VÝSTRAHA:

 Nikdy nesnímejte víčko chladiče, když je
motor horký. Vysokotlaká kapalina
unikající z chladiče může způsobit vážné
popáleniny.

 Kolem víčka omotejte silný hadr
a opatrně sejměte víčko tak, že jím
otočíte o čtvrt otočky, aby mohl
nahromaděný tlak uniknout. Poté, co
všechno syčení, pára a vytékání skončí,
pomalu odšroubujte celé víčko.

MOM2928 MOM1098a

Víčko chladiče

Víčko nádrže

Nádrž
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VÝMĚNA CHLADICÍ KAPALINY 
MOTORU
1. Otevřete víčko chladiče a výpustný ventil

pro odčerpání chladicí kapaliny. Pak
chladicí soustavu propláchněte.

2. Opatrně zavřete výpustný kohout.

3. Naplňte chladič novou chladicí kapalinou
až po plnicí otvor. Naplňte nádrž až po
rysku „MAX“. Pak nasaďte víčko chladiče.

4. Spusťte motor na normální provozní
teplotu podle ukazatele na palubní desce.

5. Vypněte motor a poté, co se zcela ochladí,
nalijte chladicí kapalinu až po hrdlo.
Naplňte nádrž.

DOPLŇOVÁNÍ CHLADICÍ 
KAPALINY MOTORU
1. Nalijte chladicí kapalinu motoru do nádrže.

2. Sejměte plnicí víčko nádrže. 

3. Pokud je nádrž prázdná, současně doplňte
chladič a nádrž chladicí kapalinou. Pro
doplnění chladicí kapaliny do chladiče
sejměte nejprve kryt chladiče a pak
pomalu otočte víčko chladiče zabalené do
hadru. Po demontáži víčka chladiče
naplňte chladič chladicí kapalinou.

4. Po doplnění chladicí kapaliny utáhněte
víčko plnění nádrže a víčko chladiče.

VÝSTRAHA:

Abyste předešli popálení, nepokoušejte se
měnit chladicí kapalinu, když je motor
horký.

POZNÁMKA:

Viz „Opatření pro chladné a teplé počasí“
pro správný poměr mísení nemrznoucího
roztoku s chladicí kapalinou.

UPOZORNĚNÍ:

 Chladicí kapalina s dlouhou životností
může poškodit povrchovou vrstvu.
Pokud se dostane do kontaktu
s povrchem, smyjte ji vodou.

 Rozhodně používejte chladicí kapalinu
s dlouhou životností specifikovanou
autorizovaným prodejcem. Pokud byste
použili jinou chladicí kapalinu, nemohl
by být zaručen chladicí účinek
a antikorozní ošetření.

 Nedoplňujte chladicí kapalinu nad rysku
„FULL“ na nádrži. Pokud přesáhne rysku
„FULL“, může po zahřátí motoru
vystříknout. Opatrně doplňte chladicí
kapalinu tak, abyste ji neznečistili cizími
látkami.

MOM2445

Povolte

Povolte

MOM2446

Víčko nádrže

Nádrž

Správná 
oblast

MÁLO

PLNÁ
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HLADINA BRZDOVÉ KAPALINY
Zkontrolujte, zda je hladina brzdové kapaliny
v nádrži brzdové kapaliny pod podlahou ve
správném rozmezí. Pokud je hladina pod
ryskou „MIN“, doplňte nádrž brzdovou
kapalinou (originální brzdová kapalina).
Zároveň prozkoumejte vnější stranu a obvod
nádrže, zda nedochází k úniku brzdové
kapaliny.

VÝSTRAHA:

 Používejte jen brzdovou kapalinu DOT3
(F.M.V.S.S. č. 116).

 Pokud zjistíte únik brzdové kapaliny,
okamžitě to ohlaste správci vozu za
účelem provedení řádných opatření nebo
kontaktujte autorizovaného prodejce,
aby provedl prohlídku a opravu.
Nepoužívejte však vůz, dokud není zcela
opraven. 

 Pokud byste použili jinou brzdovou
kapalinu než specifikovanou
autorizovaným prodejcem nebo byste
použili starou brzdovou kapalinu, mohlo
by dojít ke zhoršení výkonu a nehodě.
Dávejte pozor, abyste takovou kapalinu
nepoužívali.

 Dávejte pozor, aby brzdová kapalina
nepřišla do kontaktu s povrchovou
vrstvou, tato kapalina ji poškozuje. 

 Při doplňování nádrže brzdové kapaliny
brzdovou kapalinou nesměšujte prach
a cizí předměty s kapalinou.

 Pokud se nadměrně zvýší spotřeba
brzdové kapaliny, okamžitě to ohlaste
správci vozu za účelem řádných opatření
nebo kontaktujte autorizovaného
prodejce kvůli prohlídce.

DOPLŇOVÁNÍ BRZDOVÉ 
KAPALINY
Otočte víčko nádrže brzdové kapaliny doleva
a sejměte je, pak opatrně nalijte brzdovou
kapalinu (originální brzdovou kapalinu) do
nádrže až po rysku „MAX“.

VÝSTRAHA:

 Při doplňování nádrže brzdové kapaliny
brzdovou kapalinou nesměšujte prach
a cizí předměty s kapalinou.

 Pokud byste použili jinou brzdovou
kapalinu než specifikovanou
autorizovaným prodejcem nebo byste
použili starou brzdovou kapalinu, mohlo
by dojít ke zhoršení výkonu a nehodě.
Dávejte pozor, abyste takovou kapalinu
nepoužívali.

 Dávejte pozor, aby brzdová kapalina
nepřišla do kontaktu s povrchovou
vrstvou, tato kapalina ji poškozuje.
Pokud brzdová kapalina přijde do styku
s povrchovou vrstvou, okamžitě ji
setřete, aby na povrchu žádná kapalina
nezůstala.

 Pokud se nadměrně zvýší spotřeba
brzdové kapaliny, okamžitě to ohlaste
správci vozu za účelem řádných opatření
nebo kontaktujte autorizovaného
prodejce kvůli prohlídce.

MOM2480a

Správná oblast

MAX

MIN
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HLADINA ELEKTROLYTU
Otevřete horní panel a zkontrolujte hladinu
elektrolytu v každém článku.
DOPLŇOVÁNÍ ELEKTROLYTU
Pokud je elektrolytu (kapaliny v akumulátoru)
nedostatek, sejměte víčka z baterie a opatrně
doplňte příslušné články destilovanou vodou,
dokud hladina kapaliny nedosáhne „HORNÍ
ÚROVNĚ“, aniž by došlo ke znečistění
kapaliny prachem a cizími látkami. 
Zároveň vizuálně zkontrolujte skříň baterie kvůli
prasklinám nebo poškození. Pokud objevíte
škody, okamžitě vyměňte baterii za novou.
Po doplnění baterie destilovanou vodou pevně
utáhněte příslušná víčka. Pokud elektrolyt
vyteče ven, umyjte jej vodou a setřete vlhký
povrch. 

VÝSTRAHA:

 Jelikož baterie produkuje výbušný
vodíkový plyn, manipulujte s ním na
místě, kde nejsou žádné hořlavé zdroje
nebo otevřený plamen.

 Nedovolte osobám bez znalostí
o bateriích a o manipulaci s nimi
kontrolovat nebo provádět údržbu
baterie.

 Jelikož elektrolyt obsahuje kyselinu
sírovou, je nutné používat správná
ochranná oblečení (brýle, gumové
rukavice atd.). Zabraňte kontaktu
elektrolytu s očima, pokožkou či oděvy,
jinak může způsobit slepotu, popálení
nebo poškození oděvů. Pokud dojde ke
kontaktu elektrolytu s částí těla,
okamžitě jej smyjte dostatečným
množstvím chladné vody. Pokud
elektrolyt zasáhne oči, okamžitě je
vypláchněte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Pokud elektrolyt omylem
spolknete, okamžitě vypijte velké
množství chladné vody a vyhledejte co
nejdříve lékařskou pomoc. 

 Pokud elektrolyt vytéká nebo prosakuje
z baterie, okamžitě jej neutralizujte
neutralizátorem kyselin (soda bikarbona,
hydroxid vápenatý, uhličitan sodný atd.)
a pak jej smyjte dostatečným množstvím
vody, aby nedošlo ke korozi podlahy
nebo součástek. 

 Na baterii nepokládejte nic kovového,
jako je nářadí. Pokud kov přijde do styku
se svorkou, může způsobit zkrat, ale
i popálení nebo výbuch, protože
vodíkový plyn z baterie se může vznítit
od jiskry vzniklé zkratem.

 Jednou týdně kontrolujte hladinu
kapaliny, aby v baterii nechyběl
elektrolyt. Pokud baterii používáte
s nedostatkem elektrolytu, může
explodovat. Když doplňujete baterii
elektrolytem, nelijte kapalinu přes
značku „HORNÍ HLADINA“. 

 Pokud používáte baterii s elektrolytem
pod ryskou „SPODNÍ HLADINA“, můžete
tím zkrátit životnost baterie a způsobit
explozi baterie, jelikož nedostatek
elektrolytu podporuje zhoršení kvality
vnitřních součástí baterie.

 Dávejte pozor, abyste neotírali vršek
baterie suchým hadrem, nezakrývejte
baterii vinylem a neoprašujte baterii,
jelikož tím můžete způsobit statickou
elektřinu a případně způsobit explozi
baterie.

 Nedotýkejte se baterie nabitým tělesem,
jinak může dojít k explozi baterie kvůli
vznícení od statické elektřiny.

MOM1942a

Správná 
oblastHorní mez

Dolní mez
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UPOZORNĚNÍ:

Když dojde k odpojení kabelu baterie, čas
a datum mohou vynulovat (například při
vyměňování baterie). Znovu nastavte čas
a datum.

HLADINA KAPALINY 
AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY
1. Vypněte motor po cca 10 minutách

volnoběhu.

2. Otevřete horní panel a zkontrolujte, zda
nedochází k úniku kapaliny automatické
převodovky. Pak vytáhněte měrku hladiny
a otřete špičku měrky čistým hadrem. 

3. Měrku hladiny zcela zasuňte a zase ji
pomalu vytáhněte.

4. Ujistěte se, že kapalina ulpívající na špičce
měrky není příliš opotřebená, nemění
barvu a neobsahuje cizí látky, dále
zkontrolujte, zda je ve správném rozpětí. 

5. Pokud je kapaliny nedostatek, doplňte
automatickou převodovku specifikovanou
kapalinou, aby měrka udávala správnou
hladinu.

UPOZORNĚNÍ:

 Nepoužívejte vůz s nedostatečným
množstvím kapaliny automatické
převodovky, protože by vůz nemusel být
schopen pohybu.

 Pokud je převodová kapalina extrémně
opotřebená, zbarvená nebo obsahuje cizí
látky, okamžitě to ohlaste svému
nadřízenému nebo požádejte o prohlídku
autorizovaného prodejce.

MOM2380a

Správná 
oblast
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DOPLŇOVÁNÍ KAPALINY 
AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY
Kapalina automatické převodovky se může
přidat přes otvor měrky hladiny. Zkontrolujte
měrkou hladiny hladinu kapaliny a nalijte
originální kapalinu ATF (viz „Doporučená
maziva“ dále v této příručce) do otvoru měrky
hladiny, dokud hladina kapaliny nedosáhne
správného rozpětí.

UPOZORNĚNÍ:

 Nepoužívejte jinou převodovou kapalinu
než tu, jakou specifikoval autorizovaný
prodejce. Jinak by to mohlo způsobit
závadu v měniči momentu. Nezapomeňte
naplnit automatickou převodovku
doporučeným množstvím originální
kapaliny ATF (viz „Doporučená maziva“
dále v této příručce).

 Dávejte pozor, aby se do převodové
kapaliny během doplňování nedostal
prach nebo cizí látky.

HYDRAULICKÝ OLEJ
Zkontrolujte hladinu oleje v nádrži na
hydraulický olej.

1. Po vizuální kontrole těsnosti oleje otočte
víčko plnicího hrdla na pravé straně
sedadla obsluhy a sejměte je.

2. Setřete měrku hladiny připojenou k víčku
čistým hadrem. Zasuňte čistou měrku
hladiny do filtru hydraulického oleje
(nenašroubovávejte měrku) a znovu ji
vytáhněte.

3. Pokud hladina oleje, kterou lze
zkontrolovat na měrce, je mezi dvěma
ryskami vyznačenými na měrce, je
množství hydraulického oleje normální.

POZNÁMKA:

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

DOPLŇOVÁNÍ HYDRAULICKÉHO 
OLEJE
Sejměte víčko plnění hydraulického oleje. Při
kontrole hladiny hydraulického oleje měrkou
hladiny nalijte stanovený hydraulický olej
(originální hydraulický olej) do plnicího hrdla,
dokud hladina nedosáhne správné oblasti. 

UPOZORNĚNÍ:

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

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

MOM1944a

Správná 
oblast
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KOLO A PNEUMATIKA
Udržujte správný tlak pneumatiky pravidelnou kontrolou přesným manometrem.
Nahustěte pneumatiky na správný tlak podle potřeby.
Řada 1F4 kgf/cm² (kPa, bar, psi)

VÝSTRAHA:

 Není-li tlak pneumatiky správný, může to
vést k prasknutí nebo předčasnému
opotřebení pneumatiky.

 Při kontrole tlaku pneumatiky se nestav-
te k boku pneumatiky, abyste předešli ri-
ziku, protože tlak pneumatiky je velmi
vysoký.

POZNÁMKA:

Může být použit pneumatický typ polštářo-
vé pneumatiky bez vnitřní duše (tzv. bez-
dušová pneumatika). U této pneumatiky
není nutné kontrolovat tlak.

Kategorie Velikost pneumatik Tlak pneumatik

3,5 tuny

Přední 
pneuma-

tika

Jediná pneumatika 8,25-15-14PR(I) 8,0 (785, 7,85, 114)

Jediná široká pneumatika 300-15-18PR(I) 8,0 (785, 7,85, 114)

Dvojitá 
pneumatika

Standardní 7,50-16-12PR(I) 7,0 (686, 6,86, 100)

Speciální 8,25-15-12PR(I) 7,0 (686, 6,86, 100)

Zadní pneumatika 7,00-12-12PR(I) 7,0 (686, 6,86, 100)

4,0 tuny

Přední 
pneuma-

tika

Jediná široká pneumatika 300-15-18PR(I) 8,0 (785, 7,85, 114)

Dvojitá 
pneumatika

Standardní 7,50-16-12PR(I) 7,0 (686, 6,86, 100)

Speciální 8,25-15-12PR(I) 7,0 (686, 6,86, 100)

Zadní pneumatika 7,00-12-12PR(I) 7,0 (686, 6,86, 100)

4,5 tuny, 
5,0 tuny

Přední 
pneuma-

tika

Jediná široká pneumatika 300-15-18PR(I) 8,0 (785, 7,85, 114)

Dvojitá 
pneumatika

Standardní 7,50-16-12PR(I) 7,0 (686, 6,86, 100)

Speciální 8,25-15-12PR(I) 7,0 (686, 6,86, 100)

Zadní pneumatika 7,00-12-12PR(I) 10,0 (981, 9,81, 142)
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VYPOUŠTĚNÍ DEHTU 
Z VÝPARNÍKU

UPOZORNĚNÍ:

Provádět smí jen školený a autorizovaný
pracovník.
Výparník je přístroj používaný při provozu LPG
pro kontrolu a redukci tlaku paliva v LPG
nádobě a k regulaci vypařování. Při
vypařování vzniká dehet (lepkavá kapalina),
který se hromadí ve výparníku. 

Když nebo pokud je nahromadění dehtu příliš
vysoké, mohou být negativně ovlivněny
hladiny emisí a seřízení volnoběhu. Dehet je
nutno vypustit z výparníku nejméně jednou
měsíčně.

1. Proces vypouštění dehtu lze provádět
pouze s motorem při provozní teplotě
(zahřátý).

2. Vypněte (zavřete) LPG nádobu, vypusťte
ventil (červený) a nechte běžet na
volnoběh.

3. Přepněte klíček zapalování do polohy
OFF.

4. Poté, co otočíte klíček pro otevření horního
panelu, sestupte z vozu. Viz „Horní panel“
výše v této příručce.

5. Na výstup přiložte hadr pro sebrání dehtu.

6. U kohoutového typu ventilu otevřete
výpustný ventilový kohout. U zátkového
(šroubového) typu pomalu odšroubujte
zátku.

7. Dehet začne kapat. Až přestane, je proces
skončený.

8. Zavřete výpustný ventilový kohout nebo
uzavřete zátku (šroub). Pokud dehet ulpí
na karoserii nebo okolních oblastech,
setřete jej hadrem.

9. Zavřením horního panelu dokončíte práci.

VÝSTRAHA:

Nedotýkejte se výparníku ani přilehlých
dílů s vysokou teplotou, mohlo by dojít
k popálení. Kdykoli používáte výpustný
ventilový kohout nebo zátku, vždy
používejte ochranné rukavice.

MOM2457a

Otevřený Zavřený

Šroubovací typ
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ÚDRŽBA

ORIGINÁLNÍ DÍLY

VÝSTRAHA:

Když vyměňujete originální díly (včetně
maziv), rozhodně používejte originální díly
nebo jejich ekvivalenty garantované
autorizovaným prodejcem.

Jakékoli nesrovnalosti způsobené 
používáním jiných než výše uvedených 
dílů nelze zahrnout do záručních oprav. 

VÝMĚNA PNEUMATIKY

VÝSTRAHA:

 Nevstupujte pod vysokozdvižný vůz ani
na něm neseďte, když je na zvedáku.
Mohlo by tím dojít k vážnému zranění
nebo smrti.

 Používejte zvedák s nosností 4,0 tuny
nebo více.

UPOZORNĚNÍ:

 Vždy vůz zaparkujte na rovné ploché
a pevné zemi.

 Vyložte náklad z vozu.

 Nestartujte a nezastavujte motor
a neovládejte řídicí páky z jiné pozice
než ze sedadla obsluhy.

 Udržujte parkovací brzdu vždy řádně
zataženou.

 Ujistěte se, že je řadicí páka v neutrální
poloze.

POZNÁMKA:

Existují dva typy klíčů na matice kol: velký
na přední kola a menší na zadní kola.

Přední pneumatika

1. Umístěte vůz na rovnou a pevnou plochu.

2. Nastartujte motor a zvedněte podvozek
asi o 250 mm (9,84 in).

3. Umístěte bloky za zadní kola, abyste
zabránili pohybu vysokozdvižného vozu.

4. Povolte matice kola o jednu nebo dvě
otočky směrem doleva.

5. Nakloňte sloupec zcela dozadu a pod
každou stranu vnějšího sloupce postavte
dřevěný blok.

MOM1866a
Dřevěný blok
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UPOZORNĚNÍ:

 Vůz zajistěte bloky, které nepodkluzují
a jsou dostatečně silné na hmotnost
vozu. Nepoužívejte prasklé nebo
zlomené bloky nebo kovové bloky, které
snadno kloužou. 

 Používejte bloky následujících rozměrů.
Výška: Nechte bloky těsně zapadnout
mezi sloupec nakloněný dozadu
a povrch vozovky. 

 Šířka: o 50 až 100 mm větší než podélná
délka kolejnice sloupce. 

 Délka: o 20 až 40 mm delší než šířka
vnějšího sloupce.

 Aby se vysokozdvižný vůz nenakláněl,
neumisťujte bloky různých výšek pod
pravý a levý sloupec. 

6. Nakloňte sloupec dopředu, dokud se
přední pneumatiky nezvednou od země.

VÝSTRAHA:

 Neovládejte ovládací páku moc rychle.
Mohli byste tím způsobit nestabilitu
sloupce na blocích.

 Přestaňte zvedat vůz, když jsou
pneumatiky nad zemí. Přílišným
zvedáním vozu můžete způsobit jeho
převrácení.

 Pokud se přední kola příliš dlouho
zvedají pomocí sloupce, sloupec se
může sám naklonit dozadu. Aby k tomu
nedošlo, zasuňte blok vedoucí od boku
na bok rámu.

 Nepohybujte maticemi kol, dokud nejsou
přední pneumatiky nad zemí.

7. Podepřete vysokozdvižný vůz tak, že
vložíte pod každou stranu předozadního
rámu blok, jak je znázorněno na
předcházející straně. Vypněte motor.

8. Sejměte matice kol a vyměňte přední
pneumatiku.

VÝSTRAHA:

Nikdy nevstupujte pod vysokozdvižný vůz
podepřený bloky.

9. Vraťte zpět matice kol a dočasně je
utáhněte v pořadí znázorněném na
předcházející straně.

UPOZORNĚNÍ:

Při výměně dvojitých pneumatik dávejte
pozor, abyste vnitřní a vnější ráfek
nainstalovali ve správném směru. Vnitřní
ráfek má kónický povrch na jedné straně,
vnější ráfek jej má na obou stranách.
Nejsou-li dvojité pneumatiky instalovány
ve správném směru, matice se snadno
uvolní, což může způsobit zlomení šroubu
a uvolnění kola. Pokud jsou matice
připevněny v nesprávném směru, mohou
se snadno uvolnit a vést k prasknutí
šroubů a odpadnutí kola.

10. Nastartujte motor a vyjměte bloky ze
spodní strany rámu.

11. Spusťte vysokozdvižný vůz tak, že
nakloníte sloupec zcela vzad. Vyjměte
blok zpod sloupce a vyjměte zarážky.

OM18CZ-01F4Q0.book  Page 104  Tuesday, December 19, 2017  11:13 AM



105105

12. Utáhněte matice kol na stanovený moment
v křížové sekvenci. Viz tabulka „Utahovací
moment“ dále v této příručce.

13. Upravte tlak pneumatik na hodnotu
stanovenou v tabulce „Tlak pneumatik“
výše v této příručce.

14. Po výměně pneumatiky ujeďte s vozem
krátkou vzdálenost a znovu zkontrolujte
utahovací moment každé matice.

Zadní pneumatika

POZNÁMKA:

Chcete-li vyměnit pneumatiku, obraťte se
na autorizovaného prodejce.

1. Umístěte vůz na rovnou a pevnou plochu.

2. Zatáhněte ruční brzdu a umístěte zarážky
pod přední kola, aby se vůz nerozjel.

3. Umístěte zvedák pod výřez na spodní části
závaží dle ilustrace výše.

VÝSTRAHA:

 Nikdy nevstupujte pod zvedaný vůz ani
na něj nesedejte. Mohlo by tím dojít
k vážnému zranění nebo smrti.

 Používejte zvedák s nosností 4,0 tuny
nebo více.

4. Povolte matice kola o jednu nebo dvě
otočky směrem doleva.

VÝSTRAHA:

Nepohybujte maticemi kol, dokud nejsou
zadní pneumatiky nad zemí.

5. Pomalu zvedejte vůz, dokud nejsou zadní
pneumatiky nad zemí, pak podepřete vůz
bloky vloženými pod každou stranu
zadního rámu dle ilustrace.

MOM2364a

Olejový
zvedák

MOM1947a

Blok
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VÝSTRAHA:

 Přestaňte ve zvedání vozu, když se
pneumatiky nepatrně zvednou od země.
Přílišným zvedáním vozu můžete
způsobit jeho převrácení.

 Vůz zajistěte bloky, které nepodkluzují
a jsou dostatečně silné na hmotnost
vozu. 

Nepoužívejte prasklé nebo zlomené bloky
nebo kovové bloky, které snadno kloužou.

6. Sejměte matice kol a vyměňte zadní
pneumatiku.

VÝSTRAHA:

 Při demontáži pneumatiky z ráfku
nesnímejte šrouby a matice sady ráfku
před uvolněním vzduchu.

 Nikdy nevstupujte pod vysokozdvižný
vůz podepřený bloky.

7. Nainstalujte zpět matice a dočasně je
utáhněte v pořadí uvedeném na ilustraci
výše.

8. Vyjměte bloky a pomalu spusťte vůz,
dokud se zadní kolo nedotkne země.. Pak
vyjměte zarážky i zvedák.

9. Utáhněte matice kol na stanovený moment
v křížové sekvenci. Viz tabulka „Utahovací
moment“ dále v této příručce.

10. Upravte tlak pneumatik na hodnotu
stanovenou v tabulce „Tlak pneumatik“
výše v této příručce.

11. Po výměně pneumatiky ujeďte s vozem
krátkou vzdálenost a znovu zkontrolujte
utahovací moment každé matice.

MOM1948
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Utahovací moment Jednotka: N·m (kgf-m)

Model
Řada 1F4

3,5 tuny, 4,0 tuny 4,5 tuny, 5,0 tuny

Vpředu

Jediná pneumatika
539 až 627
(55 až 64)

539 až 627
(55 až 64)

Jediná široká pneumatika
539 až 627
(55 až 64)

539 až 627
(55 až 64)

Dvojitá 
pneumatika

Standardní

Vnitřní matice
539 až 686
(55 až 69)

539 až 686
(55 až 69)

Vnější matice
588 až 735
(60 až 74)

588 až 735
(60 až 74)

Speciální

Vnitřní matice
539 až 686
(55 až 69)

539 až 686
(55 až 69)

Vnější matice
588 až 735
(60 až 74)

588 až 735
(60 až 74)

Vzadu

Matice kola
265 až 325
(27 až 33)

265 až 325
(27 až 33)

Matice kompozitního 
kola

157 až 196
(16 až 19) —
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MOTOR

Řemen ventilátoru
Zkontrolujte vůli řemene nepatrným tlakem
palce v bodě uprostřed mezi kladkami. Podle
potřeby upravte vůli řemene.

Vůle řemene ventilátoru:

GK45
13 až 15 mm

ZD30
Nový: 

13 až 14 mm
Po seřízení: 

17 až 18 mm

VÝSTRAHA:

 Dávejte pozor, aby byl motor vypnutý
a parkovací brzda řádně zatažena.

 Mějte čisté ruce.

MOM2447

Řemen ventilátoru

Průhyb

MOM2929
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Pro vozy se vznětovým motorem (ZD30)

Odvzdušňovací šroub
Nádoba na sediment
Nasávací čerpadlo
Kohout k vypouštění vody
Palivový filtr
Kohout k vypouštění vody

VÝSTRAHA:

 Nepovolte přítomnost otevřených
plamenů, zdrojů zapálení a nekuřte
v blízkosti palivového filtru.

 Každá část je bezprostředně po
zastavení motoru velmi horká. Používejte
ochranné rukavice a provádějte operace
opatrně, abyste se nedotkli zahřátých
částí v blízkosti výpustného kohoutu.

UPOZORNĚNÍ:

 Palivo může vystříknout spolu s vodou.
Pokud palivo vystříkne na díly, důkladně
je setřete.

 Pokud pokračujete s operací delší dobu,
zatímco svítí kontrolka hladiny usazovací
komory (palivový filtr), může se zadřít
čerpadlo vstřikování paliva. 

Odvzdušňování (vysokozdvižný vůz 
s dieselovým motorem)

POZNÁMKA:

Začerpejte několikrát nasávacím
čerpadlem (ručně), odvzdušněte palivový
systém. Jakmile z palivového systému
odstraníte všechen vzduch, chod
nasávacího čerpadla bude obtížný a jeho
činnost pak skončí.

Pokud odvzdušnění neprobíhá hladce (ale
chod nasávacího čerpadla není obtížný),

zatímco plníte prázdnou palivovou nádrž a/
nebo vypouštíte vodu z odlučovače vody,
odvzdušněte palivový systém. Postupujte
následujícím způsobem:

1. Povolte šroub odvzdušňování na horní
části palivového filtru (nádoba na
sediment: pro ZD30).

2. Hýbejte nasávacím čerpadlem (čerpání:
pro ZD30) nahoru a dolů, dokud
z odvzdušňovacího šroubu nepřestane
vytékat palivo s bublinami vzduchu.

3. Utáhněte odvzdušňovací šroub.

VÝSTRAHA:

Nekuřte a nedržte plamen v blízkosti
provozní oblasti.

UPOZORNĚNÍ:

 Nevyjímejte šroub zcela, jinak unikne
velké množství paliva.

 Palivo může během odvzdušňování
vytéct z otvoru šroubu. Dávejte pozor
a zablokujte otvor bavlněným hadříkem
nebo podobným předmětem, aby palivo
nevystříklo na okolní části. 

 Pokud palivo vyteče během doplňování,
je nutné je otřít.

POZNÁMKA:

Po odčerpání vody z palivové filtru
proveďte odvzdušnění.

MOM2961a

Otevřít

Otevřít

Zavřít

Zavřít
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PODVOZEK A KAROSÉRIE

Brzdový pedál

Když je motor v chodu a brzdový pedál zcela
sešlápnete, vzdálenost mezi horní plochou
pedálu a podlahou by měla být 80 mm nebo
více.

Síla brzdového pedálu při zapnutém
motoru:

200 N (20,4 kg)

Když se tato vzdálenost blíží předepsanému
meznímu údaji, nechte brzdu seřídit
u autorizovaného prodejce.

Vůle pedálu

Standardní vůle pedálů je následující:
Jednotky: mm (palce)

Páka parkovací brzdy

Ujistěte se, že parkovací brzda po zatažení
funguje správně a že se pak vrací do původní
(volné) pozice. Zkontrolujte funkci ruční brzdy:
vysokozdvižný vozík by se neměl pohybovat,
když jej při maximálním zatížení zaparkujete
na 15% svahu (výškový rozdíl 1,5 m na
vzdálenost 10 m).

Sílu potřebnou k zatažení ruční brzdy by měl
nastavit vyškolený technik na hodnotu 250 N.

Tažná síla v pozici uchopení:

250 N (25,5 kg)

MOM1105

Model Všechny modely

Brzdový pedál
3,0 až 5,5

(0,1 až 0,2)

MOM0140 MOM1951
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Zdvižný řetěz

Napětí zdvižného řetězu pravidelně
kontrolujte. Nastavte úroveň vidlice do polohy
20 až 30 mm (0,79 až 1,18 in) od země
a prstem stiskněte střed zdvižného řetězu.

Vůle: A
25 až 35 mm (0,98 až 1,38 in)

Pokud vůle není v uvedených mezích, nechte
řetěz seřídit u autorizovaného prodejce nebo
v jiném kvalifikovaném servisu.

VÝSTRAHA:

Nikdy nevkládejte nohu pod vidlici během
kontroly.

Promazávací body

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

Sloupec

Na kov a těsnění naneste vrstvu maziva.

MOM2481 MOM2482a

2W sloupec

3F sloupec
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POZNÁMKA:

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

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

Pojistky

Pojistková skříň je nainstalována před baterií
pod horním panelem. Demontujte kryt pojist-
kové skříně a vizuálně zkontrolujte stav pojist-
ky. Jestliže je spálená, vyměňte ji za jinou se
stejnou nominální hodnotou proudu.

MOM2226a

Obložení

MOM1952

DieselLPG
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Vzduchový filtr
1. Sejměte trojici svorek, které zadržují

pouzdro vzduchového filtru a opatrně
prvek vyjměte.

2. Vyčistěte prvek tak, že na něj poklepete
rukou nebo jej vyčistěte stlačeným
vzduchem směrem zevnitř ven.

3. Po vyčištění vizuálně prvek zkontrolujte,
je-li stále špinavý, vyměňte jej. 

UPOZORNĚNÍ:

Při čištění prvku vzduchového filtru vždy
používejte prachovou masku
a protiprachové brýle. OSHA vyžaduje
používání vzduchových trysek pro snížení
tlaku na max. 206 kPa (2,06 bar, 2,1 kgf/
cm2, 30 psi).

POZNÁMKA:

Pro čištění používejte stlačený vzduch
s tlakem 686 kPa (6,9 bar, 7 kgf/cm2,
100 psi) nebo menším.

MOM1953a

Svorka

Prvek
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HARMONOGRAM ÚDRŽBY

První údržba by měla být provedena 1 měsíc nebo 200 hodin po prvním použití vozíku (podle toho co nastane dříve). Viz interval s označením (1).
Pravidelnou údržbu provádějte po uplynutí stanovených měsíčních nebo hodinových intervalů podle toho, která situace nastane jako první.

Poznámka:

V prostředí s vysokým obsahem prachu, nečistot nebo při náročném provozu je nezbytná častější údržba. Všechny níže uvedené prvky je nutno
udržovat tak, aby se splnily stanovené hodnoty systémů kontroly emisí. Neudržováním systémů by mohlo dojít ke ztrátě záruky.

I = Zkontrolovat (Opravit či vyměnit podle nutnosti.) D = Vypustit R = Vyměnit A = Nastavit C = Vyčistit T = Dotáhnout L = Promazat

Kontrolní bod

Intervaly

Postup kontrolyA (měsíce) 1(1) 6 12  18 24 30 …

B (hodiny) 200(1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 …

M
o

to
r

M
az

án
í Těsnost a hladina oleje I I I I I I I I I I I … Vizuální

Olej R R R R R R R R R R R … Vyměnit

Olejový filtr R R R R R R R R R R R … Vyměnit

C
h

la
d

ic
í s

ys
té

m

Těsnost a hladina chladicí kapaliny I I I I I I I I I I I … Vizuální

Chladicí kapalina I R  …
Test / výměna 
nemrznoucí 

směsi

Chladicí ventilátor I I I I I I I I I I I … Vizuální

Hadice (těsnost/praskliny/
poškození)

I I I I I I I I I I I … Vizuální

Chladič (poškození) I I I I I I I I I I I … Vizuální

Jádro chladiče (zanesené) C C C C C C C C C C C … Vyčistit
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M
o

to
r P

al
iv

o
vý

 s
ys

té
m

O
b

ec
n

é Únik paliva I I I I I I I I I I I … Vizuální

Poškození palivového vedení I I I I I I I I I I I … Vizuální

D
ie

se
l

Odlučovač vody D D D D D D D D D D D … Vypustit

Palivový filtr(2) R(2) R(2)  R(2) R(2)  … Vyměnit

Volnoběh A  A  A  A  A  A … Měření / 
nastavení

L
P

G
 

Montáž LPG válce I I I I I I I I I I I … Vizuální / pocit

Dehet v odpařovači D D D D D D D D D D D … Vypustit

Těleso filtru vstřikovače LPG C C  C C C … Vyčistit

Elektromagnetický ventil filtračního 
prvku LPG

 R  R  … Vyměnit

Membrána odpařovače R  R  … Vyměnit

Tlak LPG A    A    A   … Měření / 
nastavení

S
ys

té
m

 z
ap

al
o

vá
n

í

L
P

G
 

Časování zapalování (pouze GK45)     A    A   … Měření / 
nastavení

Rozdělovač, víčko a rotor 
(pouze GK45)

I I I I I I I I I I I … Vizuální

Zapalovací svíčky    R   … Vyměnit

D
ie

se
l

Žhavicí svíčky I I I  I I I … Test / měření

(2) U ZD30 vyměňujte palivový filtr a nádobu na sediment každých 6 měsíců nebo 1000 hodin.

Kontrolní bod

Intervaly

Postup kontrolyA (měsíce) 1(1) 6 12  18 24 30 …

B (hodiny) 200(1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 …
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M
o

to
r

O
b

ec
n

é

Prvek vzduchového filtru R    R   … Vyměnit

PCV ventil a hadice  I I  I I I … Vizuální

Vůle ventilů sání a výfuku(3) A A A  A A A … Měření / 
nastavení

Řemen alternátoru / řemen 
ventilátoru (napnutí/praskliny)

I I I I I I I I I I I … Vizuální kontrola/ 
kontrola napnutí

Č
in

n
o

st Startování a hluk I I I I I I I I I I I … Test

Výfukový kouř I I I I I I I I I I I … Vizuální

E
le

kt
ri

ck
á 

čá
st

Motor startéru I I I I I I I I I I I … Test

Alternátor I I I I I I I I I I I … Test

Akumulátor: upevnění, hladina 
a specifická hmotnost

I I I I I I I I I I I … Vizuální / test

Kabeláž a konektory I I I I I I I I I I I … Vizuální

Ukostření I I I I I I I I I I I … Vizuální / test

Pojistky I I I I I I I I I I I … Vizuální

Relé I I I I I I I I I I I … Vizuální

Spínače I I I I I I I I I I I … Test

Světla (všechna) I I I I I I I I I I I … Test

Klakson / akustický signál I I I I I I I I I I I … Test

Měřidlo a ukazatele I I I I I I I I I I I … Test

Stěrače I I I I I I I I I I I … Vizuální / test
(3) Jestliže se u ZD30 zvýší hlučnost ventilů, zkontrolujte vůli ventilů.

Kontrolní bod

Intervaly

Postup kontrolyA (měsíce) 1(1) 6 12  18 24 30 …

B (hodiny) 200(1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 …
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Ú
d

rž
b

a 
p

o
d

vo
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u
 a

ka
ro

sé
ri

e

P
ře

vo
d

o
vk

a

Hladina oleje v převodovce I  I  I  I  I  I … Vizuální

Únik oleje z převodovky I  I  I  I  I  I … Vizuální

Převodový olej R R R R R … Vyměnit 

Test mezních otáček a tlak oleje I I Test / měření

Hadice chladiče oleje (úniky / 
poškození)

I I I I I I I I I I I … Vizuální

Univerzální kloub L L L  L  L L … Mazivo

Hladina oleje v diferenciálu I I I I I I I I I I I … Vizuální

Netěsnost diferenciálu I I I I I I I I I I I … Vizuální

Olej diferenciálu   R  R  … Vyměnit

Funkce jízdy vpřed/zpět I I I I I I I I I I I … Test

Nastavení pedálu pro nízkou 
rychlost

I I I  I I I … Kontrola

Nastavení ventilu pro nízkou 
rychlost

I I I  I I I … Kontrola

P
ře

d
n

í n
áp

ra
va Praskliny, deformace, atd. I I I I I I I I I I I … Vizuální

Montážní šrouby I I I I I I I I I I I … Vizuální

Únik oleje I I I I I I I I I I I … Vizuální

Vůle kola I I I I I I I I I I I … Test

Mazivo ložiska kola   R  R  … Vyměnit

Z
ad

n
í n

áp
ra

va

Vůle vpředu-vzadu I I I I I I I I I I I … Měření

Silentbloky I I I I I I I I I I I … Vizuální

Vůle kola I I I I I I I I I I I … Test

Tažná tyč L L 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 L L … Mazivo

Kontrolní bod

Intervaly

Postup kontrolyA (měsíce) 1(1) 6 12  18 24 30 …

B (hodiny) 200(1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 …
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d

rž
b

a 
p

o
d

vo
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u
 a

ka
ro

sé
ri

e

K
o

la

Matice kola T T 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 I I … Vizuální

Pneumatika: tlak, opotřebení, 
poškození a cizí materiály

I I I I I I I I I I I … Vizuální / 
kontrola

S
ys

té
m

 ř
íz

en
í

Funkce systému řízení I I I I I I I I I I I … Test

Montáž sloupku, orbitrolu, válce, 
trubic a hadic

I I I I I I I I I I I … Vizuální

Únik (ventil, válec a orbitrol) I I I I I I I I I I I … Vizuální

Trubice a hadice (únik, upevnění, 
praskliny, poškození)

I I I I I I I I I I I … Vizuální

Volant (pohyb a vůle) I I I I I I I I I I I … Test

S
ys

té
m

 b
rz

d

Funkce systému brzd I I I I I I I I I I I … Test

Brzdová kapalina (hladina a stav) I I I I I I I I I I I … Vizuální

Brzdová kapalina     R    R   … Vyměnit

Seřízení brzdového pedálu I I I  I I I … Kontrola

Gumičky pedálu I I I I I I I I I I I … Vizuální

Únik I I I I I I I I I I I … Vizuální

Opotřebení brzdového obložení   I  I  … Vizuální

Čištění brzdového bubnu / obložení C  C  … Vyčistit

Brzdové potrubí a hadice (upevnění, 
praskliny, poškození)

I I I I I I I I I I … Vizuální

Funkce / námaha ruční brzdy I I I I I I I I I I … Test / měření

Kontrolní bod

Intervaly

Postup kontrolyA (měsíce) 1(1) 6 12  18 24 30 …

B (hodiny) 200(1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 …
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Ú
d

rž
b

a 
p

o
d

vo
zk

u
 a

ka
ro

sé
ri

e

H
yd

ra
u

lic
ký

 s
ys

té
m

Funkce hydraulického systému I I I I I I I I I I … Test

Hydraulický únik I I I I I I I I I I … Vizuální

Hladina hydraulického oleje I I I I I I I I I I … Vizuální

Výměna hydraulického oleje    R   R  … Vyměnit

Mikronový olejový filtr R  R  R  … Vyměnit

Filtr sání  C  C  … Vyčistit

Ovládací ventil (upevnění) I I I I I I I I I I … Vizuální

Pohyb a zapojení pák I I I I I I I I I I … Test

Hydraulické hadice (praskliny, 
poškození a upevnění)

I I I I I I I I I I … Vizuální

Upevnění válce pro zvedání 
a náklon

I I I I I I I I I I … Vizuální

Čep válce náklonu L L L L L L L L L L … Mazivo

Kontrolní bod

Intervaly

Postup kontrolyA (měsíce) 1(1) 6 12  18 24 30 …

B (hodiny) 200(1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 …
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d
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u
 a

ka
ro
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ri

e

S
lo

u
p

ec

Funkce sloupce I I I I I I I I I I … Test

Systém sloupce (poškození/
praskliny/opotřebení)

I I I I I I I I I I … Vizuální

Překonání každé fáze I I I I I I I I I I … Měření

Kolejnice sloupce L L L L L L L L L L … Mazivo

Kolečka sloupce / podvozku I I I I I I I I I I … Vizuální / test

Kovové podpěry L L L L L L L L L L … Mazivo

Kovové části L L L L L L L L L L … Mazivo

Opotřebení / napětí zvedacího 
řetězu

I I I I I I I I I I … Měření 

Upevnění přídavných zařízení I I I I I I I I I I … Vizuální

Přídavná zařízení L L L L L L L L L L … Mazivo

Zvedací řetězy L L L L L L L L L L … Promazání

Kladky hadice I I I I I I I I I I … Vizuální / test

Podpěra sloupce L L L L L L L L L L … Mazivo

Vidlice (opotřebení / poškození / 
praskliny)

I I I I I I I I I I … Vizuální

O
b

ec
n

é

Bezpečnostní pás (funkce / 
poškození)

I I I I I I I I I I … Test / vizuální

Štítek nosnosti 
(čitelný / správný)

I I I I I I I I I I … Vizuální

Výstražné štítky (čitelné) I I I I I I I I I I … Vizuální

Horní ochrana (poškození / 
praskliny)

I I I I I I I I I I … Vizuální

Obecné Všechny šrouby a matice I I I I I I I I I I … Vizuální

Kontrolní bod

Intervaly

Postup kontrolyA (měsíce) 1(1) 6 12  18 24 30 …

B (hodiny) 200(1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 …
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SCHÉMA HYDRAULICKÉHO 
OBVODU

TYP S MECHANICKÝM OVLÁDÁNÍM

Hydraulické tandemové čerpadlo
Filtr sání
Válec PS
Ovládací ventil
Uvolňovací ventil PS
Elektromagnetický ventil opravy polohy 
tlačítka
Zdvižný ventil
Ventil náklonu
Elektromagnetický ventil zámku zdvihu
Ventil zámku zdvihu
Ventil zařízení (volitelný)
Zdvihací válec
Sklopný válec
Ventil regulace průtoku
Spodní bezpečnostní ventil
Mikronový filtr
Nádrž hydraulické kapaliny
Ventil PS
Volant
Elektromagnetický ventil naklonění 
(volitelný)
Elektromagnetický ventil vykládání
Ventil vykládání
Hlavní uvolňovací ventil
Posilovač brzd (ventil regulace průtoku)
Senzor tlaku čerpadla (jen ZD30)
Senzor zvedacího tlaku (OPT)

MOM2948a

Motor
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TYL S OVLÁDÁNÍM PÁKOU

Zdvihací válec
Sklopný válec
Ventil zámku náklonu
Válec zařízení (OPT)
Ventil regulace průtoku
Senzor zvedacího tlaku (OPT)
Pouzdro přívodu
Hlavní uvolňovací ventil
Cívka zvedání 1
Cívka zvedání 2
Cívka náklonu
3. cívka
4. cívka
Uvolňovací ventil
Modul PVE
Kontrolní ventil
Ventil PS
Válec PS
Brzdový pedál
Jednotka posilovače brzd
Bubnová brzda
Prioritní ventil průtoku
Hydraulické čerpadlo
Nádrž na hydraulický olej
Senzor tlaku čerpadla (jen ZD30)

MOM2949
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SCHÉMA

GK45, MODEL MOTORU EFI LPG

BEM0274 1/3
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GK45, MODEL MOTORU EFI LPG

BEM0274 2/3
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GK45, MODEL MOTORU EFI LPG

BEM0274 3/3

OM18CZ-01F4Q0.book  Page 125  Tuesday, December 19, 2017  11:13 AM



126126

DIAGRAM ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

NAPÁJENÍ SYSTÉMU STARTÉRU PRO VOZÍKY S MOTOREM ZD30

MOM2952
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NAPÁJENÍ SYSTÉMU OSVĚTLENÍ PRO VOZÍKY S MOTOREM ZD30

MOM2953
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NAPÁJENÍ SYSTÉMU PŘÍSTROJŮ PRO VOZÍKY S MOTOREM ZD30

MOM2954
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SYSTÉM JÍZDY VCM A PS PRO VOZÍKY S MOTOREM ZD30

MOM2955
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SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ VCM PRO VOZÍKY S MOTOREM ZD30

MOM2956
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NAPÁJENÍ ECM PRO VOZÍKY S MOTOREM ZD30

MOM2957
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NAPÁJENÍ FTC PRO VOZÍKY S MOTOREM GK45

MOM2965
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SYSTÉM FTC PRO VOZÍKY S MOTOREM GK45

MOM2967
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SYSTÉM FTC PRO VOZÍKY S MOTOREM ZD30

MOM2972
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SPECIFIKACE OLEJŮ / MAZÁNÍ DOPORUČENÁ VISKOZITA PODLE SAE

Pokud chcete použít jiný olej/mazivo, obraťte se na svého
dodavatele, abyste ověřili, zda olej/mazivo splňuje specifikace
výrobce.

VÝPUSTNÁ ZÁTKA

Před umýváním vnitřku palivové nádrže demontujte výpustnou zátku.
Stačí k tomu otočit výpustnou zátku doleva.

 Při demontování výpustné zátky dávejte pozor, abyste neztratili obal.
Před instalací výpustné zátky je nutné nainstalovat obal.

Utahovací moment:

25 až 39 N·m (2,6 až 3,9 kgf-m)

Specifikace olejů / mazání

S
p

ec
if

ik
ac

e 
o

le
jů

 / 
m

az
án

í

Olej pro naftový motor ZD30 JASO DL-1 nebo ACEA C3

Olej pro motory LPG API SJ nebo SL

Převodový olej Dexron-2

Olej diferenciálu API-GL4 SAE90

Brzdová kapalina DOT 4

Hydraulický olej ISO VG-32

Chladicí kapalina LLC

Mazivo NWB-1 nebo NLGI-1

Mazivo ložiska kola NWB-2 nebo NLGI2

MOM1121a

OLEJ BENZÍNOVÉHO MOTORU

OLEJ NAFTOVÉHO MOTORU

PŘEVODOVÝ OLEJ

* Nedoporučuje se 
pro dlouhodobé 
jízdy vysokou 
rychlostí.

* Nedoporučuje se 
pro dlouhodobé 
jízdy vysokou 
rychlostí.

Očekávaný teplotní rozsah
před další výměnou olej
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IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA

SÉRIOVÉ ČÍSLO MOTORU

MOTOR LPG (GK45)

NAFTOVÝ MOTOR (ZD30)

MOM1181 MOM2932
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PARAMETRY

Hlavní parametry nákladního 
automobilu

Řada 1F4

Model 3,5 tuny 4,0 tuny

Položka
D1F4 J1F4D D1F4 J1F4D

DIESEL DUAL (GAS/LPG) DIESEL DUAL (GAS/LPG)
Nosnost kg 3500 3500 4000 4000
Střed nákladu mm 600 600 600 600
Maximální výška vidlice mm 3000 3000 3000 3000
Volný zdvih mm 130 130 130 130

Úhel náklonu
Dopředu stupně 6 6 6 6
Dozadu stupně 12 12 12 12

Celková délka (bez délky vidlic) mm 3095 3095 3128 3128

Celková šířka

Jediná pneumatika mm 1490 1490 – –
Široká pneumatika mm 1490 1490 1490 1490
STD dvojitá pneumatika mm 1775 1775 1775 1775
Speciální dvojitá pneumatika mm 1970 1970 1970 1970

Celková výška

Poloha 
spuštěného sloupce

Horní ochrana mm 2250 2250 2250 2250
Sloupec mm 2145 2145 2145 2145

Prodloužená poloha 
sloupce

S opěrou mm 4100 4100 4100 4100
Bez opěrky mm 3835 3835 3835 3835

Rozvor mm 2000 2000 2000 2000
Přední přesah mm 560 560 560 560
Zadní přesah mm 535 535 568 568

Přední vzorek

Jediná pneumatika mm 1250 1250 – –
Široká pneumatika mm 1180 1180 1180 1180
STD dvojitá pneumatika mm 1310 1310 1310 1310
Speciální dvojitá pneumatika mm 1445 1445 1445 1445

Zadní vzorek mm 1180 1180 1180 1180
Minimální poloměr 
zatáčení Vnější mm 2720 2720 2752 2752

Délka vidlic (standardní) mm 1070 1070 1070 1070
Vidlice (šířka x tloušťka) mm 150 x 50 150 x 50 150 x 50 150 x 50

Světlá výška
Pod sloupcem mm 145 145 145 145
Pod pohonnou jednotkou mm 170 170 170 170
Pod rámem mm 225 225 225 225
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Řada 1F4

Model 3,5 tuny 4,0 tuny

Položka

D1F4 J1F4D D1F4 J1F4D

DIESEL DUAL (GAS/LPG) DIESEL DUAL (GAS/LPG)

Rychlost zvedání 2W sloupec
Plný náklad mm/s 500 480 500 480

Bez zatížení mm/s 520 480 520 480

Rychlost spouštění 2W sloupec
Plný náklad mm/s 500 500 500 500

Bez zatížení mm/s 500 500 500 500

Jízdní rychlost

1. rychlost
(2. rychlost ATM)

Plný náklad km/h 18 18 18 18

Bez zatížení km/h 19,5 18 19,5 18

2. rychlost
Plný náklad km/h 23,5 22 23,5 22

Bez zatížení km/h 24,5 22 24,5 22

Tažná síla
Plný náklad N (kg) 29350 (2993)

30500 
(3111) 30200 (3080)

31400 
(3202)

Bez zatížení N (kg) 23220 (2368) 26100 
(2662)

24070 (2455) 27000 
(2754)

Stoupavost
Plný náklad tanθ (%) 27 32 26 28

Bez zatížení tanθ (%) 27 27 24 26

Hmotnost vozu (bez 
zatížení) 1ATM

Jediná pneumatika kg 5740 5775 – –

Široká pneumatika kg 5785 5820 5995 6005

STD dvojitá pneumatika kg 5835 5875 6050 6055

Speciální dvojitá pneumatika kg 5910 5945 6120 6130

Hmotnost vozu (bez 
zatížení) 2ATM

Jediná pneumatika kg 5770 5810 – –

Široká pneumatika kg 5815 5850 6025 6035

STD dvojitá pneumatika kg 5870 5905 6080 6085

Speciální dvojitá pneumatika kg 5940 5975 6155 6160

M
O

T
O

R

Model ZD30 GK45 ZD30 GK45

Objem válců cm3 2953 4478 2953 4478

Jmenovitý výkon kW / ot./min 55/2400 72,1/2450 55/2400 72,1/2450

Jmenovitý moment N⋅m / ot./min 245/1800 288/1600 245/1800 288/1600
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Řada 1F4

Model 4,5 tuny 5,0 tuny

Položka

D1F4 J1F4D DG1F4 JG1F4D

DIESEL DUAL (GAS/LPG) DIESEL DUAL (GAS/LPG)

Nosnost kg 4500 4500 5000 5000

Střed nákladu mm 600 600 600 600

Maximální výška vidlice mm 3000 3000 3000 3000

Volný zdvih mm 175 175 175 175

Úhel náklonu
Dopředu stupně 6 6 6 6

Dozadu stupně 12 12 12 12

Celková délka (bez délky vidlic) mm 3209 3209 3340 3340

Celková šířka

Jediná pneumatika mm – – – –

Široká pneumatika mm 1490 1490 1490 1490

STD dvojitá pneumatika mm 1775 1775 1775 1775

Speciální dvojitá pneumatika mm 1970 1970 1970 1970

Celková výška

Poloha 
spuštěného sloupce

Horní ochrana mm 2250 2250 2250 2250

Sloupec mm 2145 2145 2145 2145

Prodloužená poloha 
sloupce

S opěrou mm 4100 4100 4100 4100

Bez opěrky mm 3860 3860 3885 3885

Rozvor mm 2000 2000 2150 2150

Přední přesah mm 587 587 597 597

Zadní přesah mm 622 622 593 593

Přední vzorek

Jediná pneumatika mm – – – –

Široká pneumatika mm 1180 1180 1180 1180

STD dvojitá pneumatika mm 1310 1310 1310 1310

Speciální dvojitá pneumatika mm 1445 1445 1445 1445

Zadní vzorek mm 1180 1180 1180 1180

Minimální poloměr zatáčení Vnější mm 2799 2799 2936 2936

Délka vidlic (standardní) mm 1070 1070 1220 1220

Vidlice (šířka x tloušťka) mm 150 x 55 150 x 55 150 x 55 150 x 55

Světlá výška

Pod sloupcem mm 145 145 145 145

Pod pohonnou jednotkou mm 170 170 170 170

Pod rámem mm 225 225 225 225
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Řada 1F4

Model 4,5 tuny 5,0 tuny

Položka

D1F4 J1F4D DG1F4 JG1F4D

DIESEL DUAL (GAS/LPG) DIESEL DUAL (GAS/LPG)

Rychlost zvedání 2W sloupec
Plný náklad mm/s 430 420 420 420

Bez zatížení mm/s 450 420 440 420

Rychlost spouštění 2W sloupec
Plný náklad mm/s 450 450 450 450

Bez zatížení mm/s 450 450 450 450

Jízdní rychlost

1. rychlost
(2. rychlost ATM)

Plný náklad km/h 18 18 18 18

Bez zatížení km/h 19,5 18 19,5 18

2. rychlost
Plný náklad km/h 23,5 22 23,5 22

Bez zatížení km/h 24,5 22 24,5 22

Tažná síla
Plný náklad N (kg) 31050 (3167)

32300 
(3294) 31900 (3253)

33200 
(3386)

Bez zatížení N (kg) 24920 (2541) 27900 
(2845)

25770 (2628) 28800 
(2937)

Stoupavost
Plný náklad tanθ (%) 24 25 22 23

Bez zatížení tanθ (%) 22 24 20 22

Hmotnost vozu (bez 
zatížení) 1ATM

Jediná pneumatika kg – – – –

Široká pneumatika kg 6760 6800 7310 7320

STD dvojitá pneumatika kg 6815 6855 7365 7375

Speciální dvojitá pneumatika kg 6885 6925 7435 7445

Hmotnost vozu (bez 
zatížení) 2ATM

Jediná pneumatika kg – – – –

Široká pneumatika kg 6790 6830 7340 7350

STD dvojitá pneumatika kg 6845 6885 7395 7405

Speciální dvojitá pneumatika kg 6915 6960 7465 7475

M
O

T
O

R

Model ZD30 GK45 ZD30 GK45

Objem válců cm3 2953 4478 2953 4478

Jmenovitý výkon kW / ot./min 55/2400 72,1/2450 55/2400 72,1/2450

Jmenovitý moment N⋅m / ot./min 245/1800 288/1600 245/1800 288/1600
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HLADINA HLUKU

Hodnoty jsou hladina tlaku zvuku v pozici obsluhy, LPAZ a hodnota
nejistoty, KPZ, podle EN12053:2001.

Vibrace celého těla aw,z podle EN13059:2002

Emisní hodnota vibrací: 1,0 m/s2

Nejistota: 0,3 m/s2

POZNÁMKA:

Silnější nebo slabší hluky se mohou objevit vlivem jiných zdrojů
hluku a individuálních podmínek, jako je provozní režim, prostředí
pneumatiky nebo podlahy.

Model
Položka

1F4

LPAZ
Pro Evropu 82 dB (A) (Standardní parametr)

Mimo Evropu 86 dB (A) (Standardní parametr)

KPZ 4 dB (A)

04specification_e.fm  Page 141  Saturday, March 10, 2018  10:49 AM



142142

OBJEM PALIVA A OLEJE

*1: Včetně oleje diferenciálu

ŽÁROVKY

Model Řada 1F4

3,5, 4,0, 4,5 tuny 5,0 tunu

Položka Imp gal US gal Imp gal US gal

Palivová nádrž
Benzín 120 26-3/8 31-3/4 135 29-3/4 35-5/8

Diesel 120 26-3/8 31-3/4 135 29-3/4 35-5/8

Nádrž na hydraulický olej 72 15-7/8 19 85 18-3/4 22-1/2

Převodový olej Model s pneumatickými 
koly

1rychlostní
2rychlostní 13 2-7/8 3-3/8 13 2-7/8 3-3/8

Olej diferenciálu 10 2-1/4 2-5/8 10 2-1/4 2-5/8

Položka Výkon (W)

Světlomet 55

Zadní sdružené světlo

Brzdové/
koncové

21/5

Směrový signál 21

Zpátečka 21

Přední směrový signál 23

Světlo PATO 35

Zadní pracovní světlo 55
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MOTOR

OBJEM MOTOROVÉHO OLEJE

Model
GK45 ZD30

Položka

Typ Benzín Diesel

Rozložení válců 6-válec v řadě 4-válec v řadě

Mechanismus ventilů
Typ s horními 

ventily

Typ s dvojitou 
horní vačkovou 

hřídelí

Vrtání x Zdvih mm
99,5 x 96,0 96,0 x 102,0

Celkový zdvih cm3 4478 2953

Kompresní poměr 8,5 16,9

Pořadí zapalování 1-5-3-6-2-4 1-3-4-2

Model GK45 ZD30

Položka Imp qt US qt Imp qt US qt

Motorový olej (s olejovým 
filtrem)

8,4 7-3/8 8-7/8 10,8 9-1/2 11-3/8
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KABINA (VOLITELNÁ)

Typ kabiny s jednoduchými dveřmi Kabina s dvojitými dveřmi na pantech

Kabina s plátěnými dveřmi

MOM2500EU MOM2501EU

MOM2502EU

OM18CZ-01F4Q0.book  Page 144  Tuesday, December 19, 2017  11:13 AM



145145

OTEVÍRÁNÍ / ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ 
ZVNĚJŠKU

Zatažením za kliku uvolníte zámek dveří
a dveře se otevřou.

UPOZORNĚNÍ:

Dávejte pozor, abyste si při zavírání dveří
nepřiskřípli prsty.

OTEVÍRÁNÍ / ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ 
ZEVNITŘ

Dveře zevnitř kabiny otevřete stisknutím
tlačítka.

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

OTEVŘENÍ DVEŘÍ SE DVĚMA 
PANTY

Horní

 Dolní

Šipky ukazují směr kliky pro odemčení druhé
části dveří. 

Chcete-li otevřít kryt motoru, když chcete
provést kontrolu či údržbu, otevřete zcela obě
dveře kabiny tak, že uvolníte obě kliky zevnitř
kabiny (horní a dolní), jak ukazuje obrázek.

UPOZORNĚNÍ:

Dávejte pozor, abyste si při otevírání
a zavírání zámků nepřiskřípli prsty.

MOM2503EU MOM2504EU MOM2505EU

OM18CZ-01F4Q0.book  Page 145  Tuesday, December 19, 2017  11:13 AM



146146

JAK UVOLNIT DVEŘE SE DVĚMA 
PANTY ZE ZARÁŽKY, KDYŽ JSOU 
ZCELA OTEVŘENÉ

Když jsou dveře se dvěma panty zcela
otevřené, zarážka u zadního sloupku bude
dveře udržovat ve zcela otevřené poloze. Když
zevnitř kabiny stisknete tlačítko, dveře se ze
zarážky uvolní.

KLIKY OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRÁNÍ 
DVEŘÍ

Okno můžete otevřít zatažením za kliku.

Když je okno zcela zavřené, můžete je
uzamknout.

UPOZORNĚNÍ:

Dávejte pozor, abyste si při otevírání či
zavírání oken nepřiskřípli prsty.

ZÁMEK OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ 
ZADNÍHO OKNA

Chcete-li otevřít zadní okno, otočte kliku o 90°
ve směru hodinových ručiček. Zadní okno se
automaticky otevře silou plynové pružiny.

Chcete-li okno zavřít, zatáhněte za kliku
a otočte ji proti směru hodinových ručiček, až
klika bude ve vodorovné poloze.

UPOZORNĚNÍ:

Při otevírání zadního okno kliku přidržte.
Jestliže je instalována nádrž LPG, mohla by
klika zarazit do této nádrže.

UPOZORNĚNÍ:

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

MOM2506EU MOM2507EU MOM2508EU
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ZADNÍ OKNO SE ZÁMKEM 
VENTILACE

Otočením kliky o 90° ve směru hodinových
ručiček otevřete zadní okno, posuňte kliku
lehce dopředu a pak ji otočte proti směru
hodinových ručiček, až zapadne do zámku.

UPOZORNĚNÍ:

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

NEŽ OTEVŘETE KRYT MOTORU 
PŘI KONTROLE ČI ÚDRŽBĚ, 
OTEVŘETE ZADNÍ OKNO.

Na modelem LPG nejdříve posuňte či sklopte
dozadu válec LPG.

1. Zcela otevřete obě dveře kabiny.
2. Uvolněte zámek zadního okna a otevřete 

zadní okno.
3. Posuňte sedadlo až dopředu.
4. Uvolněte blokovací páku sloupce řízení.

Sloupec řízení pak lze naklonit dopředu.
5. Uvolněte zámek krytu motoru a otevřete 

horní panel směrem dozadu.

VÝSTRAHA:

Když je motor spuštěný, neotevírejte kryt
motoru. Nevkládejte ruce do blízkosti
chladicího ventilátoru, jelikož se točí
vysokou rychlostí a může způsobit zranění.
Když startujete motor, zkontrolujte, zda je
kryt motoru zavřený a správně zamčený.

MOM2509EU MOM2510EU
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CYKLÓNOVÝ ČISTIČ VZDUCHU 
(VOLITELNÝ)

Servis cyklónového čističe vzduchu byste měli
provádět, nejpozději když nečistoty dosáhnou
úrovně vyznačené šipkou.

Demontujte horní matici (1), kryt (2) a nádobu
na prach (3), pak vyprázdněte.
Nářadí není potřeba.
Neplňte olejem.

MOM8814

1

2
3

MOM8815
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SPÍNAČE OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 
A PŘEDNÍCH/ZADNÍCH STĚRAČŮ 
UMÍSTĚNÉ NA STROPĚ

 Stěrač / ostřikovač předního okna

 Stěrač / ostřikovač zadního okna

Zapněte/vypněte osvětlení interiéru spínačem
na spodní straně spínače osvětlení interiéru.

Stiskněte spínač stěračů dolů, po prvním
cvaknutí se zapne stěrač; při dalším stisknutí
se zapne ostřikovač; jakmile spínač uvolníte,
stěrač zůstane zapnutý a ostřikovač bude
vypnutý. 

Budete-li chtít stěrač vypnout, stiskněte spínač
nahoru.

Obsluha stěrače zadního skla je stejná jako
obsluha stěrače předního skla.

REGULÁTOR RYCHLOSTI 
VENTILÁTORU A REGULÁTOR 
TEPLOTY (VOLITELNÝ)

Otočením dolního knoflíku zapněte a zvyšujte
rychlost ventilátoru [od 0 do 3] pro systém
topení/ventilace a obráceně snižujte rychlost
ventilátoru.

Chcete-li topit více, otočte horní knoflík proti
směru hodinových ručiček (červená zóna),
a chcete-li topit méně, otočte jej ve směru
hodinových ručiček (modrá zóna).

MOM2511EU MOM2512EU
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VENTILAČNÍ OTVORY PRO 
VZDUCH/TOPENÍ

Ve střeše jsou 4 otočné ventilační výstupy a 2
pevné ventilační výstupy směřující k přednímu
oknu.

OCHRANA PROTI SLUNCI 
(VOLITELNÁ)

Stáhněte stínítko a zahákněte jej na levé
a pravé straně, jak ukazuje obrázek. Budete-li
chtít stínítko uvolnit, zatáhněte za něj znovu,
přidržte jej a nechte jej zcela navinout.

RÁDIO (VOLITELNÉ)

Informace o obsluze rádia naleznete
v příručce k rádiu.

MOM2513EU MOM2514EU MOM2515EU
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SEDADLO TYPU DELUXE 
(VOLITELNÉ)

NASTAVENÍ SEDADLA

Ovládací páka nastavení dopředu 
a dozadu

Ovládací páka nastavení dopředu a dozadu se
nachází v přední části posunu sedadla.

Pro nastavení polohy sedadla zatáhněte páku
nahoru a držte ji tam, zatímco posouváte
sedadlo dopředu nebo dozadu do požadované
polohy.

Uvolněním páky sedadlo zablokujete na místě.

Před prací s vysokozdvižným vozem se
ujistěte, že sedadlo je bezpečně zajištěno.

VÝSTRAHA:

 Než nastavíte sedadlo, otočte klíček
zapalování do polohy OFF.

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

Nastavení hmotnosti řidiče

Pomocí následujícího postupu upravíte sedák
podle hmotnosti řidiče.

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.

MOM2692 MOM2693a

Těžké

Lehké

Měřidlo

Páka nastavení hmotnosti
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VÝSTRAHA:

Pozor na skřípnutí prstů v malém otvoru
mezi pákou nastavení hmotnosti a horním
panelem. Posuňte sedadlo zcela dozadu,
než nastavíte sedadlo podle výšky řidiče.

Nastavení náklonu zadní opěrky

Upravte opěradlo do požadovaného úhlu,
zatímco táhnete za páčku na levé straně
sedadla. Uvolněním páky opěradlo
zablokujete na místě.

VÝSTRAHA:

 Nenaklánějte sedadlo příliš dozadu, jinak
by bezpečnostní pás nemusel v nouzové
situaci fungovat správně.

 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:

 Bude-li to situace vyžadovat, opěradlo
lze naklonit dopředu.
Proces naklánění je stejný jako při
náklonu dozadu, nelze je však zajistit
v libovolné poloze.

 Na zadní straně opěradla je kapsa
a přihrádka na časopisy.

MOM2694
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Bederní opěra

 Když je páka otočena nahoru, horní bederní
oblast opěradla se  vyklene.

 Když je páka otočena dolů, dolní bederní
oblast opěradla se  vyklene.

MOM2695
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Nastavení prodloužení opěradla

1. Pokud chcete zvednout opěradlo,
zvedněte část  podle obrázku.

2. Pokud chcete sklopit opěradlo, stiskněte
tlačítko  a při tom spusťte opěradlo.

POZNÁMKA:

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

UPOZORNĚNÍ:

Pokud chcete zvednout opěradlo ,
zkontrolujte, zda je opěradlo  správně
v rovině a nevyčnívá. Při práci
s vysokozdvižným vozem existuje
možnost, že opěradlo může  náhle
spadnout a způsobit zranění.

MOM2759
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FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC (DPF) 
(VOLITELNÉ POUZE PRO NAFTOVÝ MOTOR ZD30)

POPIS FILTRU DPF
Filtr pevných částic (DPF) zachytává tmavé
částice kouře („saze“) ve výfukovém plynu
z dieselového motoru.

Systém DPF dokáže filtr DPF regenerovat tím,
že saze nahromaděné ve filtru DPF spálí.

1. Podmínky regenerace filtru DPF
Regenerace filtru DPF je možná za
následujících podmínek.
1) Množství nahromaděných sazí

dosáhlo úrovně 3 nebo vyšší.
2) Výstražná kontrolka DPF na

přístrojovém panelu svítí.
3) Spínač regenerace DPF svítí. 

2. Metoda regenerace filtru DPF
1) Zastavte vozidlo na dobře větraném

místě, na rovném povrchu, aktivujte
parkovací brzdu a nechte běžet na
volnoběh.

2) Zahajte regeneraci filtru DPF
stisknutím spínače DPF na
přístrojovém panelu (otáčky motoru se
zvýší přibližně na 1600 ot/min).

3) Jakmile bude regenerace dokončena,
otáčky motoru klesnou na volnoběh
a všechny kontrolky zhasnou. 

3. Výběr požadavků regenerace filtru DPF
Operátor si může zvolit následující
požadavky regenerace filtru DPF:

1) Normální regenerace (doba
regenerace: cca 15 min)

2) Kompletní regenerace (doba
regenerace: cca 25 min)
Stiskněte a přidržte spínač DPF po
dobu 5 sekund nebo déle.

4. Regenerace DPF zakázána
Regenerace filtru DPF je zakázána za
následujících podmínek:
1) Když je sešlápnut pedál plynu.
2) Když je vozidlo v pohybu.
3) Když je zařazena poloha „F“ nebo „R“.

POZNÁMKA:

Jestliže saze nahromaděné ve filtru DPF do-
sáhnou úrovně 5, proveďte regeneraci oka-
mžitě. Regeneraci byste měli provést na
vodorovném a dobře větraném místě,
s aktivovanou parkovací brzdou. Když saze
nahromaděné ve filtru DPF dosáhnou úrov-
ně 6, indikace zaplnění DPF a výstražná
kontrolka DPF budou blikat současně
a regenerace nebude možná. V takovém pří-
padě kontaktujte autorizovaného prodejce.
Uvedená doba regenerace je doba, kterou
trvá úplné zahřátí motoru.
Jestliže motor není úplně zahřátý, doba po-
třebná pro regeneraci bude delší.
Jestliže normální regeneraci provedete
10krát po sobě, po 11té jednotka ECU vynutí
kompletní regeneraci.

MOM2970
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UKAZATEL ZÁTĚŽE (TYP MOTORU 
ZD30) (VOLITELNÉ)

Na displeji ukazatele zátěže se projeví hmot-
nost cca 10 kg (22 lbs).

Když displej při žádné zátěži nezobrazuje
0 kg, kalibrujte displej níže uvedeným postu-
pem (nastavení nuly).

1. Stiskněte a přidržte tlačítko FN5, aby se
zobrazil ukazatel zatížení.

2. Tiskněte tlačítko FN3 (vždy klesne o -10 kg)
na 0 kg.

(Poznámka, FN3: vždy klesne o -10 kg.
FN2: vždy stoupne o +10 kg.)

3.  Stiskněte a přidržte tlačítko FN5 pro návrat
na zobrazení ukazatele zatížení.

POZNÁMKA:

Rozsah zobrazované hmotnosti sahá až po
maximální zátěž.

Ukazatel zatížení nezobrazuje zápornou hod-
notu (0 kg či méně).

MOM2919EU

Ukazatel rychlosti/ukazatel zátěže
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PŘEPRAVA VYSOKOZDVIŽNÉHO 
VOZÍKU

VÝSTRAHA:

1. Nakloňte nezatížený sloupec co nejvíce
dozadu. 
Jestliže je z vozu demontována sestava
sloupce, vyjíždějte rampu pouze se
závažím vpředu a sjíždějte ji s přední
částí vozu vpředu.
Je to kvůli tomu, aby poháněná kola
měla dostatečnou trakci.

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. Vůz nenakládejte ani nevykládejte za
deště, pokud nejsou rampy opatřeny
protiskluzovým povrchem.

6. Používejte upevňovací body a pevně
upevněte vysokozdvižný vozík
k plošině s nákladem.

7. Při nadzvedávání vysokozdvižného
vozíku používejte zvedací body.

8. Vypněte spínač zapalování a vyjměte
klíč.
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ZVEDÁNÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO 
VOZÍKU

VÝSTRAHA:

Tuto metodu používejte jen jako poslední
východisko pro posun vozu, pokud
normální pracovní použití vyžaduje
opakované zvedání. Trvalá zvedací zařízení
musejí být namontována na vozíku.
Obraťte se na autorizovaného prodejce,
který vám sdělí další podrobnosti.

Při zvedání celého vysokozdvižného vozu
zajistěte ocelová lana (s dostatečnou
nosností) do otvorů na levé a pravé straně
příčného nosníku vnějšího sloupce a použijte
otvory na levé a pravé straně horního povrchu
závaží.

MOM1034

VÝSTRAHA:

 Ujistěte se, že ocelová lana nezasahují
během zvedání vysokozdvižného vozíku
do horního krytu.

 Ujistěte se, že ocelová lana i zvedací za-
řízení jsou dostatečně silná pro bezpeč-
né zvednutí vozu, neboť vysokozdvižný
vůz je velice těžký.

 Ke zvedání vozu nepoužívejte rám kabi-
ny (horní kryt).

 Při zvedání vozu nevstupujte pod něj.
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DEMONTÁŽ VIDLIC

UPOZORNĚNÍ:

Níže uvedenou operací smí provádět pouze
vyškolený, kvalifikovaný a zkušený
personál.

1. Zvedněte sloupec vertikálně asi
o 200 mm.

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 vůz a trochu nakloňte sloupec
dopředu, až vidlice dosednou na zem.

5. Když jsou vidlice odpojeny od vozu, vozem
opatrně zacouvejte.

6. Instalaci proveďte v opačném pořadí než
demontáž.

MOM8814 MOM8824

VYBRÁNÍ
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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.

Pokud nemáte k dispozici montážní jámu ani
kladku, musíte přední stranu vidlicového
vozíku nadzvednout zvedákem, abyste
dosáhli na krytky podpěry sloupce.

1. Než vozík nadzvednete zvedákem,
odstraňte z něj náklad.

2. Když vozík zvedáte zvedákem, řidič musí
být mimo vozík.
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.

3. Než vozík zvednete zvedákem, zablokujte
zadní kola, aby se nemohla nečekaně
otočit.

1. Demontujte hydraulické hadice (zvedací
hadici, vratnou hadici atd.) a pak uzavřete
zátkou jejich otvory.

MOM8815

MOM8825
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UPOZORNĚNÍ:

Otočte spínač zapalování 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.

2. 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.

Vezměte na vědomí, že hmotnost sloupce
může být v rozsahu 1075 až 2425 kg
(správnou hmotnost vašeho sloupce vám
sdělí autorizovaný prodejce).

Dbejte na to, aby kladky a jeřáb měly
dostatečnou nosnost.

MOM8816
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3. Demontujte šrouby krytky podpěry sloupce
a pak demontujte krytku podpěry sloupce
z přední nápravy umístěné za vnitřními
stranami předních pneumatik.

UPOZORNĚNÍ:

Pozdějším pochybám předejdete tím, že
dočasně znovu nainstalujete krytky
podpěry sloupce (horní, dolní, levá a pravá)
na jejich místa na sestavě sloupce.

DEMONTÁŽ (POKRAČOVÁNÍ)

4. Demontujte pojistné šrouby čepu a pak
demontujte čepy zajišťující válec pro
náklon k sestavě sloupce.

5. Nastartujte motor 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.

6. Kladkou zvedněte sestavu sloupce nahoru
a mimo vidlicový vozík a pak ji vodorovně
spusťte na bloky..

MOM8817

Krytka podpěry sloupce

Diferenciál

MOM8818

Pojistný šroubPojistný šroub

Čep

MOM8826
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UPOZORNĚNÍ:

 Dbejte na to, abyste nepoškodili brzdové
potrubí atd., když zvedáte nebo
přesouváte sestavu sloupce mimo
vozidlo.

 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.

 Vždy dbejte na to, aby sestava sloupce
pevně dosedla na rovný a pevný povrch
poté, co byla demontována.

7. Když je sestava sloupce a vozíku
demontována jako jednotka, demontujte
sestavu vozíku ze sloupce následovně:

 Upevněte zvedací lano nebo nylonový
závěs k vozíku a zvedněte pomocí kladky.

 Odpojte zvedací řetězy na zvedacím spoji
a nastavovací šroub na straně sloupce
a pak umístěte uvolněné zvedací řetězy
na vozík.

 Posuňte vozík dolů a vytáhněte jej z dolní
strany vnitřního sloupce.

UPOZORNĚNÍ:

Nedovolte, aby se sestava sloupce
zachytila o zvedací řetěz, když demontujete
vozík z vnitřního sloupce.
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ZAJIŠTĚNÍ VOZÍKU PRO 
PŘEPRAVU

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.
Vozík musí nakládat pouze speciálně
vyškolený personál.

Před nakládáním vozíku pečlivě určete
správné rozměry / jmenovité hodnoty
a příslušná bezpečnostní opatření.

Když pomocí popruhů uchycujete vozíky
opatřené sloupcem, použijte háky s okem
namontované na horním příčníku sloupce
a také tažný kolík. Viz ilustraci nahoře
(upevnění vozíků opatřených sloupcem
pomocí klínů a popruhů) a uprostřed
(upevnění vozíků neopatřených sloupcem
pomocí klínů a popruhů).

Když přepravujete vozíky neopatřené
sloupcem, uvažte vozík popruhem vpředu
s využitím střechy. Viz prostřední obrázek.

Na obrázku je vyznačena přibližná poloha
těžiště (center of gravity, CoG).

MOM8820 MOM8821 MOM8822
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FUNKČNÍ TESTY

Tato ilustrace zobrazuje závěsný bod
přídavných zařízení, jež lze namontovat
a demontovat.

Funkční testy se provádějí ke kontrole, zda
vysokozdvižný vůz funguje správně i po
převozu (po zemi nebo po 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
autorizovaného prodejce. 

Položky

1. Ty, které jsou uvedeny v každodenní péči. 

2. Dynamické testy 

2-1) Test mobility (jízda a manévrování) 

Ujistěte se, že se vůz pohybuje ve směru
udávaném řadicí pákou a funguje správně,
když zatáhnete nebo uvolníte parkovací brzdu.
Zkontrolujte také správné a uspokojivé
fungování řízení. 

Zvedněte a spusťte zkušební náklad. 

2-2) Test stohování 

Zvedněte zkušební náklad do maximální výšky
sloupce a spusťte jej maximální rychlostí,
několikrát jej přitom zastavte a ujistěte se, že
zastavuje plynule. 

MOM2356a

Závěsný bod

MOM2357aEU

Bod zaháknutí

Vpředu

Vzadu
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2-3) Test rychlosti spouštění 

Zkontrolujte, zda maximální rychlost spouštění
nepřekračuje 0,6 m/s (měřením rychlosti). 

3. Zkouška udržení nákladu 

Zkontrolujte rychlost, s jakou se sloupec
samovolně spouští (100 mm / 10 min max).

Zkontrolujte rychlost, s níž se nakláněcí válec
samovolně naklání dopředu (max. 5 stupňů /
10 min).

TAŽNÁ TYČ

Tažnou tyč používejte jen tehdy, je-li nutno
pomoci s taháním nebo vyproštěním vozu
z příkopu nebo ze zaklesnutí.

VÝSTRAHA:

Nikdy nepoužívejte tažnou tyč na tahání
vysokozdvižného vozu či jiných vozidel.

UPOZORNĚNÍ:

 Vždy se ujistěte, že je tažná tyč zcela
zasunuta, dokud se zarážka nedotkne
závaží. Tím se sníží možnost vyklouznutí
tyče.

 Tažná tyč není tažný ani vlečný čep a ani
spoj, a měla by se používat jen jako
doplněk při těchto operacích.

 Když používáte ocelová lana, lana nebo
řetězy k tažení nebo vlečení předmětu,
ujistěte se, že jsou všechny součásti
v dobrém stavu a nepoškozené.

 Tažná lana či řetězy vždy veďte tak,
abyste nezpůsobili žádný náraz, prudké
pohyby, které by způsobily uklouznutí
tažné tyče, její ohnutí či poškození.

 Pokud tažná tyč nebo tažné zařízení
sklouzne, vysune se nebo se poškodí,
ukončete operaci a vyměňte poškozený
díl nebo zastavte tento typ operace.MOM2358a

Zarážka

Protiváha
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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 

Na konci pracovního dne vysokozdvižný vozík
zkontrolujte. Vždy zaparkujte na určeném
místě. Pod pneumatiky vložte bloky, aby se
vysokozdvižný vozík nemohl sám od sebe
rozjet. Zkontrolujte vůz kvůli úniku vody a oleje
a jiným závadám. 

Karoserii a okolí sedadla operátora udržujte
čisté. Zvykněte si vždy udržovat
vysokozdvižný vozík čistý. 

VÝSTRAHA:

Jakmile zjistíte závadu, uvědomte osobu
zodpovědnou za údržbu a přijměte řádné
postupy pro nápravu nebo si vyžádejte
provedení oprav od autorizovaného
prodejce. Nepoužívejte vysokozdvižný
vozík, dokud není závada opravena.

MOM0027 MOM0028a

Prostor kolem sedačky 
operátora udržujte v čistotě.
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DLOUHODOBÉ USKLADNĚNÍ 

Když provoz vysokozdvižného vozíku na určité
období zcela přerušíte, přijměte následující
opatření a skladujte vysokozdvižný vozík na
suchém místě. 

Servis před uskladněním

1. Promažte vysokozdvižný vozík podle
„Harmonogramu promazávání“. Vyměňte
olej a potřete všechny odhalené části
hydraulických válců mazivem odolným
vůči korozi. 

2. Zcela vypusťte chladicí vodu nebo naplňte
chladič nemrznoucí kapalinou, aby motor
nezamrzl. 

3. Pro ochranu vnitřních stěn válce proti
korozi demontujte zapalovací svíčky
z benzínových motorů a vstřikovací trysky
z dieselových a nastříkejte do válců menší
množství oleje. Pak motor několikrát
protočte startérem, aby se olej rozvedl po
válcích. Nakonec vraťte zpět svíčky nebo
vstřikovací trysky. 

4. Demontujte baterii, nabijte ji a skladujte ve
vnitřních prostorách v oblastech
s minimálním rizikem požáru. 

5. Když chcete uskladnit benzínový vůz [platí
i pro vozy s duálním palivem (LPG)] na
delší dobu, nechte motor běžet na
volnoběh, dokud nevypotřebujete benzín.
Jinak by se zbývající benzín rozkládal
a přeměnil se na pryžovitou látku, jež by
ztížila nastartování motoru. 

Servis vysokozdvižného vozíku při 
uskladnění. 

1. Pravidelně kontrolujte specifickou
hmotnost a hladinu elektrolytu. Podle
potřeby nabijte a dolijte. 

2. Kontrolujte různé části vysokozdvižného
vozíku kvůli korozi nebo skvrnám. Tyto
oblasti vyčistěte a potřete činidlem proti
korozi. 

POZNÁMKA:

 Když nelze vysokozdvižný vozík skladovat
uvnitř, zaparkujte jej na rovné zemi.
Překryjte jej nepromokavou plachtou nebo
ochranným krytem. 

 Při skladování po dlouhou dobu
kontaktujte autorizovaného prodejce.

Servis po uskladnění 

1. Odstraňte protikorozní mazivo
z obnažených oblastí hydraulických válců. 

2. Zkontrolujte promazání všech částí
vysokozdvižného vozu a hladinu chladicí
vody. Pokud zjistíte nečistoty nebo je
hladina nízká, vyměňte chladicí kapalinu
nebo dolijte po předepsanou hladinu. 

3. Kontrolujte hladinu elektrolytu
a specifickou hmotnost. Než baterii vrátíte
zpět do vysokozdvižného vozu, je nutno ji
zcela dobít. Při zapojování kabelů baterie
se ujistěte, zda je kladný a záporný pól
správně zapojen. 

4. Pro promazání vnitřních stěn válců
demontujte žhavicí svíčky z benzínových
motorů a vstřikovací trysky z dieselových
motorů a vstříkněte do válců menší
množství motorového oleje. Pak motor
několikrát protočte startérem, aby se olej
řádně rozvedl po válcích, pak vraťte svíčky
nebo vstřikovací trysky zpět. 

MOM0029
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LIKVIDACE SOUČÁSTÍ 
A MATERIÁLŮ

5. Jakmile motor nastartuje, ujistěte se, že
nesvítí kontrolka tlaku oleje, a dále
zahřívejte motor tak, aby byly jednotlivé
části motoru dostatečně zaběhnuty.
Zkontrolujte také přístroje, kontrolky
a výstražné kontrolky, zda fungují správně. 

6. Postupujte podle pokynů uvedených výše
v této příručce v kapitole „Funkční testy“. 

VÝSTRAHA:

 Použité díly a materiály, jako je motorový
olej, chladicí kapalina s dlouhou
životností, lak, hadry, elektrolyt a baterie
zlikvidujte v souladu s platnými
ustanoveními místních zákonů
a vyhlášek.

 Také se poraďte s autorizovaným
prodejcem. 

MOM2346
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Nastavení prodloužení opěradla ........................154

Nastavení sedadla .......................................15, 151
Nastavení tlumiče sedadla podle 
hmotnosti řidiče ................................................15
Ovládací páka nastavení dopředu adozadu .....15

Název součástek ....................................................1
Než otevřete kryt motoru při kontrole či údržbě, 
otevřete zadní okno ............................................147

O

Ochrana proti slunci (volitelná) ...........................150
Olej

Objem motorového oleje ................................143
Objem paliva aoleje ........................................142

Opatření pro chladné ateplé počasí .....................87
Opatření pro používání modelu LPG ...................68
Otevírání/zavírání dveří zevnitř ..........................145
Otevírání/zavírání dveří zvnějšku .......................145
Otevření dveří se dvěma panty ..........................145
Ovládací páka ......................................................30

P

Palivo
Objem paliva aoleje ........................................142

Parametry ...........................................................137
Parkování

Páka parkovací brzdy .........................27, 67, 110
Zastavování aparkování ...................................76

Počítadlo hodin ..............................................44, 59
Podvozek akarosérie ..........................................110
Poloha řadicí páky ..........................................40, 57
Přeprava ...............................................................77
Přeprava vysokozdvižného vozíku .....................157
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Příjezdní úhel, odjezdový úhel aprůjezd ................ 8
Přístroje aovladače ........................................ 36, 53

R

Rádio (volitelné) ................................................. 150
Regulátor rychlosti ventilátoru aregulátor 
teploty (volitelný) ................................................ 149
Režim rozeznání řidiče .................................. 45, 61
Režim správce ............................................... 46, 62

Ř

Řízení
Volant ............................................................... 19

S

Schéma .............................................................. 123
Schéma hydraulického obvodu .......................... 121
Schránka na návod kpoužití ................................. 18
Sedadlo typu Deluxe (volitelné) ......................... 151
Sériové číslo podvozku .........................................IV
Sklon opěradla ..................................................... 16
Sklopení opěradla ................................................ 16
Specifikace olejů/maziv ...................................... 135
Spínač

Spínače aovladače .......................................... 21

Spínač nastavení citlivosti plynu ..........................60
Spínač vodorovného naklánění (volitelné) ...........35
Spínač změny maximální rychlosti (volitelné) ......59
Spínače osvětlení interiéru apředních/zadních 
stěračů umístěné na stropě ................................149
Správa zbývající doby LPG ..................................48
Startování

Startování aprovoz ...........................................64
Startování vznětového motoru .............................65

T

Tabulka nákladu ....................................................IV
Tažná tyč ............................................................166

U

Ukazatel zátěže (typ motoru ZD30) (volitelné) ...156
Umístění štítků .......................................................9
Uskladnění vysokozdvižného vozíku .................167

Ú

Údržba ................................................................103

V

Ventilační otvory pro vzduch/topení ...................150
Vidlice ...................................................................77
Vykládání .............................................................78
Výstražné kontrolky ........................................38, 55
Výstražné symboly LCD .................................39, 56

Z

Zadní okno se zámkem ventilace .......................147
Zámek horního panelu .........................................86
Zámek otevření/zavření zadního okna ...............146
Zastavování aparkování .......................................76
Zatáčení ...............................................................76
Změna zobrazení měřiče ......................................51
Zobrazení načasování údržby ........................44, 60
Zobrazení při závadách ..................................40, 57
Zpětné zrcátko .....................................................20
Zrcátko

Zpětné zrcátko .................................................20
Zvedání vysokozdvižného vozíku .......................158
Zvláštní provozní podmínky ...................................9

Ž

Žárovky ..............................................................142
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