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1 Předmluva
Tento manuál je návodem pro provoz a údržbu vysokozdvižných vozíků.

Než začnete testovat, provozovat nebo opravovat vysokozdvižný vozík,
důkladně si přečtěte tento manuál a seznamte se se všemi instrukcemi.

Popisy, ilustrace a specifikace obsažené v tomto manuálu se týkají
vysokozdvižných AGV se sériovými čísly platnými v době tisku.

Vozíky podléhají neustálému vývoji. Grafická znázornění uvedená v tomto
manuálu se mohou nepatrně lišit od vlastního provedení vozíku. Výrobce si
vyhrazuje právo na úpravu provedení, vybavení a technických vlastností bez
předchozího upozornění a aniž by mu tím vznikly závazky.

Neautorizované kopírování a zapůjčování tohoto materiálu je přísně zakázáno.

PŘEČTĚTE SI MANUÁL
Než začnete vozík provozovat nebo se pustíte do jeho údržby, pročtěte si
tento manuál. Potom, co jste si tento manuál pročetli, uložte jej na bezpečné
suché místo pro pozdější použití.
Vozík může způsobit závažné nehody, pokud nejste se způsobem jeho
provozování dostatečně seznámeni a pokud neznáte pokyny pro jeho provoz
a údržbu.
Pro objednání dalších výtisků tohoto manuálu se prosím spojte se svým
prodejcem.
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2 Jak číst tento manuál

2.1 Bezpečnostní značky
Toto jsou popisky vztahující se k bezpečnosti používané v tomto dokumentu.

NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ značí nebezpečí s vysokou mírou rizika, které, pokud mu není
zamezeno, způsobí zranění nebo smrt.

VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ značí nebezpečí se střední mírou rizika, které, pokud mu není
zamezeno, může způsobit vážné zranění nebo smrt, nebo poškození Vašeho
stroje.

UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ značí nebezpečí s nízkou mírou rizika, které, pokud mu není
zamezeno, může způsobit lehké nebo středně těžké zranění, nebo poškození
Vašeho stroje.

POZNÁMKA: Poznámky se využívají pro poukazování na důležité informace a
užitečné rady.

2.2 Symboly a zkratky
Symboly nebezpečí
Tyto symboly poukazují na nebezpečné situace nebo činnosti. Symboly se
používají pro výstrahu před situacemi, které mohou způsobit škody na životním
prostředí nebo osobní zranění.

Popiska všeobecného nebezpečí

Nebezpečí výbuchu nebo požáru

Nebezpečí baterie
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Nebezpečí leptání

Elektrické nebezpečí

Nebezpečí laserového paprsku

Symboly zakázaných činností
Tyto symboly se používají při výstrahách a upozorněních na činnosti, kterých je
třeba se vyvarovat. Symboly zakázaných činností jsou uvedeny níže.

Zákaz kouření

Omezený nebo zakázaný přístup

Všeobecný symbol zakázané činnosti

Nedotýkat se

Symboly nezbytných úkonů
Tyto symboly se používají při výstrahách a upozorněních na činnosti, které je
nezbytné provést. Symboly nezbytných úkonů jsou uvedeny níže.

Noste ochranné brýle

Všeobecný symbol nezbytného úkonu
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2.3 Interaktivní odkazy
Interaktivní odkazy se vztahují k verzi příručky v .pdf

Text zahrnuje interaktivní odkazy na kapitoly, obrázky a tabulky. Například:

Obrázek 1: Přehled štítků a nálepek na vozíku zobrazuje štítky a nálepky 
vozíku s jejich umístěním. Pro podrobnější informace o štítcích a nálepkách 
vozíku, viz PŘÍLOHA A: Štítky.
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3 Bezpečnostní pokyny

3.1 Bezpečnostní pokyny pro průmyslové
vozíky

Vozíky splňují nezbytné požadavky směrnice 2006/42/ES o strojním zařízení a
směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě. Vozík je vyprojektován
a proveden v souladu s evropskými bezpečnostními normami EN ISO 3691-1,
EN 16307-1, EN 1175-1 a EN 12895. Nejdůležitější nařízení a směrnice jsou
zmíněné v tomto návodu.

Jelikož se nařízení pro koncové uživatele liší zem od země, seznamte se s
nařízeními a normami platnými ve Vaší zemi.

Prosím kontaktujte svou prodejní organizaci pro další informace o vozících a/
nebo školení.

3.2 Elektromagnetická kompatibilita
Vozík splňuje nezbytné požadavky směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické
snášenlivosti. Vozík byl otestován podle normy EN 12895.

VAROVÁNÍ
Neprovádějte žádné úpravy elektrických zařízení vozíku bez výslovného
svolení výrobce. Úpravy elektrických zařízení mohou ovlivnit
elektromagnetickou kompatibilitu a tím snížit provozní bezpečnost.

3.3 Neionizující záření

VAROVÁNÍ
Přídavná zařízení (např. radiové vysílače, čtečky a sběrné systémy RFID),
které mohou vyzařovat neionizující záření mohou způsobit zranění osobám,
zejména pak osobám s aktivními nebo neaktivními zdravotními implantáty.
Jestliže budou taková přidávaná zařízení nainstalována po schváleném
uvedení do provozu, musí být splněny pokyny dodavatele. Ujistěte se, že
tato zařízení nemohou zranit žádnou osobu.
Připevněte výstražné cedulky upozorňující na nebezpečí neionizujícího
záření na vozík.

3.4 Hluk
Směrnice 2006/42/ES o strojním zařízení stanovuje zodpovědnosti výrobce
měřit hlukové emise stroje a oznamovat jejich výsledky.

Průměrná hladina hluku (LpA) vozíku, které může být obsluha vozíku
vystavena, byla změřena v úrovni uší obsluhy vozíku podle postupu pro typovou
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zkoušku uvedenou v normách EN 12053+A1 a EN ISO 4871. Tyto výsledky jsou
uvedeny v kapitole Technické parametry.

Během provozu vozíku mohou nastat vyšší úrovně tlaku zvuku podle různých
metod provozu, účinků okolí a jiných zdrojů zvuku. Povšimněte si, že tato norma
a uvedené výsledky testů nelze použít pro měření v provozu za účelem
každodenního vystavení obsluhy hluku. Tyto výsledky lze pouze použít ke
srovnání údajů o hluku s podobnými stroji.

Směrnice 2003/10/ES o fyzikálních faktorech (hluku) stanovuje zodpovědnosti
zaměstnavatele pro ochranu jeho pracovníků.

Skutečná data o hlukových emisí musí být získána zkušebními jízdami vozíku
na místě, kde se bude vozík provozovat a kde obsluha vozíku bude vykovávat
svou pravidelnou každodenní činnost. Z tohoto měření lze vypočítat denní
vystavení.

• Pokud hladina hluku překročí spodní hranici expozice 80 dB(A), musí
zaměstnavatel poskytnout pracovníkům individuální ochranu sluchu.

• Pokud hladina hluku dosáhne nebo překročí horní hranici expozice 85 dB(A),
je třeba používat individuální ochranu sluchu.

3.5 Vibrace
Směrnice 2006/42/ES o strojním zařízení stanovuje zodpovědnosti výrobce
měřit vibrace stroje a oznamovat jejich výsledky.

Vibrace u tohoto vozíku byly měřeny v souladu s postupem pro typovou zkoušku
uvedenou v normě EN 13059+A1. Tyto výsledky jsou uvedeny v kapitole
Technické parametry.

Této normy a uvedených výsledky testů nelze být použito pro měření v provozu
za účelem každodenního vystavení obsluhy vibracím. Tyto výsledky lze pouze
použít ke srovnání údajů o hluku s podobnými stroji.

Vibrační směrnice 2002/44/EC stanovuje zodpovědnosti zaměstnavatele pro
ochranu jeho pracovníků.

Skutečná data o vibracích musí být získána zkušebními jízdami vozíku na
místě, kde se bude vozík provozovat a kde obsluha vozíku bude vykovávat svou
pravidelnou každodenní činnost. Z tohoto měření lze vypočítat denní vystavení.

• Mezní hodnota denního vystavení pro 8hodinovou dobu je 1,5 m / s2 (metrů
za sekundu na druhou).

• Provozní hodnota denního vystavení pro 8hodinovou dobu je 0,5 m / s2
(metrů za sekundu na druhou).

V případě, že jsou provozní hodnoty překročeny, musí zaměstnavatel zavést
opatření pro snížení vystavení na minimum a poskytnout informace a proškolení
pracovníkům, kteří jsou vystaveni rizikům mechanických vibrací.

3.6 Pokyny pro dohled nad pracovištěm
• Před odesláním je každý vozík důkladně prověřen, aby se zajistilo, že je

vozík bez závad a plně vybavený. Ihned po obdržení vozík důkladně
prověřte na jakékoliv poškození, ke kterému mohlo dojít během dopravy.

• Než začnete vozík provozovat, pročtěte si provozní pokyny a jejich obsah.
• Obsluhu vozíku proškolte v provozování, bezpečnosti a údržbě vozíku.

Copyright © 2019 UniCarriers Europe AB. Veškerá práva vyhrazena. 13 (118)

Návod k obsluze



• Ujistěte se, že se všichni řídí pokyny o provozu a údržbě a bezpečnostními
nařízeními.

3.7 Bezpečnost práce
• Udržujte vozík čistý a provozuschopný.
• Provádějte denní a týdenní údržbové prohlídky dle pokynů v návodu údržby

a dle harmonogramu, pro prevenci závad a provozních chyb.
• Pokud si všimnete závad nebo nedostatků, které mohou nepříznivě ovlivnit

bezpečný provoz vozíku, vyřaďte vozík z provozu, dokud nebudou závady
nebo nedostatky opraveny.

• Pokud dojde k poruše, nastavte napájení vozíku do polohy OFF (vypnuto) a
informujte dozor.

• Neprovádějte na vozíku opravy bez souhlasu dozoru pracoviště.
• Při provozování vozíku jste sami zodpovědní za svou vlastní bezpečnost a

za bezpečnost vašeho prostředí.
• Neprodleně informujte dozor pracoviště o nehodách nebo zraněních.

Nepřemisťujte vozík z polohy kde došlo k nehodě.
• Vozík používejte pouze pro účely, pro které je určen.
• Nepřetěžujte vozík.

3.8 Požadavky na obsluhu vozíku
• Minimální věk 18 let
• Dostatečné fyzické (např. dobrý sluch a zrak) a mentální schopnosti pro

provoz vozíku bez rizika
• Přiměřené proškolení: plná znalost pokynů pro provoz, bezpečnost a údržbu
• Písemné povolení dozoru pracoviště k provozu vozíku
• Znalost a zvládnutí jízdních a provozních funkcí vozíku
• Pokud je doporučena, používejte ochrannou bezpečnostní obuv

3.9 Nouzové postupy
• Pokud se vozík převrací, držte se volantu a varujte ostatní. Dejte pozor na

rozlití kyseliny baterie.
• Pokud se stroj porouchá, vozík zastavte a otočte startovacím spínačem do

polohy OFF (vypnuto). Vozík se nesmí znovu používat až do doby, než je
opraven osobou autorizovanou dozorem.

• V případě požáru stiskněte tlačítko nouzového zastavení, odpojte dobíjecí
zástrčku a varujte ostatní.
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3.10 Stabilita

VAROVÁNÍ
Pokud vozík není stabilní, může způsobit nebezpečnou nehodu.
Vozík provozujte vždy se zvedacím rámem a pojezdem vidlí v dolní poloze.
Pokud je vozík provozován s vysunutými částmi zdvihacího rámu, stává
méně stabilním.
Neprovozujte vozík s nevycentrovaným nákladem.
Nezvedejte náklad, který není vycentrován na středu vidlí.
Nepřetěžujte vozík.

3.10.1 Těžiště
Těžiště je bod objektu, skrze který rovnoměrně působí tíha. Pokud je tvar
objektu pravidelný, nachází se těžiště v jeho geometrickém středu. Pokud tvar
pravidelný není, může být těžiště na kterékoliv straně geometrického středu.

Když vysokozdvižný vozík zvedá náklad, mají vysokozdvižný vozík a náklad
nové, společné těžiště.

POZNÁMKA: Nemá-li náklad pravidelný tvar, umístěte nejtěžší část vedle
zvedacího vozíku na střed vidlí.

Tyto body mají vliv na těžiště a na stabilitu vysokozdvižného vozíku s nákladem.

• Rozměry, hmotnost, tvar a poloha nákladu
• Výška zdvihaného nákladu
• Úhel dopředného nebo zpětného sklonu
• Rozměry a hmotnost baterie ve vozíku
• Použití volitelného zařízení, které lze z vozíku odebrat
• Dynamické síly způsobené zatáčením, zrychlováním nebo brzděním vozíku
• Stav a kvalita povrchu, po kterém se vozík pohybuje
• Vliv větru, pokud je vozík provozován venku

Tyto body mají také vliv při sundávání nákladu z vozíku. Prázdný vysokozdvižný
vozík se na stranu převrací snadněji než naložený vysokozdvižný vozík s
nákladem v dolní poloze.

3.10.2 Nosnost vysokozdvižného vozíku
Nosnost vysokozdvižného vozíku je uvedena na štítku nosnosti. Je to
definováno podle hmotnosti a vzdálenosti středu nákladu. Vzdálenost středu
nákladu uvedená na štítku nosnosti je vodorovná vzdálenost mezi předkem vidlí
nebo nákladovou stranou připojeného zařízení a svislá vzdálenost od vršku
vidlí. Údaj o nosnosti platí tehdy, když je těžiště nákladu umístěno ve standardní
vzdálenosti středu nákladu uvedené na štítku nosnosti.

VAROVÁNÍ
Vysokozdvižný vozík neprovozujte, pokud jeho štítek nosnosti neudává
nosnost vozíku.
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3.11 Práce v nebezpečném prostředí
Neprovozujte standardní vozík ve výbušné atmosféře. Pro tento druh prostředí
se vyrábí speciální vozíky. Pro obstarání vozíku speciálně navrženého a
vybaveného pro nebezpečné podmínky se spojte s prodejcem vozíků.

3.12 Opravy a konstrukční úpravy

VAROVÁNÍ
Jakmile bude tento produkt nabízen na trhu, nemůže být výrobce
zodpovědný za úpravy, které provedl koncový zákazník, ani za jejich
následky, kterými může dojít ke změně shody produktu se značením CE.

Aby bylo dodržováno prohlášení o shodě EC vystavené původním výrobcem
vozíku, nesmějí se na motorizovaném průmyslovém vozíku bez předchozího
písemného souhlasu původního výrobce vozíku, jeho oprávněného zástupce
nebo jejich následníka provádět žádné úpravy, např. změny výkonu, stability
nebo bezpečnostních požadavků na vozík. Toto se týká změn, které mají např.
dopad na brzdy, řízení a viditelnost, a přidávání odpojitelných přídavných
zařízení. Pokud výrobce nebo jeho nástupce schválí úpravu nebo změnu, musí
výrobce nebo jeho nástupce rovněž schválit odpovídající změny na štítku
nosnosti, nálepkách, značkách a v provozních a údržbových manuálech.

Pokud koncový uživatel zajistí úpravu nebo změnu bez předchozího písemného
souhlasu původního výrobce, jeho oprávněného zástupce nebo nástupce, musí
koncový uživatel:

• zajistit, aby úprava nebo změna byla navržena, testována a implementována
odborným(i) technikem(y) v oblasti průmyslových vozíků a jejich bezpečnosti

• uchovat trvalý záznam o zhodnocení rizika, návrhu, testu(tech) a
implementaci úprav nebo změn

• schválit a provést příslušné změny na štítku(cích) nosnosti, nálepkách,
značkách a v návodu

• umístit na dobře viditelné místo na vozíku štítek uvádějící způsob, jakým byl
vozík upraven nebo změněn, spolu s datem úpravy nebo změny a názvem a
adresou organizace, která tyto úkony provedla, a

• vypracovat nové prohlášení o shodě a podepsat je, pokud to bude nutné.

Copyright © 2019 UniCarriers Europe AB. Veškerá práva vyhrazena. 16 (118)

Návod k obsluze



4 Provozní prostředí

4.1 Povrchové nároky
Vozík používejte v suchých vnitřních prostorách se zásadně pevným, hladkým,
rovným a upraveným povrchem podle normy DIN 15185-1.

4.2 Únosnost podlahy
Kombinovaná hmotnost vozíku a nákladu nesmí přesáhnout únosnost podlahy.

4.3 Provozní teplota
Okolní provozní teplota vozíku je +5...+25°C. Vozík lze provozovat krátkodobě
při teplotě 0...+45°C. Doporučená vlhkost je 30 ... 95% (bez kondenzace).

Vysoké provozní teploty mohou snížit výkon vozíku.

UPOZORNĚNÍ
Nezajíždějte s vlhkým vozíkem do mrazicího skladu! Nechejte vozík nejprve
uschnout! Pokud zajedete s vlhkým vozíkem do mrazicího skladu, bude
hrozit riziko selhání funkce v důsledku nashromáždění ledu!

4.4 Vliv větru
Vliv větru může působit na stabilitu vozíku během zvedání, pokládání nebo
převážení nákladů s velkým povrchem. Lehké náklady vystavené vlivu větru
musí být zajištěny, aby nesklouzly nebo nespadly.

4.5 Osvětlení
Vozík využívejte jen na pracovištích kde je zajištěno dostatečné osvětlení a
viditelnost. V oblastech kde není dostatečné osvětlení nebo viditelnost
používejte volitelné zařízení pro zajištění lepších pracovních podmínek.

4.6 Pojezdové cesty
Provozujte vozík na pojezdových cestách, které jsou určeny pro provoz vozíků.
Veškeré náklady přechovávejte pouze v určených oblastech.

4.7 Otevřený prostor
Vozík musí mít dostatek prostoru pro pohyb s ohledem na konstrukce ve výšce.
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Před projížděním uliček a skrz dveře se ujistěte, že je zde pro vozík, náklad a
pro osobu obsluhující vozík dostatek místa.

UPOZORNĚNÍ
Vždy používejte vozík s bezpečným odstupem od nakládacích plošin nebo
můstků.

4.8 Rampy
Osoba používající vozík ve svahu nebo na rampě musí mít povolení od dozoru
pracoviště.

Sklon rampy nesmí překročit změřené hodnoty uvedené v kapitole Technické
parametry. V místech kde jsou tyto hodnoty překročeny, použijte výstražné
štítky.

VAROVÁNÍ
Všechny typy vozíku nelze používat na rampách. Ujistěte, že vozík lze
provozovat na rampách.
Neprovozujte vozík na šikminách ani rampách se sklonem nad 15 %.

Buďte obzvláště opatrní při provozu vozíku po rampě. Pokud je vozík naložený,
pojíždějte po rampách s nákladem ve směru do kopce.

Pro zajištění správné funkce řízení a brzd je nezbytné, aby přilnavost rampy
byla odpovídající přilnavosti standardní podlahy.

UPOZORNĚNÍ
Na rampě neotáčejte volantem prudce. Hrozí riziko převrácení.

4.9 Nakládací můstky
Před nakládáním nebo skládáním vždy zkontrolujte nosnost a upevnění můstku.

Pokud je třeba s vozíkem najet na jiné vozidlo, vždy se ujistěte, že se toto
vozidlo během této procedury nemůže dát do pohybu.

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte vozík po okrajích nakládacího můstku. Hrozí riziko převrácení.

4.10 Výtahy
Osoba dohlížející na pracoviště musí dát souhlas s použitím výtahu pro
přepravu vozíku mezi jednotlivými podlažími.
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UPOZORNĚNÍ
Při vjíždění do nebo vyjíždění z výtahu nenechte do výtahu vstupovat další
osoby. Než se výtah dá do pohybu uvolněte pro aktivaci parkovací brzdy
plynový pedál a otočte klíčovým spínačem/startérem do polohy OFF
(vypnuto).

Celková váha vozíku, nákladu a osoby obsluhující vozík nesmí překročit
maximální nosnost výtahu.

Při vjíždění vozíkem do výtahů a jiných úzkých prostor jezděte vždy nákladem
napřed.
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5 Všeobecné informace

5.1 Zamýšlené využití
Nízkopodlažní zdvihací vozík – Tento vozík je čtyřkolový elektrický paletový
vozík s multifunkčním ovládacím panelem určený k ježdění, řízení a manipulaci
s nákladem. Je určen pro přepravu vyzvednutého zboží po rovných plochách ve
vnitřních prostorech. Zboží lze vyzvedávat na paletách nebo v rolovacích
kontejnerech z první úrovně odebírání. Je-li vozík vybaven možností odebírání z
druhé úrovně, lze druhou úroveň odebírání dosáhnout postavením se na
zvedací plošině nebo vystoupáním po stupátkách v přední a zadní části kabiny
obsluhy. Vozík je také vhodný pro přepravu palet v podobném provozním
prostředí. Maximální nosnost a vzdálenost středu nákladu jsou uvedeny na
štítku nosnosti vozíku.

5.2 Zakázané použití
Nepoužívejte vozík

• Pro přepravu nebo zvedání lidí
• K přepravě nebo zvedání nestabilních nákladů
• K přepravě nebo zvedání poškozených nákladů
• K přepravě nebo zvedání volně zavěšených nákladů
• K přepravě nebo zvedání rozlomených palet
• K tažení jiného vozíku
• K tlačení, vlečení nebo bočnímu posunu nákladů na zemi
• V prostředí s nedostatečnou únosností podlahy
• V prostředí s rizikem výbuchu (prostředí ATEX)
• V prostředí s výbušnými látkami
• Jako nastavitelnou pracovní plošinu
• Jako stoupací rám nebo žebřík
• Je-li údržba vozíku opomíjena
• V případě poškození vozíku
• Pod jste pod vlivem omamných látek
• S otevřenými nebo odpojenými kryty

5.3 Identifikační štítky na vozíku

UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že jsou všechny štítky a nálepky na vozíku čitelné a bezpečně
upevněné.
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Obrázek 1: Přehled štítků a nálepek na vozíku

1. Typový štítek
2. Kapacitní štítek
3. Štítek typu baterie
4. Nálepka všeobecného nebezpečí
5. Nestoupejte na výstražné nálepky

6. Nálepka zvedacího háku
7. Nálepka plnicího víčka nádrže na hyd-

raulický olej
8. Štítek rychlý průvodce může být

odstraněn

Obrázek 1: Přehled štítků a nálepek na vozíku zobrazuje štítky a nálepky 
vozíku s jejich umístěním. Pro podrobnější informace o štítcích a nálepkách 
vozíku, viz PŘÍLOHA A: Štítky.

Typ a štítky nosnosti vozíku zahrnují:

• Značka CE
• Název a adresa výrobce
• Označení vozíku
• Model vozíku
• Sériové číslo
• Rok výroby
• Minimální a maximální hmotnost baterie (kg)
• Napětí svorek baterie (V)
• Jmenovitý výkon (kW)
• Certifikovaná nosnost (kg) a vzdálenost středu nákladu (mm)
• Hmotnost vozíku v nenaloženém stavu v provozuschopném stavu bez

baterie (kg)

POZNÁMKA: Pokud jsou štítek nebo nálepka poškozeny, nahraďte je novými,
identickými. Když objednáváte novou nálepku, do objednávky uveďte sériové
číslo vozíku.
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5.4 Přehled vozíku
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Obrázek 2: Přehled vozíku

1. Bezpečnostní zařízení
2. Přihrádka na baterie

3. Kabina obsluhy
4. Zařízení pro manipulaci s nákladem

Viz podrobný popis v následujících sekcích.

5.4.1 Bezpečnostní zařízení
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56
Obrázek 3: Bezpečnostní zařízení

1. Tlačítko nouzového zastavení
2. Klíčový spínač/startér
3. Slyšitelná zvuková výstraha

4. Brzdový pedál pro nouzové zabrzdění
5. Plošina snímající přítomnost operátora
6. Viditelné výstražné světlo (volitelné)

Viz podrobný popis dále v této příručce.
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5.4.2 Přihrádka na baterie
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Obrázek 4: Přihrádka na baterie

1. Baterie
2. Kryt baterie
3. Západka baterie

4. Konektor baterie
5. Zámek krytu baterie

POZNÁMKA: Před zavřením krytu baterie se ujistěte, že západka baterie a
páčka zajištění baterie jsou v uzamčené poloze. Viz sekce 9.2.2 Zavřete kryt
baterie.

Obrázek 5: Konektor baterie

Použijte konektor baterie pro odpojení baterie od vozíku a připojení k nabíječce.
Konektor baterie pro odpojení baterie od vozíku použijte také při výměně
baterie.

5.4.3 Kabina obsluhy

5.4.3.1 Plošina snímající přítomnost operátora
Vozík je vybaven plošinou snímající přítomnost operátora. Abyste mohli
pracovat s vozíkem, musíte stát na plošině oběma nohama. Jsou k dispozici dva
typy plošiny: pevná plošina a zvedací plošina. Zvedací plošina usnadňuje
odebírání předmětů na druhé rovině regálu.
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Obrázek 6: Pevná plošina a zvedací plošina

5.4.3.2 Provozní zařízení
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Obrázek 7: Provozní zařízení

1. Ovládací panel
2. Multifunkční volant

3. Volitelné ovládací prvky na opěradle
4. Plošina operátora
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5.4.3.3 Ovládací panel
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Obrázek 8: Přehled ovládacího panelu

1. Tlačítko nouzového zastavení
2. Klíčový spínač/startér
3. Standardní displej

4. Klávesnice pro standardní displej
(volitelná)

Tabulka 1: Řídicí funkce

Řízení Popis funkcí

Tlačítko nouzového
zastavení

Stisknutím tlačítka nouzového zastavení odpojíte napájení
vozíku. Otočte tlačítkem ve smyslu hodinových ručiček, aby se
uvolnilo. Tlačítko nouzového zastavení použijte pouze v případě
nouze.
Uvědomte si, že vozík pak zastaví velmi prudce!
Nepoužívejte tlačítko nouzového zastavení namísto klíčového
spínače/startovacího spínače!

Klíčový spínač/startér Vozík je vybaven vyjímatelným klíčovým spínačem: Otočte
klíčového spínačem ve smyslu hodinových ručiček, aby se
zapnul elektrický systém vozíku. Po použití otočte klíčovým
spínačem proti směru otáčení hodinových ručiček, aby se
elektrický systém vozíku vypnul. Když hodláte opustit vozík,
vyjměte klíče.
Alternativně může být vozík vybaven systémem kódů PIN. Tento
systém zahrnuje klávesnici a nevyjímatelný startovací spínač,
který nahrazuje klíčový spínač. Otočte startovacím spínačem ve
smyslu hodinových ručiček, aby se zapnul elektrický systém
vozíku. Na displeji vozíku se zobrazí dotaz na kód PIN. Kód PIN
zadávejte pomocí klávesnice. Po použití otočte startovacím
spínačem proti směru otáčení hodinových ručiček, aby se
elektrický systém vozíku vypnul.
Polohy klíčového spínače/startovacího spínače jsou:
• 0 = Napájení vypnuto (některá elektronická zařízení mohou

být nadále napájena)
• I = napájení zapnuto, úsporný režim (ECO)
• I = napájení zapnuto, profesionální režim (PRO)
Více informací k provozním režimům naleznete v sekci
5.4.3.3.1 Provozní režimy.

Standardní displej Informace o displeji vozíku naleznete v sekci
5.4.3.3.3 Standardní displej.

Klávesnice pro standardní
displej (volitelná)

Použijte tato tlačítka pro zadání kódu PIN. Informace o systému
kódů PIN naleznete v sekci 5.4.3.3.4 Klávesnice pro standardní
displej (volitelná).
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5.4.3.3.1 Provozní režimy

2

1

3

Obrázek 9: Provozní režimy

1. Napájení vypnuto
2. Napájení zapnuto, úsporný režim

3. Napájení zapnuto, profesionální režim

Vozík může být provozován ve dvou provozních režimech.

• Úsporný režim (ECO). Jedná se o snadný provozní režim vozíku pro
příležitostnou obsluhu vozíku, pro proškolování a dlouhé provozní směny
vozíku. V úsporném režimu vozík nereaguje okamžitě na náhlé vstupy
obsluhy vozíku a pohyb vozíku je tak plynulejší. V tomto režimu je provoz
vozíku ekonomičtější než v profesionálním režimu.

• Profesionální režim (PRO). Jedná se o profesionální režim ovládání vozíku
pro zkušené řidiče vozíků. V profesionálním režimu vozík reaguje na vstupy
obsluhy vozíku rychleji než v úsporném režimu. V tomto režimu mohou
zkušení operátoři vozíku obsluhovat vozík intenzivněji.

Pro volbu provozního režimu použijte klíčový spínač/startér, viz
obrázek 9: Provozní režimy.

5.4.3.3.2 Displej vozíku

1

2

Obrázek 10: Displej vozíku

1. Standardní displej 2. Barevný displej (volitelný)
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5.4.3.3.3 Standardní displej

5

4

1

2

3

Obrázek 11: Standardní displej

1. Úroveň nabití baterie
2. Ikonka baterie
3. Provozní hodiny, systémové zprávy a

kódy chyb

4. Ikonka nástroje
5. Indikátor alarmu

Na standardním displeji jsou znázorněny následující informace:

1 Úroveň nabití baterie
Indikace stavu baterie ukazuje úroveň nabití baterie.
Deset černých proužků indikuje plně nabitou baterii.

Obrázek 12: Plně nabitá baterie

Jakmile úroveň nabití baterie klesne na dva proužky, zbývající proužky a ikonka
baterie společně s indikátorem alarmu začnou blikat, čímž indikují nízkou
úroveň nabití baterie, viz obrazek 13: Dva poslední blikající proužky, ikonka
baterie a indikátor alarmu. Baterie by měla být brzy dobita.

POZNÁMKA: Pokud úroveň nabití baterie klesne na dva proužky, provozní
rychlost se omezí.
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Obrázek 13: Dva poslední blikající proužky, ikonka baterie a indikátor alarmu

Jakmile úroveň nabití baterie klesne na jeden proužek, zbývající proužek a
ikonka baterie společně s indikátorem alarmu jsou znázorněny jako blikající v
indikátoru. Baterie je téměř prázdná a musí být okamžitě nabita.

Obrázek 14: Poslední blikající proužek, ikonka baterie a indikátor alarmu

2 Ikonka baterie
Stabilní ikonka baterie udává, že je úroveň nabití baterie dostačující. Blikající
ikonka baterie udává, že by měla být baterie brzy dobita. Nabití baterie viz
sekci 8.4 Nabijte baterii.

3 Provozní zprávy, systémové zprávy a kódy chyb

Provozní hodiny
Provozní hodiny vozíku jsou zobrazeny ve spodní části displeje.

Obrázek 15: Provozní hodiny vozíku

Systémové zprávy
Systémové zprávy jsou zobrazeny ve spodní části displeje.
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• ECO = zvolený úsporný režim

Obrázek 16: Systémové zprávy

Kód chyby
Kódy chyby jsou zobrazeny ve spodní části displeje.
Kód je numerickou hodnotou, která může představovat informace, varování
nebo alarm.

Pokyny pro řešení chybových situací, viz Kapitola 10 Řešení problémů.

V kódu:

• První číslice udává(jí) zdroj chyby (30xxxx).
• Písmeno uprostřed indikuje typ chyby (xxAxxx).
• Zbytek číslic udává vlastní kód chyby (xxx223).

Obrázek 17: Kód chyby a blikající indikátor alarmu

4 Ikonka nástroje
Ikona nástroje označuje chybu.
Pokyny pro řešení chybových situací, viz Kapitola 10 Řešení problémů.

5 Indikátor alarmu
Červené světlo označuje alarm. Začne-li indikátor blikat, přestaňte vozík
okamžitě používat a kontaktujte servis.
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Obrázek 18: Kód chyby a blikající indikátor alarmu

5.4.3.3.4 Klávesnice pro standardní displej (volitelná)

1

5

2

6

4

3

Obrázek 19: Klávesnice pro standardní displej (volitelná)

1. Kód PIN 1
2. Kód PIN 2
3. Kód PIN 3

4. Kód PIN 4
5. Opustit / Esc
6. Enter

Vyžaduje kód PIN od dozoru. Pomocí klávesnice zadejte PIN kód, viz Kapitola
7.3.3 Aktivace vozíku pomocí kódu PIN (volitelný).
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5.4.3.3.5 Barevný displej (volitelný)

KM/H

PRO

1 2
Obrázek 20: Barevný displej

1. Displej vozíku 2. Displejová ovládací tlačítka

POZNÁMKA: Vyčkejte po zapnutí napájení vozíku a před zahájením jízdy, dokud
se na displeji vozíku nezobrazí hlavní náhled.

5.4.3.3.6 Displejová ovládací tlačítka

2

36

4

5 1

Obrázek 21: Displejová ovládací tlačítka

1. Pohyb vzhůru / kód PIN 1
2. Pohyb vpravo / kód PIN 2
3. Pohyb dolů / kód PIN 3

4. Pohyb vlevo / kód PIN 4
5. Opustit / Esc
6. Enter

Pomocí klávesnice zadejte PIN kód, viz Kapitola 7.3.3 Aktivace vozíku pomocí
kódu PIN (volitelný).

Copyright © 2019 UniCarriers Europe AB. Veškerá práva vyhrazena. 31 (118)

Návod k obsluze



5.4.3.3.7 Hierarchie displejových nabídek vozíku

ECO: easy performance mode for occasional usage. Reduces power 
consumption. PRO: efficient performance mode for professional 
operators.

KM/H

PIN

1

3

24

12345H SERVICE
Hydraulic functions

disabled

Type

Serial number

Hours

Next maintenance in

Next annual inspection

PS12DF

123456

76h

0h

-

Traction Controller

Display

EPS

LOP18C0M24 1.42  

NA14DIS 1.08.03

LOP18EPS22 0.21

SW

SW

SW

HW

HW

HW

Hours

Code Hours BDI Count

10A8100
8A205
25W203
8A205

25A224
8A154

9A250
10A8100

76h
76h
76h
76h

76h
76h

76h
76h

77
50
67
68

79
79

79
79

0.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

1
1
2
1

2
1

1
1

76h
Last reset 37h

8G7800CE401e

0F2795

Obrázek 22: Hierarchie displejových nabídek vozíku

5.4.3.3.8 Hlavní náhled displeje vozíku

KM/H

4

5

1

3

2

Obrázek 23: Hlavní náhled displeje vozíku

1. Indikace stavu baterie
2. Ikony displeje vozíku
3. Ukazatel parkovací brzdy

4. Prostřední informační oblast
5. Zóna zpráv

V normálních provozních podmínkách hlavní náhled displeje vozíku zobrazuje
indikaci stavu baterie a prostřední informační oblast spolu s ukazatelem
rychlosti a směru.
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POZNÁMKA: Snímky displeje v této příručce obsahují jako příklady anglické 
zprávy. Jazyk displeje lze změnit pomocí nástroje TruckTool. Spojte se se 
servisním personálem. Dostupné jazyky displeje viz PŘÍLOHA B: Jazyky 
displeje vozíku.

5.4.3.3.9 Ikony displeje vozíku
Pokud displej vozíku zobrazuje hlášení, zobrazí se na displeji vozíku ikony.
Ikonky se liší podle typu hlášení. V následující tabulce jsou znázorněny různé
ikonky.

Tabulka 2: Ikony displeje vozíku

Ikona Popis

Ikona alarmového hlášení (červená)

Ikona výstražného hlášení (žlutá)

Ikona informačního hlášení (modrá)

Výstražná ikonka údržby (žlutá)

Ikona výstrahy teploty (žlutá)

Ikonka úsporného režimu (ECO)

PRO

Ikonka profesionálního režimu (PRO)

5.4.3.3.10 Indikace stavu baterie
Indikace stavu baterie ukazuje úroveň nabití baterie.

Deset zelených proužků indikuje plně nabitou baterii.

Pokud úroveň nabití baterie klesne na dva proužky, barva zbývajících proužků
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se změní na žlutou. Rovněž se zobrazí ikonka s vykřičníkem na žlutém pozadí v
levém dolním rohu displeje vozíku, která indikuje nízký stav vybití baterie, viz
obrázek 24: Nízká úroveň nabití baterie. Jakmile se indikace vybití baterie
změní na žlutou, je třeba baterii dobít, jak nejdříve je to možné.

POZNÁMKA: Když se indikace stavu baterie změní na žlutou, dojde k omezení
provozní rychlosti.

Recharge battery
Battery voltage low

KM/H

Obrázek 24: Nízká úroveň nabití baterie

Pokud úroveň nabití baterie klesne na jeden proužek, barva zbývajících proužků
se změní na červenou. Rovněž se zobrazí ikonka s vykřičníkem na červeném
pozadí v levém dolním rohu displeje vozíku, viz obrázek 24: Nízká úroveň nabití
baterie. Když se indikace stavu baterie změní na červenou, baterie je téměř
prázdná a je nutno ji ihned dobít.

POZNÁMKA: Když se indikace stavu baterie změní na červenou, vypnou se
hydraulické funkce a je možná pouze omezená rychlost pohonu.

Recharge battery
Battery voltage critical

KM/H

Obrázek 25: Úroveň nabití baterie je téměř na nule
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5.4.3.3.11 Prostřední informační oblast

KM/H

1

2

2

Obrázek 26: Přehled prostřední informační oblasti

1. Indikace rychlosti 2. Indikace směru jízdy

V normálním provozním stavu prostřední informační oblast zobrazuje indikaci
rychlosti. Navíc je prostřednictvím dvou šipek pohybujících se kolem středové
informační oblasti indikován směr jízdy vozíku. Vždy ukazují na směr, kam se
vozík pohybuje nebo bude pohybovat. Pokud není nastaven směr jízdy, šipky
blikají. Pokud směr jízdy nastaven je, šipka zvoleného směru jízdy je vybarvena
neprůhlednou modrou barvou a šipka druhá zešediví.

5.4.3.3.12 Ukazatel parkovací brzdy
Ukazatel parkovací brzdy je zobrazen v levém dolním rohu displeje vozíku.
Parkovací brzda se zapne automaticky, když vozík zastaví.

KM/H

Obrázek 27: Přehled ukazatele parkovací brzdy

5.4.3.3.13 Zóna zpráv
Důležité informace o použití vozíku jsou znázorněny ve spodní části displeje.

Informační hlášení
Informační hlášení dává pokyny obsluze vozíku v případech, v nichž vozík
nepracuje předpokládaným způsobem. V případě, že se vyskytne informační
hlášení, barva pruhů v hlavním náhledu se změní na modrou a v levém dolním
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rohu displeje vozíku se zobrazí informační ikona na modrém pozadí. Informační
hlášení je zobrazeno ve spodní části displeje. Viz obrázek 28: Hlavní náhled s
informačním hlášením.

must be released
Accelerator lever

KM/H

Obrázek 28: Hlavní náhled s informačním hlášením

Výstražné hlášení
V případě, že se vyskytne výstražné hlášení, barva pruhů v hlavním náhledu se
změní na žlutou a v levém dolním rohu displeje vozíku se ikonka na žlutém
pozadí. Ikonka se různí podle typu výstražného hlášení, viz seznam ikonek v
sekci 5.4.3.3.9 Ikony displeje vozíku. Výstražné hlášení je zobrazeno ve spodní
části displeje. Viz obrázek 29: Hlavní náhled s výstražným hlášením.

KM/H

Lighten traction use
High temperature

Obrázek 29: Hlavní náhled s výstražným hlášením

Alarmové hlášení
V případě, že se vyskytne alarmové hlášení, barva pruhů v hlavním náhledu a
pozadí prostřední informační oblasti se změní na červenou a v levém dolním
rohu displeje vozíku se zobrazí ikonka vykřičníku na červeném pozadí. V
prostřední informační oblasti je indikace rychlosti nahrazena příslušným
alarmovým hlášením.

Alarmové hlášení je zobrazeno ve spodní části displeje. Viz obrázek 30: Hlavní
náhled s alarmovým hlášením.
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Internal alarm
Call Service

08A223

Obrázek 30: Hlavní náhled s alarmovým hlášením

Valarmovém hlášení:

• První číslice udává(jí) zdroj chyby (30xxxx).
• Písmeno uprostřed indikuje, že jde o alarm (xxAxxx).
• Zbytek číslic udává vlastní kód chyby (xxx223).

Fatální chyba nebo komunikační chyba
Pokud displej vozíku detekuje fatální chybu (například poškozenou paměť),
obsluze se zobrazí hlášení o fatální chybě. Viz obrázek 31: Fatální chyba. V
případě fatální chyby se spojte se servisním personálem.

Obrázek 31: Fatální chyba

V případě komunikačního problému s ovladačem vozidla se obsluze zobrazí
hlášení o komunikační chybě. Viz obrázek 32: Komunikační chyba. V případě
komunikační chyby se spojte se servisním personálem.
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Obrázek 32: Komunikační chyba

Dotaz kód PIN (volitelný)
Vozík lze nakonfigurovat do režimu dotazování na kód PIN. Režim dotazování
na kód PIN vyžaduje, aby obsluha zadala kód PIN, než bude schopna vozík
provozovat. Vyžaduje kód PIN od dozoru.

Kód PIN má 5 číslic a číslice jsou od 1 do 4. Kód PIN se zadává do systému
prostřednictvím Pohybových/PIN kód tlačítek, viz sekce 5.4.3.3.6 Displejová
ovládací tlačítka.

PIN

1

3

24

Obrázek 33: Náhled dotazu na kód PIN

Pro naprogramování nových kódů PIN kontaktujte servisní personál.

Spánkový režim
Pokud je vozík nastaven, aby využíval spánkový režim, když je nečinný,
zahrnují náhledy displeje vozíku také náhled spánkového režimu.

Ve spánkovém režimu displej vozíku zobrazuje stav baterie a provozní hodiny,
viz obrázek 34: Spánkový režim se stavem nabití baterie a provozními
hodinami.
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12345H

Obrázek 34: Spánkový režim se stavem nabití baterie a provozními hodinami

Servisní režim
Náhled servisního režimu se zobrazuje na displeji vozíku, když servisní
personál během servisu vozík deaktivoval, a vozík nelze provozovat.

SERVICE
Hydraulic functions

disabled

Obrázek 35: Servisní režim

5.4.3.3.14 Výběrový náhled
Výběrový náhled
V zobrazení výběru můžete přistupovat k pokynům, zobrazit základní informace
o stavu vozíku a upravit určitá nastavení.

Pro vstup do výběrového náhledu stiskněte v hlavním náhledu displeje vozíku
Enter.

Pro návrat do hlavního náhledu stiskněte tlačítko Esc.
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2 31

Obrázek 36: Výběrový náhled

1. Pokyny
2. Informace o vozíku

3. Nastavení jasu

Výběrový náhled zobrazuje tři ikony: pokyny, informace o vozíku a nastavení
jasu.

Pro přesun výběru z jedné ikony na jinou používejte tlačítka Pohyb vlevo/
vpravo. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko Enter. Pro návrat do hlavního
náhledu stiskněte tlačítko Esc.

Náhled pokynů

ECO: easy performance mode for occasional usage. Reduces power 
consumption. PRO: efficient performance mode for professional 
operators.

Obrázek 37: Náhled pokynů

Náhled pokynů poskytuje obsluze vozíku pokyny. Procházejte stránky pomocí
Pohyb vlevo/vpravo.

Copyright © 2019 UniCarriers Europe AB. Veškerá práva vyhrazena. 40 (118)

Návod k obsluze



Náhled informací o vozíku

Type

Serial number

Hours

Next maintenance in

Next annual inspection

PS12DF

123456

76h

0h

-

Traction Controller

Display

EPS

LOP18C0M24 1.42  

NA14DIS 1.08.03

LOP18EPS22 0.21

SW

SW

SW

HW

HW

HW

Hours

Code Hours BDI Count

10A8100

8A205
25W203
8A205

25A224

8A154

9A250

10A8100

76h

76h
76h
76h

76h

76h

76h

76h

77

50
67
68

79

79

79

79

0.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

1

1
2
1

2

1

1

1

76h

Last reset 37h

8G7800CE401e

0F2795

Obrázek 38: Náhled informací o vozíku (strany 1-3)

Náhled informací o vozíku poskytuje informace o vozíku, jako jsou verze
softwaru a hardwaru, data o používání a servisu a historii chyb. Procházejte
stránky pomocí Pohyb vlevo/vpravo.

Strana servisních dat udává počet hodin zbývajících do další údržby. Pokud čas
údržby již minul, před počtem hodin se zobrazí znaménko minus ukazující kolik
hodin uplynulo od doby kdy se měla provést údržba.

Historie chyb udává posledních 10 chyb, ke kterým došlo při provozu vozíku.
Pro posouvání protokolu chyb, stiskněte Procházet nahoru/dolů. Nejnovější
chyba je zobrazena v seznamu nahoře. Počet chybových kódů narůstá, i když
se v systému opakuje stejná chyba několikrát za sebou. Když nastane nová
chyba, v seznamu přibude nový řádek.

Náhled nastavení jasu

Obrázek 39: Náhled nastavení jasu
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V náhledu nastavení jasu může obsluha upravit jas displeje vozíku.

Jas upravujte pomocí Pohyb vlevo/vpravo.

Pro uložení nastavení stiskněte Enter. Pokud chcete změny zrušit a opustit
náhled nastavení jasu, stiskněte Esc.

5.4.3.4 Multifunkční volant
Používejte volant k řízení vozíku pravou nebo levou rukou nebo oběma rukama.
Volant se automaticky vrátí do střední polohy, jakmile jej uvolníte.

5

1
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Obrázek 40: Ovládací prvky volantu

1. Plynový pedál pro levou ruku
2. Plynový pedál pro pravou ruku
3. Páčka pro zvedání a snižování vidlí

4. Páčka pro zvedání a snižování vidlí
(zvedací plošina, je-li relevantní)

5. Tlačítka klaksonu
6. Brzdový pedál pro nouzové zabrzdění

Tabulka 3: Řídicí funkce

Řízení Popis funkcí

Plynový pedál Plynový pedál můžete ovládat pravou nebo levou rukou nebo
oběma rukama. Čím více plynový pedál stlačíte, tím vyšší bude
rychlost jízdy. Plynový pedál se automaticky vrátí do střední
polohy, jakmile jej uvolníte. Otočte plynový pedál opačným
směrem pro hladké zabrzdění.
Oba plynové pedály lze použít současně za účelem regulace
rychlosti a směru vozíku. Je-li například levý plynový pedál
stlačen zcela dopředu a pravý plynový pedál napůl dozadu,
vozík jede dopředu poloviční rychlostí, nebo jsou-li oba plynové
pedály stlačeny zcela dopředu, vozík jede při plné rychlosti.
POZNÁMKA: Plynový pedál používejte opatrně.

Páčka pro zvedání a
snižování vidlí

Zatáhněte za páčku pro zvednutí vidlí. Zatlačte na páčku pro
snížení vidlí.

Páčka pro zvedání a
snižování vidlí (zvedací
plošina, je-li relevantní)

Tato páčka má 2 možné funkce:
• Vozík s pevnou plošinou: vytáhněte páčku nahoru pro

zvednutí vidlic. Zatlačte na páčku pro snížení vidlí.
• Vozík se zvedací plošinou: vytáhněte páčku nahoru pro

zvednutí plošiny. Zatlačte na páčku pro snížení plošiny.
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Řízení Popis funkcí

Tlačítka klaksonu Stiskněte tlačítko, aby se ozval výstražný signál.

Brzdový pedál pro nouzové
zabrzdění

Stiskněte tlačítko pro aktivaci funkce silného zabrzdění motoru.
POZNÁMKA: Rychlost vozíku se rychle sníží. Pouze pro případ
nouze!

UPOZORNĚNÍ
Neotáčejte multifunkčním volantem, pokud se vozík nepohybuje. Mohlo by to
zapříčinit nerovnoměrné opotřebení pohonného kola.

5.4.3.5 Opěradlo

1

2

Obrázek 41: Opěradlo

1. Sedadlo (volitelné) 2. Ovládací prvky na opěradle (volitelné)

5.4.3.5.1 Sedadlo (volitelné)

Obrázek 42: Sedadlo

Vozík má nastavitelné sedadlo.

Sklopné sedadlo lze použít jako sedadlo nebo jako opěradlo, které činí provoz
vozíku ergonomičtější.
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5.4.3.5.2 Volitelné ovládací prvky na opěradle

3

2

1

Obrázek 43: Volitelné ovládací prvky na opěradle

1. Tlačítko nouzového zastavení
2. Stiskněte tlačítka pro pohyb vozíku do-

předu a dozadu

3. Stiskněte tlačítka pro zvedání a snižo-
vání vidlí

Popis ovládacích prvků Funkce

Tlačítko nouzového zastavení Stisknutím tlačítka nouzového zastavení odpojíte napájení
vozíku. Otočte tlačítkem ve smyslu hodinových ručiček, aby
se uvolnilo.
Tlačítko nouzového zastavení použijte pouze v případě
nouze.
Uvědomte si, že vozík pak zastaví velmi prudce!
Nepoužívejte tlačítko nouzového zastavení namísto
klíčového spínače/startovacího spínače!

Stiskněte tlačítka pro pohyb
vozíku dopředu a dozadu

Stiskněte tlačítka pro pohyb vozíku dopředu a dozadu.
Uvolněte tlačítko pro zastavení vozíku.
VAROVÁNÍ! Dávejte pozor na pohybující se vozík.
Nebezpečí rozdrcení!

Stiskněte tlačítka pro zvedání a
snižování vidlí

Stiskněte tlačítka pro zvedání a snižování vidlí. Uvolněte
tlačítko pro zastavení vidlí.
VAROVÁNÍ! Dávejte pozor na pohybující se vidle.
Nebezpečí rozdrcení!

5.4.3.6 Zařízení pro manipulaci s nákladem

5.4.3.6.1 Standardní vidle
Vozík lze objednat se standardními vidlemi o délce 900 až 3600 mm.
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Obrázek 44: Standardní vidle

5.4.3.6.2 Sloupová plošina
Vozík, který je vybaven jednoduchým zvedacím rámem, lze použít ke zvedání a
přepravu palet, má nosnost až 1 200 kg a maximální výška zvedání činí 850
nebo 1 200 mm. Nastavitelná výška zvedání zajišťuje ergonomické zvedání.

Pokud výška zdvihu přesahuje 300 mm, rychlost jízdy je omezena na polovinu.

Snížení sloupové plošiny se automaticky zastaví ve výšce 300 mm. Chcete-li
pokračovat ve snižování, uvolněte a znovu aktivujte spouštěcí páku.

Obrázek 45: Vozík se sloupovou plošinou

5.4.3.6.3 Nůžková plošina
Vozík, který je vybaven s nůžkovou plošinou, lze použít ke zvedání a přepravu
palet, má nosnost až 2 000 kg a maximální výška zvedání činí 850 mm.
Nastavitelná výška zvedání zajišťuje ergonomické zvedání.

Pokud výška zdvihu přesahuje 300 mm, rychlost jízdy je omezena na polovinu.

Snížení sloupové plošiny se automaticky zastaví ve výšce 300 mm. Chcete-li
pokračovat ve snižování, uvolněte a znovu aktivujte spouštěcí páku.
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Obrázek 46: Vozík s nůžkovou plošinou

1. Vozík nůžkové plošiny 2. Páčka nůžkové plošiny

5.4.3.6.4 Opěrný štít (volitelný)
Ochranný štít poskytuje obsluze vozíku ochranu před náhlým pohybem nákladu.

Ochranný štít se mírně liší v závislosti na zařízení pro manipulaci s nákladem.

Obrázek 47: Nosná plošina
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6 Před provozem

6.1 Denní údržba před provozem
Každodenní údržba je pro provoz vozíku zásadní. Denní údržbu provádějte před
zahájením provozu vždy důsledně. Seznam denních úkonů údržby naleznete v
sekci 8.2.3 Denní údržba.

Denní údržbu mohou rovněž provádět osoby bez profesionálního vyškolení na
údržbu vozíků.

Než začnete vozík provozovat, ujistěte se, že je baterie plně nabitá.

6.2 Nastavení volantu
Než začnete s obsluhou vozíku, upravte si volant.

1

22

1

Obrázek 48: Nastavení volantu

1. Zajišťovací páčka 2. Volant

Nastavení volantu:

1. Pro uvolnění volantu zatáhněte za zajišťovací páčku.
2. Podržte páčku pro nastavení volantu na správnou výšku.
3. Uvolněte páčku pro zajištění volantu ve správné výšce.

UPOZORNĚNÍ
Neupravujte nastavení volantu během provozu vozíku.
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6.3 Nastavte sedadlo (volitelné)
1 2

Obrázek 49: Sedadlo

1. Sedadlo 2. Stavěcí knoflík

Chcete-li změnit výšku sedadla:
1. Zatáhněte za stavěcí kolík a posuňte sedadlo nahoru nebo dolů.
2. Uvolněte kolík.
3. Chcete-li sedadlo použít jako opěradlo, nadzvedněte je.

UPOZORNĚNÍ
Aby se předešlo zranění, neupravujte nastavení sedadla během provozu
vozíku.
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7 Provozní pokyny

7.1 Všeobecné provozní pokyny

UPOZORNĚNÍ
Než začnete vozík provozovat, procvičte si řízení a ovládání vozíku na
bezpečném místě.

• Na křížení tras a při otáčení s vozíkem jeďte pomalu.
• Zacházejte s vozíkem zodpovědně a vždy ho udržujte pod kontrolou.
• Vyvarujte se prudkých rozjezdů a zastavení.
• Volant a brzdu ovládejte s plynule.
• Pokud je podlaha kluzká, např. kvůli vlhkosti, omezte rychlost.
• Buďte obzvláště opatrní při provozu vozíku po svažujícím se povrchu.
• Nepřejíždějte přes uvolněné předměty ležící na podlaze.
• Při pohybu vozíku udržujte náklad spuštěný dolů.
• Náklad nezvedejte vyjma případů, kdy ho skládáte do stohu.
• Buďte obzvláště opatrní, když:

– Se v pracovní oblasti vyskytují další osoby nebo objekty.
– Náklad zhoršuje výhled.
– Používání vozíku v úzkých uličkách. Ujistěte se, že je dost prostoru pro

vozík i náklad.

7.1.1 Dopravní pravidla
Udržujte si dobrý výhled ve směru jízdy a zachovávejte dostatečné
bezpečnostní odstupy.

Dodržujte dopravní předpisy a omezení rychlosti.

Neprovozujte vozík mimo soukromý pozemek bez příkazu nebo povolení
dohledu pracoviště. Mimo soukromý pozemek se vozík musí řídit všeobecnými
pravidly silničního provozu a dopravními předpisy.

Pokud je rám nějakých dveří tak úzký, že je vyloučeno, aby jím mohly projet dva
vozíky vedle sebe, projíždějte jeho prostředkem.

Pokud se dva vozíky setkají v úzké uličce nebo na křižovatce dvou uliček,
přednost má vozík naložený.

UPOZORNĚNÍ
Když je to třeba, použijte klakson, abyste při provozu vozíku varovali lidi ve
svém okolí.

7.1.2 Jak předcházet nehodám
Vždy provozujte vozík odpovědně a přihlížejte k účinkům, které různé náklady,
provozní rychlosti a podmínky mají na vozík. Při neopatrném provozu vozíku se
může vozík převrátit a způsobit nehodu.

• Nepřetěžujte vozík.
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Nosnost vozíku je uvedena na kapacitním štítku: nemanipulujte s náklady
těžšími, než je uvedeno.

• Nepoužívejte vozík po okrajích doků, ramp nebo plošin.
• Kapacita podlahy je dostatečná.
• Ujistěte se, že vaše rychlost je v zatáčkách dost pomalá.
• Ujistěte se, že vaše rychlost při používání vozíku na drsném nebo kluzkém

povrchu je dost pomalá.
Voda, písek, led, bahno atd., mohou způsobit, že povrch je kluzký.

• Ujistěte se, že vaše rychlost je při přemisťování širokých nákladů dost
pomalá.

• Situaci, kdy je nutno zabrzdit a snížit rychlost předvídejte s dostatečným
předstihem.

• Nenaklánějte zvednuté náklady dopředu.
• Nezvedejte náklady, které jsou nakloněné dopředu.
• Neotáčejte vozík na rampách ani ve svahu.
• Nenakládejte ani neskládejte náklady na rampách ani na svahu.
• Ujistěte se, že náklad je stabilní a vycentrovaný.
• Udržujte těžiště dole.

Více informací o těžišti naleznete v sekci 3.10.1 Těžiště.
• Při pohybu vozíku udržujte vidle spuštěné dolů.
• Nepřejíždějte s vozíkem přes uvolněné předměty.
• Povšimněte si, že vozík bez nákladu se překlopí snadněji, než vozík s

nákladem ve spuštěné poloze.

7.1.3 V případě překlopení vozíku
Pokud se vozík začíná překlápět.

1. Nepokoušejte se vyskočit z vozíku.
2. Držte ruce pevně na volantu.
3. Držte nohy na podlaze vozíku.
4. Opřete se opačným směrem od nárazu.
5. Opřete se dopředu směrem k volantu.

7.2 Jak vozík provozovat

7.2.1 Jak vstupovat a vystupovat z kabiny obsluhy
Přístup do kabiny obsluhy je jednoduchý a ergonomický; vstup a výstup je
jednoduchý, aby se předešlo zbytečným pohybům obsluhy.

UPOZORNĚNÍ
Při vstupování do kabiny obsluhy nebo vystupování dávejte vždy pozor na
své postavení.

UPOZORNĚNÍ
Používejte vhodnou obuv, abyste zabránili uklouznutí. Nemějte na botách
olej.
Pokud je doporučena, používejte ochrannou bezpečnostní obuv.
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UPOZORNĚNÍ
Vaše ruce musí být čisté a suché.

7.2.2 Provozní poloha

1

2

Obrázek 50: Ergonomická provozní poloha

Chcete-li provozovat vozík v režimu jízdy,

1. postavte se na plošinu operátora oběma nohama.
2. Oběma rukama držte kouli volantu.
3. Za jízdy držte své tělo zcela uvnitř obrysů vozíku.

Nastavte správně volant, aby jste zajistili ergonomickou provozní polohu, viz
sekce 6.2 Nastavení volantu.

7.2.3 Směr jízdy

Obrázek 51: Směr jízdy vpřed

• Chcete-li jet vpřed, pohybujte vozík ve směru volantu.
• Jízda vzad je jízda ve směru na stranu vidlí.
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7.3 Jak vozík aktivovat

7.3.1 Aktivujte vozík pomocí klíčového spínače
1. Zasuňte klíčový spínač.
2. Otočte klíčovým spínačem do polohy ECO nebo PRO.

Vozík je aktivován a je připraven k použití.

Více informací viz část 5.4.3.3.1 Provozní režimy.

7.3.2 Deaktivujte vozík pomocí klíčového spínače
1. Zaparkujte vozík na bezpečném místě.
2. Počkejte, dokud se pohyb vozíku nezastaví.
3. Otočte klíčovým spínačem do polohy OFF (vypnuto).
4. Vyjměte klíčový spínač, aby se zabránilo neoprávněnému použití.

UPOZORNĚNÍ
Než necháte vozík bez dozoru, vždy jej zaparkujte na bezpečném místě tak,
aby nepřekážel, snižte vidlice a otočte klíčový spínač / startovací spínač do
polohy OFF (vypnuto).

7.3.3 Aktivace vozíku pomocí kódu PIN (volitelný)
Aktivace vozíku pomocí kódu PIN:
1. Otočte spouštěcí spínač do polohy ECO nebo PRO.

Více informací viz Kapitola 5.4.3.3.1 Provozní režimy.
2. Zadejte 4-číselný kód PIN pomocí tlačítek na klávesnici.
3. Stiskněte Enter pro aktivaci vozíku nebo stiskněte Esc pro odstranění všech

číslic a navrácení ke kroku 2.

Je-li kód PIN správný, displej vypne číslice jednu po druhé a poté se zobrazí
„SLOt #“ (#=1,2,3).

Je-li kód PIN nesprávný, na displeji bude blikat „888888“ a dojde k navrácení
ke kroku 2.

Po aktivaci vozíku se na displeji zobrazí provozní hodiny.

7.3.4 Deaktivace vozíku pomocí kódu PIN (volitelný)
1. Zaparkujte vozík na bezpečném místě.
2. Počkejte, dokud se pohyb vozíku nezastaví.
3. Otočte startovacím spínačem do polohy OFF (vypnuto).

UPOZORNĚNÍ
Než necháte vozík bez dozoru, vždy jej zaparkujte na bezpečném místě tak,
aby nepřekážel, snižte vidlice a otočte klíčový spínač / startovací spínač do
polohy OFF (vypnuto).
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7.3.5 Naprogramování nového kódu PIN
Personál údržby a jiný kvalifikovaný personál mohou naprogramovat a
uchovávat kódy PIN v nastavení displeje vozíku.

POZNÁMKA: Potřebujete-li do vozíku naprogramovat nové kódy PIN, obraťte se
na personál určený pro údržbu.

7.4 Brzdy

7.4.1 Provozní brzda
Vozík je vybaven elektrickou provozní brzdou pro snižování rychlosti jízdy.
Brzdění je ovládáno řídicím systémem rychlosti vozíku:

• je-li směr jízdy obrácen,
• je-li uvolněn plynový pedál nebo
• je-li stlačen brzdový pedál.

Během brzdění začne motor pohonu fungovat jako generátor a získaná energie
se ukládá zpět do baterie.

UPOZORNĚNÍ
Stlačení brzdového pedálu vyvolá silné zabrzdění motoru. Používejte jej
opatrně.
Než začnete s vozíkem pracovat, vyzkoušejte si brzdění s nákladem a bez
nákladu na bezpečném místě.

7.4.2 Parkovací brzda
Parkovací brzda je magnetická brzda, která drží vozík v nehybnosti poté, co byl
vozík zastaven a ponechán bez obsluhy.

Pro uvolnění parkovací brzdy stlačte plynový pedál.

Pro aktivaci parkovací brzdy uvolněte plynový pedál.

V těchto případech se také zapne parkovací brzda:

• Když je klíčový spínač / startovací spínač nastaven do polohy OFF
(vypnuto).

• Je stisknuto tlačítko nouzového zastavení.
• Když řídící systém spustí funkci nouzového zastavení.

UPOZORNĚNÍ
Ve všech výše zmíněných situacích může být vozík prudce zastaven.
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7.5 Jízda

7.5.1 Všeobecné pokyny pro jízdu

UPOZORNĚNÍ
Než začnete vozík provozovat, procvičte si řízení a ovládání vozíku na
bezpečném místě.
Ujistěte se, že jste provedli každodenní údržbu vozíku, viz sekce 9.5 Denní
údržba.

• Na křižovatkách, odbočkách a v zatáčkách jezděte pomalu.
• Zacházejte s vozíkem zodpovědně a vždy ho udržujte pod kontrolou.
• Vyvarujte se prudkých rozjezdů a zastavení.
• Volant a brzdu ovládejte s plynule.
• Pokud je podlaha kluzká, např. kvůli vlhkosti, omezte rychlost.
• Buďte obzvláště opatrní při jízdě po svažujícím se povrchu.
• Nepřejíždějte přes uvolněné předměty ležící na podlaze.
• Za jízdy mějte náklad v dolní poloze a pokud možno zakloněný. Náklad

nezvedejte vyjma případů, kdy ho skládáte do stohu.
• Buďte obzvláště opatrní, když:

– Se v pracovní oblasti vyskytují další osoby nebo objekty.
– Náklad zhoršuje výhled.
– Jezdíte úzkými uličkami. Pro vozík i náklad musí být dost prostoru.

7.5.2 Jak vozík nastartovat
1. Ujistěte se, že je aktivováno tlačítko nouzového zastavení.
2. Otočte klíčovým spínačem / startovacím spínačem do polohy ECO nebo

PRO a zadejte kód PIN, pokud je vyžadován.
3. Pro zahájení jízdy zlehka stlačte plynový pedál.

Parkovací brzda se automaticky uvolní a vozík se začne pohybovat.
4. Pro zrychlení tlačte na plynový pedál více.

Čím více plynový pedál stlačíte, tím vyšší bude rychlost jízdy.
5. Pro zpomalení tlačte na plynový pedál méně.
6. Pro zabrzdění uvolněte plynový pedál. Pro silnější zabrzdění stlačte plynový

pedál v opačném směru.
7. Pro prudší brzdění sešlápněte brzdový pedál.
8. Pro zastavení uvolněte plynový pedál.

Plynový pedál se automaticky posune do střední polohy. Vozík začne
zpomalovat a po úplném zastavení vozíku se automaticky aktivuje parkovací
brzda.

UPOZORNĚNÍ
Řiďte vozík plynule. Prudké pohyby volantem mohou způsobit nebezpečné
situace, zejména při vysokých rychlostech jízdy.
Předvídejte potenciálně nebezpečné situace, abyste se vyhnuli rizikům
nehody nebo zranění.
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7.5.3 Rychlost
Přizpůsobte rychlost dané situaci.

• Vezměte v úvahu náklad, výhled, osoby na pracovišti a pracovní prostředí.
• Na křižovatkách uliček nebo kdykoliv je zhoršený výhled, zpomalte.
• Pokud je výhled nedostačující, přizvěte si na pomoc asistenta pro navádění.

Maximální rychlost jízdy závisí na modelu vozíku, viz Kapitola 13.2 Technické
údaje.

Rychlost je omezena v následujících případech:

Model zvedací plošiny:

• Pokud plošina výšky zdvihu přesahuje 300 mm, rychlost jízdy je omezena na
polovinu.

Modely sloupové a nůžkové plošiny:

• Pokud výška zdvihu přesahuje 300 mm, rychlost jízdy je omezena na
polovinu.

Všechny modely o hmotnosti 2,5 tuny (volitelné modely 1,2 a 2,0 tuny):

• Rychlost jízdy je omezena od 13 km/h do 9 km/h podle hmotnosti nákladu.

VAROVÁNÍ
Neřízené zrychlení nebo brzdění, přílišná rychlost při zatáčení a rychlé a
prudké zatáčení mohou převrátit náklad a způsobit nehodu.
Za všech okolností provozujte vozík vždy tak, aby bylo možno bezpečně
zastavit.

7.5.4 Jak vozík zastavit
Vozík plynule zastavte uvolněním plynového pedálu. Vozík nejprve zpomaluje
elektricky. Když vozík úplně zastaví, automaticky se aktivuje magnetická brzda.

Pro prudké zastavení vozíku sešlápněte brzdový pedál dolů. Uvědomte si, že
vozík pak zastaví velmi prudce!

Tlačítko nouzového zastavení použijte pouze v případě nouze. Tlačítko
nouzového zastavení vypne napájení vozíku. Uvědomte si, že vozík pak zastaví
velmi prudce! Nepoužívejte tlačítko nouzového zastavení namísto klíčového
spínače/startovacího spínače!

POZNÁMKA: Situaci, kdy je nutno zabrzdit a snížit rychlost předvídejte s
dostatečným předstihem.

7.5.5 Jak vozík zaparkovat
Vozík vždy zaparkujte na bezpečném místě tak, aby nepřekážel. Umístěte vidle
do dolní polohy a klíčovým spínačem / startovacím spínačem otočte do polohy
OFF (vypnuto). Parkovací brzda se aktivuje automaticky.

Je-li vozík vybaven vyjímatelným klíčem, vyjměte jej, než ponecháte vozík bez
dozoru.

Neparkujte ani neskládejte náklad před protipožárními dveřmi, hasicími přístroji,
nouzovými východy apod. Neparkujte na svažujícím se povrchu.
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7.6 Jak manipulovat s nákladem

7.6.1 Všeobecné pokyny

NEBEZPEČÍ
Nezvedejte ani nepřevážejte na vidlích ani na paletách, které jsou na vidlích,
žádné osoby.
Za žádných okolností nenechte nikoho procházet nebo stát pod vidlemi.
Žádnou částí svého těla se nedostaňte mezi díly konstrukce zvedacího rámu
nebo jiné pohyblivé části vozíku.

• Převážejte jenom bezpečně naložený náklad.
– Manipulujte pouze s náklady nebo paletami, které jsou nepoškozené.
– Dbejte na maximální hodnoty hmotnosti nákladu a informace o středu

nákladu uvedené na štítku nosnosti. Vozík nepřetěžujte.
– Oba trny vidlí zatěžujte rovnoměrně. Nezvedejte náklad jen jedním trnem

vidlí.
– Pod palety vidle zasunujte až na doraz. Nezvedejte náklad nebo s ním

nehýbejte špičkami vidlí.
– Pokud převážíte náklad, který přesahuje obrysy vozíku, vezměte v úvahu

prostor navíc, který si to vyžádá.

• Vozíkem jezděte vždy s vidlemi v dolní poloze.
– Manipulujte pouze se stabilními náklady. Nepřevážejte visící nebo

kývající se náklady.
– Když je náklad zvednutý, řiďte a brzďte velmi opatrně.
– Když převážíte náklady, vidle se nesmí dotýkat podlahy. Netlačte,

netahejte nebo neposouvejte do stran náklady, které leží na zemi.

• Když jezdíte s vozíkem po svazích nebo rampách:
– Buďte mimořádně opatrní.
– Mějte vidle a náklad v dolní poloze.
– Jezděte rovně s nákladem ve směru do svahu.
– Jezděte pomalu a předvídejte provoz dalších vozidel a osob.

7.6.2 Nosnost zvedání
Nosnost zvedání vozíku je vytištěna na štítku nosnosti.

Dbejte maximálních hodnot hmotnosti nákladu a informací o středu nákladu v
různých nákladových situacích. Vezměte v úvahu účinek veškerého přídavného
zařízení na nosnost zvedání.
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Obrázek 52: Štítek nosnosti pro standardní vidle o délce (1 150 mm)

1. Vzdálenost středu nákladu 400 mm
2. Vzdálenost středu nákladu 600 mm
3. Maximální výška zvedání (mm)
4. Skutečná nosnost (kg) v maximální vý-

šce zvedání

5. Výška zvedání (mm) pro certifikova-
nou nosnost

6. Certifikovaná nosnost (kg)

POZNÁMKA: Štítek nosnosti může obsahovat další skutečné nosnosti při jiných
výškách a vzdálenostech středu nákladu, pokud se hodí.

VAROVÁNÍ
Za žádných okolností nepřekračujte maximální nosnost nákladu vozíku.
Nebezpečí převrhnutí!

7.6.3 Manipulace s nákladem
Zdvihací vozík se používá pro přepravu vyzvednutého zboží na paletách nebo v
rolovacích kontejnerech. Je také vhodný pro přepravu palet jako u běžně
používaných paletových vozíků.

7.6.3.1 Vyzvednutí

• Vyzvedněte zboží na paletách nebo v rolovacích kontejnerech.
• Umístěte náklad tak, aby se jeho hmotnost rovnoměrně rozložila na vidlích.

VAROVÁNÍ
Při vyzvedávání buďte extrémně opatrní. Nebezpečí rozdrcení!
Nestoupejte na vozík ani na regál! Nebezpečí pádu!

7.6.3.2 Manipulace s paletami
Nakládka:

• Vozíkem popojeďte k paletě s vidlemi v dolní poloze.
• Posunujte se dopředu, dokud nebudou vidle zcela pod paletou.
• Zvedněte paletu tak, že je evidentně nad úrovní podlahy.

Vykládka:

• Zastavte vozík.
• Snižte vidle tak, aby se uvolnily od palety.
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• Vycouvejte z místa vykládky se sníženými vidlemi.

VAROVÁNÍ
Vozík za žádných okolností nepřetěžujte.

7.6.3.3 Druhá úroveň odebírání (volitelná)
Vozík nabízí 2 různé možnosti dosažení druhé úrovně odebírání:

• Vystoupání po stupátkách
• Zvedací plošina

VAROVÁNÍ
Při odebírání předmětů z druhé úrovně odebírání buďte obzvláště opatrní!
Nebezpečí pádu!

VAROVÁNÍ
Nestoupejte na horní část krytu baterie ani na regál! Nebezpečí pádu!

Obrázek 53: Nestoupejte na kryt baterie!
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7.6.3.3.1 Vystoupání po stupátkách

Obrázek 54: Vystoupání po stupátkách

Druhé úrovně odebírání lze dosáhnout postavením se na stupátka v přední a
zadní části kabiny obsluhy.

Pro vystoupání po stupátkách použijte tříbodovou podpěru takto:
1. Uchopte madlo a přidržujte se za rám vozíku.
2. Zvedněte nohu na zadním stupátku.
3. Vytáhněte se nahoru a umístěte nohu na přední stupátko.

7.6.3.3.2 Zvedací plošina

Obrázek 55: Zvedací plošina

Druhou úroveň odebírání lze dosáhnout postavením se na zvedací plošině.

Maximální výška zvednutí činí 1000 mm nad úroveň podlahy.

Pokud výška zvedací plošiny přesahuje 300 mm, rychlost jízdy je omezena na
polovinu.
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Odeberte předmět z druhé úrovně odebírání
1. Postavte se na zvedací plošinu.
2. Zatáhněte za pravou páčku pro zvednutí plošiny.
3. Uvolněte páčku pro zastavení zvedání.
4. Odeberte předmět z regálu.

Sundejte předmět dolů
Snížení plošiny:
1. Zatáhněte za pravou páčku pro snížení plošiny.
2. Uvolněte páčku pro zastavení snižování.
3. Umístěte předmět na paletu, která je na vidlích.

Snížení plošiny ve vozících pomocí nožního pedálu pro snižování plošiny
(volitelné):
1. Dvakrát dupněte na pedál nohou a přidržte jej dole pro snížení plošiny.
2. Uvolněte pedál pro zastavení snižování.
3. Umístěte předmět na paletu, která je na vidlích.

Obrázek 56: Nožní pedál spuštění zvedací plošiny

7.6.4 Rozbité palety

NEBEZPEČÍ
Nepoužívejte vozík k manipulaci s rozbitými paletami. Nebezpečí pádu!
Na polici nebo stohu nenechávejte rozbité palety nebo nestabilní náklad.
Nebezpečí pádu!

Copyright © 2019 UniCarriers Europe AB. Veškerá práva vyhrazena. 60 (118)

Návod k obsluze



Obrázek 57: Nepoužívejte rozbité palety
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8 Baterie

8.1 Všeobecné informace

VAROVÁNÍ
Baterii a podložku baterie vždy udržujte v čistotě a suchu, aby se předešlo
bludným proudům.
Pokud je izolace zásobníku poškozena, okamžitě ji opravte, abyste zabránili
korozi zásobníku a ujistěte se, že hodnota izolace je v souladu s normou EN
62485-3.

POVINNÉ KROKY
Při používání a údržbě baterie dodržujte pokyny výrobce baterie.
Aby se minimalizovala riziko zranění při práci na živých zařízeních, smí se
používat pouze izolované nástroje podle IEC 60900.
V případě závad baterie nebo nabíječky se ihned spojte s výrobcem.

POVINNÉ KROKY
Když používáte mobilní baterie nebo nabíječky, vždy se ujistěte, že
dodržujete aktuální normy, zákony, pravidla a nařízení platné v zemi užívání.
U baterií v souladu se směrnicí ATEX 94/9 EC musí být při provozu
dodržovány pokyny pro zachování odpovídající třídy ochrany (viz
odpovídající certifikát).

VAROVÁNÍ
Baterie s tímto symbolem musí být recyklovány.
Baterie neoznačené touto značkou se nevrací do procesu recyklace a musí
být zlikvidovány jako nebezpečný odpad.

VAROVÁNÍ
Baterie s tímto symbolem musí být recyklovány.
Baterie neoznačené touto značkou se nevrací do procesu recyklace a musí
být zlikvidovány jako nebezpečný odpad.
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8.1.1 Bezpečnostní označení pro olověné baterie

Přečtěte si pokyny k baterii a nabíječce a uschovejte je v blízkosti baterie.
Dbejte pravidel prevence nehod a norem EN 62485-3 a EN 50110-1.
Práce s bateriemi může být vykonávána jedině odborným personálem.

Když pracujete s bateriemi, používejte ochranné brýle a oblečení.
Ujistěte se, že povrchový odpor vaší bezpečnostní obuvi, bot a rukavic činí
≤ 100 MΩ a nedochází tak k hromadění statické elektřiny.

Zákaz kouření!
Nevystavujte baterie otevřenému ohni, žhavým uhlíkům nebo jiskrám, protože
tyto mohou způsobit výbuch baterie.

Potřísnění očí nebo kůže kyselinou z baterie musí být ihned omyto vodou.
V případě nehody ihned konzultujte lékaře!
Oblečení kontaminované kyselinou musí být umyto vodou.

Nebezpečí výbuchu a požáru, vyvarujte se zkratů!
Kovové součásti baterie jsou vždy pod napětím. Na baterii neodkládejte nářadí
ani jiné kovové předměty!

Elektrolyt je vysoce žíravý.

Baterie a články jsou těžké.
Ujistěte se o bezpečné instalaci. Používejte výhradně vhodné vybavení,
například zvedací zařízení v souladu s normou VDI 3616.

Nebezpečné elektrické napětí!

Dbejte nebezpečí, která mohou být způsobena bateriemi.

8.2 Údržba baterie
Tyto pokyny k údržbě platí pro otevřené kyselinové olověné baterie.
Pokyny pro jiné typy baterií prokonzultujte s dodavatelem baterií.

Následující pokyny odpovídají správným postupům spolku ZVEI.
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Správně udržovaná baterie:

• může předejít úrazům.
• se hůře poškodí.
• se hůře poškodí korozí nebo bludnými proudy.
• nabízí dlouhou životnost.

NEBEZPEČÍ
Udržujte baterii čistou a suchou.
Prach na bateriích může způsobovat bludné proudy, které mohou vést k
samovolnému vybití baterie. V případě výraznějšího toku bludných proudů
může dojít ke vzniku jiskry a následné explozi uvolněného plynu.

POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ VYBAVENÍ
Používejte ochranu očí a ochranný oděv.
Ujistěte se, že povrchový odpor vaší bezpečnostní obuvi, bot a rukavic činí
≤ 100 MΩ a nedochází tak k hromadění statické elektřiny.

PŘEČTĚTE SI MANUÁL
Přečtěte si bezpečnostní pokyny výrobce baterie a dodržujte je.

8.2.1 Jak čistit baterie vlhkým čisticím hadříkem
1. Před vyčištěním baterie vyjměte baterii z vozíku.
2. Ujistěte se, že jste zachytili vodu z oplachu, která obsahuje elektrolyt, a

zlikvidujte správným způsobem.

Při likvidaci vody s použitým elektrolytem nebo vody z oplachu se řiďte
pokyny k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, pokyny k prevenci úrazů a
správné likvidaci vody a odpadu.

3. Neodstraňuje ani neotevírejte víčka článků. Viz pokyny výrobce.
4. Čistěte plastové části baterie, zejména pouzdra článků, čisticím hadříkem a

čistou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky.
5. Po vyčištění baterie baterii osušte stlačeným vzduchem nebo vlhkým

antistatickým čisticím hadříkem (např. bavlněným). Baterii můžete rovněž
vyčistit jiným správným způsobem.

6. Pokud se na podložce baterie nachází kapalina, odstraňte ji odsáním a
dodržujte schválený postup k likvidaci. Podrobnosti naleznete v normě EN
62485-3 a informačním letáku spolku ZVEI Bezpečnostní opatření pro
manipulaci s elektrolytem u kyselinových olověných baterií.

7. Pokud budete potřebovat vyjmout články, obraťte se na výrobce baterie.

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte k čištění baterie suché čisticí hadříky.

8.2.2 Jak čistit baterie vysokotlakým čisticím zařízením
1. Dodržujte návod k obsluze vysokotlakého čisticího zařízení.
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2. Ujistěte se, že nepoškozujete plastové části baterií, jako např. víčka, izolaci
propojení článků a další konektory.

3. Před vyčištěním baterie přitáhněte dolů konektory mezi články nebo je pevně
přitlačte.

4. Ujistěte se, konektory jsou ve správné poloze a jsou zavřené.
5. Nepoužívejte čisticí prostředky.
6. Maximální povolená teplota, kterou lze nastavit pro vysokotlaké čisticí

zařízení, činí 140 °C. Ujistěte se, aby teplota naměřená 30 cm za tryskou
nepřesáhla 60 °C.

7. Ujistěte se, že vzdálenost mezi tryskou vysokotlakého čisticího zařízení a
baterií je minimálně 30 cm.

8. Ujistěte se, že maximální provozní tlak činí maximálně 50 barů.
9. Čistěte pravidelně větší plochy baterie, aby se baterie nepřehřívala.
10. Nenechávejte trysku stříkat na jedno místo déle než 3 sekundy.
11. Po vyčištění baterie baterii osušte stlačeným vzduchem nebo vlhkým

antistatickým čisticím hadříkem (např. bavlněným). Baterii můžete rovněž
vyčistit jiným správným způsobem.

12. Nepoužívejte vzduchové ohřívače s otevřeným plamenem nebo žhavicími
dráty.

13. Ujistěte se, že povrchová teplota baterie nepřesahuje 60ºC.
14. Pokud se na podložce baterie nachází kapalina, odstraňte ji odsáním a

dodržujte schválený postup k likvidaci. Podrobnosti naleznete v normě EN
62485-3 a informačním letáku spolku ZVEI Bezpečnostní opatření pro
manipulaci s elektrolytem u kyselinových olověných baterií.

15. Pokud budete potřebovat vyjmout články, obraťte se na výrobce baterie.

8.2.3 Denní údržba
Po každém vybíjení baterii nabijte.

U baterií s cirkulací elektrolytu ke konci nabíjení změřte hladinu elektrolytu a v
případě potřeby jej doplňte do stanovené hladiny deionizovanou vodou podle
pokynů výrobce. Úroveň elektrolytu nesmí poklesnout pod zábranu proti
vytečení, vršek separátoru nebo značku minimální hladiny.

U baterií se senzory naplnění denně kontrolujte osvětlený displej. Pokud je
displej zelený, hladina je v pořádku. Pokud displej bliká červenou barvou,
hladina je příliš nízká.

U baterií s plovákovým indikátorem ve víčku na doplňování vody se ujistěte, že
bílý ukazatel se nachází na výšce okna.

U baterií se standardními větracími víčky otevřete víčko a vizuálně zkontrolujte
hladinu elektrolytu

Pokud bude hladina vody příliš nízká, doplňte na konci dobíjení
demineralizovanou vodu.

POZNÁMKA: Návod k údržbě baterií Tensor nebo XCF naleznete v pokynech k
bateriím.

8.2.4 Týdenní údržba
Po dobití vizuálně baterii zkontrolujte na jakékoliv známky nečistot nebo
mechanického poškození součástí baterie. Zvláště hlídejte nabíjecí konektory a
kabely baterie. Ve zvláštních případech, při dobíjení s křivkou s charakteristikou
IU musí být rovněž provedeno vyrovnávací nabíjení.

8.2.5 Měsíční údržba
Na konci nabíjení zapněte nabíječku a změřte a zaznamenejte napětí všech
článků nebo bloků baterií.
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Poté co bylo dobíjení dokončeno, změřte a zaznamenejte hustotu elektrolytu,
teplotu elektrolytu a hladinu naplnění (když se používají senzory hladiny
naplnění) všech článků.

Pokud dojde k jakýmkoliv významným změnám ve srovnání s dřívějšími
měřeními nebo rozdílům mezi články nebo bloky baterie, baterii plně nabijte a
nechte ji minimálně dvě hodiny v klidu. Pokud problém přetrvává, spojte se s
výrobcem baterie. Více informací viz část 8.5 Změřte hustotu elektrolytu baterie.

Než se s výrobcem baterie spojíte, změřte a zaznamenejte:

• Celkové napětí
• Napětí na článek
• Pokud jsou naměřené hodnoty napětí nesourodé, rovněž změřte hustotu

elektrolytu každého článku, viz část 8.5 Změřte hustotu elektrolytu baterie.

8.2.6 Roční údržba
U baterií vybavených systémem cirkulace elektrolytu zkontrolujte filtr vzduchové
pumpy a v případě potřeby jej vyčistěte nebo vyměňte. Je možné, že filtr bude
nutno vyměnit dřív než se čeká, když nedochází k žádným únikům ve
vzduchových potrubích, ale z nějakého důvodu je rozsvícený signál závady
systému míchání vzduchu na nabíječce nebo baterii (na DC vzdušné pumpě
nebo dálkovém signálu).

Během roční údržby rovněž zkontrolujte správný chod vzduchové pumpy.

8.2.7 Uskladnění
Pokud baterii nebudete delší dobu používat, ujistěte se, že:

• Baterie je plně dobita
• Sklad je suchý a nemrzne v něm

Abyste měli jistotu, že baterie je vždy připravena k provozu, můžete zvolit jeden
z těchto postupů pro dobití:

• Každý měsíc provádějte vyrovnávací nabíjení
• Provádějte plovoucí dobíjení při dobíjecím napětí 2,23 V × počet článků.

Když budete přemýšlet o životnosti baterie, počítejte čas uskladnění.

8.2.8 Poruchy
V případě závad baterie nebo nabíječky se ihned spojte s výrobcem.

8.3 Požadavky na místa dobíjení baterií
Místa dobíjení baterií musí být v souladu s normou EN 62485-3:2014.

• Místo dobíjení musí být jasně vymezeno trvalým označením na podlaze.
• Mezi místem dobíjení a materiály, které mohou představovat nebezpečí, jako

hořlaviny nebo výbušniny, musí být přiměřený rozestup.
• S výjimkou nezbytné údržby nebo oprav nesmí být místo dobíjení vystaveno

žádným zdrojům zážehu, jako jiskrám nebo zdrojům vysokých teplot.
• Při práci s bateriemi je nezbytné se vyvarovat elektrostatických výbojů:

Ujistěte se, že ošacení a obuv, které máte na sobě nemohou vytvořit
elektrostatický náboj. Savé utěrky na čistění baterií musí být antistatické a
navlhčené jedině vodou bez čistících prostředků.
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• Aby se minimalizovala riziko zranění při práci na živých zařízeních, smí se
používat pouze izolované nástroje podle IEC 60900.

• Když se baterie dobíjí nebo je v údržbě, na stranách vozíku, které vyžadují
přístup, musí být nejméně 0,8 m široký volný prostor.

• Při dobíjení baterií ve vozíku nebo mimo vozík musí být splněny požadavky
EN 62485-3:2014 oddíl 6. Požadované proudění vzduchu musí být
přednostně zajištěno přirozenou ventilací, pokud to nejde, nucenou ventilací
umělou.

• Nabíječka musí být nasazena na vozík tak, aby se nepoškodila, když se
vozík dá do pohybu.

• Místo dobíjení nesmí být vystaveno riziku padajících předmětů, kapající vody
nebo jiných kapalin, které by mohly unikat z poškozeného potrubí.

• Místo dobíjení musí být vybaveno příslušnými výstražnými cedulemi:
– Dbejte pokynů
– Nebezpečí baterie
– Nebezpečné napětí
– Vysoce žíravý elektrolyt
– Používejte ochranný oděv a brýle
– Zákaz manipulace s otevřeným ohněm
– Nebezpečí výbuchu

• Místo dobíjení musí být vybaveno protipožárními prostředky.
• Demontáž a likvidace baterií musí probíhat podle platných místních nařízení

a smí je provádět pouze kvalifikovaný personál.

8.4 Nabijte baterii

1 3

2

Obrázek 58: Přehled výměny baterie

1. Konektor baterie
2. Nabíječka

3. Konektor vozíku

UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že nabíječka je správný model (správný typ baterie a napětí), a že
baterie je dostatečně odvětrávána.
Podrobné pokyny k nabíjení viz příručka k nabíječce.
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1. Zaparkujte vozík na místě pro výměnu baterie.
2. Nastavte napájení vozíku do polohy OFF (vypnuto). Ujistěte se, že je

nabíječka v poloze OFF (vypnuto).

I

O

3. Otevřete kryt baterie. Pokyny viz sekce 9.2.1 Otevření krytu baterie.
4. Odpojte konektor baterie od konektoru vozíku.

5. Připojte konektor baterie ke konektoru nabíječky.
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6. Nastavte nabíječku do polohy ON (zapnuto).

I

O

8.4.1 Když je baterie dobitá
1. Nastavte nabíječku do polohy OFF (vypnuto)

I

O

2. Odpojte konektor baterie od nabíječky. Přidržte konektory.
Netahejte za kabely.

3. Překontrolujte baterii. Prostudujte si pokyny výrobce k údržbě baterie.
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4. Připojte konektor baterie ke konektoru vozíku. Ujistěte se, že kabely baterie
jsou zcela bezpečně uvnitř rámu vozíku.

5. Ujistěte se, že západka baterie je v zajištěné poloze, ve které je západka
dole a zajišťovací páčka je na západce dole.

6. Zavřete kryt baterie.
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7. Ujistěte, že se zámek krytu baterie vrátí do zajištěné polohy.

8.5 Změřte hustotu elektrolytu baterie
Změřte hustotu vody baterie podle pokynů výrobce baterie. Měrná hmotnost
kyseliny plně nabité baterie je 1,28 až 1,30 při +30 °C. Hustota činí:

• 1,24, když je baterie dobitá z 3/4.
• 1,20, když je baterie dobitá z 1/2.
• 1,16, když je baterie dobitá z 1/4.
• 1,15, když je baterie prázdná. Baterii ihned dobijte.

8.6 Získání nové baterie
Při získávání baterie pro vozík vezměte v úvahu následující sekce normy
EN 1175-1+A1:

• 5.1 Trakční baterie
Kovové kryty musí poskytovat vzduchový prostor nejméně 30 mm nad živými
částmi baterie. Alternativně může být vzduchový prostor zmenšen na
minimálně 10 mm za předpokladu, že jsou kryty nebo živé části baterie
izolovány.

• 7.4 Minimální označení
Štítek baterie by měl udávat minimálně následující informace:
– Výrobce
– Typ
– Sériové číslo
– Jmenovité napětí
– Kapacita (Ah / 5h)
– Servisní hmotnost.
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8.7 Výměna baterie
Baterii lze vyměnit dvěma způsoby:

• vyměňte baterii zvednutím pomocí vhodného zvedacího zařízení
• vyměňte baterii z boku vozíku pomocí volitelného náhradního zařízení

UPOZORNĚNÍ
Když baterii vyměňujete, vždy dbejte pokynů výrobce.
Ujistěte se, že jmenovité napětí baterie odpovídá provoznímu napětí vozíku.
Když baterii vyměňujete, vyměňte ji za baterii podobných rozměrů a o
podobné hmotnosti, aby se zachovala stabilita a brzdné vlastnosti vozíku.
Minimální hmotnost baterie je udána na identifikačním štítku vozíku.
Když instalujete baterii, používejte vhodné nástroje pro přesun, připojování a
bezpečné připevnění baterie. Na horní část odkrytých baterií nepokládejte
žádné nářadí ani jiné kovové předměty.
Pro minimalizaci rizika zranění při práci na živém zařízení používejte pouze
izolované nástroje podle IEC 60900.
Ujistěte se, že je nosnost používaného zvedacího zařízení dostatečná. Když
pro zvedání baterie využíváte zvedací zařízení, na vršek baterie umístěte
nevodivou desku, aby se předešlo nebezpečí zkratu. Toto není nutné pokud
je zvedací zařízení dostatečně izolováno a je vybaveno rozdělovačem, nebo
pokud jsou vývody pólů a kombinace článků plně chráněny.

8.7.1 Výměna baterie pomocí zvedacího zařízení
1. Zaparkujte vozík na místě pro výměnu baterie.
2. Otevřete kryt baterie. Pokyny viz sekce 9.2.1 Otevření krytu baterie.
3. Odpojte konektor baterie od konektoru vozíku.
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4. Zvedněte zajišťovací páčku na západce baterie.

5. Otevřete západku baterie.

6. Vyjměte baterii.

Copyright © 2019 UniCarriers Europe AB. Veškerá práva vyhrazena. 73 (118)

Návod k obsluze



7. Vložte novou baterii.

8. Zavřete západku baterie.
Ujistěte se, že západka baterie je v zajištěné poloze, ve které je západka
baterie dole a zajišťovací páčka je na západce baterie dole.

9. Zavřete kryt baterie.
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10. Ujistěte, že se zámek krytu baterie vrátí do zajištěné polohy.

8.7.2 Výměna baterie za náhradní baterii (volitelné)
1. Zaparkujte vozík na místě pro výměnu baterie.
2. Otevřete kryt baterie. Pokyny viz sekce 9.2.1 Otevření krytu baterie.
3. Odpojte konektor baterie od konektoru vozíku.

4. Zvedněte zajišťovací páčku na západce baterie.
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5. Otevřete západku baterie.

6. Vyjměte baterii.

7. Vložte novou baterii.
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8. Zavřete západku baterie.
Ujistěte se, že západka baterie je v zajištěné poloze, ve které je západka
baterie dole a zajišťovací páčka je na západce baterie dole.

9. Zavřete kryt baterie.

10. Ujistěte, že se zámek krytu baterie vrátí do zajištěné polohy.
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9 Údržba

9.1 Bezpečnostní pokyny pro údržbu

UPOZORNĚNÍ
Denní a týdenní prohlídky smí provádět pouze příslušným způsobem
vyškolená obsluha vozíku a servisní personál.
Jiné servisní práce smí vykonávat pouze vyškolený personál určený pro
údržbu.
Podmínky záruky předepisují odpovídající údržbu vozíku. Používejte
originální náhradní díly.

NEBEZPEČÍ
Nikdy neprovádějte úpravy nebo opravy vozíky, které by mohly oslabit jeho
konstrukci nebo ohrozit bezpečnost.
Než otevřete kryt motoru nebo elektrického systému, otočte klíčovým
spínačem/startérem do polohy OFF (vypnuto) a odpojte konektor baterie.
Pokud sváříte, vždy odpojte baterii a elektronická zařízení. Aby se zabránilo
tvorbě jedovatých plynů během svařování, před svařováním odstraňte nátěr
v okruhu s poloměrem 10 cm kolem místa svařování.

VAROVÁNÍ
Než otevřete systém, uvolněte hydraulický tlak.
Sundejte si veškeré prsteny, hodinky a další kovové šperky. Pokud se
kovové předměty dostanou do styku s elektricky vodivými součástmi,
mohou způsobit zkrat nebo zahoření.
Pamatujte, že povrchy hydraulického systému a motorů mohou být žhavé.
Pokud má někdo provádět úkony pod vozíkem, vždy pod vozík umístěte
podpěry.

VAROVÁNÍ
Pro zjišťování úniku oleje nepoužívejte ruce.

UPOZORNĚNÍ
Místo údržby udržujte v čistotě. Oleje, maziva a voda způsobují kluzkost
podlahy.
V hydraulickém systému používejte pouze čistý olej. Olej doplňujte vždy
přes filtr.
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VAROVÁNÍ
Vezměte na vědomí, že v konektorech pod kryty je stejnosměrné napětí (24
V).

UPOZORNĚNÍ
Doporučujeme uzavřít s prodejcem vozíků, který Vám rovněž může dodávat
náhradní díly, dohodu o údržbě. Pouze profesionální údržba zaručuje
dlouhodobý bezproblémový provoz vozíku. Pokud budete data údržby
zapisovat do deníku údržby, bude snazší dodržovat program údržby. Spojte
se s organizací provádějící údržbu nebo svým prodejcem vozíků pro
zajištění kvalifikovaného, autorizovaného a účinného servisu údržby.

9.2 Kryty vozíku

VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte vozík bez instalovaných krytů.

UPOZORNĚNÍ
Než otevřete přední kryt vozíku, nastavte napájení vozíku do polohy OFF
(vypnuto) a odpojte konektor baterie.

3

4
2

1

Obrázek 59: Přehled krytů vozíku

1. Kryt baterie
2. Přední kryt

3. Kryt opěradla
4. Zadní kryt

9.2.1 Otevření krytu baterie
1. Zvedněte volant úplně nahoru.
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2. Vytáhněte zajišťovací páčku krytu baterie.

3. Otevřete kryt baterie.

9.2.2 Zavřete kryt baterie
1. Ujistěte se, že západka baterie je v zajištěné poloze, ve které je západka

dole a zajišťovací páčka je na západce dole.
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2. Zavřete kryt baterie.

3. Ujistěte, že se zámek krytu baterie vrátí do zajištěné polohy.

9.2.3 Odejměte přední kryt.

VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte vozík bez nainstalovaného předního krytu.

1. Otevřete kryt baterie.
2. Vyšroubujte šrouby, které přidržují přední kryt k vozíku.
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3. Odstraňte přední kryt jeho mírným nadzvednutím a následným vytažením.

2

3

1

9.3 Pojistky

1

10

2
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9

Obrázek 60: Pojistky

# Popis Identifikátor Jmenovitá hodnota

1 Pojistka startovacího
obvodu

1F1 5A

2 Pojistka ventilátoru
ovladače

2F1 10A

3 Pojistka snímačů 3F1 2A

4 Pojistka displeje a volantu 4F1 2A

5 Pojistka pomocného
zařízení

5F1 10A
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# Popis Identifikátor Jmenovitá hodnota

6 Pojistka pomocného
zařízení

6F1 10A

7 +12 Vdc pojistka pro
výstupy

7F1 20A

8 Náhradní 8F1 10A

9 Pojistka trakčního motoru a
motoru čerpadla

9F1 425A

10 Pojistka motoru řízení 10F1 50A

POZNÁMKA: Správný utahovací moment pro pojistkové svorky činí 4,5 Nm (±1
Nm).

9.4 Jak čistit vozík
Je důležité udržovat vozík v čistotě. Prostřednictvím pravidelného čistění lze zabránit
poškození vozíku a zachovat dlouhou životnost vozíku.

VAROVÁNÍ
Vozík nečistěte hořlavými čisticími kapalinami.

UPOZORNĚNÍ
Nečistěte elektrická zařízení vozíku vodou. Voda může zapříčinit poškození
elektrických zařízení.
Pro čištění vozíku nepoužívejte parní tlakový čistič.

Než začnete s čištěním vozíku:

• Odpojte konektor baterie.
• Učiňte preventivní opatření proti tvorbě jisker.
• Používáte-li pro čištění vozíku vodu, zakryjte elektrická a elektronická

zařízení a zajistěte, aby zařízení nepřišla do styku s vodou.

Čištění vozíku:

1. Po zakrytí elektrických a elektronických zařízení můžete k čištění vozíku
použít vodu.

2. K čištění elektrických zařízení použijte nízkotlaký stlačený vzduch nebo
odsávání. Ujistěte se, zda má kompresor separátor vody. K čištění
elektrických zařízení můžete také použít antistatický kartáč.

9.5 Denní údržba
Každodenní údržba je pro provoz vozíku velmi důležitá. Denní údržbu
provádějte před zahájením provozu vždy důsledně.

Denní údržbu mohou rovněž provádět osoby bez profesionálního vyškolení na
údržbu vozíků.
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NEBEZPEČÍ
Pokud si všimnete nějakého poškození nebo jiných problémů, které mají
dopad na bezpečnost nebo provoz vozíku, vyřaďte vozík z provozu až do
doby, než je problém opraven a vozík je plně funkční.

UPOZORNĚNÍ
Udržujte kabinu obsluhy prostý malých kamínků a bláta. Nebezpečí poruchy.

• Zkontrolujte vozík zvenku, zda nedochází k nějakému úniku oleje.
• Zkontrolujte všechna kola, zda nejsou poškozena nebo opotřebena.
• V každém článku baterie změřte hladinu vody baterie. Pokud to bude nutné,

doplňte do baterie vodu. Hladina vody musí být zhruba 15 mm nad
elektrodami (neplatí pro bezúdržbové baterie).

• Zkontrolujte, zda převodovka nevykazuje netěsnosti.
• Zkontrolujte hydraulická vedení a konektory, zda nedochází k únikům, či zda

nejsou poškozeny.
• Zapněte napájení vozíku a zvedněte a snižte vidle, abyste vyzkoušeli provoz

zvedací hydrauliky.

• Proveďte s vozíkem pomalou jízdu dopředu a dozadu, abyste vyzkoušeli
zrychlení a řízení.

• Ujistěte se, že ostatní elektrické funkce nejsou poškozeny.
• Ujistěte se, že baterie jsou nabité a zajištěné na svém místě.
• Vyzkoušejte funkci výstražných světel a klaksonu
• Ujistěte se, že funkce nouzového zastavení funguje správně.
• Ujistěte se, zda plošina snímající přítomnost operátora funguje správně.
• Ujistěte se, že správně funguje provozní brzda a parkovací brzda.
• Zkontrolujte uchycení zvedacích řetězů.
• Zkontrolujte stav vidlí.

9.6 Týdenní údržba
Týdenní údržbu mohou rovněž provádět osoby bez profesionálního vyškolení na
údržbu vozíků.

NEBEZPEČÍ
Pokud si všimnete nějakého poškození nebo jiných problémů, které ovlivňují
bezpečnost nebo provoz vozíku, vyřaďte vozík z provozu až do doby, než je
problém opraven a vozík je plně funkční.

• Zkontrolujte a vyčistěte upevnění kabelů baterie.
• Ujistěte se, že nejsou ucpané průduchy víček článků baterií (netýká se

bezúdržbových baterií).
• Vyčistěte baterii. Viz sekce 8.2 Údržba baterie.
• Ujistěte se, že v hydraulickém systému nedochází k žádným únikům.
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• Změřte hladinu hydraulického oleje v nádrži na hydraulický olej. Pokud to
bude nutné, doplňte olej. Viz sekce 9.9.1 Hydraulický olej.

• Ujistěte se, že jsou všechny šrouby, matky a spoje potrubí utažené.
• Ujistěte se, že jsou veškeré štítky a nálepky stroje plně čitelné a bezpečně

upevněné.
• V případě potřeby vozík vyčistěte. Viz sekce 9.4 Jak čistit vozík.

9.7 Měsíční údržba

NEBEZPEČÍ
Jiné servisní práce smí vykonávat pouze vyškolený personál určený pro
údržbu.
Podmínky záruky předepisují odpovídající údržbu vozíku. Používejte
výhradně originální náhradní díly.

• Zkontrolujte napnutí řetězů zvedacího rámu. Všechny páry řetězů musí být
napnuty stejně, aby se zajistilo správné rozložení sil a chod zvedacího rámu.
Když jsou pojezdy na stejné úrovni se zvedacím rámem, řetězy by měly mít
malou volnost. V případě potřeby nastavte řetězy.

• Namažte všechny oblasti zvedacího rámu, na kterých není nátěr.
• Ujistěte se, že jsou dotažené šrouby kol.
• Doporučená maziva naleznete v sekci 9.9.1 Hydraulický olej.

9.8 Roční údržba

UPOZORNĚNÍ
Servisní práce smí vykonávat pouze vyškolený personál určený pro údržbu.
Podmínky záruky předepisují odpovídající údržbu vozíku. Používejte
originální náhradní díly.

• Zkontrolujte a v případě potřeby seřiďte nebo opravte:
– Stykače, spínače, solenoidy a jejich kabely.
– Chod plynového pedálu.
– Chod hydraulického ventilu.
– Stav vidlí.
– Připojení válců a zajištění nastavení.
– Motor pohonu, motor řízení a motor čerpadla. Odstraňte jakýkoliv prach.
– Chod hydrauliky a pojistných ventilů.
– Opotřebení kol.
– Kola zvedacích řetězů a ochranné kryty řetězů.
– Mechanismy zajištění baterie.
– Olejový filtr.
– Připevnění převodovky.

• Vyčistěte a promažte řetězy zvedacího rámu. Hlavní a volné zvedací řetězy
byly promazány v továrně. Vyhněte se odstranění nebo kontaminaci maziv
aplikovaných při výrobě. Nemyjte, nepískujte, neleptejte ani nečistěte nebo
nenatírejte řetězy.
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• Zkontrolujte vytahání řetězů zvedacího rámu.
• Zkontrolujte připevnění všech válců.
• Zkontrolujte, zda válce nejsou nějak poškozené, nejsou v nich vroubky, kazy

nebo škrábance.
• Zkontrolujte základnu vidlí na praskliny a opotřebení.
• Zkontrolujte sváry pojezdu vidlí na praskliny.
• Zkontrolujte sváry vnějších zvedacích rámů a opor válců na praskliny.
• Zkontrolujte nosič vidlí na praskliny.
• Zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo poškozené válečky, osy válečků a

svary.

Následující položky vyměňte jednou ročně:

• Hydraulický olej
• Převodový olej.
Doporučená maziva naleznete v sekci 9.9.1 Hydraulický olej a 9.9.2 Převodový
olej.

9.9 Oleje a maziva

9.9.1 Hydraulický olej

Běžné provozní podmínky ISO VG 32

Chladírny ISO VG 15

Vysoké teploty ISO VG 46

9.9.2 Převodový olej

SAE 80W/90, API GL-4

9.10 Nebezpečný odpad a jeho likvidace

POVINNÉ KROKY
Hydraulický a převodový olej a baterie jsou nebezpečným odpadem a musí
být odpovídajícím způsobem zlikvidovány.

Vozík sám o sobě není nebezpečným odpadem a lze ho recyklovat.
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10 Řešení problémů

UPOZORNĚNÍ
Servisní práce smí vykonávat pouze vyškolený personál určený pro údržbu
nebo odstraňování problémů.
Podmínky záruky předepisují odpovídající údržbu a odstraňování problémů
vozíku. Používejte originální náhradní díly.

Postup při odstraňování problémů:
1. Podívejte se na zprávy na displeji vozíku. Dbejte pokynů.
2. Ujistěte se, že baterie je plně nabitá.

Nízké napětí baterie může způsobit chybová hlášení).
3. Restartujte vozík.

Některá chybová hlášení je možné zrušit po restartování).

Chcete-li pokračovat v odstraňování problémů, postupujte podle pokynů v
následujících kapitolách.

10.1 Chybové zprávy na displeji
V případě následující chybové zprávy na standardním displeji zkuste nejprve
akci navrženou v tabulce:

Tabulka 4: Kódy chyby nesprávného startu

Hlášení na
displeji

Příčina Opatření

I 01 Nesprávné spuštění. Platforma
snímání přítomnosti obsluhy není
aktivní.

Pokračujte následujícím krokem.

I 02 Nesprávné spuštění. Plynový pedál
je aktivní při spuštění.

Pokračujte uvolněním.

I 03 Nesprávné spuštění. Při spuštění je
aktivní páka pro zvedání a spouštění
vidlic.

Pokračujte uvolněním.

I 05 Nesprávné spuštění. Při spuštění je
aktivní páka pro zvedání a spouštění
vidlic/zvedání plošiny.

Pokračujte uvolněním.

I 07 Nesprávné spuštění. Tlačítko pro
pohyb vozíku dopředu a dozadu je
při spuštění aktivní.

Pokračujte uvolněním.

I 08 Nesprávné spuštění. Tlačítko
stisknutí pro zvedení a spouštění
vidlic je při spuštění aktivní.

Pokračujte uvolněním.

08A223 Vnitřní chyba v řídícím systému
vozíku.

Restartujte vozík. Pokud to
nepomáhá, kontaktujte servis.

Pro další pokyny k řešení problémů viz sekci níže.
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10.2 Tah
Tabulka 5: Jestliže se vozík nehýbe

Otázka Odpo-
věď

Opatření

1 Je displej vozíku napájen? NE 1. Připojte baterii.
2. Nastavte všechny spínače nouzového
zastavení na ON (zapnuto).
3. Zapněte klíčový spínač / startovací
spínač na ON (zapnuto).
4. Vozík znovu nastartujte.
Pokud to nepomáhá, kontaktujte servis.

ANO Překontrolujte kódy chyb na displeji.

2 Je na displeji zobrazen kód
chyby?

NE Stiskněte plynový pedál.
Není-li na displeji stále zobrazen kód chyby,
vozík znovu nastartujte a překontrolujte
kódy chyb zobrazené na displeji.
Pokud to nepomáhá, kontaktujte servis.

ANO Překontrolujte pokyny na displeji. Chyba
nesprávného startu viz tabulka 4: Kódy
chyby nesprávného startu.
Pokud to nepomáhá, znovu nastartujte
vozík.
Pokud to nepomáhá, kontaktujte servis.

10.3 Brzdy
Tabulka 6: Nefungují-li brzdy správně

Otázka Odpo-
věď

Opatření

1 Je vybrán správný provozní
režim?

NE Vyberte správní provozní režim (PRO/
ECO).

ANO Ujistěte se, že jsou uvolněny obě páčky
plynového pedálu a že se pohybují volně.

2 Jsou uvolněny obě páčky
plynového pedálu a pohybují se
volně?

NE 1. Odstraňte veškeré překážky, které brání
pohybu.
2. Vozík znovu nastartujte.
Pokud to nepomáhá, kontaktujte servis.

ANO Vozík znovu nastartujte.
Pokud to nepomáhá, kontaktujte servis.
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10.4 Hydraulika
Tabulka 7: Nefunguje-li hydraulika správně

Otázka Odpo-
věď

Opatření

1 Je vybrán správný provozní
režim?

NE Vyberte správní provozní režim (PRO/
ECO).

ANO Ujistěte se, že jsou uvolněny páčky pro
zvedání/snižování a že se pohybují volně.

2 Jsou uvolněny páčky pro
zvedání/snižování a pohybují se
volně?

NE 1. Odstraňte veškeré překážky, které brání
pohybu.
2. Vozík znovu nastartujte.
Pokud to nepomáhá, kontaktujte servis.

ANO Vozík znovu nastartujte.
Pokud to nepomáhá, kontaktujte servis.

10.5 Řízení
Tabulka 8: Nefunguje-li řízení správně

Otázka Odpo-
věď

Opatření

1 Pohybuje se vozík, vyskytuje-li
se problém?

NE Ujistěte se, zda není trakční kolečko v díře,
zda není zaseknuto proti stěně či jinak
zablokováno.

ANO Přejděte k další otázce.

2 Otáčí se volant extrémně rychle,
vyskytuje-li se problém?

NE Překontrolujte stav trakčního kolečka a
podlahy.

ANO Vozík znovu nastartujte.
Pokud to nepomáhá, kontaktujte servis.

3 Je stav trakčního kolečka a
podlahy OK?

NE Vyměňte opotřebené trakční kolečko a/nebo
opravte opotřebený povrch podlahy.

ANO Vozík znovu nastartujte.
Pokud to nepomáhá, kontaktujte servis.
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10.6 Nabíjení
Tabulka 9: Nefunguje-li nabíječka správně

Otázka Odpo-
věď

Opatření

1 Je displej nabíječky ZAPNUTÝ? NE Připojte nabíječku k síti.

ANO Překontrolujte připojení baterie.

2 Je baterie připojená? NE Připojte baterii.

ANO Překontrolujte hladinu vody a napětí baterie.

3 Je hladina vody baterie a napětí
baterie OK?

NE Přidejte vodu.
Pokud to nepomáhá, kontaktujte servis.

ANO Znovu zapněte nabíječku.
Pokud to nepomáhá, kontaktujte servis.
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11 Přeprava a uskladnění

11.1 Zvedací body
Zvedněte vozík, nebo ho nadzvedněte hevery a dejte pod něj bytelné stojany
nebo jinou podpěru.

Nákladová kola zapřete klíny, aby se předešlo uvedení vozíku do pohybu.

11.1.1 Heverové body

UPOZORNĚNÍ
Při zvedání vozíku nahoru se zvedací vozík nadzvedne do výšky 115 mm
před zbývající zvedací rám.

Obrázek 61: Heverové body ukazuje správné heverové body pro zvedání vozíku
pro účely údržby.

Obrázek 61: Heverové body

11.1.2 Zavěšovací body

UPOZORNĚNÍ
Při zvedání vozíku nahoru se zvedací vozík nadzvedne do výšky 115 mm
před zbývající zvedací rám.

Obrázek 62: Zavěšovací bodyukazuje správné zavěšovací body pro zvedání
vozíku pro účely údržby. Ujistěte se, že je nosnost zvedacího zařízení
dostatečná.
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Obrázek 62: Zavěšovací body

1. Vložte 2 šrouby s okem se závitem M16
a matice do předních zavěšovacích
otvorů.

2. Vložte 2 šrouby s okem se závitem M16
do zavěšovacích otvorů na opěradle.

3. Připevněte zvedací popruhy ke všem
šroubům s oky.

11.2 Přeprava
Když vozík přepravujete, je důležité ho bezpečně zajistit, aby se zamezilo jeho
pohybu. Pohonné kolo musíte také zajistit podpěrami. Obrázek 63: Jak připevnit
vozík pro účely přepravy znázorňuje příklad způsobu bezpečného připevnění
vozíku pro účely přepravy.

Obrázek 63: Jak připevnit vozík pro účely přepravy

11.3 Uskladnění
Pokud se vozík po delší dobu nevyužívá, uskladněte ho na rovném povrchu, na
chladném (nad 0 °C) a suchém místě. Před uskladněním proveďte následující:
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• Dobijte baterii a znovu jí dobíjejte každé 2 nebo 3 měsíce, aby se předešlo
poškození během uskladnění. Současně změřte hladinu vody v baterii a v
případě potřeby vodu doplňte.

• Pokud se vozík nepoužívá déle než rok, vyměňte hydraulickou kapalinu.

11.3.1 Opětovné uvedení vozíku do provozu
Pokud byl vozík uskladněn několik měsíců, musí podstoupit údržbu podle
pokynů v sekci 9.8 Roční údržba. Jinak postačí běžná denní údržba.

11.4 Likvidace

POVINNÉ KROKY
Správné vyřazení z provozu nebo likvidace vozíku musí být provedeno v
souladu s nařízeními země užívání. Zejména je pak třeba dbát nařízení
upravujících likvidaci baterií, paliv a elektronických a elektrických systémů.
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Obrázek 64: Přehled volitelného příslušenství

Bezpečnostní příslušenství
Jsou k dispozici tato bezpečnostní příslušenství:

# Možnost Popis

1 Podlahové bodové světlo
pro směr jízdy vpřed, ve
směru k vidlím
(programovatelné)

Podlahové bodové světlo sestává ze velmi zářivých LED.
Promítá velký světelný bod na podlahu, aby varoval chodce
a ostatní provozovatele vozidel o přibližujícím se vozidlu.
Světlo se aktivuje automaticky při směru jízdy vpřed.
UPOZORNĚNÍ: Vyřazování světla – riziková skupina 2.
Možná nebezpečná optická radiace vyzařovaná tímto
produktem.
Nedívejte se do světla. Mohlo by dojít k poškození očí.

1 Světlo pro směr jízdy
vpřed, ve směru vidlí
(programovatelné)

LED světlo pro jízdu má zlepšit viditelnost ve tmě. Vysílá
světlo ve směru dopředu (ve směru vidlí).

2 Výstražné světlo, žluté Výstražný maják bliká, jestliže operátor aktivoval plynový
pedál.

3 Alarm jízdy
(programovatelný)

Inteligentní slyšitelný alarm jízdy má varovat chodce a další
účastníky provozu v hlučném prostředí před pohybujícím se
vozíkem. Hladina zvuku alarmu se nastavuje automaticky v
závislosti na okolní hlučnosti v rozsahu 82–102 dB.

4 Hasicí přístroj Ruční 2 kg hasicí přístroj namontovaný na opěradlo na
úrovni podlahy.

Copyright © 2019 UniCarriers Europe AB. Veškerá práva vyhrazena. 94 (118)

Návod k obsluze



Všeobecné příslušenství
Je k dispozici toto všeobecné příslušenství:

# Možnost Popis

5 Nožní pedál spuštění
zvedací plošiny

Nožní pedál spuštění zvedací plošiny umožňuje obsluze
spustit plošinu s nákladem v rukou.

6 Pomocný držák vpředu Umožňuje namontování různých doplňků jako například
držáku snímače, držáku zařízení atd.

7 Odebírací podložka Podavač nabízí možnost umístit těžký box dočasně mimo
ruce, zatímco se plošina spouští nebo při jízdě na další
místo poblíž. Pouze pro modely zvedacích plošin. Zatížení
až do 50 kg.

8 Držák snímače, bez
odebírací podložky

Umožňuje uložení ručního snímače. Nesmí být
kombinováno s možností podavače.

8 Držák snímače pro
odebírací podložku

Umožňuje uložení ručního snímače. Pouze v kombinaci s
odebírací podložkou.

9 Držák zařízení (držáky
RAM)

Jeden nebo dva kusy držáků RAM® připevněné k volitelné
liště (BAR). Poskytují pevné montážní řešení pro různá
zařízení.

10 Obalení válečkového
držáku

Obalení válečkové tyče. Délka 250 mm, průměr 35 mm.

11 Lišta pro druhou úroveň
odebírání

Přední, zadní nebo jak přední, tak zadní lišty pro odebírání
ve 2. úrovni. Zahrnuje sklápěcí schody.

12 Nosná plošina Brání sesypání nákladů směrem k operátorovi. Ochranný
štít se mírně liší v závislosti na zařízení pro manipulaci s
nákladem.

13 Výměna baterie z boku
(levá strana / pravá
strana)

Zařízení na výměnu s válečky pro rychlou výměnu baterie z
boku s rychlozámkem baterie. Baterii lze vyměnit z obou
stran vozíku.

14 Psací deska na krytu
baterie, velikost A4

Například seznam nebo jiný nezbytný papírový dokument.

15 Přední úložné boxy Úložné boxy, které lze použít k uložení různých volných
předmětů, jako jsou pásky a lana, které by mohly způsobit
nebezpečné situace, pokud by spadly do skladového
prostředí.

16 Úložný pořadač ve spodní
části plošiny

Úložný pořadač pro osobní předměty operátora, například
kabáty, čepice nebo rukavice.

17 Válečky na vstupu a
výstupu pro příčnou
manipulaci s paletami

Válečky na spodní špičce vidlí. Válečky umožňují snadný
vstup a výstup palet s podlahovými deskami. Není k
dispozici pro modely sloupové a nůžkové plošiny.

18 Sedadlo Sedadlo s nastavitelnou výškou nabízí mimořádné pohodlí
při krátkých přestávkách a při dlouhých pohybech do oblasti
vychystávání objednávek. Po naklonění sedadlo působí jako
pohodlné opěradlo pro obsluhu.

19 Napájení
Napájení USB 5 V

Mění 24 V na 12 V.
Konektor USB pro nabíjení mobilního telefonu nebo jiných
kapesních zařízení.

20 Odolný přední gumový
nárazník

Nabízí extra ochranu předního nárazníku napájecí jednotky.
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# Možnost Popis

21 Vyvýšená přední
ochranná deska

Nabízí extra ochranu předního krytu.

22 Zadní madlo na opěradle Zlepšuje pohodlí operátora při jízdě dozadu. Není k dispozici
pro modely sloupové a zvedací plošiny.

21

# Možnost Popis

1 Klávesnice pro standardní
displej

Klávesnice pro přístup prostřednictvím kódu PIN. Pouze pro
přístup, není možné žádné nastavení. Klíčový spínač je
nahrazen startovacím spínačem. Stále lze volit mezi
režimem ECO a PRO.

2 Barevný displej Multifunkční interaktivní barevný displej s přístupem
prostřednictvím kódu PIN.
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3

2

1

# Možnost Popis

1 Tlačítko nouzového
zastavení

Po stisknutí tohoto tlačítka se vozík zastaví.

2 Tlačítko pro řízení při
chůzi na opěradle,
dopředu/dozadu

Je-li další místo odebrání příliš blízko a je-li zbytečné
vstupovat do vozíku a šlapat na plynový pedál, toto tlačítko
nabízí zvýšenou produktivitu, maximální rychlost jízdy 4 km/
h.

3 Tlačítka pro zvednutí/
snížení po stranách
opěradla

Vidlice lze zvednout nebo snížit, je-li operátor mimo plošinu
tak, aby bylo možné regulovat výšku palety dle potřeby.
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13 Technické parametry

13.1 Rozměry

Obrázek 65: Boční rozměry standardního modelu / modelu se zvedací plošinou

Obrázek 66: Horní rozměry standardního modelu / modelu se zvedací plošinou
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Obrázek 67: Boční rozměry standardního modelu se zvedacím rámem / modelu se
zvedací plošinou a rámem

Obrázek 68: Horní rozměry standardního modelu se zvedacím rámem / modelu se
zvedací plošinou a rámem

Copyright © 2019 UniCarriers Europe AB. Veškerá práva vyhrazena. 99 (118)

Návod k obsluze



h1
3

h4h3

h1
 

y

x

h1
 

c

s

h7 h1
2

Obrázek 69: Boční rozměry modelu nůžkové plošiny
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Obrázek 70: Horní rozměry modelu nůžkové plošiny
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13.2 Technické údaje
Tabulka 10: Technické specifikace modelů bez sloupové nebo nůžkové plošiny

VDI 2198 Množ-
ství

Jed-
notka

Typ vozíku
Standard-
ní model

Model
zvedací
plošiny

Standard-
ní model

Model
zvedací
plošiny

Charakteristiky

Zdroj energie 1,3 Baterie Baterie Baterie Baterie

Typ obsluhy 1,4
Stání,
Pevná
plošina

Stání,
Zvedací
plošina

Stání,
Pevná
plošina

Stání,
Zvedací
plošina

Nosnost (kg) 1,5 Q kg 2000 2000 2500 2500

Vzdálenost středu nákladu
(mm) 1,6 c mm 600 600 600 600

Zatěžujte nápravu koleček k
čelu vidlí (snížené vidle) 1,8 x mm 960 960 960 960

Rozvor koleček 1,9 y mm 2054 2054 2054 2054

Hmotnost

Hmotnost vozíku s nákladem, s
maximální hmotností baterie 2.1 kg 3079 3215 3579 3715

Hmotnost vozíku bez nákladu,
s maximální hmotností baterie kg 1079 1215 1079 1215

Zatížení nápravy s nominálním
zatížením a maximální
hmotnost baterie, strana
pohonu / nákladová strana

2,2 kg 1082/
1997 1130/2085 1178/2401 1223/2492

Zatížení nápravy bez nákladu a
maximální hmotnost baterie,
strana pohonu / nákladová
strana

2,3 kg 829/250 913/302 829/250 913/302

Kola, hnací ústrojí

Pneumatiky: PT=Power Thane,
Vul=Vulkollan, strana pohonu /
nákladová strana

3,1 Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul

Rozměry pneumatik, strana
pohonu 3,2 mm ø250 ø250 ø250 ø250

Rozměry pneumatik, nákladová
strana 3,3 mm ø85 ø85 ø85 ø85

Rozměry rejdovacího kolečka
(průměr x šířka) 3,4 mm ø180x65 ø180x65 ø180x65 ø180x65
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VDI 2198 Množ-
ství

Jed-
notka

Typ vozíku
Standard-
ní model

Model
zvedací
plošiny

Standard-
ní model

Model
zvedací
plošiny

Počet koleček, nákladová
strana / strana pohonu (x =
hnaná kola)

3,5 4 / 1x1 4 / 1x1 4 / 1x1 4 / 1x1

Rozchod kol (střed pneumatik),
strana pohonu 3,6 b10 mm 494 494 494 494

Rozchod kol (střed pneumatik),
nákladová strana 3,7 b11 mm 365 365 365 365

Rozměry

Výška 4.2 op 2 h1 mm 1173 1394/
2244 1173 1394/2244

Výška zvedáku 4,4 h3 mm 135 135 135 135

Výška s vysunutým zvedacím
rámem 4,5 h4 mm - - - -

Výška sedadla nebo stojanu 4,8 h7 mm 123 150 123 150

Výška podpůrných noh 4,10 h8 mm - - - -

Výška plošiny, vyvýšená 4,13 h12 mm - 1000 - 1000

Výška vidlí, zcela snížená 4,14 h13 mm 85 85 85 85

Celková délka 4,19 L1 mm 2421 2421 2421 2421

Délka k čelu vidlí 4,20 L2 mm 1271 1271 1271 1271

Celková šířka 4,21 b1/b2 mm 800 800 800 800

Rozměry vidlí (tloušťka, šířka,
délka) 4,22 s / e / l mm 60/ 175/

900-3600
60/ 175/
900-3600

60/ 175/
900-3600

60/ 175/
900-3600

Vnější šířka přes vidlice
(minimum/maximum) 4,25 b5 mm 480/ 660 480/ 660 480/ 660 480/ 660

Světlá výška uprostřed rozvoru
kol (vidle snížené) 4,32 m2 mm 25 25 25 25

Šířka pracovní uličky (Ast) s
paletami 800 x 1200 mm,
podélné zatížení, plošina
nahoře/dole

4.33/a Ast mm 2898 2898 2898 2898

Poloměr otáčení 4,35 Wa mm 2231 2231 2231 2231

Výkonnost

Rychlost pojezdu, s/bez
zatížení
(volitelná)

5,1 km/h 9,0/9,0
(9/13)

9,0/9,0
(9/13) 9,0/13,0 9,0/13,0

Rychlost zvedání, s nákladem /
bez nákladu 5,2 m/s 0,04/ 0,05 0,04/ 0,05 0,03/ 0,05 0,03/ 0,05
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VDI 2198 Množ-
ství

Jed-
notka

Typ vozíku
Standard-
ní model

Model
zvedací
plošiny

Standard-
ní model

Model
zvedací
plošiny

Rychlost spouštění, s
nákladem / bez nákladu 5,3 m/s 0,05/ 0,03 0,05/ 0,03 0,05/ 0,03 0,05/ 0,03

Stoupavost, s nákladem / bez
nákladu 5,7 % 7/15 7/15 7/15 7/15

Provozní brzda 5,10 Elektrická Elektrická Elektrická Elektrická

Elektrické motory

Kapacita motoru pohonu
(krátké zatížení 60 min) 6.1 kW 2,6 2,6 2,6 2,6

Výkon motoru zvedání při
činiteli zatížení 15% 6,2 kW 1,2 2,2 1,2 2,2

Napětí/kapacita baterie při
5hodinovém vybíjení 6,4 V/Ah 24 / 465-

620
24 / 465-
620

24 / 465-
620

24 / 465-
620

Hmotnost baterie 6,5 kg 366-493 366-493 366-493 366-493

Spotřeba energie podle cyklu
EN 16796 6,6 kWh/h 0,37 0,37 0,4 0,4

Různé

Typ ovládání řízení 8.1 Plynulý Plynulý Plynulý Plynulý

Úroveň hluku v úrovni uší řidiče
podle EN 12 053:2001 a EN
ISO 4871 v chodu LpAZ

10.7 dB(A) 62 62 62 62

Úroveň hluku v úrovni uší řidiče
podle EN 12 053:2001 a EN
ISO 4871 jízda / zvedání /
nečinný LpA

10.7.1 dB(A) 73/62/- 73/62/- 73/62/- 73/62/-

Vibrace celého těla (EN 13
059:2002) Tělo 0,6 0,6 0,6 0,6

Vibrace rukou/paží (EN 13
059:2002) Ruka <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

Tabulka 11: Technické parametry modelů sloupové a nůžkové plošiny

VDI 2198 Množ-
ství

Jed-
notka

Typ vozíku

Standard-
ní model
s rámem

Model
zvedací
plošiny s
rámem

Standard-
ní model
s
nůžkovou
plošinou

Model
zvedací
plošiny s
nůžkovou
plošinou

Charakteristiky

Zdroj energie 1,3 Baterie Baterie Baterie Baterie
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VDI 2198 Množ-
ství

Jed-
notka

Typ vozíku

Standard-
ní model
s rámem

Model
zvedací
plošiny s
rámem

Standard-
ní model
s
nůžkovou
plošinou

Model
zvedací
plošiny s
nůžkovou
plošinou

Typ obsluhy 1,4

Stání,
Pevná
plošina
Sloupová
plošina

Stání,
Zvedací
plošina
Sloupová
plošina

Stání,
Pevná
plošina
Nůžková
plošina

Stání,
Zvedací
plošina
Nůžková
plošina

Nosnost (kg) 1,5 Q kg 1200 1200 2000 2000

Vzdálenost středu nákladu
(mm) 1,6 c mm 600 600 1200 1200

Zatěžujte nápravu koleček k
čelu vidlí (snížené vidle) 1,8 x mm 785 785 1480 1480

Rozvor koleček 1,9 y mm 1929 1929 2640 2640

Hmotnost

Hmotnost vozíku s nákladem, s
maximální hmotností baterie 2.1 kg 2420 2556 3355 3491

Hmotnost vozíku bez nákladu,
s maximální hmotností baterie kg 1220 1356 1333 1469

Zatížení nápravy s nominálním
zatížením a maximální
hmotnost baterie, strana
pohonu / nákladová strana

2,2 kg 972/1448 1059/1497 1135/
2220 1230/2261

Zatížení nápravy bez nákladu a
maximální hmotnost baterie,
strana pohonu / nákladová
strana

2,3 kg 853/367 940/416 929/404 1024/445

Kola, hnací ústrojí

Pneumatiky: PT=Power Thane,
Vul=Vulkollan, strana pohonu /
nákladová strana

3,1 Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul

Rozměry pneumatik, strana
pohonu 3,2 mm ø250 ø250 ø250 ø250

Rozměry pneumatik, nákladová
strana 3,3 mm ø85 ø85 ø85 ø85

Rozměry rejdovacího kolečka
(průměr x šířka) 3,4 mm ø180x65 ø180x65 ø180x65 ø180x65

Počet koleček, nákladová
strana / strana pohonu (x =
hnaná kola)

3,5 4 / 1x1 4 / 1x1 4/ 1x1 4/ 1x1

Rozchod kol (střed pneumatik),
strana pohonu 3,6 b10 mm 494 494 494 494

Rozchod kol (střed pneumatik),
nákladová strana 3,7 b11 mm 355 355 326/ 356 326/ 356
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VDI 2198 Množ-
ství

Jed-
notka

Typ vozíku

Standard-
ní model
s rámem

Model
zvedací
plošiny s
rámem

Standard-
ní model
s
nůžkovou
plošinou

Model
zvedací
plošiny s
nůžkovou
plošinou

Rozměry

Výška 4.2 op 2 h1 mm 1173 1394/2244 1173 1394/
2244

Výška zvedáku 4,4 h3 mm 765/1115 765/1115 765 765

Výška s vysunutým zvedacím
rámem 4,5 h4 mm 1275/

1625 1275/1625 1305 1305

Výška sedadla nebo stojanu 4,8 h7 mm 123 150 123 150

Výška podpůrných noh 4,10 h8 mm 80 80 - -

Výška plošiny, vyvýšená 4,13 h12 mm - 1000 - 1000

Výška vidlí, zcela snížená 4,14 h13 mm 85 85 90 90

Celková délka 4,19 L1 mm 2471 2471 3728* 3728*

Délka k čelu vidlí 4,20 L2 mm 1321 1321 1353 1353

Celková šířka 4,21 b1/b2 mm 800 800 800 800

Rozměry vidlí (tloušťka, šířka,
délka) 4,22 s / e / l mm 56/ 186/

950-1450
56/ 186/
950-1450

70/ 194/
2350,
2850

70/ 194/
2350,
2850

Vnější šířka přes vidlice
(minimum/maximum) 4,25 b5 mm 540/ 570 540/ 570 520/ 550 520/ 550

Světlá výška uprostřed rozvoru
kol (vidle snížené) 4,32 m2 mm 25 25 20 20

Šířka pracovní uličky (Ast) s
paletami 800 x 1200 mm,
podélné zatížení, plošina
nahoře/dole

4.33/a Ast mm 2881 2881 4074 4074

Poloměr otáčení 4,35 Wa mm 2106 2106 2833 2833

Výkonnost

Rychlost pojezdu, s/bez
zatížení
(volitelná)

5,1 km/h 9,0/9,0
(9/13)

9,0/9,0
(9/13) 9,0/ 13,0 9,0/ 13,0

Rychlost zvedání, s nákladem /
bez nákladu 5,2 m/s 0,20/0,41 0,20/0,41 0,10/0,23 0,10/0,23

Rychlost spouštění, s
nákladem / bez nákladu 5,3 m/s 0,30/0,36 0,30/0,36 0,17/0,23 0,17/0,23

Stoupavost, s nákladem / bez
nákladu 5,7 % 7/15 7/15 7/15 7/15

Provozní brzda 5,10 Elektrická Elektrická Elektrická Elektrická

Copyright © 2019 UniCarriers Europe AB. Veškerá práva vyhrazena. 105 (118)

Návod k obsluze



VDI 2198 Množ-
ství

Jed-
notka

Typ vozíku

Standard-
ní model
s rámem

Model
zvedací
plošiny s
rámem

Standard-
ní model
s
nůžkovou
plošinou

Model
zvedací
plošiny s
nůžkovou
plošinou

Elektrické motory

Kapacita motoru pohonu
(krátké zatížení 60 min) 6.1 kW 2,6 2,6 2,6 2,6

Výkon motoru zvedání při
činiteli zatížení 15% 6,2 kW 2,2 2,2 2,2 2,2

Napětí/kapacita baterie při
5hodinovém vybíjení 6,4 V/Ah 24 / 465-

620
24 / 465-
620

24 / 465-
620

24 / 465-
620

Hmotnost baterie 6,5 kg 366-493 366-493 366-493 366-493

Spotřeba energie podle cyklu
EN 16796 6,6 kWh/h 0,44 0,44 0,44 0,44

Různé

Typ ovládání řízení 8.1 Plynulý Plynulý Plynulý Plynulý

Úroveň hluku v úrovni uší řidiče
podle EN 12 053:2001 a EN
ISO 4871 v chodu LpAZ

10.7 dB(A) 62 62 62 62

Úroveň hluku v úrovni uší řidiče
podle EN 12 053:2001 a EN
ISO 4871 jízda / zvedání /
nečinný LpA

10.7.1 dB(A) 73/62/- 73/62/- 73/62/- 73/62/-

Vibrace celého těla (EN 13
059:2002) Tělo 0,7 0,7 0,7 0,7

Vibrace rukou/paží (EN 13
059:2002) Ruka <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
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14 Prohlášení o souladu s EC

Rocla Oy prohlašuje, že tento stroj; který byl uvolněn na trh, splňuje požadavky na tento stroj
stanovené směrnicí 2006/42/ES o strojním zařízení a směrnicí 2014/30/EU o
elektromagnetické kompatibilitě; a dále prohlašuje, že následující harmonizované normy byly
dodrženy:
• EN ISO 3691-1:2015/AC:2016
• EN 16307-1:2013+A1:2015
• EN 1175-1:1998+A1:2010

Jméno a adresa zástupce oprávněného sestavovat tento technický soubor jsou uvedeny na
konci tohoto dokumentu.

23.03.2018 Järvenpää, Finsko

Tapio Rummukainen

CEO, Rocla Oy

Technický soubor:
ROCLA OY
P.O. Box 88
FI-04401 JÄRVENPÄÄ
FINSKO
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PŘÍLOHA A: Štítky
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Obrázek 71: Nálepka rychlého průvodce
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1. Do not operate this truck unless you have been trained and authorized to do so. Read all warnings  
and instructions in operator's manual and on this truck, Operation & Maintenance Manual is supplied 
with this truck or available from our Forklift truck dealers.

2. Do not operate this truck until you have checked its condition, Give special attention to Tires, 
Rims, Horn, Lights, Battery(s), Controller, Lift and Tilt systems including Forks or attachments, 
chains, cable and limit switches, brakes, steering mechanisms, Fuel system, hydraulic hoses and 
guards.

3. Operate truck only from designated operating position. Never place any part of your body into the 
mast structure, between the mast and the truck, or outside the truck. Do not carry passengers.

4. Do not operate truck without overhead guard, unless conditions prevent use of a guard. Use 
special care if operation without overhead guard is required.

5. Do not handle loads which are higher than the load backrest or load backrest extension unless 
load is secured so that no part of it could Fall backward. 

6. Do not handle unstable or loosely stacked loads. Use special care when handling long, high or 
wide loads to avoid losing the load, striking bystanders or tipping the truck.

7. Do not overload truck. Check capacity plate for load weight and load center information.

8. Start, stop, travel, steer and brake smoothly. Slow down for turns and on uneven or slippery 
surfaces that could cause truck to slide or overturn. Use special care when traveling without load as 
the risk of overturn is greater.

9. Elevate Forks or other lifting mechanism only to pick up or stack a load. Lift and lower with mast 
vertical or tilted slightly back- NEVER FORWARD. Watch out for obstructions, especially overhead.

I0. Operate tilting mechanism slowly and smoothly. Do not tilt forward when elevated except to pick 
up or deposit a load. When stacking, use only enough backward tilt to stabilize load.

11. Travel with load or lifting mechanism as low as possible and tilted back. Always look in direction 
of travel. Keep a clear view, and when load interferes with visibility travel with load or lifting 
mechanism trailing (except when climbing ramps).

12. Use special care when operating on ramps — travel slowly, and do not angle or turn. When truck 
is loaded, travel with load uphill, when truck is empty, travel with lifting Mechanism downhill.

13. Observe applicable traffic regulations. Yield right of way to pedestrians. Slow down and sound 
horn at cross aisles and wherever vision is obstructed.

14. When using Forks, space Forks as far apart as load will permit. Before lifting, be sure load is 
centered and Forks are completely under load.

15. Do not allow anyone to stand or pass under load or lifting mechanisms.

16. Do not lift personnel except on a securely attached specially designed Work Platform. Use 
extreme care when lifting personnel. Place mast in vertical position, place truck controls in neutral 
and apply brakes. Lift and lower smoothly. Be available to operate controls as long as personnel are 
on the Work Platform. Never transport personnel on Forks or Work Platform.

17. Before getting off truck, neutralize control, fully lower lifting mechanism and set parking brake. 
When leaving truck unattended, also shut off power.

18. Stay inside compartment until truck comes to a complete halt.

19. Be aware of steering direction inherent to specific chassis.

20. Extend Forks/attachments only to pick-up or discharge loads.

21. Travel with reach mechanism/attachment fully retracted and Load adequately centered during 
travel.

620190 EN

WARNING
FOR SAFETY OBSERVE THE FOLLOWING WARNINGS

Obrázek 72: Nálepka všeobecného nebezpečí

Manufacturer

Truck type

Serial number

Truck weight

Battery minimum weight

Battery terminal voltage

Nominal power

Nominal lifting capacity

Year of manufacture

MADE IN FINLAND

Truck 

kg

V

kW

kg

kg

Obrázek 73: Typový štítek
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Obrázek 74: Kapacitní štítek

1. Vzdálenost středu nákladu 400 mm
2. Vzdálenost středu nákladu 600 mm
3. Maximální výška zvedání (mm)
4. Skutečná nosnost (kg) v maximální

výšce zvedání

5. Výška zvedání (mm) pro certifikovanou
nosnost

6. Certifikovaná nosnost (kg)

145851

Obrázek 75: Nálepka provozního nebezpečí

Obrázek 76: Nestoupejte na výstražné nálepky

6234600
Obrázek 77: Nálepka sériového čísla
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WHEN CONNECTING BATTERY TO
LIFT TRUCK, BE SURE POLARITY OF
BATTERY CONNECTOR AND L IFT
TRUCK CONNECTOR AGREE BEFORE
CONNECTING BOTH HALVES. DO NOT
CONNECT CHARGER TO LIFT TRUCK
CONNECTOR.

INSTALL BATTERY
RESTRAINT BEFORE
OPERATING TRUCK.

DISCONNECT BATTERY
FROM TRUCK BEFORE
ATTEMPTING TO SERVICE
THIS TRUCK.

14
58

69

Obrázek 78: Výstražná nálepka údržby baterie

DO NOT STEAM CLEAN
THE CONTROLS.USE A
LOW PRESSURE AIR
HOSE TO BLOW OFF
C O N T R O L S  W H E N
REQUIRED.

14
58

34

Obrázek 79: Výstražná nálepka čistění elektrického panelu

Blue Light Radiance - Risk Group 2

Possibly hazardous optical radiation 
emitted from this product. Do not stare 
at operating lamp. May be harmful to 

the eye.

Obrázek 80: Světelný efekt výstražné nálepky podlahového bodu

COUNTRY OF ORIGIN -

NIMIKE
BESKRIVNING
DESCRIPTION
DESIGNATION

TYYPPI
TYP
TYPE
TYPE

SARJANROT/T-nro
SERIENNR./T-nro
SERIAL NO./T-No
NO DE SERIE/No de’l

PIIRUSTUSNRO
RITNINGSNR
DRAWING No
NO DE PLAN

PAIVAYS
DATUM
DATE
DATE

NIMELLISJANNITE
NOM. SPANNING
NOMINAL VOLTAGE.
TENSION NOM.

KAPASITEETTI
KAPACITET
CAPACITY
CAPACITE

KENNOMAARA
CELL KVANTITET
NUMBER OF CELLS
NOMBRE ELTS

PAINO
VIKT
WEIGHT
POIDS

ELEKTROLYYTTISISALTO
ELECTROLYTE INNEHALL
ELECTROLYTE CONTENT
VOLUME D’ELECTROLYTE

U>75V

Obrázek 81: Štítek typu baterie
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Obrázek 82: Nálepka ukazující zavěšovací bod

369871 1

Obrázek 83: Nálepka plnicího víčka nádrže na hydraulický olej
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PŘÍLOHA B: Jazyky displeje vozíku

Jsou k dispozici tyto jazyky displeje vozíku:

• Bulharština – Български
• Chorvatština – Hrvatski
• Čeština
• Dánština – Dansk
• Holandština – Nederlands
• Angličtina – English
• Estonština – Eesti
• Finština – Suomi
• Francouzština – Français
• Němčina – Deutsch
• Řečtina – Ελληνικά
• Maďarština – Magyar
• Italština – Italiano
• Lotyština – Latviski
• Litevština – Lietuvių
• Norština – Norsk
• Polština – Polski
• Portugalština – Português
• Rumunština – Română
• Ruština – Русский
• Slovenština – Slovenčina
• Slovinština – Slovenščina
• Španělština – Español
• Švédština – Svenska
• Turečtina – Türkçe
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PŘÍLOHA C: Kontrolní seznam údržby

UPOZORNĚNÍ
Denní a týdenní prohlídky smí provádět pouze příslušným způsobem
vyškolená obsluha vozíku a servisní personál.
Jiné servisní práce smí vykonávat pouze vyškolený personál určený pro
údržbu!
Podmínky záruky předepisují odpovídající údržbu vozíku. Používejte
originální náhradní díly.

Legenda: C = Kontrola, R = Oprava, Vyčistění nebo Úprava, G = Mazání

Před denním
užíváním
(uživatel)

Měsíční
(majitel)

1 000h nebo
jednou ročně

(servis)

2 000h nebo
jednou za dva
roky (servis)

Pohonná jednotka

Kontrola těsnosti převodovky C C C C

Ložisko řízení C C

Připevnění převodovky C C

Promazání ložiska jednotky pohonu G G

Hydraulika

Kontrola těsnosti C C C C

Výměna olejového filtru a průduchu R

Výměna hydraulického oleje R

Hladina oleje C C C

Hadice a válec C C C

Chod hydrauliky C C C C

Pojistné ventily C C

Zvedací rám (je-li relevantní)

Usazení zvedacího rámu C C

Vizuální kontrola míry opotřebení válečků
zvedacího rámu a styčných ploch

C C

Nastavení řetězů, případné seřízení C C C

Mazání řetězů (čistění a mazání) G G

Měření opotřebení a výměna řetězů, pokud je
překročena 2% mez

C C

Těsnost hydraulických spojů, hadic a potrubí,
případné netěsnosti a poškození

C C C

Těsnost válců a pístnic, případné netěsnosti a
poškození

C C

Rychlost zvedání a klesání C C
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Před denním
užíváním
(uživatel)

Měsíční
(majitel)

1 000h nebo
jednou ročně

(servis)

2 000h nebo
jednou za dva
roky (servis)

Mazání řetězů, čistění a mazání v případě
potřeby

C C

Mazání styčných ploch zvedacího rámu C C

Funkce senzorů zvedání ve zvedacím rámu,
případná poškození

C C

Zkušební zvednutí referenčního nákladu a v
případě potřeby specifického nákladu
zákazníka

C C

Praskliny a sváry rámu C C

Upevnění přídavného zařízení a komponent
nesoucích náklad

C C

Praskliny a opotřebení základny vidlí C C

Praskliny ve svárech rámů C C

Praskliny ve svárech nosiče vidlí C C

Praskliny a poškození válečků, os válečků a
svárů

C C

Pojezd vidlí

Praskliny a sváry v pojezdu vidlí C C

Montáž, opotřebení a poškození vidlí a
zařízení pro manipulaci s nákladem

C C

Tloušťka vidlí a zajištění C C

Propojení

Ložiska C C

Propojení C C

Pružina vidlice C C

Kola

Poškození a opotřebení kol C C

Pohonné kolo C C C C

Pohonné kolo musí být vyměněno, když jeho
průměr dosáhne 230 mm

C C

Nákladová kola C C C C

Baterie

Hladina vody v baterii C C C C

V případě potřeby baterii vyčistěte C C

Kabel baterie a konektor C C C C

Napětí článků baterie a hustota elektrolytu C C

Automatický zavodňovací systém baterie C C C
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Před denním
užíváním
(uživatel)

Měsíční
(majitel)

1 000h nebo
jednou ročně

(servis)

2 000h nebo
jednou za dva
roky (servis)

Nabíječka C C

Elektrické vybavení

Senzory (kontrola funkce všech senzorů) C C

Funkce volantu C C C C

Klakson C C C C

Funkce brzd C C C C

Vzduchová mezera brzdy a tloušťka kotouče C C

Moment napájecího kabelu řízení C C

Moment kabelu motoru C C

Kontrola/potvrzení historie alarmů C C

Kabely a rozvody C C

Všeobecné

Čistění C C C C

Mazání (viz správné mazací body) G G

Kontrola prasklin a svárů rámu C C

Rám a pojezd vidlí C C C C

Plynová pružina volantu C C C C

Typový štítek C C C C

Kryty C C C C

Bezpečnostní funkce
• Brzda
• Zámek baterie
• Výstražné nálepky
• Tlačítko nouzového zastavení
• Klíčový spínač

C C C C

Dotažení volantu C C

Volitelné (CMS)

Převodník DC-DC C C

Nosná plošina C C C C

Držák příslušenství C C C C

Kontrola funkce volitelného příslušenství C C
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Stabilita ......................................................15
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Zakázané použití .........................................20
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Brzdy
Parkovací brzda ..........................................53
Provozní brzda............................................53

D
Deaktivace vozíku pomocí kódu PIN
(volitelný)......................................................52
Deaktivujte vozík pomocí klíčového spínače .....52
Displej vozíku
Hlavní náhled displeje vozíku .......................32
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Druhá úroveň odebírání (volitelná)
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J
Jak čistit vozík ................................................83
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Rychlost .....................................................55
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(volitelný) ..................................................52
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Jak vozík zaparkovat ...................................55
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obsluhy .....................................................50
Provozní poloha ..........................................51
Směr jízdy...................................................51

Jazyky displeje vozíku................................... 113
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Jak vozík zastavit ........................................55
Všeobecné pokyny pro jízdu.........................54

K
Kabina obsluhy
Barevný displej (volitelný).............................31
Displej vozíku..............................................26
Displejová ovládací tlačítka ..........................31
Hierarchie displejových nabídek vozíku.........32
Klávesnice pro standardní displej (volitelná) ..30
Opěradlo.....................................................43
Ovládací panel ............................................25
Plošina snímající přítomnost operátora .........23
Provozní režimy ..........................................26
Provozní zařízení ........................................24
Sedadlo (volitelné).......................................43
Standardní displej........................................27
Volitelné ovládací prvky na opěradle .............44

Kryty
Kryty vozíku ................................................79

Kryty vozíku
Odejměte přední kryt. ..................................81
Otevření krytu baterie ..................................79
Zavřete kryt baterie......................................80

L
Likvidace........................................................93

M
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Přehled vozíku................................................22
Kabina obsluhy............................................23
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Dopravní pravidla ........................................49
Jak předcházet nehodám.............................49
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UniCarriers Europe AB

SE-435 82 Mölnlycke

Sweden

Tel +46 (0) 3198 4000

info@unicarrierseurope.com

www.unicarrierseurope.com
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