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Návod k použití
Tento Návod k použití obsahuje informace, které jako uživatel
vozíku musíte znát, abyste eliminovali nebo minimalizovali
riziko poranění nebo poškození vozíku. Odpovídáte také vedení
společnosti za ostatní lidi a předměty ve vašem okolí. Proto si
celý tento návod před prvním použitím vozíku pečlivě přečtěte.

Návod k obsluze popisuje vozík se standardním vybavením;
mohou ale být provedeny zákaznické úpravy.

Možnosti, které jsou popsány v tomto návodu k použití, nemusí
být vhodné pro všechny modely vozíků. Podrobnosti vám
poskytne dodavatel vozíků.

Naše výrobky podléhají trvalému vývoji a inovacím, a proto si
vyhrazujeme právo provést na výrobku změny bez předchozího
upozornění.

Vyrábíme vozíky od roku 1958. Kvalita, bezpečnost provozu a
inovace nám umožnily hrát významnou roli jako dodavatel
vozíků po celém světě.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro náš výrobek.

Servis
Jako vlastník jednoho z našich výrobků jste také vítáni jako
zákazníci našeho servisního oddělení.

Nabízíme podporu a rady v případě jakýchkoliv problémů, které
by mohly vzniknout, a pomoc při servisu a objednávání
náhradních dílů. Pomoc si vyžádejte od nejbližšího
autorizovaného prodejce nebo servisní dílny.

Originální díly
Spolehlivost, kterou nabízíme, závisí na použití našich
originálních náhradních dílů. Pouze naše originální náhradní
díly zaručí správnou funkci, dlouhou provozní životnost a právo
na uplatnění záruky.

Kurzy řízení vozíků
Význam manipulace se zbožím pro firmy i společnost obecně
se zvyšuje každým rokem. Manipulační vozíky jsou přitom
vybavovány stále vyspělejšími technickými řešeními. Proto je
důležité, aby řidič, který má klíčovou roli, kterou hraje při
manipulaci se zbožím, měl správné podmínky k co
nejbezpečnější a nejefektivnější práci. Statistiky ukazují, že u
správně vyškolených řidičů vozíků počet nehod podstatně
klesá. Máte-li zájem o informace o aktuálních nabídkách
školení, kontaktujte místního autorizovaného zástupce či
případně jiného autorizovaného distributora.

Prohlášení o shodě
UniCarriers Europe AB , SE-435 82 Mölnlycke, Sweden,
prohlašuje na svou plnou odpovědnost, že dodané výrobky jsou
v souladu s příslušnými bezpečnostními požadavky směrnic
2006/42/ES a 2014/30/EU. Analýza rizik vychází z normy ISO
3691 . Osvědčení Prohlášení o shodě je přiloženo ke každému
stroji. Toto osvědčení by vždy mělo být uloženo ve vozíku.
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Úpravy stroje
POZNÁMKA!
Neoprávněné změny na vozíku jsou zakázány.

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce, jeho
autorizovaného zástupce nebo jejich nástupce je zakázáno
provádět jakékoliv změny nebo úpravy průmyslových vozíků,
které by mohly ovlivnit například jejich nosnost, stabilitu nebo
bezpečnost. Než provedete jakékoli změny nebo úpravy
průmyslového vozíku, které mohou ovlivnit například brzdění,
řízení, výhled a připojování samostatného oddělitelného
příslušenství, obraťte se na místního autorizovaného
distributora. Jakmile bylo uděleno povolení výrobcem, jeho
zplnomocněným zástupcem nebo jejich nástupcem, musí být
odpovídajícím způsobem změněny štítek označující kapacitu
vozíku, nálepky, etikety, provozní příručka a návod k použití.

Pouze v případě, že výrobce již nepodniká a neexistuje žádný
následník zainteresované strany společnosti, může uživatel
provádět úpravy nebo změny motorového vozíku. Toto platí za
podmínky, že uživatel:

• zajistí, že úpravy nebo změny navrhnou, vyzkouší a
realizují odborní technici působící v oboru průmyslových
vozíků a jejich bezpečnosti;

• povede trvalé záznamy o návrzích, zkouškách a realizaci
příslušných úprav nebo změn;

• schválí a provede příslušné změny štítku(ů) s kapacitou
vozíku, nálepek, přívěsků a návodu k použití;

• připevní k vozíku trvanlivý a čitelný nápis potvrzující
způsob úpravy nebo změny vozíku spolu s datem
provedené změny nebo úpravy a názvem a adresou
organizace, která úkon provedla.

• Viz také Následná montáž rádiového zařízení strana 94.
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Respektujeme životní prostředí
Většina našich výrobků je z oceli a lze je kompletně recyklovat.

Dopad na životní prostředí
Všechny výrobky mají dopad na životní prostředí během celého
jejich životního cyklu.

Snažíme se minimalizovat celkovou spotřebu energie při výrobě
a recyklaci. To provádíme v průběhu celého procesu, např.
prostřednictvím designu a výběru součástí.

Odpad
Odpadní materiál, ve spojení s opravami, údržbou, čištěním
nebo sešrotováním, je nutné sbírat a likvidovat způsobem
šetrným k životnímu prostředí a v souladu s místními předpisy.

Taková práce by měla být prováděna pouze v místech určených
k tomuto účelu.

O recyklovatelný materiál by se měly postarat specializované
úřady.

Ekologicky nebezpečný odpad, jako jsou olejové filtry,
hydraulický olej, baterie a elektronická zařízení, mohou mít při
nesprávné manipulaci negativní vliv na životní prostředí a lidské
zdraví.
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Odpovědnost vedoucího pracovníka
1. Je odpovědností vedoucího, aby v zastoupení vedení

společnosti zajistil správné řízení a používání vozíku.
2. Vedoucí pracovník je zodpovědný za dodržování

požadavků kladených na obsluhu, viz.
Požadavky na řidiče strana 11.

3. Je povinností vedoucího pracovníka poučit obsluhu
a zajistit, aby pokyny pro obsluhu byly dodržovány.

4. Vedoucí pracovník musí dodat následující odpovídající
návody k použití, jejichž převzetí musí obsluha podepsat.

Vedoucí pracovník si příslušné návody musí také sám přečíst a
musí být dobře obeznámen s jejich obsahem.

Pokud to vyžadují vnitrostátní orgány, vozík musí být pojištěn
alespoň povinným pojištěním odpovědnosti.

Údržba

POZNÁMKA!
Denní kontrolu a určité servisní úkony musí
vykonávat obsluhující personál poté, co se mu
dostane odpovídajícího školení o konstrukci
a údržbě vozíku. Neustálý pravidelný servis musí být
prováděn autorizovanou servisní organizací.
Chcete-li zajistit účinný a uspokojivý servis vozíku,
obraťte se na autorizovaného prodejce, který může
nabídnout smlouvu o poskytování nepřetržité údržby.

Podmínky použití
Jízda s vozíkem je povolena za následujících podmínek:

• uvnitř budov,
• na plochém, tvrdém a hladkém povrchu

Při provozu v uličkách s kolejnicovým nebo kabelovým
vedením: Musí být dodrženy požadavky na podlahu
stanovené v normě EN 15620. Povrch podlahy v uličce na
ploše o rozměrech 1,3 m x 1,3 m se může výškově lišit
mezi dvěma měřenými body o:
méně než 8 m stohovací výšky: 3,2 mm
více než 8 m stohovací výšky: 2,6 mm

• po zkontrolování maximální zatížitelnosti podklady a přijetí
opatření zabraňujících jejímu překračování,

• normální provozní teplota, viz Klimatické podmínky strana
133

• dobrá viditelnost, adekvátní osvětlení a schválené trasy.
• při provozu v uličkách s kolejnicovým nebo kabelovým

vedením musí být vzdálenost mezi zvedacími díly /
nákladem vozíku a polohou umístění nebo správně
umístěným zbožím v této poloze alespoň 90 mm na každé
straně.

• Pokud je vozík vybaven pevnými vidlemi a dodatečnou
možností „Zvýšená rychlost jízdy 12 km/h“, platí
následující: Smí se používat pouze s paletami, které se
snímají z vidlí v nejnižší poloze. Náklady, které nejsou
uvolněny, mohou narušit indikaci hmotnosti systému,
a proto vyžadují speciální řešení na vozíku.
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VAROVÁNÍ!
Nejezděte s vozíkem po mokré nebo zaprášené
podlaze. Znečištěná podlaha, na níž se nacházejí
šrouby, matice, části obalů atd., představuje riziko.

VAROVÁNÍ!
Vozík operující v oblasti, kde existuje riziko požáru,
výbuchu nebo v jakékoliv jiné oblasti s vysokým
rizikem, musí být speciálně vybaven pro tento účel.
Vozíky nejsou pro tyto situace běžně vybaveny.
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Oprávnění řídit vozík
Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec absolvoval
požadované školení a znal bezpečnostní předpisy, které při
práci musí dodržovat. Zaměstnavatel musí zvažovat vhodnost
zaměstnance pro příslušnou práci. Proto je nutné, aby osoba
zaměstnaná jako řidič absolvovala odpovídající teoretické i
praktické školení pro řidiče vozíků, které odpovídá pracovním
úkolům řidiče, které má řidič vykonávat po vyškolení. Další
školení může být nutné v případě důležitých změn pracovních
úkolů. Zaměstnavatel by měl zaměstnanci poskytnout písemné
oprávnění k řízení vozíku - také písemný popis rozsahu jeho
povinností.

Požadavky na řidiče
Řidič vozíku musí být mentálně a fyzicky způsobilý k
vykonávání dané práce. Řidič si musí být také vědom, co je
důležité pro manipulaci a manévrování s vozíkem, dopravních
předpisů a dalších relevantních pokynů. Řidič musí mít povolení
vedoucího k řízení daného typu vozíku a musí být speciálně
vyškolen k práci a na pracovní podmínky, ve kterých bude
pracovat.

Požadavky na řidiče u konkrétních trhů

Následující požadavky se vztahují na řidiče vysokozdvižných
vozíků:

• Austrálie: Řidič musí splňovat požadavky normy AS
2359.2.

• Severní Amerika: Řidič musí splňovat příslušné části
normy ANSI/ITSDF B56.

Prohlídka vozíku
• Řidič vozíku odpovídá vedoucímu za to, že zajistí dobrý

provozní stav vozíku.
• Každodenní údržba musí být prováděna pečlivě před

začátkem každé směny. Viz část Údržba vozíku strana
74.

• Jakékoli závady musí být ihned ohlášeny vedoucímu.
• Aby vozík zůstával v dobrém provozním stavu, musí být

čistý a řádně udržovaný. Vozík musí být v pravidelných
intervalech kontrolován v souladu se servisním návodem.

• Zkontrolujte, že žádné z bezpečnostních zařízení nebylo
upravováno ani vyřazeno z provozu.

Aby byl zachován optimální výkon a nedošlo ke ztrátě platnosti
záruky, používejte pouze originální náhradní díly!
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Vysvětlivky na stroji
Výrobní štítky pro Evropu
Výrobní štítek stroje obsahuje důležité informace. Pozorně si ho
přečtěte! Povolená nosnost nesmí být nikdy překročena.
Uvedený limit zatížení předpokládá, že zatížení je na vidlích
rovnoměrně rozloženo.

Obrázek 1. Výrobní štítky stroje

1. Označení modelu   
2. Výrobní číslo / verze typu (S

= speciální verze)   
3. Rok výroby   
4. Hmotnost bez baterie   

5. Minimální hmotnost baterie   
6. Maximální hmotnost baterie   
7. Napětí baterie   
8. Referenční číslo (rok a měsíc

výroby)   

Obrázek 2. Štítek s údaji o nosnosti

1. Nosnost, Q   
2. Vyložení těžiště, D   

3. Výška zdvihu, H   

VAROVÁNÍ!
Pokyny na štítcích s údaji o nosnosti musí být
dodržovány, aby vozík splňoval požadavky na
stabilitu.
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Obrázek 3. Symbol, nastavitelná stabilizační patka (EPH)

1. Přípustná vzdálenost
stabilizační patky od podlahy,
mL   

VAROVÁNÍ!
Rozměr mL znázorněný na obrázku
Symbol, nastavitelná stabilizační patka (EPH) strana
13 určuje podmínky, jimž musí odpovídat obsah
štítku s údaji o nosnosti vozíku EPH.

Umístění výrobních štítků

Obrázek 4. Výrobní štítky stroje

A. Symbol, nastavitelná
stabilizační patka (pouze
EPH)   

B. Výrobní štítek   

C. Štítek s údaji o nosnosti   

Výrobní štítky stroje se nacházejí na plošině obsluhy na
sloupku proti stožáru.
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Štítky musí být nepoškozené a čitelné. Chcete-li štítky nechat
vyměnit, obraťte se na servisní organizaci. Štítky nesmí být
zakryté nebo nečitelné.
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Vychystávací vozík EPL

EPL je vychystávací vozík pro vychystávání v různých výškách.
Mají-li být položky vychystány z velkých výšek, používá se

výškově nastavitelná platforma. Z bezpečnostních důvodů není
možné manévrovat platformou nebo vidlemi nebo pojíždět
vozíkem dopředu/dozadu, pokud je otevřena některá ze zábran
a plošina je více než 1200 mm nad podlahou. Na plošině
obsluhy jsou vidle obvykle namontovány na přídavný stožár
(počáteční zvedání), který poskytuje ergonomicky správnou
pracovní výšku pro položení vybraných položek na nosič
nákladu. Vozík se používá pro vychystávání z paletových regálů
a regálových prostorů v uličkách s normální šířkou.

VAROVÁNÍ!
Tento model vozíku nepodporuje používání palet
jako povrchu vhodného pro chůzi. Takové použití
vyžaduje speciální vybavení, které uzamkne paletu
v její pozici.
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Vychystávací vozíky EPM a EPH

EPM a EPH jsou vozíky pro vychystávání objednaných položek
z různých výšek. Mají-li být položky vychystány z velkých výšek,

používá se výškově nastavitelná platforma. Z bezpečnostních
důvodů není možné používat plošinu nebo vidle, ani pojíždět
vozíkem dopředu či dozadu, pokud je otevřená kterákoli
zábrana a plošina je více než 1 200 mm nad podlahou. Na
plošině obsluhy jsou vidle obvykle namontovány na přídavném
stožáru (počátečním zdvih), který zajišťuje ergonomicky
správnou pracovní výšku pro pokládání vybraných položek na
vychystávací paletu. Vozík se používá pro vychystávání z
paletových regálů a regálových prostorů jak v uličkách
s normální šířkou, tak i v uličkách s vedením kolejnicí i kabelem.

VAROVÁNÍ!
Tyto modely vozíků neumožňují používání palet jako
pracovních ploch. Takové použití vyžaduje speciální
vybavení, které uzamkne paletu v její pozici.
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Prostředí obsluhy Ovládací prvky

Obrázek 5. Ovládací prvky

A. Řídicí počítač vozíku   
B. Spínač na klíč (volitelné)   
C. Nouzové zastavení   
D. Akcelerátor/spínač pro

ovládání směru   
E. Tlačítko brzdy   
F. Otáčení provozních

ovládacích prvků   
G. Výškové nastavení

provozních ovládacích
prvků   

H. Panel ikon s klávesnicí   

I. Obouruční ovládání
(k dispozici se systémem
navádění kolejnicemi, pomocí
drátu a podle konců uliček)   

J. Mini volant (volitelné)   
K. Volant   
L. Spínač, ventilátor pro vyšší

komfort (volitelný)   
M. Spínač, regálové osvětlení

(volitelné)   
N. Spínač, osvětlení na plošině

obsluhy (volitelné)   
O. 12V zásuvka (volitelné)   
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Volitelné vybavení je uvedeno v kapitole Přídavné zařízení
strana 31.

Informace o nastavení provozních ovládacích prvků (poz. F a
G) naleznete v kapitole Nastavení strana 26.

A. Boční ochranná zábrana
(volitelná)   

B. Zvednutí/spuštění vidlí   
C. Snímač přítomnosti obsluhy   

D. Klakson   
E. Zvednutí/spuštění platformy   
F. Zvednutí/spuštění vidlí

(volitelné)   
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Ovládání „Walk beside“ (kráčet podél) (volitelné)
Na vozících vybavených bočním ovládáním může obsluha řídit
vozík dopředu/dozadu a zvednout/snížit vidle ze strany. "Walk
beside" – boční ovládací prvky (poz. A na obrázku
Ovládací prvky „Walk beside“ (Chůze vedle vozíku) strana 19)
se aktivují, pouze když obsluha nestojí v prostoru podvozku.
Když je aktivováno boční ovládání "Walk beside", volant se
nejprve nastaví rovně a teprve potom se vozík začne
pohybovat.

Obrázek 6. Ovládací prvky „Walk beside“ (Chůze vedle vozíku)
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A. "Walk beside" ovládací
prvky   

B. Zvednutí/spuštění vidlí   

C. Nouzové zastavení   

Při řízení z vnějšku vozíku (když obsluha nestojí na plošině)
platí následující funkční omezení:

1. Rychlost jízdy je omezena na plíživou rychlost.
2. Blokování spuštění vidlí, které chrání obsluhu před úrazem

při spouštění nákladu.

Panel ikon s klávesnicí
Panel ikon je umístěn napravo od volantu. Poskytuje zpětnou
vazbu obsluze ve formě informací a výstražných zpráv. Panel
ikon je součástí standardního vybavení u modelů EPM a EPH,
ale je volitelný u modelu EPL. Obrázek Panel ikon s klávesnicí
strana 20 znázorňuje funkce, které jsou součástí dodávky a
které jsou volitelné. Volitelné vybavení je uvedeno v kapitole
Přídavné zařízení strana 31.

Obrázek 7. Panel ikon s klávesnicí



POPIS VOZÍKU   07

21

1. Změna nastavení aktivních
ovládacích prvků (volitelná)   

2. Nepoužito   
3. Doraz zvedání s restartem

(volitelné)   
4. Navádění pomocí drátu /

kolejnic (volitelné), aktivace
přímého řízení   

5. Navádění pomocí drátu /
kolejnic (volitelné), aktivní
přímé řízení   

6. Zastavení jízdy (volitelné)   
7. Navádění kolejnicemi

(volitelné), vozík
v kolejnicích   

8. Obouruční ovládání
(k dispozici v případě uliček
s naváděním),
neaktivováno   

9. Zastavení zdvihu (volitelné)   
10. Zábrany nejsou uzavřeny   
11. Nepoužito   
12. Snímač přítomnosti na

podlaze, není aktivován.   
13. Parkovací brzda aktivována   
14. Čas na servisní údržbu   
15. Výstraha = Zkontrolujte

informace na displeji.   
16. Indikátor volantu   

Dvojí ovládání (volitelné)
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Obrázek 8. Dvojí ovládání

A. Ovládací prvky pro řízení,
strana stožáru   

B. Ovládací prvky pro řízení,
strana vidlí   

Modely EPM a EPH jsou standardně vybaveny ovládacími
prvky pro řízení na straně stožáru nebo na straně vidlí.
V případě možnosti „Dvojí ovládání“ je vozík vybaven dvěma
sadami ovládacích prvků pro řízení a obsluha určuje, která
bude aktivní. Výběr se provádí stisknutím tlačítka na panelu
ikon ovládání, které bude aktivní. Viz obrázek
Výběr ovládacích prvků řízení strana 22.

Obrázek 9. Výběr ovládacích prvků řízení



POPIS VOZÍKU   07

23

V každém okamžiku může být aktivní pouze jedna sada
ovládacích prvků pro řízení. V aktivačním tlačítku na straně,
kde jsou ovládací prvky pro řízení aktivní, se rozsvítí kontrolka.

Aby bylo možné vybrat ovládací prvky pro řízení, které budou
aktivní, musí být vozík v provozním režimu a nečinný a nesmí
být aktivní žádná hydraulická funkce, tzn. všechny ovládací
prvky pro řízení musí být v neutrální poloze. Po dobu 1 sekundy
nelze přejít z jedné sady ovládacích prvků pro řízení na druhou.

Když se přihlásíte k vozíku, vždy budou aktivní ovládací prvky
pro řízení na straně stožáru, ale po krátké prodlevě bez
odhlášení (pohotovostní režim) se aktivují ovládací prvky
vybrané naposledy.

Jiné volitelné možnosti, prostředí obsluhy
Tato část ukazuje všechny volitelné možnosti v prostředí
obsluhy, s výjimkou ovládacích prvků. Ovládací prvky jsou
zobrazeny v Ovládací prvky strana 17.

Volitelné vybavení v horním ochranném rámu

Obrázek 10. Volitelná možnost horního ochranného rámu

A. Regálové osvětlení   
B. Reproduktory   
C. Zpětné zrcátko   

D. Ventilátor pro příjemné
prostředí   

E. Rádio   
F. Osvětlení na plošině

obsluhy   
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Volitelné vybavení na plošině obsluhy, stožáru a podvozku

Obrázek 11. Volitelné vybavení na plošině obsluhy, stožáru a podvozku
(EPL)

A. Počáteční zvednutí   
B. Skládací sedadlo řidiče   
C. Příčník   

D. Panel vybavení   
E. Držák vybavení   
F. Psací pult    Obrázek 12. Volitelné vybavení na plošině obsluhy a podvozku (EPM a

EPH)
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A. Pryžový nárazník   
B. Držák vybavení   
C. Psací pult   

D. Skládací sedadlo řidiče   
E. Ovládací prvky pro řízení na

straně vidlí   

POZNÁMKA!
Skládací sedadlo řidiče (poz. D,
Volitelné vybavení na plošině obsluhy a podvozku
(EPM a EPH) strana 24) nelze kombinovat
s ovládacími prvky (poz. E) na stejné straně.

Informace o seřízení skládacího sedadla řidiče jsou uvedeny
v kapitole Seřízení sedadla obsluhy strana 28.

Obrázek 13. Hasicí přístroj

A. Hasicí přístroj   
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Obrázek 14. Dodatečný skladovací prostor na plošině

A. Pás pro uskladnění    B. Panel pro dodatečný úložný
prostor   

Nastavení
Obecné

POZNÁMKA!
Je důležité najít osobní nastavení, aby bylo
dosaženo nejlepší polohy pro řidiče.

Seřízení ovládacích prvků pro řízení, strana stožáru
Ovládací prvky řízení lze nastavit ve dvou různých směrech:
rotačním a vertikálním.

Obrázek 15. Seřízení ovládacích prvků pro řízení, strana stožáru

Otáčení
Stiskněte tlačítko pro nastavení (poz. B) a otočte ovladačem
řízení (poz. A) do požadované polohy.
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Nastavení výšky
Uvolněte rukojeť (poz. C) a nastavte ovladač řízení (poz. A) do
požadované polohy. Uzamkněte ovládací prvek pro řízení
v dané poloze otočením rukojeti.

Seřízení ovládacích prvků pro řízení, strana vidlí
Ovládací prvky pro řízení lze nastavit ve třech různých
směrech: rotačním, vertikálním a do stran.

Obrázek 16. Seřízení ovládacího prvku pro řízení doleva, strana vidlí
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Obrázek 17. Seřízení ovládacího prvku pro řízení doprava, strana vidlí

Otáčení
Stiskněte tlačítko pro nastavení (poz. B) a otočte ovladačem
řízení (poz. A) do požadované polohy.

Nastavení výšky
Uvolněte rukojeť (poz. C) a nastavte ovladač řízení (poz. A) do
požadované polohy. Uzamkněte ovládací prvek pro řízení
v dané poloze otočením rukojeti.

Boční seřízení

POZNÁMKA!
Ovládací prvky pro řízení lze nastavit pouze do stran
na straně vidlí.

Uvolněte rukojeť (poz. C) na ovladači řízení (poz. A), přemístěte
ovládací prvek na jinou stopu a přitáhněte jej směrem k rukojeti.

Seřízení sedadla obsluhy
Sedadlo obsluhy lze seřídit nahoru a dolů.
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Obrázek 18. Seřízení sedadla obsluhy, strana vidlí

Zatáhněte za páku (poz. B) směrem nahoru, chcete-li uvolnit
sedadlo obsluhy (poz. A). Nastavte sedadlo obsluhy do
požadované polohy a zajistěte jej na místě uvolněním páky.

Pomocné funkce pro obsluhu
Aby se minimalizovalo riziko nehod, vozík může být vybaven
několika pomocnými funkcemi:

• Automatické snížení rychlosti při jízdě se zvednutou
plošinou obsluhy na 1,2 m.

• Kontrola přítomnosti za účelem ujištění, že obsluha vozíku
je na pracovní plošině obsluhy předtím, než lze použít
funkce hydrauliky a řízení. Cílem je zabránit vozíku
v pohybu v případě, že ovládací prvky řízení jsou náhodně
aktivovány zvenčí plošiny obsluhy.

• Další možnost: Obouruční ovládání v úzkých uličkách
s naváděním se zavádí s cílem zajistit, aby měl obsluhující
pracovník před použitím hydraulických nebo provozních
funkcí obě paže uvnitř vnějšího obrysu vozíku.

• Automatické zastavení hydraulických a řídicích funkcí,
pokud nejsou spuštěny postranní ochranné zábrany a
plošina obsluhy se zvedne nad 1 200 mm. Je dokonce
možné změnit nastavení v počítači vozíku tak, aby musely
být během použití hydraulických a řídicích funkcí spuštěny
obě zábrany.

• Automatické zastavení při vzniku chyby v elektrické
soustavě.

• Snížení rychlosti v závislosti na úhlu natočení řízeného
kola.

• EPM a EPH: Omezení natočení kola na +/- 10 stupňů,
pokud se plošina obsluhy zvedne na 4,5 m (EPM) /
5 m (EPH) nebo výše.

• Další možnost: Zvukový signál a zpráva na displeji, pokud
se postranní ochranné zábrany otevřou, když plošina
obsluhy není v nejnižší poloze.
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Omezení rychlosti podle úhlu natočení kol,
S3-1
U vozíků vybavených systémem S3-1 se snižuje maximální
rychlost, když je úhel hnacího kola v libovolném směru větší
než 10 stupňů. Snižování rychlosti probíhá postupně
z maximální rychlosti 10 km/h, když je úhel větší než 10 stupňů,
přibližně na 5 km/h při maximálním úhlu natočení.

POZNÁMKA!
Provádění změn v tomto systému není povoleno.

S3-2 (volitelně u modelu EPL)
S3-2 je pomocný systém, který snižuje rychlost v závislosti na
hmotnosti.

Pokud není systém vážení aktivní nebo je špatně kalibrovaný,
maximální možná rychlost 9 km/h.

Když je systém aktivní, nejvyšší možná rychlost je 12 km/h,
pokud součet hmotností nákladu na vidlích a obsluhy
nepřekročí 700 kg. Pokud tato hmotnost překročí 700 kg, sníží
se nejvyšší možná rychlost na 9 km/h. Pokud hmotnost klesne
pod 600 kg, zvýší se nejvyšší možná rychlost na 12 km/h.

Vozík s počátečním zvednutím: Hmotnost obsluhy není
zahrnuta ve výpočtu. Z bezpečnostních důvodů je proto přidáno
100 kg ke hmotnosti vidlí.

Vozíky s pevnými vidlemi: Hmotnost obsluhy je zahrnuta ve
výpočtu.

Omezení
Vozík s počátečním zvednutím: Jsou-li vidle ve své nejnižší
nebo nejvyšší poloze, hmotnost nelze vypočítat. Z
bezpečnostních důvodů je maximální rychlost 9 km/h, když jsou
vidle ve spodní poloze. Vozík je vybaven snímačem spodní
polohy pro detekci spodní polohy. Jsou-li vidle jsou v horní
poloze, naměřená hmotnost je větší než skutečná hmotnost. To
může způsobit, že se rychlost zpomalí na 9 km/h, i když
hmotnost nákladu je nižší než 700 kg.

Vozík s pevnými vidlemi:: Je-li plošina obsluhy ve své nejnižší
nebo nejvyšší poloze, hmotnost nelze vypočítat. Z
bezpečnostních důvodů je maximální rychlost 9 km/h, když je
plošina obsluhy ve spodní poloze. Je-li plošina obsluhy v horní
poloze, je naměřená hmotnost větší než skutečná hmotnost. To
může způsobit, že se rychlost zpomalí na 9 km/h, i když
hmotnost nákladu je nižší než 700 kg.

POZNÁMKA!
V této variantě zde není snímač pro detekci dolní
polohy plošiny obsluhy, protože plošinu je nutné
zvýšit (takže náklad nespočívá na podlaze), aby bylo
možné řídit při vysokých rychlostech.

S3-2 (EPM a EPH)
S3-2 je podpůrný systém, který přizpůsobuje rychlost hmotnosti
nákladu a výšce plošiny obsluhy. Maximální rychlost je 12 km/h
u modelu EPH a 11 km/h u modelu EPM, ale snižuje se podle
výšky a hmotnosti a podle toho, zda je vozík volně řiditelný,
nebo je v režimu navádění.
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U vozíků s pevnými vidlemi a DTFV stožárem (který má volný
zdvih a hlavní zdvih) je přesné vážení důležité pouze u funkce
volného zdvihu. Když se plošina obsluhy zvedne na úroveň
hlavního zdvihu, zjištěná hmotnost bude vyšší než skutečná,
což může způsobit, že rychlost bude nižší než u volného
zdvihu.

POZNÁMKA!
EPH má vždy DTFV stožár, zatímco EPM může mít
buď TV nebo DTFV stožár.

POZNÁMKA!
Systém vážení nemůže zjistit správnou hmotnost,
když jsou vidle v dolní poloze (pokud má vozík
funkci počátečního zdvihu), případně s plošinou
obsluhy v dolní poloze (pokud má vozík pevné
vidle). Pro dosažení maximální rychlosti je tedy
nutné vidle/plošinu o něco zvednout z dolní polohy.

Volitelné vybavení
Přídavné zařízení

Přídavné zařízení EPL EPM EPH Část

Regálové osvětlení X X X Jiné volitelné možnosti,
prostředí obsluhy
strana 23

Osvětlení na plošině
obsluhy

X X X Jiné volitelné možnosti,
prostředí obsluhy
strana 23

Zásuvka pro 12 VDC X X X Ovládací prvky  strana
17

Vstup spínače na klíč X X X Ovládací prvky  strana
17

Ventilátor pro příjemné
prostředí

X X X Jiné volitelné možnosti,
prostředí obsluhy
strana 23

Rádio s MP3 X X X Jiné volitelné možnosti,
prostředí obsluhy
strana 23

Hasicí přístroj X X X Jiné volitelné možnosti,
prostředí obsluhy
strana 23

Walk beside, funkce
zvedání a řízení

X Ovládací prvky  strana
17

Tabulka 1. Přídavné zařízení
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Přídavné zařízení EPL EPM EPH Část

Psací pult X X X Jiné volitelné možnosti,
prostředí obsluhy
strana 23

Panel vybavení X Jiné volitelné možnosti,
prostředí obsluhy
strana 23

Držák vybavení (systém
RAM)

X X X Jiné volitelné možnosti,
prostředí obsluhy
strana 23

Příčník (držák pro
dodatečné zařízení)

X Jiné volitelné možnosti,
prostředí obsluhy
strana 23

Skládací sedadlo řidiče X X X Jiné volitelné možnosti,
prostředí obsluhy
strana 23

Horní ochranný rám X Jiné volitelné možnosti,
prostředí obsluhy
strana 23

Boční ochranné zábrany
(EPL 1,2 m)

X Ovládací prvky  strana
17

Počáteční zdvih (EPL
1,2 m)

X Jiné volitelné možnosti,
prostředí obsluhy
strana 23

Bez počátečního zdvihu X X

Miniaturní volant
(volitelné)

X X X Ovládací prvky  strana
17

Přídavné zařízení EPL EPM EPH Část

Panel ikon s klávesnicí
(včetně indikátoru
volantu)

X Ovládací prvky  strana
17

Zpětné zrcátko X X X Jiné volitelné možnosti,
prostředí obsluhy
strana 23

Zvláštní uskladnění na
plošině (plastový kryt a
pryžové popruhy)

X X X Jiné volitelné možnosti,
prostředí obsluhy
strana 23

Zvláštní tlačítka pro
počáteční zdvih (strana
stožáru)

X X X Ovládací prvky  strana
17

Bezpečnostní lano X X Sestup s pomocí
záchranného lana
(Volitelné vybavení,
EPM a EPH)  strana
118

Verze určená pro
chladírny

X X X Klimatické podmínky
strana 133

Výstraha při vystoupení X X X Varování před
vykročením (volitelné)
strana 52

Vozíky vybavené funkcí
restartu

X X Zastavení zdvihu a
jízdy (volitelné)  strana
59

Zastavení zdvihu bez
restartu

X X Zastavení zdvihu a
jízdy (volitelné)  strana
59
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Přídavné zařízení EPL EPM EPH Část

Zastavení pohonu X X Zastavení zdvihu a
jízdy (volitelné)  strana
59

Zvýšená rychlost jízdy
12 km/h

X Zvýšená rychlost jízdy
12 km/h (volitelné)
strana 124 a
S3-2 (volitelně u
modelu EPL) strana
30

Truck Fleet management X X X Protokol poškození
(volitelný)  strana 42
,Protokol Efficiency
(Výkonnost) (volitelný)
strana 44 a
Nárazový snímač
(volitelný) strana 41

Navádění kolejnicemi X X Navádění kolejnicemi
(volitelné)  strana 68

Navádění pomocí
vodicího drátu

X X Navádění pomocí
vodicího drátu
(volitelné)  strana 63

Konec uličky X X Konec uličky (volitelně)
strana 61

Ovládací prvky pro
řízení na straně vidlí

X X Jiné volitelné možnosti,
prostředí obsluhy
strana 23

Dvojí ovládání X X Dvojí ovládání
(volitelné)  strana 21

Přídavné zařízení EPL EPM EPH Část

Časové odhlášení X X X Časové odhlášení
(volitelné)  strana 71

Pryžový nárazník X X Jiné volitelné možnosti,
prostředí obsluhy
strana 23
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Specifikace EP

Model
vozíku

Napětí a
kapacita baterie
(V/Ah)

Kapacita
(kWh)

Hmotnost
min./max (kg)

EPL 24/486-600 9,6-14,4 450/500

EPM 24/560-775 13,44-18,6 500/700

EPH 48/500-620 24,0-29,76 890/1125

Tabulka 2. Specifikace baterií

Nabíjení baterie
Údržbu baterie by měl provádět pouze speciálně vyškolený
personál. Nabíjení baterií však smí provádět i další personál, a
to za předpokladu, že se k připojení k nabíjecí jednotce používá
zástrčka baterie. Nabíjení baterie se provádí podle doporučení
jejího výrobce a za použití vhodné nabíječky. Vozík je určen pro
použití s baterií na bázi olovo/kyselina. Měly by se používat
pouze automatické nabíjecí jednotky.

Musí být splněny požadavky ČSN EN 50272-3. Přečtěte si
návod k obsluze od dodavatele baterií a návod k obsluze pro
nabíječky.

Při nabíjení baterie dodržujte místní legislativu a bezpečnostní
pokyny. Místa, kde se baterie nabíjejí, by měly být označeny
a měly by být dobře větrány. K dispozici by mělo být oční
vyplachovátko, umývárna, hasicí přístroj a ochranné brýle.

VAROVÁNÍ!
Kontrolu hustoty elektrolytu smí provádět pouze
autorizovaný servisní personál.

VAROVÁNÍ!
Vždy používejte ochranné brýle. Kyselina může
způsobit vážné popáleniny.

VAROVÁNÍ!
Při nabíjení baterie vzniká výbušný plyn! Kouření
nebo otevřený plamen může způsobit výbuch!

VAROVÁNÍ!
Před manipulací s bateriemi si sundejte všechny
prsteny, náramky, náhrdelníky a podobné předměty.

VAROVÁNÍ!
Nabíječka baterie se smí zapojovat pouze do
uzemněné zásuvky.

VAROVÁNÍ!
Před údržbou, řešením problémů nebo čištěním
nabíječky odpojte baterii a připojení k síti.
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Obrázek 19. Nabíjení baterie, EPL

Obrázek 20. Nabíjení baterie, EPM a EPH

Před nabíjením
1. Vypněte vozík.
2. EPM a EPH: Otevřete kryt baterie, abyste se dostali

k zástrčce baterie.
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3. Vytáhněte zástrčku baterie ven z vozíku pomocí rukojeti
zástrčky baterie.

POZOR!
Zástrčku nevytahujte zatažením za kabely.

4. Uvolněte pojistku baterie, viz obrázek
Výměna baterie, EPL strana 38, Výměna baterie, EPM
strana 38 a Výměna baterie, EPH strana 39.

5. K článkům baterie se dostanete takto:
EPL: Posouvejte baterii, dokud nebude možné
zkontrolovat články na jedné její straně. Pak posouvejte
baterii na druhou stranu vozíku, abyste mohli zkontrolovat
články na druhé straně.
EPM a EPH: Články baterie jsou přístupné po sejmutí
krytu baterie. Baterie může během prohlídky a nabíjení
zůstat na místě.

6. Podle pokynů dodavatele baterie zajistěte správnou
hladinu elektrolytu. Baterie se může poškodit, pokud jsou
desky článků během nabíjení suché. Elektrolyt baterie
může při nabíjení přetéci, pokud je jeho hladina příliš
vysoká.

POZNÁMKA!
To neplatí pro gelové baterie.

Před nabíjením se ujistěte, že jsou desky ponořeny
v kyselině, ale jejich okraje nikoli. Před nabíjením je nutné,
aby byl nad deskami volný prostor, protože se zvětší
objem kapaliny.

POZNÁMKA!
Pokud je nutné doplňovat do baterie vodu
častěji než jednou za týden, většinou je něco
v nepořádku. To platí pro normální prostředí a
způsob použití.

7. Zasuňte baterii dovnitř (pokud byla vysunutá).
8. Zajistěte baterii pojistkou.

Přesvědčte se, že je pojistka baterie ve správné poloze a
zajištěná.

9. Zapojte zástrčku baterie do konektoru nabíječky, viz
obrázek Nabíjení baterie, EPL strana 35 a
Nabíjení baterie, EPM a EPH strana 35.
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10. Spínačem na nabíječce zahajte nabíjení.
11. Zkontrolujte, zda indikátor nabíjení ukazuje normální

hodnoty. V opačném případě nahlaste chybu.

Po nabíjení
1. Ověřte, zda bylo nabíjení dokončeno.
2. Vypněte nabíjení.
3. Odpojte nabíjecí konektor.
4. Zkontrolujte vodu v baterii a podle potřeby ji doplňte na

správnou hladinu podle pokynů výrobce baterie.
5. Připojte zástrčku baterie.
6. EPM a EPH: Zavřete kryt baterie.
7. Před zahájením jízdy zkontrolujte, zda je baterie zajištěná.

Údržba a výměna baterie
POZNÁMKA!
Při výměně baterie je nutné použít vozík baterie.

1) EPM a EPH: Otevřete kryt baterie.

2) Vytáhněte zástrčku baterie.

3) Uvolněte pojistku baterie.

4) Zvedněte bezpečnostní zarážku (pokud se používá) na
straně, kam chcete vysunout baterii.

5) Pokud je to nutné, vysuňte baterii na vozík.

VAROVÁNÍ!
Při vysouvání baterie dávejte pozor, aby vaše
ruce nebyly v blízkosti závěsných ok
a podobných míst, kde je zvýšené riziko
pohmoždění. Používejte ochranné rukavice.

VAROVÁNÍ!
Dávejte pozor, aby nedošlo k vystříknutí
kyseliny nebo oxidu z baterie. Kyselina může
způsobit vážné popáleniny. Používejte
nezbytné ochranné vybavení.

POZNÁMKA!
Pokud se při zvedání baterie používají železné
zvedací řetězy nebo háky, nesmí se dostat do
styku se svorkami na článcích, aby nedošlo ke
zkratování.
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Obrázek 21. Výměna baterie, EPL Obrázek 22. Výměna baterie, EPM
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Obrázek 23. Výměna baterie, EPH

6) Proveďte prohlídku baterie podle postupu popsaného
v části Údržba vozíku strana 74.

7) Po dokončení servisu baterii zasuňte na své místo.

8) Zajistěte baterii pojistkou.

Přesvědčte se, že je pojistka baterie ve správné poloze a
zajištěná.

9) Zástrčku baterie vraťte na původní místo.

10) Pokud jste odstranili bezpečnostní zarážku, vraťte ji na
původní místo.

11) EPM a EPH: Zavřete kryt baterie.

12) Na ukazateli baterie zkontrolujte napětí.

Údržba baterie
VAROVÁNÍ!
Údržbu baterie a nabíječky smí provádět pouze
speciálně vyškolený personál.

VAROVÁNÍ!
Zabraňte vzniku zkratů, které mohou způsobit
výbuch nebo požár.
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Úvod

Vozík je vybaven počítačem a řídicím a monitorovacím
systémem, který se skládá z displeje, klávesnice a řídicí
jednotky. Systém je také vybaven bzučákem, který v různých
situacích upozorňuje řidiče.

Obecné
Chce-li řidič vozík spustit, musí zadat ID obsluhy a kód PIN
nebo použít spínací klíč (volitelné). V režimu spuštění může
obsluha využít velkého množství informací pomocí displeje,
např. datum, čas, stav baterie, informační zprávy a jakékoli
chybové kódy a výstražné zprávy. ID obsluhy a kód PIN jsou
poskytnuty při dodávce vozíku. Po dodání by měl být kód
změněn.

Symboly a znaky na displeji

A. Datum: Dan-měsíc-rok.   
B. Čas: Hodiny – minuty   
C. Měřič motohodin: Zobrazuje

dobu aktivity nebo dobu
přihlášeni. Obvykle se
zobrazuje doba aktivity.   

D. Symbol normální rychlosti /
plíživé rychlosti: Oznamuje,
zda je vozík v režimu
normální rychlosti nebo
plíživé rychlosti
(zajíc/želva).   

E. Pole pro chybové kódy: Kód
chyby složený z písmene E a
číslic se zobrazí, když dojde
k chybě (pokud se zobrazí
výstraha, zabere celý horní
řádek).   

F. Indikátor baterie: Ukazuje
stav baterie.   

G. Symbol for zastavení
zvedání. Pokud je vozík
vybaven funkcí restartu a
budete chtít pokračovat ve
zvedání můžete použít

tlačítko na klávesnici

namísto tlačítka na
panelu ikon.   

Zobrazení stavu baterie



ŘÍDICÍ POČÍTAČ VOZÍKU   09

41

Je-li baterie vybitá, indikátor baterie začne blikat
a v pravidelných intervalech bude znít bzučák. Jestliže baterie
nebude znovu nabita nebo vyměněna, funkce zvedání bude
deaktivována, aby nedošlo k poškození baterie a aby se
zabránilo normálnímu chodu vozíku. Deaktivovaná funkce
zvedání je indikována svítícím symbolem ^ vlevo od symbolu
zajíce/želvy.

POZNÁMKA!
Jakmile se na displeji zobrazí, že je baterie vybitá, je
nutné baterii dobít nebo vyměnit.

Chybová hlášení
Chybové kódy

Všechny chybové zprávy se zobrazují v
dolním řádku displeje. Chybové zprávy jsou
uvedeny ve formě kódu, sestávajícího z
písmene E a číselného kódu, např. 100. Je-li
zobrazen chybový kód, vozík přejde do
bezpečného režimu, což může znamenat, že
se funkce vozíku vypnou. Určité chybové
stavy se opraví automaticky nebo je lze
odstranit vypnutím a opětovným spuštěním
vozíku. Chybový kód se poté deaktivuje.

POZOR!
Chybový kód bude přetrvávat v případě závažné
chyby. Pokud k tomu dojde, měli byste se obrátit na
autorizovaného servisního technika a poskytnout mu
kód chybové zprávy.

Změna jazyka
1) K položce „Language“ přejdete pomocí tlačítka .

Language

2) Stiskněte tlačítko .

3) Pomocí tlačítek se šipkami vyberte jazyk a stisknutím

tlačítka potvrďte výběr.

SELECT LANGUAGE:
English

4) Nyní automaticky přejdete do režimu přihlášení s novou
volbou jazyka

Operator ID:
?

Nárazový snímač (volitelný)
Na vozících s aktivovanou možností snímače nárazu je rychlost
monitorována. Náhlé a rychlé snížení rychlosti je interpretováno
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jako různé stupně kolize. Tato funkce má pět nastavitelných
úrovní. V případě, že je některá z těchto úrovní překročena, je
aktivována jedna nebo více z následujících funkcí:

1. Na displeji se zobrazí výstražná zpráva.
2. Normální klakson vozíku je aktivován a vydává

přerušovaný zvuk.
3. EPM a EPH: Světla vozíku se aktivují a začnou blikat.
4. Vozík se zastaví.
5. Vozík se odhlásí a je třeba jej odemknout pomocí kódu.

Protokol poškození (volitelný)
Obecné
V případě poškození vozíku může obsluhující pracovník během
spouštění vybrat v seznamu kategorii škod, které se budou
protokolovat, viz tabulku Kategorie poškození strana 42. Při
každém spouštění lze ohlásit několik případů poškození.
Poškození se protokoluje pro ID obsluhy předchozího
operátora.

Protokolovaný
kód

Kategorie poškození Poznámka

01 Wheels Zahrnuje hnací i
pojezdová kola

02 Battery

03 Platform

Tabulka 3. Kategorie poškození

Protokolovaný
kód

Kategorie poškození Poznámka

04 Chassis

05 Hydraulics

06 Gates

07 Controls

08 Electrical Zahrnuje pracovní
osvětlení atd.

09 Forks/Mast

10 Others Zahrnuje všechny
položky, které nespadají
pod kódy 1–9, jako jsou
speciální konstrukce
nebo dodatečně
namontované vybavení.

Protokolování poškození
Po 10 sekundách aktivního používání vozíku (hydrauliky nebo
pohonu) se provozní rychlost vozíku sníží na plazivou a
obsluhující pracovník je vyzván, aby ohlásil případné
poškození.

Damage?
No v^

Operátor vozíku může vybrat možnost No (stisknutím tlačítka

) a ukončit hlášení o poškození (nic se nebude
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protokolovat), nebo pomocí tlačítek / rolovat

nahoru/dolů a stisknutím tlačítka vybrat „protokolování“
poškozeného modulu, který se zobrazí v nabídce.

Damage?
Battery v^

Až s tím bude hotov, dokončí protokol poškození stisknutím

tlačítka nebo . Vozík se opět rozjede normální rychlostí.

Vedoucí/nadřízení pracovníci
Pokud obsluha vozíku ohlásí poškození, bude zaprotokolováno
v počítači vozíku.

Chcete-li číst protokol poškození, přejděte v počítači vozíku na
LOCAL MENU: » FLEET MANAGER: » Read logs » Damage
log

Zde můžete vybrat některý ze tří protokolů: Chronological
(Chronologický), Best (Nejlepší) a Worst (Nejhorší).

Damage log
Chronological

Damage log
Best

Damage log
Worst

Pomocí tlačítek / vyberte protokol a stiskněte .

Protokol Chronological (Chronologický)
Chronologický protokol obsahuje záznamy seřazené podle
data, první záznam se týká poškození ohlášeného nejdříve.

A. Číslo záznamu protokolu   
B. Datum   
C. Čas   

D. Protokolované poškození   
E. ID obsluhy   

K procházení mezi položkami v protokolu použijte tlačítko a

. Tlačítkem se zavírá nabídka.

Protokol Best/Worst (Nejlepší/Nejhorší)
Protokoly Best a Worst obsahují tři ID obsluhy, která vykazují
nejméně a nejvíce ohlášených poškození.

A. ID obsluhy   
B. Ohlášené poškození   

C. Střední hodnota ohlášeného
poškození podle uživatele   
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Tlačítko a se používá k přecházení mezi těmito třemi

záznamy a tlačítkem se zavírá nabídka.

Protokol Efficiency (Výkonnost) (volitelný)
Prostřednictvím protokolu Efficiency můžete získávat informace
o výkonnosti operátorů vozíků. Protokol obsahuje 30 naposledy
zaznamenaných operátorů. Můžete je seřadit od nejvyššího
nebo nejnižšího stupně výkonnosti. Také můžete vyhledávat
podle ID obsluhy a vybrat konkrétního operátora.

Navigace v počítači vozíku
Navigace v počítači vozíku k položkám:

LOCAL MENU: » FLEET MANAGER: » Read logs »
EFFICIENCY:

Stiskněte

Zobrazí se tyto možnosti nabídek:

EFFICIENCY:
Worst

EFFICIENCY:
Best

Operator ID:
?

Pomocí tlačítek / vyberte požadovanou nabídku a

stisknutím tlačítka ji aktivujte.

Protokol Efficiency ukončíte stisknutím tlačítka nebo .

Best a Worst
Pomocí protokolů Best a Worst můžete seřadit 30 posledních
operací od nejvyšší nebo nejnižší výkonnosti.

A. ID obsluhy   
B. Efektivní doba provozu   
C. Efektivní doba provozu

(průměr za všechny
operátory)   

D. Průměrná spotřeba energie
čerpadlové/hnací jednotky
(průměr za všechny
operátory)   

E. Průměrná spotřeba energie
čerpadlové/hnací jednotky   

F. Průměrná spotřeba energie
čerpadlové/hnací jednotky
(průměr za všechny
operátory)   

G. Průměrná spotřeba energie
čerpadlové/hnací jednotky   

K procházení mezi položkami v protokolu použijte tlačítko a

. Tlačítkem se zavírá nabídka.

ID obsluhy
Pomocí ID obsluhy v protokolu můžete vyhledat a posoudit
výkonnost konkrétního operátora.
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Varování
K dispozici jsou různé výstrahy, které se používají k upozornění
obsluhy například na chybný úkon. Některé systémy vozíků
rovněž nebudou použitelné, dokud obsluha neprovede příkaz
zobrazený na displeji.

Další výstražné zprávy se zobrazují například tehdy, jestliže se
některý systém vozíku začne přehřívat. Jestliže výstraha
nezmizí ani v případě, že obsluha provedla pokyny na displeji,
obraťte se na autorizovaného servisního technika.

Varování Popis Činnosti obsluhy

Spin steer wheel Snímače úhlu natočení
kola nejsou
synchronizovány

EPM a EPH: Spin steer
wheel se také může
zobrazit při navádění
pomocí drátu nebo
přímém řízení
v kolejnicích, které
může být aktivováno
ihned po přihlášení.
Pokud snímač úhlu
natočení kola (0
stupňů) dosud nebyl
překročen, je nutné
otáčet hnacím kolem
ručně tam a zpět kolem
polohy přímého řízení
(0 stupňů), dokud
výstraha nezmizí.
Pamatujte, že spolu
s výše uvedenou
výstrahou Spin steer
wheel se na indikátoru
volantu rozsvítí pouze
3 (kolem 0 stupňů), aby
se odlišila od případů,
kdy se musí volant
otočit o celou otáčku.

Otočte volantem, dokud
zpráva nezmizí. Pokud
výstraha přetrvává,
obraťte se na
autorizovaný servis.
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Varování Popis Činnosti obsluhy
Také viz část
Informační zprávy
strana 52.

Temp. sensor err Porucha teplotního
snímače.

Nechte vozíku v klidu,
dokud výstraha nezmizí.
Pokud výstraha
přetrvává, obraťte se na
autorizovaný servis.

Pump temp. high Motor čerpadla nebo
řídicí jednotka čerpadla
jsou přehřáté

Drive temp. high Řídicí jednotka hnacího
motoru nebo hnací
motor jsou přehřáté.

Varování Popis Činnosti obsluhy

Release throttle Ovládání řízení je
aktivováno při spuštění,
a vozík nelze řídit ani
nelze provádět žádné
pohyby
zvedání/spouštění.

Vypněte všechny
ovládací prvky řízení
včetně "Walk beside"
(EPL). Pokud výstraha
přetrvává, obraťte se na
autorizovaný servis.

Ovládání řízení je
aktivováno při vkročení
na plošinu obsluhy
a vozík nelze řídit.

Pokud je v okamžiku,
kdy operátor změní
stranu ovládání, na
vybrané straně aktivní
některý ovládací prvek
pro řízení.
Může se také
vyskytnout během
spouštění nebo při
návratu
z pohotovostního
režimu.

Uveďte ovládací prvek
pro řízení do neutrální
polohy.
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Varování Popis Činnosti obsluhy

Release controls Ovládání
zvedání/spouštění je
aktivováno při spuštění,
a s vozíkem nelze
provádět žádné pohyby
zvedání/spouštění.

Vypněte všechny
ovládací prvky pro
zvedání/spouštění
včetně "Walk beside"
(EPL). Pokud výstraha
přetrvává, obraťte se na
autorizovaný servis.Ovládání

zvedání/spouštění je
aktivováno při spuštění,
když vstoupíte na
plošinu, a s vozíkem
nelze provádět žádné
pohyby
zvedání/spouštění.

Pokud je v okamžiku,
kdy operátor změní
stranu ovládání, na
vybrané straně aktivní
některý ovládací prvek
pro zvedání/spouštění.
Může se také
vyskytnout během
spouštění nebo při
návratu
z pohotovostního
režimu.

Uveďte ovládací prvek
pro zvedání/spouštění
do neutrální polohy.

Varování Popis Činnosti obsluhy

Truck not idle Zobrazí se, když se
operátor pokusí změnit
stranu ovládání a vozík
není nehybný nebo
ovládací prvky na
straně s aktivním
ovládáním nejsou
v neutrální poloze.

Ověřte, že jsou všechny
ovládací prvky
v neutrální poloze a
vozík je nehybný. Pokud
zpráva nezmizí, může
být problém v jednom
z ovládacích prvků CAN.
Obraťte se na
autorizovaný servis.
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Varování Popis Činnosti obsluhy

Weight sys.error Ve snímači tlaku byla
zjištěna elektrická
závada. S největší
pravděpodobností jde o
chybu snímače nebo
elektroinstalace. Mohl
by se také jednat o
problém s napájením.

Obraťte se na
autorizovaný servis.

Hodnota tlaku je
zablokována. Tato
hodnota se monitoruje
během zvedání. V
případě, že se hodnota
nemění, jde
pravděpodobně
o vadný snímač.

Proveďte nové zvedání
při max. rychlosti.
Pokračujte se zvedáním
po dobu delší než 1,5 s.

Pokud výstraha
přetrvává, obraťte se na
autorizovaný servis.

Vozíky s počátečním
zvednutím:

Hodnota spodního
spínače uvízla v
„bottom position“
(spodní poloha), když
byl zaregistrován
zvedací manévr na
dobu delší než 1,5 s

Spusťte vozík znovu a
přihlaste se. Spusťte
vidle na nejnižší úroveň.
Zvedejte vidle po dobu
delší než 1,5 s.

Pokud výstraha přetrvá,
je zde pravděpodobně
problém se spodním
spínačem. Obraťte se na
autorizovaný servis.

Varování Popis Činnosti obsluhy

Lower forks! S3-2 s počátečním
zvednutím:

• Vidle nejsou při
spuštění ve
spodní poloze.

• Vozík byl řízen s
vidlemi nad
spodní úrovni po
dobu delší než 2
hodiny.

Spusťte vidle do spodní
polohy a pak je opět
zvedněte těsně nad
spodní polohu.

Pokud výstraha
přetrvává, obraťte se na
autorizovaný servis.

S3-2 not calibr. Systém vážení nebyl
zkalibrován. Max.
rychlost bude
omezena.

Systém vážení vyžaduje
kalibraci. Obraťte se na
autorizovaný servis.

Impact! Výstraha se zobrazí,
pokud systém detekce
nárazů zjistí kolizi vyšší
úrovně, než je
nakonfigurovaná
úroveň pro výstrahu.

Výstraha se zobrazí po
dobu 20 sekund a poté
automaticky zmizí.

Viz část
Nárazový snímač
(volitelný) strana 41.

Pokud výstraha
přetrvává, obraťte se na
autorizovaný servis.

Valve error V jednom nebo více
ventilových obvodech
(EV1–5) bylo zjištěno
rozpojení.

Výstraha zmizí, když je
chyba resetována.

Pokud výstraha
přetrvává, obraťte se na
autorizovaný servis.
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Varování Popis Činnosti obsluhy

Release floor Z bezpečnostních
důvodů musí být
podlahový spínač
zkontrolován při
každém přihlášení
k vozíku poté, co bylo
přerušeno napájení.
Tato kontrola musí být
provedena také po
dvou hodinách
nepřetržitého provozu.
Nicméně, výstraha se
na displeji zobrazí až
po otevření zábran
a poté, co se obsluha
pokusí znovu řídit
vozík.

Uvolněte podlahový
spínač. Pokud je vozík
vybaven grafickým
displejem, počkejte,
dokud nezhasne ikona
podlahového spínače.
Stoupněte si na podlahu.

Pokud výstraha nezmizí,
je možné, že se
podlahový spínač
zablokoval. Přesto je
možné odjet s vozíkem,
aby nepřekážel, v režimu
„limp home“. Zavřete
zábrany a podržte

tlačítko na
klávesnici. Řídicí a
hydraulické funkce jsou
omezené a na displeji se
dosud zobrazuje:
Release floor. Pokud je
otevřená zábrana, je
nutné vozík vrátit do
režimu "limp home".
Rychlost vozíku je
omezena na 2 km/h.

Varování Popis Činnosti obsluhy

Chain slack Upozorní obsluhu,
pokud se během
zkoušky průvěsu řetězu
aktivuje některý spínač
průvěsu. Informace o
testování spínače
průvěsu řetězu
naleznete v servisní
příručce.

Deaktivujte všechny
spínače průvěsu řetězu.

Chain slack err. Upozorňuje na situaci,
kdy vstupní signály,
které monitorují
spínače průvěsu
řetězu, nejsou ve
shodě (tj. řetěz nemusí
vykazovat skutečný
průvěs). Funkce
spouštění je
deaktivována, ale lze ji
restartovat tlačítkem

(s omezenou
funkcí), pokud se
současně nezobrazí
výstraha Hyd. disabled.

Pokud výstraha
přetrvává, obraťte se na
autorizovaný servis.
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Varování Popis Činnosti obsluhy

Hyd. disabled Obsluha je
upozorněna, je-li je
aktivována funkce
prohnutého řetězu
nebo je odpojen
proporcionální ventil.
Spuštění plošiny a vidlí
je deaktivováno.
Zvedací a provozní
funkce jsou dosud
aktivovány.

Viz část
Spínač prohnutí řetězu
strana 124.

Pokud výstraha
přetrvává, obraťte se na
autorizovaný servis.

1.2m error Tato výstraha se
zobrazí, pokud signál
indikátoru 1,2 m
neodpovídá
referenčnímu signálu.

Maximální rychlost byla
snížena na 2,5 km/h.

Pokud výstraha
přetrvává, obraťte se na
autorizovaný servis.

EPM a EPH:
Mast switch err

Je aktivován pouze
jeden snímač stožáru.
Maximální rychlost je
omezena na 2 km/h.

Proveďte zvednutí do
horní polohy. Poté vidle
spusťte a zkontrolujte,
zda dojde k resetování.

Pokud výstraha
přetrvává, obraťte se na
autorizovaný servis.

Varování Popis Činnosti obsluhy

EPM a EPH:
Remove hand!

Aby bylo možné po
přihlášení nebo
ukončení řízeného
režimu začít vozík opět
používat v řízeném
režimu, musí se
alespoň jednou uvolnit
obouruční ovládání.

Obouruční ovládání se
také musí alespoň
jednou uvolnit, pokud
byl vozík v řízeném
režimu více než 10
sekund nečinný. Vozík
nelze ovládat ani
provádět pohyby
zvedání nebo
spouštění, dokud
obsluha nesejme levou
ruku a nepoloží ji zpět
na obouruční ovládání.

Uvolněte obouruční
ovládání a opět jej
aktivujte. Pokud se stále
zobrazuje výstraha,
obraťte se na
autorizované servisní
středisko.

POZNÁMKA
!
Pokud je
indikátor
porouchaný,
vozík lze
uvést do
režimu
"limp home",
aby s ním
bylo možné
vyjet z uličky.
Stisknutím a
přidržením

lze vozík
řídit
a zvedat/spo
uštět plošinu
platformy.
Rychlost
vozíku je
omezena na
4 km/h.
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Varování Popis Činnosti obsluhy

EPM a EPH:
Lateral drift

Systém navádění
pomocí drátu není
schopen udržet vozík
v přímé linii s drátem.
Rychlost vozíku se
omezí na „plazivou“.

Pokud se boční
vzdálenost ještě zvětší,
vozík se zastaví a
použije se kód chyby
E84.

Výstraha zmizí, když
bude systém schopen
natočit opět vozík blíže
k vodicímu drátu.

V případě, že se budou
potíže opakovat,
kontaktujte pracovníky
autorizovaného servisu.

EPM a EPH:
Angle drift

Systém navádění
pomocí drátu není
schopen udržet vozík
v přímém úhlu vůči
drátu. Rychlost vozíku
se omezí na „plazivou“.

Pokud se boční
vzdálenost ještě zvětší,
vozík se zastaví a
použije se kód chyby
E84.

Varování Popis Činnosti obsluhy

EPM a EPH:
Ant. com failure

Selhala komunikace
s jednou z antén
systému navádění
pomocí drátu. Vozík je
kontrolovaně zastaven.
Vozík lze ovládat
ručním řízením, pokud
se deaktivuje tlačítko
pro přímé řízení.

Odhlaste se a znovu se
přihlaste.

V případě, že se budou
potíže opakovat,
kontaktujte pracovníky
autorizovaného servisu.

EPM a EPH:
Antenna missing

Byla zcela přerušena
komunikace s některou
anténou systému
navádění pomocí drátu.
Vozík je kontrolovaně
zastaven. Vozík lze ale
ovládat ručně, pokud
se deaktivuje tlačítko
pro ruční řízení.

Odhlaste se a znovu se
přihlaste.

V případě, že se budou
potíže opakovat,
kontaktujte pracovníky
autorizovaného servisu.
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Varování Popis Činnosti obsluhy

EPM a EPH:
Antenna failure

Vnitřní chyba jedné
z antén systému
navádění pomocí drátu.
Vozík je kontrolovaně
zastaven. Vozík lze ale
ovládat ručně, pokud
se deaktivuje tlačítko
pro ruční řízení.

Odhlaste se a znovu se
přihlaste.

V případě, že se budou
potíže opakovat,
kontaktujte pracovníky
autorizovaného servisu.

EPM a EPH:
Lower platform!

Bylo stisknuto tlačítko
pro přímé řízení, když
byla plošina obsluhy
zvednuta nad 4,5 m
(EPM) nebo 5 m
(EPH). To při aktivaci
navádění pomocí drátu
není povoleno. Vozík
se zastaví a aktivuje se
blokování řízení.

Spusťte plošinu obsluhy
pod 4,5 m (EPM) nebo
5 m (EPH), aby
pokračovala aktivace
navádění pomocí drátu.

Také můžete deaktivovat
navádění pomocí drátu,
abyste mohli pokračovat
v jízdě s plošinou
obsluhy zvednutou nad
4,5 m (EPM) nebo 5 m
(EPH).

Varování před vykročením (volitelné)
Pokud je vozík vybaven funkcí varování před vykročením,
plošina obsluhy je lehce nad nejnižší polohou a některá boční
ochranná zábrana (volitelná) se otevře, zazní zvukový signál
pro upozornění obsluhy (1 sekundu) a na displeji se zobrazí
výstražná zpráva. Text

Mind the step!

se zobrazí, když se otevřou zábrany. Po zavření zábran
výstražná zpráva zmizí.

POZNÁMKA!

Symbol postranní ochranné zábrany se
rozsvítí na panelu ikon (volitelné), když zvednuté
postranní ochranné zábrany zastaví všechny funkce
(hydrauliky nebo řízení).

Informační zprávy
Kromě indikací na panelu ikon, viz kapitolu Ovládací prvky
strana 17, je k dispozici několik zpráv na displeji, které
instruují operátora. Viz tabulku Informační zprávy strana 53.
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Zpráva Modul Popis

Func. not avail. Uživatelské rozhraní Zobrazí se, pokud se
stiskne tlačítko na
panelu ikon a
neaktivuje se další
možnost přiřazená
k tlačítku. Text se
zobrazí na 1,8
sekundy, současně
zazní krátký zvukový
signál a pak text na
displeji zmizí.

Delivery mode Delivery mode Zobrazí se na displeji,
když je vozík v režimu
expedice. Normální
funkce vozíku jsou
deaktivovány.

Následující zprávy
se vztahují pouze
k modelu EPM a
EPH:

Tabulka 4. Informační zprávy Zpráva Modul Popis

Spin steer wheel Wire guidance

Rail guidance

Před aktivací
navádění pomocí
drátu /
navádění kolejnicemi
je nutná kalibrace
pracovního úhlu.

Kalibrace se provádí
natočením volantu
proti směru
hodinových ručiček za
polohu pro přímé
řízení (0 stupňů).

Také viz část Varování
strana 45.

Steering checked Steering Kalibrace řízení je
dokončena. Viz
postup ve zprávě Spin
steer wheel.

Auto zone Wire guidance Nebylo stisknuto
tlačítko pro přímé
řízení, antény mohou
detekovat vodicí drát.

Search wire Wire guidance Bylo stisknuto tlačítko
pro přímé řízení, ale
antény nemohou
detekovat vodicí drát.
Ruční řízení zůstává
aktivováno. Rychlost
vozíku je omezena.
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Zpráva Modul Popis

Auto steering Wire guidance Bylo stisknuto tlačítko
pro přímé řízení a
antény mohou
detekovat drát.
Systém navádění
pomocí drátu
převezme řízení a
povede vozík podle
vodicího drátu.
Rychlost vozíku je
omezena.

Rail guidance Zobrazí se na 8
sekund, když se
ovládání uzamkne
v režimu přímého
řízení.

Locked on wire Wire guidance Bylo stisknuto tlačítko
pro přímé řízení a
vozík byl naveden na
vodicí drát. Vozík nyní
může jet plnou
rychlostí podle
vodicího drátu.

Zpráva Modul Popis

Lower platform! Wire guidance Bylo stisknuto tlačítko
pro přímé řízení, když
byla plošina obsluhy
zvednuta nad 4,5 m
(EPM) nebo 5 m
(EPH). To při aktivaci
navádění pomocí
drátu není povoleno.
Vozík se zastaví a
aktivuje se blokování
řízení.

In rail Rail guidance (Pouze
volitelná varianta)

Zobrazí se, když je
vozík v kolejnicích
(nalezených oběma
snímači) a lze
aktivovat automatické
přímé řízení.

Manual steering Rail guidance Zobrazí se na 8
sekund po návratu
k ručnímu řízení.
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Zpráva Modul Popis

EoA End of aisle Zobrazí se, když vozík
zjistí podlahový
magnet, který
vyznačuje konec
uličky. Rychlost vozíku
se sníží na plazivou.
Text „EoA“
zůstává na displeji,
dokud vozík neopustí
zónu „EoA“ (Konec
uličky).

EoA reset End of aisle Zobrazí se, když se
vozík zastaví v poloze
„Stop at wall“
(Zastavení u zdi) a

stisknutím tlačítka
na řídicím panelu se
vyřadí zámek „Stop at
wall“.

Truck not idle Dual controls Zobrazí se, pokud
vozík není nehybný
nebo jsou aktivní
některé ovládací
prvky, když operátor
změní stranu
ovládání.

Menu

Obrázek 24. Základní nabídky v počítači vozíku

Počítač vozíku má řadu funkcí, které jsou k dispozici v systému
nabídek. Existuje čtyři základních nabídek s několika
podnabídkami. Mezi základními nabídkami se přechází pomocí
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tlačítka . Pro přístup k některým základním nabídkám je
zapotřebí heslo.

• Operator ID: Nabídka ke spuštění vozíku.
• Local code: Určeno pro místního vedoucího pracovníka.
• Service code: Určeno pro autorizovaného servisního

technika.
• Language : Zde je možné nastavit jazyk, který se bude

zobrazovat na displeji. Počítač vozíku podporuje
švédštinu, angličtinu, němčinu a francouzštinu. Pomocí
počítačového softwaru lze také nainstalovat další jazyk
(předem je vybrána španělština).

Navigace nabídkami
K navigaci mezi nabídkami se používají kurzorové klávesy
(tlačítka 2, 4, 6 a 8 na klávesnici). Přecházet lze svisle nebo
vodorovně, na displeji se zobrazí dostupná možnost.

• Chcete-li vstoupit do nabídky: Stiskněte tlačítko .
• Chcete-li opustit vybranou nabídku: Stiskněte . V

režimu odhlášení funguje tlačítko klaksonu jako

tlačítko„ESC“. Stiskněte tlačítko po zobrazení zprávy
Exit

na obrazovce.
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Spuštění vozíku
1. Připojte zástrčku baterie a zkontrolujte, zda je funkce

nouzového zastavení vypnuta. Pokud je vozík vybaven
dvojím ovládáním řízení nebo ovládacími prvky na straně
vidlí, zkontrolujte také funkci nouzového zastavení na
straně vidlí.

POZNÁMKA!
Pokud se po připojení baterie nebo uvolnění
nouzového zastavení aktivuje indikátor
přítomnosti, vozík bude možné ovládat až po
jeho vypnutí a zapnutí. Totéž platí v případě,
byl-li vozík aktivně a nepřetržitě používán déle
než dvě hodiny, aniž by se změnil stav snímače
přítomnosti.

2. Vysokozdvižný vozík je spuštěn jedním z následujících
způsobů:
• Kód:

i Zobrazí se výzva k zadání ID obsluhy.
Pamatujte, že musí obsahovat tolik znaků, kolik
je zde otazníků.

Operator ID:
?

ii Zadejte svůj kód PIN.

Operator code:
????

iii Po zadání platného ID obsluhy a PIN kódu bude
vozík připraven k jízdě.

• Klíčový spínač (volitelné):
i Otočte klíč.

POZNÁMKA!
Pokud byly při spuštění vozíku aktivovány ovládací
prvky, na displeji se zobrazí výzva k vrácení
ovládacích prvků do neutrální polohy. Pak bude
možné vozík spustit. To zajistí, že při spuštění je
zamezeno náhlým pohybům.

Návod k řízení
1) Zapněte vozík podle pokynů uvedených v části

Spuštění vozíku strana 57.
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2) Postavte se na snímač přítomnosti v podlaze za účelem
kontroly přítomnosti. EPM a EPH: Když se aktivuje snímač
přítomnosti a vozík nejede, výstražná světla po stranách
předního krytu stroje a výstražná světla na vnější straně
stěny baterie blikají pomalu, když vozík jede nebo zvedá či
spouští vidle, blikají rychleji.

3) Směr a rychlost jízdy se pak ovládá akcelerátorem. Vozík
je vybaven systémem, který při použití brzdy a menším
sešlápnutí akceleračního pedálu vede proud zpět do
baterie. Jízda je plynulejší při malých pohybech
akcelerátoru.

4) Vozík lze zabrzdit několika způsoby:

• Brzdění uvolněním akceleračního pedálu nebo
nastavením pedálu do neutrální polohy. Brzdění je
pak plynulé a tento způsob by se měl používat
přednostně.

• Brzdění reverzací, tj. změnou směru jízdy. Brzdnou
sílu lze upravit větším či menším sešlápnutím
akceleračního pedálu.

• Stiskněte tlačítko brzdy. To je nejvýkonnější brzda.
Tento způsob by se měl používat pouze výjimečně,
například v nebezpečných situacích.

5) K řízení se používá volant. Citlivost řízení může nastavit
technik autorizovaného servisu.

6) Zvedání a spouštění plošiny pomocí ovládání pro
zvedání/spouštění plošiny. Když operátor posune ovládací
prvek k sobě, plošina se zvedne, a když jej posune od

sebe, plošina se spustí. Pokud je vozík vybaven funkcí
zastavení zdvihu, zvedání se zastaví v předem nastavené
výšce. Pokud má vozík navíc funkci restartu, ve zvedání
lze pokračovat stisknutím tlačítka restartu zvedání
(volitelné).

7) Při zvedání plošiny obsluhy nad 1 200 mm musí být
zavřeny boční ochranné zábrany, jinak se zvedání
z bezpečnostních důvodů zastaví.

8) Je-li vozík vybaven počátečním zdvihem, tlačítka na
plošině počátečního zdvihu nebo tlačítka na ovladači,
pokud je vozík těmito tlačítky vybaven, budou použita ke
zvedání a spouštění vidlí.

9) Za provozu lze ručně aktivovat plíživou rychlost stisknutím

tlačítka . Dalším stisknutím získáte opět standardní
rychlost. Standardní rychlosti lze také dosáhnout pomocí

tlačítka (pokud vozík není vybaven funkcí zastavení
zdvihu s restartem a zastavení zdvihu je aktivní, nejprve se
resetuje zastavení zdvihu a pak rychlost).

10) Vypněte vozík podle pokynů uvedených v části
Vypnutí vozíku strana 59.

Následující informace se vztahují k modelům vozíků EPM
a EPH:

Automatické funkce EoA najdete v části
Konec uličky (volitelně) strana 61.
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Pokyny pro navádění pomocí vodicího drátu najdete v
části Navádění pomocí vodicího drátu (volitelné) strana
63.

Pokyny k navádění kolejnicemi najdete v části
Navádění kolejnicemi (volitelné) strana 68.

Vypnutí vozíku
1) Chcete-li vypnout vozík: Stiskněte tlačítko přibližně na

dvě sekundy. Na displeji se pak zobrazí zpráva „Shutting
down“ (Vypínání) a text pro přihlášení.

Shutting down...

Operator ID:
?

POZNÁMKA!
Vždy před odpojením zástrčky baterie vypněte
vozík podle výše uvedených pokynů, aby
nedošlo k zablokování programu nebo
poškození počítačového systému vozíku.

2) V případě delšího odstavení z provozu vytáhněte zástrčku
baterie.

POZNÁMKA!
K vypnutí vozíku nesmí být použito nouzové
zastavení.

Pohotovostní režim
Pohotovostní režim by měl být používán pouze během kratších
přestávek v práci. Vždy po dokončení práce, případně pokud
má vozík zůstat delší dobu bez dozoru, musí se vypnout.

1) Přechod do pohotovostního režimu: Stiskněte a podržte

tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí text „Standing
by....“.

2) Přejděte zpět do provozního režimu: Krátce znovu

stiskněte tlačítko .

Vozík se také vrátí do provozního režimu, pokud je
v pohotovostním režimu a je aktivován snímač přítomnosti.

Další funkcí je samočinná aktivace pohotovostního režimu
v předem nastaveném čase.

Zastavení zdvihu a jízdy (volitelné)
Zastavení zdvihu
Pokud je plošina obsluhy pod některou z výšek pro zastavení
zdvihu, hydraulické funkce pracují obvyklým způsobem. Po
dosažení první výšky pro zastavení zdvihu se funkce zdvihu

zastaví a rozsvítí se kontrolka v ikoně zastavení zdvihu ( ) na
panelu ikon (pokud je k dispozici) a na displeji se zobrazí
symbol „^“.

Pokud byla vybrána možnost „Zastavení zdvihu s restartem“,

můžete pokračovat ve zvedání stisknutím tlačítka . Rozsvítí
se kontrolka v tlačítku.
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Pokud se plošina obsluhy nachází nad výškou pro zastavení
zdvihu, pokaždé, když chcete obnovit funkci zdvihu, musíte ji

restartovat stisknutím tlačítka . Spouštění není nijak
omezeno. Funkci zvedání lze restartovat, když je ovládací prvek
v neutrální poloze.

Funkci zvedání lze také restartovat tlačítkem na klávesnici.

Když se použije tlačítko , restart funkce zvedání má
přednost před restartem plazivé rychlosti. Přepínání plazivé a

plné rychlosti se provádí tlačítkem .

Pokud byla vybrána možnost Absolute, rozsvítí se symbol

zastavení zdvihu ( ) a funkce zvedání bude vypnutá, dokud
se plošina obsluhy nespustí pod výšku pro zastavení zdvihu.

Když pak obsluha stiskne tlačítko ( ), zobrazí se zpráva

Func. not avail.

na 1,8 s a zazní bzučák.

Zastavení pohonu
Když se plošina obsluhy nachází pod výškou pro zastavení
zdvihu, řídicí funkce pracují obvyklým způsobem. Po dosažení
výšky pro zastavení jízdy se zastaví vozík a všechny funkce.

Současně se na grafickém displeji rozsvítí ikona zastavení .

Pokud byla vybrána možnost Restart, v jízdě lze pokračovat

stisknutím tlačítka . Řídicí funkce jsou aktivní, dokud se

plošina obsluhy nespustí pod výšku pro zastavení jízdy a znovu
se nad ni nezvedne.

Omezené řízení (EPM a EPH)
Když se plošina obsluhy zvedne do výšky
4,5 m (EPM) / 5 m (EPH) nebo více, z bezpečnostních důvodů
se úhel natočení omezí na +/-10 stupňů. Pokud je úhel natočení
hnacího kola větší než +/- 10 stupňů a plošina obsluhy je
v místě omezení výšky nebo nad ním, vozík se zastaví. Rozsvítí

se ikona a začne blikat indikátor směru hnacího kola, viz
obrázek Indikátor úhlu natočení kola strana 60.

Obrázek 25. Indikátor úhlu natočení kola
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Otočte volant tak, aby bylo hnací kolo v rozmezí úhlu
+/- 10 stupňů a mohlo opět pohánět vozík, nebo spusťte plošinu
obsluhy pod omezení výšky.

Když je úhel natočení kola v rozmezí +/- 10 stupňů, je omezeno
řízení a úhel natočení kola nelze zvětšit mimo rozsah
+/- 10 stupňů, dokud se plošina obsluhy nespustí pod omezení
výšky.

POZNÁMKA!
Úhel natočení kola +/- 10 stupňů nelze změnit. Toto
omezení nelze vyřadit.

POZNÁMKA!
V souvislosti s omezeným řízením nejsou k dispozici
žádné výstrahy ani textové zprávy.

Konec uličky (volitelně)
VAROVÁNÍ!
Z bezpečnostních důvodů musí být tato funkce
nakonfigurována autorizovaným servisním
technikem před vozíku do provozu.

VAROVÁNÍ!
Jedná se pouze o pomocný systém. Vždy je to řidič,
který je v konečném důsledku zodpovědný za
přizpůsobení rychlosti vozíku tak, aby vyhovovala
podmínkám jízdy, a za zajištění toho, že vozík brzdí
na konci uličky a v případě potřeby brzdí ručně.

Režimy funkce
Konec uličky je elektronický pomocný systém, který snižuje
riziko nehody tím, že automaticky zpomalí vozík, když se blíží
ke konci uličky. Snížení rychlosti je zahájeno, když je vozík
přejíždí magnety umístěné v podlaze v určitých vzdálenostech
od konce uličky.

Když vozík přejíždí magnety v podlaze, v závislosti na
konfiguraci vybírá různé rychlostní režimy. Konkrétní
vzdálenosti a rychlosti mohou měnit technici autorizovaného
servisu v rámci nainstalované konfigurace.

• Konec uličky se snížením rychlosti:
Pro každou uličku jsou zapotřebí 2 magnety.
Vozík se přibrzdí na nízkou rychlost s konfigurovatelnou
brzdnou dráhou. Poté je vozík omezen na nízkou rychlost
na konfigurovatelnou vzdálenost. Následně je povolena
plná rychlost, aniž by řidič musel podnikat jakékoli další
kroky.
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• Konec uličky se zastavením:
Pro každou uličku jsou zapotřebí 2 magnety.
Vozík se přibrzdí na nízkou rychlost s konfigurovatelnou
brzdnou dráhou. Poté je vozík omezen na nízkou rychlost
na konfigurovatelnou vzdálenost. Rychlost se pak dále
sníží na max. 1,5 km/h během konečné upravené
vzdálenosti (1–2 m) a vozík se zastaví. Řidič musí nastavit
regulátor rychlosti do neutrální polohy, aby bylo možné
pokračovat v řízení. Poté je povolena plná rychlost.

• Konec uličky se zastavením u stěny:
Pro každou uličku jsou zapotřebí 3 nebo 4 magnety.
Vozík se přibrzdí na nízkou rychlost s konfigurovatelnou
brzdnou dráhou. Poté je vozík omezen na nízkou rychlost,
dokud nepřejede další magnet v podlaze. Rychlost se pak
dále sníží na max. 1,5 km/h během konečné upravené
vzdálenosti (1–2 m) a vozík se zastaví. Po zastavení je
možné jet pouze znovu zpátky uličkou.

POZNÁMKA!
Upravená vzdálenost závisí na modelu vozíku.
Systém bere v úvahu směr a nastaví zastavení tak,
aby nejvzdálenější část vozu nepřekročila
nakonfigurovanou polohu zastavení. Vzdálenost
proto bude o něco kratší, je-li vozík řízen ve směru
vidlí.

POZNÁMKA!
Je-li vozík zastaven v poloze zastavení, je možné
přepsat funkci „Stop at wall“ (Zastavit u zdi)
stisknutím tlačítka na klávesnici. Na displeji se
zobrazí text EoA reset a je možné pokračovat v jízdě
za pozici zastavení. Vozík je omezen na nízkou
rychlost na vzdálenost dalších 2 m. Poté je povolena
plná rychlost.

Automatické brzdění
1. Jakmile vozík rozpozná magnet, který označuje konec

uličky, bzučák vozíku vydá dvojitý signál a začne brzdná

sekvence. Symbol se objeví na displeji spolu s
textem
EoA

2. Vozík se zabrzdí v předem stanovené vzdálenosti
v souladu s konfigurací.

Ruční brzdění
Řidič může kdykoli uvolnit regulátor rychlosti a brzdit normálně.
Pokud dojde ke změně směru jízdy, lze dosáhnout plné
rychlosti, ale v původním směru zůstává rychlost omezená.

Spuštění a vypnutí vozíku
Když dojde k vypnutí vozíku v uličce, jeho stav se uloží do
paměti. Při příštím spuštění vozíku budou platit stejná rychlostní
omezení jako ve chvíli vypnutí.
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Chybový kód
Po zjištění chyby vydá automatický systém pro zastavení chodu
kód chyby E203-211 nebo E157. Pokud k tomu dojde,
požádejte autorizovaného servisního technika o pomoc.

Navádění pomocí vodicího drátu (volitelné)
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte systém navádění pomocí vodicího
drátu dříve, než byl správně nainstalován
a kalibrovány autorizovaným servisním technikem.

VAROVÁNÍ!
Z bezpečnostních důvodů se musí aktivovat
obouruční ovládání. Když se vozík nachází v úzkém
úseku s naváděním, držte za provozu a během
zvedání/spouštění ruku na obouručním ovládání.

Když systém vyžaduje aktivaci obouručního

ovládání, rozsvítí se symbol .

POZNÁMKA!
Z bezpečnostních důvodů může být v určitých
situacích nutné použít další ovládací prvek. Pokud
se na displeji zobrazí Remove hand!, zvedněte ruku
z obouručního ovládání a umístěte ji tak, abyste
mohli aktivovat funkce řízení a zvedání/spouštění.

Systém navádění pomocí vodicího drátu se používá v úzkých
uličkách za účelem dosažení automatického řízení vozíku podél
přímého vodicího drátu v podlaze.

Drát vytváří indukční pole. Na vozíku jsou umístěny dvě antény,
které indukční pole detekují. Automatické řízení se aktivuje
stisknutím tlačítka pro přímé řízení, viz obrázek
Tlačítko pro přímé řízení strana 63.

Obrázek 26. Tlačítko pro přímé řízení
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Přihlášení
Při spuštění je systém navádění pomocí vodicího drátu vždy
vypnutý. Systém musí být aktivován obsluhou.

Aktivujte systém stisknutím tlačítka pro přímé řízení (rozsvítí se
na něm malá kulatá kontrolka).

Kalibrace úhlu natočení řízení
Automatické řízení vyžaduje vyšší přesnost úhlu natočení než
ruční řízení. Proto není možné aktivovat automatické řízení
dříve, než je zkalibrován úhel natočení volantu, a to po každém
přihlášení.

Pokud se na displeji po stisknutí tlačítka pro navádění pomocí
vodicího drátu zobrazí text

Spin steer wheel

, otočte volant tam a zpět na obě strany středové polohy.
Prostřední poloha hnacího kola je indikována pomocí šipek
směru volantu na displeji počítače vozíku; viz obrázek
Směrová šipka volantu pro rovné řízení strana 70. Pokud
tento postup není proveden, vozík není schopen detekovat
vodicí drát.

Zajištění vozíku pomocí vodicího drátu
1. Vyjeďte vozíkem k vodicímu drátu.

POZNÁMKA!
Nejlepší je přiblížit se v mírném úhlu, aby bylo
zajištěno, že vozík detekuje vodicí drát co
nejrychleji.
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2. Stiskněte tlačítko pro přímé řízení (rozsvítí se na něm
kontrolka).
• Pokud anténa stále není schopna detekovat vodicí

drát, na displeji se zobrazí text:
Search wire

Vozík se pak musí být ručně řízen blíže k drátu.
Rychlost se omezí na maximálně 2,5 km/h. Brzdí se
automaticky (pokud je to nutné, technik
autorizovaného servisu může upravit křivku brzdění).

• Pokud se vozík blíží k vodicímu drátu pod příliš
velkým úhlem a obsluha stiskne tlačítko pro přímé
řízení příliš blízko vodicího drátu, systém nemusí mít
dostatek času na dostatečné přibrzdění, aby se
správně spustila sekvence párování. V takovém
případě vozík přejede drát a vrátí se do režimu
„Search for wire“ (Hledat drát). Aby k tomu nedošlo,
přibližujte se k drátu pomaleji nebo pod menším
úhlem (nebo stiskněte tlačítko pro přímé řízení dříve).

POZNÁMKA!
V případě, že vozík se blíží k drátu ve velmi
strmém úhlu, systém nemusí být schopen určit,
kam se má vozík zatočit. Systém může otočit
vozík do špatného směru. Pokud k tomu dojde,
opět deaktivujte automatické řízení a proveďte
další přístup k drátu pod menším úhlem. Také
může pomoci mírné zvednutí plošiny obsluhy
(přibližně 10 cm), protože má vliv na měření
úhlu při vyhledávání vodicího drátu.
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3. Jakmile anténa detekuje drát, zahájí se sekvence
připojení. Systém nyní převezme řízení. Při zahájení
sekvence navádění pomocí vodicího drátu je řidič
informován krátkým zvukový signálem, rychlost vozíku je
omezena a tento fakt se zobrazí na displeji

Auto steering
Pokračujte v jízdě s vozíkem (alespoň 1,3 metrů), dokud
se nenaváže na drát.

• Během spojovací sekvence rychle bliká symbol

přímého řízení na panelu ikon .
• Pokud anténa ztratí spojení s drátem, na displeji se

zobrazí následující text:

Search wire

Současně začne pomalu blikat symbol přímého řízení
a zazní rychlá řada zvukových signálů. Rychlost se
sníží a vozík musí být řízen ručně blíže k drátu.

• Pamatujte, že pokud je vozík vybaven možností Time
logoff (Časové odhlášení), viz kapitolu
Časové odhlášení (volitelné) strana 71, a je veden
vodicím drátem, funkce časového odhlášení se
blokuje. Vozík zůstane v provozním režimu, aby
nedošlo ke ztrátě kontaktu s kabelem. Obsluha však
může i nadále ručně přepnout do pohotovostního

režimu podržením tlačítka . Vozík pak „ztratí“ kabel
a při návratu vozíku do provozního režimu je třeba
provést novou sekvenci připojení.

4. Jakmile se vozík nasměruje podle drátu a vzdálenost mezi
drátem a středem mezi anténami je dostatečně malá,
vozík opět dosáhne plné rychlosti a na displeji se zobrazí:

Locked on wire

Nyní se musí aktivovat obouruční ovládání, aby bylo
možné pokračovat ve spouštění.
Dokud bude vozík v režimu automatického provozu, bude
svítit symbol přímého řízení na panelu ikon.
• Pokud signálu drátu jakkoli selže, vozík bude

nouzově zabrzděn a zobrazí se chybová zpráva.

Odpojení od vodicího drátu, přechod na ruční provoz
1. Stiskněte tlačítko pro přímé řízení.

Symbol přímého řízení na displeji zůstane rozsvícený a
zazní přerušovaný zvukový signál. Vozík bude brzděno
automaticky na maximální povolenou rychlost odpojení.

2. Připravte se převzít řízení.
Jakmile vozík zpomalí na maximální povolenou rychlost
odpojení, obnoví se ruční řízení.

POZNÁMKA!
Vozík se musí přepnout na ruční provoz před
koncem drátu, jinak se aktivuje nouzová brzda a
zobrazí se chybová zpráva.
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Režim navádění pomocí vodicího drátu, zvukové a světelné
signály
Jednotlivé režimy systému se oznamují textem na displeji,
zvukovými signály bzučáku a světelnými signály symbolu

přímého řízení . Viz
Režimy navádění pomocí drátu, text na displeji a signály strana
67.

Režim, popis Displej Symbol Zvukový
signál

Ruční režim

Tlačítko pro přímé
řízení nebylo
stisknuto, antény
nedetekují drát.

- - -

Automatická zóna

Tlačítko pro přímé
řízení nebylo
stisknuto, antény
mohou detekovat
drát.

Auto zone Bliká.
(4krát za
sekundu)

Pulzující
(4krát za
sekundu)

Tabulka 5. Režimy navádění pomocí drátu, text na displeji a signály

Režim, popis Displej Symbol Zvukový
signál

Kalibrace řízení

Před aktivací
navádění pomocí
vodicího drátu je
vyžadována
kalibrace úhlu
natočení systému
řízení.

Spin steer
wheel

- Dlouhý
signál

Kalibrace řízení
dokončena

Steering
checked

- Dva krátké
signály

Hledání drátu

Tlačítko pro přímé
řízení nebylo
stisknuto, antény
nedetekují drát.

Search wire Bliká.
(Jednou
za 2
sekundy)

Dlouhý
signál
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Režim, popis Displej Symbol Zvukový
signál

Automatické řízení

Bylo stisknuto
tlačítko pro přímé
řízení a antény
mohou detekovat
drát.

Auto steering Bliká.
(4krát za
sekundu)

Dlouhý
signál

Zajištěno pomocí
drátu

Tlačítko pro přímé
řízení bylo stisknuto,
vozík je naveden na
drát.

Locked on
wire

Nepřetržit
ě svítí.

Dlouhý
signál

Některé parametry navádění pomocí vodicího drátu může
provést autorizovaný servisní technik.

Informace o výstražných zprávách vztahujících se k navádění
pomocí vodicího drátu najdete v části Varování strana 45.

Navádění kolejnicemi (volitelné)
VAROVÁNÍ!
Z bezpečnostních důvodů se musí aktivovat
obouruční ovládání. Když se vozík nachází v úzkém
úseku s naváděním, držte za provozu a během
zvedání/spouštění ruku na obouručním ovládání.

Když systém vyžaduje aktivaci obouručního

ovládání, na panelu ikon se rozsvítí symbol .

POZNÁMKA!
Z bezpečnostních důvodů může být v určitých
situacích nutné použít další ovládací prvek. Pokud
se na displeji zobrazí Remove hand!, zvedněte ruku
z obouručního ovládání a umístěte ji tak, abyste
mohli aktivovat funkce řízení a zvedání/spouštění.

Navádění kolejnicemi se používá v úzkých uličkách, aby se
vozík udržel v přímém směru. Vozíky použitelné pro navádění
kolejnicemi jsou vybaveny postranními koly. Tato kola jsou
řízena do kolejnic v podlaze na obou stranách uličky. Vozík je
vybaven dvěma snímači (na každé straně vozíku je jeden),
které zjišťují, zda je vozík v kolejnicích.

U modelů EPM/EPH existují dvě varianty provozu v kolejnicích:
automatická a s možností výběru. Rozdíl je v tom, že u
automatické varianty se přímé řízení aktivuje samočinně, když
je vozík v kolejích. U varianty s možností výběru se může
obsluha rozhodnout pro ruční ovládání vozíku nebo stisknutím
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tlačítka pro přímé řízení aktivovat režim přímého řízení. U obou
variant přejde vozík po opuštění kolejnic na ruční ovládání.

Při objednávání vozíku se předem vybírá automatická varianta.
Na variantu s možností výběru ji může změnit technik
autorizovaného servisu.

Symbol provozu v kolejnicích

Symbol provozu v kolejnicích na panelu ikon instruuje
obsluhu během navádění kolejnicemi. Bliká, když je vozík na
kolejnici pouze jednou stranou a svítí nepřetržitě, když je vozík
na obou kolejnicích. Když je vozík mimo kolejnice, symbol
provozu v kolejnicích nesvítí.

Symbol přímého řízení

Symbol provozu v kolejnicích na panelu ikon instruuje
obsluhu během navádění kolejnicemi. Když je vozík v ručním
režimu, symbol nesvítí, a když je provoz zajištěn v režimu
přímého vedení, svítí nepřerušovaně. Bliká, pokud je
vyžadováno přímé řízení, ale volant dosud není vyrovnaný.

Tlačítko pro přímé řízení
Tlačítko pro přímé řízení slouží k aktivaci/deaktivaci
automatického přímého řízení. Nachází se na panelu ikon, viz
obrázek Tlačítko pro přímé řízení strana 69. Na tlačítku je
kontrolka, která udává stav přímého řízení (svítí
nepřerušovaně, když je aktivován zámek přímého řízení).

Obrázek 27. Tlačítko pro přímé řízení

Bzučák
Bzučák upozorňuje zvukovou sekvencí obsluhu na situaci, kdy
je vozík v kolejnicích, ale řízení není zcela přímé. Bzučák
vydává zvuk, pouze když je vozík v pohybu.

Zvukový signál může deaktivovat technik autorizovaného
servisu v nabídce Service (Servis).
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Indikace volantu
Indikace volantu pomáhá řidiči najít polohu přímého řízení před
vjezdem do uličky nebo při provozu v ručním režimu v uličce.

Přímé řízení také vyznačuje směrová šipka volantu, viz
Směrová šipka volantu pro rovné řízení strana 70 (poz. D).
Jakákoliv odchylka od rovného řízení je indikována dodatečnou
přilehlou směrovou šipkou (C nebo E) v závislosti na poloze
volantu.

Obrázek 28. Směrová šipka volantu pro rovné řízení

Návod k řízení
Při jízdě pomocí vodicích kolejnic zvažte následující
skutečnosti:

• Najeďte přímo do uličky.

POZNÁMKA!
Během přímého řízení svítí na indikátoru
volantu šipka, viz obrázek
Směrová šipka volantu pro rovné řízení strana
70 (poz. D).

• Pokud bude zjištěna kolejnice pouze na jedné straně
vozíku, rychlost se sníží na 2,5 km/h.

• Pokud bude zjištěna kolejnice na obou stranách vozíku,
operátor smí jet krátkou vzdálenost bez držení levé ruky
na obouručním ovládání. Tím se umožní změna úhlu řízení
vozíku, dokud nebudou v kolejnicích všechna čtyři kola. Na
této krátké vzdálenosti se rychlost sníží na 2,5 km/h.

• Automatická varianta: Po ujetí tohoto krátkého úseku se
ovládání automaticky uzamkne v režimu přímého řízení a
je povolena plná rychlost. Nyní musí mít operátor levou
ruku na obouručním ovládání.
Varianta s možností výběru: Po ujetí tohoto krátkého
úseku se může operátor rozhodnout pro pokračování
provozu v ručním režimu nebo může stisknutím tlačítka pro
přímé řízení aktivovat přímé řízení. Nyní musí mít operátor
levou ruku na obouručním ovládání. Dokud je řízení přímé,
je povolena plná rychlost. Pokud řízení není přímé,
rychlost se omezí na 2,5 km/h.
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• Vozík je veden kolejnicemi na podlaze uličky.
POZNÁMKA!
Během ručního provozu: Stabilizujte volant
palcem nebo dlani své ruky (bez uvolnění
obouručního ovládání). Pokud poloha volantu
není stabilizovaná, existuje riziko, že by se
mohl otočit.

• Vyjeďte přímo z uličky.

POZNÁMKA!
Než se vozík začne otáčet, musí být zcela
venku z úzké uličky.

Jakmile vozík opustí uličku, automaticky se obnoví ruční
provoz.

POZNÁMKA!
Přepínání ručního a přímého řízení se provádí (u
automatické varianty i varianty s možností výběru)
stisknutím tlačítka pro přímé řízení.

POZNÁMKA!
Přímé řízení nelze aktivovat, pokud oba senzory
nezjistí kolejnice.

Texty na displeji
Jako doplnění indikací na panelu ikon je k dispozici několik
zpráv na displeji, které instruují obsluhu vozíku.

Zpráva Popis

In rail Platí pouze pro variantu
s možností výběru: Zobrazuje
se, když je vozík v kolejnicích (ty
jsou zjištěny oběma senzory), a
tehdy je možné aktivovat přímé
řízení.

Auto steering Zobrazí se na 8 sekund, když se
aktivuje přímé řízení.

Manual steering Zobrazí se na 8 sekund po
návratu k ručnímu řízení.

Časové odhlášení (volitelné)
Je-li vozík vybaven funkcí „Time logoff“ (Časové odhlášení),
automaticky se přepne do pohotovostního režimu po uplynutí
nastavitelné doby (výchozí nastavení 60 sekund), když obsluha
opustí snímač přítomnosti na podlaze. Po další nastavitelné
době (výchozí nastavení 4 minuty) se vozík odhlásí. Z
pohotovostního režimu se vozík automaticky přepne do
provozního režimu, když obsluha opět aktivuje snímač
přítomnosti na podlaze.
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Odpovědnost za náklad
Řidič vozíku je zodpovědný za náklad, se kterým se manipuluje
během přepravy. Musí být vyloučena veškerá rizika překocení
nebo sklouznutí materiálu. Řidič vozíku má právo a povinnost
odmítnout přenášet jakýkoliv náklad, který představuje jasné
bezpečnostní riziko. Informaci o přípustné maximální nosnosti
vozíku naleznete na štítku s nosností.

Přesun vidlic

Obrázek 29. Přesun vidlic

1. Zvedněte jho, abyste uvolnili zámek, viz obrázek
Přesun vidlic strana 72.

2. Zasuňte vidlici do požadované polohy.
3. Spusťte jho, abyste zajistili zámek.

Odpovědnost za ostatní
Vozík provozujte tak, aby nehrozilo riziko nehody. Pod
zvednutými vidlemi nesmí nikdo procházet ani se tam zdržovat,
a to bez ohledu na to, zda se na nich nachází náklad. Řidič má
právo a povinnost zkontrolovat respektování těchto pokynů.

Maximální zátěž
Při zvedání nákladů se nesmí překračovat maximální nosnost
vozíku (uvedená na příslušném štítku s nosností
vysokozdvižného vozíku). Počítejte s účinky těžiště na nosnost
zařízení.

Vyzvednutí nákladu
Náklad vždy zvedejte tak, aby se dostala co nejblíže ke stožáru
vozíku.

POZOR!
Zkontrolujte polohu těžiště nákladu.
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Vychystávání

Obrázek 30. Vychystávání

VAROVÁNÍ!
Nikdy nevystrkujte žádné části těla z prostoru pro
obsluhu, dokud je část vozíku v pohybu.

1) Přibližte se k polici.

2) Zvedněte plošinu obsluhy do požadované výšky.

3) Vytáhněte zboží, nebo je vložte dovnitř.

POZNÁMKA!
Zvedněte vidle do vhodné výšky pro lepší
ergonomii při pokládání materiálu na paletu.

4) Spusťte vidle, potom přejeďte k další polici atd.

POZNÁMKA!
V uličkách s naváděním, např. pomocí drátu, je
povolen provoz/řízení mezi místy vyzvednutí ve
zvýšené poloze.

5) Při jízdě na krátké vzdálenosti, přímo vpřed a s volným
průjezdem nemusí být plošina řidiče spuštěná. Vozík může
být vybaven automatickým snížením rychlosti, které
obsluze pomáhá jezdit bezpečně.

6) Vždy je nutné mít nezakrytý výhled ve směru jízdy a
přesvědčit se, že v cestě nejsou žádné překážky.
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Denní kontrola (před každou směnou)
Odpovědnost: Řidič vozíku

POZOR!
Při práci na baterii nebo v její blízkosti je zakázáno
kouřit nebo používat otevřený oheň.

POZOR!
Při výměně nebo kontrole baterie dodržujte
správnou ergonomii práce.

1) Zkontrolujte, zda jsou kabely, spojky a zástrčky baterie
správně připojené a nepoškozené.

2) Zkontrolujte, zda je baterie řádně zajištěna v bateriovém
prostoru.

3) Zkontrolujte, zda z vozíku neuniká olej.

4) Zkontrolujte klakson aktivací ovládacího prvku ve stavu
přihlášení k vozíku.

5) Zkontrolujte brzdný výkon hlavní a parkovací brzdy, viz
Návod k řízení strana 57.

6) Zkontrolujte vnější poškození nebo nadměrné opotřebení
koleček.

7) Zkontrolujte, zda nejsou na displeji vozíku zobrazeny
chybové zprávy ani upozornění.

8) Zkontrolujte, zda zabezpečovací opatření k ochraně prstů
jsou neporušená a že přes ochranu je dobrý výhled.

VAROVÁNÍ!
Pokud je vozidlo provozováno bez instalované
ochrany prstů, existuje nebezpečí úrazu.

VAROVÁNÍ!
Pokud je vozík řízen s nedostatečným
výhledem přes ochranu proti sevření prstů,
existuje nebezpečí ohrožení života.

POZOR!
Chyby zjištěné během každodenní kontroly je
nutno ohlásit vedoucímu pracovníkovi /
nadřízenému. Viz část Řidič vozíku strana 11.

9) Zkontrolujte kryt stroje a kryty plošiny.

10) Je-li vozík vybaven spínači prohnutí řetězu, vizuálně
zkontrolujte, zda jsou spínače na svém místě a nevykazují
žádné známky viditelného poškození.

Denní kontrola (po každé směně)
Odpovědnost: Řidič vysokozdvižného vozíku

Nabíjení baterie
Na ukazateli baterie zkontrolujte napětí.
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Nabijte baterii podle potřeby. Lze použít pouze originální
nabíječku vhodnou pro tuto baterii.

Viz Nabíjení baterie strana 34 ohledně postupu nabíjení.

Pokud dojde k poškození
Jakékoli poškození, ke kterému došlo, musí být oznámeno
nadřízenému.

Týdenní kontrola
Odpovědnost: Řidič vozíku

1) Vyčistěte baterii; viz pokyny pro údržbu od výrobce baterie.

2) Proveďte maximální zdvih se všemi funkcemi a
zkontrolujte hladinu oleje.

3) Zkontrolujte, zda je kolo neporušené.

4) Vnější povrchy vozíku by měly být očištěny. Vysajte a
otřete vlhkým hadříkem prostor v kabině obsluhy.
Elektrické panely a desky plošných spojů musí být vždy
chráněny před kapalinami. Na poškození vozíku
způsobené stykem kapalin s elektrickými komponentami
se nevztahuje záruka výrobce.

5) Pokud je vozík vybaven sestavou vidlí s nastavitelnými
rameny, ověřte, že jsou dorazové šrouby na svých místech
a utažené, viz obrázek
Dorazové šrouby, nastavitelná ramena vidlí strana 75
(poz. 1).

Obrázek 31. Dorazové šrouby, nastavitelná ramena vidlí

1. Dorazové šrouby pro vidle
v držáku vidlí   

6) Rukou zkontrolujte, zda nejsou povoleny tyto šrouby:
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VAROVÁNÍ!
Pokud některý ze šroubů nebude dostatečně
utažen, ihned kontaktujte autorizovaného
servisního technika, který závadu odstraní. Do
té doby vozík nepoužívejte.

Obrázek 32. Pojistný šroub v prostředním DTFV stožáru, EPM a
EPH

1. Pojistný šroub na ochranu
proti vysazení v
prostředním DTFV stožáru
(EPM a EPH, typ stožáru
DTFV)   
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Obrázek 33. Šrouby v servisním panelu, EPM a EPH

Preventivní údržba
POZNÁMKA!
Preventivní údržbu musí provádět speciálně určení a
vyškolení pracovníci s dobrými praktickými znalostmi
funkce a údržby vozíku.
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Servisní technik
POZNÁMKA!
Servis a údržbu musí provádět speciálně určený a
vyškolený technik s dobrými praktickými znalostmi
funkce a údržby vozíku.

Pro co nejlepší využití investic do vozíku vám doporučujeme,
abyste se obrátili na servisní organizaci a uzavřeli smlouvu o
aktivní údržbě s trvalými službami.

Pokyny týkající se bezpečnosti při
provádění údržby
Práce ve výškách
Při práci ve výškách dodržujte bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní opatření při opravách
Na bezpečnostní opatření musí být kladen velký důraz, aby se
zabránilo nehodám při práci na vozíku.

• VAROVÁNÍ!
Před prací na vozíku musí být vytažena
zástrčka baterie.

VAROVÁNÍ!
Nedotýkejte se neizolovaných elektrických
připojení po dobu alespoň dvou minut po
odpojení baterie.

• Před řešením problémů se ujistěte, že hnací kolo je nad
zemí. Zajistěte vozík bloky.

• Chcete-li zabránit vážných poraněním, odstraňte zástrčku
baterie, když pracujete na stožáru, kolem stožáru a na
hydraulické jednotce.

• Při demontáži částí hydraulického systému nesmí být
systém pod tlakem, musí být například vypnutý motor
čerpadla a vidle dole.

• Baterie by měla být vždy chráněna při broušení.
• Při výměně pojistky musí být regulátory zcela vybité.

(Vytáhněte zástrčku baterie a počkejte dvě minuty, než
začnete vyměňovat pojistky, jinak hrozí nebezpečí
jiskření.)

• Velkou pozornost je třeba věnovat odstraňování plynových
pružin. Tyto obsahují stlačený plyn a mohou explodovat.

Intervaly údržby
Doporučené výměny

POZNÁMKA!
Chcete-li zaručit správnou funkčnost vozíku,
používejte pouze originální náhradní díly.
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• EPL: Vzduchové filtry pro nádrže hydraulického oleje musí
být kontrolovány a vyměňovány podle potřeby, a to
nejpozději po 500 hodinách provozu.
EPM a EPH: Hydraulické olejové filtry a vzduchové filtry
pro nádrže hydraulického oleje musí být kontrolována
a vyměňovány podle potřeby nejpozději po 1000 hodinách
provozu.

• EPL: Hydraulický olej je nutné měnit jednou ročně nebo
vždy po 1000 hodin provozu.
EPM a EPH: Hydraulický olej je nutné měnit jednou ročně
nebo vždy po 3000 hodin provozu.

POZOR!
Byl-li hydraulický olej byl zahřát na více než 60
°C, olej a filtr se musí ihned vyměnit, protože
technické vlastnosti oleje se mohly změnit.

• Hadice by se měly vyměňovat po 5 letech, protože
podléhají stárnutí.

Servisní činnosti, druh a četnost
Obecné
Předtím servisem by vozík měl být podroben zkušební jízdě za
účelem testování jeho funkcí. Případné chyby by měly být
opraveny před servisem vozíku.

První servisní prohlídka (200 hodin)
Tento servis má za úkol zajistit provoz vozíku a jeho součástí.
Filtr převodového oleje musí být vyměněn a musí být proveden
funkční test podle následujícího seznamu.

• Kontrola vnějšího poškození podvozku
• Zkontrolujte svary v důležitých bodech.
• Kontrola zvedacích zařízení
• Kontrola uchycení součástí
• Kontrola houkačky
• Provozní zkouška vpřed, vzad a řízení.
• Kontrola hnací jednotky
• Kontrola všech kol
• Zkouška funkce brzd
• Vyměňte oleje a filtry podle pokynů.
• Kontrola těsnosti olejové soustavy
• Kontrola hydraulické jednotky, trubek a hadic
• Kontrola válců
• Funkční test, zvedání a spouštění.
• Mazání podle mazacího schématu.
• Měření a kontrola baterie a funkce nabíjení.
• Kontrola spínačů prohnutí řetězu.

Servisní intervaly
Údržba se musí provádět pravidelně, při běžném používání
vozíku jedenkrát ročně nebo vždy po 500 hodin provozu u
modelu EPL a 1 000 hodin provozu u modelu EPM a EPH.
Plánované servisní prohlídky zahrnují úkony, jakými jsou
například zkušební jízda, funkční zkoušky, výměny filtrů a olejů
atd.
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POZNÁMKA!
V případě provozu v náročných nebo prašných
prostředích nebo v prostředích s vlhkou či korozivní
atmosférou se doporučuje častější provádění
údržby. Vaše autorizovaná servisní organizace vám
to pomůže vyhodnotit.

Ověření bezpečnostních funkcí
Následující bezpečnostní funkce by měly být zkontrolovány při
každé servisní prohlídce. Informace o metodách najdete
v servisní příručce nebo se obraťte na autorizovaný servis.

Bezpečnostní
funkce

EPL EPM EPH

Snímač přítomnosti
obsluhy

X X X

Obouruční ovládání X X

Prohnutý řetěz X X X

Řízení X X X

Tlačítko brzdy X X X

Kontrola rychlosti a
kontrola spouštěcí
sekvence

X X X

Pohyb zvedání a
spouštění

X X X

Spínač omezení
rychlosti ve stožáru

X X X

Bezpečnostní
funkce

EPL EPM EPH

Systém vážení S3-2 X X X

Nouzové zastavení X X X

Spínač zábrany X X X

Položky údržby
Plánované servisní prohlídky se provádějí podle následujících
bodů:

X Povinné

X Nepovinné

Podvozek

Popis EPL EPM EPH

Symboly/štítky X X X

Kryty a panely X X X

Horní ochranný rám X X X

Pojezdová kola X X X

Pojistka baterie,
válečky

X X X

Pojistka baterie X X X

Pryžová rohož X X X

Podvozek X X X
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Podvozek

Popis EPL EPM EPH

Mazání X X X

Mikrospínač X X X

Plošina obsluhy X X X

Boční ochranné
zábrany

X X X

Barva X X X

Ochrana prstů X X X

Výrobní štítek X X X

Ventilátor X X X

Bezpečnostní lano X X

Stabilizační patky,
vzdálenost od
podlahy

X

Hnací jednotka

Popis EPL EPM EPH

Převodovka X X X

Hnací motor X X X

Hnací kolo X X X

Hladina
převodového oleje

X X X

Soustava stožáru

Popis EPL EPM EPH

Zvedací řetězy X X X

Vidle, nosič vidlí X X X

Ložiska/válečky X X X

Mazání X X X

Profil stožáru X X X

Spínač prohnutí
řetězu, mechanická
kontrola

X X X

Řízení

Popis EPL EPM EPH

Servomotor X X X

Posilovač řízení X X X

Volant / snímač
volantu

X X X

Převodka řízení X X X

Kluzné ložisko X X X

Mazání X X X
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Hydraulický systém

Popis EPL EPM EPH

Hladina
hydraulického oleje

X X X

Hadice X X X

Spojky X X X

Motor čerpadla X X X

Hydraulické
čerpadlo

X X X

Proporcionální ventil
šoupátkové ventily

X X X

Zvedací válce

Popis EPL EPM EPH

Válce X X X

Elektrická soustava

Popis EPL EPM EPH

Kabely, spínače X X X

Stykače X X X

Baterie X X X

Řídicí jednotky
hnacího motoru

X X X

Klakson X X X

Elektrická soustava

Popis EPL EPM EPH

Akcelerátor X X X

Snímač/spínač
stožáru

X X X

Pojistky X X X

Zástrčka baterie X X X

Řídicí počítač vozíku X X X

Nouzové zastavení X X X

Měřič motohodin X X X

Tlačítko brzdy X X X

Spínač zábrany X X X

Snímač přítomnosti
obsluhy

X X X

Spínač na klíč X X X

Spínač uvíznutí
řetězu

X X X

Navádění pomocí
vodicího drátu

X X

Navádění
kolejnicemi

X X
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Brzdový systém

Popis EPL EPM EPH

Funkce brzd X X X

Parkovací brzda X X X

Brzdový kotouč X X X

VAROVÁNÍ!
Magnet elektrické brzdy nesmí být demontován.

Spotřební materiály
Pro servis a údržbu vozíku používejte výhradně spotřební
materiály (oleje, mazací tuky atd.), které byly schváleny naším
oddělením pro originální náhradní díly. Viz
Originální náhradní díly strana 88.

Tabulka mazání
POZNÁMKA!
Servis a údržbu vozíku musí provádět speciálně
ustanovený a vyškolený personál s důkladnými
znalostmi obsluhy, funkce a údržby vozíku.

První servis musí být proveden po 200 h, viz
První servisní prohlídka (200 hodin) strana 79. Následně platí
servisní časy a mazání podle obrázků Tabulka mazání, EPL
strana 83, Tabulka mazání EPM TV strana 84,
Tabulka mazání EPM DTFV strana 85 a
Tabulka mazání, EPH strana 86.

Tabulka mazání – EPL

Obrázek 34. Tabulka mazání, EPL
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Umístění Vysvětlení

A Povrchy válečků v profilu stožáru
a kluzné plochy

B Zábrany

C Zvedací řetězy, všechny

D Ložisko stožáru, opěrné kladky

E Zavěšení pro spínače prohnutí
řetězu

F Hydraulický olej, filtr

G Pojistka baterie

H Převodové kolo, řízení

I Olej v převodové skříni

Tabulka 6. Komponenty k mazání, EPL
Tabulka mazání – EPM

Obrázek 35. Tabulka mazání EPM TV
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Obrázek 36. Tabulka mazání EPM DTFV

Umístění Vysvětlení

A Povrchy válečků v profilu stožáru a kluzné plochy

B Zvedací řetězy, všechny

C Zábrany

Tabulka 7. Komponenty k mazání, EPM TV a EPM DTFV

Umístění Vysvětlení

D Hydraulický olej, filtr

E Zavěšení pro spínače prohnutí řetězu

F Ložisko stožáru, opěrné kladky

G Brzdové válečky - hadice/kabel

H Převodové kolo, řízení

I Olej v převodové skříni
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Tabulka mazání – EPH

Obrázek 37. Tabulka mazání, EPH

Umístění Vysvětlení

A Povrchy válečků v profilu stožáru a kluzné plochy

B Zvedací řetězy, všechny

Tabulka 8. Komponenty k mazání, EPH

Umístění Vysvětlení

C Zábrany

D Hydraulický olej, filtr

E Zavěšení pro spínače prohnutí řetězu

F Ložisko stožáru, opěrné kladky

G Brzdové válečky - hadice/kabel

H Kluzné ložisko

I Převodové kolo, řízení

J Olej v převodové skříni

Legenda k mazacímu schématu
Symbol Vysvětlení Symbol Vysvětlení

Olejový filtr a
vzduchový filtr, výměna

Vzduchový filtr, výměna

Hydraulický olej,
olejový filtr a
vzduchový filtr,
výměna

Hydraulický olej a
olejový filtr, výměna

Převodový olej,
kontrola

Olej v převodové
skříni, výměna

Mazací tuk Pouze verze určená
pro chladírny

Nástřik na řetěz Mazání řetězu
nástřikem oleje
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Pro symboly obecně platí:

Nevyplněný symbol – zkontrolovat mazání a podle potřeby
namazat.

Vyplněný symbol – vyměnit.

Pojistky
Obecné

VAROVÁNÍ!
Výměnu pojistek musí provádět autorizovaný
servisní technik.

VAROVÁNÍ!
Při výměně pojistky vždy vypněte napájení
vytažením zástrčky baterie.

VAROVÁNÍ!
Nedotýkejte se neizolovaných elektrických připojení
po dobu alespoň dvou minut po odpojení baterie.

Pojistky EP

Označení Silnoproudé (A) Použití

* Měly by být vyměněny autorizovaným servisním technikem

F1* 250 EPM/EPH: hnací motor a řídicí
jednotka hnacího motoru

Tabulka 9. Pojistky

Označení Silnoproudé (A) Použití

F2* EPL: 250 EPL: regulátor / hnací motor a
motor čerpadla

EPM/EPH: 300 EPM/EPH: Motor čerpadla a řídicí
jednotka motoru čerpadla

F4 30 Řízení; napájení

F5 5 Nouzový vypínač, počítač vozíku a
spínač průvěsu řetězu; napájení

F6 5 EPL/EPM: volitelné vybavení,
chladírny – LCD displej topení

EPL/EPM: volitelné vybavení, další
napájení 24 V

EPH: volitelné vybavení, další
napájení 48 V

F7 5 EPH: volitelné vybavení, chladírny –
LCD displej topení

EPL/EPM: volitelné vybavení, další
napájení 24 V

EPH: volitelné vybavení, další
napájení 48 V
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Označení Silnoproudé (A) Použití

F8 5 EPL/EPM: volitelné vybavení:
DC/DC, 24 V / 12 V

EPH: volitelné vybavení: DC/DC,
48 V / 12 V

EPL/EPM: volitelné vybavení, další
napájení 24 V

EPH: volitelné vybavení, další
napájení 48 V

F18 5 Řídicí jednotka servomechanismu,
napájení logického obvodu

F43 10 Řídicí jednotka pohonu a čerpadla,
napájení logického obvodu

F46 5 Ventilace; napájení

F47 5 EPL: klakson a funkce Walk beside
(Chůze vedle vozíku) – tlačítka

EPM/EPH: klakson, výstražná
světla, větrák řídicí jednotky, různé
senzory

Návod k údržbě
Originální náhradní díly
Originální díly
Spolehlivost, kterou nabízíme, závisí na použití originálních
náhradních dílů. Pouze naše originální náhradní díly zaručí
správnou funkci, dlouhou provozní životnost a právo na
uplatnění záruky.

Řešení základních problémů
Pokud vozík nefunguje ani po provedení příslušných opatření
uvedených v následující tabulce Řešení základních problémů
strana 88, obraťte se na autorizovaného servisního technika.
Další zásahy by měli provádět pouze speciálně ustanovení
a vyškolení servisní technici. Pokud se na displeji obsluhy
zobrazuje kód chyby, je nutné tuto skutečnost nahlásit
technikovi autorizovaného servisu.

Stav vozíku Možná příčina Opatření

Vozík nelze spustit. Není zapojena
zástrčka baterie.

Zapojte zástrčku
baterie.

Nebyla uvolněna
nouzová brzda.

Uvolněte nouzovou
brzdu.

Kapacita baterie je
příliš nízká.

Nabijte baterii

Pojistka je vadná. Vyměňte vadnou
pojistku.

Vozík je odhlášen
nebo je spínač v
pozici „0“

Zadejte příslušné ID a
heslo obsluhy nebo
otočte spínač do
polohy „I“.

Tabulka 10. Řešení základních problémů
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Stav vozíku Možná příčina Opatření

Vozíkem nelze
pojíždět.

Vozík není připraven
k použití

Proveďte všechna
opatření uvedená pod
hlavičkou „The truck
will not start“ (Vozík
nelze spustit)

Snímač přítomnosti
nebyl aktivován

Postavte se na desku
ve středu plošiny
obsluhy.

Nejsou zavřeny
zábrany.

Zavřete zábrany.

Spínač prohnutí
řetězu byl sepnut.

Aktivujte funkci
zvedání. Zkontrolujte
řetězy / spínač
prohnutí řetězu.

Stav vozíku Možná příčina Opatření

Vozík nezvedá
náklad.

Vozík není připraven
k použití

Proveďte všechna
opatření uvedená pod
hlavičkou „The truck
will not start“ (Vozík
nelze spustit)

Snímač přítomnosti
není aktivován

Stiskněte spínač
kontroly přítomnosti

Hladina hydraulického
oleje je příliš nízká.

Zkontrolujte hladinu a
doplňte potřebné
množství
hydraulického oleje.

Kapacita baterie je
pod 20 %

Nabijte baterii

Náklad je příliš těžký. Snižte hmotnost
nákladu; informaci o
přípustné maximální
nosnosti vozíku
naleznete na
výrobním štítku

Rozebírání a sestavování panelů
Obecné

VAROVÁNÍ!
Odstranění a opětovné namontování panelů a krytů
by měl provádět pouze autorizovaný servisní
technik.
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VAROVÁNÍ!
Před demontáží krytu odpojte vytažením zástrčky
baterie obvod hlavního napájení.

VAROVÁNÍ!
Dávejte velký pozor na prostor motoru vozíku, např.
ohledně horkých povrchů.

VAROVÁNÍ!
Používání vozíku s odstraněnými kryty a panely není
povoleno.

Sejmutí a nasazení krytu stroje (EPL)

Obrázek 38. Montáž krytu stroje (EPL)

1) Vyšroubujte čtyři šrouby (poz. B).
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2) Uchopte kryt stroje (poz. A) za otvory po stranách a
sejměte jej pohybem vzhůru.

3) Instalaci proveďte v opačném pořadí. Kryt stroje musí
zapadnout do drážek.

Sejmutí a nasazení krytu stroje (EPM a EPH)

Obrázek 39. Montáž krytu stroje (EPM/EPH)

1) Otevřete kryt baterie.
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2) Vyšroubujte dva šrouby (poz. B) na horní straně krytu
stroje (poz. A).

3) Uchopte „madlo“ krytu stroje a sejměte kryt pohybem
vzhůru.

4) Instalaci proveďte v opačném pořadí. Ujistěte se, že kryt
stroje zapadá správně do vodítek (poz. C) po stranách.
Spodní hrana krytu musí spočívat proti dvěma hlavám
šroubů (poz. D) na nosiči (ve středu mezi nosičem
a podvozkem).

Sejmutí a nasazení servisního poklopu na plošině řidiče
(EPL)
1) Odmontujte panel přímým tahem ven a zvedněte jej

nahoru.

2) Namontujte panel nejprve zaháknutím s kolečky na
spodním okraji a poté jej přitlačte na místo.

Sejmutí a nasazení servisního poklopu na plošině řidiče
(EPM a EPH)
1) Vyšroubujte dva šrouby po stranách servisního panelu, viz

obrázek Šrouby v servisním panelu, EPM a EPH strana
77.

2) Vytáhněte panel a zvedněte jej.

3) Namontujte panel nejprve zaháknutím s kolečky na
spodním okraji a poté jej přitlačte na místo.

4) Zašroubujte šrouby.

Rozebírání a sestavování kol
Bezpečnostní předpisy týkající se výměny kol

VAROVÁNÍ!
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby
výměnu kol prováděl pouze autorizovaný servisní
technik.

VAROVÁNÍ!
Aby byl zachován optimální výkon a nedošlo ke
ztrátě platnosti záruky, používejte pouze naše
originální náhradní díly! V opačném případě
nemůžeme zaručit správnou funkci brzd.

VAROVÁNÍ!
Při zvedání a zajišťování vozíku špalkem si
počínejte opatrně, protože hrozí nebezpečí
přiskřípnutí.
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Nastavení stabilizačních patek (EPH)

Obrázek 40. Stabilizační patka, EPH

1. Povolte pojistný šroub natolik, aby bylo možné
nadzvednout pojistnou podložku a otočit ji na stranu.

2. Nastavte stabilizační patku.
3. Vraťte pojistnou podložku do původní polohy.
4. Zajistěte podložku pojistným šroubem.

Správná vzdálenost stabilizační patky od podlahy je maximálně
15 mm.

Při každé servisní prohlídce tento rozměr zkontrolujte a podle
potřeby upravte.

VAROVÁNÍ!
Tato vzdálenost je důležitá pro zachování stability
vozíku. Pokud je vzdálenost stabilizační patky od
podlahy větší než 15 mm, hodnoty uvedené na štítku
s údaji o nosnosti jsou neplatné.
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Sestavení a uvedení do provozu
VAROVÁNÍ!
Montáž/demontáže a uvedení vozíku do provozu
může provádět pouze autorizovaný servisní technik.

Při přípravě vozíku k použití je nutno provést následující
činnosti.

• Nabijte baterii.
• Proveďte prohlídku za použití postupu popsaného v části

Denní kontrola (před každou směnou) strana 74.
• Vizuálně zkontrolujte, zda vozík (včetně vidlí) nejeví

známky poškození.
• Zkontrolujte, zda jsou na svých místech bezpečnostní a

výstražné symboly a zda jsou tyto čitelné. Viz
Bezpečnostní a výstražné symboly strana 134.

Následná montáž rádiového zařízení
Pokud jsou zařízení, která vyzařují elektromagnetické pole jako
rádiové vysílače, čtečky RFID nebo systémy sběru dat
připojena po dodání, všechna taková zařízení musí být
označena značkou CE. Pečlivě dodržujte výstrahy a pokyny pro
instalaci od výrobce zařízení. Pokud existuje riziko, že zařízení
může způsobit zranění osob, např. osob s lékařskými
implantáty, musí být zařízení vybaveno nálepkami s varováním
o tomto nebezpečí. Viz také Úpravy stroje strana 7.

Vztyčení stožáru (EPM a EPH)
1. Vraťte dvojici předních pojezdových kol do normálních

pozic v horních montážních otvorech, viz obrázek
Montážní poloha pojezdových kol strana 94 (poz. A).

Obrázek 41. Montážní poloha pojezdových kol

A. Normální režim    B. Režim expedice   
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2. Ověřte, že je plošina obsluhy bezpečně připevněna pro
přepravu k vnějšímu stožáru popruhem pro zajištění
nákladu, jak znázorňuje obrázek
Zajišťovací přepravní prvky pro plošinu obsluhy ve stožáru,
EPM/EPH strana 127. Zkontrolujte také, zda je popruh
napnutý.

3. Bezpečně připevněte plošinu obsluhy (počáteční zdvih) a
stožár ke zvedacím zařízením, viz obrázek
Zvedací body během vztyčování stožáru strana 97 (poz.
A a poz. B).

4. Vytáhněte zajišťovací tyč stožáru z pozice pro expedici, viz
obrázek Stožár v režimu expedice (EPM/EPH) strana 96
(poz. B).
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Obrázek 42. Stožár v režimu expedice (EPM/EPH)

A. Připevnění stožáru –
„normální“   

B. Upevnění zajišťovací tyče
stožáru – „expedice“   

C. Uvnitř vymezeného
prostoru existuje riziko
sevření při vztyčování
stožáru.   

VAROVÁNÍ!
Uvnitř vymezeného prostoru (pozice C)
Stožár v režimu expedice (EPM/EPH) strana
96existuje riziko sevření při vztyčování
stožáru.

5. Přesvědčte se, že dálkový ovladač není připevněn pod
stožárem (připraven na expedici vozíku), viz obrázek
Vozík v režimu expedice strana 107 (poz. A).

6. Vyšroubujte šrouby a odstraňte podložky a distanční
vložky ze stožáru. Použijí se k upevnění stožáru.

POZNÁMKA!
Poznamenejte si umístění distančních vložek.
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7. Pomalu vztyčte stožár – zvedejte jej (poz. B) a přidržujte
plošinu obsluhy (poz. A) jako na obrázku
Zvedací body během vztyčování stožáru strana 97.

POZNÁMKA!
Přesvědčte se, že hydraulické hadice a kabely
nejsou stlačeny a poškozeny a že se při
vztyčování stožáru mohou volně pohybovat a
nezachytí se na součástech vozíku, jako je
pojistka baterie.

Obrázek 43. Zvedací body během vztyčování stožáru
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VAROVÁNÍ!
Během vztyčování stožáru je důležité zabránit
pohybu plošiny obsluhy, protože by se stožár
v důsledku posunu těžiště mohl vlastní vahou
náhle překotit.

8. Uvolněte pojistku baterie, viz kapitolu
Údržba a výměna baterie strana 37.

9. Posouvejte baterii na stranu, dokud nebudete mít přístup
k upevnění stožáru.

10. Vložte šrouby a podložky za baterii a neutahujte je.
11. Opakujte kroky 7–8 na druhé straně.
12. Oddělte stožár a podvozek páčidlem a vložte mezi ně na

obou stranách vozíku distanční vložky. Přesvědčte se, že
jsou distanční vložky umístěny na správné straně stroje.

POZNÁMKA!
Podložky mohou při nesprávném umístění
způsobit nežádoucí otěr stožáru.

13. Utahovací moment
Šrouby za baterií utáhněte momentem
279 Nm.

14. Demontujte kryt stroje, viz
Sejmutí a nasazení krytu stroje (EPM a EPH) strana 91.

15. Upevněte zajišťovací tyče stožáru pomocí šroubů,
podložek a matic podle obrázku
Stožár v režimu expedice (EPM/EPH) strana 96 (poz.
A).

Utahovací moment
Utáhněte momentem 279 Nm.

POZNÁMKA!
U vozíků EPM s TV stožárem a šířkou
b1 = 970 mm se však zajišťovací tyče stožáru
musí odstranit.

16. Namontujte kryt stroje, viz
Sejmutí a nasazení krytu stroje (EPM a EPH) strana 91.

17. Zajistěte baterii na původním místě.
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18. EPH: Nastavte vzdálenost stabilizační patky maximálně na
15 mm, jak znázorňuje obrázek Stabilizační patka, EPH
strana 99. Přesný popis naleznete v kapitole
Nastavení stabilizačních patek (EPH) strana 93.

Obrázek 44. Stabilizační patka, EPH

19. Uvolněte popruh pro zajištění nákladu mezi plošinou
obsluhy a stožárem.

20. Odšroubujte horní držák popruhu pro zajištění nákladu
mezi plošinou obsluhy a stožárem, viz
Zajišťovací přepravní prvky pro plošinu obsluhy ve stožáru,
EPM/EPH strana 127 (poz. A). Totéž proveďte se
závěsným okem (poz. B).

21. Odpojte od vozíku kabel dálkového ovladače.
22. Odpojte od jednotky dálkového ovládání levý ovladač

řízení.
23. Namontujte ovladač řízení zpět do vozíku. Viz servisní

příručku.
24. V nabídce počítače vozíku vypněte režim expedice. Viz

servisní příručku.
25. Zkontrolujte funkce vozíku podle kapitoly

Denní kontrola (před každou směnou) strana 74.

Sklopení stožáru (EPM a EPH)
Pokud je celková výška vozíku větší než výška povolená pro
plánovanou přepravu, doporučuje se stožár pro přepravu sklopit
a zajistit.

VAROVÁNÍ!
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby
sklopení stožáru prováděl pouze technik
autorizovaného servisu.

Stožár musí být zabezpečen vlastními zajišťovacími tyčemi
vozíku, viz obrázek Spuštění plošiny a stožáru, EPM a EPH.
strana 100.
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POZNÁMKA!
Vozíky EPM s TV stožárem a šířkou b1 = 970 mm
nejsou při běžném provozu vybaveny zajišťovacími
tyčemi stožáru. Po sklopení stožáru u vozíku
určeného k přepravě musí být vozík vybaven a
zabezpečen zajišťovacími tyčemi stožáru.

Obrázek 45. Spuštění plošiny a stožáru, EPM a EPH.

A. Připevnění stožáru -
„normální“   

B. Upevnění zajišťovací tyče
stožáru – „expedice“   
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1. V nabídce počítače vozíku zapněte režim expedice, viz
servisní příručku.

2. Demontáž zvedací desky vidlic Informace o metodách
najdete v servisní příručce nebo se obraťte na
autorizovaný servis.

3. Podle servisní příručky odmontujte levý ovladač řízení.
4. Připojte ovladač řízení k držáku dálkového ovládání.
5. Připojte držák dálkového ovládání k vozíku prodlužovacím

kabelem.
6. Zajistěte vnější stožár a plošinu obsluhy proti pohybu tak,

že mezi nimi protáhnete popruh pro zajištění nákladu:
a) Namontujte upevňovací prvky (držák a závěsné oko)

pro popruh na zajištění nákladu podle obrázku
Zajišťovací přepravní prvky pro plošinu obsluhy ve
stožáru, EPM/EPH strana 127 (poz. A a poz. B).

b) Protáhněte popruh na zajištění nákladu držákem a
závěsným okem podle nákresu.

7. Před sklopením stožáru řádně připevněte plošinu obsluhy
(počáteční zdvih) a stožár ke zvedacímu zařízení, viz
Zvedací body během spouštění stožáru strana 103 (poz.
A a poz. B).

POZNÁMKA!
Zvedací zařízení vyberte podle hmotnosti, viz
tabulku Hmotnost stožáru, EPM, EPH strana
140.

8. Demontujte kryt stroje, viz
Sejmutí a nasazení krytu stroje (EPM a EPH) strana 91.

9. Uvolněte zajišťovací tyče stožáru povolením upevňovacích
prvků (šroub, matice a distanční vložka) na obou stranách
vozíku a vyjměte zajišťovací tyč stožáru, viz obrázek
Spuštění plošiny a stožáru, EPM a EPH. strana 100 (poz.
A).
Namontujte šrouby, matice a podložky zpět do příslušných
otvorů (poz. A).

POZNÁMKA!
Tento krok neplatí pro vozíky EPM s TV
stožárem a šířkou b1 = 970 mm, protože při
běžném provozu nejsou vybaveny zajišťovacími
tyčemi stožáru.

10. Uvolněte pojistku baterie, viz Údržba a výměna baterie
strana 37.

11. Posouvejte baterii na stranu, dokud nebudete mít přístup
k upevnění stožáru.

12. Uvolněte šrouby pro připevnění stožáru za baterií.

POZNÁMKA!
Totéž proveďte s distančními vložkami, šrouby
a podložkami Nordlock. Poznačte si polohu
distančních vložek.

13. Opakujte kroky 10 a 11 na druhé straně.
14. Zatlačte baterii dovnitř a zajistěte ji na původním místě.
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15. Odpojte všechny spoje, které drží kabeláž vedoucí ze
stožáru do skříně, aby se kabeláž nepoškodila, až se
stožár sklopí.

16. Spouštějte stožár, dokud nebude možné připevnit
zajišťovacími tyčemi podle obrázku
Stožár sklopený pro expedici, EPM/EPH strana 104 (poz.
B).
Zvedejte do výšky počátečního zdvihu (poz. A) a přidržujte
stožár (poz. B) podle obrázku
Zvedací body během spouštění stožáru strana 103.

VAROVÁNÍ!
Ve vyznačeném prostoru (poz. C) na obrázku
Zvedací body během spouštění stožáru strana
103 existuje riziko sevření při sklápění
stožáru.

POZOR!
Dbejte, aby se hydraulické hadice, vedoucí od
pevného hydraulického vedení na stožáru, při
sklápění stožáru nepoškodily.
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Obrázek 46. Zvedací body během spouštění stožáru

17. Upevněte zajišťovacími tyče podle obrázku
Stožár sklopený pro expedici, EPM/EPH strana 104 (poz.
B) pomocí šroubů, podložek a matic uvedených
v tabulkách v kapitole
Montáž zajišťovacích tyčí stožáru v poloze sklopení strana
104.

Utahovací moment
Šrouby utáhněte momentem 279 Nm.
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Obrázek 47. Stožár sklopený pro expedici, EPM/EPH

A. Připevnění stožáru -
„normální“   

B. Upevnění zajišťovací tyče
stožáru – „expedice“   

C. Ve vyznačeném prostoru
existuje během sklápění a
vztyčování stožáru
nebezpečí sevření.   

18. Namontujte šrouby pro upevnění stožáru na jejich místa na
stožáru a zavěste distanční vložky, aby se neztratily nebo
nepomíchaly strany. Utáhněte šrouby, aby během přepravy
zůstaly na místě.

19. Přemístěte dvojice předních pojezdových kol do dolních
montážních otvorů (poz. B), abyste dosáhli větší světlé
výšky během přepravy. Viz
Montážní poloha pojezdových kol strana 94.

20. EPH: Podle potřeby nastavte stabilizační patky výše, aby
nenarážely do nakládacích ramp a podobně.

21. Vozík nyní lze řídit dálkovým ovládáním. Informace o řízení
vozíku v režimu expedice najdete v kapitole
Režim expedice (EPM a EPH) strana 105.

VAROVÁNÍ!
Při řízení v režimu expedice dávejte pozor na
nohy.

Montáž zajišťovacích tyčí stožáru v poloze sklopení
Šrouby, distanční vložky a matice, které se použijí při montáži
zajišťovacích tyčí stožáru ve sklopené poloze, jsou uvedeny
níže. Počet distančních vložek mezi zajišťovací tyčí a
podvozkem (pro vytvoření mezery mezi zajišťovací tyčí a
držákem baterie) se liší podle modelu vozíku.
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Položka Množství

M6S M20x75H-8.8 2 ks (1 na 1 stranu)

TBRB 26x45x8 10 ks (po 5 na straně zajišťovací tyče
stožáru a na straně podvozku)

M6M M20-8 2 ks (1 na 1 stranu)

Tabulka 11. EPM TV

Položka Množství

M6S M20x75H-8.8 2 ks (1 na 1 stranu)

TBRB 26x45x8 2 ks (po 1 na straně zajišťovací tyče
stožáru a na straně podvozku)

M6M M20-8 2 ks (1 na 1 stranu)

Tabulka 12. EPM DTFV

Položka Množství

M6S M20x75H-8.8 2 ks (1 na 1 stranu)

TBRB 26x45x8 8 ks (po 4 na straně zajišťovací tyče
stožáru a na straně podvozku)§

M6M M20-8 2 ks (1 na 1 stranu)

Tabulka 13. EPH DTFV

Režim expedice (EPM a EPH)
Modely vozíků EPM a EPH mají k dispozici režim expedice,
který je určen pro dodání vozíku zákazníkovi nebo pro případ

přemístění vozíku z jedné budovy do druhé. Režim expedice se
používá, pokud je celková hmotnost vozíku větší, než dovoluje
plánovaný způsob přepravy. Aby bylo možné vozík řídit, je
nutné v počítači vozíku aktivovat režim expedice. Tento krok se
provádí předem při výrobě nebo jej provede technik
autorizovaného servisu.

V režimu expedice je stožár částečně spuštěný, aby se ušetřil
prostor během přepravy, a pojezdová kola jsou umístěna
v dolních montážních otvorech, aby byla co největší světlá
výška, viz obrázek Vozík v režimu expedice strana 107.
Protože plošina obsluhy není přístupná, vozík se řídí dálkovým
ovládáním.
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Jednotka dálkového ovládání

Obrázek 48. Jednotka dálkového ovládání

A. Držák   
B. Levý ovládací prvek pro

řízení   

C. Nouzové zastavení   

Jednotka dálkového ovládání se skládá z levého ovladače
řízení vozíku (položka B), který se připojuje k držáku (položka
A) s nouzovým vypínačem (položka C), viz obrázek
Jednotka dálkového ovládání strana 106. Držák je vybaven
nastavitelným ramenním popruhem. Dálkové ovládání se
připojuje k vozíku prodlužovacím kabelem. Vedení mezi obvody
levého ovládacího prvku pro řízení spojte s koncovkou (X61) ve
vozíku. Vedení je také vybaveno přípojkou pro nouzový

vypínač. Tento kabel se připojuje ke konektoru X77 za
servisním panelem.

Před přepravou se dálkové ovládání umísťuje pod sklopený
stožár, viz obrázek Vozík v režimu expedice strana 107
(poz. A). Pro řízení vozíku v režimu expedice je k dispozici
návod, viz obrázek Pokyny k řízení, režim expedice strana 106,
který musí být spolehlivě zavěšen na dálkovém ovládání.

Obrázek 49. Pokyny k řízení, režim expedice

Před použitím vozíku se musí dálkové ovládání vyjmout
z umístění pod stožárem.
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VAROVÁNÍ!
Není bezpečné řídit vozík dálkovým ovládáním, když
je připevněno pod stožárem.

Obrázek 50. Vozík v režimu expedice

A. Dálkové ovládání
namontované pro přepravu   

B. Distanční vložky   
C. Podložka   

D. Šroub   
E. Pojezdové kolo v režimu

expedice   
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POZNÁMKA!
Všechny distanční vložky (poz. B), podložky (poz. C)
a šrouby (poz. D) se musí znovu použít při
vztyčování stožáru, viz kapitolu
Vztyčení stožáru (EPM a EPH) strana 94.

Přihlášení k vozíku / odhlášení od vozíku
Když je vozík v režimu expedice, klávesnice na počítači vozíku
není přístupná, takže se používá panel ikon na dálkovém
ovládání. Číslice 1–4 jsou zastoupeny tlačítky na panelu ikon
podle obrázku Panel ikon, tlačítka v režimu odhlášení strana
108.

Obrázek 51. Panel ikon, tlačítka v režimu odhlášení

Kód pro přihlášení k vozíku v režimu expedice je „1341“ (tento
kód nelze změnit). Při každém stisknutí kteréhokoli tlačítka
zazní zvukový signál. Pokud zadáte správný kód, spustí se
systém a začnou blikat výstražná světla na vozíku. Po zadání
nesprávného kódu zazní klakson (dlouhý tón) a obsluha musí
před dalším pokusem počkat dvě sekundy.
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Chcete-li se od vozíku odhlásit, podržte tlačítko déle než
jednu sekundu. Vozík se také odhlásí po 15 minutách
nečinnosti v režimu expedice. Tato doba je pevná a nelze ji
změnit. Než se budete moci po odhlášení opět přihlásit
k vozíku, musíte počkat dvě sekundy.

Řízení vozíku
Vozík se řídí dálkovým ovládáním. Na ovladači je nálepka se
znázorněním funkcí jednotlivých tlačítek v režimu odhlášení a
přihlášení, viz obrázek Nálepka na dálkovém ovladači strana
109.

Obrázek 52. Nálepka na dálkovém ovladači

Směr jízdy se vybírá dvěma dolními tlačítky na panelu ikon.

Směr jízdy vpřed (směr hnacího kola) se aktivuje tlačítkem

a zpětný chod (směr vidlí) tlačítkem .

Vozík se ve vybraném směru řídí volantem na dálkovém
ovladači po dobu stisknutí tlačítka. Jakmile se tlačítko uvolní,
vozík se zastaví a aktivuje se parkovací brzda.

POZNÁMKA!
Dálkový ovladač je také vybaven tlačítkem
nouzového zastavení, viz obrázek
Jednotka dálkového ovládání strana 106.

Při spouštění jsou tlačítka monitorována. Pokud obsluha při
spouštění stiskne tlačítko, vozík se nemůže pohybovat, dokud
toto tlačítko nepustí a znovu nestiskne.

Maximální rychlost v poloze pro expedici je 1,5 km/h v obou
směrech. Výjimkou je případ aktivace funkce „Boost“ (Posílení),
kdy se rychlost na 5 sekund zvýší na 4 km/h.

Funkce „Boost“ se aktivuje tak, že se nejprve stiskne a podrží

jedno z tlačítek směru jízdy ( nebo ) a pak se stiskne
tlačítko „Boost/log out“ (Posílení/Odhlášení) (méně než 1
sekundu). Po uvolnění tlačítka „Boost/log out“
(Posílení/Odhlášení) se aktivuje funkce „Boost“.
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POZNÁMKA!
Aby bylo možné funkci „Boost“ aktivovat, úhel
hnacího kola musí být v rozsahu +/- 10 stupňů.

POZNÁMKA!
Pokud obsluha podrží tlačítko déle než 1
sekundu, vozík se odhlásí.

Po dodání vozíku
Po dodání vozíku je nutné povolat technika autorizovaného
servisu, aby vztyčil stožár a znovu zapojil levý ovladač řízení.
Před použitím vozíku je také nutné aktivovat v počítači vozíku
režim expedice.

Pokud se má vozík dále přepravovat nákladními vozidly,
dálkový ovladač se musí namontovat pomocí distančních
vložek, podložek a šroubů podle obrázku
Vozík v režimu expedice strana 107.

Dočasné vyřazení vozíku z provozu
Uskladnění
Má-li být vozík vyřazen z provozu po dobu delší než jeden
měsíc, měl by být uskladněn v suchém vnitřním prostoru, kde
bude chráněn před mrazem.

Činnosti prováděné před uskladněním
1) Vozík očistěte.

2) Očistěte baterii a nabijte ji podle pokynů uvedených v
návodu k údržbě dodaném výrobcem baterie.

3) Zkontrolujte hladinu oleje v hydraulické soustavě podle
značek na vozíku nebo vysunutím všech hydraulických
válců do jejich koncových poloh. V případě potřeby olej
doplňte.

4) Zkontrolujte účinnost hlavní brzdy a parkovací brzdy.

5) Proveďte mazání vozíku podle mazacího schématu.

6) Odpojte zástrčku baterie.

Činnosti prováděné během uskladnění
1) Přibližně každé dva měsíce zkontrolujte stav baterie

a hladinu elektrolytu v článcích.

Opětovné uvedení do provozu po uskladnění
1) Vozík očistěte.

2) Baterii čistěte a nabíjejte podle pokynů popsaných v části
Nabíjení baterie strana 34.

3) Zkontrolujte hladiny oleje v převodovce a v hydraulickém
systému.

4) Proveďte mazání vozíku podle mazacího schématu.

5) Připojte zástrčku baterie.

6) Proveďte týdenní kontrolu podle pokynů uvedených v
částiTýdenní kontrola strana 75.
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VAROVÁNÍ!
Opětovné uvedení vozíku do provozu smí provádět
pouze autorizovaný servisní technik.
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Oprávnění a povinnosti řidiče vozíku
Řidič má oprávnění a odpovědnost odmítnout řídit vozík
v následujících případech:

• Vozík představuje jasné bezpečnostní riziko.
• Náklad představuje jasné bezpečnostní riziko.
• Vozík byl opraven, pozměněn nebo upraven, aniž by tyto

změny byly schváleny nadřízeným.
• Fyzický nebo psychický stav obsluhy vozíku je takový, že

jej lze považovat za bezpečnostní riziko.

Obsluha má oprávnění:

• zabránit neoprávněným osobám používat vozík, za který je
zodpovědná. Neoprávněná osoba je osoba, která nemá
povolení od nadřízeného a/nebo osoba, která není
příslušně vyškolena.

• zabránit komukoli v chůzi nebo stání pod zvednutými
vidlemi, ať již jsou naloženy nebo nenaloženy.

Nastupování a vystupování
Buďte opatrní při nastupování a vystupování. Je-li instalováno
madlo, přidržujte se ho, a vezměte v úvahu rozdíl výšek mezi
podlahou a vozíkem.

VAROVÁNÍ!
Při nastupování a vystupování musí být plošina
obsluhy ve snížené poloze.

VAROVÁNÍ!
Šplhání na vozík není povoleno.

VAROVÁNÍ!
Pokud nelze plošinu obsluhy snížit na úroveň
podlahy, v žádném případě nešplhejte na stožár
vozíku nebo paletový regál. Místo toho se obraťte na
kolegu a použijte pomůcky, jako je žebřík, schůdky
a podobně. Používejte řešení povolená na
pracovišti. Ujistěte se, že výstup je možné uskutečnit
bez rizika. Plošinu obsluhy na vozíku EPM a EPH
lze snížit, viz kapitolu
Nouzové spuštění plošiny obsluhy (EPM a EPH)
strana 122.

Řízení vozíku
Řízení ve veřejných oblastech
Je zakázáno jezdit vozíkem na veřejných komunikacích mimo
soukromé pozemky.

Vzdálenost mezi vozidly
Vezměte v úvahu, že vozidlo před vámi může náhle zastavit.
Udržujte přiměřenou vzdálenost. Nezapomeňte, že hmotnost
nákladu ovlivňuje brzdnou dráhu.
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Nebezpečí přimáčknutí
VAROVÁNÍ!
Při používání vozíku si vždy počínejte opatrně a
buďte si vědomi nebezpečí přimáčknutí, které hrozí
jak řidiči, tak i osobám zdržujícím se v blízkosti
vozíku.

Cestující
Není-li na vozíku uvedeno jinak, je zakázáno, aby na vozíku
jezdili spolujezdci a cestující.

Výška vozidla
Mějte na paměti, že vozík nelze používat v místech, kde světlá
výška je menší než výška kabiny řidiče, náklad nebo stožár.

Vozík v průmyslovém výtahu
Vozíkem je dovoleno vjet do průmyslového výtahu, pouze
pokud je to povoleno. Vždy zajistěte, aby nikdy nebyla
překračována nosnost průmyslového výtahu (s ohledem na
celkovou hmotnost vozíku včetně hmotnosti řidiče). Řidič musí
mít možnost opustit vozík. Uvnitř výtahu parkujte tak, aby byl
řidič vedle dveří. Vozík ani náklad nikdy neumist’ujte v
průmyslovém výtahu na nebezpečná místa. Než se průmyslový
výtah rozjede, zkontrolujte, zda jsou brzdy vozíku zabrzděné.

Zatížení podlahy
Pečlivě si zkontrolujte upozornění nebo další pokyny týkající se
maximálního zatížení podlahy nebo maximálního tlaku kol a
zajistěte, aby tyto hodnoty nebyly nikdy překročeny. Informace o
celkové hmotnosti vozíku naleznete na výrobním štítku stroje.

Signalizace
Použijte klakson jako upozornění.

Snížená viditelnost
Při přiblížení ke křižovatce a dalším místům se sníženou
viditelností zpomalte. Snažte se nejezdit ve směru vidlí, jestliže
náklad na vidlích před vámi vám brání ve výhledu. Je-li váš
výhled zablokován, zajistěte si poučeného pomocníka.

Pro zlepšení výhledu z vozíku a usnadnění práce je k dispozici
volitelné zpětné zrcátko.

POZNÁMKA!
Příslušenství na vozíku může omezit výhled.
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Přeprava

Obrázek 53. Přepravní režim

Za normální jízdy je nutné dbát na přepravní polohu. V
přepravním režimu by obsluha měla být zvednuta několik
centimetrů nad spodní polohou. Pokud je ale vozík vybaven
systémem naváděním pomocí drátu nebo kolejnicemi, může
pojíždět v uličkách s paletami s plošinou zvednutou výše.

Jízda vozíku je povolena pouze se zavřenými a zajištěnými
kryty a panely.

Doporučená normální manévrovací poloha je, když obsluha
stojí ve středu prostoru pro obsluhu s oběma rukama na
ovládacích prvcích.

Rychlost
Upravte rychlost v souladu se stavem podlahy, výhledem a
provozní bezpečností. Vyhýbejte se prudkému zrychlování,
náhlému brzdění a zatáčení ve velké rychlosti; hrozí nebezpečí
převrácení nebo pádu nákladu.

Omezení rychlosti
Tato kapitola obsahuje souhrn omezení rychlosti pro jednotlivé
modely vozíků. Další informace najdete v kapitole
Omezení rychlosti podle úhlu natočení kol, S3-1 strana 30,
S3-2 (volitelně u modelu EPL) strana 30 a
S3-2 (EPM a EPH) strana 30.

Omezení rychlosti, EPL
U standardně vybaveného modelu EPL je maximální rychlost
jízdy 9 km/h do výšky zvednutí plošiny obsluhy 1 200 mm.
Pokud výška zvednutí překročí 1 200 mm, rychlost jízdy závisí
na úhlu natočení (α) hnacího kola. Pokud je úhel natočení
menší než nebo roven 10 stupňům v libovolném směru, rychlost
je omezena na 4 km/h. Pokud je úhel natočení větší než 10
stupňů v libovolném směru, rychlost je omezena na 2,5 km/h.
Viz tabulku EPL, standardně vybavený vozík strana 115.
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Výška zvednutí
plošiny obsluhy

(mm)

Nosnost (kg) Rychlost jízdy
(km/h)

≤ 1 200 1000 9

> 1 200 1000 4 (α ≤ ±10°) /
2,5 (α > ±10°)

Tabulka 14. EPL, standardně vybavený vozík

U vozíku EPL s možností „Zvýšená rychlost jízdy 12 km/h“ je
maximální jízdní rychlost 12 km/h do výšky zvednutí plošiny
obsluhy 1 200 mm. Pokud součet hmotností nákladu na vidlích
a řidiče překročí 700 kg, rychlost je omezena na 9 km/h. Pokud
výška zvednutí překročí 1 200 mm, rychlost jízdy je závislá na
úhlu natočení hnacího kola (α). Rychlost se omezuje na 4 km/h,
pokud je úhel natočení menší než nebo roven 10 stupňům
v libovolném směru a na 2,5 km/h, pokud je úhel natočení větší
než 10 stupňů v libovolném směru. Viz tabulku
EPL se zvýšenou rychlostí jízdy 12 km/h (volitelně) strana 115.

Výška zvednutí
plošiny obsluhy

(mm)

Nosnost (kg) Rychlost jízdy
(km/h)

≤ 1 200 ≤ 700 12

> 1 200 4 (α ≤ ±10°) /
2,5 (α > ±10°)

Tabulka 15. EPL se zvýšenou rychlostí jízdy 12 km/h (volitelně)

Výška zvednutí
plošiny obsluhy

(mm)

Nosnost (kg) Rychlost jízdy
(km/h)

≤ 1 200 > 700 9

> 1 200 4 (α ≤ ±10°) /
2,5 (α > ±10°)

Omezení rychlosti, EPM
U standardně vybaveného vozíku EPM je maximální rychlost
jízdy závislá na výšce zvednutí plošiny obsluhy a na úhlu
natočení hnacího kola (α). Rychlost se snižuje s rostoucí
výškou zvednutí a v případě, že je úhel natočení větší než 10
stupňů v libovolném směru. Viz tabulku
EPM, standardně vybavený vozík strana 115. Rychlost také
dále omezuje systém S3-1 v závislosti na úhlu natočení kola
(11–90 stupňů v libovolném směru), viz
Omezení rychlosti podle úhlu natočení kol, S3-1 strana 30.

Výška zvednutí
plošiny obsluhy

(mm)

Úhel natočení kola Rychlost jízdy
(km/h)

0-1200
α ≤ ±10° 11

α > ±10° 10

1200-3000 α ≤ ±10° 4,0

3000-8250 α ≤ ±10° 2,5

Tabulka 16. EPM, standardně vybavený vozík
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Výška zvednutí
plošiny obsluhy

(mm)

Úhel natočení kola Rychlost jízdy
(km/h)

1200-8250 α > ±10° 2,5

4500-8250 α > ±10° Zastavení pohonu

U vozíku EPM s možností navádění kolejnicemi se rychlost
omezuje v závislosti na výšce zvednutí plošiny obsluhy a
hmotnosti. Rychlost se snižuje s rostoucí výškou zvednutí a
v případě, že zvedaná hmotnost překročí 400 kg. Viz tabulku
EPM s naváděním kolejnicemi (volitelné vybavení) strana 116.

Výška zvednutí
plošiny obsluhy

(mm)

Zvedaná hmotnost
(kg)

Rychlost jízdy
(km/h)

0-4500
≤ 400

11

4500-8250 6

0-1200

> 400

11

1200-3000 9

3000-4500 6

4500-8250 3

Tabulka 17. EPM s naváděním kolejnicemi (volitelné vybavení)

U vozíku EPM s možností navádění pomocí drátu se rychlost
omezuje v závislosti na výšce zvednutí plošiny obsluhy a
hmotnosti. Rychlost se snižuje s rostoucí výškou zvednutí a
v případě, že zvedaná hmotnost překročí 400 kg. Viz tabulku

EPM s naváděním pomocí drátu (volitelné vybavení) strana
116.

Výška zvednutí
plošiny obsluhy

(mm)

Zvedaná hmotnost
(kg)

Rychlost jízdy
(km/h)

0-4500
≤ 400

9

4500-8250 6

0-3000

> 400

9

3000-4500 6

4500-8250 3

Tabulka 18. EPM s naváděním pomocí drátu (volitelné vybavení)

Omezení rychlosti, EPH
U standardně vybaveného vozíku EPH je maximální rychlost
jízdy závislá na výšce zvednutí plošiny obsluhy a na úhlu
natočení hnacího kola (α). Rychlost se snižuje s rostoucí
výškou zvednutí a v případě, že je úhel natočení větší než 10
stupňů v libovolném směru. Viz tabulku
EPH, standardně vybavený vozík strana 117. Rychlost také
dále omezuje systém S3-1 v závislosti na úhlu natočení kola
(11–90 stupňů v libovolném směru), viz
Omezení rychlosti podle úhlu natočení kol, S3-1 strana 30.
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Výška zvednutí
plošiny obsluhy

(mm)

Úhel natočení kola Rychlost jízdy
(km/h)

0-1200
α ≤ ±10° 12

α > ±10° 10

1200-10500 α ≤ ±10° 2,5

1200-5000 α > ±10° 2,5

5000-10500 α > ±10° Zastavení pohonu

Tabulka 19. EPH, standardně vybavený vozík

U vozíku EPH s možností navádění kolejnicemi se rychlost
omezuje v závislosti na výšce zvednutí plošiny obsluhy a
hmotnosti. Rychlost se snižuje s rostoucí výškou zvednutí a
v případě, že zvedaná hmotnost překročí 700 kg. Viz tabulku
EPH s naváděním kolejnicemi (volitelné vybavení) strana 117.

Výška zvednutí
plošiny obsluhy

(mm)

Zvedaná hmotnost
(kg)

Rychlost jízdy
(km/h)

0-5000

≤ 700

12

5000-7500 9

7500-10500 6

Tabulka 20. EPH s naváděním kolejnicemi (volitelné vybavení)

Výška zvednutí
plošiny obsluhy

(mm)

Zvedaná hmotnost
(kg)

Rychlost jízdy
(km/h)

0-1200

> 700

12

1200-5000 9

5000-7500 6

7500-10500 3

U vozíku EPH s možností navádění pomocí drátu se rychlost
omezuje v závislosti na výšce zvednutí plošiny obsluhy a
hmotnosti. Rychlost se snižuje s rostoucí výškou zvednutí a
v případě, že zvedaná hmotnost překročí 700 kg. Viz tabulku
EPH s naváděním pomocí drátu (volitelné vybavení) strana
117.

Výška zvednutí
plošiny obsluhy

(mm)

Zvedaná hmotnost
(kg)

Rychlost jízdy
(km/h)

0-7500
≤ 700

9

7500-10500 6

0-5000

> 700

9

5000-7500 6

7500-10500 3

Tabulka 21. EPH s naváděním pomocí drátu (volitelné vybavení)
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Prostor pro řízení
Ujistěte se, že máte dostatečný prostor pro vozík – jak pro řidiči,
tak i náklad – v úzkých uličkách. Úzké dveřní otvory, které
neumožňují obousměrnou dopravu, musí být projížděny
prostředkem dveřního otvoru. Nezapomínejte, že záď vozíku
vyžaduje při otáčení zvláštní prostor. V oblasti pojíždění
dodržujte vyznačené cesty pro vozíky. Stůjte na desce pro
kontrolu přítomnosti ve středu podlahy, aby bylo zajištěno, že
vaše chodidla jsou při jízdě uvnitř vnějšího okraje vozíku. Je-li
vozík vybaven panelem ikon (volitelné), ikona snímače
přítomnosti se rozsvítí, pokud nestojíte uprostřed podlahy. Po
celou dobu jízdy mějte celé tělo uvnitř obrysu vozíku, abyste
předešli rizik úrazu zhmožděním.

VAROVÁNÍ!
Odtlačování materiálu, který stojí v cestě, pomocí
podvozku vozíku není povoleno.

Nebezpečné oblasti
Nejezděte v blízkosti okrajů nakládacích ramp, průchodů atd.,
jestliže zde hrozí nebezpečí přejetí vozíku přes okraj. Při práci v
blízkosti barevně vyznačených rizikových zón buďte opatrní.

Překocení
EPL
Vozík bez zábran: Jestliže se vozík převrátí, vystupte a
zůstaňte mimo vozík.

Vozíky se zábranami: Jestliže se vozík začne převracet, držte
rukojeť. Nevyskakujte!

EPM a EPH
Jestliže se vozík začne převracet, držte rukojeť. Nevyskakujte!

Směr jízdy při jízdě po svahu
Vozíky s výsuvnými vidlemi
Tyto vozíky jsou vždy řízeny nenaložené s vidlemi směrem od
temene kopce nebo po svahu na kopci.

Ve svahu musí být za provozu s vidlemi/nákladem směrem
k vrcholu.

Udržujte pozornost!
Při provozu vozíku vždy mějte povědomí o personálu v okolí.

Bezpečnostní předpisy týkající se
vychystávacích vozíků
Nastupování a vystupování na plošinu
Pokud není uvedeno jinak, za normálních okolností není
dovoleno vstoupit na plošinu a vystoupit z ní.

Také viz část Nastupování a vystupování strana 112.

Sestup s pomocí záchranného lana (Volitelné
vybavení, EPM a EPH)
Pro sestup v nouzové situaci mohou být vozíky se zdvihovou
výškou větší než 3 m vybaveny bezpečnostním lanem. Vždy se
nejdříve pokoušejte o nouzové spuštění plošiny operátora, viz
návod u příslušného modelu vozíku.
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Umístění záchranných prostředků
Pokud není možné nouzové spuštění plošiny obsluhy, vyjměte
záchranné prostředky (záchranný postroj a lano), které se
nacházejí ve stejném prostoru jako provozní příručka. Viz
obrázek Umístění záchranných prostředků strana 119. Jak je
znázorněno na obrázku, k dispozici jsou dva typy záchranných
prostředků (poz. A a poz. B).

POZNÁMKA!
V příslušném prostoru je pouze jeden typ.

Obrázek 54. Umístění záchranných prostředků

A. Záchranný prostředek
(typ 1)   

B. Záchranný prostředek
(typ 2)   

Záchranný prostředek (typ 1)
1. Připněte karabinu bezpečně k hornímu ochrannému rámu

podle obrázku Uchycení a brzdění strana 120 (poz. A).
2. Pás si upevněte pod rameny. Utáhněte sponu. Položte

jednu ruku pod brzdu (pozice B), uchopte lano, pokrčte
kolena a uvolněte úchop ruky, abyste ucítili brzdicí účinek.
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3. Kotouč hoďte na zem.

Obrázek 55. Uchycení a brzdění

4. Pevně uchopte lano podle obrázku
Sestup pomocí záchranného lana strana 120 a opusťte
plošinu. Lano brzděte tažením lana pod brzdou.
Postupným popouštěním lana sklouzněte dolů.

VAROVÁNÍ!
Vyhýbejte se ostrým hranám, aby se lano
neprodřelo/nepoškodilo.

Obrázek 56. Sestup pomocí záchranného lana

5. Záchranné lano je nutné po použití vyměnit. Záchranné
lano nesmí používat více osob zároveň. Nepoužitá lana se
musí vyměnit po 5 letech. Pokud je lano uloženo na svém
místě, není třeba jej kontrolovat.



BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY   16

121

Záchranný prostředek (typ 2)
1. Stoupněte si do smyček pro nohy (poz. A) a přesvědčte

se, že máte zadní popruh (poz. B) za zády, viz obrázek
Navléknutí smyček pro nohy strana 121.

Obrázek 57. Navléknutí smyček pro nohy

2. Navlékněte si ramenní popruhy a utáhněte je, viz obrázek
Umístění ramenních popruhů strana 121.

Obrázek 58. Umístění ramenních popruhů
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3. Připněte karabinu lana bezpečně k hornímu ochrannému
rámu podle obrázku
Bezpečné uchycení záchranného lana a postroje strana
122 (poz. A).

Obrázek 59. Bezpečné uchycení záchranného lana a postroje

4. Připněte záchranný postroj bezpečně ke karabině lana
podle obrázku
Bezpečné uchycení záchranného lana a postroje strana
122 (poz. B).

5. Zbývající lano hoďte na zem.
6. Sjeďte po laně dolů.

VAROVÁNÍ!
Vyhýbejte se ostrým hranám, aby se lano
neprodřelo/nepoškodilo.

Systém záchranného lana má automatické brzdění.
Chcete-li brzdit silněji, přidržujte se volného lana.

7. Záchranné lano musí po použití zkontrolovat výrobce.
Záchranné lano musí jednou za rok zkontrolovat výrobce
nebo autorizovaný pracovník.
Nepoužité lano se musí vyměnit po 8 letech.

Pracovní povrch
Vozík není bezpečný, pokud se práce provádí mimo plošinu,
pokud dodavatel neučinil odpovídající úpravy.

Nouzové spuštění plošiny obsluhy (EPM a EPH)
V naléhavých případech lze z úrovně podlahy aktivovat funkci
nouzového spuštění.
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Obrázek 60. Ventil nouzového spuštění, knoflík

1. Podle kapitoly
Sejmutí a nasazení krytu stroje (EPM a EPH) strana 91
otevřete motorový prostor. Uvnitř motorového prostoru
buďte opatrní.

2. Zajistěte, aby pod plošinou a v její blízkosti nebyly žádné
osoby a aby při spouštění nic nepřekáželo (např. paletový
regál).

3. Opatrně otevřete ventil nouzového spouštění pomocí
černého knoflíku (poz. A). Madlo se nachází na jednom
konci hydraulického ventilu, viz
Ventil nouzového spuštění, knoflík strana 123. Otevřete
ventil pouze natolik, aby se plošina spouštěla pomalu
a kontrolovaně, protože v této situaci se nepoužije tlumení.

4. Až se bude plošina obsluhy nacházet v požadované výšce,
uzavřete nouzový spouštěcí ventil.

VAROVÁNÍ!
Je důležité nouzový spouštěcí ventil řádně
uzavřít, aby se plošina obsluhy nemohla
nedopatřením spustit.

Tažení
Není povoleno žádné tlačení nebo tažení. Používejte vozík
podle. Podmínky použití strana 9.

Další osoby na plošině obsluhy
Pokud vozík není pro tento účel specifikován, nesmí být na
plošině obsluhy více než jedna osoba.

Uchovávání dalších předmětů na plošina obsluhy
Další předměty (např. obalový materiál, prázdné krabice a
podobně) se na plošině obsluhy nesmí uchovávat, protože by
při přemísťování mohly narušovat činnost spínače přítomnosti
na podlaze.
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Jízda se zvednutou plošinou
Výhled se změní, když je vozík používán se zvednutou
plošinou. Snažte se nejezdit ve směru vidlí, jestliže náklad na
vidlích před vámi vám brání ve výhledu. Je-li váš výhled
zablokován, zajistěte si poučeného pomocníka.

Zvýšená rychlost jízdy 12 km/h (volitelné)
Vozík s pevnými vidlemi a s volitelnou výbavou „Increased
driving speed 12 km/h“ (Zvýšená rychlost jízdy 12 km/h) lze
použít pouze s paletami, které se uvolňují z vidlí v dolní poloze.
Náklady, které nejsou uvolněny, mohou narušit indikaci
hmotnosti systému, a proto vyžadují speciální řešení na vozíku.

Bezpečnostní zábrany
Všechny vozíky s výškou zdvihu nad 1,2 m jsou vybaveny
bezpečnostními zábranami, které fungují jako ochrana proti
pádu.

VAROVÁNÍ!
Stání na bezpečnostních zábranách není dovoleno.
Hrozí nebezpečí úrazu a zábrany mohou být
poškozeny.

Spínač prohnutí řetězu
Vozíky se zdvihem obsluhy a takové, které mají výšku zdvihu
přes 1,2 m, jsou vybaveny bezpečnostním spínačem, který umí
detekovat, zda je řetěz prohnutý, což by znemožnilo spouštění
plošiny obsluhy. Pro návrat plné funkčnosti musí být plošina
obsluhy zvednuta tak, že se uvolní od dorazu. Plošina obsluhy
pak musí být spuštěna a obsluha musí zkontrolovat, že jsou

řetězy v pořádku. Pokud je kterýkoli řetěz přetržený nebo jinak
poškozený, je nutné ihned vyřadit vozík z provozu a kontaktovat
technika autorizovaného servisu.
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Zajištění pro přepravu (EPL)

Obrázek 61. Bezpečnost přepravy, EPL

Pokud se má vozík přepravovat, musí se zabezpečit popruhy
na zajištění nákladu podle obrázku Bezpečnost přepravy, EPL
strana 125. Podvozek lze v obou směrech zajistit pomocí
podkládacích klínů, aby se zabránilo popojíždění nebo klouzání
vozíku.

POZNÁMKA!
Během přepravy musí být odpojena baterie.
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Zajištění pro přepravu (EPM a EPH)
Vozík se zvednutým stožárem

Obrázek 62. Zajištění pro přepravu, EPM/EPH

Během přepravy musí být vozík na přepravním vozidle upevněn
popruhy na zajištění nákladu kolem opěrných noh a pod krytem
baterie podle obrázku Zajištění pro přepravu, EPM/EPH strana
126.

Podle potřeby je možné přivázat plošinu obsluhy k vnějšímu
stožáru popruhem na zajištění nákladu protaženým držákem
(poz. A) a závěsným okem (poz. B) podle obrázku
Zajišťovací přepravní prvky pro plošinu obsluhy ve stožáru,
EPM/EPH strana 127.

POZNÁMKA!
Držák (poz. A) ani závěsné oko (poz. B) se na vozík
standardně nemontuje a musí se před protažením
popruhu na zajištění nákladu připevnit.

Rovněž lze umístit bloky pod rám na každé straně, aby se
zabránilo valení/klouzání.

POZNÁMKA!
Pokud byla spolu s vozíkem dodána baterie, musí se
odpojit zástrčka.

Vozík se sklopeným stožárem
Pokud je celková výška vozíku větší než vyžaduje plánovaná
přeprava, doporučuje se sklopit stožár a zabezpečit jej vlastními
zajišťovacími tyčemi vozíku, jak je uvedeno v kapitole
Sklopení stožáru (EPM a EPH) strana 99.

Před sklopením stožáru je nutné přivázat plošinu obsluhy
k vnějšímu stožáru popruhem na zajištění nákladu protaženým
držákem (poz. A) a závěsným okem (poz. B) podle obrázku
Zajišťovací přepravní prvky pro plošinu obsluhy ve stožáru,
EPM/EPH strana 127.
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POZNÁMKA!
Držák (poz. A) ani závěsné oko (poz. B) se na vozík
standardně nemontuje a musí se před protažením
popruhu na zajištění nákladu připevnit.

Obrázek 63. Zajišťovací přepravní prvky pro plošinu obsluhy ve stožáru,
EPM/EPH
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Také v přepravním vozidle musí být vozík zabezpečen popruhy
na zajištění nákladu kolem opěrných noh a pod krytem baterie
podle schématu
Zajištění podvozku pro přepravu, stožár a dveře, EPM/EPH
strana 128.

POZNÁMKA!
Popruhy na zajištění nákladu nesmějí být dopínány
proti zajišťovací tyči stožáru. Viz obrázek (poz. A) .

Požaduje se, aby dodatečné popruhy na zajištění nákladu byly
dotaženy podle obrázku
Zajištění podvozku pro přepravu, stožár a dveře, EPM/EPH
strana 128:

• Popruh na zajištění nákladu (jeden na každé straně
vozíku) je třeba zajistit mezi zdvihacími oky opěrných noh
a kolem vnějšího profilu stožáru (dole).

• Jeden popruh na zajištění nákladu bude zajištěn kolem
horní části stožáru (vrcholu stožáru).

POZNÁMKA!
Dbejte, aby popruh na zajištění nákladu nevedl
kolem hydraulického vedení.

• Jestliže je vozík vybavenGate interlock(volitelné), boční
ochranné dveře musejí být upevněny v zavřené pozici,
kolem plošiny operátora.

Obrázek 64. Zajištění podvozku pro přepravu, stožár a dveře,
EPM/EPH

Rovněž lze umístit bloky pod rám na každé straně, aby se
zabránilo valení/klouzání.
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POZNÁMKA!
Pokud byla spolu s vozíkem dodána baterie, musí se
odpojit zástrčka.

Běžné provozní podmínky
Tento vozík je určen pro účely vychystávání. Požadavky na
manipulaci a okolní prostor podle pokynů v návodu k obsluze.
Viz Podmínky použití v části
Odpovědnost vedoucího pracovníka strana 9.

Práce v nebezpečných prostředích
Vozík pracující v oblasti, kde existuje riziko požáru, výbuchu,
nebo v jiné vysoce rizikové oblasti musí být k tomuto účelu
speciálně vybaven.

VAROVÁNÍ!
Vozík není za běžných okolností vybaven na tyto
situace.

Parkování
Vozík nesmí být ponechán bez dozoru jinde než ve
specifikovaných parkovacích oblastech. Parkování musí být
vždy na rovné podlaze. Vidle musí být spuštěny do nejnižší
polohy, aby o ně nikdo nemohl zakopnout. Vozík vždy vypínejte,
aby ho nebylo možné ovládat. Je-li vozík vybaven kódem PIN,
měl by být „odhlášen“, což vyžaduje nový kód pro restart
a zabraňuje to neoprávněnému použití. Viz část Vypnutí vozíku
strana 59. Je-li vozík vybaven spínáním na klíč, musí být klíč
vyjmut při opuštění vozíku, aby jej neoprávněné osoby nemohly

použít. To, zda se má klíč na konci směny vyjmout ze spínací
skříňky, určují podmínky pojištění proti požáru na pracovišti.
Zkontrolujte!

Pokud se nepoužívaný vozík ponechává delší dobu, například
mezi dvěma směnami, bez dobití, je nutné odpojit zástrčku
baterie.

POZOR!
Nikdy neblokujte přístup k protipožárnímu vybavení
nebo požárním únikovým dveřím tím, že byste před
ně zaparkovali vozík nebo umístili zboží.

Zvedání vozíku
Obecné
Vozík zvedejte výhradně za zvedací oka určená k tomuto účelu.
Tento obrázek ukazuje, kde jsou na vozíku umístěny povolené
zvedací body. Zvedací body jsou označeny štítkem se
symbolem zvedacího háku.

Při zvedání vozíku pomocí zdviháku vozík zajistěte pomocí
klínů nebo špalků. Vozík nesmí spočívat na zvedáku, zatímco je
prováděna práce.

VAROVÁNÍ!
Zajistěte, aby všechny zvedací pomůcky byly určeny
pro odpovídající hmotnost. Hmotnosti jsou uvedeny
v části Hmotnost strana 140 .
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VAROVÁNÍ!
Zvedání vozíku smí provádět pouze autorizovaný
servisní technik.

VAROVÁNÍ!
Zvednete-li vozík nesprávně, jeho součásti se
mohou poškodit, pokud budou podrobeny nadměrné
síle.

Zvedání vozíku
Kontrola a příprava
• Je-li vozík zvedán pomocí zvedáku, ujistěte se, že je

zabezpečen pomocí bloků. Vozík nesmí spočívat na
zvedáku, zatímco je prováděna práce.

• Před zvedáním vozíku se přesvědčte, že popruhy, lana
nebo řetězy mají dostatečnou nosnost.

• Ujistěte se, že hnací kolo není ve styku s podlahou, než se
pustíte do řešení problémů.

Zdvihací místa, EPL

Obrázek 65. Zdvihací místa, EPL
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A. Zvedání celého vozíku   
B. Zvedání celého vozíku   
C. Zvedání celého vozíku   

D. Montážní šroub u zvedacího
bodu pro zvedák   

E. Umístění šroubu u hnacího
motoru   

Tento obrázek ukazuje, kde jsou na vozíku umístěny povolené
zvedací body. Zvedací body jsou označeny štítkem se
symbolem zvedacího háku.

VAROVÁNÍ!
Vozík může být zvedán pouze v označených
místech.

Při zvedání celého vozíku musí být použit jeden ze zvedacích
bodů A, B nebo C.

Pokud má být vozík zvedán pomocí zvedáku, plošina obsluhy
musí být nejprve připevněna k opěrné noze šroubem, jak je
znázorněno níže:

1. Použijte šroub (poz. E), který je umístěn u hnacího motoru.
POZNÁMKA!
Po servisní údržbě je nutné vrátit šroub (poz. E)
k hnacímu motoru, protože chrání snímač.

2. Ze spodní polohy plošiny obsluhy zvedněte plošinu
přibližně o 150 mm.

3. Nadzvedněte příslušnou stranu podlahové rohože na
plošině obsluhy.

4. Vložte šroub do otvoru v plošině obsluhy (poz. D) a
utáhněte matici shora.

5. Spusťte plošinu obsluhy, dokud se matice nezvedne o 30
mm.

6. Vezměte šroub a vložte jej do otvoru v opěrné noze (poz.
D) a potáhněte jej směrem k úzké části otvoru. Maticí
připevněte plošiny obsluhy a opěrné nohy dohromady.
Celá matice musí závitem sedět na šroubu, aby byl
zajištěn tah při zvedání. Utáhněte matici ručně, dokud
nezmizí zbytečná volnost.

POZOR!
Pokud jsou šrouby, matice, závity nebo úchyty
na částech vozíku poškozené, nesmí být
použity pro zvedání.

7. Dále pomocí zvedáku zvedněte plošinu obsluhy na straně,
kde je umístěn šroub. Před započetím práce zajistěte
vozík ve zvednuté poloze pomocí bloků.
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Zdvihací místa, EPM a EPH

Obrázek 66. Zdvihací místa EPM/EPH

A. Zdvihací místa pro zvedání
celého vozíku   

B. Zdvihací místa pro stabilizaci
nebo zvedání samotného
stožáru   

C. Zvedací bod pro zdvíhání
celého vozíku zvedákem.   

Tento obrázek ukazuje, kde jsou na vozíku umístěny povolené
zvedací body. Zvedací body jsou označeny štítkem se
symbolem zvedacího háku.

VAROVÁNÍ!
Vozík může být zvedán pouze v označených
místech.

Při zvedání celého vozíku se používají zdvihací místa A.
Zvedací bod B je použit pouze pro stabilizaci nebo zvedání
stožáru.

Před zvedáním vozíku zvedákem je nutné odšroubovat a
sejmout přední kryt. Pak se zvedá s použitím zdvihacího místa
C.

Vyřazení vozíku z provozu
Pokud je vozík mimo provoz a nelze jej ovládat ze sedadla
řidiče pomocí obvyklých jízdních ovládacích prvků, obraťte se
okamžitě na nadřízeného.

Po poradě s autorizovanou servisní organizací musí
zodpovědný nadřízený pracovník zajistit, aby přesun vozíku
probíhal řízeně a nehrozilo nebezpečí nehody. Vozík by měl být
na místo, kde je možné jej opravit, přepravován pomocí jiného
vozíku, který má dostatečnou nosnost. Vozíky musí být
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zvedány v určených zvedacích bodech, viz. Zvedání vozíku
strana 130.

VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že vozík nemůže spadnout nebo
sklouznout z vidlí, zatímco je přemísťován.

Zavěšený náklad
Vozík není určen pro zavěšený náklad, který se může houpat.

Instalace hasicího přístroje
Hasicí přístroj musí být nainstalován na vhodném místě tak, aby
byla snadno přístupný, aniž by narušoval výhled nebo vytvářel
nebezpečí kolize například v případě silného brzdění.

VAROVÁNÍ!
Není povoleno vrtat do sloupků ochranné stříšky
nebo do samotné ochranné stříšky.

Ohledně doporučeného umístění viz
Jiné volitelné možnosti, prostředí obsluhy strana 23.

V případě nehod
Všechny nehody nebo mimořádné události neprodleně hlaste
nadřízenému. Pokud je to možné, nechejte vozík v místě
nehody. Je-li to možné, přijměte opatření ke snížení škod nebo
ohrožená, zejména pokud jsou ohroženi lidé. Vyhýbejte se
činům, které by mohly zabránit vyšetření nehody. Obecně
musíte vyčkat rozhodnutí vedoucího pracovníka.

Hladiny hluku/zvuku
Hladiny hluku na úrovni řidiče jsou nižší než 70 dB(A). Měření
bylo provedeno v souladu s evropskou normou EN 12053.

Vibrace
Údaje o vibracích pro modely vozíků (testovány dle normy EN
13059+A1:2008).

EPL w,zF = 0,77 m/s², přesnost měření Cv 0,029 (s
výškou plošiny řidiče 100 mm)

EPM w,zF = 0,7758 m/s², přesnost měření Cv 0,013 (s
výškou plošiny řidiče 100 mm)

EPH w,zF = 0,83 m/s², přesnost měření Cv 0,04 (s
výškou plošiny řidiče 100 mm)

Horní ochranný rám
Odstranění ochranné stříšky z vozíku, který má tuto výbavu,
není povoleno.

Klimatické podmínky
Normální provozní teplota, pro kterou je vozík určen, spadá
do intervalu +1 °C až +25 °C. Nejvyšší krátkodobá teplota je
+40 °C, nejnižší krátkodobá teplota je -25 °C. Pokud je vozík
specifikován pro použití v chladicích místnostech, rozsah teplot
pro nepřetržitý provoz je zvýšen na -35°C.
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POZNÁMKA!
Provoz a vlastnosti vozíku může nepříznivě ovlivnit
startování při teplotách pod bodem mrazu. Mějte na
paměti, že vozík může být stále zmrzlý, a to
i v případě, že okolní teplota stoupla nad nulou.

Ochranná obuv
Při práci s vozíky musí pracovníci nosit ochrannou obuv podle
příslušných národních norem.

Osvětlení
Pracovní osvětlení umožňuje pracovat za slabých světelných
podmínek. Pracovní osvětlení je pro řadu modelů k dispozici
jako volitelné příslušenství.

Další díly jednotky/přívěsy
Má-li být vozík po dodání vybaven přídavnými jednotkami,
zařízením k tažení přívěsu nebo jiným příslušenstvím, které by
mohlo ovlivnit stabilitu nebo účinnost brzd vozíku, obraťte se na
autorizovaného zástupce výrobce vozíku. Před sestavením
vozíku musí být jeho výrobcem vydáno schválení (viz
Úpravy stroje strana 7).

Bezpečnostní a výstražné symboly
Obecné

POZNÁMKA!
Na vozíku je umístěna celá řada výstražných
značek. Poškozené nebo chybějící značky vždy
vyměňte za nové.
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Vysvětlení symbolů

Nezdržujte se pod
vidlicí

Nestůjte na vidlici
Před použitím vozíku
si přečtěte návod k
obsluze a řiďte se jím.

Na vozíku smí být jen
jedna osoba.

Nebezpečí rozdrcení
mezi pohybujícími se
součástmi

Ventil pro ruční
spouštění plošiny v
prostoru motoru.

Umístění bezpečnostních a výstražných symbolů

Obrázek 67. EPL



16   BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

136

Obrázek 68. EPL, výstražná značka uvnitř servisního krytu

Obrázek 69. EPM, EPH
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Rozměry EPL
VDI (mm) EPL (výška zdvihu

1 200 mm)
EPL (výška zdvihu
1 800 mm)

b1 810 810

b5 450-700 450-700

Wa 1570 1570

h1 1630 2196

h3 1040 1640

h4 2670 3790

h6 2300 2300

h7 160-1200 160-1800

h8 115 115

h9 723 723

h12 1200 1800

h13 90 90

l 1 150 1 150

l1 2805 2825

l2 1655 1675

y 1371 1371

Tabulka 22. Rozměry EPL
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Rozměry EPM
VDI (mm) EPM TV EPM DTFV

b1 970/1070/1170 1070/1170

b5 450-800 450-800

Wa 1790 1790

h1 h12/2+592 h12/3+637

h3 3285-7185 4885-8035

h4 h12+2140 h12+2160

h6 2356 2356

h7 215-h12 215-h12

h8 175 175

h9 775 775

h12 3500-7400 5100-8250

h13 90 90

l 1 150 1 150

l1 l2+l l2+l

l2 1903 1982

y 1568 1568

Tabulka 23. Rozměry EPM
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Rozměry EPH
VDI (mm) EPH DTFV

b1 1170/1350

b5 450-800

Wa 2020

h1 h12/3+770

h3 5785-10285

h4 h12+2160

h6 2356

h7 215-h12

h8 175

h9 775

h12 6000-10500

h13 90

l 1 150

l1 l2+l

l2 2139

y 1760

Tabulka 24. Rozměry EPH
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Hmotnost

Vozík Pracovní hmotnost s baterií / bez baterie* (kg)

EPL 1 450–1 600 / 1 000–1 150

Tabulka 25. Pohotovostní hmotnost, EPL

Vozík Baterie (kg) Pohotovostní hmotnost bez baterie
(kg)

EPM - TV
stožár

500-700 1 350 + (96 x výška zdvihu (h12)
v metrech)

EPM - DTFV
stožár

500-700 1 560 + (91,5 x výška zdvihu (h12)
v metrech)

EPH – DTFV
stožár

890-1125 1 830 + (97 x výška zdvihu (h12)
v metrech)

Tabulka 26. Pohotovostní hmotnost, EPM, EPH

Typ stožáru Hmotnost stožáru

EPM - TV
stožár

221 + (96 x výška zdvihu (h12) v metrech)

EPM - DTFV
stožár

409 + (91,5 x výška zdvihu (h12) v metrech)

EPH – DTFV
stožár

496 + (97 x výška zdvihu (h12) v metrech)

Tabulka 27. Hmotnost stožáru, EPM, EPH
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