KOLESÁ & KLADKY - WHEELS & CASTORS – RADER & ROLLEN

Elektrický vysokozdvižný vozík ručne vedený

typ EVR-12-4200/2 AC

RENOST s.r.o., ul. Sv. Anny 126/30, 034 00 Ružomberok, Tel.:044/4323 345, 044/4329 547 Fax.:044/4323 352

e-mail: odbyt@renost, predaj@renost.sk, sk www.renost.sk

Návod na obsluhu, osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku
1. Použitie
Vozík je štvorkolesový, pákou riadený, s riadenou nápravou. Slúži na prepravu, manipuláciu
a stohovanie materiálu uloženého v paletách alebo na prepravných plošinách po rovných
a spevnených plochách. Kapacita je uvedená na dátovom štítku.

1. Zloženie
Jednotka

Komponent

Jednotka

Komponent

1

Otočné rolovacie koliesko

7

Zapínač/vypínač

2

Hnacie koleso

8

Displej batérie

3

Riadiaca páka

9

Panel batérie

4

Ovládanie

10

Predný panel

5

Zdvižný rám

11

Zdvíhací mechanizmus

6

Kryt zdvižného rámu

3.

3. Technické údaje
Technické detaily podľa VDI 2198. Technické modifikácie a dodatky sú vyhradené.
Opis
Q

Nosnosť nákladu/menovitá nosnosť

1200

kg

C

Stred vzdialenosti nákladu

600

mm

Jazdná rýchlosť s nákladom/ bez nákladu

5/5.5

Km/h

Rýchlosť zdvihu s nákladom/ bez nákladu

0.051/0.060 m/s

Rýchlosť pri spúšťaní s nákladom/ bez nákladu 0.052/0.059 m/s
Maximálny sklon s nákladom/ bez nákladu

8/16

%

h1

Celková výška

2550

mm

h2

Voľný zdvih

100

mm

h3

Výška zdvihu

4200

mm

h4

Výška zdvižného rámu

4714

mm

h13

Výška lyžiny pri spustení

85

mm

h14

Výška páky min/max

825/1225

mm

y

Rázvor

1218

mm

I1

Celková dĺžka

1818

mm

I2

Dĺžka bez vidlíc

669

mm

b1

Šírka vozíka

800

mm

b5

Vzdialenosť medzi vidlicami, vonkajšia

540

mm

m2

Výška od podlahy po vozík

30

mm

Ast

Šírka uličky

2303

mm

Wa

Polomer otáčania

1463

mm

b10

Šírka predných kolies

538

mm

b11

Šírka zadných kolies

380

mm

s/e/l

Rozmery vidlice

60x170x1150

mm

x

Vzdialenosť nákladu od riadiacej osi k vidlici

700

mm

4. Podmienky použitia
Teplota okolia, prevádzková od 5˚C do 40˚C. Špeciálne náradie a oficiálne povolenie je vyžadované ak vozík
bude obsluhovaný konštantne pri teplote okolia nižšej ako 5˚C alebo v chladnom skladisku alebo
v extrémnych teplotách alebo v kolísavých podmienkach vlhkosti vzduchu.

4. Štítok s parametrami vozíka
Položka

Názov

Položka Názov

18

Logo výrobcu

23

Dĺžka vidlice (mm)

19

Názov modelu

24

Kapacita batérie (Ah)

20

Typ

25

Váha batérie (kg)

21

Nosnosť (kg)

26

Sériové číslo

22

Šírka vidlice (mm)

Prevádzka
1. Bezpečnostné nariadenia pre prevádzku vysokozdvižných vozíkov
Oprávnenie riadiť vozík: Vysokozdvižný vozík môže obsluhovať iba osoba s príslušným oprávnením
a platným preukazom Vodiča motorových a elektrických vysokozdvižných vozíkov.
Vodičove práva a povinnosti: Vodič musí byť informovaný o povinnostiach, byť zaškolený
prevádzkou zariadenia a mať naštudovaný manuál. Ochranné pomôcky sú povinné.
Neoprávnené použitie vozíka: Vodič je zodpovedný za vozík počas používania. Musí zabezpečiť, aby
nepovolené osoby nepoužívali zariadenie. Je zakázané používať vozík na prepravu alebo zdvíhanie
osôb.
Poškodenie a závady: Vedúci musí byť okamžite informovaný o danom poškodení alebo závade.
Vozíky nebezpečné na použitie (napríklad: problémy s kolesom, brzdami) nesmú byť použité dokiaľ
nie sú opravené.
Oprava: Vodič nesmie sám opravovať závady na vozíku ak nie je na to zaškolený. Vodič nesmie
svojvoľne prispôsobovať mechanizmy a spínače vozíka.
Nebezpečná zóna: Je zóna, v ktorej je osoba v nebezpečenstve, či už pri pohybe vozíka, zdvíhaní
nákladu alebo nakladaní. Tieto zóny sú tiež tie, kde môže padnúť náklad.
Osoby, ktorým to nie je povolené nesmú vkročiť do nebezpečnej zóny. Ak nepovolená osoba vošla do
takejto zóny, vozík musí byť zastavený.
Varovné signály: Bezpečnostné zariadenia, varovné značky a inštrukcie musia byť zaobstarané.
2. Kontrolky a ovládacia rukoväť
Položka

Kontrolka/displej

Funkcia

1

Nudzové tlačidlo

Akcia je prerušená, všetky funkcie sa zastavia. Vozík sa
automaticky zastaví.

2

Displej zobrazujúci batériu

Zobrazuje prevádzkový čas a do akého stupňa je batéria
nabitá.

3

Zapínač/vypínač

Štartuje a vypína vozík. Odobratie kľúča zo štartéra
zabraňuje nepovoleným osobám používať vozík.

4

Rukoväť

Páka sa používa na riadenie vozíka.

5

Kontrolka

Kontroluje smer a rýchlosť jazdy.

6

Spínač na zníženie vidlice

Znižuje vidlicu.

7

Spínač na zdvihnutie vidlice

Zdvíha vidlicu.

8

Bezpečnostný spínač pri
kolízii

Vozík odtlačí operátora a vozík sa automaticky zastaví.

9

Klaksón

Varovné signály.

3. Štartovanie vozíka
Predtým ako vozík môže byť zavedený do prevádzky, operátor sa musí ubezpečiť, že v nebezpečnej
zóne nikto nie je.
Čo musí byť skontrolované pred naštartovaním vozíka:
-

Vizuálne prehliadnuť vozík, či nie je nejako poškodený

-

Vizuálne skontrolovať pripojenie batérie a káblov

Zapnutie vozíka
Ubezpečiť sa či je batéria pripojená.
Vložiť kľúč do štartéra (3), a otočiť kľúč doprava, najviac ako sa len dá.
Skontrolovať, či klaksón funguje. (9)
Teraz je možné pracovať s vozíkom.
Displej batérie (2) zobrazuje kapacitu batérie.
Otestovať, či sú brzdy v poriadku (4), pozri sekciu 4.2.
4. Industriálna prevádzka vozíka
4.1 Bezpečnostné nariadenia
Cestné trasy a pracoviská: Použiť len cesty špecificky vytvorené pre vozíky. Nepovoleným osobám je
vstup do týchto priestorov zakázaný. Tovar môže byť skladovaný len v priestoroch na to špecificky
vytvorených.
Správanie sa vozidla počas prevádzky: Vodič musí prispôsobiť jazdnú rýchlosť miestnym
podmienkam. V zákrutách, úzkych uličkách, a cez priemyselné závesy sa musí jazdiť len nízkou
rýchlosťou. Vodič musí spozorovať adekvátnu vzdialenosť, kedy je potrebné začať brzdiť, pričom
treba brať do úvahy aj vidlicu pred vozíkom. Náhle zastavenie, rýchle U otočenia a predbiehanie
v nebezpečných miestach nie sú povolené (okrem núdzových situácií).
Viditeľnosť počas riadenia: Vodič musí pozerať pozorne v smere jazdy a vždy mať jasný pohľad na
cestu. Tovar, ktorý ovplyvňuje viditeľnosť musí byť umiestnený v zadnej časti vozíka. Ak toto nie je
možné, druhá osoba musí kráčať pred vozíkom a navigovať vodiča.
Prekonávanie sklonov a spádov: Je povolené, len ak sú cesty čisté a majú protišmykový povrch
a zodpovedajú podmienkam, ktoré sú potrebné na manipuláciu s vozíkom. Vozík musí byť naložený
tovarom vzostupne. S vozíkom sa nesmie otáčať alebo parkovať v kopci. Nerovnosti musia byť
prekonané len v nízkej rýchlosti, s možnosťou zastaviť okamžite.
Využitie výťahov: Výťahy môžu byť použité len ak majú dostatočnú kapacitu a sú vhodné na
prepravu. Vodič sa musí ubezpečiť o týchto požiadavkách predtým ako vstúpi do výťahu s vozíkom.
Vozík sa nesmie dotýkať žiadnou časťou výťahu. Pri vychádzaní z výťahu, najprv vyjde vodič,
a potom vyvedie vozík.
Náklad: Vodič sa musí ubezpečiť, že náklad je v dobrom stave. Tovar musí byť umiestnený bezpečne
a opatrne.

4.2 Jazdenie, ovládanie, brzdenie
Nikdy neprepravovať iné osoby na vozíku.
Núdzové tlačidlo: pri jeho stlačení sa vozík zastaví.
Automatické brzdenie: Keď je rukoväť uvoľnená, dôjde k automatickému brzdeniu- páka sa
automaticky dostane do vrchnej zóny brzdenia. Ak sa páka pohybuje pomaly do vrchnej zóny,
výsledok tohto presunu musí byť urýchlený. Ak je to potrebné, treba nahradiť plyn tlakovou
pružinou.

Jazdenie: Nejazdiť na vozíku ak panely nie sú uzavreté a vhodne zamknuté.
Jazdenie nízkou rýchlosťou: Nastaviť rukoväť (4) na jazdný model (s) a stlačiť jazdný spínač (5) do
takého smeru, kam sa chce ísť. Čím viac sa páka otáča, tým rýchlejšie sa jazdí.
Ovládanie: Daj páku (4) doprava alebo doľava.
Brzdenie: Brzdný mechanizmus zavisí hlavne od podmienok cesty. Na toto musí vodič prihliadať,
keď ovláda vozík.
Brzdenie so servisnou brzdou: Nastaviť páku hore alebo dole, do jednej z brzdných zón (B). Servisná
brzda je generátorová brzda. Len keď táto brzda nezabrzdí dostatočne, treba použiť mechanickú
brzdu.
Počas jazdenia sa môže jazdný spínač (5) nastaviť do opačnej pozície. Vozík sa najprv zastaví,
a potom sa začne pohybovať do opačnej strany.
Brzdenie s voľnobežnou brzdou: Ak je jazdný spínač nastavený na 0, vozík sa automaticky zastaví.
Jazdenie na sklonoch: Tovar musí byť vždy umiestnený na konci vozíka a smerovať nahor. Toto
zabraňuje tomu, aby sa tovar zroloval nadol. Keď je jazdný spínač nastavený na 0, brzda sa
automaticky zapne po krátkom trhnutí. Servisná brzda sa zapína cez jazdný spínač, ktorý sa tiež
používa na určenie rýchlosti a smeru jazdy.

4.3 Zber a ukladanie nákladu
Predtým ako sa zdvihne náklad, vodič sa musí ubezpečiť, že nosnosť vozíka nie je prekročená. Je
dôležité umiestniť vidlice najnižšie pod tovar ako sa len dá.
Zdvíhanie: Stlačiť „Spínač na zdvihnutie vidlice“ (7) dokiaľ nie je požadovaná výška dosiahnutá.
Spúšťanie: Stlačiť „Spínač na spustenie vidlice“ (6) dokiaľ nie je požadovaná výška dosiahnutá.
Treba sa vyhnúť rýchlemu a náhlemu ukladaniu tovaru.
5. Bezpečné parkovanie vozíka
Po dokončení práce s vozíkom je potrebné tento zaparkovať.
Neparkovať vozík na spáde. Vidlice musia byť spustené k podlahe. Nastaviť vypínač (3) na polohu 0
a vybrať kľúč.
6. Displej

LED (1) reprezentuje kapacitu batérie
LCD (2) zobrazuje prevádzkové hodiny.

6.1 Indikátor vybíjania batérie
Pri naštartovaní vozíka sa zobrazí aj stav batérie. Nasledujúce farby na LED (1) reprezentujú tieto
stupne batérie:
Zelená

Zostatok kapacity štandardnej batérie 70-100 %

Oranžová

Zostatok kapacity štandardnej batérie 50-60 %

Červená blikajúca

Zostatok kapacity štandardnej batérie

0-20 %

6.2 Displej prevádzkových hodín
Displej zobrazuje od 0.0 po 99,999.0 hodín. Jazdenie a zdvíhanie je zaznamenané. Je to presvetlený
displej.
6.3 Pri naštartovaní sa zobrazia prevádzkové hodiny a stav batérie.

7. Vyhľadanie poruchy
Táto kapitola pomáha používateľovi identifikovať a opraviť základné poškodenia alebo výsledky
nesprávneho používania.
Chyba

Možná príčina

Postup na opravenie

Vozík nie je možné
naštartovať

- Batéria nie je pripojená

- Skontrolovať pripájač batérie
a pripojiť ak pripojený nebol.

- Kľúč je v „0“ pozícii
- Batéria je vybitá

- Nastaviť kľúč na „I“

- Vybitá poistka

- Skontrolovať stav batérie,
prípadne dobiť.

- Vozík sa nabíja

- Skontrolovať poistky.
- Prerušiť nabíjanie.

Náklad nie je možné - Kapacita batérie pod 20/40 % alebo - Dobiť batériu.
zdvihnúť
príliš málo hydraulického oleja.
- Skontrolovať hydraulický olej.
- Nadmerné množstvo nákladu
- Skontrolovať maximálnu
kapacitu.

Ak poruchu nie je možné odstrániť, treba kontaktovať dodávateľa a následne výrobcu.

Údržba batérie, dobíjanie a náhrada
1. Bezpečnostné predpisy pre zaobchádzanie s kyselinovými batériami
Najprv treba vozík bezpečne zaparkovať, a potom vykonávať akékoľvek práce s batériou.
Údržba: Batérie smú byť dobíjané, zapojené alebo nahradené len školeným personálom. Dotyčná
osoba musí byť zaškolená výrobcovými inštrukciami ohľadom batérie.
Protipožiarna ochrana: Fajčenie a používať otvorený oheň sú zakázané počas manipulácie s batériou.
Kdekoľvek je vozík zaparkovaný, aby sa dobila batéria, tam nesmie byť žiaden horľavý materiál
alebo tekutiny, ktoré by mohli iskriť, zhruba 2 metre od vozíka. Priestor musí byť dobre ventilovaný.
Protipožiarne zariadenia sú nutnosťou.
Udržiavanie batérie: Kryt batérie musí byť vždy čistý a suchý. Koncovky drôtov a oká káblov musia
byť čisté a zaistené. Batérie s neizolovanými koncovkami musia byť pokryté s nekĺzavou izolačnou
vrstvou.
Odstránenie batérie: Batérie môžu byť odstránené len podľa národných enviromentálnych nariadení.
Tiež musia byť nasledované inštrukcie výrobcu.
Pred uzavretím batérie sa treba ubezpečiť, že vodič batérie nemôže byť poškodený.

Batérie obsahujú kyselinový roztok, ktorý je jedovatý a leptavý. Preto treba vždy nosiť ochranné
oblečenie a okuliare pri manipulácii s batériami. Treba vyvodiť kontaktu s kyselinou. Ak však k tomu
dôjde, treba vypláchnuť dané miesto čistou vodou a vyhľadať lekára. Taktiež treba ihneď
neutralizovať vyliatu kyselinu.
Môžu sa používať len batérie s utesneným kontajnerom. Hmotnosť a rozmery batérie majú vplyv na
bezpečnosť. Batérie a ich príslušenstvo môžu byť nahradené len so súhlasom výrobcu.
2. Špecifikácie
Pri náhrade alebo inštalácii batérií, je potrebné sa ubezpečiť, že je batéria správne zaistená
v priehradke vozíka.
3. Vybratie batérie
Najprv zaparkovať vozík bezpečne, potom zdvihnúť panel (1), kde je uložená batéria. Po vybratí
batérie sa treba uistiť, že uzávery panelu zapadli správne.

4. Dobíjanie batérie
Pri dobíjaní batérie musí byť vozík zaparkovaný v uzavretej a dobre ventilovanej miestnosti. Pri
dobíjaní, vrcholy batérie musia byť odkryté, aby došlo k dostatočnej ventilácii.
Neumiestňovať žiadne kovové predmety na batériu. Pred dobíjaním treba skontrolovať všetky káble
a pripojenia.
Postup:
- Odkryť batériu (Sekcia 3)
- Spojiť prípojku batérie (3) s nabíjačkou (2) a zapnúť nabíjač.

5. Odstránenie batérie a inštalácia
(1) Najprv je potrebné odstrániť panel batérie. Vozík musí byť bezpečne zaparkovaný. Batéria by
mala byť zakrytá gumenou rohožkou. Umiestniť batériovú koncovku alebo káble tak, aby sa
nezachytili o vozík, keď sa batéria odstráni.
Pri transporte batérie treba použiť zdvíhač s dostatočnou kapacitou a tiež sa uistiť, že nedôjde ku
kompresii batérie. Háčiky musia byť pripojené k očkám (4) batérie.
Pri náhrade batérie treba vždy použiť ten istý typ batérie. Pri reinštalizácii treba dbať na správne
umiestnenie a všetko zapojiť správne.
(2) Odstrániť panel batérie. Vozík musí byť bezpečne zaparkovaný. Batéria by mala byť zakrytá
gumenou rohožkou. Umiestniť batériový spájač alebo káble tak, aby sa nezachytili o vozík, keď sa
batéria odtráni. Následne odstrániť batériu. Potom nainštalovať novú batériu a skontrolovať
pripojenia. Pred naštartovaním vozíka, panel batérie musí byť bezpečne uzavretý.
Nesiahať medzi panel batérie a karosériu!

Údržba zdvíhacích vidlíc
1. Bezpečnosť a ochrana prostredia
Akákoľvek modifikácia vidlíc vozíka je zakázaná. Pre výmenu častí vozíka je potrebné kontaktovať
výrobcu.
2. Bezpečnostne nariadenia
Údržba: Vozík smie byť obsluhovaný a udržiavaný len školenými osobami.
Zdvíhanie: Pri zdvíhaní vozíka, zdvíhací prístroj musí byť zabezpečený na bodoch, ktoré sú na to
určené. Pracovať pod zdvihnutým vozíkom sa smie len ak je reťaz, ktorá ho drží dostatočne pevná.
Čistenie: Je zakázané používať horľavé látky na čistenie vozíka. Pri čistení, batériový spájač musí
byť odstránený. Len slabo sacie alebo nevodivé kefy smú byť použité na čistenie elektronických
častí.

Ak ide byť vozík čistený s prúdom vody alebo vysokotlakovým čističom, všetky elektronické
komponenty musia byť zakryté.
Elektrický systém: Len školené osoby smú narábať s elektrickým systémom vozíka. Pred prácou
s elektrickým systémom treba spraviť všetky bezpečnostné opatrenia aby sa vyvodilo elektrickému
šoku. Vždy treba najprv odstrániť batériový spájač.
Zváranie: Predísť zničeniu elektronických komponentov je dôležité ich odstrániť pred vykonaním
takejto práce.
Nastavenia: Pri oprave a náhrade hydraulických, elektrických alebo elektronických komponentov
a častí vždy treba dať pozor na špecifické nastavenia.
Pneumatiky: Kvalita pneumatík ovplyvňuje výkon a stabilitu vozíka. Pri náhrade pneumatík je nutné
použiť len kolesá určené výrobcom. Pri výmene kolies alebo pneumatík sa treba ubezpečiť, že sa
vozík neotáča.
Zdvíhacie reťaze: Tieto sa ošúchajú ak nie sú namazané. Pri náročnejších podmienkach (prach,
teplota) treba reťaze premazať častejšie. Predpísaný sprej na reťaze musí byť použitý podľa
inštrukcií. Vonkajšie použitie mazadla neposkytuje spoľahlivé premastenie.
Hydraulické hadice: Tieto musia byť nahradené každých 6 rokov. Pri premene hydraulických
komponentov treba tiež nahradiť hadice v hydraulickom systéme.
3. Obsluha a inšpekcia
Dôkladná a profesionálna obsluha je jedna z najdôležitejších požiadaviek pre bezpečné
zaobchádzanie. Nevedomosť môže zraniť personál a vybavenie.
V extrémnych podmienkach musí byť redukovaný prevádzkový čas.
Nasledujúci zoznam zobrazuje intervaly, po ktorých by sa mal vozík odstaviť.
W = Každých 50 hodín, týždenne
A = Každých 500 hodín
B = Každých 1000 hodín, alebo najmenej raz za rok
C = Každých 2000 hodín, alebo najmenej raz za rok
= Štandardné podmienky
= Chladné podmienky

V perióde po zhruba 100 hodinách alebo po oprave, majiteľ musí skontrolovať kolesá a prikrútiť ich
ak je to potrebné.

Názov
Brzda

Úloha
1.I Skontrolovať vzduchovú medzeru v magnetickej brzde.

Elektrika

2.I Testové inštrumenty, displeje a kontrolné spínače.
2.II Výstražné a bezpečnostné zariadenia.
2.III Skontrolovať poistky.
2.IV Uistiť sa, že elektrické vodiče sú zaistené a skontrolovať
poškodenia.
2.V Skontrolovať mikro spínač.
5.VI Skontrolovať kontakty.
2.VII Otestovať tesnosť konštrukcie.
2.VIII Skontrolovať káble a príslušenstvá motora.
2.IX Skontrolovať odolnosť karbónovéj kefy a nahradiť ju ak je to
potrebné.

Napájaci
zdroj

Jazda

3.I Vizuálne skontrolovať batériu.
3.II Skontrolovať káble batérie, jej pripojenia, premazať ak je to
potrebné.
3.III Skontrolovať hustotu kyseliny, jej level a napätie batérie.
4.I Skontrolovať suspenziu motora.
4.II Skontrolovať prenášanie (hluk, presakovanie).
4.III Vymeniť olej ak uplynulo 10,000 hodín.
4.IV Skontrolovať jazdný mechanizmus, prispôsobiť a premazať ak
je to potrebné.

4.V
4.VI
Dizajn
5.I
5.II
5.III
Hydraulika
6.I
6.II
6.III
6.IV
6.V
6.VI
6.VII
6.VIII
6.IX
Výkon
7.I
7.II

Skontrolovať rukoväť.
Skontrolovať kolesá, či nie sú poškodené a ošúchané.
Skontrolovať ložiská.
Otestovať platformu.
Skontrolovať karosériu.
Skontrolovať štítky.
Skontrolovať výkon, odolnosť a nastavenia.
Skontrolovať vidlice.
Otestovať hydraulický systém.
Skontrolovať či sú hadice a rúry a ich spoje zaistené.
Skontrolovať cylinder a piestnice.
Skontrolovať hladinu oleja.
Vymeniť filter oleja.
Vymeniť olej.
Skontrolovať kolesá.
Namazať vozík podľa mazacieho rozvrhu.
Skúšobný chod.

W A B C

5.1 Palivá, chladivá a mazadlá
Pomocné materiály: Musí sa s nimi vždy správne zaobchádzať. Treba nasledovať výrobcove
inštrukcie.
Nevhodné zaobchádzanie je nebezpečné pre zdravie, život a životné prostredie. Pomocné materiály
musia byť skladované vo vhodných kontajneroch. Pomocné materiály môžu byť horľavé a preto
nesmú prísť do kontaktu s horúcimi komponentmi alebo otvoreným ohňom.
Treba používať len čisté kontajnery na skladovanie pomocných materiálov. Za žiadnych okolností sa
nesmú miešať tieto látky. Len ak je tak uvedené v inštrukciách.
Treba sa vyhnúť vyliatiu týchto materiálov. Rozliate tekutiny musia byť okamžite odstránené
absorbérom.

6. Údržba- Inštrukcie
6.1 Pripraviť vozík na opravy
Všetky bezpečnostné opatrenia musia byť vykonané, aby sa vyvodilo nehodám pri oprave vozíka.
Nasledujúce prípravy su potrebné:
- Bezpečne zaparkovať vozík (kapitola 2)
- Odpojiť batériu aby sa predišlo vozíku, aby sa náhodne spustil.
Pri práci pod zdvihnutým vozíkom je potrebné zabezpečiť, aby sa tento nevyšmykol a nepadol.

6.2 Odstránenie predného panelu
- Otvoriť panel batérie.
- Odstrániť 2 skrutky (2).
- Opatrne zdvihnúť predný panel (1).

6.3 Odstránenie jazdného panelu
- Otočiť páku doľava, odskrutkovať skrutky (3)
- Otočiť páku doprava, Odskrutkovať skrutky (3)
- Odskrutkovať panel (4) a opatrne ho odstrániť.

6.4 Vymenenie jazdného kolesa
Vymeniť jazdné koleso môže len špecializovaný servis.
6.5 Kontrola hladiny hydraulického oleja.
- Pripraviť vozík na údržbu a opravu (kapitola 6.1).
- Odstrániť predný panel (kapitola 6.2).
- Skontrolovať hladinu hydraulického oleja v hydraulickom zásobníku.
Displej hladiny oleja (5) je umiestnený na povrchu. Hladina oleja závisí od výšky zdvihu. Hladina
oleja musí byť skontrolovaná, keď sú vidlice dole.
- Ak je to potrebné treba pridať hydraulický olej (sekcia 5). Pre inštaláciu je potrebný opačný postup.

6.6 Čistenie sieťkového filtra, jeho vymenenie
- Pripraviť vozík na údržbu a opravu (kapitola 6.1).
- Odstrániť predný panel (kapitola 6.2).
- Uvoľniť (6) a odstrániť spoj a vybrať sieťkový filter.
- Vložiť čistý filter.
Na montovanie je potrebný opačný postup.
6.7 Kontrola elektrických poitiek
- Pripraviť vozík na údržbu a opravu (kapitola 6.1).
- Demontovať predný panel (sekcia 6.3).
- Skontrolovať všetky poistky podľa tabuľky, nahradiť to, čo je potrebné.

7. Koniec používania vozíka
Ak sa vozík nepoužíva viac ako 2 mesiace, napríklad pre prevádzkové dôvody, musí byť
zaparkovaný na mieste, kde je sucho. Keď sa vozík nepoužíva, mal by byť zdvihnutý. Tak sa nezničia
ani kolesá ani ložiská.
7.1 Pred odstavením vozíka, predtým ako sa prestane používať
- Dôkladne očistiť vozík.
- Skontrolovať brzdy.
- Skontrolovať hladinu hydraulického oleja a doplniť olej ak je to nutné (kapitola 4)
- Aplikovať tenkú vrstvu oleja alebo maziva na mechanické komponenty.
- Namazať vozík podľa rozvrhu (kapitola 4).
- Dobiť batériu (kapitola 3).
- Odpojiť batériu, vyčistiť ju a aplikovať mazivo na spoje. Ďalej treba nasledovať inštrukcie
výrobcu.
- Postriekať všetky elektrické kontakty so sprejom určeným na kontakty.
7.2 Počas odstávky
Každé 2 mesiace:
- Nabiť batériu (kapitola 3)
Batériou poháňané vozíky: Batéria musí byť dobíjaná v pravidelných intervaloch aby sa vyvodilo
vyprázdneniu batérie z dôvodu samovybitia.

7.3 Obnovenie vozíka po odstavení
- Dôkladne očistiť vozík
- Namazať vozík podľa rozvrhu (kapitola 4)
- Očistiť batériu, namazať spoje a pripojiť batériu.
- Nabiť batériu (kapitola 3).
- Skontrolovať olej a skondezovanú vodu a nahradiť ak je to potrebné.
- Skontrolovať hydraulický olej.
- Naštartovať vozík (kapitola 2).
Batériou poháňané vozíky: Ak sú problémy so zapínaním v elektrickom obvode, treba aplikovať sprej
na nekryté časti a odstrániť vrstvy na kontaktoch, a to tak, že sa aplikujú nové vrstvy. Tiež treba
skontrolovať brzdy.
8. Bezpečnostná kontrola
Vykonať bezpečnostnú kontrolu podľa národných nariadení. EP má špeciálne bezpečnostné oddelenie
so školeným personálom aby sa vykonali takéto kontroly. Vozík musí byť skontrolovaný aspoň raz za
rok, ale závisí to od národných nariadení. Taktiež musí byť preverený po nejakej nezvyčajnej
udalosti. Inšpektor musí určiť stav vozíka a efektívnosť bezpečnostných mechanizmov.
Dôkladný test vozíkov musí byť podniknutý vzhľadom ku technickému stavu a z bezpečnostného
aspektu. Vozík tiež musí byť prehliadnutý ak bol nesprávne používaný, resp. poškodený.
Majiteľ je zodpovedný za to, že sa uistí, že poškodenia boli okamžite napravené. Testovací štítok je
na vozíku ako dôkaz, že došlo k inšpekcii. Tento štítok udáva, kedy má byť vykonaná ďalšia
inšpekcia.
9. Záver
Na záver, riadne odstavenie vozíka musí byť vykonané podľa miestnych predpisov. Obzvlášť
predpisy vzťahujúce sa na batérie, palivá a elektronické systémy.

