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Wózek paletowy
Instrukcja Obsługi

Przedmowa
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją. Niniejsza instrukcja składa się z czterech części: instrukcja obsługi, tryb działania,
obsługa baterii i konserwacja.

1. Wózki mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel, a używanie ich przez osoby niebędące członkami
personelu jest zabronione.
2. Modyfikacja wózka jest zabroniona bez otrzymania na nią zgody.
W niniejszej instrukcji pojawią się następujące symbole, przedstawiające odpowiednio instrukcje bezpieczeństwa i ważne
objaśnienia.

OSTRZEŻENIE: Wskazuje instrukcje bezpieczeństwa, których należy przestrzegać, ponieważ może to spowodować
poważne obrażenia lub śmierć.
UWAGA: Wskazuje instrukcje, których należy przestrzegać, w przeciwnym razie materiał (towary lub produkty) może
zostać uszkodzony.
OPIS: Wskazuje odpowiedni opis.
Pokazuje standardowe komponenty.
Pokazuje opcjonalne komponenty.

ALL RIGHT RESERVED COPYRIGHT

Indeks

01

03

Strony 1 - 10

Strony 17 - 22

02

04

Strony 11 - 16

Strony 23 - 30

Instrukcja Obsługi

Tryb Działania

Obsługa Baterii

Konserwacja

Środki Ostrożności

4%

Ze względu na specyfikę baterii
litowej, należy używać tego
produktu w temperaturze -10 ℃
~ 45 ℃.

Wersja z dużymi kołami tego
wózka
może
pokonywać
łagodne zbocza poniżej 4% przy
pełnym obciążeniu, 10% bez
obciążenia. Wersja z małymi
kołami
może
pokonywać
łagodne nachylenie poniżej 2%
przy pełnym obciążeniu, 8% bez
obciążenia.
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· Działaj tylko w suchych warunkach.

Środki ostrożności

Prowadź wózek prawidłowo i ostrożnie,
aby uniknąć obrażeń stóp
zmiażdżonych przez koło napędowe.

Nie używaj tego produktu do
przewozu ludzi.
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Nie używaj tego produktu na
śliskich powierzchniach, takich
jak smar, lód lub śnieg.

Środki ostrożności

Nie podróżuj po stromych
zboczach, aby zapobiec
ześlizgnięciu się ładunku.

Produkt musi być
WYŁĄCZONY, gdy jest bez
nadzoru.
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Podczas korzystania z tego
produktu należy obserwować
otoczenie.

Środki ostrożności

Zwróć uwagę na ruchome części i
trzymaj się z daleka od punktów
zaciskających.
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Dane techniczne produktu

Maksymalna
wysokość pojazdu
1170 mm
Minimalna
wysokość
wózka 750mm
Środek
ciężkości
600m

Minimalny
prześwit
27mm

Maksymalna
wysokość
podnoszenia
115 mm
Minimalna
długość wideł

Szer. wózka 80 cm

Długość wózka
1611/1540mm
80cm

560/685mm

Rozstaw kół
1020/950mm

Podstawowa tabela parametrów

Model

Z dużym Kołem
135kg

EPT12-EZ
Waga
(w tym bateria)

Szer. w środku wideł 260
Promień
skrętu
1390mm

Rodzaj
hamulca

Elektromagnetyczny

120kg

Rodzaj kół

Poliuretan

Maksymalna
ładowność

1200kg
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Długość wideł
150/1220m

Z małym kołem

Prędkość jazdy
(pełne obciążenie
/brak obciążenia)
Rodzaj napędu

3.8/4km/h

Elektryczny

Opis produktu
Kluczyk

Wyłącznik awaryjny
Uchwyt

Bateria
Pokrywa
Przedni panel

Koło
ładunkowe
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Opis dźwigni sterującej

6. Wyłącznik bezpieczeństwa wstecznego
1. Włącznik klaksonu
7. Przełącznik jazdy
2. Przycisk podnoszenia
3. Przycisk opuszczania

8. Uchwyt

4. Wyświetlacz elektroniczny
5. Ręczny uchwyt opuszczania
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Wyświetlacz
Klakson działa
poprawnie

Pokazany kierunek jazdy:w przód .
w tył
w górę
w dół
Kierunek wyświetlania zmienia się w
zależności od operacji.

Status przełącznika
blokady

Całkowity czas jazdy

· Wyświetla się pozostały
poziom naładowania
baterii

·Akumulator ma inne
usterki

· Wyświetlanie statusu
normalnego użytkowania

· Brak połączenia
komunikacji akumulatora

· Temperatura akumulatora jest
zbyt wysoka

·Brak połączenia komunikacji
akumulatora
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· F.x.x: Kod błędu (X to
liczba)

Instalacja uchwytu sterującego

Końcówka wtyczki

Drut stalowy 1

Wkręty
Dyszel

Prawa osłona, zawór
ręczny

Wspornik
Przewód kontrolny
Drut stalowy 2

Podłącz złącze drutu giętego do drutu kontrolera.
Najpierw przy pomocy śrubokręta przypnij stalową linkę do zaworu ręcznego,
poprzez otwór zaworu ręcznego z prawej osłony.
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Identyfikacja na tabliczce
znamionowej
Pomocne wskazówki
Tabliczka
znamionowa
baterii

MODEL NO： EL20_C
PRODUCT NAME： LITHIUM-ION BATTERY
RATING: 24V20AH
WORKING TEMPERATURE: -20°C~60°C
STORAGE TEMPERATURE: 0°C~50°C

≤2%

WARNING

Tabliczka znamionowa pojazdu

TO REDUCE RISK OF FIRE OR BUMS,DO NOT
OPEN,CONTACTS,OR DISPOSE OF IN FIRE OR
WATER.

1.

2.

REPLACE ONLY WITH LITHIUM-ION BATTERY.

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY
AN INCORRENCT TYPE. DISPOSE OF USED
BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTION

Podstawowa tabliczka
znamionowa ładowarki

Model wózka

EPT12-EZ

Instrukcja dotycząca jazdy

W przód

1. Umieść klucz magnetyczny w
otworze klucza, aby włączyć
zasilanie.

2. Przechyl dźwignię obsługi do
pozycji jazdy.

Pamiętaj, aby poruszać się do
przodu i do tyłu.
Codziennie sprawdzaj pojazd
przed użyciem.
Przełącznik jazdy może
regulować prędkość jazdy wózka.
Zwolnij przełącznik jazdy,
aby zahamować pojazd.
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W tył

2. Przechyl dźwignię obsługi do
pozycji jazdy.

Podnoszenie i opuszczanie wideł
Podniesienie

Opuszczenie

Podnoszenie: Naciśnij
zintegrowany przycisk
podnoszenia na dźwigni
sterowania i przytrzymaj.
Widły zostaną podniesione na
maksymalną wysokość i
same się zatrzymają.

Elektryczne opuszczanie

Ręczne opuszczanie:
pociągnij ręcznie przełącznik
opuszczania wideł i przytrzymaj.
Widły zostaną obniżone do
minimalnej wysokości i
zatrzymają się same.

Opuszczanie
elektryczne:
naciśnij
i
przytrzymaj
zintegrowany
przycisk
na
dźwigni sterowania. Przytrzymaj,
aby widły opadły do najniższej
wysokości.

Przed podniesieniem towaru upewnij się, że jest on odpowiednio zabezpieczony i że jego waga nie
przekracza obciążenia znamionowego.
Przed jazdą upewnij się, że widły znajdują się całkowicie pod towarem.
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Opuszczanie ręczne, regulacja linki
1
2

3
4

1.Jeśli widły nie mogą się podnieść to przyczyna może być
następująca: Płyta opuszczająca (4) dotyka zaworu ręcznego (3),
co powoduje odciążenie układu hydraulicznego. Rozwiązanie:
Ustaw złącze w kierunku płyty opuszczającej (4) i wyreguluj
nakrętkę (2), aby płyta opuszczająca (4) dotknęła tylko zaworu
ręcznego (3), a następnie dokręć nakrętkę (2).
2.Jeśli widły nie mogą się opuścić to przyczyna może być następująca:
Odległość między płytą opuszczającą (4) a zaworem ręcznym (3) jest
zbyt duża, przez co nie dotykają się i nie mogą otworzyć
odciążenia układu hydraulicznego. Rozwiązanie: Ustaw
złącze w kierunku przeciwnym do kierunku płyty opuszczającej (4)
i wyreguluj nakrętkę (2), aby płyta opuszczająca (4) dotknęła tylko
zaworu ręcznego (3), a następnie dokręć nakrętkę (2).

13

Klakson i hamowanie

Poz. Jazdy
Pozycja
…0

Klakson

Pozycja
...0

·Naciśnij przełącznik
klaksonu, aby wydać
słyszalny dźwięk
ostrzegawczy.

·Wcisnąć przełącznik jazdy w
kierunku
przeciwnym
do
kierunku jazdy, aby płynnie
zahamować i zatrzymać pojazd.
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·Gdy dźwignia zostanie
zwolniona do pozycji pionowej
lub dociśnięta do 70 °, hamulec
postojowy zostanie zaciągnięty
( pozycja 0 ).

Bezpieczne cofanie i zatrzymanie awaryjne
Wyłącznik
Awar.

Przycisk Bezp.

· Po naciśnięciu tego przycisku pojazd
zostanie odcięty od całej mocy i
przestanie działać.

·Naciśnięcie tego przełącznika
powoduje rozpoczęcie jazdy w
przeciwnym kierunku.

Jeżeli przełącznik bezpieczeństwa blokuje się przy powrocie, oznacza to usterkę. Przyczynę należy zlokalizować i
usunąć. W razie potrzeby sprężynę należy wymienić.
Przycisk bezpieczeństwa wstecznego można nacisnąć na wiele sposobów, na przykład brzuchem.
Naciśnięcie wyłącznika awaryjnego powoduje zablokowanie przycisku. Obróć go zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aby zwolnić. Odskoczy sam . Nie podciągaj na siłę.
Na drogę hamowania w znacznym stopniu wpływa stan drogi i operator powinien wziąć to pod uwagę.
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Bezpieczny parking

1. Opuść widły do minimalnej wysokości.

2. Wyjmij klucz.

Nie parkuj pojazdu na pochyłościach.
Widły muszą być opuszczone
W przypadku dłuższego postoju wyjmij akumulator
i zapoznaj się z sekcją konserwacja i pielęgnacja.
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Środki ostrożności dotyczące baterii litowej

· Należy chronić akumulator przed
wodą lub przenikaniem żrących
cieczy.

· Nie pozwól, aby akumulator
znajdował się w pobliżu otwartego
ognia, ciepła, łatwopalnych i
wybuchowych przedmiotów.

· Nie należy umieszczać baterii
pionowo
na
przewodzących
przedmiotach,
aby
zapobiec
dotknięciu
elektrody
przez
wystające
przedmioty.

Po wystąpieniu powyższej sytuacji może to spowodować wyciek baterii, nagrzanie, dym lub może
spowodować poważny pożar lub wybuch.
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Środki ostrożności dotyczące baterii litowej

0 -40
°C

°C

· Naładuj akumulator w
temperaturze otoczenia od 0 do
40 ° C.

W przypadku awarii akumulatora skontaktuj się ze sprzedawcą, aby umówić się na naprawę.
Nigdy nie próbuj rozmontowywać baterii.
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Bateria i ładowanie

Rączka

Lampa LED
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Ładowanie baterii

1. Wyjmij akumulator z pojazdu.

2. Włóż baterię do ładowania baza

TRYBY
Tryb ładowania: czerwona dioda LED włączona
Całkowicie naładowany: dioda LED zielona
Usterka ładowarki: dioda LED żółta mrugająca
Awaria baterii : dioda LED żółta włączona

3. Zapala się lampka LED.
Styki
kontakt
owe

Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że pojazd jest całkowicie
wyłączony.
Rysunek po prawej stronie pokazuje widok z góry styków podstawy
ładowania. Proszę odpowiednio podłączyć baterię.
Gdy bateria po 5 godzinach nie zostanie naładowana oznacza, że
uległa awarii i należy skontaktować się z producentem.
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Zakończenie ładowania

2.5h

· Akumulator jest w pełni
naładowany po 2,5 godziny
ładowania przy 100 ~ 240 V AC.

3h

· Włóż akumulator do komory w
pojeździe.

·
Akumulator
może
pracować
nieprzerwanie przez 3 godziny w
stanie
pełnego
naładowania.

Przed ponownym podłączeniem akumulatora upewnij się, że pojazd jest nadal w stanie wyłączenia.
Proszę zidentyfikować elektrody czy podłączone są prawidłowo. Należy podłączyć elektrody dodatnie i ujemne
zgodnie ze stykami, jak pokazano na poprzedniej stronie.
Ze względu na szczególny charakter akumulatorów litowych, pojemność akumulatorów będzie nieznacznie niższa,
gdy będą używane w środowisku o niskiej temperaturze.
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Instalacja ładowarki

Zaleca się montaż ładowarki na ścianie za pomocą śrub.
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Konserwacja i czyszczenie
Wymiana kół . Opony niezgodne z normami mogą wpływać na wydajność i stabilność produktu.
Nie czyść wózka łatwopalnymi środkami.
Po pierwszych 100 godzinach pracy wózek musi zostać w pełni sprawdzony i poddany konserwacji. Następnie
przeprowadzaj konserwację raz na 250 godzin.
Jeżeli pojazd ma być nie używany dłużej niż miesiąc, należy go umieścić w suchym i zabezpieczonym przed mrozem
otoczeniu.
Gdy wózek nie jest używany, należy wyjąć baterię.
Jeśli czas postoju wózka trwa krócej niż jeden miesiąc, najpierw naładuj całkowicie akumulator, jeśli ponad miesiąc,
akumulator musi być ładowany raz w miesiącu.
Przed konserwacją upewnij się, że zasilanie zostało całkowicie odłączone.
Skróć pracę konserwacji, jeśli środowisko pracy jest zakurzone, pracuje w miejscu o zmiennej temperaturze lub w
trudnych warunkach.
Regularnie dodawaj smar do łańcucha.
Jeśli podczas ładowania akumulator przegrzewa się, odkształca lub nieprzyjemny zapach, należy natychmiast
przerwać ładowanie i odłączyć zasilanie ładowarki. Należy również skontaktować się ze sprzedawcą.
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Wymiana pokrywy i regulacja łańcucha

1. Zdejmij pokrywę napędu.

2. Zdejmij osłonę zabezpieczającą łańcuch

4.W tej chwili możesz wyregulować napięcie łańcucha.

3. Poluzuj dwie śruby
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Wymiana koła
napędowego
1. Zdejmij łańcuch (patrz pokrywa i

wymiana łańcucha).
2. Odkręć śrubę kluczem i wyjmij dużą

zębatkę.
3. Odkręć cztery śruby kluczem i zdejmij

osłonę.
4. Wyjmij łożysko, oś i koło napędowe

kolejno ze wspornika.
5. Zainstaluj, postępując zgodnie z

sekwencją usuwania w odwrotnej
kolejności.
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Wymiana koła napędowego

1. Zdejmij pokrywę napędu.
2. Zdemontuj podstawę montażową

dochodzące do silnika i wyjmij kable
od niego.
3. Poluzuj sześć śrub kluczem i wybij

koło napędowe z napędu.
4. Zainstaluj, postępując zgodnie z

sekwencją usuwania w odwrotnej
kolejności.
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Wymiana koła ładunkowego
1.Podłożyć drewniany klin
pod widły w pobliżu
koła ładunkowego, aby koło
ładunkowe spadło na ziemię.

2. Usunąć kliny z kół za pomocą
wybijaka; Obróć koła w kierunku
pionowym, wybić sworzeń koła z
boku i wyjąć części koła nośnego i
łożyska.
3. Usuń kliny we wsporniku
koła za pomocą wybijaka ;
Wybić sworzeń koła z boku i
wyjąć części koła nośnego i
łożyska.
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Wymiana oleju hydraulicznego

2. Odkręć dwie śruby po lewej stronie.

1. Zdejmij dwa boczne panele.

3. Wykręć śrubę sześciokątną po prawej stronie.

4. Wyjmij korek i spuść stary olej hydrauliczny z

Następnie można zdemontować obudowę
pompy i silnik.

tego otworu. Uzupełnij nowy olej.
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Lista kontrolna konserwacji
Struktura ramy

Sprawdź, czy wszystkie części nośne są w dobrym stanie
Sprawdź, czy śruby i połączenia śrub są dobrze dokręcone

Układ napędowy

Sprawdź skrzynię biegów pod kątem większego hałasu lub wycieków
Sprawdź zużycie i uszkodzenia

Koło

Sprawdź wspornik i jego mocowanie
Sprawdzić śruby kół pod kątem zamocowania, w razie potrzeby dokręcić
Sprawdź luz łożyska kierownicy

Sterowanie i hamowanie

Sprawdź funkcje i ustawienia
Sprawdź sprężyny, czy nie ma uszkodzeń
Sprawdź funkcje i zużycie

Urządzenie
podnoszące

Sprawdź ramę ładunku i części ruchome pod kątem zużycia i uszkodzeń

Aby zapewnić długoterminową bezpieczną eksploatację, kontrole z powyższej listy przeprowadza się co sześć
miesięcy.
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Lista kontrolna konserwacji
Sprawdź funkcje
System hydrauliczny

Sprawdź uszczelnienie elementów hydraulicznych i sprawdź, czy nie są uszkodzone
Sprawdź poziom oleju
Sprawdź funkcje

System elektryczny

Sprawdź kable pod kątem uszkodzeń i czy zaciski są dobrze zamocowane
Sprawdź, czy wartości parametrów urządzeń bezpieczeństwa są prawidłowe
Sprawdź, czy alarmy i wyłączniki bezpieczeństwa działają prawidłowo

Motor

Sprawdź mocowanie silnika
Sprawdź, czy zaciski są zamocowane, i nałóż specjalny smar do styków elektrycznych

Bateria litowa
Sprawdź kable akumulatora pod kątem uszkodzeń i wymień w razie potrzeby

Aby zapewnić długoterminową bezpieczną eksploatację, kontrole z powyższej listy przeprowadza się co sześć miesięcy
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