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Wstęp

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zapewnienie wystarczających informacji dotyczących
bezpiecznej obsługi wózków widłowych. Wszystkie informacje są podawane w sposób jasny i
zwięzły.
Stale rozwijamy nasze wózki, dlatego EP zastrzega sobie prawo do zmiany projektu,
wyposażenia i cech technicznych systemu. Z uwagi na powyższe nie należy przyjmować
żadnej gwarancji określonych cech pojazdu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i oznaczenia tekstowe
Instrukcje bezpieczeństwa i ważne objaśnienia są oznaczone następującą grafiką:
Prosimy o ścisłe przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń ciała
lub poważnych uszkodzeń sprzętu.
Prosimy zwrócić uwagę na ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
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Zwróć uwagę na instrukcje.

EP EQUIPMENT CO., LTD
Adres: XIAQUAN, DIPU, ANJI, ZHEJIANG, CHINY
Tel: + 86-571-28023920
Strona internetowa: www.ep-ep.com
E-mail: info@ep-care.com
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Wymagania prawne dotyczące marketingu
Oświadczenie

EP EQUIPMENT CO., LTD
Adres: XIAQUAN, DIPU, ANJI, ZHEJIANG, CHINY
Oświadczamy, że

wózek widłowy: zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi
typ: zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi
jest zgodny z najnowszą wersją Dyrektywy maszynowej 2006/42/EC.
Personel upoważniony do sporządzania dokumentacji technicznej:
Patrz Deklaracja zgodności WE/UE
EP EQUIPMENT CO., LTD

Deklaracja zgodności WE/UE
Producent oświadcza, że niniejszy wózek widłowy jest zgodny z Dyrektywą Maszynową WE oraz
przepisami innych obowiązujących dyrektyw WE/UE obowiązującymi w momencie sprzedaży.
Można to zweryfikować za pomocą Deklaracji zgodności WE/UE i odpowiedniej etykiety certyfikatu
na tabliczce znamionowej.
Wózek jest dostarczany z dokumentem Deklaracji zgodności WE/UE. Deklaracja ta potwierdza,
że niniejszy wózek spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej WE. Nieautoryzowana
modyfikacja lub dodatkowa instalacja wyposażenia konstrukcji wózka widłowego może wpłynąć
na bezpieczeństwo, a tym samym unieważnić Deklarację zgodności WE/UE.
Deklaracja zgodności WE/UE musi być starannie zachowana i gotowa do przedstawienia
odpowiednim władzom. W przypadku sprzedaży tego wózka widłowego dokument deklaracji
należy przekazać nowemu właścicielowi.
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A Zastosowanie
Wózek opisany w niniejszej instrukcji obsługi jest przeznaczony do transportu ładunków. Wózek
należy użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi. Wszelkie inne zastosowania wykraczają poza założenia projektowe i mogą
prowadzić do obrażeń osób lub uszkodzenia sprzętu i mienia. Przede wszystkim należy unikać
przeciążenia spowodowanego zbyt dużymi lub niewyważonymi ładunkami. Maksymalny
dopuszczalny ładunek jest wskazany na tabliczce znamionowej lub etykiecie schematu
obciążenia umieszczonej na wózku. Nie wolno eksploatować wózka w miejscach zagrożonych
pożarem lub wybuchem, ani w pomieszczeniach, w których doszło do zapylenia lub występuje
duże stężenie korozji
Obowiązki użytkownika: Do celów niniejszej instrukcji obsługi zdefiniowano „użytkownika” jako
każdą osobę fizyczną lub prawną, która eksploatuje wózek samodzielnie lub w imieniu której jest
on używany. W szczególnych przypadkach (np. leasing lub najem) za użytkownika uważa się
osobę, która zgodnie z obowiązującymi umowami pomiędzy właścicielem a użytkownikiem
wózka jest zobowiązana do przestrzegania obowiązków eksploatacyjnych.
Użytkownik musi upewnić się, że wózek nie jest zbyt intensywnie użytkowany i jest używany
tylko w zakresie przewidzianym dla jego konstrukcji, aby uniknąć wszelkiego niebezpieczeństwa
dla operatora lub osób trzecich. Ponadto należy przestrzegać przepisów dotyczących
zapobiegania wypadkom, przepisów bezpieczeństwa oraz wskazówek dotyczących obsługi,
konserwacji i napraw. Użytkownik musi upewnić się, że wszyscy operatorzy przeczytali i
zrozumieli niniejszą instrukcję obsługi.
Jeśli niniejsza instrukcja obsługi nie jest przestrzegana, traci ważność gwarancja. To
samo dotyczy przypadków niewłaściwych prac wykonywanych urządzeniem przez
klientów i/lub osoby trzecie bez zgody naszego działu obsługi klienta.
Montaż osprzętu: Montaż lub instalacja jakiegokolwiek osprzętu, który będzie zakłócać lub
uzupełniać funkcje wózka jest dozwolony tylko po uzyskaniu pisemnej zgody producenta. W razie
potrzeby należy uzyskać zgodę władz lokalnych. Jakakolwiek zgoda uzyskana od władz lokalnych
nie powoduje jednak, że nie jest konieczna zgoda producenta.
Modyfikacja: Jeśli chcesz korzystać z wózka do celów, które nie zostały wymienione w instrukcji
obsługi, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem EP. Wszelkie modyfikacje wózka, w
szczególności montaż wyposażenia lub przebudowa wózka, są zabronione bez zgody
producenta.
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Przeznaczenie

Wózek przeznaczony jest do przenoszenia i podnoszenia ładunków zgodnych z tabliczką
udźwigu.
W szczególności:
• Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa stowarzyszenia branżowego
• Zgodnie z innymi przepisami lokalnymi
We wszystkich przypadkach osoby odpowiedzialne, w szczególności operatorzy i personel
serwisowy, muszą przestrzegać szczegółowych zatwierdzonych zasad użytkowania wózków
paletowych.
Odpowiedzialność za wszelkie zagrożenia wynikające z nieautoryzowanego przez producenta
użytkowania wózka ponosi użytkownik, a nie producent EP.
W przypadku zamiaru wykorzystania wózka do zastosowań, które nie zostały określone w
niniejszej instrukcji, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy.
W wózku nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji, w szczególności poprzez dokonywanie
przeróbek lub montaż osprzętu, bez zgody producenta.

Niewłaściwe użytkowanie
Jeśli wózek jest użytkowany w sposób niedozwolony, odpowiedzialność za to ponosi firma
obsługująca lub kierowca, a nie producent. Jedną z głównych przyczyn wypadków jest ignorancja
kierowcy lub nieznajomość podstawowych zasad bezpiecznej obsługi wózka.
Aby zapewnić bezpieczeństwo operatorom i osobom postronnym, należy przestrzegać
następujących podstawowych zasad bezpiecznej obsługi wózka.
• Nigdy nie obsługuj wózka w miejscu, w którym istnieje zagrożenie wybuchem.
• Nigdy nie przewoź pasażerów
• Nie przeładowuj wózka (przez przekroczenie obciążenia znamionowego podanego na tabliczce
obciążenia)
• Przeładowanie może wpłynąć na drogę hamowania, stabilność wózka i wytrzymałość
podnośnika.
• Nie podnoś niewyśrodkowanego ładunku.
• Nie układaj ładunków ani nie skręcaj wózkiem podczas jazdy po stromych powierzchniach.
• Nie jeźdź wózkiem po sypkich lub śliskich powierzchniach.
• Nie jeźdź po nierównych lub niedrożnych powierzchniach. Nigdy nie parkuj wózka w miejscu,
które może blokować dostęp do gaśnic, dróg ewakuacyjnych lub przejść.
• Nie schodź z wózka, gdy jest w ruchu.
• Nie zostawiaj wózka z podniesionym ładunkiem bez nadzoru.
• Nigdy nie zostawiaj wózka na rampie bez nadzoru. Podczas jazdy nie wysuwaj żadnej części
ciała poza wózek, nie opieraj się o krawędź wózka ani nie próbuj wskakiwać na inny wózek lub
przedmiot.
• Nie używaj wideł ani żadnej innej części wózka do pchania, ciągnięcia lub podpierania
przedmiotów, chyba że pozwala na to konstrukcja.
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1.1 Zastosowanie

B Opis wózka

Wózek przeznaczony jest do przewożenia towarów po równej powierzchni. Może podnosić
palety z otworami przy podłożu lub wózki.
Dopuszczalny zakres temperatur -10°C do 40°C. W przypadku wózków z akumulatorem litowojonowym 0°C do 40°C.

i

UWAGA

Wózek można używać w chłodniach tylko przez krótki okres czasu. Jeśli wózek pozostaje
zbyt długo w chłodni, zalecamy montaż odpowiedniego osprzętu do chłodni.
Maksymalna wysokość operacyjna wózka wynosi do 2000 m.
Urządzenia do chodzenia, podnoszenia i opuszczania, uprzęże i komponenty są odporne na
kurz i wodę - IP55.
Aby uniknąć obrażeń, wózki można obsługiwać tylko w odpowiednio oświetlonych obszarach
roboczych. W przypadku niedostatecznego oświetlenia wymagane jest dodatkowe źródło
światła, aby zapewnić kierowcy dobrą widoczność.
Jeśli musisz prowadzić wózek po powierzchni pochyłej, nachylenie powinno wynosić poniżej
A% przy pełnym obciążeniu lub poniżej B% bez obciążenia. (Wartości A i B, patrz Zdolność
pokonywania wzniesień w Karcie danych technicznych)
W obszarze roboczym nie może zachodzić ryzyko wystąpienia pożaru, eksplozji lub korozji oraz
zapylenia.
Widły można obsługiwać tylko w odpowiednio oświetlonych obszarach roboczych, aby uniknąć
szkód lub obrażeń. W przypadku niedostatecznego oświetlenia do uruchomienia wózka
potrzebny jest dodatkowy osprzęt.
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1.2 Zespoły wózka

1

Sterownica

6

2

Dźwignia sterująca

7

Widły
Wyłącznik awaryjny

3

Siłownik podnoszący

8

Uchwyt opuszczania

4

Koło napędowe

9

Rolki

5

Skrzynia akumulatora

WER. 05/2020
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1.2.1 Drążek kierowniczy

Rys.1113-00006OM

Numer

Element

1

Przycisk
„Klakson”

2

Przycisk
„Podnoszenie”

3

Uchwyt
opuszczania

4

Rys.1113-00006OM

Funkcja
Aktywuje klakson.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk podnoszenia. Widły
zostaną podniesione do maksymalnej wysokości po
czym dojdzie do ich zatrzymania.
Pociągnij i przytrzymaj uchwyt opuszczania. Widły
zostaną opuszczone do minimalnej wysokości po
czym dojdzie do ich zatrzymania.

Przycisk awaryjnego Po naciśnięciu tego przycisku pojazd zaczyna
cofania
jechać w przeciwnym kierunku.

5

Przełącznik
jazdy

Wybierz żądany kierunek jazdy i prędkość.

6

Przełącznik
prędkości

Utrzymuj uchwyt w pozycji pionowej i naciśnij
jednocześnie przycisk prędkości i przycisk jazdy, a
następnie pojazd będzie poruszał się z małą
prędkością..
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1.2.2 Przełącznik kluczykowy
Dostarcza i odłącza zasilanie.

Key switch

• Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki
następuje przerwanie zasilania
wózka;
• Po włożeniu kluczyka do stacyjki
uruchomione zostaje zasilanie
wózka.

Wyciągnięcie kluczyka z wózka
może zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu wózka.

1.2.3 Wskaźnik ładowania
W normalnych warunkach dioda LED (1)
świeci na zielono, jej miganie sygnalizuje
awarię wózka. (Patrz sekcja H Komunikat o
błędzie sterownika)
Wskaźnik LED (2) wskazuje pozostały
poziom naładowania akumulatora.
Kolor diody LED (2) oznacza
następujące stany:
Element

Kolor diody LED
Zielony
Ciągły żółty

Pozostała
pojemność

30-100%
15-30%

Szybko migające
Standardowa
czerwone światło
pojemność
(miganie co 2s)
szczątkowa
akumulatora Powoli migające
czerwone światło
(miganie co 1 s)

2

7-15%

0-7%

Jeśli sterownik wykryje awarię
akumulatora, następuje miganie diody
LED（2） do czasu usunięcia usterki.
Szczegóły informacji o awariach
przedstawiono poniżej:
WER. 05/2020
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• Zbyt niskie napięcie pojedynczego ogniwa akumulatora: zielone światło miga cyklicznie raz na 1
sekundę, z przerwą 2 sekundy, a następnie miga dwukrotnie z przerwą 3 sekundy.
• Zbyt wysokie napięcie pojedynczego ogniwa akumulatora: zielone światło miga cyklicznie raz na
1 sekundę, z przerwą 2 sekundy, a następnie miga trzykrotnie z przerwą 3 sekundy.
• Zabezpieczenie przed zwarciem: zielone światło miga cyklicznie raz na 1 sekundę, z przerwą 2
sekundy, a następnie czterokrotnie miga z przerwą 3 sekundy.
• Zabezpieczenie przetężeniowe: zielone światło miga cyklicznie raz na 1 sekundę, z przerwą 2
sekundy, a następnie pięciokrotnie miga, z przerwą 3 sekundy.
• Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka: zielone światło miga cyklicznie dwa razy w ciągu 1
sekundy, z przerwą 2 sekundy, a następnie trzykrotnie miga, z przerwą 3 sekundy.
• Temperatura akumulatora jest zbyt niska: zielone światło miga cyklicznie dwa razy w ciągu 1
sekundy, z przerwą 2 sekundy, a następnie czterokrotnie miga, z przerwą 3 sekundy.
• Awarie związane ze stycznikami: zielone światło miga cyklicznie trzy razy w ciągu 1 sekundy, z
przerwą 2 sekundy, a następnie czterokrotnie miga z przerwą 3 sekundy.
• Gdy wystąpią inne usterki, żółta dioda miga szybko przez 1 sekundę.

Przy wyłączonym zasilaniu, jeśli zielone światło wskaźnika zasilania jest zawsze
włączone, oznacza to, że akumulator utrzymuje stan równowagi, co jest normalnym
zjawiskiem.
1.2.4 Przełącznik awaryjnego cofania

Aby zabezpieczyć operatora przed przygnieceniem sterownicą do przeszkody, na końcu
kierownicy znajduje się Przełącznik awaryjnego cofania. Jeśli ten przełącznik zostanie
naciśnięty podczas pracy, wózek odjedzie w przeciwnym kierunku. Dojdzie do uruchomienia
hamulca mechanicznego, aby zatrzymać wózek. Następnie należy ustawić sterownicę z
powrotem w położeniu neutralnym, aby można było ponownie prowadzić wózek.

B5

WER. 07/2020

1.3 Tabliczka znamionowa i punkty identyfikacyjne
Numer

Opis

Numer

1

Etykieta oleju hydraulicznego

8

2

Etykieta dot. problemów z ładowaniem

9

5

Tabliczka znamionowa

10

6

Etykieta „Instrukcje”

7

Etykieta zakazująca jazdy na pal

11

Opis
Etykieta informująco o możliwości
przytrzaśnięcia dłoni
Etykieta informująca o funkcjach wózka
Etykieta informująca o akumulatorze
litowo-jonowym
Etykieta informująca o modelu wózka

ia u

strona
L. str.

Przód

4

2

5

6
1

Góra

9

8
7

P.st

10
11

WER. 05/2020
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1.3.1 Tabliczka znamionowa wózka
W przypadku pytań dotyczących wózka lub zamawiania części zamiennych
prosimy podawać numer seryjny wózka.
Numer Opis
Numer Opis
1

TYP MODELU

7

2

NUMER SERYJNY

8

ZNAMIONOWA MOC NAPĘDU
NAPIĘCIE AKUMULATORA

3

DATA PRODUKCJI

9

MAKS. WAGA AKUMULATORA

4

POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA

10

5

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

11

MIN. WAGA AKUMULATORA
WAGA BEZ AKUMULATORA

6

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA

12

WAGA Z AKUMULATOREM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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1.4 Specyfikacja wersji standardowej

Szczegóły specyfikacji technicznej zgodnie z VDI 2198. Zastrzegamy sobie prawo do
dokonywania modyfikacji i uzupełnień technicznych.

1.4.1 Dane dotyczące wydajności wózka w wersji standardowej
Znaki szczególne
1.1

Producent

EP

1.2

EPL1531

1.4

Oznaczenie
modelu
Jednostka
napędowa
Typ operatora

1.5

Udźwig

Q

lb.

kg

1500

1.6

Odległość
środka
ciężkości
Odległość
obciążenia

c

in.

mm

600

x

in.

mm

950(880)

Rozstaw osi

y

in.

mm

1190/1120

Ciężar własny
(z akumulatorem)

lb.

kg

120

Obciążenie osi,
jazda z ładunkiem

lb.

kg

480/1140

Obciążenie osi,
jazda bez ładunku

lb.

kg

90/30

1.3

1.8
1.9

Akumulator
Pieszy

Waga
2.1
2.2
2.3
Podwozie
3.1

WER. 05/2020

„Koła
napędowe/rolki”

PU/PU

B8

3.2

Rozmiar koła
napędowego (średnica
× szerokość)
Rozmiar rolek (średnica
× szerokość)

in.

mm

Ф210x70

in.

mm

Ф80x60
(Ф74x88)

3.5

Koła, ilość rolek,
rolki/ładowanie (x = koła
napędowe)

in.

mm

1x, 4(1x, 2)

3.6

Rozstaw kół, przód, strona b10
jazdy

in.

mm

/

3.7

Rozstaw kół, tył, strona
załadunkowa

b11

in.

mm

410 (535)

4.4

Wysokość podnoszenia

h3

in.

mm

115

4.9

in.

mm

750/1190

4.15

Wysokość dyszla podczas h14
jazdy min./maks.
Wysokość po obniżeniu
h13

in.

mm

80

4.19

Całkowita długość

l1

in.

mm

1540

4.20

Długość do czoła wideł

l2

in.

mm

400

4.21

Całkowita szerokość

b1/ b2 in.

mm

685

4.22

Wymiary wideł

s/ e/ l in.

mm

50x150x1150

4.25

Odległość między
ramionami wideł
Prześwit, środek rozstawu
osi
Szerokość korytarza dla
palet 1000 × 1200 w
poprzek
Szerokość korytarza dla
palet 800 × 1200 w
poprzek
Promień skrętu

b5

in.

mm

560(685)

m2

in.

mm

30

Ast

in.

mm

2145

Ast

in.

mm

2050

Wa

in.

mm

1330

km/ h mph

km/h

4.5/5

fpm

m/ s

0.017/0.020

3.3

Wymiary

4.32
4.34.1
4.34.2
4.35

Dane o wydajności
5.1
5.2

Prędkość jazdy z
ładunkiem / bez ładunku
Prędkość podnoszenia z
ładunkiem / bez ładunku
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5.3

Prędkość opuszczania, z
ładunkiem / bez ładunku

fpm

5.8

Maks. zdolność
pokonywania wzniesień, z
ładunkiem / bez ładunku
Typ hamulca roboczego

%

5.10

m/ s

0.09/0.06
6\16
Elektromagnetyczny

Silnik elektryczny
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Moc silnika napędowego
S2 60 min
Udźwig silnika przy S3
15%
Maksymalny dozwolony
rozmiar akumulatora
Napięcie akumulatora /
pojemność
znamionowa K5
Waga akumulatora

hp

kW

0.75

hp

kW

0.7

in.

mm

200x100x300

V/ Ah
lb.

24V/20
kg

7

Dane dodatkowe
8.1

Rodzaj jednostki napędowej

DC

10.5

Rodzaj sterowania

10.7

Poziom ciśnienia
akustycznego przy uchu
kierowcy

Sterowanie
mechaniczne
<74
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dB (A)
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1.4.2 Wymiary
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C Bezpieczeństwo
1.1 Przed rozpoczęciem pracy
Przed użyciem wózka sprawdź obszar roboczy. W tym miejscu powinien panować porządek,
powinien być dobrze oświetlony, odpowiednio wentylowany i wolny od materiałów
niebezpiecznych. Przejścia i drogi powinny być wolne od przeszkód i dobrze utrzymane.
Operatorzy muszą znać klasyfikację pojazdu i korzystać z niego tylko w dozwolonych
obszarach. Upewnij się, że na wózku lub w przedziale operatora nie ma żadnych luźnych
przedmiotów, zwłaszcza na płycie podłogowej, gdzie mogłyby zakłócać działanie pedału (jeśli
jest w wyposażeniu) lub miejsca na nogi. Gaśnice i inny sprzęt ratowniczy powinny być
widoczne i łatwo dostępne. W razie potrzeby nosić wyposażenie ochronne. Nie palić w
obszarach „Zakaz palenia” ani podczas ładowania akumulatorów lub tankowania wózków z
silnikami spalinowymi. Nigdy nie obsługuj wózka tłustymi rękoma. Spowoduje to, że kierownica
i dźwignie będą śliskie i występuje ryzyko utraty kontroli nad wózkiem. Wszelkie pytania lub
wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa należy zgłaszać przełożonemu. Jeśli dojdzie do
wypadku, należy to natychmiast zgłosić.

OSTRZEŻENIE

Nieautoryzowana modyfikacja wózka może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
Nie można usuwać, wyłączać ani modyfikować żadnych zabezpieczeń ani innych
urządzeń zabezpieczających. Obejmuje to wszelkie alarmy, światła, lusterka, osłony górne
i przedłużenia oparcia ładunku. Jeśli jest obecna, osłona górna ma zapewnić operatorowi
ochronę przed spadającymi przedmiotami, ale nie może ochronić przed każdym możliwym
uderzeniem.

1.2 Pozycja robocza

Wózek można prowadzić w dowolnym kierunku. Podczas jazdy do tyłu, zawsze trzymaj obie
ręce na sterownicy. Podczas jazdy do przodu trzymaj jedną rękę na elementach sterujących
i, jeśli to możliwe, idź przed siebie z boku wózka. Podczas pracy zawsze trzymaj rączkę i
przycisk kierunku jazdy. Trzymaj palce przez cały czas w chronionym obszarze sterownicy.
Operatorzy nie mogą jeździć na wózku, jeśli nie jest on przeznaczony do takiej jazdy.

OSTRZEŻENIE
Jeśli sterownica jest nieprawidłowo trzymana przez operatora, może dojść do obrażeń rąk.
Trzymaj dłonie i palce w chronionym obszarze sterownicy. Kontakt wózka z jakąkolwiek
częścią ciała może spowodować obrażenia. Zawsze należy trzymać się z dala od ramy
wózka.
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1.3 Prowadzenie
Wózek jest przeznaczony do pracy na gładkich, suchych powierzchniach, takich jak hale
magazynowe i fabryczne, doki załadunkowe lub obszary utwardzone. We wszystkich
warunkach jazdy należy prowadzić wózek z prędkością, która pozwoli na zatrzymanie go w
bezpieczny sposób. Unikaj przejeżdżania po luźnych przedmiotach na powierzchni jezdni.

OSTRZEŻENIE

Utrata panowania!
Nie prowadź wózka z nadmierną prędkością; utrzymuj swój wózek pod kontrolą przez cały
czas. Zawsze uważaj na pieszych. Podczas jazdy do tyłu (do przodu od strony ładunku)
należy uważać na kołysanie strony z napędem. Część napędowa wózka odchyli się, jeśli
podczas jazdy do tyłu zostanie wykonany skręt. Zawsze zachowuj ostrożność podczas
skręcania. Rolki nośne mogą przeciąć zakręt wcześniej, niż oczekiwano.
Niestabilne ładunki są niebezpieczne. Upewnij się, że wszystkie ładunki są zabezpieczone i
równomiernie ustawione na obu widłach. Nigdy nie podnoś ładunku za pomocą tylko
jednego widelca. Nigdy nie przewoź niczego na żadnej części wózka z wyjątkiem wideł,
chyba że producent zapewnił takie miejsce na wózku. Podczas prowadzenia zawsze
uważaj na przeszkody nad głową, takie jak światła, okablowanie, rury, systemy
spryskiwaczy, drzwi, itp. Nigdy nie wyprzedzaj innych na skrzyżowaniu dróg, martwym polu
lub w innym niebezpiecznym miejscu. Użyj klaksonu na skrzyżowaniach dróg i w każdym
miejscu, w którym widoczność jest ograniczona.
Pochyłości, rampy, doki, windy
Jeśli musisz prowadzić wózek po pochyłości, rób to ostrożnie. Nie jeźdź wózkiem po mokrej
nawierzchni.
Trzymaj widły opuszczone, aby zachować kontrolę podczas jazdy w górę lub w dół
pochyłości z ładunkiem..

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeśli skręcisz podczas jazdy po rampie lub prowadzisz wózek pod kątem innym niż prosto
w górę lub prosto w dół po rampie dojdzie do przewrócenia wózka.
Nigdy nie skręcaj na pochylni lub rampie z ładunkiem lub bez łądunku. Jedź prosto w górę
lub prosto w dół.
Pamiętaj, że podczas zjeżdżania z pochyłości droga hamowania będzie większa niż na
równej powierzchni. Zmniejsz prędkość i upewnij się, że na dole rampy jest wystarczająco
dużo wolnego miejsca do zatrzymania się i skrętu.
Aby uniknąć zagrożeń związanych z dokiem załadunkowym, należy osobiście sprawdzić, czy
hamulce przyczepy zostały włączone, czy kliny pod koła są na miejscu i czy są używane
wszelkie systemy blokujące przyczepę do doku. Uderzenie podczas wjeżdżania i
wyjeżdżania z przyczepy może spowodować poruszenie przyczepy. Upewnij się, że kierowca
nie ruszy przyczepy, dopóki nie skończysz pracy.
Nie wjeżdżaj wózkiem do windy bez specjalnego zezwolenia. Sprawdź, czy ciężar wózka i
ciężar ładunku nie przekraczają udźwigu windy. Podjeżdżaj powoli do wind i przed wjazdem
upewnij się, że winda jest na tym samym poziomie co podłoga. Wchodź do windy
prostopadle z ładunkiem do przodu. Upewnij się, że żadna część wózka lub ładunku nie
styka się z żadną częścią windy poza podłogą. Gdy znajdziesz się w windzie, zneutralizuj
elementy sterujące wózka, wyłącz zasilanie i zaciągnij hamulce. Inny personel powinien
opuścić windę, zanim wózek będzie mógł wjechać lub wyjechać z windy.
WER. 07/2020

C2

Zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy wózkiem po rampach lub płytach
mostowych. Pamiętaj, aby zachować bezpieczną odległość od każdej krawędzi. Przed
przejechaniem wózka przez rampę lub mostek należy sprawdzić, czy jego pozycja jest
zabezpieczona przed ruchem. Nigdy nie przekraczaj znamionowego udźwigu rampy lub
mostu pomostowego.

1.4 Bezpieczeństwo akumulatora
OSTRZEŻENIE
Akumulator zawiera rozpuszczony kwas siarkowy, który jest trujący i żrący. Akumulator
może również wytwarzać gazy wybuchowe.
Pamiętaj o następujących informacjach.
• Podczas pracy z kwasem akumulatorowym noś wyposażenie ochronne (fartuch i rękawice
ochronne) i okulary ochronne. Jeśli odzież, skóra lub oczy wejdą w kontakt z kwasem
akumulatorowym, natychmiast opłucz je wodą. Jeśli kwas dostanie się do oczu,
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. Natychmiast wyczyść rozlany kwas dużą ilością
wody.
• Usuń wszelkie metalowe pierścionki, bransoletki, łańcuszki lub inną biżuterię przed
rozpoczęciem pracy z akumulatorami lub elementami elektrycznymi lub w ich pobliżu.
• Nigdy nie wystawiaj akumulatora na działanie otwartego ognia lub iskier.
• Obszary, w których akumulatory są przechowywane lub ładowane, muszą być dobrze
wentylowane, aby zapobiec koncentracji gazów wybuchowych.
• Jeśli akumulator jest ładowany podczas montażu w wózku, pokrywa akumulatora musi
pozostać całkowicie otwarta przez cały czas ładowania.
• Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia, porażenie prądem lub
eksplozję. Nie pozwól, aby metalowe części zetknęły się z górną powierzchnią
akumulatora. Upewnij się, że wszystkie zaślepki zacisków są na odpowiednim miejscu i są
w dobrym stanie.
• Akumulatory mogą być ładowane, serwisowane lub wymieniane tylko przez odpowiednio
przeszkolony personel. Zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dostarczonych przez
producentów akumulatora, ładowarki i wózka.
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1.5 EMC - Kompatybilność elektromagnetyczna
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) to kluczowa cecha
jakościowa wózka. EMC obejmuje
• Ograniczenie emisji zakłóceń elektromagnetycznych do poziomu zapewniającego
bezproblemową pracę innych urządzeń w otoczeniu.
• Zapewnienie wystarczającej odporności na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne,
aby zagwarantować prawidłowe działanie w planowanym miejscu użytkowania w
przewidywanych warunkach zakłóceń elektromagnetycznych. Test EMC najpierw mierzy
zakłócenia elektromagnetyczne emitowane przez wózek, a następnie sprawdza, czy
pojazd jest wystarczająco odporny na działanie elektromagnetyczne zakłócenia w
odniesieniu do planowanej lokalizacji użytkowania. Podjęto szereg działań elektrycznych,
aby zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną pojazdu.

PRZESTROGA
Należy przestrzegać przepisów EMC dla wózka.
Podczas wymiany elementów wózka w celu naprawy, elementy ochronne EMC muszą
zostać ponownie zainstalowane i podłączone.
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1.1 Transport wózka

D Transport i pierwsze uruchomienie

Umieść wózek na drewnianej palecie.

UWAGA

i
•
•
•
•

Używaj wyłącznie sprzętu transportowego z
odpowiednią ładownością.
Ciężar ładunku jest większy niż masa netto
wózka (łącznie z akumulatorem).
Masa ładunku obejmuje nie tylko wagę
netto wózka, ale także drewnianą paletę.
Paleta lub skrzynia drewniana powinny być
wystarczająco duże i mocne, aby
wytrzymać ciężar wózka.
Podczas podnoszenia zwracaj uwagę na
widły.
Wózek umieść na palecie, aby zapobiec
obrażeniom spowodowanym przez widły
wleczone po ziemi.
Postępuj zgodnie z zaleceniami i
prawidłowo zaparkuj pojazd.
Upewnij się, że widły są wyrównane z
paletą, poruszaj się powoli i zatrzymaj
się po wsunięciu wideł jak najgłębiej w
paletę.

PRZESTROGA

Pracuj na otwartym, równym podłożu i
zwracaj uwagę na stan podłoża podczas
podnoszenia i opuszczania palety, aby
zapobiec przewróceniu się wózka. Podczas
transportu wózka należy upewnić się, że
jest on w pełni zabezpieczony i podjąć
środki ostrożności na wypadek złej pogody.

1.2 Eksploatacja wózka bez własnego
układu napędowego

• Ten tryb pracy jest niedozwolony podczas
.......
n wania wznie ień.
• Jeśli po awarii, która spowodowała, że
wózek jest nieruchomy, zachodzi
konieczność przemieszczenia, należy
postępować w następujący sposób:
• Ustaw wyłącznik awaryjny w pozycji „OFF”.
• Ustaw stacyjkę w pozycji „OFF” i wyjmij
kluczyk

D1
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• Zabezpiecz wózek przed stoczeniem się.
• Zdejmij osłonę (patrz rozdział 1.4.2 Zdjęcie osłony -G).
• Wkręć dwie śruby (2) (M4 * 35mm), aż wózek będzie mógł się poruszać (brak hamowania).
• Po odstawieniu wózka w miejscu docelowym odkręcić dwie śruby (2).
• Przywrócono działanie hamowania!

1.3 Pierwsze uruchomienie wózka

Wózek można eksploatować wyłącznie przy zasilaniu prądem z akumulatora!
W celu przygotowania wózka do pracy po dostawie lub transporcie należy wykonać następujące
czynności:
• Sprawdź kompletność wyposażenia.
• W razie potrzeby zainstaluj akumulator. Upewnij się, że kabel akumulatora nie jest uszkodzony.
• Naładuj akumulator.
• Uruchom wózek w określony sposób.
Podczas długiego postoju wózka powierzchnia opon może się spłaszczyć. Spłaszczenie
zniknie po krótkiej pracy wózka..
• Sprawdź, czy nie ma wycieków płynu.
• Sprawdź widły i podwozie.
• Sprawdź złącze akumulatora.
• Sprawdź stan naklejek.
• Sprawdź ruch sterownicy.
• Sprawdź elementy sterujące.

1.4 Środki ostrożności w okresie docierania

Po 50 godzinach pracy ponownie dokręć śruby koła.
W ciągu pierwszych 100 godzin pracy należy spełnić również poniższe wymagania:
• Zapobiegaj nadmiernemu rozładowaniu nowego akumulatora podczas początkowego
użytkowania. Zasadniczo należy go ładować natychmiast po osiągnięciu 20%.
• Określona konserwacja musi być wykonywana w sposób staranny.
• Unikaj gwałtownego hamowania, szybkiej jazdy lub ostrych zakrętów.
• Dokonuj wymian oleju lub smaru zgodnie z instrukcjami.
• Ogranicz ciężar ładunku do 70-80% obciążenia znamionowego.
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E Eksploatacja
1.1 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obsługi wózków paletowych
Uprawnienia: Wózek mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które zostały przeszkolone w
zakresie obsługi wózków, które zademonstrowały użytkownikowi lub jego przedstawicielowi
zdolność do przemieszczania i obsługi ładunków i które zostały wyraźnie upoważnione
przez użytkownika lub jego przedstawiciela do eksploatacji wózka.

Prawa, obowiązki i zachowanie kierowcy: Kierowca musi być: poinformowany o

swoich prawach i obowiązkach; przeszkolony w obsłudze wózka; oraz zapoznał się z treścią
niniejszej instrukcji obsługi. Należy przyznać kierowcy wszelkie niezbędne prawa. Jeśli
wózek może być używany w trybie pieszego, kierowca musi nosić obuwie ochronne podczas
obsługi wózka.

Zakaz nieuprawnionego użycia: Kierowca jest odpowiedzialny za wózek w czasie

pracy. Nie może pozwolić osobom nieupoważnionym na prowadzenie lub obsługę wózka.
Zabrania się przewożenia lub podnoszenia osób.

Naprawy: Bez specjalnego przeszkolenia i wyraźnego upoważnienia, kierowca nie może
dokonywać żadnych napraw lub modyfikacji wózka. W żadnym wypadku kierowca nie
może zmieniać ustawień przełączników lub urządzeń zabezpieczających.

Strefa zagrożenia: Za „strefę zagrożenia” uważa się obszar, w którym osoby są zagrożone
przez ruch lub podnoszenie wózka lub jego urządzeń do podnoszenia ładunku (np. wideł lub
osprzętu) lub przez transportowane ładunki. Obejmuje to również obszar w zasięgu
spadającego ładunku lub spadającego/opuszczającego się osprzętu wózka.

Osoby nieupoważnione muszą opuścić strefę zagrożenia. Kierowca musi dać sygnał
ostrzegawczy w każdym przypadku, gdy może dojść do sytuacji stanowiącej zagrożenie dla
osób. Wózek należy natychmiast zatrzymać, jeśli osoby, mimo wezwania, nie opuszczą
strefy zagrożenia.

Urządzenia zabezpieczające i etykiety ostrzegawcze: Należy zawsze

przestrzegać zabezpieczeń, etykiet ostrzegawczych i wskazówek ostrzegawczych
opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

1.2 Obsługa i uruchomienie wózka
1.2.1 Włączanie i wyłączanie wózka
Włączanie wózka

• Włóż klucz (3) do otworu na klucz i włącz zasilanie;
• Upewnij się, że przycisk zatrzymania awaryjnego (2)
został zwolniony;
• Przechyl sterownicę do pozycji jazdy M;
• Obróć przełącznik jazdy (1), aby jechać wózkiem do
przodu lub do tyłu.
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Wózek jest wyposażony w funkcję statycznego powrotu do położenia neutralnego. Jeśli
sterownica zostanie przytrzymana w zakresie roboczym (M), gdy wózek jest włączony,
funkcja jazdy nie będzie działać.
Sterownica musi następnie zostać cofnięta do którejkolwiek pozycji końcowej, a
następnie ponownie umieszczona w jej zakresie roboczym, aby umożliwić ponowną
jazdę.

Wyłączanie wózka

Aby wyłączyć wózek, wyjmij kluczyk z gniazda.
Naciśnij wyłącznik zatrzymania awaryjnego.

B

1.2.2 Prowadzenie, skręcanie, hamowanie
Prowadzenie

Operatorzy, przed rozpoczęciem jazdy, muszą znać
wszystkie procedury bezpieczeństwa, które
dotyczą obsługi wózka. Przed przystąpieniem
do obsługi wózka należy przeczytać i
zrozumieć wszystkie informacje dotyczące
bezpieczeństwa znajdujące się w sekcji C.

V

R

M
B

R

V

Przechyl drążek sterujący do zakresu jazdy (M) i
ustaw steronicę w żądanym kierunku (V lub R).

Skręcanie

Skręcanie wózkiem odbywa się za pomocą sterownicy. Ręczne przesuwanie jej w lewo lub
w prawo spowoduje obrócenie koła napędowego. Następnie wózek skręca do przodu lub
do tyłu zgodnie z kierunkiem sterownicy.

Zatrzymanie awaryjne

Naciśnij przełącznik zatrzymania awaryjnego. Wszystkie funkcje elektryczne zostaną
wyłączone.

Hamowanie

Zachowanie się wózka podczas hamowania w dużym stopniu zależy od stanu podłoża.
Kierowca musi to wziąć pod uwagę podczas prowadzenia wózka.
Wózek można zahamować na trzy sposoby:
• za pomocą hamulca generatora (kontroler)
• przez hamowanie przeciwprądowe (kontroler)
• za pomocą hamulca głównego (wałek sterujący)

Hamowanie hamulcem si i a:

• Zwolnij przełącznik kierunku jazdy.
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Hamowanie przeciwprądowe:

• Podczas jazdy przestaw kontroler w przeciwnym kierunku.
• Wózek jest zwalniany przez hamowanie przeciwprądowe, aż zacznie jechać w
przeciwnym kierunku. W nagłych przypadkach do zahamowania wózka należy użyć
hamulca głównego.

Hamowanie hamulcem roboczym:

• Przechyl sterownicę w górę lub w dół do jednego z zakresów hamowania (B).

OSTRZEŻENIE

Jeśli sterownica przesuwa się powoli lub nie przesuwa się do górnej strefy hamowania,
wózek musi zostać wycofany z eksploatacji do czasu usunięcia przyczyny tej usterki.
W razie potrzeby wymienić sprężynę.

OSTRZEŻENIE
W sytuacjach niebezpiecznych ustaw sterownicę w położeniu hamowania lub przełącznik
jazdy w przeciwnym kierunku.

OSTRZEŻENIE

Jeśli przełącznik jazdy przesuwa się powoli lub nie przesuwa się do pozycji 0, wózek należy
wyłączyć z eksploatacji do casu usunięcia przyczyny tej usterki.

OSTRZEŻENIE
Podczas jazdy po wzgórzu lub nierównych powierzchniach należy podnieść widły, aby
nie doszło do tarcia o podłoże.

1.2.3 Ładowanie
PRZESTROGA

Przed podniesieniem ładunku należy upewnić się,
że jego masa nie przekracza maksymalnego
udźwigu wózka.
Zapoznaj się z udźwigiem znamionowym
podanym na tabliczce znamionowej
wózka.
Upewnij się, że ładunek jest stabilny i jednolity, aby
zapobiec częściowemu rozlaniu.
Sprawdź, czy szerokość ładunku jest zgodna z
szerokością wideł.
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Należy uważać, aby nie poruszyć żadnych sąsiednich ładunków ani tych, które mogą
znajdować się z boku lub z przodu przenoszonego ładunku. Obciążenia należy rozłożyć w
następujący sposób:
Wyrównaj ładunki z niewielką przestrzenią między każdym z nich a ładunkiem sąsiednim, aby
uniknąć kolizji.

PRZESTROGA

Przewoź tylko te ładunki, które zostały umieszczone i zabezpieczone zgodnie z przepisami.
Należy podjąć odpowiednie środki ochronne, jeżeli ładunek może się przewrócić lub spaść
podczas transportu.
Podejdź ostrożnie do ładunku.
Wyreguluj wysokość wideł, tak aby można je było łatwo włożyć do palety. Wjedź widłami
pod ładunek. Jeśli ładunek jest krótszy niż widły, należy ustawić widły tak, aby przód
ładunku wystawał nad nimi o kilka centymetrów, aby uniknąć kolizji z ładunkiem
znajdującym się bezpośrednio z przodu. Podnieś ładunek kilka centymetrów powyżej
jego wsparcia. Delikatnie odsuń wózek od stosu lub sąsiednich ładunków.
Transport ładunków
Aby zapewnić najlepszą widoczność, zawsze należy przewozić ładunki w kierunku jazdy
do przodu (R).
Podczas przewożenia ładunku na zboczu należy zawsze wchodzić lub schodzić z ładunkiem
pod górę. Nigdy nie przejeżdżaj bokiem po pochyłości ani nie wykonuj zawracania. Jazda do
tyłu (V) służy wyłącznie do rozładunku. Ponieważ podczas jazdy w tym kierunku widoczność
jest ograniczona, należy prowadzić wózek wyłącznie z bardzo małą prędkością.

V
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Rozładunek

Ostrożnie podjedź wózkiem w wybrane
miejsce. Ostrożnie podjedź wózkiem do
miejsca rozładunku.
Opuść ładunek, aż ramiona wideł zostaną
uwolnione z palety. Wycofaj wózek w linii
prostej. Podnieś widły do połowy
wysokości.

PRZESTROGA

Uważaj, aby nie poruszyć żadnych
sąsiednich ładunków ani tych, które mogą
znajdować się z boku lub z przodu
przenoszonego ładunku.

Rys1113-00012OM

1.3 Podnoszenie i opuszczanie wideł
Podnoszenie

Naciśnij przycisk „Podnoszenie” (2), aż
do uzyskania wymaganej wysokości.

Opuszczanie

Ustaw widły w najniższym położeniu,
pociągając dźwignię opuszczania (1) do
góry.

OSTRZEŻENIE

Przed podniesieniem jednostki ładunkowej
kierowca musi się upewnić
że został prawidłowo złożony i nie
przekracza
udźwigu wózka.
Upewnij się, że długie ładunki są stabilnie
podparte na widłach.

1.4 Bezpiecznie parkowanie wózka

• Opuść widły.
• Naciśnij przełącznik zatrzymania
awaryjnego.
• Wyjmij klucz.
• Zabrania się parkowania na zboczu przez
dłuższy okres czasu.
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1.5 Korzystanie z wózka na stromej powierzchni

i

UWAGA
Nieprawidłowe użytkowanie wózka
na stromej powierzchni powoduje
obciążenie silnika trakcyjnego,
hamulców i akumulatora.
Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu zboczy:
• Nigdy
nie
próbuj
pokonywać
wzniesień o nachyleniu większym
niż określone w karcie danych
wózka.
• Upewnij się, że podłoże jest suche, a
trasa jest przejezdna.

Podjazd pod stromą powierzchnię
Zawsze wjeżdżaj na stromą
powierzchnię jadąc w odwrotnym
kierunku, z ładunkiem skierowanym
do góry.
Zaleca się podjeżdżanie po
stromej powierzchni do przodu
bez obciążenia.

Zjazd ze stromej powierzchni

Zjeżdżanie po stromej powierzchni
musi zawsze odbywać się do
przodu, z ładunkiem pod górę.
Zaleca się zjeżdżanie z stromej
powierzchni do przodu bez
obciążenia.
We wszystkich przypadkach jedź z
bardzo małą prędkością i hamuj
bardzo powoli.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia i/lub ryzyko
poważnego uszkodzenia sprzętu.
Nigdy nie parkuj wózka na stromej
powierzchni. Nigdy nie zawracaj ani
nie używaj skrótów na stromej
powierzchni. Po stromej powierzchni
operator musi jechać bardzo powoli.

1.5.1 Rozpoczynanie jazdy na stromej powierzchni

Jeśli musisz się zatrzymać, a następnie ruszyć na stromej powierzchni, postępuj w
następujący sposób:
• Zatrzymaj się na stromej powierzchni, naciskając przycisk jazdy w przeciwnym kierunku,
aż maszyna się zatrzyma.
• Przywróć przycisk jazdy do położenia neutralnego, a następnie zwolnij przycisk, aby
zaciągnąć hamulec postojowy..
Aby ponownie rozpocząć jazdę, naciśnij przycisk jazdy w żądanym kierunku.
• Wózek rozpocznie jazdę.
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1.6 Podnoszenie wózka
W tej sekcji wyjaśniono mocowanie sprzętu dźwigowego do wózka w celu podnoszenia.
Możliwych jest wiele metod mocowania do dźwigu lub wciągnika. Opis takich metod, jak
również obsługi sprzętu dźwigowego, nie jest objęty zakresem niniejszej instrukcji.
Zarówno mocowanie sprzętu podnoszącego do wózka, jak i sama operacja podnoszenia
muszą być wykonywane przez personel doświadczony w podnoszeniu.

OSTRZEŻENIE
Sprzęt do podnoszenia o niewystarczającym udźwigu może ulec awarii i spowodować
poważne obrażenia lub śmierć.
Upewnij się, że wszystkie uprzęże, osprzęt lub inny sprzęt mają wystarczającą nośność, aby
unieść ciężar wózka. Informacje o masie wózka podano na tabliczce znamionowej wózka.
Jeśli zainstalowany jest akumulator, jego wagę należy dodać do ciężaru wózka podanego na
tabliczce znamionowej. Wyłącz wózek i naciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego. Przymocuj
sprzęt do podnoszenia do otworów po obu stronach podwozia. Przymocuj sprzęt do
podnoszenia do końcówek wideł, aby utrzymać wózek w miarę poziomej pozycji podczas
podnoszenia.

1.7 Montaż sterownicy i dźwigni sterującej

Przewód giętki

Przewód stalowy(1)

Sterownica

Zawór ręczny

Wspornik
Przewód kontrolera
Śruby
Przewód
stalowy (2)

i
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UWAGA
Podłącz złącze przewodu giętkiego do przewodu kontrolera.
• Najpierw wyczuj zawór ręczny.

Wznieś przewód stalowy (2) do góry. Podepnij koniec przewodu stalowego (1) do
końcu przewodu stalowego (2) zgodnie z instrukcją.
• Zwolnij przewód stalowy (2) i dokręć śrubę regulacyjną.
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1.7 Codzienna lista kontrolna operatora

Na początku każdej zmiany sprawdź wózek za pomocą codziennej listy kontrolnej EP
operatora. W razie potrzeby zapoznaj się z częścią Konserwacja w niniejszej instrukcji, aby
uzyskać szczegółowe informacje na temat przeprowadzania wspomnianej kontroli. Sprawdź,
czy nie występują uszkodzenia i problemy konserwacyjne. Wszelkie niezbędne naprawy
należy wykonać przed uruchomieniem pojazdu. Oprócz codziennej inspekcji, zaplanowanie
konserwacji jest niezbędne do bezpiecznej eksploatacji pojazdu. Przestrzegaj harmonogramu
kontroli, smarowania i konserwacji podanego w rozdziale Konserwacja niniejszej instrukcji.

Sprawdź, czy nie ma wycieków płynu

Sprawdź cały wózek, a także powierzchnię pod nim pod kątem oznak wycieku płynu.

Sprawdź widły i podwozie

Sprawdź widły, podwozie i oparcie pleców ładunku, jeśli jest na wyposażeniu, pod kątem
deformacji, pęknięć lub innych uszkodzeń.

Sprawdź złącze akumulatora

Odłącz i ponownie podłącz akumulator, aby potwierdzić płynne działanie. Sprawdź
złącze akumulatora i jego kable pod kątem uszkodzeń.

Sprawdź stan naklejek

Sprawdź wszystkie etykiety i tabliczkę znamionową/tabliczkę nośności pod kątem stanu i
czytelności. Lokalizacje naklejek podano w innym rozdziale niniejszej instrukcji. Wszelkie
uszkodzone lub nieczytelne naklejki należy wymienić.

Sprawdź zakres obrotu sterownicy

Sprawdź punkt obrotu, w którym sterownica jest przymocowana do podwozia, aby zapewnić
płynną pracę, przesuwając uchwyt w całym zakresie ruchu.

Sprawdź elementy sterujące

Sprężyna odpowiedzialna za powrót do podstawowej pozycji
Pociągnij sterownicę w dół do jej zakresu roboczego i zwolnij ją. Powinna powrócić do pozycji
pionowej po naprężeniu sprężyny.
Blokada hamulca - rączka
Prowadź wózek do przodu lub do tyłu. Przesuń sterownicę maksymalnie w górę lub w dół poza
zakres roboczy bez zwalniania przycisku jazdy. Układ napędowy powinien się wyłączyć, a po
chwili powinien zadziałać hamulec.
Blokada hamulca - kontrola jazdy
Prowadź wózek do przodu lub do tyłu. Zwolnij przycisk jazdy, nie wychylając sterownicy poza jej
zakres roboczy. Wózek powinien zwolnić i zatrzymać się za pomocą hamowania elektrycznego.
Awaryjny przycisk cofania
Rusz wózkiem do przodu i nacisnąć przycisk awaryjnego cofania. Wózek powinien się
zatrzymać, a następnie jechać w przeciwnym kierunku, aż przycisk zostanie zwolniony.

Przeprowadź kontrolę działania

Przed przywróceniem wózka do eksploatacji należy przeprowadzić kontrolę działania
następujących elementów:
• Hamulec elektromagnetyczny (słyszalny dźwięk podczas włączania/wyłączania)
• Wielofunkcyjny wyświetlacz/wskaźnik rozładowania akumulatora
• Klakson
• Jazda do przodu i do tyłu
• Hamowanie elektryczne (tamowanie)
• Funkcja podnoszenia i opuszczania wideł (czy działa w pełnym zakresie ruchu)
• Światła robocze (jeśli są w wyposażeniu)
WER. 07/2020
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Codzienna lista kontrolna operatora
Data

Operator

Nr wózka

Nr

Dział
Odczyt
licznika czasu pracy

Codzienne pozycje
kontrolne

O.K.(√)

Uwagi

Sprawdź, czy nie ma
wycieków płynu
Sprawdź widły i podwozie
Sprawdź naładowanie
akumulatora
Sprawdź stan naklejek
Sprawdź zakres obrotu
sterownicy
Sprawdź elementy
sterujące
Sprawdź rolki
Sprawdź koła napędowe
Sprawdź działanie
hamulca
elektromagnetycznego
Sprawdź działanie
klaksonu
Sprawdź funkcję
jazdy do przodu i do
tyłu
Sprawdź funkcję
podnoszenia i
opuszczania
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Konserwacja i ładowanie akumulatora

1.1 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z akumulatorami
kwasowymi

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac z akumulatorem, wózek należy zaparkować i
zabezpieczyć. Temperatura robocza

Środki ochrony przeciwpożarowej: Podczas obchodzenia się z akumulatorem nie
wolno palić ani używać otwartego ognia. W odległości 2 metrów od wózka zaparkowanego
w celu naładowania akumulatora nie mogą znajdować się ani przechowywać żadne
substancje łatwopalne ani materiały wytwarzające iskry. Miejsce to musi być dobrze
wentylowane oraz musi być przygotowany w pobliżu sprzęt gaśniczy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
• Akumulator ma wysokie napięcie.
• Nie doprowadź do zwarcia.
• Nie kładź żadnych metalowych przedmiotów na akumulatorze.
• Nie kładź narzędzi na akumulatorze.

1.2 Typ i wymiary akumulatora

Akumulator nie wymaga konserwacji.
Typ i wymiary akumulatora:
Typ wózka

EPL1531

Napięcie / pojemność
znamionowa (V/AH)
24/20

Wymiary
(mm)
200*100*300

Ładowarka(A
)
Wewnętrzna

Czas
ładowa
nia (h)

10A

2

1.3 Ładowanie akumulatora
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące ładowania akumulatora

• Przed ładowaniem sprawdź wszystkie kable i połączenia wtykowe pod kątem
widocznych śladów uszkodzeń.
• Przed rozpoczęciem i zakończeniem ładowania upewnij się, że zasilanie jest
WYŁĄCZONE.
• Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podanych przez
producentów akumulatorów i stacji ładowania.
Temperatura otoczenia podczas ładowania powinna wynosić od 5°C do 40°C.

i

UWAGA
Wózek może być eksploatowany przez krótki czas w temperaturze -20°C po dłuższej pracy
w temperaturze powyżej 5°C.

OSTRZEŻENIE
1.Żywotność akumulatora ulegnie skróceniu, jeśli będzie używany lub przechowywany
...przez długi czas w niskiej temperaturze.
2.Brak ładowania w temperaturze poniżej 0°C.
3.Dopuszczalne jest tylko tymczasowe zastosowanie w chłodniach, ponieważ
dopuszczalna temperatura pracy akumulatora wynosi od 0°C do 40°C
F1
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UWAGA
W pełni naładowany akumulator zapewnia około 2 godziny ciągłej pracy. Pojemność będzie
zmniejszona, gdy jest używany w miejscach o niskiej temperaturze.

1.4 Demontaż i montaż akumulatora

Przed demontażem i montażem akumulatora bezpiecznie zaparkuj wózek (patrz
Bezpieczne parkowanie wózka) i wyłącz zasilanie.
Etapy demontażu i instalacji akumulatora:
• Obróć blok akumulatora;
• Wystarczy przytrzymać uchwyt i wyciągnąć akumulator；
• Zainstaluj w odwrotnej kolejności.

OSTRZEŻENIE
Podczas wyjmowania i instalowania akumulatora, ułóż kable prawidłowo, aby uniknąć ich
uszkodzenia.
Instalacja przebiega w odwrotnej kolejności, należy zwrócić uwagę na położenie
akumulatora i połączenie kablowe. Pamiętaj, aby zabezpieczyć kable, aby uniknąć
uszkodzenia podczas instalowania akumulatora.
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1.5 Codzienna konserwacja
• Kiedy wskaźnik pokazuje, że ilość energii elektrycznej jest niewystarczająca, należy
ładować w odpowiednim czasie bez nadmiernego rozładowania. Szczegółowe
informacje zawiera instrument wskazujący 2.2.3.
• Utrzymuj powierzchnię akumulatora w czystości.
1.6 Przechowywanie

Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go przechowywać w stanie
pełnego naładowania, w suchym, zabezpieczonym przed mrozem pomieszczeniu.
Jeśli akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, należy go doładowywać co dwa
miesiące, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu akumulatora.

• Zalecamy przechowywanie akumulatorów na wysokości od 60 do 120 cm.
• Akumulator należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 0 do 40°, aby
zachować jego żywotność. Obszar ten nie może być hermetycznie zamknięty, aby
umożliwić wymianę powietrza.
• W przypadku długotrwałego przechowywania akumulatora, doładowanie akumulatora
należy przeprowadzać raz na dwa miesiące, przy czym poziom naładowania powinien
być odpowiedni, ale nie pełny, czyli z zachowaniem pewnego poziomu naładowania
około 80%.

F3
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1.7 Transpor

Przed transportem akumulatora litowo-jonowego
należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych.
Podczas przygotowywania transportu należy
przestrzegać obowiązujące przepisów. Przeszkol
autoryzowany personel w zakresie wysyłki
aku mulatorów litowo-jonowych.

i

i

UWAGA

Zaleca się zachowanie oryginalnego
opakowania do każdej kolejnej wysyłki.
Akumulator litowo-jonowy to produkt
specjalny.
Należy zachować szczególne środki
ostrożności podczas:
• Transportu wózka wyposażonego w
akumulator litowo-jonowy.
• Transportu samego akumulatora litowego
Na czas transportu należy umieścić
na opakowaniu nalepkę
ostrzegawczą klasy 9.
Inaczej jest w przypadku transportu
akumulatora
samodzielnie lub w wózku. Przykład
etykiety znajduje się w załączeniu.
Przed wysyłką zapoznaj się z
najnowszymi aktualnymi przepisami,
ponieważ pewne zasady mogły ulec
zmianie od czasu napisania
niniejszej instrukcji.
Wraz z akumulatorem należy
przesłać specjalne dokumenty.
Zapoznaj się z obowiązującymi
normami lub przepisami.

UWAGA

Naładuj akumulator litowo-jonowy przed
transportem, biorąc pod uwagę rodzaj
transportu (samolot, łódź, samochód).
Nadmierne rozładowanie w momencie
przybycia może spowodować
uszkodzenie akumulatora.
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Konserwacja wózka paletowego

1.1 Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

• Czynności serwisowe i kontrolne zawarte w tym rozdziale muszą być wykonywane
zgodnie z odstępami czasu wskazanymi w serwisowych listach kontrolnych.
• Używaj tylko oryginalnych części zamiennych, które zostały certyfikowane przez nasz dział
kontroli jakości.
• Zużyte części, oleje i paliwa należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony
środowiska. Po zakończeniu kontroli i serwisu wykonaj czynności wymienione w części
„Ponowne uruchomienie”.

1.2 Przepisy bezpieczeństwa konserwacji
Personel obsługujący i konserwujący:
Tylko wykwalifikowany personel upoważniony przez właściciela może wykonywać prace
konserwacyjne lub naprawcze. Wszystkie elementy wymienione w tabelach planowej
konserwacji muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników. Muszą
posiadać wiedzę i doświadczenie wystarczające do oceny stanu wózka i skuteczności
wyposażenia ochronnego zgodnie z ustalonymi zasadami testowania wózka. Na ocenę
bezpieczeństwa nie mogą mieć wpływu warunki operacyjne i ekonomiczne i muszą być
przeprowadzane wyłącznie z punktu widzenia bezpieczeństwa
Codzienne procedury kontrolne i proste kontrole konserwacji, np. sprawdzanie poziomu
oleju hydraulicznego lub sprawdzanie poziomu płynu w akumulatorze mogą być
wykonywane przez operatorów. Nie wymaga to szkolenia, jak opisano powyżej.

Podnoszenie i podważanie:
Podczas podnoszenia wózka urządzenie do podnoszenia musi być zamocowane tylko w
specjalnie do tego celu przewidzianych miejscach. Podnosząc wózek, podejmij odpowiednie
środki, aby zapobiec jego ześlizgnięciu się lub przewróceniu (np. kliny, drewniane klocki).
Prace pod podniesionym podnośnikiem mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy widły są
unieruchomione i podparte łańcuchem o odpowiedniej wytrzymałości.

Czyszczenie:
Do czyszczenia wózka nie wolno używać płynów łatwopalnych. Przed rozpoczęciem
czyszczenia należy podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa, które są konieczne, aby zapobiec
iskrzeniu (np. przez zwarcia). W przypadku pojazdów zasilanych bateryjnie wtyczka
akumulatora musi zostać wyjęta. Do czyszczenia podzespołów elektrycznych lub
elektronicznych należy stosować wyłącznie słabe ciśnienie, słabe sprężone powietrze i
nieprzewodzące, antystatyczne szczotki.

Praca na układzie elektrycznym:

Prace przy instalacji elektrycznej pojazdu mogą być wykonywane wyłącznie przez personel
specjalnie przeszkolony do takich operacji. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy układzie
elektrycznym należy podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec porażeniu prądem. W
przypadku pojazdów zasilanych bateryjnie wózek należy również wyłączyć przez wyjęcie wtyczki
akumulatora.
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Ustawienia

Zawsze podczas naprawy lub wymiany elementów lub zespołów hydraulicznych,
elektrycznych lub elektronicznych zwróć uwagę na ustawienia specyficzne dla wózka.

1.3 Serwis i kontrola

Dokładna i fachowa obsługa jest jednym z najważniejszych wymagań bezpiecznej eksploatacji
wózka przemysłowego. Niewykonanie regularnych czynności serwisowych może prowadzić
do awarii wózka i stwarza potencjalne zagrożenie dla personelu i sprzętu.
Podane okresy serwisowe są oparte na pracy jednozmianowej w normalnych
warunkach pracy. Należy je odpowiednio zmniejszyć, jeśli wózek ma być używany w
warunkach ekstremalnego zapylenia, wahań temperatury lub wielokrotnych zmian.
Poniższa lista kontrolna konserwacji określa zadania i odstępy czasu, po których powinny
być przeprowadzone. Okresy konserwacji są zdefiniowane jako:
W = co 50 godzin pracy, co najmniej raz w tygodniu
A = co 250 godzin pracy
B = co 500 godzin pracy lub co najmniej raz w roku
C = co 2000 godzin pracy lub co najmniej raz w roku
W = konserwacja może być wykonana przez klienta.
W okresie docierania - po ok. 100 godzin pracy - lub po naprawie właściciel musi
sprawdzić nakrętki / śruby kół i dokręcić je w razie potrzeby.
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1.3.1 Lista kontrolna konserwacji
Częstotliwość
konserwacji ●

Hamulec

Sprawdź luz płyty hamulcowej

Elektryka

Sprawdź elementy, wyświetlacze i przełączniki
sterujące.
Sprawdź urządzenie ostrzegawcze i zabezpieczające.
Upewnij się, że połączenia przewodów są bezpieczne i
sprawdź
czy nie występują uszkodzenia.
Sprawdź ustawienie mikroprzełącznika.
Sprawdź przekaźniki.

Zasilanie

Wizualnie sprawdź akumulator
Sprawdź zamocowanie przewodów akumulatora i
nasmaruj zaciski

Prowadzenie

Sprawdź przekładnię pod kątem hałasu i wycieków.
Sprawdź mechanizm jazdy, wyreguluj i nasmaruj, jeśli
zachodzi potrzeba.

Rama wózka
Hydraulika

W

A

B
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●
●

Sprawdź, czy sterownica wraca z powrotem do pozycji
hamowania.

●

Sprawdź ramę wózka pod kątem uszkodzeń.

●

Sprawdź układ hydrauliczny.
Sprawdź przewody giętkie i rurowe oraz ich połączenia
czy są zabezpieczone, sprawdź, czy nie ma wycieków i
uszkodzeń.
Sprawdź cylindry i tłoczyska pod kątem uszkodzeń i
wycieków i upewnij się, że są zabezpieczone.
Sprawdź poziom oleju hydraulicznego.
Wymień olej hydrauliczny.
Sprawdź i wyczyść ﬁltr oleju hydraulicznego.
Wymień, jeśli zachodzi taka potrzeba.
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1.3.2 Punkty smarowania
Smar
Nieprawidłowe operacje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia operatora, a także dla
otoczenia.
Do przechowywania lub dodawania smaru należy używać czystych pojemników. Surowo
zabrania się mieszania różnych rodzajów i specyfikacji olejów (z wyjątkiem tych, które
można mieszać pod wyraźnym oświadczeniem).

PRZESTROGA
Stosowanie i usuwanie olejów należy przeprowadzać ściśle zgodnie z przepisami
producenta.

Powierzchnia ślizgowa
Dysza wtrysku oleju hydraulicznego
Smar

WER. 07/2020
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Tabela 1 Smary
Kod

Typ

Specyfikacja

Ilość

A

Olej hydrauliczny
zapobiegający zużyciu

L-HM32

B

Smar uniwersalny

Polylub GA352P Odpowiednia ilość

C

Smar (MoS2)

-

180-200mL

100 gramów

L1

Miejsce
System
hydrauliczny
Powierzchnia
ślizgowa
(patrz tabela 1)
Skrzynia
biegów

L2

B

L3

Tabela 1 Powierzchnia przesuwna
Tabela smarowania
Kod

Miejsce

L1

Wał kierownicy

L2

Koło napędowe

L3

Długi trzon
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1.4 Instrukcje dotyczące konserwacji
1.4.1 Przygotuj wózek do prac konserwacyjnych i napraw

Należy podjąć wszelkie niezbędne środki
bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków podczas
przeprowadzania konserwacji i napraw. Należy wykonać
następujące przygotowania:

• Bezpiecznie zaparkuj wózek (Bezpieczne parkowanie wózka).
• Wyjmij klucz, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu wózka.
• Podczas pracy pod podniesionym wózkiem widłowym
zabezpiecz go, aby zapobiec przewróceniu się lub
zsunięciu.

1.4.2 Usuń pokrywę

• Odkręć śrubę (1), zdejmij osłonę (2).
• Obróć uchwyt o 90 stopni, odkręć cztery śruby (4）, zdejmij pokrywę hydrauliczną （3）.
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1.4.3 Jak dolać oleju

Gdy podczas podnoszenia usłyszysz
odgłos wybuchu z rury, konieczne jest
dodanie oleju hydraulicznego.
• Przygotuj wózek do prac konserwacyjnych i
napraw (patrz Instrukcja konserwacji).
• Zdejmij osłonę hydrauliczną (patrz
Sekcja 1.4.2).
• Dolej olej hydrauliczny odpowiedniego
gatunku (patrz Punkty smarowania).
• Dolewaj olej hydrauliczny, aż podczas
podnoszenia nie będzie już słychać odgłosu
wybuchu.
Ponowna instalacja w odwrotnej kolejności.

1.4.4 Jak dodawać smar

Przygotuj wózek do konserwacji i
napraw (patrz Instrukcja konserwacji).
Zdejmij przedni panel.
• Dodaj smar odpowiedniego gatunku
(patrz Punkty smarowania).
• Dolewaj olej przekładniowy co 500
godzin pracy lub przynajmniej raz w
roku.
Ponowna instalacja w odwrotnej kolejności.

OSTRZEŻENIE
Zabrania się dodawania
zanieczyszczonego oleju hydraulicznego.

1.4.5 Sprawdzenie bezpieczników

• Całkowicie opuść widły.
• Naciśnij przełącznik zatrzymania
awaryjnego.
• Zdejmij pokrywę (patrz rozdział Demontaż
i instalacja akumulatora)
• Bezpiecznik 5A jest zainstalowany na
głównej wiązce. W razie potrzeby wymień
go na bezpiecznik, który odpowiada
parametrom określonym w tabeli poniżej
Nr

Do ochrony:

1

Wiązki
przewodów

Napię
cie
5A
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1.4.6 Ponowne uruchomienie wózka

Ponowne uruchomienie wózka może nastąpić dopiero po wykonaniu czyszczenia lub
naprawy, po wykonaniu poniższych czynności.
• Sprawdź klakson.
• Sprawdź przełącznik hamulca awaryjnego.
• Sprawdź hamulec.
• Nasmaruj wózek zgodnie z punktem konserwacji.
Postępuj zgodnie z codzienną listą kontrolną.

1.5 Wycofanie wózka widłowego z eksploatacji

Jeśli wózek widłowy nie będzie używany przez ponad 2 miesiące, należy go zaparkować
w miejscu wolnym od mrozu, czystym i suchym.
Podczas wycofywania z eksploatacji wózek musi być podniesiony, aby wszystkie koła
były ponad podłożem. Jest to jedyny sposób, aby koła i łożyska kół nie zostały
uszkodzone.
Jeśli wózek ma być wyłączony z eksploatacji na dłużej niż 6 miesięcy, należy podjąć dalsze
środki w porozumieniu z działem serwisowym producenta.

1.5.1 Przed wycofaniem z eksploatacji
• Dokładnie wyczyść wózek.
• Sprawdź hamulce
• Sprawdź poziom oleju hydraulicznego i uzupełnij w razie potrzeby.
• Nałóż cienką warstwę oleju smarowego lub smaru na wszystkie niepomalowane elementy
mechaniczne.
• Nasmaruj wózki zgodnie z planem smarowania.
• Wyjmij akumulator i ładuj go co najmniej raz w miesiącu.
• Wyczyść akumulator i nałóż specjalny smar na zaciski.
• Spryskaj wszystkie odsłonięte styki elektryczne odpowiednim sprayem kontaktowym.

OSTRZEŻENIE
Ładuj akumulator co miesiąc, aby uniknąć rozładowania akumulatora przez
samorozładowanie.

1.5.2 Przywrócenie do pracy po wycofaniu z eksploatacji

• Dokładnie wyczyść wózek.
• Wyczyść akumulator. Nasmaruj zaciski śrubowe za pomocą smaru do zacisków i ponownie
podłącz akumulator.
• Naładuj akumulator.
• Sprawdź, czy olej hydrauliczny zawiera skroploną wodę i wymień w razie potrzeby.
• Postępuj zgodnie z codzienną listą kontrolną.
Jeśli występują problemy z przełączaniem w układzie elektrycznym, nałóż spray
kontaktowy na odsłonięte styki i usuń wszelkie warstwy tlenku na stykach elementów,
kilkakrotnie aplikując spray kontaktowy.
Wykonaj kilka prób hamowania natychmiast po ponownym uruchomieniu pojazdu.
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1.6 Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w regularnych odstępach czasu i
po nietypowych zdarzeniach
Przeprowadź kontrolę bezpieczeństwa zgodnie z przepisami krajowymi. EP ma specjalny
wydział ds. bezpieczeństwa z przeszkolonym personelem do przeprowadzania takich kontroli.
Wózek musi być sprawdzany przez wykwalifikowanego inspektora co najmniej raz w roku
(patrz przepisy krajowe) lub po każdym nietypowym zdarzeniu. Inspektor ocenia stan pojazdu
wyłącznie z punktu widzenia bezpieczeństwa, bez względu na warunki operacyjne lub
ekonomiczne. Inspektor musi być wystarczająco poinstruowany i doświadczony, aby móc
ocenić stan pojazdu i skuteczność mechanizmów bezpieczeństwa w oparciu o przepisy
techniczne i zasady regulujące kontrolę wózków.
Należy przeprowadzić dokładną kontrolę pojazdu pod kątem jego stanu technicznego z
punktu widzenia bezpieczeństwa. Wózek należy również sprawdzić pod kątem uszkodzeń
spowodowanych możliwym niewłaściwym użytkowaniem. Należy sporządzić raport z testu.
Wyniki testu należy przechowywać przez co najmniej 2 kolejne kontrole. Właściciel jest
odpowiedzialny za niezwłoczne usunięcie usterek.
Tabliczka kontrolna jest przymocowana do wózka jako dowód, że wózek przeszedł kontrolę
bezpieczeństwa i wskazuje termin następnej kontroli.

1.7 Ostateczne wycofanie z eksploatacji, utylizacja

Ostateczne, prawidłowe wycofanie z eksploatacji lub utylizacja wózka musi być wykonane
zgodnie z przepisami konkretnego kraju. W szczególności należy przestrzegać przepisów
dotyczących utylizacji akumulatorów, paliw, oleju hydraulicznego, tworzyw sztucznych
oraz układów elektronicznych i elektrycznych.

i

UWAGA
Wszelkie naprawy lub czynności konserwacyjne wózka mogą być wykonywane wyłącznie
przez przeszkolonych i upoważnionych techników.

1.8 Wymiana opon

Jakość opon wpływa na stabilność i pracę wózka. Podczas wymiany opon
zamontowanych fabrycznie należy używać tylko oryginalnych części zamiennych
producenta. W przeciwnym razie nie można zagwarantować specyfikacji wózka. Przy
zmianie kół i opon, należy upewnić się, że wózek nie obraca się gwałtownie (np. przy
wymianie kół zawsze jednocześnie w lewo i w prawo).

OSTRZEŻENIE

Tylko oryginalne opony są certyfikowane przez nasz dział kontroli jakości. Aby zapewnić
bezpieczne i niezawodne działanie wózka, należy stosować wyłącznie opony producenta.
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H Rozwiązywanie problemów
Jeśli usterki nie można usunąć po przeprowadzeniu procedury naprawczej, powiadom dział
serwisowy producenta, ponieważ wszelkie dalsze rozwiązywanie problemów może wykonać
wyłącznie specjalnie przeszkolony i wykwalifikowany personel serwisowy.
Błąd

Prawdopodobna przyczyna

Działanie

Nie można
uruchomić
wózka.

– Złącze akumulatora nie jest
podłączone
– Przełącznik kluczykowy nie
jest włożony
– Nieprawidłowy kod CanCode
– Zbyt niski poziom
naładowania akumulatora
– Wadliwy bezpiecznik
– Wózek w trybie ładowania

Nie można
podnieść
ładunku

– Akumulator naładowany
poniżej 20/40%
– Wózek nie działa
– Zbyt niski poziom oleju
hydraulicznego
– Wadliwy bezpiecznik

– Sprawdź złącze akumulatora i
podłącz, jeśli to konieczne.
– Ustaw przełącznik kluczykowy w
pozycji „I”
– Sprawdź kod
– Sprawdź poziom naładowania
akumulatora, w razie potrzeby
naładuj akumulator
– Sprawdź bezpieczniki.
– Przerwij ładowanie
– Podładuj akumulator
– Wykonaj wszystkie czynności
wymienione w sekcji "Nie można
uruchomić wózka”
– Sprawdź poziom oleju
hydraulicznego
– Sprawdź bezpieczniki.

Komunikat o błędzie kontrolera

dioda LED będzie migotać i wskazywać kod
błędu; dioda LED nie powróci do stanu
wygaszenia, dopóki usterka nie zostanie
usunięta.
Dioda LED wskazuje kody dwucyfrowe: np. Kod
cyfrowy „1, 4” - OBNIŻONE NAPIĘCIE,
wyświetlacz wskazuje:

Komunikat o błędzie można uzyskać na dwa
sposoby:
1) Czytając odpowiednią prezentację na
urządzeniu ręcznym;
2) Obserwując kody błędów wydawane
przez wskaźnik usterek LED (1).

Diagnostyka jednostki ręcznej
Informacje o usterkach są wyświetlane w menu
Diagnostyka jednostki ręcznej.

Diagnostyka usterek wskaźników
diodowych

Miganie diody LED 1 sek. przerwa

Gdy wózek jest normalnie użytkowany, zawsze
świeci dioda LED sygnalizująca usterkę; Gdy
wystąpi jakakolwiek usterka wózka,
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MIGA
DIODA
LED
cyfra 1

1

MIGA
DIODA
LED
cyfra 2

1

Komunikat o
błędzie

USTERKA
TERMICZNA

1

2

USTERKA
PRZEPUSTNICY

1

3

USTERKA
PRZESŁONY
PRĘDKOŚCI

1

4

Wyjaśnienie

redukcja zbyt wysokiej /
niskiej temperatury

Pot Low and/or Pot
Wiper out of range

prędkości.
2. Uszkodzona przesłona
ogranicznika prędkości.

USTERKA OBNIŻONE
zbyt niskie napięcie
NAPIĘCIE
akumulatora

1

USTERKA
MAGISTRALI OFF

Błąd głównego
sterownika stycznika wyłączony

2

3

USTERKA
MAGISTRALI

usterka głównego
stycznika

2

4

USTERKA
MAGISTRALI ON

3

1

USZKODZENIE
OKABLOWANIA

2
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1. Przewód wejściowy
przepustnicy jest otwarty lub
zwarty.
2. Uszkodzonya przesłona
przepustnicy. 3. Wybrano
niewłaściwy typ przepustnicy.
1. Przerwany lub zwarty

zbyt wysokie napięcie
akumulatora

5

1. Temperatura >80°C lub <10°C.
2. Nadmierne obciążenie wózka.
3. Praca w ekstremalnych
warunkach. 4. hamulec
elektromagnetyczny nie zwalnia
się.

przesłona ogranicznika
przewód (prze wody)
prędkości poza zakresem potencjometru ograniczenia

USTERKA
ZWIĘKSZONE
NAPIĘCIE

1

Możliwa przyczyna

Tekst błędu

Usterka głównego
sterownika stycznika ON

Błąd HPD obecny >10
sek.

H2

1. Napięcie akumulatora <17
woltów.
2. Złe połączenie z akumulatorem
lub kontrolerem.
1. Napięcie akumulatora >31
woltów.
2. Pojazd pracujący z
podłączoną ładowarką. 3.
Przerywane podłączenie
akumulatora.
1. Nie udało się otworzyć głównego
sterownika stycznika.

1. Główny stycznik stopiony lub
zablokowany.
2. Błąd sterownika głównego
stycznika.
1. Główny sterownik stycznika nie
został zamknięty.

1. Źle wyregulowana przepustnica.
2. Uszkodzony potencjometr lub
mechanizm przepustnicy.

MIGA
DIODA
LED
cyfra 1

MIGA
DIODA
LED
cyfra 2

3

1

Komunikat o
błędzie

WYJAŚNIENIE

Możliwa przyczyna

Tekst błędu

USZKODZENIE
OKABLOWANIA

Błąd HPD obecny >10
sek.

1. Źle wyregulowana przepustnica.
2. Uszkodzony potencjometr lub
mechanizm przepustnicy.

. Zwa
ee
a
2. O wa a
ee
a

3

2

USTERKA
WŁĄCZENIA
HAMULCA

Usterka włączenia
hamulca

3

3

BŁĄD ŁADOWANIA

błąd ładowania

e w
a
ca
e c e .
cew a a
ca
e c e .

1. Zwarty sterownik hamulca.
2. Uszkodzony obwód ładowania
wstępnego.

3. Awaria MOSFET.

Usterka zwalniania
hamulca

1. Ste ro wnik h a mulca
ele k tr oma gne tyc zn eg o
ot wa rt y.
2. Zwar ci e
ele k tr oma gne tyc zn ej c e wk i
ha mu lco wej .

USTERKA HPD

HPD (High Pedal
Disable)

1. Nie wła śc iwa sekwe ncja
przepus tnic y i KSI , naci sk lub
blokowanie wejść.
2. Nie wła śc iwie wyregulowany
potencjometr przepustnicy .

USTERKA CZUJNIKA
PRĄDU

czujnik prądu wskazuje
napięcie poza zakresem

1. Zwarcie w silniku lub w
okablowaniu silnika.
2. Awaria kontrolera. ★

napięcie silnika jest poza
zakresem

1. Napięcie silnika ni
odpowiada żą aniu p pu ni .
2 . zwarcie
w silniku lub w
okablowaniu silnika.
3. Awaria kontrolera. ★

Usterka EEPROM

1. Awaria lub usterka pamięci
EEPROM.

akumulator odłączony

1. Akumulator nie jest podłączony.
2. Słabe połączenie z zaciskami
akumulatora.

3

4

USTERKA
ZWALNIANIA
HAMULCA

3

5

4

1

4

2

4

3

4

5

USTERKA
MODUŁU
FAILSAFE
BŁĄD SUMY
KONTROLNEJ
EE
USTERKA
ROZŁĄCZENIA
AKUMULATORA

H3
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