
NÁVOD NA PREVÁDZKU A ÚDRŽBU  
Originálne pokyny  
 

 
LUI WH 460 
LUI HD 
LUI HD WD 
LUI HD EL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  ANSI A92.20 - 2018 - AS/NZS 1418.10 (int). - EN280 2013            04-2020 Rev 01 

Slovensky  



1.2 

Časť 1 Úvodné informácie 

       

05 -2015 Rev.1 

POZNÁMKY K TOMUTO NÁVODU NA PREVÁDZKU A ÚDRŽBU  
Nezabudnite, že NÁVOD NA PREVÁDZKU A ÚDRŽBU nie je doplnkom plošiny, ale je jej neoddeliteľnou 
súčasťou a BEZPEČNOSTNÝM OPATRENÍM (EN 12100-1). 
Bol navrhnutý v tejto podobe, aby vám umožnil ľahko nájsť to, čo hľadáte. 
To je dôvod, prečo ho musíte udržiavať v dobrom stave v blízkosti samotnej plošiny. 
Týmto spôsobom je možné o PLOŠINE získať všetky informácie, ako aj dôvod, pre ktorý bola vyrobená, a 
použiť ju v maximálnej bezpečnej miere. 
Nezabudnite, že akákoľvek aktualizácia musí byť vložená do samotného návodu tak, ako to bude určené 
oddelením Braviisol Divisione Meccanica srl. 
Návod sa nesmie poškodiť, mal by zostať neporušený (nepotrhajte listy), udržiavajte ho počas konzultácie 
mimo dosahu vlhkosti a tepla, aby sa na neho nedostal olej alebo aby sa nezhoršila jeho čitateľnosť. 
Aby sa uľahčila konzultácia, návod bol rozdelený na časti, takže každý krok je dobre formulovaný. 
Kvôli praktickosti použitia bol každý predmet rozdelený do očíslovaných krokov, ktoré, keď si to vyžaduje akcia, 
sa zapíšu do výkresov. 
Časti, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť, sú zvýraznené symbolmi a podrobnými ilustráciami na bočnej strane 
stránky. Týmto spôsobom chce spoločnosť BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA - jednoznačne upozorniť 
prevádzkovateľa na VAROVANIE, UPOZORNENIA a NEBEZPEČENSTVO, ktoré sa ho týkajú.  
 
 
Táto plošina bola vyrobená v Taliansku: 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. 16 Adriatica km. 
314,600 60022 
Castelfidardo (AN), 
Taliansko 
Tel. 0039 071 7819090 - Fax 0039 071 7819355 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitia a/alebo spracovania, kontaktujte výrobcu. 

Táto plošina je v súlade so smernicami ES, normami ANSI A92.20 - 2018, AS/NZS 1418.10 (int).  
S odkazom na EN 280/2013 boli statické a dynamické skúšky overené:   

 
 

TÜV SÜD ITALIA 
Via Isonzo, 61  
40033 Casalecchio Di Reno  
Bologna 
Taliansko  
 
 

Číslo správy:TŰV IT 0948 20 MAC 0172 B ( LUI WH 460) 
 
Dátum: 23/03/2020 
 
Číslo správy:TŰV IT 0948 20 MAC 0170 B ( LUI HD) 
 
Dátum: 12/02/2020 
 
Číslo správy:TŰV IT 0948 20 MAC 0171 B ( LUI HD WD) 
 
Dátum: 03/03/2020 
 
Číslo správy:TŰV IT 0948 20 MAC 0176 B ( LUI HD EL) 
 
Dátum: 25/03/2020 
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ES VYHLÁSENIE O ZHODE  
WE  
OBCHODNÉ MENO    BRAVISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
ADRESA A SÍDLO  S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) 

TALIANSKO  
IČO A DIČ   01234570420 
TELEFÓN – FAX Tel. +39.071.7819090      Fax +39.071.7819355 
WEB STRÁNKA  www.bravi-platforms.com 
E- mail info@bravi-platforms.com 
  
PREHLASUJE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, ŽE PLOŠINA:  
HYDRAULICKÁ MOBILNÁ PRACOVNÁ PLOŠINA  
 
Model: _________________________ 
 
Výrobné číslo : _________________________ 
 
Rok výroby : _________________________ 
 
TAK, AKO JE OPÍSANÉ V PRIPOJENEJ DOKUMENTÁCII A NAŠICH ARCHÍVOCH JE V SÚLADE SO 
SMERNICAMI EÚ: 
2006/42 o strojových zariadeniach 
2014/30 o elektromagnetickej kompatibilite 
 
 
 
MENO A PRIEZVISKO        BRAVI PIERINO 
 
ZARADENIE      VÝKONNÝ RIADITEĽ 
 
DÁTUM      _________________________ 
 
 
NOTIFIKOVANÝ ORGÁN:  

 
ZVYŠKOVÉ RIZIKÁ  
Aj keď spoločnosť Braviisol Divisione Meccanica srl urobila všetko, čo je v jej silách, na výrobu plošiny 
s najväčšími vedomosťami, ktoré má k dispozícii, a po rešpektovaní všetkých smerníc, zákonov a nari-
adení, ktoré má k dispozícii, stále existujú, aj keď sú zmenšené, niektoré zvyškové riziká počas fázy:  

 
- Údržba 
- Preprave a manipulácii  
 
Preto ten, kto pracuje v týchto oblastiach alebo je za ne zodpovedný, musí byť vyškolenou osobou, 
ktorá je oboznámená so skutočnosťou, že sú to nebezpečné oblasti a pokiaľ ide o kategóriu ochrany 
plošín, nebolo možné nebezpečenstvá úplne vylúčiť.  
Personál zodpovedný za tieto operácie musí byť vždy k dispozícii a musí si prezrieť NÁVOD NA 
POUŽITIE A ÚDRŽBU.  
Návod na prevádzku a údržbu ukazuje krok za krokom všetky potrebné indikácie začínajúce od 
odseku 1.7.4 (pokyny na použitie) prílohy 1 k smernici o strojových zariadeniach a vyžaduje sa aby ste 
ho krok za krokom nasledovali, aby sa predišlo neohrabaným konaniam, ktoré, aj keď minimálne, môžu 
niekomu spôsobiť škodu.  
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SPRÁVA O SKÚŠKE 
 
 
 
Spoločnosť:  BRAVIISOLI DIVISIONE MECCANICA SRL 
  S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 
  60022 CASTELFIDARDO (AN) TALIANSKO 
 
 
 
Predmet: LETECKÁ PLOŠINA 
  Model   LUI 
  Sériové číslo: 
  Rok výroby     201X 
 

VYKONANÉ TESTY: 
• KONTROLA HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU       ÁNO 
• KONTROLA ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU    ÁNO 
• KONTROLA FUNKČNOSTI OBMEDZOVAČA MAXIMÁLNEHO ZAŤAŽENIA)  ÁNO 
• ZÁŤAŽOVÝ TEST S MENOVITOU KAPACITOU      ÁNO 
 

 

 

 

Castelfidardo, dd/mm/rrrr   KOLAUDÁTOR 

PÔVODNÉ ES VYHLÁSENIE O ZHODE 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) 
TALIANSKO 
 

NA SVOJÚ VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ VYHLASUJE, ŽE LETECKÁ 
PLOŠINA 
   Model:    LUI 
   Sériové číslo 
   Rok výroby   201X 
 

SPĹŇA NASLEDUJÚCE USTANOVENIA, NORMY A TECHNICKÉ 
ŠPECIFIKÁCIE 
 

• Smernica 2006/42/ES (Smernica pre strojové zariadenie) 
• Smernica 2014/30/EÚ (Smernica o elektromagnetickej kompatibilite.) 
 

 

Notifikovaný orgán podľa prílohy IX smernice o strojových zariadeniach: TUV 
ITALIA (0948)  
Č. ES OSVEDČENIA:  XXXXXXXXXXXXX 
 
Meno osoby oprávnenej zostaviť technickú dokumentáciu je zákonný zástupca spoločnosti 
Brviisol D.M. srl. SS ADRIATICA 16 KM 314,600- 60022 CASTELFIDARDO (AN) TALIANSKO. 

 

Castelfidardo, dd/mm/rrrr   Zákonný zástupca 
      BRAVI PIERINO  
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TABUĽKA ZHRNUTIA ÚDRŽBY  
 
Na zaistenie správneho fungovania mobilnej plošiny je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených 
nižšie:  
 
TYP ÚDRŽBY               ČAS   STRANA  
 
9.1 - Úvod k bežnej údržbe           vždy    9.56 
 

9.2 - Bezpečnostné polohovanie, zdvíhanie koša       údržba   9.58 
 

9.2a -Kôš nemôžete zdvíhať elektricky - 
 Pre LUI HD - LUI HD WD -  LUI HD EL - LUI WH 460.   údržba   9.59 
9.2b -Kôš nemôžete zdvíhať elektricky       údržba   9.59 
 

9.3 - Mazanie nadstavca s kolieskami         6 mesiacov  9.60 
 

9.4 - Kontrola oleja a naplnenie          3 mesiace/150  9.60 
 

9.5 - Kontrola svoriek batérie         2 mesiace   9.61 
 

9.6 - Kontrola hladiny vody v batérii        32 h   9.62 
 

9.7 - Postup nabíjania batérie          8 h   9.63 
 

9.8 - Postup dotiahnutia matíc, čapov a skrutiek      1 mesiac   9.64 
 

9.9 - Schéma zapojenia          2 mesiace   9.64 
 

9.10 - Kontroly               9.65 
 

 9.10a Pravidelná kontrola ―Pravidelná kontrola Kontrolný zoznam  3 mesiace   9.65 
 

 9.10b Ročná kontrola ―Ročná kontrola Kontrolný zoznam   1 rok    9.66 
 

 

INDEX 
 
Obsah                Strana 
      
Časť  1  Úvodné informácie               1.2 
 

Časť  2   Bezpečnostné predpisy            2.12 
 

Časť  3   Špecifikácie stroja              3.28 
 

Časť  4   Preprava a manipulácia            4.33 
 

Časť  5   Ovládací panel            5.40 
 

Časť  6   Prevádzky             6.44 
 

Časť  7   Fáza odstávky                     7.52 
 

Časť  8   Čistenie              8.55 
 

Časť  9   Bežná údržba            9.56 
    

Časť  10   Riešenie problémov a chybové kódy        10.67 
 

Časť  11   Technické informácie           11.70 
 

Časť  12  Príloha             12.77 
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1.1 DODACÍ LIST  
 
Prevádzkovateľ nesmie prevziať žiadnu zodpovednosť za pohyb bez toho, aby vopred pochopil svoje 
povinnosti uvedené v tomto návode a v návode ANSI o zodpovednosti dodávanej spolu s plošinou.  
 

Plošinu môže obsluhovať iba oprávnený personál. Je zakázané vykonávať zmeny na plošine bez 
písomného súhlasu výrobcu.  
 

Plošina bola vyrobená v súlade so smernicami:  
 
2006/42/CE, 2014/14/UE a bol navrhnutý v súlade s ostatnými zainteresovanými pravidlami a podľa 
noriem ANSI A92.20 - 2018 , e AS/NZS 1418.10(int).  

 
Preto nepredstavuje pre prevádzkovateľa žiadne nebezpečenstvo: 

• Ak sa používa podľa pokynov uvedených v tejto príručke; 
• Pod podmienkou, že technici, ktorých zamestnáva výrobca, sa zúčastnili školenia, 
• A pod podmienkou, že bezpečnostné zariadenia sú udržiavané v konštantnej účinnosti.  
 

Účelom tohto dokumentu je potvrdiť, že pri prijatí plošiny:  
• Boli bezpečnostné zariadenia účinné, 
• Spolu s plošinou bol dodaný tento návod 
• A operátor nesie zodpovednosť za jeho postupné dodržiavanie.  

 
Spoločnosť Braviisol Divisione Meccanica srl informuje, že akákoľvek zmena alebo manipulácia s 
plošinou a/alebo operácie, ktoré sa nevykonajú v súlade s tým, čo je uvedené v tejto príručke, najmä 
nedodržanie bezpečnostných požiadaviek, zrušia platnosť záruky a vyhlásenie ES o zhode sa stane 
neplatným.  
 
Zapamätajte si to:  

• Všetky technické hodnoty vzťahujúce na plošinu (pozri časť 3), 
• Výkresy a akékoľvek ďalšie dokumenty dodané spolu s plošinou sú majetkom spoločnosti 

Braviisol Divisione Meccanica srl, ktorá si vyhradzuje všetky práva a nemôžu byť poskytnuté 
tretím stranám bez jej písomného súhlasu.  

 
Výrobca dúfa, že môžete plne využiť všetky funkcie plošiny. 
Je prísne zakázané akékoľvek reprodukovanie, aj čiastočné, textu a ilustrácií. Vlastná kópia bola 
poskytnutá vlastníkovi spolu so všetkými dokumentmi týkajúcimi sa plošiny.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macchina/Stroj  
 

Modello/Model                            
 

Tipo/Typ          
 

Matricola/Sériové číslo  
 
 
 
 

Timbro/Pečiatka  
 
 
 
 
 
 
 
Data/Dátum                           Firma/Podpis 

04-2020 Rev.01 
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1.2 IDENTIFIKÁCIA PLOŠINY A 
SÉRIOVÉ ČÍSLO  
 
1.2.1 
Číslo tejto príručky je uvedené na konci každej strany. 
Každá plošina má svoje vlastné číslo s následným označením 
CE.  
 
1.2.2 
Ak sa chcete obrátiť ohľadom plošiny na spoločnosť Braviisol 
Divisione Meccanica srl alebo na jej asistenčné centrá, vždy 
si, prosím, prečítajte čitateľne pripojené identifikačné štítky 
umiestnené na koši plošiny a číslo modelu a sériové číslo.  
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1.3 VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K DODÁVKAM  
 
Plošiny a ich komponenty a/alebo príslušenstvo sa môžu 
prepravovať v nádobách alebo na palete zabalenej v 
ochrannej fólii alebo balené v škatuliach (voliteľné).  
 

Po prijatí vždy overte, či:  
 
1 - Je obal neporušený  
 

2 - Dodávka zodpovedá špecifikáciám objednávky (pozrite 
si nákladný list alebo baliaci list)  
 

3 - Nedochádza k poškodeniu plošiny alebo príslušenstva.  
 

4 - Bezpečnostné zariadenia majú v čase dodávky doko-
nalú účinnosť . 
 

5 - Táto príručka bola dodaná spolu s plošinou . 
 

6 - Prevádzkovateľ preberá zodpovednosť za jednotlivé 
body  
 
V prípade poškodenia alebo chýbajúcich častí kontaktujte 
ihneď výrobcu, jeho miestnych zástupcov, dispečera alebo 
poisťovňu a poskytnite podrobné informácie a/alebo foto-
grafie . 
 
Náhradné diely a príslušenstvo môžu byť niekedy dodáva-
né v samostatných nádobách . 
 
 
Popis  
1 Kompletná plošina  
 

2 Nakladacie/vykladacie zariadenie 
 
3 Návod na obsluhu   
 

4 Pôvodné dokumenty plošiny : 
 - Záruka 
 - Dodací list 
 - Skúšobný list 
 - Osvedčenie TÜV 
 - Vyhlásenie ES  
 

5 Voliteľné pre LUI HD WD plošina  
 
Zdvihnutá plošina je tvorená štyrmi kusmi : 
 N. 01 Bočné zábradlie (jednoduché)  
 N. 01 Bočné zábradlie + 2 Predné zábradlia     
 N. 01 podlaha   
 N. 01 Rebrík  
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1.4 OBMEDZENÁ ZÁRUKA - Vyhlásenie o záruke  
 
AK ZÁRUKA NIE JE ZAHRNUTÁ DO ZMLUVY O PREDAJI, PLATIA TIETO USMERNENIA NA ZÁ-
RUKU NA STROJ . 
 
 
Výrobca BRAVIISOL SRL zaručuje, že všetky nové jednotky zariadení, ktoré vyrába a predáva, sú v 
súlade s najnovšími špecifikáciami spoločnosti. Okrem toho, stožiar a hydraulický valec majú špeciálnu 
záruku 10 rokov. Výrobca poskytuje záruku na svoje vybavenie pôvodnému kupujúcemu na vady mate-
riálu a/alebo spracovania pri bežnom používaní a servise po dobu 3 rokov od dátumu registrovaného 
predaja alebo od dátumu, kedy jednotka opustila továreň, ak nie je zaregistrovaná. Z takejto záruky je 
vylúčená batéria (batérie), ktorá má jednoročnú záruku od dátumu nákupu. Reklamácie v rámci tejto 
záručnej doby sa obmedzujú na opravu alebo výmenu príslušného chybného dielu. Výrobca zašle 
bezplatne akýkoľvek komponent, ktorý bol uznaný ako komponent s chybným dizajnom alebo chybnou 
konštrukciou. Práce potrebné na vykonanie nevyhnutných opráv alebo výmeny a cestovné náklady s 
tým spojené sú spojené so zárukou 1 rok od dátumu nákupu na základe vtedy platnej paušálnej sadzby 
výrobcu.   
 
Reklamácie sú platné LEN za predpokladu, že príslušná vadná časť je dodaná výrobcovi vopred a pri 
kontrole zo strany výrobcu sa zistí, že materiál alebo spracovanie je vadné. Reklamáciu je možné 
akceptovať LEN, ak sú poskytnuté všetky informácie, ktoré výrobca osobitne požaduje (napríklad sé-
riové číslo).   
 
 
Výrobca si vyhradzuje právo na základe svojho nesporného úsudku vymeniť, opraviť, alebo poskytnúť 
nový, použitý alebo prestavaný komponent, zostavu, montážnu podskupinu alebo zvar.  
 
 
TÁTO REKLAMÁCIA SA NEVZŤAHUJE NA DÔVODY : 
 
1. Doprava  
2. Zneužitie jednotky, vrátane prevádzky nad rámec výrobných limitov, záťaží a/alebo špecifikácií.  
3. Prírodné katastrofy (ako sú povodne, požiare, vietor a blesky)  
4. Nesprávna prevádzka a údržba jednotky v nesúlade s firemnými príručkami alebo výrobnými 

servisnými bulletinmi.   
 
 
 BRAVIISOL NEBERIE ZODPOVEDNOSŤ ZA:  
 
1. Akúkoľvek časť, s ktorou bolo manipulované.  
2. Ak sa nepovolené zmeny alebo úpravy jednotky vykonali bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu výrobcu.  
3. Práce na spotrebných materiáloch, ako sú pneumatiky, batérie  
4. Akékoľvek nepriame náhodné, následné alebo osobitné škody (okrem iného vrátane straty a ziskov, 

straty výnosov, kapitálových nákladov, nákladov na náhradné vybavenie, prestojov, poplatkov za 
preskúmanie, nárokov tretích strán a zranenia osôb alebo majetku) akákoľvek reklamácia, 
porušenie zmluvy, nedbanlivosť, striktná zodpovednosť za delikty alebo akákoľvek právna teória.    

 
ELEKTRICKÉ KOMPONENTY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ ZÁRUKA PODĽA PODMIENOK  
Batéria je správne nabitá, aby sa dobila, v súlade so špecifikáciami v tomto návode a / alebo 
elektrickým nákresom poskytnutým výrobcom.   
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POSTUP PRÁC, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ZÁRUKA : 
Výrobca musí byť informovaný o všetkých reklamáciách, na ktoré sa záruka vzťahuje, do 48 hodín od 
poruchy, písomne alebo faxom (nielen ústne) a čo najpodrobnejšie .  
 
Reklamácie je potrebné zaslať najbližšiemu miestnemu distribútorovi alebo priamo výrobcovi : 
 
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.  
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN), Taliansko  
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com 
 
  
Výrobca písomne alebo faxom potvrdí prípadné prijatie zásahu vykonaného zákazníkom alebo poskyt-
ne usmernenie pre svojich vlastných technikov  . 
 
Akýkoľvek chybný materiál vymenený zákazníkom (povolený výrobcom) sa musí skladovať 120 dní, 
aby výrobca mohol chybný materiál spochybniť alebo overiť. V prípade potreby budú chybné diely 
zaslané späť výrobcovi .  
 
Ak je to potrebné, urobte fotografie chybnej časti a oblasti, kde bol stroj obsluhovaný. Cieľom je zabrá-
niť nepríjemným sporom a zlepšiť kvalitu, záruku a bezpečnosť našich strojov . 
 
 
TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE VÝLUČNÝ A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VYJADRENÉ 
ALEBO PREDPOKLADANÉ. VŠETKY TAKÉTO ĎALŠIE ZÁRUKY, VRÁTANE PREDPOKLADANÝCH 
ZÁRUK O OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, SA TÝMTO VY-
LUČUJÚ. Žiadny zamestnanec, predajca, obchodný zástupca ani iná osoba, ktorá sa snaží konať v 
mene spoločnosti BRAVIISOL DM SRL, nie je oprávnená meniť podmienky tejto záruky alebo 
akýmkoľvek spôsobom preberať v mene výrobcu akúkoľvek zodpovednosť alebo povinnosť, ktorá pre-
sahuje povinnosti spoločnosti BRAVIISOL DM SRL. v rámci tejto záruky.   
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1.5 POPIS PLOŠINY  
1.5.1 Popis plošiny  
S Plošinou myslíme sadu plošín  
- LUI WH 460 
- LUI HD 
- LUI HD WD 
- LUI HD EL 
 
1.5.2 Účel a opis produktu  
Stroj je letecká pracovná plošina s kompaktným rozmerom 
navrhnutá pre ľahkú prácu a pre bezpečnosť operátora. 
Účelom plošiny je priniesť pracovníkom ich nástroje a ma-
teriály potrebné k ich pracovnej pozícii. Bola vyrobená na 
riešenie problémov rôznych používateľov ako: maliari, el-
ektrikári, hydraulickí pracovníci, inštalatérov stropov, prie-
myselnej výroby, pretože musia pracovať vo veľmi 
vysokých výškach (pozri časť 3 „Špecifikácie“) . 
 

Bezpečnosť je našou prioritou . 
Plošina eliminuje potrebu lešenia, zdvíhacích zariadení. 
Ani schody ani stojany. Je možné s ňou ľahko pracovať, 
rýchlo, efektívne a bezpečne . 
 

Jej jedinečný dizajn umožňuje použitie vo veľmi úzkych 
oblastiach. Malé výťahy, úzke vchody, chodby, mezaníny 
a obmedzené pracovné oblasti, to sú len niektoré z 
rôznych miest, na ktorých môže plošina pracovať . 
 

Doprava predstavuje ďalší kľúčový faktor . 
Ľahká, kompaktná a ľahko naložiteľná na dodávky, koľaje 
alebo pikapy, plošinu môže obsluhovať iba osoba . 
 

Výrobca umožnil predĺženie pracovnej plochy (pozrite časť 
3 „Špecifikácie“), takže operátor má väčšiu pracovnú plo-
chu, napriek tomu stojí pevne . 
 

Plošina je vybavená nabíjačkou batérií, ktorá umožňuje 
nabíjať batérie pripojením jednoduchého kábla, aby sa 
zabránilo strate času a práca bola bezpečnejšia .  
 

Charakteristikou zdvíhacieho stĺpa je to, že nevyžaduje 
osobitnú údržbu . 
 
1.5.3 Nesprávne použitie  
Akékoľvek iné použitie, ako je to určené, sa považuje za 
nesprávne . 
 
 
1.5.4 Dôvodne očakávané nesprávne použitie  
Môže sa stať, že niektorí používatelia používajú plošinu 
ako žeriav. Upozorňujeme, že plošina bola navrhnutá iba 
na používanie v súlade s určením a akékoľvek iné použitie 
sa považuje za nevhodné . 
 
1.5.5 Oblasť použitia   
Plošina sa môže používať v uzavretých oblastiach, s 
výnimkou LUI HD WD tie môžu fungovať vonku . 
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ÚVOD DO BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV  
 
Spoločnosť BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL navrhla plošinu 
tak, aby bola bezpečná a spoľahlivá. Je určená na umiestnenie personálu 
spolu so zariadením a materiálmi na leteckých pracovných pozíciách.  
 
Majiteľ/užívateľ/prevádzkovateľ plošiny neprijíma žiadnu zodpovednosť 
za používanie plošiny bez primeraného obdobia odbornej prípravy.  
 
Normy ANSI A92.20-2018 určujú všetky požiadavky všetkých strán, ktoré 
sa môžu podieľať na používaní samohybnej pracovnej plošiny.  
Príručka zodpovednosti A92.22 sa považuje za neoddeliteľnú súčasť tejto 
plošiny a je vložená na miesto plošiny.  
 
Na zaistenie bezpečného používania je potrebné vykonávať časté a 
ročné kontroly pred uvedením do prevádzky, ako je uvedené v oddiele 
6.1 normy ANSI A92.20-2018, v pevne stanovených intervaloch podľa tej 
istej normy v súlade s odporúčaniami spoločnosti Braviisol Divisione Mec-
canica srl vyjadrené v prílohe Používateľskej a asistenčnej príručky.  
 
 

2.2  
KONVENČNÉ SYMBOLY A ICH VÝZNAM  
Počas nahliadnutia do tohto návodu na použitie a údržbu a na samotnej 
plošine nájdete niektoré symboly, farebné kódovacie a signalizačné slo-
vá, ktoré majú konkrétny význam.  
 
BEZPEČNOSTNÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL  
Tento symbol sa používa na upozornenie personálu na potenciálne ne-
bezpečenstvo zranenia osôb. Prísne dodržiavajte všetky bezpečnostné 
správy, ktoré nasledujú za týmto symbolom, aby ste predišli možným zra-
neniam alebo smrteľným úrazom.  
 
NEBEZPEČENSTVO - Biele písmo na červenom pozadí  
Označuje bezprostredne hroziacu nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade 
ak sa jej nevyhnete bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.  
 
VÝSTRAHA — Čierne písmená na oranžovom pozadí  
Označuje potencionálne hroziacu nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade 
ak sa jej nevyhnete bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.  
 
VÝSTRAHA — Čierne písmená na žltom pozadí  
Označuje potencionálne hroziacu nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade 
ak sa jej nevyhnete môže spôsobiť malé alebo stredne ťažké zranenie 
alebo poškodenie vybavenia.  
 
OZNÁMENIE - Biele písmená na zelenom pozadí   
Označuje informácie o údržbe alebo prevádzke  
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VAROVANIE - GENERICKÉ RIZIKO  
Upozorňuje personál zodpovedný za akékoľvek potenciálne 
fyzické poškodenie, ak sa opísaná prevádzka nevykonáva v 
súlade s platnými bezpečnostnými opatreniami .  
 
POZNÁMKA  
Upozorňuje zodpovedný personál na niektoré dôležité alebo 
relevantné informácie.  

 
VAROVANIE  
Upozorňuje zodpovedný personál na niektoré postupy, ktoré 
by mohli spôsobiť ľahké zranenia osôb alebo poškodenie 
stroja, ak sa nerešpektujú .  

 
OPERÁTOR ALEBO VODIČ STROJA  

Týka sa kvalifikovaného personálu, t. j. personálu so špeci-
fickými zručnosťami, keďže operácie sú úplne manuálne a 
preto bude vyžadovať všetku pozornosť vodiča, aby sa za-
bezpečili najlepšie výsledky . 
 
Prevádzkovateľovi je preto prísne zakázané vykonávať 
akúkoľvek činnosť, za ktorú by inak bol zodpovedný 
technik údržby . 

 
TECHNIK ÚDRŽBY  
Kvalifikovaný technik, ktorý môže stroj obsluhovať za 
normálnych podmienok používania a vykonávať všetky po-
trebné zásahy do nastavovania, údržby a opravy mechan-
ických častí. 
Táto osoba však nie je kvalifikovaná na vykonávanie zá-
sahov do elektrických elektrární pod napätím .   

 
ELEKTRIKÁR ALEBO SKÚSENÁ OSOBA  
(Pozrite EN 60204 odsek 3.55 ) 
Kvalifikovaný technik, ktorý môže viesť stroj za normálnych 
podmienok používania a vykonávať všetky zásahy do el-
ektrického nastavenia, údržby a opravy. Táto osoba môže 
pracovať na elektrických skriniach a skriniach pod napätím .  

 
OSOBNÁ OCHRANA  
Keď sa nájde jeden zo symbolov, ktoré sa objavia vedľa 
opisu, musí byť operátor absolútne vybavený 
bezpečnostným odevom kvôli implicitnému ne-
bezpečenstvu .  

 
OPERÁCIE MIMORIADNEJ ÚDRŽBY  
Akýkoľvek zásah údržby vyznačený týmto symbolom sa 
musí požadovať u autorizovaného predajcu Braviisol Divi-
sione Meccanica srl . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04-2020 Rev.01 



05 -2015 Rev.1 2.14 

Časť 2 Bezpečnostné predpisy 

       2.3 
Pred použitím plošiny sa musí operátor ubezpečiť, že : 
• Podlaha, kde bude plošina použitá, je dostatočne 

vyrovnaná (vyrovnaná a bez dier ) 
• Dokáže uniesť váhu (pozrite Kapitola 3 Špecif-

ikácie ) 
• Prostredie je uzavreté a dobre osvetlené  
 
Model stroja LUI HD WD  
S.I.W. sa dá prevádzkovať vonku za dobrých svetelných 
podmienok na rovných a rovnomerných podlahách, keď 
rýchlosť vetra nepresahuje 12,5 m / s . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 
Pracovníci zodpovední za používanie a premiestňovanie 
plošiny musia vždy nosiť pracovné rukavice, 
bezpečnostnú obuv, prilbu a pás . 
 

2.5 
Pokiaľ ide o všetky pohyblivé operácie na zabalenej 
plošine, pozrite si časť 4 . 
V každom prípade musíte : 
 
• Zdvihnite ju s úplne spusteným košom . 

Je absolútne zakázané zdvíhať ju, aj keď trochu, so 
stĺpom, ktorý pracuje  

• Zdvihnite ju maximálne 30 cm nad zemou (pokiaľ 
tam nie sú prekážky ) 

• Pohybujte s ňou veľmi pomaly . 
• Prevádzkovateľ musí dbať na to, aby sa na pre-

pravnej trase nenachádzali žiadne osoby, zvieratá 
ani iné veci a aby na podlahe neboli žiadne diery . 
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2.6  STAV NAPÁJANIA JE „NULOVÝ“ :  
ODPOJENIE ZO ZDROJA NAPÁJANIA  
Pred akýmkoľvek čistením, údržbou a mazaním je po-
trebné uviesť plošinu do stavu nulového napájania, tj : 
 

- Plošina bude úplne spustená (pozri ČASŤ 5) 
alebo v prípade údržby so zapnutým aretačným zariadením 
koša . 
 

- Núdzové tlačidlá boli stlačené  . 
 

- Kľúčový spínač Q2 musí byť odstránený z 
uzemňovacieho modulu a odovzdaný výrobnému 
manažérovi . 
 
 
 
 

 

2.7  
UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU EL-
EKTRICKÝM PRÚDOM  
Iba elektrikár s licenciou môže zasahovať do elektrického 
systému a vykonávať potrebnú údržbu, ale vždy musí uvi-
esť plošinu do stavu nulovej energie. Je absolútne zakáza-
né zasahovať do elektrického systému . 
 
 
 
 

2.8 
Ak sa pri používaní plošiny vyskytne chyba, prosím oka-
mžite stlačte tlačidlo STOP/NÚDZOVÝ STAV . 
Nezabudnite, že tlačidlo STOP/NÚDZOVÝ STAV okamžite 
zastaví všetky pohyblivé časti, takže musíte venovať max-
imálnu pozornosť najmä pri dvíhaní plošiny . 
 
Prečítajte si tiež časť 4 - „Vypnutie“ všetky spôsoby 
zastavenia plošiny . 
 
 
 

 
 
 

P6 

Q3 Q2 

P6 

Q3 
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2.9 
Ak by v prípade mimoriadnych zásahov nebolo možné 
úplne priviesť plošinu na nulový stav napájania, označte 
prebiehajúcu prácu umiestnením značky na plošinu . 

 
2.10 
Nikdy sa neopierajte alebo nesadajte zo žiadneho dôvodu 
na akékoľvek časti plošiny, či už je vo fáze produktívneho 
cyklu alebo v núdzovom stave alebo v stave nulového na-
pájania . 
Operátor musí byť opatrný, fyzicky zdatný a nesmie byť 
pod vplyvom alkoholu alebo drog, ktoré môžu narušiť zrak, 
sluch, pozornosť a reakcie . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11 
Plošinu môžu používať iba vysokokvalifikovaní a vyškolení 
pracovníci, ktorí absolvovali praktický kurz u výrobcu alebo 
v jeho autorizovaných distribučných strediskách, ktoré mu 
umožňujú používať plošinu .  
Okrem toho si musia prečítať a porozumieť všetkým 
bezpečnostným predpisom a obsahu tohto návodu . 
 

2.12 
Údržbu plošiny by mal vykonávať iba vyškolený technik 
údržby alebo elektrický údržbár, ktorý absolvoval praktický 
kurz u výrobcu alebo v jeho autorizovaných distribučných 
strediskách, ktoré mu umožňujú používať plošinu. Okrem 
toho si musia prečítať a porozumieť všetkým 
bezpečnostným predpisom a obsahu tohto návodu . 
 

2.13 
Ak sa plošina nepoužíva, kľúče na riadenie plošiny sa 
vždy odovzdávajú výrobnému manažérovi . 
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2.14 
Používanie, čistenie a údržba musia byť prísne vykonáva-
né, pokiaľ nie je uvedené inak, jedným operátorom a NIK-
DY NIE VIACERÝMI ĽUDMI . 
Operátor musí vždy nosiť všetky ochranné pracovné pros-
triedky. Okrem toho musí : 
- Nosiť odev obtiahnutý na zápästiach. 
- V prípade dlhých vlasov si ich musí zviazať .  
Nikdy nesmie nosiť predmety a/alebo vlajúce a/alebo 
roztrhané odevy (napríklad: náhrdelníky, hodinky, prstene, 
náramky, šály, kravaty atď .). 
 
 
 
 

2.15 
Mikrospínače alebo iné bezpečnostné zariadenia nikdy 
bez žiadneho dôvodu nemanipulujte ani neodpájajte, ani 
nevytvárajte obtok ani ich nepoužívajte na iné účely ako 
tie, ktoré boli stanovené a na ktoré boli nainštalované . 
 
 

2.16 
Pozor Nebezpečenstvo pádu  
Ochranný systém okolo obvodu plošiny je systém ochrany 
proti pádu pre zdvíhacie plošiny s vlastným pohonom 
podľa amerického národného inštitútu pre normalizáciu 
ANSI / SIA  A92.6  
Norma. Je zakázané používať tento stroj bez akýchkoľvek 
častí alebo s odstráneným zábradlím .  
Kotvové úchytky pre tento typ vybavenia sa nemusia 
zhodovať s platnými normami ANSI/SIA . 
NESPRÁVNE POUŽÍVANIE SYSTÉMOV ZA-
BRAŇUJÚCICH PÁDU MÔŽE SPÔSOBIŤ PREVRÁTEN-
IE STROJA, ČO MÁ ZA VÝSLEDOK VÁŽNE PORANENIA 
ALEBO SMRŤ . 
Ak si však miestne úrady alebo iné predpisy vyžadujú 
ukotvovacie body pre upevnenie spojovacích prostriedkov, 
odporúča sa používať ukotvovacie body na tomto stroji iba 
na zaistenie pracovnej polohy osôb.  
Dĺžku ukotvenia musí určiť prevádzkovateľ/vlastník, aby 
obmedzil prevádzkovateľa na hranice v rámci systému zá-
bradlia . 
 
 

2.17 
Pri používaní plošiny je správna poloha, v ktorej musí 
operátor stáť, pred ovládacím panelom . 
Od tohto okamihu môže operátor pozorovať operačný 
priestor plošiny a v prípade, že je to potrebné, odvracať od 
nebezpečia vystavené osoby . 
Je prísne zakázané vykláňať sa z parapetu plošiny . 
 

2.18 
Pamätajte na to, že po každom čistení, mazaní, nastavo-
vaní a údržbe musia byť všetky bezpečnostné zariadenia 
obnovené a všetky bezpečnostné kryty musia byť znovu 
namontované a/alebo zatvorené . 
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Na konci údržby alebo opravy pred uvedením plošiny do 
prevádzky overte, či v priestoroch obsahujúcich časti v 
nezostali žiadne nástroje, handry alebo iné materiály . 
 
 
 

2.20 
Prvá inštalácia musí byť vykonaná výrobcom a je prísne 
zakázané vykonávať akýkoľvek neoprávnený zásah . 
 
 
 
 
 
 

2.21 
Pred použitím stroja musí operátor skontrolovať všetky činno-
sti popísané v časti 6 „Prevádzka ”.  
 
 

2.22 
Pozor - Riziko pádu  
Je zakázané : 
- Pustiť na plošinu viac ako 1 človeka (okrem modelov LUI 
WH 460 kde môžu ísť dve osoby). 
- prekročiť limity, pre ktoré je plošina certifikovaná a/alebo 
prednastavená (pozri časť 3). 
- Na opätovné zdvíhanie dlážky podlahy použite stojany, 
schodiská, mosty alebo akékoľvek iné prostriedky. 
- Operácie nakladania a vykladania pri zdvihnutej plošine  
Je absolútne zakázané nakladať tovar do koša z hornej 
polohy  
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2.23 
Do dvoch metrov od plošiny sa oblasť považuje za ne-
bezpečnú. Prevádzkovateľ sa musí uistiť, že v tejto oblasti 
nie sú exponovaní žiadni stojaci alebo prechádzajúci 
ľudia, zvieratá, veci a že v dolnej časti plošiny (na zemi) 
ani vo vyšších výškach neexistujú prekážky (ako spo-
jovacie tyče, stĺpy, tyče alebo iné vzdušné bariéry ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.24 
Prevádzkovateľ musí neustále vykonávať údržbárske prá-
ce (časť 9 ) 
 

2.25 
Keď ste na plošine, nikdy sa nepripevňujte k susednej 
štruktúre . 
 

2.26 
Pozor - Nebezpečenstvo pádu   
Pred použitím sa uistite, že vstup na plošinu je dobre zat-
vorený . 
 

2.27 
Pozor - Riziko prevrátenia   
Počas pohybov vpred alebo vzad musí operátor neustále 
zabezpečovať, aby sa tam nenachádzali žiadne expono-
vané osoby, a okrem toho sa musí tiež uistiť, že podlaha 
je čistá, bez dier, poklesov, sklonov alebo predmetov . 
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Dodatočné zaťaženie plošiny NESMIE: 
- Prekročiť limit pracovného zaťaženia (Pozri časť 3, 
Špecifikácie) 
- Trčať z koša, ale musí byť dobre vyvážená . 

 
2.29 
Používanie plošiny ako žeriavu je prísne zakázané   
 

2.30 
Prevádzkovateľ musí mesačne kontrolovať stav dotiahnu-
tia VŠETKÝCH skrutiek, a ak je to potrebné, vymeniť ich 
(časť 9.8 Údržba ). 

 
2.31 
Pozor Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom .  
Je zakázané používať plošinu v blízkosti nechránených 
elektrických vedení . 
Plošina a plot nie sú elektricky izolované . 
 
Dodržiavajte vzdialenosť najmenej 3 m (10 stôp) medzi 
stranami stroja a cestujúcimi, s relatívnymi nástrojmi a 
zariadením, a elektrickým vedením alebo zariadením 
vybaveným elektrickým nábojom do 50 000 voltov . 
 
Minimálnu bezpečnú prevádzkovú vzdialenosť je možné 
znížiť prítomnosťou izolačných bariér na zabránenie kon-
taktu a ak sú tieto bariéry nastavené na napätie chránen-
ého elektrického vedenia . 
 
Bariéry by nemali byť súčasťou stroja ani k nemu byť pri-
pojené . 
 
Minimálna bezpečná prevádzková vzdialenosť by sa mala 
znížiť v rámci poskytnutých prevádzkových rozmerov izo-
lačnej bariéry . 
Túto vzdialenosť by mala určiť kvalifikovaná osoba v sú-
lade s nariadeniami spoločnosti, miestnymi a vládnymi 
predpismi o vykonávaní práce blízko zariadení pod napät-
ím . 
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ROZSAH NAPÄTIA 
(Z FÁZY DO FÁZY)  

MINIMÁLNE PREVÁDZ-
KOVÉ BEZPEČNOSTNÉ 
VZDIALENOSTI M (ST) 

Od 0 do 50 kv 3 (10) 

Od viac ako 50 kv do 200 kv 5 (15) 

Od viac ako 200 kv do 350 kv 6 (20) 

Od viac ako 350 kv do 500 kv 8 (25) 

Od viac ako 500 kv do 750 kv 11 (35) 

Od viac ako 750 kv do 1000 kv 14 (45) 

POZNÁMKA: Tieto minimálne prevádzkové bezpečnostné vzdialenosti sa 
majú uplatňovať okrem prípadov, keď sú podnikové, miestne alebo vládne 
predpisy prísnejšie. 
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NEMEŇTE POLOŽKY KRITICKÉ PRE STABILITU PLOŠINY ZA 
VÝROBKY S RÔZNYMI HMOTNOSŤAMI A OSOBITOSŤAMI . 
Celková hmotnosť batérie: 42 kg (LUI HD na každú batériu 21 kg); 60 
kg (LUI HD WD na každú batériu 30 kg); 120 kg (LUI WH 460 na 
každú batériu 30 kg). 
Na výmenu všetkých poškodených alebo opotrebovaných častí používajte 
iba originálne náhradné diely. 
 
 

2.33 
Bezpečnostné zariadenia použité na plošine sú: 
2.34 
Úmyselne nemanipulujte s ani nepoškodzujte bezpečnostné clony, 
koncové spínače ani neodstraňujte či neskrývajte výstražné štítky. V 
prípade poškodenia alebo nečitateľnosti štítkov ihneď požiadajte o ich 
výmenu. 
  
2.35 
Je zakázané vykonávať provizórne opravy len kvôli práci. 
 

2.36 
plňujúce informácie (len pre stroje s CE štítkom ) 
Nasledujúce informácie sa poskytujú v súlade požiadavky Európskej 
smernice o strojových zariadeniach 200/42/ES a vzťahujú sa výlučne na 
strojové vybavenie ES . 
 
Pokiaľ ide o elektrické stroje, úroveň stáleho akustického tlaku (meranie 
A) je v súlade s plošinou nižšia ako 75 dB (A ). 
 
Celková hodnota vibrácií, ktorým je vystavený systém paže a ramena, 
nepresahuje 2,5 m / s ^ 2. Vážená maximálna stredná kvadratická hod-
nota váženého zrýchlenia v celom predmetnom tele nepresahuje 0,5 m / s 
^ 2 . 
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2.37 
V prípade potreby výmeny opotrebovaných a/alebo poškodených častí 
používajte výlučne originálne náhradné diely . 
 

2.38 
Na konci práce je zakázané opustiť plošinu v potenciálne nebezpečných 
oblastiach, takže ju uveďte do stavu nulovej energie. 
 

2.39 
Pozor - nebezpečenstvo znečistenia  
Na konci životnosti plošiny ju nevyhadzujte do prostredia, ale ju pošlite 
oprávneným firmám zaoberajúcim sa odpadom alebo priamo výrobcovi, 
ktorý vám dá písomné pokyny. V každom prípade pred vyhadzovaním z 
plošiny odstráňte olej (časť 11), batérie (časť 10), zastavte všetky pohy-
blivé časti a presuňte ju (časť 4 ). 



2.23 

Časť 2 Bezpečnostné predpisy 

       

05 -2015 Rev.1 

 
 

 
 

1 Tlačidlo núdzového zastavenia  
 

2 Zariadenia na zastavenie koša   
 

3 Gumový nárazník       
 

4 Blikajúce / akustické zariadenie  
 

5 Zariadenie na snímanie sklonu    
 

6 Manuálny núdzový pokles  
 

7 Tyč na blokovanie koša  

8 Zdvíhacie zariadenie pre núdzovú ručnú mani-
puláciu (štandard 8a; 8b voliteľné ) 
 

9 Upevňovacie a zdvíhacie body     
 

10 Systém ochrany otvorov   
 

11 Systém preťaženia   
 

12 Koncový spínač  
 

13 Kľúčový spínač   

LUI HD 

1 

1 

9 

10 

4 

6 

13 

5 
12 

2 

7 
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N° 
 

ANSI/ES POPIS   

001 Predpis na bezpečné používanie plošiny VAROVANIE  

001 Menovité pracovné zaťaženie, bočné zaťaženie, menovitý počet cestujúcich  

001 VAROVANIE nevymieňajte komponenty kritické pre stabilitu + celkovú hmotnosť batérie  

001 VÝSTRAHA - Celková hmotnosť batérií  

001 Súlad s ANSI - oddiel 4  

001 VÝSTRAHA: vstup zatvorte pred prevádzkou plošiny/zábradlia  

001 NEBEZPEČENSTVO riziko prevrátenia  

002 NEBEZPEČENSTVO - Stroj nie je elektricky izolovaný - predpisovanie vzdialeností od el-
ektrického vedenia  

002 VAROVANIE - Pred každým použitím skontrolujte zoznam  

002 Vyžaduje sa oznámenie o kontrolách  

002 VAROVANIE - nevymieňajte komponenty bez písomného súhlasu výrobcu  

003 EBEZPEČENSTVO menovité pracovné zaťaženie, bočné zaťaženie, menovitý počet 
pasažierov  

005 VAROVANIE: Batérie produkujú výbušný plyn. Batérie nabíjajte v dobre vetraných priestoroch . 
(..) 

009 Núdzová nálepka  

010 Nálepka s kotviacim úchytom na šnúrku  

011 Bod pre vysokozdvižný vozík  

012 Manuálne vnútri  

013 Stop-Núdzový stav  

001 CE 002 CE  001  ANSI  002  ANSI  

012  ANSI / CE 011  ANSI / CE 010  ANSI / CE 

04-2020 Rev.01 
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013 CE  003 CE 009  ANSI / CE  003 ANSI  005 ANSI 

1 

2 

3 

6 

4 

5 

7 

8 

04-2020 Rev.01 

JE ZAKÁZANÉ 
ZDRŽIAVAŤ SA V 

PREVÁDZKOVEJ OBLAS-
TI STROJA 

NEBEZPEČENSTVA  
LEN NA VNÚTORNÉ POUŽITIE 
-BOČNÉ ZAŤAŽENIE = 446 N 
-MENOVITÉ PRACOVNÉ ZAŤAŽENIE = 396 
LIBIER 
- MENOVITÝ POČET OBYVATEĽOV = 2  

VAROVANIE  
BATÉRIE PRODUKUJÚ VÝBUŠNÝ PLYN. 
NABÍJAJTE BATÉRIE V DOBRE VETRANOM 
PRIESTORE 
NEVYSTAVUJTE ISKRÁM ALEBO PLAMEŇOM 
 
AKÉKOĽVEK ÚPRAVY NA TOMTO STROJI BEZ 
VÝSLOVNÉHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU VÝROB-
CU SÚ ZAKÁZANÉ. 
NENAHRÁDZAJTE POLOŽKY DÔLEŽITÉ PRE 
STABILITU STROJA POLOŽKAMI S ODLIŠNOU 
HMOTNOSŤOU ALEBO ŠPECIFIKÁCIOU. 
Celková hmotnosť batérie: 42 kg – 92,5 libier (každá 
batéria 21 kg / 46,3 libier)  

NÚDZOVÉ ZASTAVENIE  
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       3.1 ŠPECIFIKÁCIE STROJA  
LUI HD 

MODEL 

 
LUI HD 

  
LUI HD WD LUI HD EL 

ROZMERY  

Pracovná výška C 4900 mm - 16 ft  6040mm - 19.3ft 

Výška plošiny A 2900 mm -  9 ft 6 in  4040mm - 12.8ft   

Výška zloženej H 1747 mm - 5 ft 7 in  2870mm - 9.4ft  

Dĺžka v zloženom stave G 
Dĺžka s predĺž. koša E 

1192mm - 3 ft 10 in /1700mm -5 ft 6 in  1200mm - 3ft 11in 

  
Šírka F 760 mm - 2 ft 5 in   

Svetlá výška 60 mm - 2.3 in   

Svetlá výška s nakladacím zariadením 180 Kg - 397 lbs  140 Kg - 308lbs 

  
Nosnosť plošiny s predĺž. koša 1036 mm - 3 ft 5 in   

Dĺžka plošiny D 630 mm - 2 ft 

  
Maximálna rýchlosť vetra 

Nula - len na použitie v 
interiéri  12,5 m/sec 

Nula - len na použitie v 
interiéri  

Vstupný schod B 400 mm 1 ft 3 in  

Menovitý počet pasažierov 1 1 1 

VÝKONNOSŤ           

Rýchlosť jazdy v zloženom stave 3 Km/h - 1.9 mph  

Rýchlosť jazdy v zdvihnutom stave 0.6 Km/h - 0.35 mph  

Vnútorný polomer otáčania NULA  

Vonkajší polomer otáčania 1050 mm  - 3 ft 5 in   

Stúpavosť 35%  Nepovolená  

Zvýšenie/zníženie rýchlosti 16/21 sec  

Výkon           

Zdroj energie 110/220 V ca, 24V cc  

Batérie N 02, 12V 85Ah@20h  

Objem hydraulického systému 4 lt / 1.05 gal  

  
Hmotnosť (bez zaťaženia) 530Kg-1168 lbs 560 Kg-1234 lbs 595 Kg-1311 lbs 

 Súlad s normou Ansi A92.6, zhoda s CE , AS1418.10 (int)  

04-2020 Rev.01 
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Motory pre presuny Watt 500; Volt24; Nm 1.33; F.F. 1; RPM 3600; Ah26; IP 
54; ÚLOHA S2;Brzda 24V +6/-10% stabilizovaná 

Prevodovka MRIV 50 U03A; PW 1400 min-1: 0,27 Kw; Speed: i=56;  

Čerpadlo 2200W; 24V; 105 Ah; 2100 RPM; Nm 9.09; IP 20; F.F. 1 

Elektromagnety na blokovanie kolies 18W; 24V; IP 40 

Zadné hnacie kolesá mm 300x90 

Riadenie Jednoručný pákový ovládač 

Pneumatiky Pevná guma bez označenia 

Hydraulický olej Minerálny olej ROLOIL LI22 HIV 

Filter  90 μ 

Tlak oleja 50 barov 

Pomalý posun m/min 8,5 

  

Rýchly posun m/min 40 

Zdvíhanie m/min 5 

Hluk 75 dB(A) 
  

LUI HD – LUI HD WD 

04-2020 Rev.01 
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       3.2 ŠPECIFIKÁCIE STROJA  
LUI WH 460  

MODEL LUI WH 460 

ROZMERY  

Pracovná výška                            C 6620mm- 21 ft 8 in 

Výška plošiny                                A 4620mm -  15 ft  2 in 

Výška v zloženom stave               H 1850mm - 6 ft  

Dĺžka v zloženom                         G/  
stave Dĺžka s predĺž. Koša           E 

1659mm - 5 ft 5.36 in /  
2376mm - 7 ft 10 in 

Šírka                                             F 760mm - 2 ft 5 in  

Svetlá výška  65mm - 2.56 in  

Nosnosť plošiny s predĺž. koša   
280 Kg - 617 lbs  

Dĺžka plošiny            D 1560mm - 5 ft  

Dĺžka plošiny             I 680mm - 2ft 3 in  

Maximálna rýchlosť vetra  nula- len na vnútorné použitie 

Vstupný schod                                 B 340mm - 1 ft 3 in  

Menovitý počet pasažierov  2 

VÝKONNOSŤ    

Rýchlosť jazdy v zloženom stave 3,2 Km/h - 1.98 mph  

Rýchlosť jazdy v zdvihnutom stave 0.6 Km/h - 0.35 mph  

Vnútorný polomer otáčania ZERO zero  

Vonkajší polomer otáčania 1345mm  - 4 ft 4 in  

Stúpavosť 35% 

Zvýšenie/zníženie rýchlosti 26/15 sec   

VÝKON  

Zdroj energie 110/220 V ca, 24Vcc 

Batérie N 04, 6V 240Ah 5h   

Objem hydraulického systému 12 lt / 3.17 gal  

Hmotnosť (bez zaťaženia) 1250 Kg-2755lbs 

Súlad s normou Ansi A92.6, zhoda s CE , 
AS1418.10 (int) 

04-2020 Rev.01 
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Serie LUI WH 460  

MODEL LUI WH 460 

Motory prekladu 1200 wattov; 24 Voltov; Nm 3,2; 
F.F. 1; RPM 3600; Amp65; IP 

20; DUTY S2 

Prevodové motory / reduktor MRIV 63 U03A; PW 1400 min-1: 
0,74 Kw;  i=63.6; 

Čerpadlo 2000W; 24V; 150 Ah; 2250 
RPM; Nm 8; IP 54; 

Elektromagnet pre zablokovanie 
kolies 

18W; 24V; IP 40 

Zadné trakčné kolesá mm 350x100 

Systém navádzania Proporcionálny joystick 

Kolesá Pevná guma nezanechávajúca 
stopy 

Hydraulický olej Minerálny olej ROLOIL 
LI22 HIV 

Filter Vnútorný filter 90 μ 

Tlak oleja 65 bar 

Znížená rýchlosť m/min 10 

Normálna rýchlosť m/min 50 

Rýchlosť zdvihu m/min 10 

Hluk 75 dB(A) 
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       3.3 TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE  
LUI HD EL 

MODEL LUI HD EL 

ROZMERY  

Pracovná výška mm 5900 -  

Výška plošiny mm 3900 -   

Výška v zloženom stave mm 2870 -  

  
Dĺžka v zloženom stave 

mm 1215 -  

Šírka mm 760 -  

  
Nosnosť plošiny 140 Kg -  

Šírka plošiny mm 680 -  

  

 Maximálna rýchlosť vetra 

NULA 
  

AK JE SÚPRAVA PREDĹŽENIA NAMON-
TOVANÁ NA STROJI, MÔŽE SA POUŽÍVAŤ 

IBA VO VNÚTRI 

LUI HD EL 

04-2020 Rev.01 
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4.1 ÚVOD DO DOPRAVY  
A MANIPULÁCIE 
  
4.1.a 
Pozor nebezpečenstvo pomliaždenia, nárazu a oderu                                                                           
Personál poverený manipuláciou s plošinou si musí prečítať a 
pochopiť bezpečnostné požiadavky uvedené v záhlaví tohto 
návodu (pozri časť 2). 
Je potrebné nosiť pracovné rukavice, prilbu a bezpečnostnú obuv. 
  
4.1.b 
Bez ohľadu na počet osôb, ktoré sa podieľajú na manipulácii s 
plošinou, vždy tam musí byť zodpovedná osoba.  
  
4.1.c 
Pred prepravou plošiny sa uistite, že podlaha je rovná a bez 
otvorov. 
  
4.1.d 
Skôr ako začnete, prečítajte si celú 4. časť, aby ste boli včas 
pripravení na každú možnosť. 
  
4.1.e 
Vyčistite oblasť, kde bude plošina umiestnená, aby ste predišli 
pošmyknutiu, zakopnutiu alebo pádu. 
  
4.1.f 
Plošina sa môže vyložiť 4 rôznymi spôsobmi: 
1 - Vysokozdvižným vozíkom s vhodnou nosnosťou (pozrite si 
časť 3 Špecifikácie alebo označenie vozidla hmotnosť), pozrite si 
oddiel 4.2. 
2 - Použitím nakladacieho/vykladacieho zariadenia a vhodnej 
súpravy rámp, pozrite si oddiel 4.3. 
3 - Použitím nájazdov na nakladanie a vykladanie a nákladného 
navijaka, pozrite si oddiel 4.4. 
4 - Presunutím plošiny pomocou žeriavu, pozrite si oddiel 4.5 . 

 
4.1.g 
Nebezpečenstvo pomliaždenia a prevrátenia 
Preprava je nebezpečná, preto ju musí operátor vykonávať veľmi 
pomaly, musí byť veľmi opatrný a musí sa ubezpečiť, že sa v blíz-
kosti nenachádzajú osoby, zvieratá ani iné predmety . 

 
4.1.h 
Nebezpečenstvo znečistenia  
Nevyhadzujte obal do životného prostredia, ale separujte 
rôzne druhy materiálu (kartón, drevo, oceľ, polyuretán atď.), 
ktoré ho tvoria. Potom ho musíte odovzdať na likvidáciu 
(podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa plošina použí-
va ). 
 
4.1.i 
Keď je plošina je na nákladnom automobile, skontrolujte, či 
pri nej nie sú žiadne hadice alebo káble, ktoré by mohli pre-
kážať vidliciam . 
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4.2 POSTUPY VYKLÁDKY/NAKLÁDKY PLOŠI-
NY POMOCOU VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA  
 
4.2.a 
Plošina môže byť dodaná : 
4.2.a1-  zabalená v debni na palet  
4.2 a2 – zabalená do celofánu na palete  
4.2.a3 – zabalená do celofánu bez palety  
 
 
 
 

4.2.a1 - Zabalená v debni na palete  
Pri vykladaní plošiny v debni na palete pomocou vysoko-
zdvižného vozíka postupujte takto : 
 
-Zasuňte vidlice vysokozdvižného vozíka do palety . 
-Veľmi pomaly zdvihnite debnu o približne 10 alebo 20 cm 
a … 
- Uistite sa, či v okolí nie sú žiadne vystavené osoby, po-
tom debnu zložte z nákladného automobilu alebo nádoby 
a položte na zem . 
 

- Nebezpečenstvo porezania   
Po položení na zem si operátor musí navliecť rukavice 
odolné proti porezaniu a pomocou vhodného nástroja 
demontovať veko  
-Odskrutkujte skrutky na stene a odstráňte 4 steny . 
 

- Nebezpečenstvo znečistenia   
Obal nevyhadzujte do životného prostredia, ale požiadajte 
schválené organizácie o jeho likvidáciu, prípadne ho 
uschovajte na ďalšiu prepravu . 
-Vytiahnite vidlice z palety a … 
-Zasuňte vidlice do určených otvorov plošiny . 
-Uistite sa, či v okolí nie sú žiadne vystavené osoby, a 
veľmi pomaly plošinu zdvihnite o približne 10 alebo 20 cm 
a preneste ju do blízkosti oblasti použitia . 
-vyloženie plošiny v debne na palete pomocou vysoko-
zdvižného vozíka je dokončené . 
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4.2.a2  - Zabalená do celofánu na palete  
 
Pri vykladaní plošiny zabalenej do celofánu na palete po-
mocou vysokozdvižného vozíka postupujte takto : 
 
-Zasuňte vidlice vysokozdvižného vozíka do palety . 
-Veľmi pomaly zdvihnite plošinu o približne 10 alebo 20 cm 
a  … 
-Dávajte pozor, aby v okolí neboli žiadne vystavené osoby, 
potom plošinu zložte z nákladného automobilu alebo 
nádoby a položte na zem . 
 
Nebezpečenstvo porezania  
Operátor musí nosiť rukavice odolné proti porezaniu  
 
-Vytiahnite nožnice a odrežte malé pásky  
-Vždy dávajte pozor, zdvihnite plošinu veľmi pomaly o asi 
10 alebo 20 cm a preneste ju do blízkosti oblasti použitia . 
- vyloženie plošiny v debne na palete pomocou vysoko-
zdvižného vozíka je dokončené  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.a3 - Zabalená do celofánu bez palety  
Pri vykladaní plošiny zabalenej do celofánu pomocou 
vysokozdvižného vozíka postupujte takto : 
 
-Zasuňte vidlice do určených otvorov plošiny . 
-Veľmi pomaly zdvihnite plošinu o približne 10 alebo 20 cm 
a  … 
-Dajte pozor, aby v oblasti neboli žiadne vystavené osoby, 
potom plošinu zložte z nákladného automobilu alebo 
nádoby a položte v oblasti použitia . 
- vyloženie plošiny zabalenej do celofánu pomocou vysok-
ozdvižného vozíka je dokončené . 
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4.3 POSTUP NAKLADANIA/VYKLADANIA PLOŠINY S 
POUŽITÍM RÁMP A NAVIJAKA (PRE LUI WH 460; LUI HD; 
LUI HD WD) 
  
4.3.a 
Ak chcete vykonať postup nakladania/vykladania plošiny 
pomocou rámp a navijaka, postupujte takto: 
  
Pozor nebezpečenstvo porezania 
Obsluha musí používať rukavice odolné proti prerezaniu 
 
- Vezmite nožík 
 
- Odstráňte celofán a dávajte pozor, aby ste si neporanili ruky a 
nepoškodili plošinu.  
  
- Výstraha Nebezpečenstvo pošmyknutia  
Odstráňte celofán a ihneď ho vyhoďte do špeciálnych nádob na 
odpad. 
  
4.3.b Umiestnenie vykladacích rámp 
- Zaobstarajte si vhodné nakladacie a vykladacie rampy 
schválené výrobcom na udržanie hmotnosti plošiny, iné typy nie 
sú povolené (pozrite časť 3 Technické vlastnosti). 
  
- Umiestnite nakladacie/vykladacie rampy a pripevnite ich k 
dopravným prostriedkom pomocou skrutky a ak je to možné, 
medzi ne pomocou rozperiek, aby bol zostup bezpečnejší a 
stabilnejší. 
  
- Dajte si pozor na všeobecné nebezpečenstvá 
Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby: 
  
- Platforma bola úplne znížená, 
  
- V manévrovacom priestore neboli vystavení ľudia, zvieratá ani 
veci, 
  
- Podlaha bola rovná (bez dier) a dobre vyčistená. 
  
4.3.c 
Vezmite hák navijaka a vložte ho (uistite sa, že je dobre 
upevnený) do príslušných sedadiel plošiny s dobre vytiahnutým 
lanom. 
  
Uvoľnite tlačidlo Stop/Núdzové tlačidlo Q3 a/alebo P6. 
  
4.3.d 
Otočte kľúčom zapaľovania Q2 doprava (príslušná kontrolka 
svieti pri systéme ZAPI), aby ste aktivovali ovládanie zospodu. 
Do 30 sekúnd stlačte súčasne dve tlačidlá Q9 a Q10 , kým 
nezačujete uvoľnenie elektrobrzdy „KLIKNUTIE“ a nezačne 
blikať svetlo koša aj vozíka so systémom ZAPI (od tohto 
momentu sú elektrobrzdy vypnuté) .  
Pri systéme TRIONIC sa informácie budú zobrazovať na displeji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q2 
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4.3.e 
Pozor nebezpečenstvo prevrátenia 
Na rampách postupujte veľmi pomaly a skontrolujte, či sú obe 
kolesá správne orientované. 
 
4.3.f 
Manuálne položte plošinu na rampy a... 
  
4.3.g 
... veľmi pokojne spustite navijak, aby ste posunuli plošinu a/
alebo ju priblížili k nakladacej a vykladacej rampe. 
  
4.3.h 
Po manipulácii a/alebo vyložení z rámp vypnite navijak. 
  
  
Stlačte tlačidlo Stop/Núdzové tlačidlo Q3 a/alebo P6 
a otočte kľúč zapaľovania Q2 na “0”. 
  
4.3.i 
Odstráňte nakladacie a vykladacie rampy z dopravného 
prostriedku. 
  
4.3.l 
Postup nakladania/vykladania plošiny pomocou rámp a navijaka 
je ukončený.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q2 
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4.4 POSTUP NAKLADANIA/VYKLADANIA 
PLOŠINY POMOCOU ŽERIAVU 
 
4.4.a 
Pri nakladaní/vykladaní plošiny pomocou žeriavu postu-
pujte takto : 
 
4.4.b 
Nebezpečenstvo porezania  
Operátor musí nosiť rukavice odolné proti porezaniu  
 
-Zoberte si nožnice  
-Odstráňte celofán, pričom dajte pozor, aby ste si ne-
poranili ruky a nepoškodili plošinu. 
 

- Nebezpečenstvo pošmyknutia  
Odstráňte celofán a okamžite ho vyhoďte do vhodných 
nádob na špeciálne odpadové materiály . 
 
4.4.c 
Nebezpečenstvo pomliaždenia  
Pred použitím reťazí a pásov na premiestnenie plošiny ich 
skontrolujte, aby ste sa uistili, že nie sú poškodené . 
 
Uistite sa, že sú bezpečne pripevnené k háku žeriavu a že 
žeriav môže prenášať hmotnosť plošiny (pozrite si časť 3 
„Špecifikácie ”). 
 
Státie v nebezpečnej zóne je prísne zakázané, keď sa 
plošina prenáša žeriavom !! 
Minimálna bezpečná vzdialenosť musí byť 3 metre . 
 
4.4.d 
Skontrolujte, či je stlačené tlačidlo zastavenia/núdzového 
zastavenia Q3 a/alebo P6 . 
Vyberte tlačidlový panel a zoberte ho do koša . 
 
4.4.e 
Vložte reťaze alebo pásy do zdvíhacích bodov podvozku  
 
4.4.f 
Špičku reťazí alebo pásov prevlečte dovnútra koša a 
všetky ich zaistite k háku žeriava . 
 
4.4.g 
Preneste plošinu a kontrolujte, či v blízkosti nie sú 
vystavené žiadne osoby alebo zvieratá, až kým nebude 
položená na zem . 
 
4.4.h 
Zopakujte všetky operácie popísané vyššie v opačnom 
poradí . 
 
4.4.i 
Postup nakladania/vykladania plošiny pomocou žeriavu je 
dokončený . 
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4.5 MANUÁLNA NÚDZOVÁ MANIPULÁCIA 
PRE   

LUI WH 460; LUI HD; LUI HD WD; LUI HD EL.  
  
4.6.a 
Vytiahnite tlačidlo zastavenia/núdzového zastavenia Q3 a/
alebo P6 . 
 
 

4.6.b 
Otočte doprava kľúčom zapaľovania Q2 (svieti), aby ste 
aktivovali ovládanie zdola . 
Do 30 sekúnd stlačte súčasne obe tlačidlá Q9 a Q10 
(šípka doľava a doprava), kým nezačujete „KLIKNUTIE“ 
na uvoľnenie elektrickej brzdy a obidve svetlá koša a 
podvozku nezačnú blikať so systémom ZAPI (od tohto 
okamihu sú elektrické brzdy deaktivované ). 
Pri systéme TRIONIC sa na displeji objaví text  
 
 

4.6.c 
Ručne umiestnite plošinu do vopred pripravenej oblasti 
opravy . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P6 

Q3 

Q2 
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OVLÁDACÍ PANEL A JEHO POPIS  
Pozemné moduly a ovládacie skrinky môžu byť rôzne umiestnené, prispôsobené alebo môžu mať iné 
zloženie, dokonca môžu byť rozdelené do rôznych panelov alebo spojené do jedného bloku . 
 
Znázornené usporiadanie zobrazuje úplné verzie .  
V každom prípade ak sa ovládací prvok líši od zobrazenej schémy, vždy je na ňom napísaná funkcia, 
na ktorú sa vzťahuje . 
 
POZNÁMKA  
Ďalšie informácie o schéme nájdete v referenčnej schéme nainštalovanej plošiny . 
 
 
P - OVLÁDACIA SKRINKA PLOŠINY  
 
P1 - Aretačné zariadenie kolies :  
Posunutím voliča doprava alebo stlačením príslušného tlačidla sa aktivuje aretačné zariadenie kolies, 
ktoré umožní jazdu vozidla len po priamke v oboch smeroch . 
 
Rozsvietená LED kontrolka znamená, že aretačné zariadenie kolies bolo aktivované . 
Vypnutá LED kontrolka znamená, že zariadenie je deaktivované, čo umožňuje riadiť vozidlo akým-
koľvek smerom . 
 
P2 - Tlačidlo režimu zdvíhania/spúšťania  
Rozsvietená LED kontrolka znamená, že bola vybraná funkcia zdvíhania/spúšťania . 
Vypnutá LED kontrolka znamená, že nebola vybraná funkcia zdvíhania/spúšťania . 
.   
P3 - Tlačidlo režimu trakcie  
LED ON indicates that the drive function has been activated. 
Vypnutá LED kontrolka znamená, že funkcia pohonu nebola aktivovaná . 

 

5.1 OVLÁDACÍ PANEL 

LUI WH 460;  
LUI HD;  

LUI HD WD;    
LUI HD EL 
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P2 

P3 
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P4 - Ukazovateľ stavu batérie  
Je to svetelný displej s 10 stĺpcami, ktorý upozorňuje na stav nabitia batérie . 
Rozsvietená LED kontrolka označuje minimálnu úroveň nabitia batérie, zatiaľ čo 10 LED kontroliek oz-
načuje úplné nabitie . 
 
P5 - Režim ovládacej páky  
Pákový ovládač ovláda jazdu vozidla, ako aj zdvíhanie a spúšťanie plošiny . 
 
Na pákovom ovládači je aktivačná páka (P5a), ktorá sa používa na pohyb plošiny . 
Musí sa stlačiť vždy, keď sa pohybuje pákovým ovládačom, a po stlačení sa aktivuje zvukový signál . 
 
V režime zdvíhania uvoľnenie pákového ovládača zastaví plošinu počas fázy zdvíhania alebo 
spúšťania. Rýchlosť pohybu je úmerná a je riadená pohybom pákového ovládača. Keď je kôš v dolnej 
polohe, rýchlosť sa môže zvýšiť aj pomocou voliča rýchlosti (P7 ). 
Po zdvihnutí koša rýchlosť automaticky prejde na bezpečnú nízku rýchlosť . 
 
P6 - Tlačidlo núdzového zastavenia  
Ak bude plošina pracovať nesprávne alebo bude naliehavo potrebné zablokovať všetky pohyby vozidla, 
stlačte toto tlačidlo, aby ste odpojili napájanie. Ak je tlačidlo deaktivované, nespustí plošinu, ale aktivuje 
prívod napätia . 
 
P7 - Volič rýchlosti   
Postupným pohybom voliča doprava sa zvýši rýchlosť jazdy v rámci limitov stanovených výrobcom . 
Postupným pohybom voliča doľava sa bude postupne znižovať rýchlosť jazdy . 
 
Aktuálne zvolená rýchlosť je zobrazená na LED displeji 5 (P4 ). 
 
Rozsvietená LED kontrolka zodpovedá nastaveniu nižšej rýchlosti, zatiaľ čo päť rozsvietených LED 
kontroliek znamená, že bolo zvolené nastavenie vyššej rýchlosti . 
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Q - ZEMNÝ MODUL  
Keď je vybratý pozemný modul, automaticky sa vylúči ovládací panel platformy  
 
Q1 - DISPLAY 
Toto je hlavný displej riadiaceho systému a zobrazuje užitočné informácie o stave systému, ako aj diag-
nostické informácie, ak systém zistí problém s vozidlom .  
 
KLÁVESOVÝ SPÍNAČ POLOHY Q2 - 3  
Otočený doľava umožňuje iba príkazy z ovládacieho panela na doske platformy (pre LUI WH 460, LUI 
HD e LUI HD WD e LUI HD EL.  Rozsvieti LED Q1l) 
Keď je otočený doprava, povoľuje iba príkazy z pozemného modulu podvozku (pre LUI WH 460, LUI HD 
e LUI HD WD e LUI HD EL  Rozsvieti LED Q1m) 
V strednej polohe vypne každý kontakt . Prevádzkovateľ musí kľúč odobrať a dať ho osobe zodpoved-
nej za bezpečnosť . 
 
Q3 - TLAČIDLO NÚDZOVÉHO ZASTAVENIA   

Po stlačení okamžite zastaví všetky fázy plošiny . 
Ak je zdvihnutá, NEREŠTARTUJE plošinu, ale umožňuje zapnutie napätia . 
 
Q4 - TLAČIDLO URČENÉ NA VÝLUČNÉ POUŽITIE VÝROBCOM ALEBO VYŠKOLENÝMI A KVALIFIKO-
VANÝMI TECHNIKMI  
Q5 - ŠÍPKA HORE  
Toto tlačidlo funguje iba vtedy, keď je kľúčový prepínač Q2 otočený doprava . 
Jeho stlačením a podržaním toto tlačidlo umožňuje zdvihnutie koša . 
 
Q6 - ŠÍPKA DOLE  
Toto tlačidlo funguje iba vtedy, keď je kľúčový prepínač Q2 otočený doprava . 
Jeho stlačením a podržaním toto tlačidlo umožňuje spustenie koša . 
 
Q7 - INDIKÁTOR STAVU BATÉRIE, KEĎ JE NABITÁ   
Žltá kontrolka ukazuje, že batéria je takmer vybitá . 
Červená kontrolka ukazuje, že batéria je vybitá . 
Zelená kontrolka ukazuje, že batéria je nabitá . 
 
Q8 - ZÁSUVKA NABÍJAČKY BATÉRIÍ   
 
 

Q1    Q5   Q3      Q2 

Q4    Q6       Q8    Q7 
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Q1- Displej 
Je to hlavný displej riadiaceho systému a zobrazuje užitočné informácie o stave systému a akýchkoľvek 
anomáliách.  
 
Q1a STAV NABITIA BATÉRIE   
Indikátor stavu nabitia batérie predstavuje 10 zárezov: každý zárez predstavuje 10% nabitia batérie. Keď sa 
batéria vybije, zárezy postupne zmiznú, zhora nadol, úmerne k hodnote zostatkového nabitia batérie. Keď je 
nabitie batérie nižšie alebo rovné 40%, zobrazené zárezy začnú blikať  
 
Q1b  POČÍTADLO HODÍN  
Zobrazené číslo ukazuje odpracované hodiny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1a Q1b 
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6.1 ÚVOD PRED KAŽDÝM POUŽITÍM  
6.1.a 
Nebezpečenstvo pomliaždenia - kolízia a oter  
Operátor zodpovedný za používanie plošiny musí byť informovaný o bezpečnostných 
pokynoch uvedených v tomto návode (pozrite si časť 2) a musí nosiť pracovné rukavice 
a bezpečnostnú obuv . 
 

6.1.b 
Pred každým použití a po ňom musí operátor na začiatku každého manévru vždy 
vykonať : 
Kontrola pred spustením (6.2) - funkčná skúška (6.3 ) 
 
6.2 KONTROLA PRED SPUSTENÍM   
6.2.a 
Uistite sa, že všetky návody sú vo vhodných priehradkách na palube plošiny . 
 

6.2.b 
Zaistite, aby označenie plošiny a všetky bezpečnostné štítky boli na svojom mieste v 
dokonale neporušenom a čitateľnom stave . 
 

6.2.c 
Skontrolujte plošinu, aby ste si overili neprítomnosť anomálií (napríklad: praskliny na 
zvaroch, chýbajúce alebo uvoľnené skrutky, rôzne priehlbiny, deformácie, atď.), porúch 
alebo nepovolených úprav (napríklad: nepovolené plošinové vozidlo) v závislosti od 
toho, ako bola plošina dodaná výrobcom . 
 

6.2.d 
Skontrolujte neporušenosť koša a správne fungovanie vchodu (automatický zámok ). 
 

6.2.e 
Skontrolujte a otestujte funkčnosť všetkých bezpečnostných zariadení (tlačidlá 
zastavenia/núdzového zastavenia Q3 a P6, blikanie, bezpečnostná lišta, mikrospínač, 
zariadenie na nakláňanie, zariadenie na výmole ). 
 

6.2.f 
Skontrolujte funkčnosť kľúčového prepínača Q2 . 
 

6.2.g 
Skontrolujte a otestujte funkčnosť bezpečnostnej páky manuálneho spúšťania  
 
6.2.h 
Skontrolujte hladinu vody v batériách a uistite sa, že nedochádza k únikom. Káble mu-
sia byť neustále pripevnené k svorkám; nesmie na nich byť žiadna korózia . 
 

6.2.i 
Skontrolujte, či gumené koleso nie je poškodené, nie sú na ňom žiadne odery alebo 
hlboké rezy a či na kolesách alebo v ich okolí nie sú žiadne odpadky . 
 

6.2.l 
Skontrolujte systém predĺženia koša . 
 

6.2.m 
Skontrolujte, či nedochádza k úniku oleja . 
 

6.2.n 
Skontrolujte, či hydraulický olej dosahuje požadovanú úroveň, prípadne ho doplňte po 
správnu hladinu (pozrite si časť 9 Údržba ). 
 

6.2.o 
Ak zistíte jednu alebo viac anomálií, je zakázané používať plošinu. Pred tým, ako ju 
začnete používať, urobte všetko potrebné (pozrite si časť 9 Údržba ). 
 

6.2.p 
Postup inšpekcie pred spustením je ukončený . 
Pokračujte prevádzkovou skúškou . 
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6.3 TEST PREVÁDZKY 
Mali by ste pamätať na to, že pred vykonaním testu prevádzky musí operátor vykonať 
pred spustením kontrolu. 
  
6.3.a 
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom 
Plošina NIE JE izolovaná. 
 

6.3.b 
Udržujte bezpečné vzdialenosti od vodičov pod prúdom (elektrického vedenia) a prístro-
jov. Pri zdvíhaní a pohybe pri elektrickom vedení musíte počítať s kývaním stroja (zo 
strany na stranu). Toto zariadenie neposkytuje ochranu pred kontaktom s elektricky 
nabitým vodičom alebo v jeho blízkosti . 
 

6.3.c 
Varovanie: nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom  
Pred prevádzkou plošiny zabezpečte, aby oblasť nad ňou bola bez prekážok, aby sa 
umožnilo úplné zdvihnutie samotnej plošiny . 
 

6.3.d 
Nepoužívajte plošinu, ak nasledujúce ovládacie prvky vykazujú chybu . 
 
 
 
 

6.3.e Funkčný test  
         - A) Prevádzka a kontrola pozemného ovládania   
 

6.3.e1 
Otočte kľúčový prepínač Q2 doprava (ovládanie podvozku ). 
 

6.3.e2 
Stlačte a podržte tlačidlo zdvíhania Q5, aby ste umožnili zdvihnutie koša. Ak chcete 
zastaviť zdvíhanie plošiny, uvoľnite tlačidlo . 
 

6.3.e3 
Stlačte a podržte tlačidlo spúšťania Q6, aby ste umožnili spustenie koša. Ak chcete 
zastaviť plošinu, uvoľnite tlačidlo . 
 

6.3.e4 
Prevádzková skúška tlačidla zastavenia/núdzového zastavenia Q3 . 
Keď je plošina v pohybe, stlačte tlačidlo Q3 zastavenia/núdzového zastavenia . 
Plošina sa musí okamžite zastaviť . 
 

6.3.e5 
Skúška núdzovej páky mechanického spustenia . 
Keď má plošina zdvihnutý kôš, potiahnite núdzovú páku, aby sa mechanicky spustil kôš 
plošiny . 
Uvoľnenie páky musí zastaviť spúšťanie . 
 

6.3.e6 
Postup prevádzkovej skúšky - A) Prevádzka a kontrola pozemného ovládania“ je 
dokončený. Pokračujte „Postupom funkčnej skúšky - B) Kontrola a fungovanie ovládača 
koša ”. 
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6.3.f Funkčná skúška   
         - B) Prevádzka a kontrola ovládania z plošiny :  
6.3.f 1 
Otočte kľúčový prepínač Q2 doľava (ovládanie koša ). 
 
6.3.f 2 
Vstúpte na plošinu a zatvorte a zabezpečte vstup . 
.   
6.3.f 3 
Stlačením tlačidla režimu trakcie P3 vyberte funkciu pohonu . 
Stlačte a podržte stlačenú aktivačnú páku P5a pákového ovládača a pohybom páko-
vého ovládača P5 skontrolujte riadenie (vľavo/vpravo - dopredu/dozadu ). 
 
Uvoľnením aktivačnej páky pákového ovládača alebo vrátením pákového ovládača do 
strednej polohy by sa riadenie malo zastaviť . 
 
6.3.f 4 
Funkčná skúška tlačidla zastavenia/núdzového zastavenia P6. 
Počas pohybu plošiny stlačte tlačidlo zastavenia/núdzového zastavenia P6 . 
Plošina sa okamžite zastaví . 

 
6.3.f 5 
Stlačením voliča zdvíhania/spúšťania P2 zvoľte funkcie zdvíhania/spúšťania  
 
6.3.f 6 
Stlačte a podržte stlačenú aktivačnú páku P5a pákového ovládača a pohybom páko-
vého ovládača P5 dopredu a dozadu skontrolujte zdvíhanie a spúšťanie koša . 
 
Uvoľnením aktivačnej páky pákového ovládača alebo vrátením pákového ovládača do 
strednej polohy by sa plošina mala prestať zdvíhať/spúšťať . 
 
6.3.f 7 
Funkčná skúška tlačidla zastavenia/núdzového zastavenia P6. 
Počas zdvíhania/spúšťania plošiny stlačte tlačidlo zastavenia/núdzového zastavenia  
P6. 
Plošina sa okamžite zastaví . 

 
6.3.f 8 
Ak zistíte jednu alebo viac anomálií, je zakázané používať plošinu. Pred tým, ako ju 
začnete používať, urobte všetko potrebné (pozrite si časť 9 Údržba ). 
 
6.3.f 9 
Uveďte plošinu do stavu nulového napájania . 
 
6.3.f 10 
Opravy sa musia vykonávať pred spustením plošiny, je mimoriadne dôležité zaistiť jej 
bezpečné fungovanie . 
 
6.3.f 11 
„Postup prevádzkovej skúšky - B) Prevádzka a kontrola ovládania z plošiny“ je 
dokončený. Postupujte podľa pokynov na obsluhu . 
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6.4 POKYNY NA OBSLUHU - Úvod  
 
6.4.a 
Varovanie – všeobecné riziká  
Prevádzku smú vykonávať iba kvalifikovaní operátori, ktorí 
boli poučení o spôsobe používania stroja. Pred obsluhou 
stroja si operátor musí tiež dôkladne prečítať a porozumieť 
bezpečnostným predpisom v časti 2 a obsahu tohto náv-
odu . 
 
6.4.b 
Pred začatím prevádzky  
Varovanie – všeobecné riziká  
Operátor musí : 
 
a) Skontrolovať, či sa plošina nachádza na čistej podlahe 
bez dier, ktorá je dobre vyrovnaná a schopná niesť 
hmotnosť plošiny (pozrite si časť 3, Špecifikácie ). 
 
b) Skontrolujte, či v oblasti pohybu nie sú žiadne 
vystavené osoby, zvieratá alebo majetok a či v oblasti, v 
ktorej budete pracovať, nie sú žiadne vzdušné prekážky . 
 
c) Nezabudni na to, že : 
-Operátor musí vykonať všetky manévre pomocou ovláda-
cích prvkov umiestnených na tlačidlovom paneli na palube 
plošiny ; 
 
-Presun sa dá regulovať pomocou pákového ovládača P5, 
-Keď je kôš úplne spustený, maximálna rýchlosť je prib-
ližne 50 m/min ; 
-Po zdvihnutí koša je rýchlosť automaticky obmedzená na 
maximum 9 m/min . 
-Predĺženia koša musia byť vytiahnuté počas príchodu/
odchodu operátora do/z koša . 
 
6.5 PRED VSTUPOM NA PLOŠINU   
Na pozemnom module skontrolujte, či : 
 
- Kľúčový prepínač Q2 je v polohe ovládania z plošiny   
- tlačidlá zastavenia/núdzového zastavenia Q3 sú deakti-
vované  
 
 
6.6 VSTUP NA PLOŠINU  
 

6.6.a 
Ak je potrebné kôš zväčšiť, postupujte nasledovne:  
 

-Potiahnite nadol čierne páčky (vysunú sa z otvorov ). 
-Zatlačte predĺženie koša dopredu až po koncový doraz . 
-Uvoľnite páčky, budete počuť zvuk. Obidve páčky sú zno-
va v bezpečnej polohe . 
-Zopakujte postup s predĺžením na druhej strane koša. 
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6.6.b 
PRI UMIESTNENÍ NÁKLADU V KOŠI SA UISTITE, ŽE : 
-  náklad je vyvážený , 
 
- neprekračuje maximálnu hmotnosť nákladu vrátane 
hmotnosti osoby (pozrite časť 3 Technické vlastnosti). V 
prípade preťaženia zasiahne poistný ventil (pozrite si 
hydraulickú schému na strane 11.82), ktorý zabráni 
zdvihnutiu koša. Akékoľvek zmeny tohto ventilu, ktoré nie 
sú povolené spoločnosťou Braviisol D.M., sú zakázané.  
 
-  náklad NIKDY nevyčnieva viac ako 20 cm na obidvoch 
stranách koša 
 
 

- Varovanie Nebezpečenstvo pomliaždenia  

ak niektoré časti nákladu vyčnievajú, priviažte ich o 
zábradlie koša  
- NIKDY nepriväzujte nič z vonkajšej strany koša  
 
 
 
6.6.c 
V prípade potreby noste bezpečnostný pás a upevnite ho 
pomocou háku k vhodnému otvoru . 
 
 
 
6.6.d 
Nebezpečenstvo: ruky môžu byť pomliaždené alebo 
končatiny zlomené  
Počas presunov umiestnite stojte v koši tak, aby vaše 
končatiny neprišli do kontaktu s pevnými predmetmi v 
okolí . 
 
 
 
 
 
 
6.6.e 
Varovanie Riziko kolízie  
Počas presunu a/alebo zdvíhania/spúšťania musí operátor 
dávať pozor, aby pracovná plocha na zemi a nad košom 
bola vždy bez prekážok alebo nebezpečenstiev . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04-2020 Rev.01 



6.49 

Časť 6 Prevádzka 

       

05 -2015 Rev.1 

 
 
 
 
6.6.f 
Varovanie - nebezpečenstvo pádu  
Operátor v žiadnom prípade nechodí po zábradlí koša, ani 
naň nestavia rebríky, dosky alebo iné predmety, aby získal 
vyššie pracovné polohy. Okrem toho sa nikdy nevykláňa 
ponad zábradlie plošiny . 
 
 
 
6.6.g 
Rozhodnite sa, ktorú funkciu aktivujete, či už ide o presun 
alebo zdvíhanie/spúšťanie . 
 
6.6.h 
Postup „Pokynov na obsluhu“ je dokončený, pokračujte 
ďalším riadením . 
 
 
 
 
 
6.7 JAZDENIE  
 
6.7.a 
Po stlačení tlačidla trakčnej modality P3 sa rozsvieti 
príslušná kontrolka (aktivovaná funkcia pohonu). 
Poznámka: Ak LED dióda bliká alebo nesvieti, na opätov-
né spustenie funkcie stlačte znovu to isté tlačidlo . 
 
6.7.b 
Ak je k dispozícii aretačné zariadenie kolies P1, skontro-
lujte, či nie je aktivované . 
 
6.7.c 
Stlačte a podržte aktivačnú páku P5a pákového ovládača 
P5 a hýbte ním podľa potreby . 
  
6.7.d 
Na zastavenie vozidla stačí uvoľniť aktivačnú páku P5a 
pákového ovládača P5 alebo samotný pákový ovládač P5. 
Brzda je automatická . 
 
6.7.e 
Ak je to potrebné, posuňte plošinu pozdĺž priamky 
(dopredu/dozadu) a pomocou voliča P1 aktivujte aretačné 
zariadenie kolies . 
LED kontrolka sa rozsvieti, čo znamená, že aretačné 
zariadenie kolies bolo aktivované . 
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6.7.f Operácia zdvíhania/spúšťania   
-Jedenkrát stlačte tlačidlo P2, LED sa rozsvieti, čo zna-
mená, že bola zvolená funkcia zdvíhania/spúšťania .  
Poznámka: ak LED kontrolka bliká alebo nesvieti, znova 
stlačte tlačidlo, aby sa funkcia opätovne spustila . 

-Aktivačná páka P5a pákového ovládača P5 sa používa 
na aktiváciu ovládacích prvkov pákového ovládača P5 a 
musí sa držať stlačená, keď sa používa pákový ovládač 
P5 . 

-Posunutím pákového ovládača P5 zdvihnite alebo spust-
ite kôš . 

-Uvoľnite pákový ovládač, aby ste zastavili vozidlo počas 
fázy zdvíhania/spúšťania   
6.7.g 
Ak je počas práce potrebné vymeniť miesto, použite 
pákový ovládač P5, to znamená, stlačte a podržte ak-
tivačnú páku P5a pákového ovládača P5 a po 
stlačení tlačidla P3 ju podľa potreby posúvajte  
6.7.h 
Po dokončení práce v tejto oblasti alebo ak potrebujete 
naložiť nový náklad, postupujte takto : 
6.7.i 
Varovanie Nebezpečenstvo pomliaždenia  
Uistite sa, že pod plošinou nie sú žiadne osoby, zvieratá 
ani majetok  
6.7.l 
Posuňte pákový ovládač P5 a úplne spustite plošinu a 
pokračujte v práci . 
6.7.m 
Na konci práce uveďte plošinu do stavu nulového na-
pájania . 
6.7.n 
Postup „Pokyny na obsluhu“ je dokončený . 
 
6.8 NA KONCI PRACOVNÉHO DŇA  
 
6.8.a 
Skontrolujte hladinu vody v batérii a v prípade potreby ju 
doplňte podľa popisu v oddiele 9.6  
6.8.b 
Skontrolujte stav nabitia batérie a v prípade potreby ju 
nabite podľa popisu v oddiele  9.7 

6.8.c 
Čistite denne podľa popisu v časti 8. 

6.8.d 
Postup „Na konci pracovného dňa“ je dokončený . 
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6.9 NA POŽIADANIE - MONTÁŽ ZVÝŠENEJ PLOŠINY PRE 
PLATFORMU LUI HD WD  
 
POZNÁMKA: 
Súprava pre prevýšenie MUSÍ byť inštalovaná iba na platforme 
modelu LUI HD WD  musí sa používať iba v interiéri na rovnej 
podlahe. 
  
6.9.a 
Zdvihnutá plošina je tvorená štyrmi kusmi : 
 - A  1 ks bočné zábradlie  
 - B N1 ks bočné zábradlie +  2 ks predné zábradlie (jediný 
kus ) 
 - C 1 ks podlaha  
 - D  rebrík ; 
6.9.b 
Predlžovacia súprava sa veľmi jednoducho montuje:  
 - Rám palubovky oprite o parapet plošiny a uistite sa, že 4 
upevňovacie háky sú dobre ukotvené k zábradliu plošiny. (malo 
by byť počuť „KLIKNUTIE“, čo znamená, že základňa dosiahla 
bezpečnostnú polohu). 
  
 - Vložte bočné zábradlie do základne. Uistite sa, že dva 
upevňovacie háky sú dobre ukotvené k základni. (malo by byť 
počuť „KLIKNUTIE“, čo znamená, že základňa dosiahla 
bezpečnostnú polohu). 
  
 - Rovnakým postupom umiestnite bočné zábradlie + predné 
zábradlie č. 02 a uistite sa, že dva háky C1 a C2 sú pripevnené 
k zábradliu, aby oba komponenty držali spolu. 
  
 - Aby ste sa dostali na medziposchodie, zaveste rebrík k 
vstupnej bráne plošiny blízko vstupného poklopu. 
  
 - Premiestnite panel s tlačidlami na medziposchodie a zaveste 
ho na zábradlie. 
  
6.9.c 
Zostava zvýšenej paluby je dokončená.  
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7 ÚVOD - VYPNUTIE  
Plošinu je možné zastaviť tak, ako je to opísané nižšie : 
 

7.1 - Dočasné vypnutie   
7.2 - Denné vypnutie  
7.3 - Dlhodobé vypnutie  
7.4 - Núdzové vypnutie  
7.5 - Núdzové spustenie  
7.6 - Manuálna núdzová manipulácia  

 
7.1 DOČASNÉ VYPNUTIE  
Pre dočasné zastavenie plošiny pustite pákový ovládač P5 a 
aktivačnú páku P5a a všetky funkcie súvisiace s pohybom 
sa automaticky zastavia . 

 
7.2 DENNÉ VYPNUTIE  
Ak chcete stroj zastaviť na konci pracovného dňa, vykonajte 
nasledujúce kroky : 
 

7.2.a 
Presuňte plošinu dovnútra do oblasti chránenej proti úniku 
vody alebo kondenzátu; prístup do tejto oblasti musia mať 
povolený len dôveryhodní zamestnanci (musia sa vylúčiť 
všetky podmienky potenciálnej vonkajšej manipulácie, čím 
sa zaručuje bezpečnosť operátorov ). 
 
7.2.b 
Uistite sa, že je stroj v „stave nulového napájania“, čiže : 
-  plošina je úplne spustená , 
-  tlačidlo zastavenia/núdzového zastavenia Q3-P6 je 
stlačené  
- Kľúč kľúčového prepínača Q2 bol vytiahnutý z ovládacieho 
panela a je v úschove u výrobného manažéra . 
 

7.2.c 
Skontrolujte stav batérií a v prípade potreby dajte batériu 
znovu nabiť, ako je uvedené v oddiele 9.7. 
 

7.2.d 
Postup denného vypnutia je dokončený  
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7.3 DLHODOBÉ VYPNUTIE  
V prípade tohto druhu vypnutia postupujte takto : 
 
7.3.a 
Presuňte plošinu dovnútra do oblasti chránenej proti úniku 
vody alebo kondenzátu; prístup do tejto oblasti musia mať 
povolený len dôveryhodní zamestnanci (musia sa vylúčiť 
všetky podmienky potenciálnej vonkajšej manipulácie, čím 
sa zaručuje bezpečnosť operátorov ). 

 
7.3.b 
Skontrolujte, či je plošina v stave nulového napájania . 
 
 
 
7.3.c 
Vykonajte bežnú údržbu, ako je opísané v časti 9 
 
7.3.d 
Vyčistite stroj podľa pokynov v časti 8. 
 
7.3.e 
Odporúča sa demontovať ovládaciu skrinku, ako je opísané 
nižšie : 
 
7.3.f 
Odpojte konektor ILME a nasaďte bezpečnostný kryt  
 
7.3.g 
Vyberte ovládaciu skrinku a odložte ju na bezpečné miesto .  
 
7.3.h 
Postup dlhodobého vypnutia je dokončený . 
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7.4 NÚDZOVÉ VYPNUTIE   
7.4.a 
Ak je operátor nútený stlačiť tlačidlo núdzového 
zastavenia P6-Q3, vykonajte nasledujúcu operáciu :  
 

7.4.b 
Skontrolujte stroj a zistite príčinu núdzového zastavenia . 
 

7.4.c 
Zvoľte :či je potrebné uviesť stroj do stavu nulového na-
pájania  
B – či je potrebné kontaktovať technickú pomoc  
C či je možné poškodenie opraviť  
 

7.4.d 
Ak je možné odstrániť príčinu núdzového zastavenia, po-
tiahnite tlačidlo núdzového zastavenia P6-Q3 a spustite 
plošinu podľa pokynov v časti 6 tohto návodu . 
 

7.4.e 
Postup núdzového vypnutia je ukončený . 
 
 
 

7.5 NÚDZOVÉ SPUSTENIE   
 
7.5.a 
VÝSTRAHA: NEBEZPEČENSTVO POMLIAŽDENIA   
Pri vykonávaní tejto činnosti musí operátor zabezpečiť, 
aby sa v okolí 2 metrov nenachádzali žiadne osoby, zvier-
atá ani predmety a aby nad krytom neboli žiadne prekážky 
(to je oblasť, ktorú kôš potrebuje počas spúšťania ). 
 

7.5.b 
Núdzový zostup je možné vykonať dvoma rôznymi 
spôsobmi : 
a - pomocou núdzovej páky  
b - Pomocou tlačidla šípky dole Q6 dole na pozemnom 
ovládacom paneli  
a - Pomocou núdzovej páky stačí zatiahnuť páku. Týmto 
spôsobom sa kôš začne pomaly spúšťať . 
-Po ukončení spúšťania pustite páku . 
b - Pomocou tlačidla Q6 na pozemnom module s 
kľúčovým prepínačom Q2 otočeným doprava .   
- Stlačením tlačidla Q6 spustite kôš . 
 
7.5.c 
Postupujte podľa pokynov uvedených v oddiele 7.4 
Núdzové vypnutie  
 
7.5.d 
Postup núdzového spustenia je dokončený . 
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8.1 ČISTENIE  
 
8.1.a 
Pretože plošina pracuje v prítomnosti prachu, musí byť 
denne alebo vždy, keď je to potrebné, vyčistená . 
 
8.1.b  
Osoba zodpovedná za čistenie si musí prečítať a dobre 
porozumieť bezpečnostným predpisom uvedeným v tomto 
návode (časť 2) 
 

8.1.c 
Pred každou čistiacou operáciou uveďte plošinu do nulo-
vého stavu napájania . 
 
8.1.d 
S handričkou mierne navlhčenou vodou očistite : 
-rozvádzače , 
-valivý povrch plošiny , 
-oblasť obsluhy zdvíhania / spúšťania  
 
8.1.e 
Postup čis-
tenia je 
ukončený . 
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9.1 TIPY NA ÚVOD A VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA  
 
 
9.1.a 
Rutinná údržba je kľúčom k ekonomickej a efektívnej prevádzke platformy. 
Braviisol Mechanical Division srl tvrdo pracovala na zvýšení spoľahlivosti a zjednodušení bežnej 
údržby.  
Na zabezpečenie efektívneho výkonu platformy bude dostatočná minimálna pozornosť venovaná 
niekoľkým potrebným operáciám bežnej údržby.  
 
 
9.1.b 
Osoba zodpovedná za údržbu si musí prečítať a dobre porozumieť bezpečnostným 
predpisom uvedeným v tomto návode časť 2 - Bezpečnostné predpisy . 
 

9.1.c 
Údržba sa musí prísne vykonávať na plošine v stave nulového napájania (časť 2 strana 
2. 16) . 
 
9.1.d 
Úkony údržby musia byť prísne vykonávané iba jedným kvalifikovaným operátorom, 
pokiaľ nie je uvedené inak, NIKDY VIACERÝMI ĽUDMI . 
 
9.1.e 
Varovanie všeobecné riziká  
Úkony údržby musí vykonávať kvalifikovaný personál : 
 
-kto si prečítal a dobre porozumel bezpečnostným predpisom uvedeným v tomto návode 
(pozri časť 2)  
-kto má individuálne bezpečnostné zariadenia a podľa potreby ich používa  
-musí mať k dispozícii odev, vhodné vybavenie a musí ich nosiť a používať v závislosti 
od potrieb a nebezpečenstva . 
-a s plošinou v stave nulového napájania . 
 
9.1.f 
Každý zásah, ktorý nie je uvedený nižšie, sa považuje za mimoriadnu údržbu . 
 

9.1.g 
Opravy, úpravy, mimoriadne údržbárske práce, ako sú uvedené nižšie, sa nemôžu vy-
konávať bez predchádzajúceho písomného úhlasu výrobcu . 
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9.1.h 
Na základe konkrétnej situácie dá výrobca svoj písomný súhlas (spolu so všetkými po-
trebnými pokynmi) alebo odporučí zásah vlastného technického personálu . 
 
9.1.i 
Takéto opatrné opatrenie sú potrebné, pretože nesprávne alebo nevhodné fungovanie môže 
spôsobiť funkčné anomálie, škody na stroji a zranenia osôb. Výrobca nenesie žiadnu zodpoved-
nosť za možné následky vyššie uvedených operácií . 

 
9.1.l 
Okrem toho strácajú záruku a ruší sa ES vyhlásenie o zhode . 
 
 
 
9.1.m 
Pred obnovením činnosti skontrolujte celý systém podľa pokynov v postupoch spuste-
nia .  
(pozri stranu 6 ).  
 
9.1.n 
dodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže spôsobiť škodu na stroji a zranenie 
osôb  
 
9.1.o 
Nižšie sú zobrazené bežné zásahy pri údržbe . 
 
9.2 - Bezpečnostné polohovanie, zdvíhaný kôš   
 

 9.2a - V prípade, že sa kôš nedá elektricky zdvihnúť   
 - LUI WH 460. - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL.  

 

 9.2b - V prípade, že sa kôš nedá elektricky zdvihnúť   
 

9.3 - Mazanie nadstavca s kolieskami   
 

9.4 - Kontrola oleja a naplnenie   
 

9.5 - Kontrola svoriek batérie   
 

9.6 - Kontrola hladiny vody v batérii   
 

9.7 - Postup nabíjania batérie  
 

9.8 - Postup dotiahnutia matíc, čapov a skrutiek  
 

9.9 - Kontrola zapojenia  
 

9.10 - Kontroly  
 

 9.10a Častá kontrola „Zoznam častých kontrol  
 

 9.10b Ročná kontrola“ Zoznam ročných kontrol  
 
Ďalej uvádzame, čo musíte urobiť v každom z týchto prípadov . 
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9.2 ŠTANDARDNÁ BEZPEČNOSTNÁ POZÍCIA 
SO ZDVIHNUTÝM KOŠÍKOM  
 
Táto činnosť sa musí vykonať iba vtedy, keď sú potrebné 
údržbárske činnosti. Prevádzkovateľ musí používať po-
zemnú kontrolu podľa tohto postupu : 
 
9.2.1 
Vypnutie všetkých núdzových tlačidiel  
 
9.2.2 
Vyberte režim pozemnej stanice otočením prepínača 
Q2doprava  
 
9.2.3 
Stlačením tlačidla Hore Q5 zdvihnite kôš až na 1,5 m  
 
9.2.4 
Odstráňte kryt základne  
 
9.2.5 
Dajte jednu ruku pod výstup z bezpečnostnej lišty a sú-
časne potiahnite čierne tlačidlo   
 
9.2.6 
Bezpečnostná lišta úplne klesá pomôžte jej rukou . 
 
9.2.7 
Stláčajte tlačidlá Hore alebo Dole Q5 - Q6, aby ste kôš 
pomaly posúvali, kým sa okraj bezpečnostnej lišty nedot-
kne podvozku .  
 
9.2.8 
Vyberte režim vypnutia otočením prepínača Q2 do stredu 
a vytiahnite kľúč . 
 
9.2.9 
ačte tlačidlo zastavenia/núdzového zastavenia Q3  
 
9.2.10 
Vykonajte požadovanú údržbu . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q2 
Q5 
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9.2A KÔŠ NEMÔŽE BYŤ ZDVIHNUTÝ ELEKTRICKY - PRE LUI WH 460 - LUI 
HD - LUI HD WD - LUI  HD EL 
 
9.2a1 
Uveďte plošinu do stavu nulového napájania (Časť 2 str. 2.16 ) 
 

9.2a2 
Použite vysokozdvižný vozík s vhodnou kapacitou (pozri kapitolu 3 
„Špecifikácie“)  
 

9.2a3 
Zdvihnite kôš vidlami a pomaly ho zdvihnite do výšky 1,5 metra . 
 

9.2a4 
Odstráňte kryty . 
 

9.2a5 
Odpojte a nechajte úplne ísť von bezpečnostnú lištú, budete počuť ―KLIK  
 

9.2a6 
Keď je kôš držaný vidlicami vysokozdvižného vozíka, sklopte kôš, kým sa 
bezpečnostná lišta neopiera o rám . 
 

9.2a7 
V tomto okamihu je možné vykonať potrebné údržbárske práce . 
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9.3 MAZANIE NADSTAVCA S KOLIESKAMI  
 
9.3.a 
Šesťmesačná kontrola a v prípade potreby namažte nad-
stavce s kolieskami s malým množstvom maziva, ako: 
STRINGY BEŽNÉ MAZIVO . 
 
9.3.b 
Aby ste mohli pokračovať v tejto operácii, je potrebné uvi-
esť plošinu do stavu nulového napájania (časť 2, strana 
2.16 ). 
 
9.3.c 
Pomocou kief namažte nadstavce s kolieskami . 
 
9.3.d 
Postup mazania nadstavca s kolieskami je ukončený  
 
 

 
 
 
 
9.4 KONTROLA OLEJA A DOPLNENIE  
 
9.4.a  
Každé tri mesiace kontrolujte hladinu oleja a v prípade po-
treby ju doplňte minerálnym olejom: ROLOIL LI22 HIV . 
 
9.4.b 
Aby ste mohli pokračovať v tejto operácii, je potrebné uvi-
esť plošinu do stavu nulového napájania (časť 2, strana 
2.16 ). 
 
9.4.c 
Odstráňte : 
 

- Pre LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL. predný kryt  
 

- Pre LUI WH 460 stredný kryt . 
 

 
9.4.d  
Odstráňte uzáver oleja . 
 
9.4.e  
Naplňte nádrž minerálnym olejom ROLOIL LI22 HIV  
 
9.4.f  
Opakujte operáciu spätne podľa popisu  
 
9.4.g  
Postup kontroly a doplňovania oleja je ukončený   
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9.5 KONTROLA SVORIEK BATÉRIE   
 
Aby ste mohli pokračovať v tejto operácii, je potrebné uvi-
esť plošinu do stavu nulového napájania (časť 2, strana 
2.16 ). 
 
9.5.a  
Stav svoriek batérie sa musí kontrolovať každé dva mesi-
ace . 
 
9.5.b  
Ak sú svorky batérie znečistené alebo zoxidované, 
postupujte takto : 
 
9.5.c  
 

- Pre LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL  
otvorte poklop pomocou čierneho tlačítka  
 

 
9.5.d  
Na uvoľnenie matíc použite kľúč .  
 
9.5.e  
Odpojte svorky a vyčistite ich vlhkou handričkou. Ak je 
vrstva oxidu hrubá, povrchovú vrstvu vyčistite a namočte 
ju najmenej 30 minút do vody . 
 
9.5.f 
Dôkladne ich osušte . 
 
9.5.g  
Umiestnite ich späť a venujte pozornosť polohe kladných a 
záporných pólov. Potom ich utiahnite . 
 
9.5.h  
Na kontakty na svorkách naneste ochranné mazivo  
 
9.5.i  
Na utiahnutie matíc použite kľúč .  
 
9.5.l  
Nasaďte a / alebo zatvorte kryt . 
 
9.5.m  
Postup kontroly svoriek batérie je ukončený  
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9.6 KONTROLA HLADINY VODY V BATÉRII   
 
9.6.a  
Uveďte plošinu do stavu nulového napájania (Časť 2 
str. 2.16 ) 
 
9.6.b  
Hladina vody v batérii sa musí kontrolovať každé 4 pracov-
né dni alebo pred nabíjaním batérie  
 
9.6.c  
Hladinu vody je možné skontrolovať odstránením krytu . 
 

- Pre LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 
otvorte poklop pomocou čierneho gombíka. 
 
 

9.6.d  
Hladina vody musí byť vždy najmenej 5 mm nad krytmi 
vnútorných prvkov. Pred začatím cyklu opakovaného 
nabíjania skontrolujte hladinu vody a podľa potreby prida-
jte trochu demineralizovanej vody .  
  
 
9.6.e Warning 
Pretože sa počas nabíjania časť vody vyparuje, je po-
trebné ju po 30 minútach práce znova skontrolovať . 
 
9.6.f  
Vykonajte štandardné operácie so strojom po dobu 30 
minút a tento postup vykonajte inokedy, aby ste dosiahli 
požadovanú hladinu vody . 
 
9.6.g  
Správnu údržbu batérie nájdete v príslušnom návode na 
používanie   
 
9.6.h Varovanie  
OLOVENÉ BATÉRIE GENERUJÚ VÝBUŠNÉ PLYNY. IS-
KRY A PLAMEŇ UDRŽUJTE ĎALEKO OD BATÉRIE.  
PRI NABÍJANÍ NEFAJČITE . 
 
 
9.6.i  
Vymente na batériách plastový kryt . 
 
9.6.l  
Nasaďte a/alebo znova zatvorte kryt zariadenia . 
 
9.6.m  
Kontrola hladiny batérie v batérii je dokončená  
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9.7 POSTUP NABÍJANIA BATÉRIE  
 
9.7.a  
Uveďte plošinu do stavu nulového napájania (Časť 2 str. 
2.16 ) 
 
9.7.b  
Varovanie - Skontrolujte a nabite batériu  
Batérie sa musia úplne nabiť : 
-Po každodennom používaní  
-Po dlhej prestávke v práci na plošine  
-Aspoň raz za 7 dní  

 
9.7.c  
Ak chcete nabiť batérie, postupujte takto : 
 
9.7.d  
Uveďte plošinu do stavu nulového napájania  
 
9.7.e  
Pripojte príslušný kábel do zásuvky . 

 
9.7.f  
Nabíjanie batérií je ukončené, keď signál nabíjania batérie 
Q7 (zelená LED svieti) ukazuje, že sú batérie nabité . 
 
9.7.g  
Po nabití batérií odpojte kábel . 
 
9.7.h  
Postup nabíjania batérie je ukončený . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P6 

Q3 Q2 
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9.8 POSTUP DOTIAHNUTIA MATÍC, ČAPOV A 
SKRUTIEK  
 
9.8.a  
 
 
Uveďte plošinu do stavu nulového napájania (Časť 2 str. 
2.16)  
 
9.8.b  
Prevádzkovateľ musí raz za mesiac skontrolovať matice, 
skrutky a čapy, a ak je to potrebné, musí požiadať o tech-
nickú pomoc, ktorá vykoná potrebnú údržbu . 
 
V každom prípade musí raz ročne požiadať o technickú 
pomoc, ktorá skontroluje a vykoná údržbu matíc, skrutiek 
a čapov celej plošiny . 
 
Nezabudnite, že všetky operácie musia vykonávať iba a 
prísne technici údržby autorizovaní spoločnosťou Braviisol 
Divisione Meccanica srl a ktorí absolvovali školenie v au-
torizovaných asistenčných centrách . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.9 KONTROLA ZAPOJENIA   
 
9.9.a 
Tieto operácie sa musia vykonávať každé dva mesiace . 
Pri vizuálnej kontrole káblov postupujte takto: 
 
9.9.b 
Operátor musí: 
-nosiť pracovné odevy, najmä rukavice , 
-prečítať si a dobre porozumieť bezpečnostným predpisom 
uvedeným v časti 2 tejto príručky , 
-uviesť plošinu do stavu nulového napájania (Časť 2 str. 
2.16)   
 
9.9.c 
Odstráňte všetky kryty . 
 
9.9.d 
Skontrolujte stav opotrebenia káblov . 
 
9.9.e 
Ak je potrebné ich vymeniť, zavolajte technickú službu, 
ktorá zabezpečí výmenu . 
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9.9.f 
Postup kontroly zapojenia je ukončený . 
 
 
 

9.10 KONTROLY  
 
Užívateľ/prevádzkovateľ by nemal prevziať zodpovednosť za prevádzku, kým si tento manuál 
neprečítate a úplne neporozumiete, ani kým sa neuvedie do prevádzky výťah pod dohľadom skúsen-
ého a kvalifikovaného operátora .  
 
Tento stroj smie obsluhovať iba vyškolený a oprávnený personál .  
 
Tento návod a jeho prílohy by sa mali považovať za neoddeliteľnú súčasť tohto stroja a mali by zos-
tať stále pri stroji . 
 
Pretože výrobca nemá priamu kontrolu nad použitím tohto stroja, za správnu bezpečnostnú prax je 
zodpovedný používateľ a operátor . 
 
Prevádzkovateľ je zodpovedný za vykonanie kontroly a bežnej údržby pred spustením . 
 
9.10a ČASTÁ KONTROLA - ZOZNAM ČASTEJ KONTROLY   
 

VAROVANIE  
TÁTO KONTROLA MUSÍ BYŤ VYKONANÁ KAŽDÝ 3 MESIACI PREVÁDZKY ALEBO 150 HODÍN, 
ČOKOLVEK BUDE PRVÉ ALEBO AK JE STROJ VYPNUTÝ Z PREVÁDZKY NA DLHŠIE AKO 3 ME-
SIACE. AK TAK NEUROBÍTE, MÔŽE DÔJSŤ K SMRTI ALEBO VÁŽNEMU ZRANENIU . 
• Majiteľ alebo užívateľ je zodpovedný za časté kontroly  
• Kontrolu musí vykonať kvalifikovaný technik kvalifikovaný ako mechanik, vyškolený k používaniu a 

údržbe tejto konkrétnej značky a modelu pracovnej plošiny . 
• Záznamy o kontrolách vždy aktualizujte  
• Zaznamenajte a nahláste všetky nezrovnalosti a anomálie svojmu nadriadenému . 
 
 
KONTROLNÝ ZOZNAM PRAVIDELNÝCH KONTROL - FORMULÁR A  
 

MODEL    ______________________ 
 
VÝROBNÉ ČÍSLO   ______________________ 
 
ROK VÝROBY    ______________________ 
 
 

  POPIS  
 
______   1. Vykonajte všetky kontroly uvedené v časti Kontroly pred spustením  
 
______   2. Skontrolujte hladinu oleja a stav - uistite sa, že olej má jasnú a svetlú farbu . 
 
______  3. Skontrolujte, či na celom stroji nie sú známky poškodenia, zlomené zvary, uvoľnená 

skrutka, nesprávne alebo provizórne opravy  
 
______   4. Skontrolujte, či sú všetky nastaviteľné prietokové ventily zablokované  
 
______  5. Skontrolujte, či sa kôš s plným zaťažením neznížil   
 
______  6. Skontrolujte motor a kefy motora  
 
______  7. Skontrolujte elektrické súčasti a vodiče, či nie sú poškodené alebo oxidované .  
   
______ 8. Skontrolujte hladinu demineralizovanej vody v batériách  
 
 
DÁTUM      PODPIS        SKONTROLOVAL  
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9.10b ROČNÁ KONTROLA ― KONTROLNÝ ZOZNAM ROČNEJ KONTROLY   
 

VAROVANIE  
TÁTO KONTROLA MUSÍ BYŤ VYKONANÁ NIE NESKÔR AKO 13 MESIACOV OD DÁTUMU PRED-
CHÁDZAJÚCEJ ROČNEJ KONTROLY. AK TAK NEUROBÍTE, MÔŽE DÔJSŤ K SMRTI ALEBO 
VÁŽNEMU ZRANENIU . 
 

• Majiteľ alebo užívateľ je zodpovedný za časté kontroly  
• Kontrolu musí vykonať kvalifikovaný technik kvalifikovaný ako mechanik, vyškolený k používaniu a 

údržbe tejto konkrétnej značky a modelu pracov-
nej plošiny . 

• Záznamy o kontrolách vždy aktualizujte  
• Zaznamenajte a nahláste všetky nezrovnalosti a 

anomálie svojmu nadriadenému . 
 
KONTROLNÝ ZOZNAM ROČNÝCH KONTROL - 

FORMULÁR B  
 
 

 

Dátum : 
Sériové číslo : 
Model: 
Dátum poslednej kontroly  : 
Dátum uvedenia do prevádzky  

Zákazník : 
Adresa : 
Mesto/Štát/PSČ : 
Telefón : 
Kontaktné meno : 

Predajca : 
Adresa : 
Mesto/Štát/PSČ : 
Telefón : 
Kontaktné meno : 

ODTLAČOK  

ČITATEĽNOSŤ  

KAPACITA ZAŤAŽENIA JASNE OZNAČENÁ  

KOŠ NA PLOŠINE 

VSTUPNÁ BRÁNA SA SPRÁVNE ZATVÁRA  

DRŽIAK DOKUMENTOV PRE PRÍRUČKU NA 
PALUBE PLOŠINY 

 

NÁVOD  

ZVARY - BEZ ZNÁMOK KORÓZIE ALEBO 
POŠKODENIA 

 

ROZŠÍRENIA KOŠA 

SKONTROLUJTE POSÚVANIE  

NEPORUŠENÉ A NEPOŠKODENÉ TEFLÓNOVÉ 
KLZNÉ KOLIESKA 

 

SKRUTKY A PODLOŽKY  

SYSTÉM NA ZDVÍHANIE 

OVERTE INTEGRITU STĹPCA  

POHYB A RÝCHLOSŤ STÚPANIA  

HLUK POČAS ZDVÍHANIA/SPÚŠŤANIA  

VINUTÝ KÁBEL - KONTROLA INTEGRITY  

LIŠTA BEZPEČNEJ ÚDRŽBY 

PREVÁDZKA  

SKONTROLUJTE OPOTREBOVANIE/
POŠKODENIE 

 

ELEKTRICKÉ SÚČASTI  

Fungovanie pozemného modulu   

Konektory  

Zapojenie  

Fungovanie pákového ovládača  

Špirálový kábel  

Integrita batérií  

Správne fungovanie batérií  

Fungovanie nabíjačky batérií  

NÚDZOVÉ ZASTAVENIE  

Prerušte všetky obvody   

CHASSIS/KONŠTRUKCIA  

Skrutky sú pevné  

Správny zvar podvozku - žiadne 
známky korózie alebo poškodenia 

 

Hnací hriadeľ je upevnený  

Zabezpečené predné otočné kolesá  

Zaťaženie ložísk  
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TYP 

W=varova
nie  
A=alarm  

KÓD   POPIS  

W 66 SLABO NABITÁ BATÉRIA Nízka úroveň napätia batérie 

W 228  DRŽADLO OTVORENÉ 

Nákladný automobil je v pohotovostnom režime so otvoreným spínačom držadla 

na viac ako 30 sek 

W 247 
  
ZBER DÁT 

Prebieha postup maximálneho nastavenia prúdu (POZNÁMKA: tento postup 
musí vykonať iba testovacie oddelenie spoločnosti Braviisol) 

W 249 POTREBNÁ KONTROLA Čas údržby sa dosiahol 

A 8  STRÁŽNY PES Výstupy obvodu strážneho psa sú vysoké kvôli problému s HW alebo SW 

A 221 
BLIKANIE KONTROLNÉHO 

SÚČTU 
Softvér je poškodený alebo je poškodený blesk na meniči. 

A 231  STRÁŽNY PES Č.2 Výstupy obvodu strážneho psa 2 sú vysoké kvôli problému s HW alebo SW 

A 212 NESPRÁVNA RAM RAM mikro ovládača je poškodená 

A 17 LOGICKÁ PORUCHA č. 3 Porucha vysokonapäťového ochranného obvodu HW 

A 225 SNÍMAČ PRÚ. KO Snímač prúdu je poškodený. 

A 244 FÁZA KO Jedna z fáz motora je otvorená 

A 28 VMN ČERPADLA NÍZKE Výkon motora čerpadla je príliš nízky vzhľadom na aplikovaný pwm 

A 29 VMN ČERPADLA VYSOKÉ Výkon motora čerpadla je príliš vysoký vzhľadom na aplikovaný pwm 

A 31 VMN VYSOKÝ Výstupné napätie motora je vyššie ako sa očakávalo 

A 254 POM. POH. SKR Keď je mos EB skratovaný 

A 251  NESPRÁVNA BATÉRIA Napätie batérie je príliš nízke alebo príliš vysoké (<0,8 Vbatt ALEBO> 1,2 Vbatt) 

A 246 POM. POH. OTVORENÝ Vodič EB cievky je poškodený (nie je možné ho uzavrieť) 

A 239  EVP2 NIE JE OK 
Ovládač Evp2 je prerušený (vždy zapnutý) nesúlad medzi nastavenou hodnotou 

ventilu a jeho spätnou väzbou 

A 240  EVP1 NIE JE OK 
Ovládač Evp je prerušený (vždy zapnutý) nesúlad medzi nastavenou hodnotou 

ventilu a jeho spätnou väzbou 

W 241 ZDVIH + ZNÍŽENÝ Dvojitá žiadosť, ZDVIH + ZNÍŽENÝ 

A 214 
  
 EVP1 CIEVKA OTVORENÁ 

Cievka Evp1 nie je prepojená medzi výstupom Paux a NEVP1 a parameter EVP 

TYP v ponuke možností je nastavený na Analógový alebo Digitálny 

A 215 
  
 EVP2 CIEVKA OTVORENÁ 

Cievka Evp2 nie je prepojená medzi výstupom Paux a NEVP2 a parameter EVP 

TYP v ponuke možností je nastavený na Analógový alebo Digitálny 

W 52 ČERPADLO I=0 VŽDY Prúd čerpadla sa vždy rovná 0 

A 53 
 POHOTOVOSTNÝ STAV 

VYSOKO 
V pohotovostnom stave (bez prúdu aplikovaného na hnací motor) sú aktuálne 

spätné väzby mimo povoleného pohotovostného rozsahu 

A 252 
  
 NESPRÁVNA NULA 

Výstupy zosilňovačov (ktoré sa používajú na meranie napätia motora) sú 

kontrolované, tento alarm sa objaví, keď napätie signalizuje > 3 V alebo <2 V na 

začiatku >3V alebo <2V na začiatku 

A 19 LOGICKÁ PORUCHA č. 1 Bol zistený stav prepätia / podpätia 

A 18 LOGICKÁ PORUCHA č. 2 Obvody spätnej väzby napätia motora sú poškodené 

W 217 ČERPADLO I NIE NULA Prúd ČERPADLA má neočakávanú hodnotu 

A 197 VMN NIE JE OK Napätie trakčného motora sa líši o viac ako 20% predpísanej hodnoty 

A 60 NABÍJANIE KONDENZÁTORA Napätie kondenzátorov sa nezvyšuje 

W 250 TEPELNÉ SENZ. KO Výstup regulátora tepelného senzora je mimo rozsahu. 

W 62  T. OCHRANA Regulátor dosiahol teplotu tepelného zníženia 85 ° C 

W 65  TEPLOTA MOTOR. 

Batéria je <= 10%, keď je nastavený parameter KONTROLA BATÉRIE> 0 

A 206 
NÁKLADNÝ AUTOMOBIL 

DEAKTIVOVANÝ 
Vstup akumulátora je otvorený, nákladný automobil je deaktivovaný 

10.1 RIEŠENIE PROBLÉMOV A CHYBOVÉ KÓDY   
MODEL LUI WH 460  
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W 218 SENZ MOT TEPL KO snímač teploty pre motor je KO 

A 248  NIE CAN SPR. 

všeobecný alarm správy CAN. Trakcia nedostala očakávané zobrazenie 

formulára správy CAN alebo kartu držadla 

A 222 SMARTDRIVER KO Inteligentný ovládač je otvorený, nie je schopný poskytnúť EB pozitívny 

W 224  ČAKÁ NA UZOL 

Uzol siete Canbus je v stave poplachu. uC čaká na vyriešenie svojho 

chybového stavu. 

A 69 SÚČASNÝ SENS.KO Prúd meraný v pohotovostnom režime je väčší, ako sa očakávalo 

W 13 EEPROM KO V eeprom alebo v eeprom manažmente bola zistená chyba 

A 30 VMN NÍZKE Výstupné napätie motora je nižšie ako sa očakávalo 

A 74  OVLÁDAČ SKRATOVANÝ 

Ovládač LC cievky je skratovaný, takže nie je schopný otvoriť LC alebo LC 

cievka je odpojená 

A 213  POM BAT. SKRAT. 

Ak je pozitív VÝSTUPU pomocných strojov poháňaný držadlom, kladná 

hodnota je vysoká a držadlo sa uvoľní. 

A 234 POH. SKR. EV Vodič EV je skratovaný 

A 37 OVLÁDAČ KONTAKTORA Hlavný stýkač je zatvorený, keď má byť otvorený 

A 75 OVLÁDAČ KONTAKTORA LC kontakt je zaseknutý 

A 232 KONT. POH. EV Ovládač stýkača ventilu 

A 220 
SIGNÁL VYPNUTIA 

SKRATOVANÝ Signál vypnutia je nízky pri vypnutom signále 

A 223 CIEVKA SKRAT. MC-EB Skrat na LC alebo EB cievke 

W 235 CIEVKA SKRAT. EV. Na cievke EV je skrat 

A 38 OTVORENÝ KONTAKTOR Cievka LC bola poháňaná, ale LC sa nezatvára 

A 208  CHYBA DRŽADLA 

Nesúlad vstupov medzi vstupom tvrdého a mäkkého  spínača a vstupom 

držadla 

W 78  VACC NIE JE OK 

Hodnota akcelerátora je vyššia ako zaznamenaná minimálna hodnota a 

spínače smeru / zapnutia sú otvorené. 

W 79 NESPRÁVNY ŠTART TRAC Nesprávna počiatočná postupnosť 

W 242 ČERPADLO NESP ŠTART ČERPADLO Nesprávna počiatočná postupnosť 

W 80  VPRED + VZAD Cestovné požiadavky sú aktívne v oboch smeroch súčasne 

A 230  NÚDZOVÉ ZASTAVENIE Konektor PAUX (A3) nie je pripojený k batérii alebo je napätie odlišné. 

A 229  POZ. EB. SKRAT 

Výstup zabudovaného inteligentného ovládača, ktorý napája kladnú cievku 

Eb, je pri otvorení pákového ovládača vysoký (= + batt). 

A 233 SKRAT NA VÝK MOSF Skrat na výkonových mosfetoch 

W 245 VÁK NIE JE OK Vákuum pre čerpadlo je vysoké bez aktivovaného vypínača 

A 236 
  
PRÍRASTOK PRÚDU 

Parametre maximálneho prírastku prúdu sú predvolené hodnoty, čo 

znamená, že postup nastavenia maximálneho prúdu nebol doteraz 

vykonaný 

W 200 TLAČÍTKO NA INK. ST. P Pri zapnutí je prítomná požiadavka na čerpadlo. Žiadosť o uvoľnenie. 

W 201 TLAČÍTKO NA INK. ST. T Pri zapnutí je prítomná požiadavka na trakciu. Žiadosť o uvoľnenie. 

A 237 ANALÓGOVÝ VSTUP Problém s A / D prevodom uC 

W 219 CHÝBA MŔTVY MUŽ 

S parametrom „Pozitívny EB“ na úrovni 2 v menu „Nastavenie HW“ a 

otvoreným vstupom „Mŕtvy muž“ sa zobrazí alarm 

A 195 NAKLONENÝ Vstup A7 otvorený. Naklápacie zariadenie nie je v bezpečnom rozsahu. 

A 196 PREŤAŽENIE Vstup A31 combi alebo A4 na can držadle je otvorený 

A 84 SNÍMAČ RIADENIA KO Porucha povelu k jazde  
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10.2 RIEŠENIE PROBLÉMOV A CHYBOVÉ KÓDY (TRIONIC) 
MODEL LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 

POPIS 
ERROR 
CODE 

PORUCHA: ZLÝ P/N 1,1 

NIE JE KALIBROVANÝ 1,1 

VÝŠKA NIE JE KALIBROVANÁ 1,1 

FUNKCIE SÚ ZABLOKOVANÉ - NIE SÚ KALIBROVANÉ 1,1 

FUNKCIE ZABLOKOVANÉ - ZVOLENÝ TESTOVACÍ REŽIM 2,2 

FUNKCIE ZAMKNUTÉ - OTVOR 2,2 

FUNKCIE ZAMKNUTÉ - LAKŤOVÁ OPIERKA 2,2 

FUNKCIE ZAMKNUTÉ - PREŤAŽENÉ 2,2 

FUNKCIE ZAMKNUTÉ - NEDOSTATOČNE ZAŤAŽENÉ 2,2 

FUNKCIE ZAMKNUTÉ - PRÍLIŠ VYSOKÉ 2,2 

FUNKCIE ZAMKNUTÉ - NAKLONENÉ 2,2 

FUNKCIE ZAMKNUTÉ - EXTERNÉ VYPNUTIE 2,2 

POHON ZABLOKOVANÝ - NEMÔŽE RIADIŤ 2,2 

SKONTROLUJTE UZEMŇOVACIE VSTUPNÉ SPÍNAČE 2,2 

SKONTROLUJTE PREPÍNAČ VOĽBY POHONY/ZDVIHU 2,2 

SKONTROLUJTE PÁKOVÝ OVLÁDAČ 2,2 

UVOĽNITE SPÚŠŤ 2,2 

UVOĽNITE UZEMŇOVACIE SPÍNAČE 2,2 

UVOĽNITE OTOČNÉ SPÍNAČE 2,2 

UVOĽNITE SPÍNAČE PÁKOVÉHO OVLÁDAČA 2,2 

VYPNUTIE - SKONTROLUJTE EMS PREPÍNAČE 2,1 

PORUCHA: VENTIL POD NAPÄTÍM - SKONTROLUJTE ZAPOJENIE P9 3,2 

PORUCHA: ZLÝ VÝSTUP VNÚTORNEJ BEZPEČNOSTI 3,4 

POHON ZABLOKOVANÝ - BRZDENIE 3,4 

PREŤAŽENIE MOTORA 3,4 
PORUCHA: PRÍLIŠ VYSOKÉ NAPÄTIE V KRYTE - SKONTROLUJTE KONT 
VEDENIA 3,3 
PORUCHA: SPÄTNÁ VÄZBA VENTILU VYSOKÁ - SKONTROLUJTE ZAPOJENIE 
VENTILU 3,2 

FUNKCIE ZAMKNUTÉ - BATÉRIA 4,4 

PORUCHA: ZLÝ VNÚTORNÝ 12V 4,3 
PORUCHA: ZLÉ NAPÁJANIE PÁKOVÉHO OVLÁDAČA 5V - SKONTROLUJTE 
ZAPOJENIE P15-12 4,5 

PORUCHA: ZLÝ VNÚTORNÝ 5V 4,2 

PORUCHA: SNÍMAČ NESPRÁVNEHO NAKLONENIA 4,2 

PORUCHA: ZLÝ VNÚTORNÝ PODRIADENÝ 4,2 

FUNKCIE ZAMKNUTÉ - PRÍLIŠ HORÚCE 4,2 

PORUCHA: PRÍLIŠ NÍZKE NAPÁJANIE BATÉRIE 4,4 

PORUCHA: PRÍLIŠ VYSOKÉ NAPÁJANIE BATÉRIE 4,4 

PORUCHA: SKONTROLUJTE VÝŠKOVÝ SPÍNAČ 6,3 

PORUCHA: CAN BUS 6,6 

PORUCHA: MOTOR PRI SKRATE PRÍLIŠ VYSOKO 7,2 

PORUCHA: MOTOR PRI SKRATE PRÍLIŠ NÍZKO 7,3 

PORUCHA: MOTOR PRI SKRATE B PRÍLIŠ VYSOKO 7,4 

PORUCHA: MOTOR PRI SKRATE B PRÍLIŠ NÍZKO 7,6 

PORUCHA: MOTOROVÉ SPOJENIA SÚ SKRATOVANÉ 7,5 
PORUCHA: PRÍLIŠ NÍZKE NAPÄTIE V KRYTE - SKONTROLUJTE 
SVORKOVNICU 7,7 

POHON ZAMKNUTÝ - SKONTROLUJTE BUDIACI PRÚD 7,7 

NEJAKÝ VEĽKÝ ZLÝ PROBLÉM 9,9 

BRZDY MANUÁLNE UVOĽNENÉ 8,2 

NAJBEŽNEJŠIE CHYBY KÓD CHYBY 
SLABÁ BATÉRIA BLIKÁ BCI, keď je NÍZKA BATÉRIA 
MŔTVA BATÉRIA BLIKANIE BAT na CAN ZOBRAZENÍ 
NABÍJANIE BATÉRIE FLASH `2-3 
BRZDY manuálne uvoľnené FLASH`8-2 
Chyba spúšťača FLASH`2-4 
Porucha nožného spínača FLASH`2-5 

Porucha pohonu pákového ovládača FLASH`2-6 
Porucha riadenia pákového 

ovládača FLASH `2-7 
PREŤAŽENIE FLASH `2-8 
NAKLONENÝ FLASH `2-9 keď je zvýšený 
VÝŠKOVÝ SPÍNAČ FLASH `6.3 
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11.2 SCHÉMA HYDRAULIKY - LUI WH 460 

1 - Čerpadlo  
2 - Elektrické čerpadlo  
3 - Maximálny ventil  
4 - Blokový solenoidový ventil  
5 - Spätný ventil  
6 - Zátka  
7 - Regulačný ventil prietoku  
8 - Teleskopický valec  

VÝKRES č.  001.2009.0930 
 

Dátum  30.09.2009 

VÝKRES č. 001.2009.0930 
 

Dátum  30.09.2009 
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       11.3 SCHÉMA HYDRAULIKY  LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 

1 Serbatoio       Nádrž oleja  
 

2 Elettropompa      Motorové čerpadlo  
 

3 Valvola di massima     Uvoľnovací ventil(kapacita zaťaženia)  
 

4 Elettrovalvola di blocco    Blokovací selenoid  
 

5 Valvola unidirezionale    Jednosmerný ventil  
 

6 Valvola di controllo portata    Ventil na riadenie prietoku  
 

7 Cilindro telescopico     Teleskopický cylinder  
 

8 Pompa a mano                                      Ručné čerpadlo  

VÝKRES č.  001.2010.1010 
 

Dátum  10.10.2010 

NÁKRES č  001.2010.1010 
 

Dátum  10.10.2010 

6 

7 

8 
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       11.5 ELEKTRICKÁ SCHÉMA - LUI MINI WH 460 
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11.6 SCHEMA ELETTRICO - LUI MINI 220 -  LUI Mini HD - LUI Mini HD S.I.W./S.I.E. 11.7 TRIONIC) 
 

P
9
-8

 

POZEMNÝ MODUL  

11.7 ELEKTRICKÝ DIAGRAM(TRIONIC) 
LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 

04-2020 Rev.01 
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TS100 PIN POPIS VSTUP 
PCAN-1 CAN1H ZOBRAZOVACI MODUL DO CAN (Plat) 
PCAN-2 CAN1L ZOBRAZOVACI MODUL DO CAN (Plat) 
PCAN-3 Štít   

PRS232-1 RS232 B+ prívod   

PRS232-2 RS232 Rx do DIAGNOSTICKÉHO CENTRA 
PRS232-3 RS232 Tx do DIAGNOSTICKÉHO CENTRA 
PRS232-4 RS232 Gnd   

P9-1 PWM Vysoký bočný výstup (B +, keď je aktívny)   
P9-2 PWM Vysoký bočný výstup (B +, keď je aktívny) DOLNÝ VENTIL 
P9-3 Vysoký bočný výstup (B +, keď je aktívny) Brzda 
P9-4 Vysoký bočný výstup (B +, keď je aktívny) Stýkač čerpadla 
P9-5 Vysoký bočný výstup (B +, keď je aktívny) Pohonný stýkač 
P9-6 Vysoký bočný výstup (B +, keď je aktívny) ZÁMOK KOLIESKA 
P9-7 Vysoký bočný výstup (B +, keď je aktívny)   
P9-8 spínací vstup (B + = aktívny) OTVOR (voliteľné) 
P9-9 Vysoký bočný výstup (B +, keď je aktívny)   
P12-1 spínací vstup (B + = aktívny) Výber/dodávka GND 
P12-2 vstup spínača/nízka strana sw Výrez batérie 

P12-3 vstup spínača/nízka strana sw   
P12-4 spínací vstup (B + = aktívny)   
P12-5 spínací vstup (B + = aktívny)   
P12-6 Nízka strana sw. 1.7A min. GND Alarm 

P12-7 Analógový vstup   
P12-8 B+ napájanie B+ napájanie senzorov/spínačov 

P12-9 spínací vstup (B + = aktívny) VÝŠKOVÝ SPÍNAČ 

P12-10 Analógový vstup   

P12-11 Analógový vstup   
P12-12 Analógový vstup   
P15-1 spínací vstup (B + = aktívny) REŽIM PLOŠINY 
P15-2 spínací vstup (B + = aktívny)   
P15-3 spínací vstup (B + = aktívny)   
P15-4 Nízka strana sw. 1.7A min.   
P15-5 spínací vstup (B + = aktívny)   
P15-6 spínací vstup (B + = aktívny)   
P15-7 Nízka strana sw. 1.7A min. KLAKSÓN (voliteľné) 
P15-8 spínací vstup (B + = aktívny)   
P15-9 spínací vstup (B + = aktívny)   

P15-10 Nízka strana sw. 1.7A min.   

P15-11 spínací vstup (B + = aktívny)   

P15-12 5 V (nízky prúd, iba pre senzory)   

P15-13 Analógový vstup   

P15-14 Analógový vstup   

P15-15 0V (nízky prúd, iba pre senzory)   
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MODUL OVLÁDACIEJ 
SKRINKY  

04-2020 Rev.01 
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CAN DRŽADLO  POPIS VSTUP 
P10-1 mimo 1 ALARM NAKLONENIA 
P10-2 mimo 2 ALARM PREŤAŽENIA 
P10-3 ana 1 HALA A/B (Pohon FWD/REV) 
P10-4 ana 2 HALA C/D (RIADENIE VPRAVO/VĽAVO) 
P10-5 5V pre ana 5V pre pákový ovládač 
P10-6 neg pre ana Neg pre pákový ovládač 
P10-7 B+ prívod do Z P15-1 

P10-8 B- prívod do Z B- 

P10-9 CAN H Z P3-1 of TS100 

P10-10 CAN L Z P3-2 of TS100 

12 pozícií     

P12-1 digitálny vstup 1   

P12-2 digitálny vstup 2 Klaksón (voliteľné) 
P12-3 digitálny vstup 3 Spúšťač spínača 
P12-4 digitálny vstup 4 Preťaženie (voliteľné) 
P12-5 mimo 3   

P12-6 Sw. B+ prívod   

P12-7 digitálny vstup 5   

P12-8 digitálny vstup 6   

P12-9 digitálny vstup 7 Pomalá rýchlosť 
P12-10 digitálny vstup 8   

P12-11 digitálny vstup 9   

P12-12 digitálny vstup 10   

04-2020 Rev.01 



05 -2015 Rev.1 12.77 

Časť 12 príloha 

       KONTROLNÝ ZOZNAM PRAVIDELNÝCH KONTROL - FORMULÁR A  
 
 
 
 
 

MODEL    ______________________ 
 
VÝROBNÉ ČÍSLO   ______________________ 
 
ROK VÝROBY   ______________________ 
 
 

  POPIS  
 
______   1. Vykonajte všetky kontroly uvedené v časti Kontroly pred spustením  
 
______   2. Skontrolujte hladinu oleja a stav - uistite sa, že olej má jasnú svetlú farbu . 
 
______  3. Skontrolujte, či na celom stroji nie sú známky poškodenia, zlomené zvary, uvoľnená 

skrutka, nesprávne alebo  
 
______   4. Skontrolujte, či sú všetky nastaviteľné prietokové ventily zablokované  
 
______  5. Skontrolujte, či sa kôš s plným zaťažením neznížil   
 
______  6. Skontrolujte motor a kefy motora  
 
______  7. Skontrolujte elektrické súčasti a vodiče, či nie sú poškodené alebo oxidované .  
   
______ 8. Skontrolujte hladinu demineralizovanej vody v batériách  
 
 
DÁTUM       PODPIS     SKONTROLOVAL  
________________     _________________   ________________ 
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Dátum: 
Výrobné číslo:  
Model: 
Dátum poslednej kontroly:  
Dátum uvedenia do prevádzky  

Zákazník:  
Adresa: 
Mesto/Štát/PSČ:  
Telefón: 
Kontaktné meno : 

Predajca : 
Adresa : 
Mesto/Štát/PSČ : 
Telefón : 
Kontaktné meno : 

ODTLAČOK  

ČITATEĽNOSŤ  

KAPACITA ZAŤAŽENIA JASNE OZNAČENÁ  

KOŠ NA PLOŠINE 

VSTUPNÁ BRÁNA SA SPRÁVNE ZATVÁRA  

DRŽIAK DOKUMENTOV PRE PRÍRUČKU NA 
PALUBE PLOŠINY 

 

NÁVOD  

ZVARY - BEZ ZNÁMOK KORÓZIE ALEBO 
POŠKODENIA 

 

ROZŠÍRENIA KOŠA 

SKONTROLUJTE POSÚVANIE  

NEPORUŠENÉ A NEPOŠKODENÉ TEFLÓNOVÉ 
KLZNÉ KOLIESKA 

 

SKRUTKY A PODLOŽKY  

SYSTÉM NA ZDVÍHANIE 

OVERTE INTEGRITU STĹPCA  

POHYB A RÝCHLOSŤ STÚPANIA  

HLUK POČAS ZDVÍHANIA/SPÚŠŤANIA  

VINUTÝ KÁBEL - KONTROLA INTEGRITY  

LIŠTA BEZPEČNEJ ÚDRŽBY 

PREVÁDZKA  

SKONTROLUJTE OPOTREBOVANIE/
POŠKODENIE 

 

ELEKTRICKÉ SÚČASTI  

Fungovanie pozemného modulu  

Konektory  

Zapojenie  

Fungovanie pákového ovládača  

Špirálový kábel  

Integrita batérií  

Správne fungovanie batérií  

Fungovanie nabíjačky batérií  

NÚDZOVÉ ZASTAVENIE  

Prerušte všetky obvody   

RÁM PLOŠINY 

UŤAHOVANIE SKRUTIEK  

ZVARY - BEZ ZNÁMOK KORÓZIE ALEBO 
POŠKODENIA 

 

KĽUKOVÝ HRIADEĽ - BEZ ZNÁMOK 
KORÓZIE ALEBO POŠKODENIA 

 

PREDNÉ A TRAKČNÉ OTOČNÉ KOLESÁ: 
ŽIADNE ZNÁMKY KORÓZIE/
OPOTREBOVANIA ALEBO POŠKODENIA 

 

NOSNÉ LOŽISKÁ  

TEFLÓNOVÉ POSUVNÉ KOLIESKA 
NEPORUŠENÉ, NEPOŠKODENÉ 

 

KONTROLNÝ ZOZNAM ROČNÝCH KONTROL - FORMULÁR B  
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PRÍLOHA  1 
 

EXTRA ZARIADENIE  
 

Celá letecká plošina uvedená v tomto návode môže mať špeciálne vybavenie, ktoré je možné 
nainštalovať, iba ak je dodané spoločnosťou Braviisol D.M. srl. alebo schválené touto 
spoločnosťou. 
Doplnkové vybavenie sa môže používať, iba ak si používateľ prečítal a porozumel svojim pov-
innostiam uvedeným v tejto príručke a v návode na použitie k dodatočnému zariadeniu, ktorá sa 
dodáva s každým zariadením. 
Pred použitím musí byť jasne pochopené zamýšľané použitie každého ďalšieho zariadenia. Pre 
ďalší podrobný popis vybavenia prosím kontaktujte Braviisol D.M. srl. 

04-2020 Rev.01 
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PRÍLOHA  2 
 

 
Zariadenia na blokovanie kolesa: 
 
Je to zariadenie (P1) popísané v časti 5 - Ovládací panel tohto návodu na použitie. 
Zariadenie na blokovanie kolies sa aktivuje posunutím voliča doprava alebo stlačením 
príslušného tlačidla, čo vám umožní jazdiť s vozidlom iba v priamom smere. 
 

Zapnuté LED znamená, že je aktivovaný zámok kolies. 
  
Vypnuté LED signalizuje, že blokovacie zariadenie kolies je deaktivované, čo umožňuje vozidlu 
jazdiť v akomkoľvek smere.  
 
VÝSTRAHA: 
Ak je zariadenie na blokovanie kolies zapnuté, upevnenie predných kolies bude skutočné a 
účinné až potom, ako kolesá dosiahnu polohu priamo vpred alebo vzad, takže zaisťovacie kolí-
ky zapadnú do oboch podpier nadstavca a zaistia ich. 
 
Ak pri aktivácii zariadenia blokovania kolies nie sú kolesá v priamej polohe, jazdite dostatočne 
dopredu alebo dozadu, aby predné kolesá dosiahli správnu priamu polohu. 
Predtým, ako budete pokračovať, skontrolujte, či je zariadenie na blokovanie kolies skutočne 
spustené. Vizuálna kontrola a pomalý pohyb pákového ovládača doľava alebo doprava oka-
mžite naznačia, či je blok skutočne aktivovaný alebo nie.  
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