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ÚVOD
Tento návod je nesmírně důležitým dokumentem. Vždy jej mějte uložený na
stroji.
Účelem této příručky je ukázat vlastníkovi, uživatelům, provozovatelům, firmám
nabízejícím leasing a subjektům, které přijímají leasing stroje, základní
bezpečnostní opatření a provozní postupy pro bezpečný a správný provoz
stroje na základě předpokládaného využití.
Vzhledem k neustálému zdokonalování výrobků si společnost BRAVIISOL
DIVISIONE MECCANICA S.R.L vyhrazuje právo na změnu technických specifikací tohoto stroje bez předchozího upozornění.
Pro aktuální informace kontaktujte
Braviisol Divisione Meccanica s.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN) Italy
Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355

.

SYMBOLY NEBEZPEČÍ A TERMINOLOGIE
Tento symbol nebezpečí je nezbytný pro upozornění na potenciální nebezpečí, která by mohla způsobit zranění. Abyste
předešli možným vážným zraněním nebo smrtelným nehodám, dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, které následují po tomto symbolu

NEBEZPEČÍ

OZNAČUJE BEZPROSTŘEDNĚ NEBEZPEČNOU SITUACI,
KTERÁ, POKUD SE JÍ NEZABRÁNÍ, MŮŽE ZPŮSOBIT
VÁŽNÉ NEHODY NEBO DOKONCE SMRTELNÉ NEHODY.
TENTO SAMOLEPÍCÍ ŠTÍTEK MÁ ČERVENÉ POZADÍ.

UPO-

OZNAČUJE POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNOU SITUACI,
KTERÁ, POKUD SE JÍ NEZABRÁNÍ, MŮŽE ZPŮSOBIT
ZRANĚNÍ STŘEDNĚ ZÁVAŽNÉ VELIKOSTI. NAVÍC MŮŽE
BÝT POUŽIT K SIGNALIZACI NEBEZPEČNÝCH POSTUPŮ.
TENTO SAMOLEPÍCÍ ŠTÍTEK MÁ ŽLUTÉ POZADÍ.

VAROVÁNÍ

OZNAČUJE POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČNOU SITUACI,
KTERÁ, POKUD SE JÍ NEZABRÁNÍ, MŮŽE ZPŮSOBIT
VÁŽNÉ NEHODY NEBO DOKONCE SMRTELNÉ NEHODY.
TENTO SAMOLEPICÍ ŠTÍTEK MÁ MODRÉ, BÍLÉ NEBO
ORANŽOVÉ POZADÍ.

V případě

VAROVÁNÍ
TENTO VÝROBEK MUSÍ SPLŇOVAT VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY UVEDENÉ V
TECHNICKÝCH VĚŠTNÍCÍCH.
INFORMACE O PŘÍPADNÝCH TECHNICKÝCH VĚSTNÍCÍCH TÝKAJÍCÍCH SE
BEZPEČNOSTI SPOLEČNOSTÍ BRAVIISOL
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. POUŽÍVANÝCH VÝROBKŮ, KONTAKTUJTE
SPOLEČNOST BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L., NEBO VAŠÍ LOKALNÍ AUTORIZOVANOU SPOLEČNOST BRAVIISOL
ODDĚLENÍ MECCANICA S.R.L. REPRESENTATIVE.

DŮLEŽITÉ
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L. ODESÍLÁ TECHNICKÉ VĚSTNÍKY
TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI VLASTNÍKOVI REGISTROVANÉHO STROJE.
KONTAKTUJTE SPOLEČNOST
BRAVIISOL ODDĚLENÍ MECCANICA
S.R.L A UJISTĚTE SE, ŽE INFORMACE
TÝKAJÍCÍ SE AKTUÁLNÍHO VLASTNÍKA
BYLY AKTUALIZOVÁNY A JSOU
PŘESNÉ.

DŮLEŽITÉ
PŘÍPADNÉ NEHODY, KE KTERÝM
DOŠLO BĚHEM POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ
BRAVIISOL ODDĚLENÍ MECCANICA
S.R.L., KTERÉ MOHLY ZPŮSOBIT
ZRANĚNÍ NEBO SMRT ZAMESTNANCŮ
NEBO JINÉ VÝZNAMNÉ ŠKODY NA MAJETKU NEBO NA MAJETKU SPOLEČNOSTI BRAVIISOL ODDĚLENÍ MECCANICA
S.R.L. SE MUSÍ OKAMŽITĚ NAHLÁSIT
ODDĚLENÍ BRAVIISOL MECCANICA
S.R.L.

•
•
•
•

•
•
•

Hlášení o nehodě
Publikace týkající se bezpečnosti
výrobku
Aktualizace informací týkajících se
současného majitele
Otázky týkající se bezpečnosti
výrobku
Informace týkající se dodržování
norem a předpisů
Otázky týkající se speciálních
použití výrobku
Otázky týkající se změny výrobku

KONTAKT:
BRAVIISOL
Divisione Meccanica s.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. +39071.7819090
Fax +39071.7819355
Referenční předpisy:
2006/42/EC
2014/30/CE
Dynamické a statické zkoušky byly provedeny
od:

TUV ITALIA (0948)

Gruppo TUV SUD
Via Carducci 125, Pal.23
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Italy
Doklad:

TUV IT 0948 19 MAC 0155 B
TŰV IT 0948 20 MAC 0185 B
Datum:

05/07/2019
25/05/2020
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ODDÍL 1.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Ověření stroje

1.1 OBECNÉ INFORMACE
V této části jsou uvedena bezpečnostní opatření nezbytná pro správné a
bezpečné používání a údržbu stroje. Aby bylo zaručeno správné používání stroje,
je nezbytné zavést každodenní rutinní postup založený na pokynech uvedených v
této příručce.
Kromě toho je pro zaručení bezpečného provozu stroje nezbytné, aby kvalifikovaná osoba vypracovala program údržby založený na informacích uvedených v
této příručce a v příručkách pro postupy oprav a údržby. Uvedený postup je třeba
důsledně dodržovat.
Vlastník, uživatelé, provozovatelé, firmy nabízející leasing a subjekty přijímající
leasing stroje nesmí převzít odpovědnost za jeho funkci dříve, než si přečtou tuto
příručku a absolvují školení o provozních postupech pod dohledem kvalifikované
odborné obsluhy.
Další informace týkající se bezpečnosti, školení, kontroly, údržby, použití a provozu získáte u společnosti Braviisol Divisione Meccanica s.r.l.

VAROVÁNÍ
NEDODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODU MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ STROJE, MAJETKU A VÁŽNÁ NEBO
SMRTELNÁ ZRANĚNÍ OSOB.
1.2 PŘEDBĚŽNÉ POSTUPY

•
•
•

VAROVÁNÍ
PŘÍPADNÉ ÚPRAVY NEBO ZMĚNY NA STROJI LZE
PROVÁDĚT VÝHRADNĚ NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ
VÝROBCE.

•
•

Školení obsluhy a porozumění

•
•
•

•
•
•

Před použitím stroje si důkladně přečtěte
příručku.
Stroj používejte pouze po absolvování školení, které provede oprávněný
personál.
Stroj smí používat pouze oprávněný a kvalifikovaný personál, který si
pečlivě přečetl a plně porozuměl pokynům týkajících se NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ, jakož i návodu k obsluze stroje, které najdete
uvnitř příručky.
Stroj používejte pro aplikace, které VÁM byly sděleny společností
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L., a pro které se předpokládá,
že stroj bude využit.
Všichni provozní pracovníci se musí seznámit s příkazy, ovládacími prvky a
nouzovými funkcemi stroje, které jsou uvedené v příručce.
Pečlivě si přečtěte a dodržujte všechna firemní pravidla a místní a vládní
předpisy související s provozem stroje.
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Stroj používejte až po provedení kontrol a ověření funkčnosti. Další pokyny naleznete v 2. části této příručky.
Stroj uvádějte do provozu až po provedení všech servisních
a údržbových postupů uvedených v požadavcích uvedených
v příručce pro postupy a údržbu.
Ujistěte se, že všechna bezpečnostní zařízení fungují
správně. Případné úpravy těchto zařízení představují
porušení bezpečnostních předpisů.

Nepoužívejte stroj, na kterém jsou nečitelné nebo chybí
nápisy nebo samolepky označující bezpečnostní předpisy
nebo pokyny.
Zabraňte hromadění nečistot na podlaze plošiny. Zabraňte
tomu, aby se bláto, olej, mastnota nebo jiné podobné kluzké
látky dostaly do kontaktu s obuví nebo podlahou plošiny.

Kontrola pracoviště

•
•

•

Před použitím stroje musí obsluha učinit veškerá nezbytná
opatření, aby se vyhnula jakémukoli nebezpečí na pracovišti.
Neaktivujte plošinu na nákladních automobilech, návěsech
nákladních automobilů, železničních vagónech, lodích na
vodě, lešeních nebo podobných konstrukcích či vozidlech,
na kterých nebyl provoz společností BRAVIISOL D.M. SRL
písemně schválen.
Stroj smí být provozován při teplotách v rozmezí -20° až 40 °
C (0 e 104 °F). Hodnoty týkající se provozu stroje při teplotách, které nejsou zahrnuty v uvedeném rozsahu, konzultujte se společností BRAVIISOL D.M. SRL.
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ODDÍL 1.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1.3 PROVOZ

1.4 RIZIKO PÁDU

všeobecné informace

•

Před opětovným použitím stroje se ujistěte, aby byly
všechna bezpečnostní zábradlí a vstupní branky připevněny a ve správné poloze.

•
•

Mějte obě nohy pevně položené na podlaze plošiny.

•

Zvedací skupinu nepoužívejte k výstupu na plošinu ani
k sestupu z ní.

•

Při nastupování na a sestupování z plošiny buďte velmi
pozorní. Ujistěte se, aby byla zvedací skupina zcela
dole. Při nastupování na plošinu nebo sestupování z ní
se dívejte čelem ke stroji.

•

Ovládání povelů, ovládacích prvků a bezpečnostních
čidel bylo navrženo tak, aby obsluha mohla mít vždy
"čtyři body kontaktu" se strojem: obě ruce a obě nohy
MUSÍ být při práci neustále v kontaktu se strojem.

•

Při nastupování a vystupování ze stroje udržujte vždy
"tři body kontaktu" se strojem, a to tak, aby obě ruce a
jedna noha, případně obě nohy a jedna ruka byly neustále v kontaktu se strojem.

•

Pokud by bylo nutné provést ukotvení pomocí lana na
staveništi nebo na základě jiných předpisů, doporučujeme použít kotevní bod na tomto stroji jako bod
pro upevnění bezpečnostního pásu. Nepoužívejte tento
bod ke zvedání, ukotvení, zajištění nebo podepření
plošiny nebo jiného přístroje či materiálu. Kotevní bod
pro upevnění lana slouží pouze k zajištění pohybu v
rámci možností plošiny. Nejedná se o zařízení k zachycení pádu. Jeho použití jako takového by mohlo
mít za následek smrt nebo vážné zranění.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Stroj používejte výhradně pro přepravu osob při ruční manipulaci s pneumatikami.
Nepoužívejte poškozený stroj. Pokud dojde k poruše, stroj
vypněte.
Nepřepínejte náhle spínače nebo povelové páky z jedné
polohy do druhé při průchodu neutrální polohou. Vždy
uveďte spínač do neutrální polohy a teprve poté jej přesuňte
do polohy odpovídající další funkci. Příkazy uvádějte v
činnost pomalým a rovnoměrným tlakem.
Pokud se na plošině nacházejí osoby, umožněte personálu
opětovné zapůjčení nebo aktivaci stroje ze země pouze v
případě nouze.
Dbejte na to, aby bylo elektrické nářadí řádně odloženo a
nezůstalo viset za napájecími kabely v pracovním prostoru
plošiny.
Před ponecháním stroje bez dozoru zcela spusťte koš a stroj
vypněte. Vyjměte klíč, abyste zabránili neoprávněnému
použití stroje.
Přeprava osob na stroji je zakázána.
Během provozu smí být u stroje pouze obsluha.
Kapalina z akumulátoru je extrémně žíravá. Dbejte na to,
aby se nedostala do kontaktu s pokožkou nebo oděvem.
Akumulátory nabíjejte na dobře větraném místě.
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Na podlahu plošiny nepokládejte žebříky, krabice,
schůdky, desky ani jiné podobné předměty, aby bylo
možné na ni provést běžné potřebné úkony.
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ODDÍL 1.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1.5 NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

1.6 NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ

Stroj není elektricky izolován.
Dodržujte vzdálenost nejméně 3 metry (10 stop) mezi jakoukoli částí uvnitř stroje
a Vámi a elektrickým vedením nebo od elektricky nabitých zařízení s napětím 50
kV.
Je nutné přidat vzdálenost 0,3 metru (1 stopa) při každém dalším zvýšení napětí
rovné nebo menší než 30 000 V.
Minimální bezpečnou provozní vzdálenost je možné snížit, pokud jsou zabudované izolační zábrany pro zabránění kontaktů, pokud byly tyto zábrany přizpůsobeny, aby působení napětí elektrických vedení nezpůsobilo škody nebo zranění.
Zábrany nesmí být součástí stroje ani k němu nesmí být připojeny. Minimální
provozní bezpečnostní vzdálenost může být snížena provozními rozměry
uvedenými na izolačních zábranách. Tuto vzdálenost musí určit kvalifikovaná
osoba, která se řídí podnikovými, místními a vládními předpisy týkajícími se provádění pracovních operací v blízkosti zařízení vysokého napětí.

•
•
•
•
•
•

•
ROZSAH NAPĚTÍ
(OD FÁZE K FÁZI)

MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
VZDÁLENOSTI v m (ft)

Od 0 do 50 kV

3 (10)

Od 50 kV do 200 kV

5 (15)

Od 200 kV do 350 kV

6 (20)

Od 350 kV do 500 kV

8 (25)

Od 500 kV do 750 kV

11 (35)

Od 750 kV do 1000 kV

14 (45)

•
•
•

•

Před řízením stroje se musí uživatel seznámit s povrchem
pracoviště. Při řízení vozidla nepřekračujte povolené a
příčné sklony.
Nezvedejte plošinu ani nejezděte se strojem se zvednutou
plošinou na svahu nebo na nepravidelném či měkkém povrchu.
Před jízdou na podlahách, mostech, nákladních automobilech nebo jiném povrchy ověřte jejich maximální povolenou
nosnost.
Nepřekračujte maximální zatížení zvýšené plošiny.
Pneumatiky rozdělte pouze na zvedací přihrádku, aniž byste
je náhle nakládali a vykládali.
Udržujte podvozek stroje v minimální vzdálenosti 0,6 m (2
stopy) od výtluků, nerovností, sjezdů, překážek, sutin,
skrytých otvorů a dalších potenciálních nebezpečí, která se
mohou vyskytovat na úrovni terénu.
Nepokoušejte se stroj používat jako jeřáb. Stroj nepřivazujte
ani nesvazujte k žádné jiné přilehlé konstrukci.
Nezvedejte plošinu za větrného nebo nárazového počasí.
Nezvětšujte velikost plošiny pomocí rozšíření nakládací
plochy nebo nepovolených přídavných zařízení. Pokud se
zvětší plocha stroje vystavená větru, sníží se jeho stabilita
Pokud se zvedací skupina nebo plošina zablokuje tak, že se
jedno nebo více kol odlepí od země, je nutné, aby slezla
obsluha před pokusem o uvolnění stroje z plošiny. Pokud
chcete stabilizovat stroj a nechat obsluhu sestoupit z plošiny,
použijte jeřáb, vysokozdvižný vozík nebo jiné vhodné
zařízení.
Je přísně zakázáno vstupovat na plošinu a vystupovat z ní,
pokud by byla zvednutá

POZNÁMKA: Tyto minimální provozní bezpečnostní vzdálenosti se musí
dodržovat, s výjimkou případů, kdy jsou podnikové, místní nebo vládní
předpisy přísnější.
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ODDÍL 1.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1.7 NEBEZPEČÍ ROZDRCENÍ A NÁRAZU

1.8 ZVEDÁNÍ A PŘEPRAVA

•

Obecné informace

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Všichni zaměstnanci, ať už v provozu nebo v terénu, musí nosit osobní ochranné prostředky vyžadované platnými předpisy nebo analýzou
rizik provedenou na pracovišti.
Při práci se strojem nebo při zvedání či spouštění plošiny dbejte na
dodržování vzdáleností nad, pod a po obou stranách samotné
plošiny.

Když je stroj v provozu, je zakázáno vychylovat se ze zábradlí
plošiny.
Při jízdě se strojem v místech s omezenou viditelností pověřte
určenou osobu, aby šla napřed a upozornila na případné nebezpečí.
Při jízdě udržujte nepracující osoby vždy ve vzdálenosti nejméně 1,8
m (6 stop) od stroje.
Rychlost jízdy přizpůsobte následujícím podmínkám: stav povrchu
země nebo podlahy, provoz, viditelnost, sklon terénu, poloha
ostatních pracovníků a jakékoli další faktory, které by mohly představovat nebezpečí kolize nebo zranění osob.
Dodržujte brzdnou dráhu tak, aby byla nezávislá na rychlosti stroje.
Nejezděte vysokou rychlostí v omezených, stísněných nebo úzkých
prostorech nebo na zpětný chod.
Vždy věnujte maximální pozornost tomu, aby případné překážky nebo osoba neomezovaly provádění provozních povelů nebo k jejich
narušení na plošině.
Ujistěte se, aby byla obsluha jiných strojů, které provádí nějaké
operace ve výšce nebo na úrovni země, informována o přítomnosti
stroje. Odpojte elektrické napájení nadzvednutých jeřábů.
Upozorněte ostatní pracovníky, aby nepracovali, nestáli a nepřecházeli pod zdviženými plošinami. V případě potřeby vymezte podlahu
nebo terén vhodnými zábranami.
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•

Při zvedání a přepravě je zakázáno, aby pracovníci stáli na plošině.

•

Stroj tlačte nebo odtahujte výhradně v případě nouzové situace, poruchy,
přerušení napájení nebo při nakládání nebo vykládání a POUZE po odblokování motorové brzdy tak, jak je uvedeno v tomto návodě.

•

Před zvedáním nebo přepravou se ujistěte, že je plošina zcela dole a
prázdná.

•

Při zvedání stroje pomocí vidlicového zvedáku rozmístěte vidlice výhradně
tak, aby odpovídaly příslušným oblastem samotného stroje. Zvedání provádějte pomocí vidlicového zvedáku s odpovídající nosností. Hmotnosti
stroje naleznete v tabulce technických údajů v části 5 - Technické údaje
stroje.

•

Informace o zvedání naleznete v oddíle 3 - Obsluha stroje v této příručce .
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ODDÍL 2.
PŘÍPRAVA A KONTROLA
2.1 ŠKOLENÍ PERSONÁLU

2.2 KONTROLA, ÚDRŽBA A PŘÍPRAVA

Stroj je zařízením pro přepravu osob pro ruční sběr pneumatik.
Proto jej má používat a udržovat výhradně vyškolený a kvalifikovaný
personál.
Stroj nesmějí používat osoby pod vlivem alkoholu nebo drog nebo
osoby trpící záchvaty epilepsie, závratí nebo ztrátou fyzické kontroly.

Společnost BRAVIISOL dodává pokyny týkající se kontroly stroje uvedené
na následující tabulce 2.3 na straně 14.
Další informace týkající se strojů vyhledejte v místních vládních předpisech.
Provádění četnosti kontrol a postupů údržby je závislé na okamžité potřebě:
pokud se stroj používá v nepříznivých podmínkách prostředí, musí být
četnější nebo při obtížné či obzvláště náročné práce.

Školení obsluhy musí zahrnovat následující informace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Používání a meze povelů z plošiny, ze země a nouzových
povelů, jakož i bezpečnostních systémů.
Povelové a ovládací značení, pokyny a výstrahy připojené ke
stroji.
Předpisy definované zaměstnavatelem a vládními předpisy.
Používání schválených ochranných pomůcek proti pádu, je-li
to nutné.
Dostatečná znalost mechanické funkce stroje, aby bylo možné
rozpoznat skutečnou nebo potenciální poruchu nebo závadu.
Bezpečné metody používání stroje při setkání s převýšenými
překážkami, jiným zařízením nebo překážkami v pohybu,
poklesy, dírami a šikmými sjezdy.
Metody pro zamezení nebezpečí způsobeného nechráněnými
elektrickými vodiči.
Požadavky na konkrétní práci nebo konkrétní použití stroje.

Dohled nad školením
Školení musí probíhat pod dohledem kvalifikované osoby na volném
prostranství bez překážek. Školení musí trvat tak dlouho, dokud není
školená osoba schopna stroj bezpečně používat .
Odpovědnost provozovatele
Obsluha musí být poučena o odpovědnosti a pravomoci vypnout stroj v
případě poruchy nebo havárie nebo v případě výskytu jiných nebezpečných podmínek, a to jak ve vztahu ke stroji, tak k pracovišti .
POZNÁMKA: Výrobce nebo distributor musí zajistit školící kvalifikované osoby jak při dodání prvních jednotek stroje, tak i potom, pokud o
to požádá koncový uživatel nebo přidělený personál.
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2.3 PŘEDBĚŽNÉ KONTROLY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

Kontrola před uvedením do provozu zahrnuje následující úkony:
1. Čištění - Ověření a kontrola případných úniků (oleje, hydraulické kapaliny nebo kyseliny z akumulátoru) nebo cizích předmětů na některém z povrchů. Upozorněte pracovníky údržby na případné zjevné úniky.
2. Značky a samolepicí štítky - Zkontrolujte a ověřte, zda jsou všechny
čisté a čitelné.
Zkontrolujte, zda nechybí žádná značka nebo samolepicí štítek.
Ujistěte se, aby každá značka nebo samolepicí štítek, který není čitelný,
byl vyčištěný nebo nahrazený jiným. (Viz "Aplikace samolepicích štítků" v
oddíle 3).
3. Návody k použití a bezpečnostní příručky - ujistěte se, aby se v
přihrádce odolné proti povětrnostním vlivům nacházely následující
příručky (Obr. 2.A):
4. Přehled kompletní denní kontroly – (viz oddíl 2.4).
5. Baterie – podle potřeby nabijte (viz oddíl 3.5).
6. Hydraulický olej – hladina hydraulického oleje v nádrži se může měnit v
závislosti na teplotě oleje. To znamená, že ve studeném stroji je možné, že
hladina oleje nedosáhne značky FULL z kontrolního okénka hladiny oleje.
Několikrát zvedněte a spusťte plošinu dolů, abyste získali přesnější údaj o
hladině kontrolního okénka hladiny oleje.
Po zahřátí hydraulického oleje zkontrolujte hladinu, která by měla ukazovat
hladinu rovnou nebo blízkou značce FULL.
•
NEDOPLŇUJTE OLEJ NAD ZNAČKU FULL (PLNÁ).
•
VŽDY DOPLŇUJTE olej, pokud je jeho hladina pod značkou ADD
(DOPLŇTE).
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2.A

ODDÍL 2.
PŘÍPRAVA A KONTROLA
POZNÁMKA:
Hladinu hydraulického oleje kontrolujte u stroje,
když bude koš spuštěný dolů pomocí kontrolního
okénka hladiny oleje. V případě potřeby doplňte
minerální olej s indexem viskozity 22 (v
klimatických podmínkách s velmi nízkými teplotami, tj. pod -20 °C, se doporučuje použití minerálního oleje s bodem tuhnutí přibližně -45 °C.).

2.4 KOMPLETNÍ DENNÍ PROHLÍDKA

VAROVÁNÍ
ABYS NEDOŠLO K MOŽNÝM ZRANĚNÍM, UJISTĚTE SE, ABY BYLO VYPNUTÉ ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ STROJE BĚHEM KONTROLY.
NEPOUŽÍVEJTE STROJ, DOKUD NEJSOU ODSTRANĚNY VŠECHNY ZÁVADY.

Pozor: nebezpečí znečištění
Nevylévejte olej do životního prostředí.

VAROVÁNÍ

TABULKA 2.3
TYP

ČETNOST

ODPOVĚDNOST

KVALIFIKACE
PRO PROVÁDĚNÍ
ÚKONU

REFERENCE

PŘEDBĚŽN
Á
KONTROLA
PŘI PRVNÍM
SPUŠTĚNÍM

Před každým
pracovním dnem
nebo při každé
změně obsluhy.

Uživatel nebo
obsluha

Uživatel nebo
obsluha

Bezpečnostn
í pokyny a
návod k
obsluze

ČASTÉ
KONTROLY

V intervalu 3
měsíců nebo po
150 hodinách,
podle okolností,
jinak pokud stroj
nebyl používán
déle než 3 měsíce
nebo jinak, pokud
byl zakoupen jako
použitý.

Majitel,
koncesionář
nebo
provozovatel.

Kvalifikovaný
mechanik
BRAVI

Příručka pro
servis a
údržbu a
příslušné
listy kontroly

Každoročně do
13 měsíců od
poslední
prohlídky

Majitel,
koncesionář
nebo
provozovatel.

KAŽDOROČ
NÍ
KONTROLY
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NEZANEDBÁVEJTE VIZUÁLNÍ KONTROLU SPODNÍ ČÁSTI ZÁKLADNÍHO
RÁMU.
ZKONTROLUJTE A OVĚŘTE, ŽE SE V NĚM NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ CIZÍ
PŘEDMĚTY NEBO ÚLOMKY, KTERÉ BY MOHLY ZPŮSOBIT VÁŽNÉ
POŠKOZENÍ STROJE.
Obsluha nesmí převzít odpovědnost za provoz stroje, dokud si nepřečte tento
návod k obsluze, neporozumí každé jeho části a neprovede první zkušební
provoz pod dohledem kvalifikované odborné obsluhy.
Tento stroj smí obsluhovat pouze oprávněný personál a kvalifikovaná obsluha.
Tento návod a jeho přílohy musí být považovány za nedílnou součást tohoto
stroje a musí zůstat vždy u stroje .

VAROVÁNÍ
Výrobce, společnost BRAVIISOL D.M. SRL, nemá přímou kontrolu nad
používáním stroje. Za využití stroje v souladu s bezpečnostními předpisy odpovídá koncový provozovatel.
Obsluha je povinna provést důkladnou kontrolu stroje před každým použitím.

Kvalifikovaný
mechanik
BRAVI

Příručka pro
servis a
údržbu a
relativní
kontrolní
formuláře

Účelem úplné denní kontroly je zkontrolovat a ověřit, zda je stroj v pořádku, zjistit, zda se na něm nevyskytují anomálie, závady nebo poruchy, a určit, zda je
nutná běžná údržba. Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neoprávněné
změny na stroji s ohledem na to, jak byl dodán, okamžitě jej jako takový označte
a NEPOUŽÍVEJTE HO!
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ODDÍL 2.
PŘÍPRAVA A KONTROLA
2.5 PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

2.6 OVĚŘOVÁNÍ FUNKČNOSTI

•

Na konci "kompletní kontroly" proveďte ověření funkčnosti všech systémů v
nějakém prostoru, kde se nenacházejí žádné převýšené nebo přízemní překážky.
Další údaje o provozu naleznete v 3. části této příručky.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ujistěte se, že jsou všechny příručky uloženy ve skříňce odolné
proti povětrnostním vlivům na stroji.
Ujistěte se, že štítek se sériovým číslem plošiny i všechny samolepicí bezpečnostní štítky jsou na svém místě a že jsou všechny
dokonale celistvé a čitelné.
Zkontrolujte stroj, abyste se ujistili, že na něm nejsou žádné
anomálie, svařovací trhliny, závady nebo poruchy, ani žádné
poškození nebo neoprávněné změny s ohledem na to, jak byl
dodán výrobcem při expedici.
Zkontrolujte a ověřte poškození u koše, zábradlí plošiny a
zkontrolujte, zda vstupní branka správně funguje a zda se zcela
a automaticky uzavírá.
Zkontrolujte hladinu v akumulátorech a ujistěte se, že nedochází
k úniku kapaliny. Kabely akumulátorů musí být správně připojeny ke svorkám. Nesmí na nich být žádná známka koroze.
Zkontrolujte a testováním ověřte, zda všechna bezpečnostní a
ochranná zařízení obsluhy řádně pracují.
Zkontrolujte a ověřte, zda tažná i pojezdová kola nevykazují
žádná poškození, oděrky nebo hluboké řezy. Zkontrolujte a
ověřte, aby nebyly na kolech nebo v jejich okolí žádné nečistoty.
Vizuálně zkontrolujte hydraulické, elektrické a mechanické
součásti, zda nejsou poškozené. U každé součásti se ujistěte,
že jsou všechny její součásti zabudované, neuvolněné, pevně
upevněné, ve svých příslušných polohách a že nejsou viditelné
žádné netěsnosti, známky nadměrného opotřebení nebo
poškozená místa.
Zkontrolujte a ověřte, zda nejsou uvolněné kabely nebo vodiče,
které visí ze spodní části vozidla.
Zkontrolujte a ověřte správnou funkci spínače klíče v koši.
Zkontrolujte a ověřte funkčnost tlačítek nouzového zastavení,
zejména tlačítka, která se nacházejí na příkazovém panelu v
koši a na ovládacím panelu podvozku.
Zkontrolujte a ověřte zkouškou správnou funkci ruční páky nouzového sestupu.
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VAROVÁNÍ
POKUD STROJ NEFUNGUJE SPRÁVNĚ, OKAMŽITĚ JEJ VYPNĚTE.
SDĚLTE TUTO PORUCHU PRACOVNÍKŮM POVĚŘENÝM ÚDRŽBOU.
STROJ NEPOUŽÍVEJTE, DOKUD NEBUDE PROHLÁŠEN ZA ZPŮSOBILÝ
K BEZPEČNÉMU PROVOZU.
Prvky ověření funkčnosti
1.

Na spodním ovládacím panelu proveďte následující operace bez
zatížení plošiny:

a.
b.

c.

Spusťte pozemní příkazy: zvedání a spouštění plošiny dolů .
Ujistěte se, že po aktivaci (stisknutí) tlačítka nouzového zastavení byly
všechny funkce stroje vypnuty.
Zkontrolujte a ověřte správnou funkci ruční spouštěcí nouzové páky.

2.

Na ovládacím panelu plošiny proveďte následující operace:

a.

Několikrát zvedněte a spusťte plošinu dolů z výšky 0,61 až 0,92 metru.
Zkontrolujte a ověřte, zda zvedání a spouštění plošiny dolů probíhá
pravidelně. Zkontrolujte a ověřte, zda se zvednutím koše dojde k aktivaci automatické pomalé bezpečnostní rychlosti pohonu.
Spusťte všechny funkce a zkontrolujte a ověřte správnou funkci všech
koncových dorazů, všeobecných nouzových spínačů a spínačů
ovládání.
Brzdy vozidla - vyjeďte s vozidlem na svah (nepřekračující jeho jmenovitou provozní kapacitu na svahu) a poté jej zastavte, abyste se ujistili,
že vozidlo zůstavá na svahu přibrzděné.

b.
c.
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ODDÍL 2.
PŘÍPRAVA A KONTROLA

ODDÍL 3.
PROVOZ STROJE

3.

3.1

4.
5.

6.

7.

Mezní hodnota alarmu ve svahu: s úplně spuštěnou plošinou dolů
najeďte s vozidlem do svahu se sklonem větším než 1,5° stupňů v
jakémkoli směru (nepřekračující jmenovitou provozní hodnotu
vozidla na svahu). Při pokusu o zvednutí plošiny bude alarm vozidla
signalizovat stav, že vozidlo je na svahu .
Omezení snížení rychlosti: Pokud se zvedá plošina o více než 0,4 m,
rychlost se sníží o 1/4 ve srovnání s rychlostí při spouštění plošiny
Omezení otevření branky plošiny: Vstupní branka má zabudované
pružiny na obou svých křídlech, které automaticky zablokují vstupní
branku, jakmile se umístí do zavřené polohy. Na obou křídlech vstupní
branky jsou zabudované mikrospínače, které zabraňují posunu,
zvedání nebo spouštění plošiny, pokud není vstupní branka správně
uzavřena .
Levá/pravá rukojeť a snímač nožních spínačů - Stroj lze provozovat
výhradně tehdy, pokud obsluha drží ruku opřenou o levou a pravou
boční rukojeť (obr. A) a oběma patami tlačí na nožní spínače umístěné
na plošině (obr. B). Tato bezpečnostní poloha musí být zachována po
celou dobu provozu stroje.
Ujistěte se, že všechny funkce stroje jsou zakázané po stisknutí nouzového tlačítka zastavení

VÝROBCE NEMÁ ŽÁDNOU PŘÍMOU KONTROLU NAD POUŽITÍM NEBO PROVOZEM STROJE.
UŽIVATEL A OBSLUHA JSOU POVINNI ŘÁDNĚ DODRŽOVAT
BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY.
V této části jsou uvedeny nezbytné informace pro pochopení, jak pracují
provozní povely.
3.2 POPIS STROJE
Tento stroj je elektrické samohybné vozidlo a je vybaven plošinou,
umístěnou na vzpěrovém zdvihovém mechanismu, který je ovládaný synchronizovaně speciálním jednoduchým hydraulickým válcem.
Účelem stroje je umožnit přístup do prostor nad úrovní terénu, pro ruční
vybírání pneumatik, které budou umístěny na nadzvednuté přihrádce.
Hlavní ovládací panel je umístěn na plošině.
Z ovládacího panelu plošiny může obsluha řídit vozidlo, zvedat nebo
spouštět plošinu dolů. Stroj je vybaven elektricky ovládanou zvedací přihrádkou, která se ovládá dvěma snadno přístupnými tlačítky umístěnými na
boku stroje, a která umožňují obsluze zvedat a spouštět dolů zvedací přihrádku, která se smí používat pouze pro pneumatiky, aniž by mohla obsluha
opustit své pracovní místo.
Stroj má dvě hnací kola vzadu a dvě vpředu. Při údržbě stroje nebo ověřování jeho provozuschopnosti nebo v případě nouze, pokud obsluha na
plošině není schopna ji spustit dolů, je nutné použít spodní stanice s programovatelným ovládacím panelem.

Obr. A
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Obr. B
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ODDÍL 3.
PROVOZ STROJE
3.3 PROVOZ STROJE
Přípravné úkony

5

Před aktivací stroje pomocí příkazů na ovládacím panelu spodní stanice
nebo na plošině, je nutné splnit následující podmínky pro zadání příkazu.

•

Napětí baterie musí být dostatečné pro provoz. Signalizace vybití
baterie nemusí být nutně přítomna ani na ovládacím panelu spodní
stanice, ani na indikátoru stavu baterie, který se nachází na boku
vozidla.

•

Přepínač s klíčem na ovládacím panelu stanice koše musí být
nastaven tak, aby ovládání bylo možné buď ze spodní stanice,
anebo na ovládacím panelu na plošině.

•

Tlačítka nouzového zastavení, na ovládacím panelu plošiny a
spodní stanice, musí být v poloze RESET (vysunutá směrem ven).

•

LCD displej, na kterém lze zobrazit stav stroje na ovládacím panelu
spodní stanice, musí ukazovat, že lze provozovat stroj běžným
způsobem.

•

Stroj bude v provozu (lze s ním provádět pohyby a zvedat) pouze
tehdy, pokud má obsluha ruku na levé a pravé rukojeti senzoru a
oběma patami tlačí na nožní spínače na plošině. Tuto
bezpečnostní polohu je třeba udržovat po celou dobu provozu.
(Obrázky A a B, oddíl 2.6) Tato bezpečnostní poloha musí být zachována po celou dobu provozu stroje. (Obrázky A a B v oddíle
2.6)

7

4

1-2-3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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6

Spodní ovládací panel (oddíl 3.7)
Ruční páka nouzového sestupu (oddíl 3.8)
Síťové napájení pro nabíječku baterií a kontrolka stavu nabití (oddíl
3.6)
Nožní spínač plošiny (2 spínače, jeden pro každou nohu) - (oddíl 3.6)
Vstupní branka plošiny
Ovládací panel plošiny (oddíl 3.6)
Přihrádka pro zvedání pneumatik
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ODDÍL 3.
PROVOZ STROJE
3.4 PŘEDNÍ KRYT

3.5 NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

Demontáž

Výstražná kontrolka nízkého napětí akumulátoru

1. Zvedněte stříšku v souladu se zadní částí (sloupkem) tak, aby se
uvolnil nárazník na základním rámu. Nyní nechte kryt sklouznout
dopředu a zvedněte jej tak, aby se kryt zcela oddělil od vozidla.
Montáž
1. Umístěte kryt na jeho příslušný nárazník na horní části rámu a nechte jej sklouznout dozadu.

1a

1b
Kryt

Na ovládacích panelech na plošině a ve spodní stanici jsou zabudované
indikátory stavu nízkého napětí akumulátoru.

Postup pro nabíjení baterie

Tento stroj je vybaven nabíječkou baterií se vstupem střídavého proudu a
výstupem stejnosměrného elektrického proudu. Nabíječka baterií přestane
automaticky nabíjet, jakmile bude dosažení úplného nabití akumulátoru.
POZNÁMKA: Pokud je nabíječka připojena k zásuvce střídavého proudu,
nebude možné se pohybovat s vozidlem .

OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY MOHOU PŘI BĚŽNÉM PROVOZU
VYTVÁŘET VÝBUŠNÝ VODÍK. NEVYTVÁŘEJTE JISKRY,
NEZÁKLADEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ NEBO NEZAPALUJTE TABÁK,
POKUD NEJSTE V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD AKUMULÁTORŮ.
BĚHEM NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ ZAJISTĚTE DOSTATEČNÉ
VĚTRÁNÍ PROSTORU. NIKDY NENABÍJEJTE ZMRZLÝ AKUMULÁTOR.
PEČLIVĚ PROSTUDUJTE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ UVEDENÁ
VÝROBCEM AKUMULÁTORŮ TÝKAJÍCÍ SE DOPORUČENÉ RYCHLOSTI
NABÍJENÍ, A JESTLI A JAK LZE ODSTRANIT VÍČKA ČLÁNKŮ
AKUMULÁTORU BĚHEM NABÍJENÍ .

UPOZABRAŇTE POHYBU OSOB NA PŘEDNÍM KRYTU NEBO V PŘIHRÁDCE PRO ZVEDÁNÍ PNEUMATIK.
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1.

Zaparkujte vozidlo v dobře větraném prostoru v blízkosti zásuvky se
střídavým proudem .

2.

Vždy používejte uzemněnou zásuvku střídavého proudu. Připojte
nabíječku baterií k řádně instalované zásuvce střídavého napětí se
zemnicím kolíkem, která je v souladu s místními předpisy. Uzemněná
zásuvka je nezbytná pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem –
nepoužívejte neuzemněné adaptéry a neupravujte zástrčku. Pokud
používáte prodlužovací kabel, vyhněte se nadměrným poklesům
napětí pomocí kabelu se 3 žílami a slaněnými vodiči.
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ODDÍL 3.
PROVOZ STROJE
3.6 PROVOZ OVLÁDACÍ KONZOLE PLOŠINY
3.6.1 LUI MINI T.L. - TLP

A

10

B

7
12

A - VSTUP STŘIDAVÉHO NAPÁJENÍ NABÍJEČKY
BATERIE

8
4

B - STAV NABITÍ NABÍJEČKY BATERIE
9
Stav nabití baterie LED pro baterie se nachází v blízkosti vstupu
napájení z elektrické sítě na podvozku.
1.
Po prvním připojení začne LED dioda nabíječky automaticky
několik sekund blikat a provede krátký LED test, poté začne
nabíjet.
2. Když se rozsvítí poslední ZELENÁ kontrolka LED, jsou baterie
nabité. V tomto okamžiku je možné nabíječku akumulátorů odpojit
od síťového napájení. (Uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
Netahejte za kabel, aby nedošlo k jejímu poškození).

POZNÁMKA: Jakmile se rozsvítí poslední zelená kontrolka,
nabíječka baterií se automaticky vypne
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11

6

5

13

2

14

3
1

1. Tlačítko nouzového zastavení
2. Rukojeť plynu
3. Ukazatel stavu baterie
4. Tlačítko pro nadzvedání plošiny
5. Tlačítko spouštění plošiny dolů
6. Tlačítko houkačky
7. Snímač mrtvého může na pravé straně
15
8. Tlačítko pro zvedání přihrádky pro pneumatiky
9. Tlačítko spouštění přihrádky pneumatik dolů
10. Tlačítko najetí do prostoru pro zvedání pneumatik
11. Tlačítko pro vyjetí pneumatiky z prostoru pro zvedání pneumatik
12. Snímač mrtvého muže na levé straně
13. Spínač kolébkového řízení
14. Volič s přepínacím klíčem
15. Nožní spínače
25

ODDÍL 3.
PROVOZ STROJE
Obecné informace

Rukojeť plynu

Před aktivací stroje pomocí příkazů na ovládacím panelu spodní stanice nebo
na plošině je nutné splnit následující podmínky před jejich zadáním:
•
Příkazový panel na plošině: přepínač s klíčem musí být nastaven do
polohy pro režim ovládání na plošině nebo na spodní část.
•
Ovládací spodní stanice - Ovládací stanice plošiny: tlačítka nouzového
zastavení musí být v poloze RESET (NAPÁJENÍ ZAPNUTO).

Uchopte rukojeť pravou rukou a

Přepínač s klíčem plošiny/vypnuto/spodní

•
•
•

Střední poloha „0“:
Otočte do této polohy, abyste po použití vypnuli stroj.
Poloha ―1‖: rozsvítí se ukazatel baterie plošiny
V této poloze lze stroj ovládat z ovládacího panelu plošiny.
Poloha -2‖: ukazatel baterie plošiny zobrazí
V této poloze lze stroj ovládat ze spodní ovládací stanice .

Nouzové zastavovací tlačítko plošiny
Při stisknutí způsobuje okamžité zastavení všech provozních fází stroje. Reset NEAKTIVUJE stroj, ale aktivuje ovládací zařízení.
POZNÁMKA:
Pro manévrování se strojem je nutné, aby byla nouzová zastavovací tlačítka,
jak na spodní ovládací stanici, tak na plošině, otočená do RESETOVACÍ
polohy.

OTOČTE páku DOPŘEDU (zadní částí ruky v
opačném směru obsluhy), abyste aktivovali pohyb vozidla směrem DOPŘEDU
.
Uvolnění rukojeti AUTOMATICKY
zastaví stroj.
.

DOPŘEDU

OTOČTE rukojetí ZPĚT (hřbetem ruky ve směru
obsluhy), abyste aktivovali pohyb vozidla ve směru
ZPĚT. Uvolnění rukojeti AUTOMATICKY zastaví
stroj .

.

DOZADU

Levý a pravý snímač mrtvého muže
Levá a pravá ruka musí být umístěna na rukojetích před snímačem, aby bylo
možné aktivovat funkce pro řízení/zvedání/spouštění stroje
POZNÁMKA: Nezapomeňte aktivovat kromě levého a pravého snímače také
oba nožní spínače, aby se aktivovaly všechny funkce stroje: řízení/zvedání/
spouštění.

UPOObsluha plošiny je vyhrazena výhradně pracovníkům, kteří byli předem
proškoleni a oprávněni, a kteří si důkladně přečetli a porozuměli uvedeným
bezpečnostním pokynům v této příručce.
JEZDĚTE POUZE NA HLADKÉM, PEVNÉM A HORIZONTÁLNÍM POVRCHU, který
je čistý, bez výtluků a vhodné konzistence, který je schopen unést hmotnost
stroje a hmotnost toho, co může vozidlo přepravovat. (viz část 5 Technické
specifikace stroje)
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ODDÍL 3.
PROVOZ STROJE
Tlačítko zařízení akustického signálu

Spínač kolébkového řízení

Pokud je stroj zapnutý, stisknutím tohoto tlačítka aktivuje houkačku.

Řízení je navrženo tak, aby se dalo snadno ovládat levou rukou.

UPOTlačítka pro zvedání a spouštění plošiny dolů

Stiskněte spínač řízení vlevo směrem doprava nebo doleva a držte jej
v této poloze tak dlouho, abyste zachovali zvolený směr.
Nezapomeňte aktivovat oba nožní spínače a snímače levé a pravé
ruky, aby se aktivovaly funkce zvedání/spouštění/řízení.
Řízení stroje kolem jeho osy je povoleno pouze pomocí kolébkového
spínače řízení vlevo nebo vpravo.
K ovládání pohonu stroje v požadovaném směru použijte jak kolébkový
spínač, tak rukojeť plynu.

Obsluha nesmí z jakéhokoli důvodu vystoupit nad zábradlí koše, ani tam
umisťovat žebříky nebo jiné věci, které by jí pomohly dosáhnout vyšší výšky
pro práci. Kromě toho se nesmí nikdy vyklonit nebo vysouvat přes zábradlí
koše plošiny.
Před uvedením stroje do provozu zkontrolujte, zda:
•
Je plošina umístěna na čisté podlaze, bez děr, vyrovnaná a s odpovídající konzistencí,
•
v místě, kde se mají práce vykonat, nejsou žádné vzdušné překážky

1.

Stiskněte a podržte volič směrem doprava, abyste jeli směrem
doprava. Uvolněte volič, pokud chcete jet pouze dozadu nebo
dopředu.
a.
Při aktivaci plynové rukojeti při JÍZDA DOPŘEDU se
stroj rozjede dopředu a otočí se doprava (přední část
vozidla směrem doprava k obsluze).
b.
Při aktivaci plynové rukojeti při JÍZDA DOZADU se stroj
rozjede dozadu a otočí se doprava (přední část vozidla
směrem doprava k obsluze).

2.

Stiskněte a podržte stisknutý volič směrem doleva, abyste jeli
směrem doleva. Uvolněte volič, pokud chcete jet pouze dozadu
nebo dopředu.
a.
Při aktivaci plynové rukojeti při JÍZDA DOPŘEDU se
stroj rozjede dopředu a otočí se doleva (přední část vozidla směrem doleva k obsluze).

Stisknutím a podržením tlačítka zdvihu (tlačítko 4) aktivujte elektrické
zvedání plošiny koše. Uvolnění tlačítka automaticky zastaví její pohyb.
Stisknutím a podržením tlačítka spouštění (tlačítko 5) aktivujte spouštění
plošiny koše. Uvolnění tlačítka automaticky zastaví její pohyb.

44
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b.

Při aktivaci plynové rukojeti při JÍZDA DOZADU se stroj
rozjede dozadu a otočí se doleva (přední část vozidla
směrem doleva k obsluze).
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ODDÍL 3.
PROVOZ STROJE
Nožní spínače

Ovládací stanice koše

PŘED OTOČENÍM VOLIČE Z POLOHY “0” DO POLOHY “1” NEBO
“2” NEPOKLÁDEJTE NOHU NA NOŽNÍ SPÍNAČE.
AKTIVACE JINÝCH PŘÍKAZŮ NEŽ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KLÍČOVÉHO
SPÍNAČE NEBO RESETOVÁNÍ SPÍNAČŮ NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ
BĚHEM STARTOVÁNÍ VOZIDLA ZPŮSOBÍ ZOBRAZENÍ CHYBY.

Při zapnutí a během provozu na displeji ukazatele baterie se zobrazuje aktuální provozní stav stroje. Sdílí se následující informace:
 BCI představuje nabití baterie v procentech.
 ČERVENÁ tečka znamená, že je plošina zvednutá.
Pokud dojde k poruše, zobrazí se na displeji chybový kód poruchy.

V kleci jsou dva nožní spínače, které se aktivují patami, což zaručuje
stabilní polohu obsluhy bez omezení jeho pohodlí.
Odstraněním jedné nohy z jednoho ze dvou spínačů se okamžitě vypnou
všechny funkce stroje, zvedání, spouštění a řízení.
POZNÁMKA: Nezapomeňte, kromě obou nožních spínačů, aktivovat
také snímače levé a pravé ruky (oddíl 3.6), abyste aktivovali všechny
funkce stroje: řízení/zvedání/spouštění.

30

Výstraha sklonu
LUI MINI T.L. - V TLP JE ZABUDOVANÁ VÝSTRAHA SKLONU.
POKUD DOJDE K AKTIVACI TÉTO VÝSTRAHY, ZAZNÍ AKUSTICKÝ SIGNÁL A NEBUDE MOŽNÉ ZVEDNOUT NEBO ŘÍDIT
PLOŠINU. STAV NÁKLONU ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁN, DOKUD
NEBUDE PLOŠINA ZCELA SPUŠTĚNA DOLŮ A NEBUDE
VYROVNANÝ NÁKLON.
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ODDÍL 3.
PROVOZ STROJE
Tlačítka pro zvedání/spouštění přihrádky na pneumatiky

Funkce těchto tlačítek jsou dostupné pouze, pokud má obsluha paty na nožních
spínačích na plošině.

UPOPneumatiky pokládejte pouze na zvedací přihrádku, aniž byste je náhle nakládali
a vykládali. První pneumatiku umístěte do kontaktu s nakládací policí i bočními
vodítky válečků. Další pneumatiky umístěte případně jednu na druhou a dbejte
na to, aby se dotýkaly bočních vedení válečků.
Maximální přípustný počet pneumatik, které lze naložit, závisí na velikosti a
hmotnosti pneumatiky. NENAKLÁDEJTE ANI NEVYKLÁDEJTE ŽÁDNÉ JINÉ
PŘEDMĚTY ODLIŠNÉ OD PNEUMATIK. ROZMĚRY PNEUMATIK, KTERÉ
MOHOU BÝT NALOŽENY, MAJÍ MINIMÁLNÍ PRŮMĚR 55 CM A MAXIMÁLNÍ
76 CM.

Stisknutím a podržením tlačítka pro zvedání přihrádky na pneumatiky (tlačítko 8)
aktivujete elektrické zvedání přihrádky pro pneumatiky, které se ze svislé polohy
otočí do vodorovné polohy. Uvolnění tlačítka automaticky zastaví její pohyb.

UPO-

8
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ODDÍL 3.
PROVOZ STROJE
Tlačítka pro rolování přihrádky na zvedání pneumatik
Stisknutím a podržením tlačítka pro spouštění přihrádky pro pneumatiky dolů
(tlačítko 9) aktivujte elektrické spouštění přihrádky pro pneumatiky dolů, které se
z vodorovné polohy otočí do svislé polohy. Uvolnění tlačítka automaticky zastaví
její pohyb.

9
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Funkce těchto tlačítek jsou dostupné pouze, pokud má obsluha paty na nožních
spínačích na plošině.
Stisknutím a přidržením tlačítka zvedání pneumatiky (tlačítko 10) aktivujete elektrické rolování pneumatiky směrem k obsluze, aby jej mohla odebrat z přihrádky. Uvolnění tlačítka automaticky zastaví její pohyb.

10
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ODDÍL 3.
PROVOZ STROJE
Mikrospínače přihrádky pro zvedání pneumatik
Stisknutím a podržením tlačítka pro odvalování pneumatik (tlačítko 10) aktivujte
elektrické odvalování pneumatiky směrem od obsluhy, abyste mohli pneumatiky
zvednout do přihrádky. Uvolnění tlačítka automaticky zastaví její pohyb.

Přihrádka pro zvedání pneumatik je vybavena dvěma koncovými spínači, jedním
ve spodní části a druhým v horní části zařízení, které zastaví najíždění a
vyjíždění z nakládací police, jakmile dojde k jejich sepnutí.

11
UPOObsluha musí přijmout veškerá nezbytná opatření, aby při nakládání a vykládání
pneumatik nedošlo k žádné nebezpečné situaci.

36
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ODDÍL 3.
PROVOZ STROJE
Tlačítko nouzového zastavení

3.7 SPODNÍ OVLÁDÁCÍ PANEL

Při stisknutí způsobuje okamžité zastavení všech provozních fází stroje.
Reset NEAKTIVUJE stroj, ale aktivuje ovládací zařízení.

2
5-6

1

3

4

Displej
Toto je hlavní displej řídicího systému na stroji:
•
Zobrazuje užitečné informace o stavu systému
•
Poskytuje diagnostické informace o případných anomáliích nebo
poruchách systému.
Skupina multifunkčního tlačítka:

Ovládací panel se nachází pod krytem ve vyjímatelném odklopném šuplíku a
jsou na něm následující ovládací prvky;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Všechna tlačítka se šipkami jsou aktivována pouze v případě, že je tlačítkový
volič přepnut do režimu spodního ovládání.

Tlačítko nouzového zastavení
Tlačítko pro zvedání koše
Tlačítko spouštění koše dolů
Skupina multifunkčního tlačítka
LCD displej
Ukazatel stavu baterie

38

•

Tlačítko ESC se používá pro programování elektronického hardwaru a SMÍ jej používat pouze specializovaný technik BRAVI.

•

Stisknutím a podržením tlačítka se šipkou nahoruse aktivuje zvedání
koše. JEHO UVOLNĚNÍM PŘERUŠÍTE ZVEDÁNÍ KOŠE.

•

Stisknutím a podržením tlačítka se šipkou dolů se spustí spouštění
koše dolů.
UVOLNĚNÍM ZASTAVÍTE SESTUP KOŠE .
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ODDÍL 3.
PROVOZ STROJE
Spodní ovládací stanice

•

Stiskněte a držte stisknutá obě tlačítka, šipky doleva a doprava,
SOUČASNĚ, abyste aktivovali uvolnění brzd.

Brzdy lze uvolnit, pokud je třeba plošinu ručně posunout jejím tlačením.
Pro ruční uvolnění brzd je nutné, aby byl stroj
ZAPNUTÝ V REŽIMU SPODNÍHO OVLÁDÁNÍ a koš byl zcela spuštěný
dolů.

Při zapnutí a během provozu se na LCD displeji spodního řídicího modulu
zobrazuje aktuální provozní stav stroje. Sdílí se následující informace:
1) Hodiny představují pracovní hodiny stroje. 2) BCI představují vyjádření
nabití baterie v procentech.
V případě poruchy se na displeji zobrazí krátký popis poruchy.

POZNÁMKA: pokud dojde k úplnému vybití akumulátoru ve stroji, nebude
možné ručně uvolnit brzdy.

UPOUVOLNĚTE BRZDY RUČNĚ POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE STROJ STOJÍ NA
VODOROVNÉM POVRCHU A JE ZCELA ZABLOKOVÁN.
Obsluha se MUSÍ ujistit, že se v nebezpečné zóně nenacházejí žádné
osoby a ani překážky.

40
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ODDÍL 3.
PROVOZ STROJE
3.8 RUČNÍ SESTUPNÁ NOUZOVA PÁKA

UPO-

3.9 KONFIGURACE PLOŠINY
Maximální nosnost plošiny

NEBEZPEČÍ ROZDRCENÍ
Během následujících operací a po provedení všech postupů
pro nouzový sestup musí obsluha věnovat velkou pozornost
při opuštění prostoru a zároveň se ujistit, že se nikdo nebo nic
nenachází nebo nemůže dostat do prostoru nejméně 2 metry
(6,56 stop) v dosahu a především, že se na horní straně plastového krytu a v prostoru, který je určen speciálně pro příjem
koše ve fázi sestupu, nenacházejí žádné další překážky.

Ruční spouštěcí nouzová páka umožňuje pracovníkům na zemi
spustit plošinu dolů v případě, že obsluha nemůže vykonat tento
úkon po jejím vyzdvižení.
Nouzová páka je označena příslušným samolepicím štítkem.

B
A

A - NOSNOST PLOŠINY OBSLUHY

286 lb / 130 kg

B - PŘÍHRADKA PRO ZVEDÁNÍ PNEUMATIK

220 lb / 100 kg

3.10 PARKOVÁNÍ VOZIDLA
a.
b.
c.

Chcete-li plošinu spustit ručně dolů, stačí vytáhnout páku. Tímto
způsobem začne koš klesat dolů velmi pomalu.

Odjeďte s vozidlem na dobře chráněné a větrané místo.
Ujistěte se, že je plošina zcela spuštěná dolů, a otočte klíčkem do polohy
"0".
V případě potřeby vyjměte klíč z plošiny, aby se zabránilo použití vozidla
neoprávněnými osobami.

POZNÁMKA: V případě potřeby nabijte baterie v rámci přípravy na následující
pracovní den (viz oddíl 3.5).

UVOLNĚTE páku, abyste zastavili sestup koše.
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ODDÍL 3.
PROVOZ STROJE
3.11 PŘEPRAVNÍ POSTUPY ZVEDÁNÍ A PŘIVAZOVÁNÍ

3.12 SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ STROJE NA PALETĚ

Obecné informace

Pro bezpečné přemístění
stroje je nutné jej správně
umístit na paletu a omotat
plastovým popruhem tak,
jak je znázorněno na
obrázku.
Kromě toho je třeba pod
popruhy umístit dostatečné
množství bublinkové fólie,
aby nedošlo k poškození
povlaku a stran.

Zařízení LUI MINI T.L. - TLP. lze přepravovat na pracoviště jednou z
níže uvedených metod:
•
Řiďte a dokončete trať na kolech vozidla, pokud to plocha dovolí.

•

Manipulace s vysokozdvižným vozíkem s vidlicemi umístěnými v
určených místech podvozku.

Přeprava vysokozdvižným vozíkem s vidlicemi
Umístěte vidlice vysokozdvižného vozíku do bodů vyznačených na
vozidle. To umožňuje přepravovat stroj na pracovní místo nebo jeho
zvednutí na vyšší úrovně pomocí jiného vysokozdvižného vozíku.

3.13 UMÍSTĚNÍ SAMOLEPICÍCH ŠTÍTKŮ

POZNÁMKA:
Vidlicový vysokozdvižný vozík musí unést celkovou hmotnost stroje. Viz
technické specifikace stroje na začátku této části.
Přepravní vozidlo - vázací popruhy
U vypnutého stroje na přepravním vozidle v poloze pro připoutání (se
sevřenými brzdami) postupujte podle pokynů uvedených pro připoutání
během přepravy.
POKUD BUDE PŘI PŘIPOUTÁNÍ VOZIDLA VYVÍJENA NADMĚRNÁ
SÍLA (ZÁTEŽ NA KOLECH), MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ SOUČÁSTÍ
PŘEDNÍCH NEBO ZADNÍCH HNACÍCH KOL.
Stroj připoutejte k přepravnímu vozidlu vhodnými popruhy, které musí
procházet vodítky koše a ne do něj.
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ODDÍL 4.
NOUZOVÉ POSTUPY

ODDÍL 5.
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE A
ÚDRŽBA

4.1 NOUZOVÉ FUNKCE

5.1 ÚVOD

NOUZOVÉ FUNKCE

V této části příručky jsou uvedeny další informace potřebné pro
obsluhu, aby mohla řádně provozovat stroj a provádět včasnou
údržbu.
Údržbové operace a postupy musí provádět kvalifikovaný personál:
- Kteří si přečetli a dokonale porozuměli bezpečnostním pokynům v
přední části této příručky (viz ČÁST 2).
- Kteří vlastní osobní bezpečnostní vybavení a používají jej podle
potřeby.
a se strojem v nulovém energetickém stavu(spínač s klíčem
otočený na nulu a s odpojeným hlavním konektorem pod předním
krytem).

STAV, KDY SE OBSLUHA NA PLOŠINĚ NEHÝBE, JE UVĚZNĚNA
NEBO NENÍ SCHOPNA AKTIVOVAT NEBO OVLÁDAT STROJ.
1.

Ostatní pracovníci musí ovládat stroj ze spodního ovládacího
panelu pouze v případě potřeby.

2.

Povely pro plošinu smí používat pouze kvalifikovaní pracovníci,
kteří jsou přítomni na plošině.
PŘESTAŇTE PRACOVAT SE STROJEM, POKUD OVLÁDACÍ
PRVKY NEFUNGUJÍ SPRÁVNĚ.

3.
3.

Osoba na plošině může používat vyprošťovací zařízení na místě
k dispozici pro opuštění plošiny. Ke stabilizaci pohybu stroje lze
použít jeřáby nebo vysokozdvižné vozíky.

Plošina je uvízlá ve zvýšené poloze
Pokud plošina uvízne nebo se zaklíní ve vyvýšených konstrukcích nebo
zařízeních, přemístěte osoby na ní na bezpečné místo a teprve poté
stroj přemístěte

Jakýkoli postup, který není uveden níže, je třeba považovat za úkon
mimořádné údržby. Opravy, úpravy a mimořádná údržba nesmí být
prováděny bez předchozí konzultace s výrobcem, který podle
konkrétního případu vydá písemné povolení k postupu nebo navrhne, aby někdo ze servisních techniků spolupracoval na provedení
úkonu. Důvodem těchto opatření je skutečnost, že chybné nebo
nesprávné postupy mohou způsobit poruchové provozní podmínky,
poškození plošiny a bezpečnostní rizika pro personál. Veškerá odpovědnost za tyto operace se proto odmítá. Před opětovným
uvedením stroje do provozu zkontrolujte a ověřte celý systém v
souladu s postupy pro uvedení do provozu. Nedodržení těchto
opatření může způsobit zranění osob a poškození stroje.
Část týkající se údržby v této části obsahuje informace, které mají
obsluze stroje pomoci pouze při provádění každodenních postupů
údržby. Tato část proto nenahrazuje podrobnější naplánovaný program preventivní údržby a kontrol obsažený v příručce údržby a
postupů vyhrazených výhradně pro specializované techniky.
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ODDÍL 5.
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE A
ÚDRŽBA
TECHICKÉ SPECIFIKACE PRO LUI MINI T.L. TLP
Maximální rychlost
Poloměr otáčení (vnitřní)
Maximální možný sklon T.L.

Provozní výška
3.1 mph - 5 Km/h
NULA
2°

(SE ZCELA SPUŠTĚNOU PLOŠINOU DOLŮ)

1.5°

Maximální praktický sklon TLP

(SE ZCELA SPUŠTĚNOU PLOŠINOU DOLŮ)

Výkonnost cyklu plošiny
Hnací systém
Pneumatiky
Elektronické ovládání sklonu
Zatížení kola
NOSNOSTI
NOSNOST KABINY OBSLUHY
NOSNOST ZVEDÁNÍ PNEUMATIK
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ
Akumulátory
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ
Napájení střídavým proudem
HLUK V ŘÍDICÍ JEDNOTCE V SOULADU S
NORMOU EN 12053
(Nejistota měření = 5 dB)
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Zvedání 18 sec

Spouštění dolů 14 sec
Dvouruční úměrný
Protiskluzová pevná pryž
Norma
749 lb/340Kg
286.6 lb/130Kg
220.4 lb/100 Kg

Výška stroje se zařízením pro zvednutí
pneumatik v horní poloze
Výška stroje se zařízením pro zvednutí
pneumatik v dolní poloze
Délka stroje se zařízením pro zvedání
pneumatik ve spodní poloze
Šířka stroje
Výška podlahy plošiny
(Plošina zcela spuštěná dolů)
Výška podlahy plošiny
(Úplně vysunutá plošina)
Celková hmotnost stroje
(naprázdno)

17.55 ft/535 cm
17ft/520cm
5.25 ft/160cm
7.34 ft/224cm
2.65 ft/80.8 cm
1.18 ft/36 cm
10.99 ft/ 335 cm
1740 lb/790kg

Počet povolených osob:
(osoby povolené na plošině)

1

Pouze pro vnitřní použití

N 04, 6V 245Ah@20hr
24 V c.c.
110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz.
75 dB (A)
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5.2 Hmotnost součástí stroje

5.3 ÚDRŽBU, KTEROU MUSÍ PROVÁDĚT OBSLUHA
5.3.1 Doplnit hydraulický olej

SOUČÁST

HMOTNOST

Batteries

66.13 lb each/30 kg 1pcs 264.55 lb total/120 kg total

Hladinu hydraulického oleje kontrolujte u stroje, když bude koš
spuštěný dolů pomocí kontrolního okénka hladiny oleje.
V případě potřeby doplňte následujícím způsobem :

Doplňkové informace

•

Jak je uvedeno ve výše uvedené tabulce, ekvivalentní trvalá hladina akustického tlaku A na pracovní plošině se rovná 75,1 dB(A), zjištěná podle normy
EN 12053.

Odšroubujte uzávěr plnicího otvoru hydraulického oleje.

•

Doplňte minerální olej s indexem viskozity 22
(v klimatických podmínkách s velmi nízkými
teplotami, tj. pod -20 °C, se doporučuje
použití minerálního oleje s bodem tuhnutí
přibližně -45 °C).
Zkontrolujte a ověřte hladinu oleje podle
kontrolního okénka. V případě potřeby doplňte
ještě.
Utáhněte dobře uzávěr plnicího otvoru.

Celková hodnota vibrací, kterým je systém ramene vystaven, nepřesahuje 2,5
m/s2. Nejvyšší střední kvadratická hodnota váženého zrychlení, kterému je
vystaveno celé těleso, nepřesahuje 0,2 m/s2 a hodnota nejistoty K je 0,05 m/s2.
Výše uvedená norma EN 13059 se nevztahuje na měření vibrací "ruky a paže";
ve skutečnosti se ukazuje, že relativní hodnota je obecně nižší než 2,5 m/s2.
Osoby s implantovanými aktivními nebo
neaktivními zdravotnickými prostředky by
neměly být vystaveny škodlivému elektromagnetickému záření. V následující tabulce jsou uvedeny mezní hodnoty maximální
intenzity elektrického pole vzhledem k
elektromagnetickému záření vyzařovanému průmyslovým vozíkem. Maximální
mezní hodnoty elektromagnetického
rušení vyzařovaného podle normy EN
12895 ve vzdálenosti 10 m.

•
•

Frekvence
[MHz]

Intenzita
elektrického
pole [dBµV/m]

Od 30 do 75

34

Od 75 do 400

34 - 45

Od 400 do
1000
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Pozor: nebezpečí znečištění
Nevylévejte olej do životního prostředí.

5.3.2 Postupy kontroly a údržby akumulátoru
PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÝCHKOLI POSTUPŮ NA
AKUMULÁTORECH, odpojte hlavní konektor pod předním krytem.

Umístění sériových čísel
Pro identifikaci je stroj vybaven štítkem, na
kterém bylo vyraženo sériové číslo. Štítek je
umístěn na desce stroje, na pravé nebo levé
straně sloupku.

Zkontrolujte svorky akumulátoru

Pokud během kontroly konektorů svorek akumulátoru na stroji zjistíte
nějakou oxidaci nebo usazeniny špíny, postupujte takto:

• Odpojte konektory svorek a vyčistěte je hadrem navlhčeným vodou.
Pokud je oxidační vrstva obzvláště silná, odstraňte ji kartáčem a
očistěte vrchní vrstvu hadrem navlhčeným vodou.
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•
•
•

Konektory svorek dobře osušte
Vraťte konektory na jejich místo, dbejte na
správné zapojení kladného a záporného
pólu a dobře je utáhněte.
Konektory svorek natřete ochranným mazivem pro elektrické kontakty (například
mazivem na bázi farmaceutické vazelíny).

ODDÍL 6.
REGISTER KONTROL A OPRAV
SEZNAM PŘEDBĚŽNÝCH KONTROL PŘED UVEDENÍM
DO PROVOZU
MODEL______________________
SÉRIOVÉ ČÍSLO______________
ROK VÝROBY _________

Čištění - Ověření a kontrola případných úniků (oleje,
hydraulické kapaliny nebo kyseliny z akumulátoru)
nebo cizích předmětů na některém z povrchů.

Kontrola vody v akumulátoru
Kontrolu hladiny kapaliny v baterii je třeba provádět každé 4 pracovní dny
nebo PO každém nabití baterie.
Hladiny lze zkontrolovat zvednutím krytů akumulátoru.

Značky a samolepicí štítky
Zkontrolujte a ověřte, zda jsou všechny čisté a čitelné.
Zkontrolujte, zda nechybí žádná značka nebo
samolepicí štítek.
Ujistěte se, aby každá značka nebo samolepicí štítek,
který není čitelný, aby byly vyčištěné nebo nahrazeny
jiným.

Hladina kapaliny musí být vždy alespoň 5 mm nad deskami vnitřních
prvků. V případě potřeby doplňte hladinu demineralizovanou vodou.
Vzhledem k tomu, že se část vody během nabíjení odpařuje, je nutné
hladinu znovu zkontrolovat po 30 minutách práce.

Proveďte úlohu po dobu 30 minut a poté opakujte kontrolu baterie a
postup doplnění, dokud nedosáhnete správné úrovně.

Návody k obsluze a bezpečnostní příručky – ujistěte
se, že v přihrádce odolné proti povětrnostním vlivům
jsou k dispozici všechny následující příručky:
Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze

Čištění stroje

Denní kontrola

Protože stroj pracuje v přítomnosti prachu, musí být denně nebo vždy,
pokud by bylo nutné, vyčištěn.
Osoba odpovědná za čištění si musí přečíst a dobře porozumět
bezpečnostním předpisům v této příručce (část 1).
Před každým čištěním vypněte přepínač s klíčem.
K čištění použijte hadřík mírně navlhčený vodou.

Akumulátor– podle potřeby se nabíjí

Funkční kontrola – oddíl 2.6

DATUM

_____________
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KONTROLNÍ SEZNAM DENNÍCH KONTROL
MODEL______________________

VÝROBNÍ ČÍSLO______________

ROK VÝROBY_________
Ujistěte se, že jsou všechny příručky uloženy v přihrádce odolné proti
povětrnostním vlivům na stroji.
Ujistěte se, že štítek se sériovým číslem plošiny i všechny samolepicí
bezpečnostní štítky jsou na svém místě, a že jsou dokonale celistvé a
čitelné.
Zkontrolujte stroj, abyste se ujistili, že na něm nejsou žádné anomálie,
závady, svařence nebo trhliny, ani žádné poškození nebo neoprávněné
změny s ohledem na to, jak byl stroj dodán výrobcem při expedici.
Zkontrolujte a ověřte poškození u koše, zábradlí plošiny a zkontrolujte, zda
vstupní branka správně funguje a zda se zcela a automaticky uzavírá.
Zkontrolujte hladinu v akumulátorech a ujistěte se, že nedochází k úniku
kapaliny. Kabely musí být správně připojeny ke svorkám. Nesmí na nich být
žádná známka koroze.

Datum:
Výrobní číslo:
Model:
Datum poslední kontroly:
Datum uvedení do provozu
DECAL

Prodejce:
Adresa:
Město/stát/PSČ:
Telefon:
Jméno kontaktní osoby:
ELEKTRICKÉ SOUČÁSTI

Čitelnost

Spodní modul funkční

Nosnost zřetelně označena

Konektory

Správná poloha

Kabely

Množství

Pákový ovladač funkční

KOLEJNICE PLOŠINY

Spirálový kabel

Zkontrolujte a testováním ověřte, zda všechna bezpečnostní a ochranná
zařízení obsluhy řádně pracují.

Vstupní brána se řádně uzavírá

Integrita akumulátoru

Zkontrolujte a ověřte, zda tažná i pojezdová kola nevykazují žádná
poškození, oděrky nebo hluboké řezy. Zkontrolujte a ověřte, zda na
pneumatikách a kolech nejsou žádné nečistoty.

Nádoba odolná proti povětrnostním vlivům pro příručky na
palubě stroje

Akumulátory fungují správně

Vizuálně zkontrolujte hydraulické, elektrické a mechanické součásti, zda
nejsou poškozené. U každé součásti se ujistěte, že jsou všechny její
součásti zabudované, neuvolněné, pevně upevněny, ve svých příslušných
polohách a že nejsou viditelné žádné netěsnosti, známky nadměrného
opotřebení nebo poškozená místa.

Příručky jsou v nádobě

Zkontrolujte a ověřte, zda nejsou uvolněné kabely nebo vodiče a nic nevisí
ze spodní části vozidla.
Zkontrolujte a ověřte správnou funkci voliče spínače s klíčem na plošině.
Zkontrolujte a ověřte funkčnost tlačítek nouzového zastavení, zejména
tlačítka, která se nacházejí na straně stroje a na podvozku
rámu.

Zkontrolujte a ověřte zkouškou správnou funkci mechanického systému
nouzového spouštění.

DATUM

________________
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Správně svařovaný — žádné
známky koroze nebo poškození
ZVEDACÍ SYSTÉM
Konstrukce rámu
Zvedání a rychlost

Nabíječka akumulátoru funguje

PODVOZEK
Šrouby utažené
Podvozek správně svařený –
žádné známky koroze nebo
poškození
Hnací hřídel zablokovaný

Hluk při zvedání/spouštění

Přední otočná kola zajištěna

Spirálový kabel procházející celovou trubkou

ZAŘÍZENÍ NA PNEUMATIKU

Šrouby utažené
NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
Přerušení všech obvodů

Napínák řetězu
Řetěz
Mechanické součásti
Elektrické součástí
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ODDÍL 7. CHYBOVÉ KÓDY
7.1 LUI MINI T.L. - TLP

CHYBOVÝ
POPIS
KÓD
PORUCHA: BAD P/N
1,1
NEKALIBROVÁNO
1,1
VÝŠKA NENÍ KALIBROVÁNA
1,1
FUNKCE JSOU ZABLOKOVÁNY – NEJSOU KALIBROVÁNY
1,1
FUNKCE UZAMČENY – VYBRÁN TESTOVACÍ REŽIM
2,2
FUNKCE UZAMČENY - POTHOLE
2,2
FUNKCE UZAMČENY - ARMGUARD
2,2
FUNKCE UZAMČENY - PŘETÍŽENÍ
2,2
FUNKCE UZAMČENY - NEDOSTATEČNĚ ZATÍŽENÉ
2,2
FUNKCE UZAMČENY – PŘÍLIŠ VYSOKO
2,2
FUNKCE UZAMČENY - NAKLONĚNO
2,2
FUNKCE UZAMČENY – EXTERNÍ VYPNUTÍ
2,2
POHON UZAMČEN – NELZE ŘÍDIT
2,2
ZKONTROLUJTE VSTUPNÍ SPÍNAČE UZEMNĚNÍ
2,2
ZKONTROLUJTE SPÍNAČ VOLBY POHONU/ZVEDÁNÍ
2,2
ZKONTROLUJTE PÁKOVÝ OVLADAČ
2,2
UVOLNĚTE SPOUŠŤ
2,2
UVOLNĚTE SPÍNAČE UZEMNĚNÍ
2,2
UVOLNĚTE SPÍNAČE OTÁČENÍ
2,2
UVOLNĚTE SPÍNAČE PÁKOVÉHO OVLADAČE
2,2
VYPNUTÍ – ZKONTROLUJTE SPÍNAČE EMS
2,1
PORUCHA: VENTIL POD NAPĚTÍM – ZKONTROLUJTE KABELÁŽ P9
3,2
PORUCHA: ŠPATNÝ INTERNÍ BEZPEČNOSTNÍ VÝSTUP
3,4
POHON UZAMČEN - BRZDĚNÍ
3,4
PŘETÍŽENÍ MOTORU
3,4
PORUCHA: PŘÍLIŠ VYSOKÉ NAPĚTÍ CAPBANK - ZKONTROLUJTE
VEDENÍ CONT
3,3
PORUCHA: VYSOKÁ ZPĚTNÁ VAZBA VENTILU – KABELÁŽ
3,2
ZPĚTNÉHO VENTILU
FUNKCE UZAMČENY - AKUMULÁTOR
4,4
PORUCHA: VADNÝ VNITŘNÍ 12V
4,3
PORUCHA: ŠPATNÉ NAPÁJENÍ 5 V PÁK. OVLÁD. – ZKONTROLUJTE
4,5
KABELÁŽ P15-12
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POPIS

CHYBOVÝ
KÓD

PORUCHA: VADNÝ VNITŘNÍ 5V

4,2

PORUCHA: VADNÝ SNÍMAČ NÁKLONU

4,2

PORUCHA: ŠPATNÁ INTERNÍ PODŘÍZENÁ JEDNOTKA

4,2

FUNKCE UZAMČENY – PŘÍLIŠ HORKÉ

4,2

PORUCHA: PŘÍLIŠ NÍZKÉ NAPĚTÍ AKUMULÁTORU

4,4

PORUCHA: PŘÍLIŠ VYSOKÉ NAPĚTÍ AKUMULÁTORU

4,4

PORUCHA: KONTROLA VÝŠKOVÉHO SPÍNAČE

6,3

PORUCHA: CAN BUS

6,6

PORUCHA: ZKRAT MOTORU ANA VYSOKÉ NAPĚTÍ

7,2

PORUCHA: ZKRAT MOTORU A NA NÍZKÉ NAPĚTÍ

7,3

PORUCHA: ZKRAT MOTORU B NA VYSOKÉ NAPĚTÍ

7,4

PORUCHA: ZKRAT MOTORU B NA NÍZKÉ NAPĚTÍ

7,6

PORUCHA: SPOJENÍ MOTORU JSOU ZKRATOVANÁ
PORUCHA: PŘÍLIŠ NÍZKÉ NAPĚTÍ CAPBANK - ZKONTROLUJTE
VEDENÍ STUD

7,5

POHON UZAMČEN – ZKONTROLUJTE PROUD

7,7

B+ PROBLÉM

9,9

BRZDY RUČNÍ UVOLNĚNÉ

8,2

7,7

NEJVÍCE ZNÁMÉ PORUCHY CHYBOVÝ KÓD

ERROR CODE
BLIKÁ BCI, když je SLABÝ
SLABÝ AKUMULÁTOR
AKUMULÁTOR
BLIKAJÍCÍ AKUM. na DISPLEJI
VYBITÁ BATERIE
KRYTU
NABÍJENÍ AKUMULÁTORU BLIKÁ `2-3
RUČNÍ UVOLNĚNÍ BRZD
BLIKÁ `8-2
Porucha spouštění
BLIKÁ `2-4
Závada nožního spínače
BLIKÁ `2-5
Závada ovládací páky řízení BLIKÁ `2-6
Závada ovládací páky řízení BLIKÁ `2-7
PŘETÍŽENÍ
BLIKÁ `2-8
NÁKLON
BLIKÁ `2-9 při nadzvednutí
VÝŠKOVÝ SPÍNAČ
BLIKÁ `6.3
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ODDÍL 8 TECHNICKÉ PŘÍLOHY
8.1 HYDRAULICKÉ SCHÉMA LUI MINI T.L. - TLP

6

1
2
3
4
5
6
7
8
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6

Nádrž na olej
Elektrické čerpadlo
Odemknutí ventilu (nosnost)
Solenoid zablokovaný
Jednocestný ventil
zátka
Regulační ventil průtoku
Jednočinný teleskopický válec
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ODDÍL 8 TECHNICKÉ PŘÍLOHY
8.1 HYDRAULICKÉ SCHÉMA LUI MINI T.L. - TLP

OVLÁDÁNÍ PLOŠINY

REŽIM NAPÁJENÍ NULY
ODPOJENÍ NABÍJEČKY BATERIE
BZUČÁK

VÝŠKOVÝ SPÍNAČ
REŽIM NAPÁJENÍ PLOŠINY
HOUKAČKA

NABÍJEČKA BATERIÍ

NAPÁJENÍ

LED BLIKAJÍCÍ SVĚTLA

T100 OVLÁDÁNÍ UZEMNĚNÍ

POVOLIT MODUL POLICE
SOLENOIDOVÝ VENTIL
ELEKTRICKÉ BRZDY
DODAVATEL ČERPADLA
DODAVATEL POHONU

OVLÁDÁNÍ PLOŠINY

MODUL POLICE
MODUL POLICE

OVLÁDÁNÍ PLOŠINY
OVLÁDÁNÍ PLOŠINY

ZEMNICÍ PANEL
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ODDÍL 8 TECHNICKÉ PŘÍLOHY
8.1 HYDRAULICKÉ SCHÉMA LUI MINI T.L. - TLP

NOŽNÍ SPÍNAČE
ANALOGOVÁ KLAPKA

RUČNÍ SNÍMAČE

ANALOGOVÉ ŘÍZENÍ
PRO ANALOGOVÉ
OVLÁDÁNÍ PLOŠINY
NEGATIVNÍ PRO ANALOGOVÉ

SPÍNAČ

NAPÁJENÍ

NAPÁJENÍ PRO
NAPÁJENÍ PRO

KOŠÍK NAHORU
KOŠÍK DOLŮ
MIKROSPÍNAČ BRÁNY

ZAŘÍZENÍ NA ZVEDÁNÍ PNEUMATIK

ZAŘÍZENÍ NA ZVEDÁNÍ PNEUMATIK
MODUL POLICE

Od K3
Od TS100 B-
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ODDÍL 8 TECHNICKÉ PŘÍLOHY
8.1 HYDRAULICKÉ SCHÉMA LUI MINI T.L. - TLP

ZAŘÍZENÍ NA ZVEDÁNÍ PNEUMATIK

Od B+ MODUL POLICE
Od B- MODUL POLICE
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ODDÍL 8 TECHNICKÉ PŘÍLOHY
8.1 HYDRAULICKÉ SCHÉMA LUI MINI T.L. - TLP

68

č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

KÓD
A1
A2
A3
D1
D2
D3
D4
F1
F2
H1
H2
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
Y1
Y2
Y3
Y4
Ml
M2
M3
M4
M5
R1
R2
SI
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S21
S22

POPIS
TS100 OVLÁDÁNÍ UZEMNĚNÍ
TRAKČNÍ POHON BLDC
NABÍJEČKA BATERIÍ SIGNET
DIODE 1N4007
DIODA 1N4007
PŘEDNÍ STROBOSKOPICKÉ SVĚTLO TRILOGY
ZADNÍ STROBOSKOPICKÉ SVĚTLO TRILOGY
POJISTKA ITALWFBFR 1409100 NEBO FOUIVAI FNT
POJISTKA OMEGA CF520310 NEBO EKVIVALENT
10200013 MARCO HOUKAČKA NEBO EKVIVALENT
ECX28I00B TEXELCO BZUČÁK NEBO EKVIVALENT
STYKAČ POHONU RAVIOLI E TL10P2 NEBO EKVIVALENTNÍ
STYKAČ RAVIOLI ČERPADLA E TL10P2 NEBO EKVIVALENTNÍ
RELÉ FINDER 40.61.9.024.000 NEBO EKVIVALENTNÍ
RELÉ FINDER 40.52.9.024.000 NEBO EKVIVALENTNÍ
RELÉ FINDER 40.52.9.024.000 NEBO EKVIVALENTNÍ
RELÉ FINDER 40.52.9.024.000 NEBO EKVIVALENTNÍ
RELÉ FINDER 40.52.9.024.000 NEBO EKVIVALENTNÍ
ELEKTRICKÁ MOTOROVÁ BRZDA AMER
ELEKTRICKÁ MOTOROVÁ BRZDA AMER
ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL AHC 24 V DC 18 W.
MOTOROVÁ BRZDA ELEKTROMOTORU
MOTOR AMER MP80
MOTOR AMER MP80
1 1.212.212 ČERPADLO MOTORU MAHLE
MOTOR SIBONI MAP08020H007200
PENTA 5X30 24V 100W Bl4/56 MOTOR POWER MOTOR
ŘÍZENÍ JOYSTICKEM FTC L2S TECNORD
HES ANNASANA JOYSTICK PLYN
020E01 + 020PTAR NOVÉ NOUZOVÉ TLAČÍTKO ELFIN
020E01 + 020PTAR NOVÉ NOUZOVÉ TLAČÍTKO ELFIN
020E10 + 020SCO0 SELEKTOR NOVÉHO KLÍČE ELFIN
PIZATO MIKROSPÍNAČ MKV1 1 DI5 NEBO EKVIVALENTNÍ
ZÁSUVKA JR 101 IEC
NOŽNÍ SPÍNAČ HERGA 6240-AFAA-ZA00
NOŽNÍ SPÍNAČ HERGA 6240-AFAA-ZA00
SNÍMAČ CHYBNÉ RUKY GTB6-P4211 NEBO EKVIVALENTNÍ
SNÍMAČ CHYBNÉ RUKY GTB6-P4211 NEBO EKVIVALENTNÍ
TLAČÍTKO BULGIN MP0031
TLAČÍTKO BULGIN MP0031
ASITA MIKROSPÍNAČ VMN15S05D0 NEBO EKVIVALENTNÍ
ASITA MIKROSPÍNAČ VMN15S05D0 NEBO EKVIVALENTNÍ
ASITA MIKROSPÍNAČ VMN15S05D0 NEBO EKVIVALENTNÍ
ASITA MIKROSPÍNAČ VMN15S05D0 NEBO EKVIVALENTNÍ
TLAČÍTKO BULGIN MP0031
TLAČÍTKO BULGIN MP0031
020PIV+020E10+020E01 NOVÉ TLAČÍTKO ELFIN
020PIV+020E10+020E01 NOVÉ TLAČÍTKO ELFIN
ASITA MIKROSPÍNAČ VMN15S05D0 NEBO EKVIVALENTNÍ
ASITA MIKROSPÍNAČ VMN15S05D0 NEBO EKVIVALENTNÍ
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ODDÍL 8 TECHNICKÉ PŘÍLOHY
8.1 HYDRAULICKÉ SCHÉMA LUI MINI T.L. - TLP
TS100 PIN
PCAN-1
PCAN-2
PCAN-3
PRS232-1
PRS232-2
PRS232-3
PRS232-4
P9-1
P9-2
P9-3
P9-4
P9-5
P9-6
P9-7
P9-8
P9-9
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
P12-6
P12-7
P12-8
P12-9
P12-10
P12-11
P12-12
P15-1
P15-2
P15-3
P15-4
P15-5
P15-6
P15-7
P15-8
P15-9
P15-10
P15-11
P15-12
P15-13
P15-14
P15-15
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POPIS
CAN1H
CAN1L
Ochrana
RS232 B+ napájení
RS232 Rx
RS232 Tx
RS232 Gnd
Výstup PWM High SIDE (B+, když je aktivní)
Výstup PWM High SIDE (B+, když je aktivní)
Výstup na horní straně (B+, když je aktivní)
Výstup na horní straně (B+, když je aktivní)
Výstup na horní straně (B+, když je aktivní)
Výstup na horní straně (B+, když je aktivní)
Výstup na horní straně (B+, když je aktivní)
Vstup spínače (B+=aktivní)
Výstup na horní straně (B+, když je aktivní)
Vstup spínače (B+=aktivní)
Spínač vstup/dolní část sw
Spínač vstup/dolní část sw
Vstup spínače (B+=aktivní)
Vstup spínače (B+=aktivní)
SW dolní strany. 1.7A min.
Analog. vstup
Napájení B+
Vstup spínače (B+=aktivní)
Analog. vstup
Analog. vstup
Analog. vstup
Vstup spínače (B+=aktivní)
Vstup spínače (B+=aktivní)
Vstup spínače (B+=aktivní)
SW dolní strany. 1.7A min.
Vstup spínače (B+=aktivní)
Vstup spínače (B+=aktivní)
SW dolní strany. 1.7A min.
Vstup spínače (B+=aktivní)
Vstup spínače (B+=aktivní)
SW dolní strany. 1.7A min.
Vstup spínače (B+=aktivní)
5 V (nízký proud, pouze pro snímače)
Analog. vstup
Analog. vstup
0 V (nízký proud, pouze pro snímače)

VSTUP
K MODULU DISPLEJE CAN (PLAT)
K MODULU DISPLEJE CAN (PLAT)

Do DIAGNOSTICKÉHO CENTRA
Do DIAGNOSTICKÉHO CENTRA
Ovladač urychlení zásobníku
Ventil spouštění dolů
Brzda
Stykač čerpadla
Stykač pohonu
K dispozici
K dispozici
K dispozici
GND volba/napájení
Odpojení akumulátoru
K dispozici
N/C
Bzučák

CAN ŘÍDICÍ
PÁKA
P10-3
P10-4
P10-5
P10-6
P10-7
P10-8
P10-9
P10-10
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
P12-6
P12-7
P12-8
P12-9
P12-10
P12-11
P12-12

POPIS
ana 1
ana 2
5 V pro ana
neg pro ana
B+ vstupní napájení
B- vstupní napájení
CAN H
CAN L
digitální vstup 1
digitální vstup 2
digitální vstup 3
digitální vstup 4
výstup 3
Sw. B+napájení
digitální vstup 5
digitální vstup 6
digitální vstup 7
digitální vstup 8
digitální vstup 9
digitální vstup 10

INPUT
Akcelerátor
Řízení

OD P15-1
OD BOD P3-1 z TS100
OD P3-2 z TS100
Nožní spínač
Spínač spouštění
K dispozici
Zásobník povolen
ZVEDNUTO
DOLE
K dispozici
K dispozici
K dispozici

Napájení B+ snímačů/spínačů
Spínač zvednutí

Režim plošiny

K dispozici

Houkačka

GND světla
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

My

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
Ul. Strada statale ADRIATICA 16, KM 314, 600 -PSČ 60022, CASTELFIDARDO (AN)
ITALY

ZKUŠEBNÍ LIST

Společnost:

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
Ul. Strada statale ADRIATICA 16 KM 314 600
60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALY

Podmět:

ORDER PICKING TRUCK
Model:
LUI MINI T.L
Výrobní číslo:
MTL201XXXX
Rok výroby:
201X

TÍMTO PROHLAŠUJEME NA NAŠI PLNOU ODPOVĚDNOST, ŽE VÝROBEK:
ORDER PICKING TRUCK
Model
Výrobní č.
Rok výroby

LUI MINI T.L.
MTL201XXXX
201X

NA KTERÝ SE VZTAHUJE TOTO PROHLÁŠENÍ, JE V SOULADU S TĚMITO NORMAMI:

•

Směrnice 2006/42/EHS (Směrnice strojů)

•

Směrnice 2014/30/EU a následné změny a doplnění (Elektromagnetická
směrnice)

PROVEDENÉ ZKOUŠENÍ:

BYLY POUŽITY NÁSLEDUJÍCÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE A NAŘÍZENÍ:

•
•
•

EN ISO 3691-1:2015
EN ISO 3691-3:2016
EN 1175-1:1998+A1:2010

•

KONTROLA TLAKU OLEJE V SOUSTAVĚ

ANO

•

TEST ELEKTRICKÉ INSTALACE

ANO

•

FUNKČNÍ KONTROLA OMEZOVAČE ZATÍŽENÍ

ANO

•

ZKOUŠKA ZATÍŽENÍ S JMENOVITOU KAPACITOU

ANO

Castelfidardo, dd/mm/rrrr
Castelfidardo, dd/mm/rrrr

Právní zástupce
BRAVI PIERINO

ODZKOUŠEL
BRAVI PIERINO

Autorizovaná osoba:
TUV ITALIA (0948)
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE:
TUVITA 0948 19 MAC 0155 B
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OMEZENÁ ZÁRUKA – prohlášení o záruce

POSTUP PRACÍ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ZÁRUKA:
POKUD ZÁRUKA NENÍ SOUČÁSTÍ PRODEJNÍ SMLOUVY, VZTAHUJÍ SE NA
ZÁRUKU NA STROJ NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.
Výrobce BRAVIISOL SRL zaručuje, že všechny nové jednotky zařízení, které
vyrábí a prodává, splňují nejnovější specifikace společnosti. Sloup a
hydraulický válec navíc mají zvláštní záruku 10 let. Výrobce se zaručuje za své
zařízení původnímu kupujícímu za vady materiálu a/nebo zpracování při
běžném používání a servisu po dobu 3 let od data prodeje nebo data, kdy
jednotka opustila výrobní závod, pokud není registrována. Z této záruky jsou
vyloučeny akumulátory, které mají záruku 1 rok od popsaného data nákupu.
Záruční nároky v rámci této záruční doby jsou omezeny na opravu nebo
výměnu vadného dílu. Výrobce bezplatně zašle jakoukoli součást, která je
považována za součást s chybnou značkou nebo vadnou konstrukcí. Práce na
provedení potřebné opravy nebo výměny a související cestovní výdaje nesou
záruku ve výši 1 rok od popsaného data nákupu, a to na základě aktuální
paušální sazby výrobce.

Záruční reklamace jsou platné pouze za předpokladu, že je vadný díl dodán
předplacenými výrobci a po kontrole výrobce je shledán vadným materiálem nebo
zpracováním. Záruční reklamace lze přijmout POUZE tehdy, jsou-li poskytnuty
všechny informace výslovně požadované výrobcem (například sériové číslo).
Výrobce si vyhrazuje právo na výměnu, opravu, výměnu nebo poskytnutí nové,
použité nebo renovované součásti, sestavy, podsestavy nebo svařování na základě
svých nezpochybnitelných úsudků.
TATO ZÁRUČNÍ POLITIKA SE NEVZTAHUJE NA ŠKODY ZPŮSOBENÉ :
1.
2.
3.
4.

Přepravou
Nesprávným použitím jednotky včetně provozu nad rámec továrně stanovených limitů, zatížení a/nebo specifikací.
Přírodní katastrofou (jako je povodeň, oheň, vítr a blesk)
Nedodržením řádného servisu a údržby jednotky v souladu s příručkami
společnosti nebo s továrními servisními věstníky.

SPOLEČNOST BRAVIISOL NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA:
1.
2.
3.
4.

Jakákoli položka požadovaná pro práci, se kterou bylo manipulováno.
Neoprávněné úpravy nebo úpravy jednotky provedené bez předchozího
písemného schválení výrobcem.
Práce na spotřebních předmětech jako jsou pneumatiky, akumulátory
Jakékoli nepřímé náhodné, následné nebo zvláštní škody (mimo jiné včetně
ztrát a zisků, ušlých příjmů, kapitálových nákladů, nákladů na náhradní
zařízení, prostojů, poplatků za vyšetření, nároků třetích stran a újmy na zdraví
nebo majetku) na základě jakéhokoli nároku z porušení záruky, porušení
smlouvy, nedbalosti, odpovědnosti za protiprávní jednání nebo jiné právní
teorie.

Výrobce musí být informován o všech reklamacích, na které se vztahuje
záruka, do 48 hodin od zjištění závady, a to písemně nebo faxem (nikoli
pouze ústně) a co nejpodrobněji.
Záruční reklamace je třeba předat nejbližšímu místnímu distributorovi nebo přímo
výrobci:
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN), Italy
Tel. +39.071.7819090
Fax +39.071.7819355
info@braviisol.com

Výrobce písemně nebo faxem potvrdí případné převzetí pokrytých prací
provedených zákazníkem nebo poskytne pokyny svým vlastním technikům pro
práce, které mají být provedeny.
Jakýkoli vadný materiál vyměněný zákazníkem (autorizovaným výrobcem) musí být
buď zadržen 120 dní, aby výrobce mohl zpochybnit nebo ověřit vadný materiál. V
případě potřeby budou vadné díly zaslány zpět výrobci.

V případě potřeby pořiďte fotografie vadného dílu a místa, kde byl stroj provozován.
Je to jednak proto, abychom předešli nepříjemným sporům, jednak proto, abychom
zlepšili kvalitu, záruku a bezpečnost našich strojů.
TOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE JE VÝLUČNÉ A NAHRAZUJE VŠECHNY
OSTATNÍ ZÁRUKY, JAK VYSLOVENÉ, TAK PŘEDPOKLÁDANÉ. VŠECHNY
TAKOVÉ JINÉ ZÁRUKY, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI
A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU TÍMTO VYLOUČENY.
Žádný zaměstnanec, prodejce, obchodní zástupce ani jiná osoba, která údajně
jedná jménem společnosti BRAVIISOL DM SRL, není oprávněn měnit podmínky
této záruky nebo jakýmkoli způsobem přebírat jménem výrobce jakoukoli
odpovědnost nebo závazek, který přesahuje závazky společnosti BRAVIISOL DM
SRL vyplývající z této záruky.

NA ELEKTRICKÉ SOUČÁSTI SE VZTAHUJE ZÁRUKA ZA NÁSLEDUJÍCÍCH
PODMÍNEK
Akumulátor je správně připojený pro opětovné nabití podle specifikací této příručky
a/nebo elektrického výkresu dodaného výrobcem.
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BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 071.7819090
Fax 071.7819355
E-mail: info@bravi-platforms.com
Website: www.bravi-platforms.com
Náhradní díly: www.bravi-parts.com

