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1. VODÚ  

Tento popisuje ávodn vzhled, 

 plošiny zvižné .používání bezpečného účelem
 za uživatele, na požadavky a LIZARD plošiny zdvižné údržbu ovládání, 

 návod tento přečtěte  pečlivěsi plošiny použitím 
 
Před .  

entoT  službu servisní a plošiny uživatele pro určen je návod .  

entoT  plošiny. životnosti doby celé  nahlédnutí k být běhema uschován být musí návod 
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2. VÍOSLOÁZVN   

baždrÚ ánamenz 
 ivotnostiž jíej dobu celou po to a leno,ýšamz ej akj ,ěnčpezbe fungovat

 stičá jíej a inašplo budou instalaci po ež se, ínětšiju k innostič énutn echnyšv 

.

 

baždrÚ  ejobsahu :

a) ,ínzáma  atd ,ínětšič .;
ak,šAv  byždrú ístčásou soujne innostič ícíistč tyto :

1)   ínětšiČ
 inyšplo řuvnit   

 inyšplo íenzohra chějšívn
2) ínětšiČ .  

b) t yest ; 
c) íovacšťvypro  innostič ;
d) ínastavovac  pravyú  ainnostič ;
e) oprava   ůlíd chíhradnán naěmýv nebo 

 

baždrÚ  innostič ícjísleduán ejneobsahu :

a) naěmýV ,podesta pohon akoj ,ůlíd chíhlavn , nebo atd e,čdaáovl .,
  inyšplo stičá ílnáorigin akoj ,énjste souj žkdy

 i komponenty, ínostnčpezbe 
;

b) naěmýV  inyšplo écel ;
c) Moderniz cea ícjíobsahu inyšplo ,  ívlastnost chýitčur nyěmz akoj(  atd nosnost, rychlost, .);
d) íovacšťVypro  kamižslo miýachrannz énědáprov operace .

 

íervisnS  bažslu ánamenz
 inyšplo ivateležu nuémj

 ve buždrú tědáprov eniěřpov souj říkte ky,ípracovn miýkolenšaz se nostčspole 

.

ýeněřovP  nalostiz énutn ám ákter osobu,  áamenz byždrú íkpracovn kolenoušaz a

ej
 enostiškuz  éktickpra ,

  miýnutn vybavena instr ku emic a . íinnostč chýbovždrú íproveden hoénčpezbe a hoévnáspr schopnost ám 

  

robceVý  ánamenz  cijprode .inušplo prodala a vyrobila navrhla, ákter nost,čspole 

cejrodeP  ánamenz  ivateližu inušplo instalovala a prodala ákter nost,čspole .

ivatelžU  inyšplo áznamen  íkolenšza míjej po inušplo vatžíu áschopn je ákter ka)í(vlastn ,osobu .
 

áNouzov  bažslu áznamen schopnou  organizaci  íenšáhl énouzov zpracovat a  inyšplo z ražépasa vyprostit .

Tato  eb.žslu  ístčásou týb eůžm bažslu serv chíisn

échrannáZ  innostič áznamen

 inyšplo z ínětšvypro jeho k inouštěv

 ívedouc ,ěinšplo na uživatele dostižá ěkladáz na énědáprov innostič 
.

ivatelUž  áznamen  inušplo ícívajžíu osobu .

kíDen  byždrú áznamen   ěinšplok se ícívztahuj i énutn echnyšv obsahuje ýkter  k,íden nformace a

 pravú a oprav ,útest dek,íprohl pisuáz k prostor ýnčdostate

 poskytuje 

.
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3. ÍTNSNOČEZPEB  AVKYDŽAOP 

atoT

 etekjma

 nebo  ídravzivot,ž mícjíužohro mísituac mýnčpeznebe k lošnedo aby ,íinnostč chíservisn ínědáprov

 nebo inyšplo míitžpou s enyjspo týb ímus ékter adavky,žpo ínostnčpezbe éeobecnšv ejpopisu stčá 

.

 

3.1. Sy ymbol  

namýzV  symbo ůl  voduán v chýitžpou :

Symbol P ílnácioten  yksledán a  čípeznebe tjíedeřp kaj 

 

 

 

entoT   symbol ind ejkui vadaZá íněranz čípeznebe ňroveú vysokou .

 inyšplo íenzkošpo

 muéneopraviteln  a míněranz mýnážv kk stitúvy eůžm íenřopat chýochrann

  íitžpouiřp 

!

 

 

 

 

entoT   symbol ind ejkui vadaZá íněranz čípeznebe ňroveú rnouěmůpr .

k stitúvy eůžm íenřopat chýochrann íitžpou

 iřp 

 inyšplo

íenzkošpo   k a míněranz mýkěžt 

!

 

 

 

 

entoT   symbol ind ejkui vadaZá íněranz čípeznebe ěňrovú kouízn .

 inyšplo íenzkošpo k a míněranz mýlehk k stitúvy eůžm íenřopat chýochrann

 íitžpou iřp 

!

 

3.2. sahzoR  inyšplo íitžu  

inašPlo ej osob mobilitou enouížsn se osob ědoprav k enažnavr , s chíczívo chýmechanick na ,

d doprovodu

 zbe nebo 

, o hoéenčur  patra .

ivatelUž  můelúč mýenčur k ezpou naávžípou ej inašplo ež istit,ju ímus se .

  

3.3. Kvalifikace  obsluhy 

  
ivatelžU

 dem.řá mínzprovo mýeněšvyv inyšplo míitžpou s menánzse
 týb číSta inu.šplo vatžíu mohl aby ,íkolenš nebo pravuříp noučdodate ebujeřnepot inyšplo 

,éivatelžU mohou inušplo na vstoupit ěsamostatn nebo inyšplo ečdaáovl vatžípou nemohou říkte ,

 osobou doprovodnou s inušplo

 tžípou 

.

 

3.4. Kvalifikace   byždrú .

   mechanikadovednosti aduježvy inyšplo 

 

baždrÚ a el e,ářektrik  znalosti épraktick étak a .

kíPracovn

 pravidel chínostnčbezpe ínětšzaji méasnčsou iřp byždrú ínědáprov v

 enostišzku épraktick skatíz a rozvodu méelektrick a mechanice v íkolenš absolvovat ímus byždrú 
.

CAUTION! 

ATTENTION

! 

DANGER! 
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3.5. baždrÚ   

baždrÚ  inyšplo buždrú pro vodemán  obsluhu apro vodemán mtoít s souladu s naědáprov týb ímus .

nostčBezpe  iny.šplo chádkíprohl chýpravideln na ívisáz inyšplo ivotnostž a 

iřP  ckyůpom éochrann  vejtežípouěsadnáz ěbždrú .

 

3.6. edpisyPř  

c,íavN ej voduán tomuto k , hotovitz inyšplo énždviz míitžpou s enoujspo legislativu vatákoumzpro énutn ,

,ěbždrú íitžpou k adavkyžpo

  

,  nostičpezbe a ídravz , a  íedřprost hoíivotnž ochrany .  

 

3.7. Modif aceki  opravy a 

echnyšV v robcemýv lenyáschv týb ímus ístčá ichjej nebo inyšplo pravy)ú(  modif kacei ,

 inyšplo rukazá a ěshod o íenšprohla platit estalořp

 by ěpadříp ménčopa 

.

éenzkošPo eJ robceýv lyíd ílnáorigin  aznyáověňvym týb ímus inyšplo stičá .

eJ lyíd íhradnán ,ílnáorigin

 žne ,énjí vatžípou noázáakz 
! ezPou opravy pro ůlíd chíhradnán ínávádod ovatšťijaz nutno .

 inyšplo opravy pro ityžpou týb ímus

 lyíd  origi ílnán

.
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4. INFORMACE  INYŠPLO KAÍVLASTN PRO 

íkVlastn   účelu; svému ke pouze používána je plošina že ujistit, musí se plošiny 

účel   v uveden je použití paragr fua 3.2).  

Pokud může použití účelem jejím s souladu v používána plošina není ,
 plošiny poškození nebo zranění vzniku pravděpostí s situaci

 nebezpečnou způsobit to 
.  

Pouze
 plošiny činnost bezpečnou zajistit může návodem

 tímto s souladu v personálem servisním kompetentním provedena údržba preventivní a správná 
.

Vlastník  požadavky bezpečnostními s souladu v plošinu používat musí plošiny .  

baždrÚ  buždrú pro lemáManu s souladu v naědáprov týb ímus inyšplo a

 naávžípou inašplo ej
 kde ,ěemz  írodnán s legisl vouati

.

 uzprovo do inyšplo íuveden

 data od rok az tákr edenj ěnémjne nyědáprov souj inyšplo dkyíprohl épravideln ež istit,ju se énutn eJ
.

ivatelUž  situace énčpeznebe ěipadřp  vinyšplo innostč itšeruřp ímus inyšplo 

atd dyjíz íenšeruřp nebo ůvukz chývyklzne

 ěpadříp v kladřínap(

, .). 

V ,ětášvlz inyšplo poruchy ěpadříp , ej ivateležu nostčpezbe na vliv ám porucha pokud ,

kíVlastn noázáakz
 íitžpou jíej 

.

 vatžíu nikdo

 moci ij nebude a vypnuta tato bude inyšplo poruchy ěpadříp v ež istit,ju ímus se inyšplo 

.

íklastnV   inyšplo ímus info ovatrm  bužslu íservisn :

 ěitžokam , po ínětšizj po inyšplo innostič évnánespr ,
 íokol míednřprostzbe

 mjíej v němz chývyklzne nebo ínáselh mjíej 
;

ěitžokam ,  ;situace énčpeznebe vyskytu po inyšplo innostič íastavenz po 
  

op  z sahuá  byžslu  nebo échrannzáíovacšťvypro osoby ékolenš a éeněřpov ;  

 edpř  íokol hojíej nebo  inyšplomíitžpou s ícjísouvise pravouú ;

 edřp miýinj strany íetřt z pracemi nebo mínáověřov ,
 inyšplo

 bamiždrú  miícjíhaíproběpravideln žne 
;

 edřp  mýdlouhodob  inyšplo mínávžínepou a mívypnut ;

 edřP 
 

 ínávžínepou médlouhodob  mjíejpo uzprovo do inyšplo mícenávr .

kíVlastn

íTelefonn telefon

 jíej a byžslu íservisn noémj   inyšplo ivateležu uvedenoleáneustpro dez ej ež istit,ju ímus se inyšplo 

.  éviditeln ěetelnzř a enoěšvyv týb ímus sločí .

 ěbudov v ěstím méenčur na to a bu,žslu 

 

íservisn

ovanouzautori pro édostupn dyžv souj souj mřídve a ěovnjstro ke eíčkl ež ,istitjímus az  inyšplo kíVlastn

.

ákter bažslu íservisn ež t,ádb ímus inyšplo kíVlastn , ímus tahuýv z osob ínáovšťvypro na íastnúč se ,

 nekípodm chýdohodnut ěemnzájv az to a ,ěbudov v ěinšplo ke stupříp ýnčpezbe

 tím 

.  

kíVlastn

 ěšíp pro vstupech nebo tišpracovi k vstupech ve namiěmz nebo ikyzri s ej mitánzse

 a prostor chípracovn do stupříp ývoln a ýnčpezbe byžslu íservisn můkípracovn istitjaz ímus inyšplo 

.

cíavN  boužslu íservisn mýproveden můtest a mádkíprohl k ,

 kolyú ícjísleduán

 tědáprov ěpravideln ímus inyšplokívlastn  

:
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 ůparametr chízdníj íHodnocen :

- ínáStoup  stanice ídoln do íhorn z ínákles a stanice íhorn do ídoln z inyšplo ;

 

 inyšplo ínáZakrytov :

- dka,íProhl  í;enzkošpo hoémechanick nakyz éakějn íevjne inyšplo ínáakrytovz daz  
 

 chístanic ve eřDve :

- dka,íProhl
 jíraíavz a  jíraíotevěvnáspr  eřdvese daz 

  íenzkošpo hoémechanick mkyánz íevjne eřdve daz 
- dka,íProhl
- dka,íProhl

. enyřotev eřdve souj žkdy et,zjro eůžnem inašplose  daz 
  stanici ve inašplo ínen pokud t,říotev nemohou eřdve se daz 

- dka,íProhl
 

Elektri éck  řídve ínárízav a ínáríotev (pokud  noáinstalov je ):

- dka,íProhl ínědžpoZ  dku.řápo v ej řídve )íenřavz( íenřotev pro ínědžpoz daz 
 in.řvte 02 ža 2 zímezro v nastaveno

 týb ímus řídve 

 

 stanici ve inyšplo ízastaven esnostřP

- ýatelnjiřP   do ej stanici ve prahem a inoušplo izme lídzro ± 10 mm. 

 

 chístanic ve tkačítla ívacáivolřP :

- dka,íProhl  .ížípot zbe jífungu chístanic ve tkačítla ívacáivolřp echnyšv daz  
 

 ěinšplo na prvky ídacáOvl :

- dka,íProhl  .ěvnáspr jífungu dy,jíz rěsm jíkontrolu ékter iny,šplo prvky ídacáovl daz  
 

 inyšplo ízastaven éNouzov :

- dka,íProhl inašPlo inyšplo íastavenz éovznou ěvnáspr ejfungu daz .
 stisku.

 po ěneprodlen astavitz ímus se 
 

 

 mésyst ýnžstraýv ýlkováD :

- dka,íProhl  m.ésyst ýnžstraýv ýlkovád funguje zda 

Spolehlivost  iny:šplo ínázakrytov íenřuzav 

- dkaíProhl  iny.šplo ínázakrytov íenřuzav hoévnáspr 
 

ínostnčBezpe  íenčzna éjin a :

dka,íProhl  by.žslu íservisn telefon a noéjm enočvyzna ěinšplo na je zda 
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5. POPIS  INYŠPLO 

inašloP  ístčá chícjísleduán z ádálks se :

1. ídvihacZ  inyšplo íveden  

2. ívacáivolřP  tkačítla  

3. éovzouN  ínáríotev  

4. ovnajStro   

5. ídacáOvl  inyšplo panel 
 

 

6. P inašol  

 

 

   

 

 

5.1. Strojovna  

ovnajStro inou.šplo az stanici íspodn ve naěstíum ej ovnajStro

íhlavn íveden 

 inyšplo bavuýv elektrickouejobsahu   

ésilov( , ínostnčpezbe ,atdčnaívyp .),  atd bavu,ýv .

íkladnzá  leádinašPlo ám  ednotkuj , 24 V DC íecájnap 

 ednotkyj
 íkladnzá do inyšplo z čvodi ýploch ednotku,j 

.

 

ídvihacZ  inyšplo íveden (1) 

ídacáOvl

 inyšplo

 panel 

(5) 

ovnajStro  (4) 

enořavzu( ) 

éovzouN
 ínáríotev

 

(3) 

ívacáivolřP  tkačítla (2) 

P inašol  (6) 
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5.2. eřveD   

ádžaK ínáríOtev eřdve ésv ám stanice . nebo   týb eůžm řídve ínáríavz a mechani ékc   el ke tri ékc .  

 

eřDve  pohonem mýmechanick s (standard) 

 (automaticky) ěsamovoln nyáríavz a ěnčru nyáríotev souj eřdve Tyto .

 

eřDve  pohonem  s elektri mýck (na ) vkuáobjedn 

ytoT  automaticky nyáríavz a nyáríotev souj pohonem mýelektrick s eřdve .  

ždyK
inřvte

  na leédjne enyřotev stanouzů a samy ouřotev se eřdve iny,šplo tkočítla ívacáivolřp stisknuto ej 20

. Stiskem dejdo ěinšplo na dyjíz tkačítla Pokud řídve íenřavz muéautomatick k .

akmileJ ratíotev těop noučaz se eřdve ,ínáríavz heměb

 tkočítla toto teíuvoln 

.

ždyK ruěsm mévolenz ve edezjro inašplo se tak dy,jíz
 tkočítla stisknuto ej leánad a ouřavzu eřdve se 

.

 ouřotev automaticky

 se eřdve stanice, évolenz do edejdo inašplo 

.

 

MKAÁPOZN : Aby ínčtečápo inu,šplo  na(vystoupit) nastoupit mohl peél ivatelžu 

ídacáOvl inřvte 5 na nastaven ej
 ínáríavz ínědžpoz asč 

.

íastavenN in.řvte 02
 ža 2 na ívystoupen a ínastoupen pro asč nastavit ejužňumo mésyst 

 inyšplo ivatelžu stéprov eůžnem . otoT

 kípracovn

 íservisn íkompetentn ezpou nastavit eůžm 

.

 

5.3. ohonP  mésyst ídvihacz a 

ýsováP sáP inyšplo pohyb pro enčur ej mésyst ýpohonn .

inašPlo .ěinšplo k nyěipevnřp souj kladky

 épohonn a stičá éakrytz éenřavzu v něstíum ej 

ohonP kladky épohonn na achtuš zskr

 pohyb ýiváčot ášíenřp ýkter motorem mýelektrick vybavena ej 
.

inašPlo íveden lépod inyšplo pohybu

 k lošdo aby áčíot sem,áp  kladky ésováp a suěvzá kolem áčíote s 

.

 brzd chýelektrick

 a motoru íjenánap vypne ékter ,íenstvšsluříp ínostnčbezpe aktivuje a íenížzat uježudr muésyst hoépohonn

 íkozenšpo ěpadříp v ékter su,áp na idlyč miýtahov vybavena je 

.

5.4. Indikace  ečdaáovl a 

 

 

 

éNouzov  STOP tkočítla  
éNouzov  tl. énžvystra tkačíTla  

ruěsm  zdyíj  
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tkačíTla Aby stiskem mýnucen s ífunguj zdyíj ruěsm volbu pro . íusm stanice ézvolen do jela inašplo ,

V ěitžetrřnep stisknuto zdyíj ruěsm tkočítla

 týb 

. žKdy ízastav ěitžokam inašplo no,ěuvoln je tkočítla ež ,ěpadříp .

 enačukon automaticky je zdaíj stanice, ézvolen do dojede inašplo

 

.

tkačíTla  chístanic ve tkyčítla miívacáivolřp edřp ednostřp ímaj ěinšplo na zdyíj volby .

tkačíTla   NAHORU znaky: nyězornázn jsou ěinšplo na zdyíj volby a D ŮOL . 

 

5.5. ívacáivolřP  ečdaáovl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ádžaK  stanice édan do inyšplo ínáivolřp pro tkyčítla s ičdaáovl miívacáivolřp vybavena ej stanice .  

 

ÁMKANZOP : ívacáivolřP  ěinšplo na můtkčítla enazařnad soujne chístanic ve tkačítla .

 

K  stanici ve tkočítla ívacáivolřp uvolni a stiskni stanice, do inyšplo ínáivolřp (2). 

 

ívacáivolřP  vkuáobjedn  emčdaáovl nebo meíčkl náaktivov týb eůžm čdaáovl (na ).

inašPlo

 vku.)áobjedn (na

 ízánach inašplo se ékter ve stanice, indikaci  ičdaáovl mívacáivolřp na tím eůžm (3)

 

éTak  tkučítla  véabudovanz LED ípomoc inyšplo stavu o informuje stanici ídoln v čdaáovl ívacáivolřp .

 

 

 

  

�
 staniceídoln

  oktčítla ívacáivolPř
 stanice íhorn

 oktčítla ívacáivolPř
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Popis  ífunkc chýzobrazen  

 

stav LED  LIZARD 

eůžm ádnázpr ej inašPlo ,  stanice. do naáivolřp týb 

éelenZ  souvisle ítísv nebo áblik tloěsv inašPlo  ena.zobsa ej 
éelenZ

 tkočítla ívacáivolřpmežídr  
 žkdy ,souvisle ítísv tloěsv 

 
inašPlo

 tkočítla
 ívacáivolřp stisknuto ej kde stanice, do ídjížiřp 

 

 tloěsv
 éervenč a éelenz áblik ěOpakovan  duóm míservisn v ej inašPlo

tkučítla  na tloěsv éČerven STOP
 ítísv

 ej enyřotev souj eřveD ,

 obvod ínostnčpezbe enzkošpo

 ej nebo íenížetřp noáaktivov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ítínesv  
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6. POPIS  ÍZENŘÍZA CHÍNOSTNČBEZPE  

6.1. éovzNou  íastavenz 
éovzouN  situace énčpeznebe ěpadříp v inyšplo dyjíz íastavenz pro enožnavr ej íastavenz .  

Stiskem se STOP tkačítla hoéovznou 

éovzouN íastavenz hoéovznou

 aktivaci ícjínamuzo tloěsv ítísvzro 

. to stiskem mýnucen s tkočítla ínen íastavenz ,

 ici.zpo éstisknut ve amknezu automaticky se tak stisknuto, ej pokud ež ,ánamenz
 

Abychom tečoto vatžíu inušplo mohli těop ,

áněžB

 ekčičru chýhodinov ruěsm ve tkočítla .

 heměb obnovena ej inyšplo nostčfunk 5 ža  40 inřvte 

po ičniěm mínčfrekvenk méinstalovan

 na íviszá asč  tento(

)  íastavenz hoéovznou íněuvoln .

 

ÁMKANZOP : Pokud dyžv íastavz hleán pokud nebo dyjíz tkačítla stisku po edezjnero  inašplose ,

 íastavenz éovznou stisknuto ínen ež te,ěistju

 se 

.  

 

6.2. áovkvuZ  acezsignali 

ánžstraýV

va ěinšplo

 na ivateležu pro pomoci ínáivolřp pro enačur ej acezsignali ávukovz 
,  poruchy. jíej ěpadříp  to  

ždyK ale stanici ve ej nebo stanicemi ědv mi izme íastavz inašplo ,

ímus t,říotev

 doujne eřdve 

 pomoci ínáivolřp pro acvezsignali évukovz tkočítla stisknout ivatelžu .

V
 ěinšplo v nyáabudovz souj ékter

 ,íbateri z míenájnap mýovznou enaájnap acezsignali ej íenájnap padkuýv ěpadříp 
.

 
 

 
 nostižMo :

- áitelnšlyS  acezsignali ánžstraýv 

Pokud  alarmu vukz ýnžstraýv apnutz ej ace,zsignali évukovz tkočítla stisknuto ej 

- álenádVz  acezsignali ánžstraýv na( ) ukváednjob  

V Ta ěinšplo nanaáabudovz   acezsignali ánžstraýv álenádzv ej venkuz pomoci ebyřpot ěpadříp .

 boužslu  íservisnič ovouznou s kontakt ýlást ejužudr a acizkonver hlasovou ejužňumo

 

.

žKdy  alarmu zvuk ýnžstraýv etšsly je stisknuto, tkočítla je . To inřvte  pod tkačítla stistku iřp funguje 10 . Po 

 žne ceív

 

10 cháinřvte heměB  slačíhoénaprogramovan íenčvyto k dojde .

Po tloěsv ézelen ítízasv asčob

 a tloěsv élutž  ítísvínáspojov 

.

 torem.áoper

 s konverzace dobu celou po to a tlo,ěsv ézelen ítírozsv se íspojen 

 

6.3. Indikace  íenížetřp 

žKdy  žne ceív o enaížetřp inašplo je 75 kg,

V inyšplo íenížetřp o informuje tloěsv éervenč
 ísignalizac ílnávizu a zvukovou se íenížetřp indikace se aktivuje ,

.

 enyřotev íást vajůz mínáríotev mýelektrick s

 eřdve a odemknuty stanici ve eřdve ívajástůz ěpadříp tomto 

.
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6.4. Indikace ízenříza   chínostnčbezpe aktivace  
Pokud

Pokud .ínáarovv ínětšspu o informuje a ítírozsv se íenížetřp tloěsv

 émodr a enašeruřp ěitžokam je zdaíj zdy,íj heměb noáaktivov ízenříza chtoět s jedno ěnénejm je 

 razuán ičmaísn se inyšplo hrana ssti knuta ínen nebo ízastaven énouzov stisknuto ínen

 zda te,ědnéprohl no,áaktivov toto je 

.  

áněžB   po obnovena je inyšplo nostčfunk až5   40 vteřinách   frekvenkčního instalovaného dle to a( 
 světla bezpečnostního modrého vypnutí od nebo zastavení nouzového deaktivace od měniče) .

 
6.5. éouzovN  řídve ínáríotev  

 klíčem
 trojúhelníkovým speciálním zvenku otevírají dveře se  nouzové případě v uživatele vyproštění Pro sit ceua

.

Když je sobemůzp  otevřeny dveře jsou mýnouzov ,

K dveří otevření nouzové kontroluje který  bezpečnostnímu
 kvůli plošinu používat dále nemožno 

softw ,are .

 r 
 

nutno
ji je plošiny funkce běžné obnovení 

estar ovatt . Restar ovánít  v popsáno je para rag fu 8.4. Restart  íjenánap .

ěpadnříP   teďiř se paragrafem 9.3. ínáZablokov  .

MKAÁPOPZN : Po

 íuzamknut

 a  íenřzavjejich pro strojeán ítnášzvl ebujeteřnepot řídve íenřotev ménouzov 

.
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7. ŠÍDAL  ÍZENŘÍZA ÍNOSTNČBEZPE  

 Kontrola

 ízastaven énouzov pro 

 řídve íuzamknut a íenřzav 

 ízenříaZ  

 Hrany

éKoncov

 tlaku ičmaísn se 

  dojezdu ečnaísp 

 ečmaíSn  inoušplo pod 

 áElektrick  inyšplo mechanismu ínázakrytov kontrola   

 éMechanick  obvody ínostnčbezpe  a inyšplo ízastaven el ke tri éck  
 El éektrick   suáp ínapnut kontrolu pro obvody  

 

7.1. Kontrola  řídve íuzamknut a íenřzav 

eřDve

  stanici ve ínen inašplo pokud t,říotev nedaly se aby eny,čuzam mechanicky jsou eřDve .

 obvodem mínostnčbezpe mýelektrick nyákontrolov jsou .

 chřídve chýenřotev iřp inyšplo zduíj stéprov énžnemo proto Je .

  

7.2. ízenříZa  ízastaven énouzov pro  

éNouzov  situace énčnebezpe ěpadříp v zdyíj ízastaven k enožnavr je inyšplo ízastaven . (viz  paragraf 6.1.  )

 achtyš do vstupem edřp noáaktivov bylo aby tak ,enožnavr je ěachtš éenřuzav v ízastaven éNouzov .

 

7.3. éKoncov  dojezdy 

inaš
 

Plo Jsou ičnaísp se dojezdy miýkoncov vybavena je .

žKdy stanice do

 dojezdu po zastavily inušplo aby tak, nastaveny 

.  .ízastav  ěitžokamse inašPlo brzd. a motoru íjenánap ívypnut k dojde sepnut, čnaísp je 

7.4. Brzda  

inašPlo

ínostnčzBe pe inyšplo zdyíjízastaven  

 ízajist íebenřopot jeho nebo suáp íkozenšpo ěpadříp v ákter brzdou, ínostnčbezpe vybavena je 

. inašPlo brzd a motoru ínjeánap šíeruřp ízenříza .

 .ízastav

 ěitžokam épot 

 

7.5. ínostnčBezpe  ístčá chýmechanick ízakryt kontrolu pro ízenříza  

ínostnčBezpe

Nelze

 obvodem mýelektrick nákontrolov je ístčá chýmechanick ízakryt kontrolu pro mechanismus .

pokud zdyíj rěsm nitěm nebo inušplo vatžípou ,  odkryto ízakryt je .
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8. ÍJENÁNAP  

 iny.šplo  ínětšzaji k inyšplo muésyst íjenánap typy dva nyávžípou Jsou f nostičunk  

Je   íjenánap to 230 V AC 50 / 60 Hz a bater ýiov  2 zdroj ínžloáz 4 V DC (na ). Je vkuáobjedn 

 uzemnit

 inušplo nutno 

!

  baterie nyávžípou jsou zdroj ínžloáz Jako 24 V.  

 

8.1. íZapnut  inyšplo 

V  sobemůpz mtoít  inyšploíapnutz ídáprov se modelu a robyýv datu na vislostizá :

1) epniřp  na ON íhlavn  čnaívyp (A1 nebo  CB ,1)  inyšplo ěovnjstro na něstíum ej ýkter zvi(  paragr fa  8.5); 

 

8.2. íVypnut  inyšplo  

 sobemůpz mtoít  inyšploívypnut ídáprov se modelu a robyýv datu na vislostizá V :

1) epniřp  na OFF íhlavn  čnaívyp (A1), ýkter  .5)8 paragraf z(vi inyšplo ěovnjstro ve něstíum ej ;

 

8.3. Restart  ínapajen 

Restart

 cháporuch

 a lostecháud chýakějn po inyšplo nostičfunk  íobnoven pro ýnutn ej íenájnap nor ám ínl

.

oT porucha dóm ýnžstraýv írnžápo iny,šplo íetjs  éovznoukladřínap týb eůžm ,  fr hoínčkvenke

éovznou

 ečniěm ,

 řídve íenřotev mílnáspeci ceápr emíčkl ,  éinj a byždrú .

 

Restart  íadřpo v proveden týb ímus íenájnap :

1) teěvypn  inušplo zvi(  para fgra  8.3.); 

2) tejekeč  ěnémjne 60  inřvte ;

3) teěapnz  inušplo zvi(  para fgra  8.1.). 
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8.4. íHlavn  čnaívyp 

- epniřp strojovny kryt Sundejte ;
- 

nebo  na ON  
OFF íhlavn  čnaívyp A1. 

 

 

 

 

 

8.5. Funkce  ůdol jizda - íjenánap bez 

teňOdstra teďsje  hloát éervenč teěhnáatZ e.řpat míhorn v strojovny kryt a  inoušplo s ěnčru (

nebo míadářn

 mýdodan s 

)  ůdol tkočítla teěstiskn “down” v  inyšplo ísjet ésamostatn pro hlaát hoéervenč zkostiíbl na(

). K vkuáobjedn

 

 provozu hoéněžb do inyšplo ícenávr “normal”  , hniáotp  hloát ézelen .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

 1 phase 
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9. ÍNKČNFU   YDÓM  

eJ  ůdóm chínčfunk kolikěn : nor ám ínl , baždrú   / serv si  (instal cea ), az bl ýnkovao , el ke tri ékc éovznou 

 alarm írnžápo

 a íetjs 

.

 

9.1. N ílnáorm  

óM d souJ stavu. mínzprovo mjíej v inyšplo ínávžíu éněžb pro enčur ej 
Rychlost voduán

 v éuveden funkce echnyšv dez 
.   ej inyšplo dyjíz 0,15 /m s  .

 

9.2. ýZablokovan  

eJ
íenzkošpo emíčkl mítnášvlz řídve íenřotev éovznou řnap akoj

 nky,ípodm éitčur íevjob seždy  k padech,říp kolikaěn v to a iny,šplo funkce éněžb ínáablokovz k enčur 

,

 íenájnap hoíhlavn

 porucha nebo dyzbr elektromagnetu 

.

ínávUží
 muéprobl

 íněodstran a íenznale pro pomoci étechnick ínáavolz noáadovžvy ej a noáablokovz ej inyšplo 
.  

Po zvi íenájnap restart stéprov du,óm hoílnármno do inyšplo íuveden k nutno, ej muéprobl íněodstran  

para fgra  8.3. Restart  íjenánap .

 

9.3. Funkce  ružápo iřp 

Tato  na inyšplo ědjíz k enačur ej funkce ev ka u ínča V (stanici) patro .

  stanice. ídoln to ej inouštěV ěsamostatn patra tohoto do

 inašplo edej ružápo íenášnahl ěpadříp 

.

 ace.zorgani íservisn

 ezpou stéprov  eůžmíenjapoz Toto budovy. mčůsiáhl mírnžápo k enyjipořp souj inyšplo obvody ídacáOvl
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10. POPISKY,  ÍNÁVAROV 

inašPlo  popisky ícjísleduán ávžípou ( konyi ) a  ínávarov :
 

Popisky  ínávarov a (ikony) ítleněVysv  

 Ikona  hoéenžposti ělesnět  
 

žKdy ádžka chábudov chýejnřve ve inašplo je ,
  ěnénejm kouýšv s symbolem mtoít enačozna

 týb ímus stanice 
50 mm. 

Tato  .éenžposti ělesnět pro je inašplo ež  ikona symbolizuje,

  Ikona  ružápo ěpadříp v inyšplo íitžpou kazuáz  

K

 mm 50 ěnénejm kouýšv

 s symbolem mtoít  enačoznaěviditeln týb ímus staniceádža  

Ikona  no.ázázak je ružápo ěpadříp v inyšlop íitžpou varuje, 

 číNebezpe  proudem mýelektrick razuú  

 čnaívyp íhlavn by,ždrú heměb ěinšplo na íprac ěpadříp V A1 

m íus  vypnut týb .

 číNebezpe  proudem mýelektrick razuú  

heměb  emčniěm mínčfrekvenk s inašPlo –

 ičnaívyp míhlavn na inyšplo íjenánap vypnout teímus obvodech

 chýelektrick na íprac 

A1 

or CB1 a   ěnénejm ekatč 10 minut

                   du.obvoz 

  proudu zbytku ívybit k dojde žne 

 číNebezpe    inoušplo)í(rozdrcen íenřsev   

Ikona

áenřUzav

 .ízenříza chýnouzov a strojovny stechím v týb ímus 

 stanice. íspodn prostoru v ikonu tím ímus achtaš  

Ikona  )í(rozdrcen íenřsev mčínebezpe edřp varuje – éMechanick 

ínáblokov

  

 achtyš
 od vstupem edřp pozice ínčfunk do noád týb ímus 

.

 Instrukce  ivateležu ínětšvypro k  
 
Tyto  strojovny řuvnit nyěstíum týb ímus instrukce .
Instrukce

 ěnčbezpe

 a sobemůzp  mývnásprivateležu vyprostit jak ídáuv 

.  
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11. ÉNČBEZPE  INYŠPLO ÍNÁVŽÍU 

inašPlo Pro ěnčpezbe naávžípou týb ímus .

 .íenřopat ínostnčpezbe

 orovatzpo nutno ej ch,ánkípodm chýnčpezbe o se ínětšiju 

 

11.1. énčBezpe  inyšplo ínávžíu 

 

číNebezpe  inyšplo íkozenšpo nebo ínězran !  

 ivatelUž  dyjíz heměb madla etždr ímus se !

ínákáSk  a ínábékol  noázáakz ej ěinšplo  nase !

 ivatelUž
 konstrukce

 ícívod íakrytz katýdot dyjíz heměb íesmn se 
!  

� ��íakrytzjejí a inušplo

 izme etinyčkon tejestrkeN tky.ál évoln na orzpo tejde ětášvlZ
!

 adlazavaZ   iny!šplo ezpodla nanaěstíum   týb ímus 

 tejeáževřepN  m2 žne šídel ciěv ěinšplo v !

 tejeáževřepN ninyšbuýv ě:nišplo v , lavinyřho , edyj , kyseliny  a
 énčpeznebe šídal

 
substance! 

  

 teřekuN   ěinšplo na !

 tejuzeodhaN  ěinšplo na odpadky !

 V
 tkočítla teěstiskn

 a dyjíz tkočítla teěuvoln dyjíz heměb čípeznebe ěpadříp 
STOP  !

   tejvežíepouN  dku.řápo v technicky ínen pokud inu,šplo 

  eJ 
  .ěinšplo na vadyzá éinj nebo poruchy ěpadříp v bužslu íservisn

 nebo kaívlastn ěneprodlen informoval ivatelžu aby nutno, 

 

11.2. íitžouP  ružápo ěpadříp v 

 

 

 

 ícjíužohro ivotž souj řouk a ňOhe !

 V  inušplo vatžípou noázáakz ej ružápo ěpadříp !
 

11.3. ínáríOtev  eřpat na řídve 

 

 eřpat na miřdve enřude týb eůžm ivatelUž !  

 teůjestN  ínáríotev iřp řídve dosahu okruhu v !

 tejveáenechN   řídve okruhu v táhr si tiěd !
ÁMKANZOP : eřveD  ínáríavz iřp luís enouzome jíma a  ivatelžu 

 

 

ejnepodstupu  ývoln nechat by lěm akšav ,íněranz ikozri édnžá 

 prostor  mi.řdve edřp  

ATTENTION

! 

ATTENTION

! 

DANGER! 
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11.4. háPr  inyšplo podesta a 

  íopnutkaz čípezNebe !

 Abychom 
tejde

 inyšplo z stupuýv nebo vstupu iřp íakopnutz lišedeřp ,
 na orzpo vert ílnáki  stanice. hranou a inoušplo izme lídzro 

  

11.5. Pomoc  ivateližu 

  inušplo datáovl Neschopnost !

 Osoby, 
mohou inušplo na ěsamostatn dostat se anebo

 inušplo datáovl voduůd hoéakějn z nemohou ékter 
,  inušplo vatžípou 

enj s  osobou. ícjíeázoprovd   

11.6. baždrÚ  inyšplo 

  
R okizi nebo ivotaž tyátrz íenzoškpo  inyšplo !

 baždrÚ 
 ace!zorgani íservisn kemípracovn

  mýkolenš ezpou naědáprov týb ímus inyšplo 
 

11.7. ínětšOpu  inyšplo 

  

 

 

čípezNebe  inyšplo achtyš do duáp !

 ínětšVypro 

 iny.šplo
 kemívlastnenačur   ej ákter ace,zorgani íservisn kemípracovn

 mýkolenš ezpou noědáprov týb ímus ivateležu 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION

! 

DANGER! 

ATTENTION

! 

DANGER! 
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12. ÍNĚTŠVYPRO  IVATELEŽU  

12.1. áeobecnšV  íustanoven 

 
číNebezpe  iny!šplo achtyš do duáp 

 

 ínětšVypro 

 iny.šplo kemívlastn
 enačur ej ákter ace,zorgani íservisn kemípracovn

 mýkolenš ezpou noědáprov týb ímus ivateležu 

 

Z  inříčp chýitčur řnap(  íenájnap taátrz ) eůžm  vkamiáastz maěob izme tást statzů inašplo .

edřP  informace éuveden eížn teětč ivateležu chranouzá !

 

číNebezpe  iny!šplo achtyš do duáp 

 íovacšťVypro 
 ěovnjstro ve miýuveden

 informacemi s souladu v vedena týb ímus o per cea
!

 íovacšťVypro  ezpou naědáprov týb ímus operace :
- kŠ mýleno  ceazorgani íservisn kemípracovn  
- áeněřPov  osob ínáovšťvypro k inyšplo kemívlastn osoba !

 kíVlastn  ež istit,ju ímus se inyšplo áeněřpov   kolenaš ej osoba 
 ěbžslu íservisn k !

 áeněřPov eůžm osob ínáovšťvypro k inyšplo kemívlastn osoba 
 stanici ve inašplo ej žkdy e,zpou imužre méovznou v eřdve tříotev

 
!

 áeněřPokud ov 

ínětšvypro stanice ídoln
 do etjdo inyšplo íetjs pro íenřízaz hoéovznou íitžpou po schopna

 ínen osob ínáovšťvypro k inyšplo kemívlastn osoba p 

,
 acezorgani íservisn

 kípracovn ýkolenš stéprov ímus ivateležu 
!

 ždyK 
 achtyš éenřotev do duáp nostižmo etázedchřp a orzpo tád

 ímus kípracovn ýkolenš stanice, do inoušplo s etjs énžmo ínen 
!

 

 

 
 

 kíVlastn ícílejípod bažslu íservisn ež to, na tádb ímus inyšplo ,

 ěinšplo k stupříp tím a budovy do stupříp
 ývoln nekípodm  chýdohodnutedemřp za tím ímus osob, ěchranáz

 na se 

.  
 

 

  

DANGER! 

DANGER! 

DANGER! 
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12.2. Informace  ivateležu pro 

Oznamte  ínětšvypro jeho provedeno bude ež ,ěinšplo na ivateližu .  

te,ěRozhodn  bužslu ízdravotn zavolejte ano, pokud a pomoc ízdravotn ebujeřpot ivatelžu zda .

žKdy

 ůdol nebo nahoru reměsm pohyb nědáprov inoušplo 

              ínáovšťvypro dobu 

s

po bude ež tom, o ivateležu  patry, dvemi mezi staneůz inašplo informujte

.

teěUjist tyěedmřp etinyčkon ivatelovyžu ež se, , nebo 

 inyšplo

 krytem a inoušplo mezi zachycena nejsou zavazadla 

.

 .ěinšplo na STOP tkočítla stisknuto ínen zda kontrolujte,Z

Oznamte  inyšplo krytu se katýnedot  zdyíj dobu po madla etždr ímus se ež ivateli,žu a .  

 

12.3. Kontrola  řídve íenřzav 

Zkontrolujte,  uzamknuty. a zavřeny dveře jsou že  

 

12.4. íHlavn  čnaívyp 

viz  na vypínač hlavní Vypněte FFO ,  paragr fa  8.4. íHlavn  čnaívyp .

 

12.5. ínčRu  ůdol zdaíj ánouzov 

iřtevO  řídve chíhorn prahu z kryt ňodstra a .  

 

 

 

  patru mužšíblijne k ůdol nebo nahoru dujíz pro ruěsm méitčur v  kemžádrmýasunutz  tečoT .

Po  ovnu.jstro eteřavz a kžádr teďukli dyjíz íenčukon  

teěistUj  enačamzu a enařavz ěvnáspr ej ovnajstro ež se, .

teěistUj  stanici. ve ej inašplo ež se,  

 

MKAÁPOZN : ínávedZ  !ůdol dajíz jíej žne ,luís šítěv ejadužvy inyšplo 

hniáotP

 dyjíz éovznou ínčru

 íněuvoln k hloát éervenč 

hniáPot

 dyjíz éovznou ínčru

 íněnáabrz k hloát éelenz 
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12.6. áAutomatick  ůdol zdaíj ánouzov (na ) vkuáobjedn 

 řídve chíhorn prahu z kryt ňodstra a iřOtev .  

 

volniU  dujíz ovouznou pro hloát .

 

 
 
Stiskni tkočítla DOWN a  

Podle patra do
 inyšplo íetjdo do ho ždr 

.  trvat eůžm to dvihuz kyýšv 5 ža  15 
minut. 

 
ždyK stiskni stanice hneádos inašplo ,

na 
 tkočítla 

D ŮOL
teěvyprost

  a eřdve elyřotev se aby ,ěinšlop 

  fungovat těop bude inašplo a
 icezpo ehoj do tkyápz hloát éelenz 

 ivatele.žu 
 

niháotP
nor ělnám .

 
 

ýkter motor ýdavnříp ej kuázobr aN ,
hlo.át éervenč hnutoávyt ej pokud e,zpou

 ejpracu 

 
 

 

 

 

 

hniáPot

 dyjíz éovznou ínčru

 íněuvoln k hloát éervenč 

hniáPot

 dyjíz éovznou ínčru

 íněnáabrz k hloát éelenz 

UP 

DOWN 
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12.7. éNouzov  řídve íenřotev 

 

- žKdy ijžpou stanici ve inašplo je ,  .řídve o a íenříodemknut tev k íčkl ýkovíhelnútroj ítnášzvl 

- 

 

težPomo
teěUjist eřdve 

 inyšplo z ivateližu .

- 

 

eteřavZ .  uzamknuty a enyřzav ěvnáspr jsou eřdve ež se, .

- teďProve  myéprobl  inyšplo buždrú tešeř(vy ).  

 

 

 

12.8. šíDal  inyšplo íitžpou 

 

ten osobou enouěřpov kemívlastn provedena operace íovacšťvypro byla Pokud ,

  nostičspole íservisn mitáozn nostčskute

 tuto ěitžokam ímus 

!

 testech. a chákšzkou jejich a byždrú dceíprohl íkompletn po naávžípou týb eůžm inašPlo

 

mkaáPozn . oP Viz na!árestartov inašplo týb ímus ínětšvypro hoénouzov íitžpou  paragraf 8.4.  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvor

 řídve chídoln íenřtevo

 k íčkl ýnouzov pro 
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13. ÍNÁNÍNAP  ŘÍDVE 

Pokud tak ěplnú ne nebo ěvnáspr jíraíavzne eřdve se ,  inyžpru ínapnut luís nastavit teímus .  

mka:áPozn sledujáN osoby ědv ěnénejm tědáprov ímus innostč tuto .  kroky: tyto 

 

 

Krok 1 

 dole týb ímus inašPlo .  

  JE ŽKDY ,ÍNAPNUT NENASTAVUJTE

P INAŠLO  EŘNAHO !

 

 

Krok 2 

roubujtešOd  desku teěvyjm a roubyš dva 

šíalD eřdve éenřzav ícžídr .  ímus osoba 

etždr aby řídve sklo , lů.do nespadlo 
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Krok 3 

Pomalu   sklo oévyndan zvedni 10mm 

a  kužádr mídoln v leást je ež se, ujisti .

 

 

 

Krok 4 

Vezmi 13mm íčkl  delířh na ho dej a .

íNyn
 napnutí nastavit

 a eřdve zvednout eteůžm 
.  

 

 

Krok 5 

S 13mm klíčem  doleva. hřídel otáčejte 
záleží( Jak dveří straně na ).  ukázáno je 

kžádr obrázku na ,   ubyz ám řídve .
čOto   jde a ubz edenj o doleva delříh 

  delříh na těpz eřdve .
te,ješkouzVy

Pokud ínáríavz
 éslab leást ínen daz 

.
 ub.z edenj o doleva

 těop delříh teňposu ano, 

Po
 těpz stičá

 echnyšv tejde ínánínap íenčukon 
.
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14. ÍTUNAPN   YINŠOPL ÍENAVTASN ÍNÁLONTZIROH / PÁSU 

asčOb  .ínastaven ílnáontzhori a suáp ínapnut nastavit ímus se 

ÁMKANZOP : íNastaven ekžta icizpo ílnáontzhori na vliv ám suáp ínapnut ,  ezpou teánínap udkpo 

edenj  inyšplo ínastaven ílnáontzhori na orzpo tejde ,sáp .

eNíž  byždrú stčá tuto latěud akj ,jíutlěvysv instrukce éuveden .

 

 

 

prvejeN , iřtevo
 kryt ňOdstra

 ůroubš mínároubovšod kryt ínčbo .
. íynN

ůdevořp
 stičá echyšv těvid nožmo ej 

. 

 

 

 

Povol, ale  svorce na ůroubš 8 roubujšnevy ěpln 

suáp . hniáatZ   hniádot těop a ůdol reměsm sáp za 

echšv  tězp ůroubš 8 .  

 

 

 roubyš ínacínap ijtežpou ,ůmilimetr
 ráp o pouze sáp napnout ebujeteřpot Pokud

.  

 

MKAÁPOZN : D teěhnáto
 jednou. ětšje to zkontrolujte

 a roubyš echnyšv 

 

 sy!áp oba napnuty ěvnáspr jsou ež se, teěUjist

 

 

ínacíNap

 roubyš
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15. BAŽDRÚ  INYŠPLO 

nostčBezpe  ch.ákontrol chíservisn chýpravideln a chýasnčv na ívisáz inyšplo ivotnostž a 

 

15.1. baždrÚ  aceinform -  

baždrÚ  iny.šplo buždrú pro vodemán a vodemán mtoít s souladu v naědáprov týb ímus  

baždrÚ  ívybaven a ejstroán énutn ékeršve ám ýkter kem,ípracovn míservisn mýkolenš naědáprov týb ímus .

baždrÚ  iny.šplo buždrú pro vodemán s souladu v souj ékter nech,íterm v naědáprov týb ímus  

ivotž ídravz élidsk koditšpo nebo ístětšne sobitůpz mohou ékter poruchy, Pokud , , etekjma 

zprovo opravit ej eznel a byždrú heměb nyávyhled souj ,íedřprost

 íivotnž nebo 

,

íServisn

  astavenzěitžokam týb ímus inyšplo .

 poruchy. íněodstran doby do uzprovo nostižnemo o inyšplo kaívlastn informovat ímus bažslu 

eJ Mohou opravu pro ůlíd chíhradnán vkuádod istitjaz nutno .  ly.íd íhradnán ílnáorigin ezpou ityžpou týb 

 

15.2. baždrÚ  dokumentace - 

baždrÚ
 na.áovzprovo inašplo ej kde tu,ást legislativou írodnán

  inšplo  chídvihaczchílnávertik buždrú pro vodemán s souladu v naědáprov týb ímus inyšplo a

Inform cea  byždrú heměb mýnědáprov innostemč k se ícjítahuzv kontrola( opravy) stavu ,  a

 byždrú ezkni v nyáapsz týb

 ímus m,ápravú 
.  

 

15.3. ínostnčBezpe  adavkyžpo 

 
 inyšplo a ízdrav íkozenšpo číNebezpe !

 baždrÚ 
 

��  osobou. školenou naědáprov týb ímus inyšplo 

edřP
 iny!šplo ídokumentac

 technickou s mitánzse se nutno ej byždrú míetčapoz 

 

 

DANGER! 
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 inoušplo pod pracech iřp írozdrcen číNebezpe !

 edřP  ícjísleduán  teďproveinušplo pod vstupem :
- éMechanick  zepolo ínčfunk ve týb ímus ínáblokov !
- éovzouN 

 achtyš
 éenřavzu do vstupu iřp noáaktivov týb ímus STOP 

!

 

 

 chákýšv ve pracech iřp duáp čípeNebez !

 heměB 
 chákýšv ve ciápr pro adavkyžpo

 plnit teímus, inyšplo ětášpl hoějšívn ínětšič .řnap by,ždrú 
!

 ádžaK  s chákýšv ve ceápr e ímus  ,íenšle hoéenosnřp z tědáprov 
spe ělnáci

 nostčpezbe ícjídaíodpov hoícjíušťijaz
 ívybaven hoéinj nebo inyšplo írnástacion éenžnavr 

!

 
 inyšplo ístčá chýpohybliv od razuú číNebezpe !

 tejkeýedotN 
émsyst ýsněvzá

 pohonu, stičá :byždrú heměb ístčá chýpohybliv se 
!

 

 

 ůtěedmřp íkozenšpo nebo razuú číNebezpe !  

 teěistUj 
 ětyedmřp anebo

 élid zíci jínevyskytu byždrú heměb se inyšplo íokol v ež se, 
!

 

 
 proudem mýelektrick razuú číNebezpe !

 edřP
 íapnutz muéněvnáneopr proti

 ho istitjaz a čnaívyp íhlavn vypnout teímus inyšplo bouždrú 
!

  

 

 

 

 

 ízdrav pro číNebezpe !  

 heměB 
  ňaspo itouzinten

 s tleměsv tleněosv prostor ípracovn týb ímus byždrú 
200 lux  !

 

DANGER! 

WARNING! 

DANGER! 

DANGER! 

DANGER! 

ATTENTION

! 
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 ívybaven

 hoénevhodn voduůd z  ínězranhoénážv  číNebezpe

!

 íOsobn 
 byždrú ínědáprov

 heměb énutn a ísadnzá souj edkyřprost éochrann 
!  

 

 

 

 

15.4. nostčBezpe  inoušplo pod ciápr iřp  

 

 

 

 

 inoušplo pod ciápr iřp írozdrcen číNebezpe !

 edřP  !í�náblokov émechanick teěistjaz inušplo pod vstupem 

 

Pro  kroky ícísleduján stéprov nutno je inoušplo pod byždrú ciápr noučbezpe :

(1)  m2 ceýšv ve ňaspo týb ímus inašPlo .
(2)  stanici íspodn ve ovnujstro teřotev eíčkl hoílnáspeci íPomoc .

(3) 

 

astavteN   čnaívyp íhlavn (A1 or CB1) na 
 .ínáblokov émechanick teěapnz hlaát 

 vypnuto! - FFO icizpo 
(4) 

 

íPomoc
Pokud MKAÁPOZN :  vat.žípou inušplo eznel ,ínáblokov émechanick apnutoz ej 

(5) teěStiskn  et.j ínesm inašplo - dyjíz tkočítla  
(6) 

 

eteřZav tejkontroluZ ovnujstro teěistjaz a .  to. 

(7) 

 

mílnápeciS
 .řídve íenřavz muésamovoln k tjído nemohlo aby e,čraíavz osu teěistjaz řídve chýelektrick ěpadříp 

 achetš do eřdve teřotev emíčkl mýkovíhelnjútro 
(8) 

 

V

 

(9) 

 

řUvnit na ízenříza ébrzdn énouzov aktivujte stiskem achtyš   iny.šplokrytu 

 

 kroky ícísleduján teďprove inoušplo pod íprac íenčukon Po :

(1) míenčOto  inyšplo krytu na ízenříza ébrzdn deaktivujte ekčičru chýhodinov ruěsm ve .
(2) eteřavZ  inyšplo eřdve teězamkn a .
(3) íPomoc  stanici. íspodn ve strojovnu teřotev eíčkl hoílnáspeci 
(4) íPomoc  .ínáblokov émechanick teěpnvy hlaát 
(5) eteřavZ  to. kontrolujteZ strojovnu. teězajist a 

 

WARNING! 

DANGER! 
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15.5. ínětšiČ  inyšplo 

 

 

 inyšplo íkozenšpo nebo ivotaž tyáztr číNebezpe !

 heměB 

 ívybaven hoéeletrick
 hoéjin nebo panelu hoídacáovl strojovny, achty,š

 do vody ívniknut ke nedojde ež te,ězajist ínětšič 

!
  Nikdy  vodu ícítryskaj vejtežínepou .

 

 

 

Elektrickou  vzduchem a tkamiál miýsuch teětšič bavuýv !

 Po   enašvysuěkompletn inašplo týb ímus ínětšičvy !

 

 
 inyšplo íkozenšPo !

 vejtežíNepou 
 inyšplo povrch

 na edkyřprost ícíistč íagresivn a édrsn 
!

 ícíistČ 
Pokud

 staím ánětšič pro enyčur týb ímus edkyřprost !

 vodou a temásapon
 

!
se houbu nebo kyříhad ékkěm ijtežpou te,ánem je 

 

15.6. ínětšiČ  inyšplo ěvn 

 

 

 

číNebezpe  iny!šplo íkozenšpo nebo ivotaž tyáztr 

 šíjěVn 
 !í�lid ínázved pro inyšplo ímobiln nebo

 kuívoz hoírnástacion ze teětšič inyšplo povrch 

 

15.7. ínětšiČ  inyšplo řuvnit 

 

číNebezpe  iny!šplo íkozenšpo nebo ivotaž tyáztr 

 ínětšiČ  osoba ákolenšza tědáprov ímus prostor chínřvnit !

 edřP  čnaívyp íhlavn teěvypn mínětšič !

 vejtežíNepou  ístčá chínřvnit ínětšič iřp kříebž !  

 

15.8. Rozsah  byždrú 

 byždrú heměb ědáprov jíma se ékter innnostič a ,testy uvedeny souj tabulce V .

 inyšplo servis pro voduán v stanoveny souj nyíterm a sahzRo .

 

DANGER! 

DANGER! 

ATTENTION

! 

DANGER! 
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    Test  
 Co  ídáprov se 

Činnost 

énčDodate  informace 
Metoda ínáMaz   ínětšiČ   

1 
áTechnick

 inyšplo
 dokumentace

 
RA − −  

2  miřdve a ovnoujstro
 edřp prostor ýVoln

RA, M − −  

3 Z ínáakrytov  inyšplo 

 

 RA − V  

4 ovnajStro  RA, FT − V 
 

5 
eřveD   

RA, FT, M − V  

6 ýovzouN
 inyšplo

 mésyst 

 

RA, FT T −  

7 inašloP  RA, FT, M − V  

8 ídacáOvl
 inyšplo panely

 RA, FT − V  

9 toryáIndik
 ěinšplo

 na RA, FT − V  

10 íovacěšavZ   mésyst RA, FT, M T V  

11 ýohonnP  mésyst RA, FT, M − V  

12 ívacáVyrovn  mésyst RA, FT T V  

13 

 
Mechani ékc

 myésyst ínostnčpezbe
 éelektrick

 a 
 
 

RA, FT − V  

14 mkyZá  RA, FT T V  

 

RA – V ílnázi u  dkaíprohl .

FT – Fu ínčkn  můparametr mýdan jídaíodpov daz a testy .

M – íeněřM  máhodnot mýdan jídaíodpov daz  ahodnot .

T – ínzáMa . 

V – ínětšiČ . 
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16. ÍTNZVLÁŠ  ÍDÁŘAN 

 í:adářn ítnášvlz tyto nyávádod souj inoušplo S  

- Spe ílnáci  ovnyjstro eřdve pro íčkl ;  
- Spe ílnáci  eřdve pro íčkl ýkovíhelnjútro ;
-  ůkryt íněodstran k íadNář ;
-  ínětšvypro énouzov ínčru ;Pro

 

16.1. Popis  íadářn 

 :

ílnáSpeci

 ůdol zduíj nouzovou pro

 prostoru a strojovny eřdve pro íčkl ílnáSpeci  eřdve pro íčkl ýkovíhelnútroj 
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17. ANNEX A. SAMPLE EC DECLARATION OF CONFORMITY 

Barduva UAB  

Liepkalnio g. 61, LT-02120 Vilnius, Lithuania 

 

Tel.: +370 5 231 0770 

Tel.: +370 5 231 0071 

Fax: +370 5 231 0773 

E-mail: sales@barduva.eu 

www.barduva.eu 

 
 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

 
 

Manufacturer name and address  
 Barduva UAB  

Liepkalnio g. 61, LT-02120 Vilnius, Lithuania 

 

Name and address of a person authorized to 

draft the technical file 
   

 

Type of machinery RB150 

Description of machine  
Vertical lifting platform intended for use by 

persons 

Serial number    

Year of production     

Place of installation   

 

We hereby confirm that the machine complies with all the relevant directives and harmonized 
standards 

 

European Union directives  Harmonized standard 

2006/42/EC  

2004/108/EC 
 

EN ISO 12100:2010 

EN60204-1:2006 

 

Place of declaration   
Barduva UAB  

Liepkalnio g. 61, LT-02120 Vilnius, Lithuania 

 

 

  

 

  

 

  

 Full name of person drafting the declaration 
of conformity 

Signature Declaration data 

   
 

 
   

       



 

 
 

Platform lift RB150/RB150M user manual 38 

 

18. ÉZVUKOV  LYÁSIGN 

Pro V .íleněsd éhlasov a ézvukov nyávžípou jsou inyšplo ínávžíu šílep 
 lásign ýzvukov

 etšsly je inyšplo íenížetřp ěpadříp 
. Tento  cháinřvte kolikaěn po se vypne a dlouho ánetrv .

inašPlo iřP zdyíj tkačítla na reagovat nebude . Pro znovu. ozve zvuk se íenížetřp métněop 
 restartovat teímus ji inyšplo

 ínávžíu étněop 
.  

Hlasitost .ěinšplo na reproduktor ářívytv zvuky echnyšV  robcemýv nastavena je .  

áCelkov  esahujeřnep luásign lkaéd 18 inřvte  ífrekvenc s 8 kHz.
 lu.ásign lkouéd

 neomezenou s  variantyi nyěbávyr Jsou 
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19. VÉOÉMTSYS  CHYBY 

19.1. íHlavn  chyby 

  souvisle, áblik ékter  tkučítla na zobrazena chyba je tak ,ěvnáspr nefunguje inyšplo ívybaven Pokud STO ,P

a  eížn tabulky dle chybu áznamen to .  

Ser. 
No. 

Chyba indikace
 

 

 vodyůD  vadyáz íněOstran  

1. 

 emíčkl
 mílnáspeci

 enyřotev
 eřDve

.

 
System MODE – 

áervenč  
1.1. éilovS 

 eřpat na řídve
 íenřotev 

 

.
1.1. eteřavZ  eřdve .       
1.2. Aktivujte  ihned a dóm íservisn 

 

 í�jenánap
 restartujte nebo dóm ílnánorm

.

2. Je

 ěstrojovn
 ve hlemát
  mýervenč

 mýaktivovan
  sa ůdol

 mísjet mínčru
 s ínětšvypro

 éouzovN
 itožpou 

.

System MOD
áervenč

E – 
  

2.1. ýNouzov 

 nehodou náaktivov
 byl mésyst

 

2.3. ýNouzov 

 hlemát mýzelen
 nánedeaktivov

 tězp ale
 m,ůtest k náaktivov

 byl mésyst
 

.

2.1. kontrolujte,Z

 dóm
 ílnánorm náaktivov

 je jestli a 

.

pozici
 évnáspr hloát ve 

 ézelen je zda 

 
  

 

3. 
 íjenánap

 Porucha
.

padekýV  ítěnap 

 

nebo 

 

íHlavn
OFF  - vypnut

 je čnaívyp 

 
3.1. Chyba  íjenánap 
 
3.2. íjenáNap 

 enošeruřp
 je 

.
 

3.1. kontrolujteZ 
  chyby nebo

 íenšeruřp 
íjenánap

vodyůd 
 
3.2. Aktivujte 

 .íjenánap
 restartujte nebo dóm ílnánorm

 ihned a dóm íservisn 

 

19.2. Detekce  ečniěm chyb .

v Mikroprocesor čniěM tabulky do je ávánahr a inříčp a chyb mnoho detekuje ičniěm .

ceíNejv situaci épodobn nebo

 íenížetřp iřp vypne se 

. akšAv ězdíj iřp vznikne chyb .  ve zduíj mimo vadu íintern i tím eůžm Stop 

Mode. 

V  stiskem odstranit lze to padechříp chýkterěn Stop/Reset  .  
 

19.3. éChybov  ečniěm dyók 

 

 

chyba 
noéjm  vodůd  

E01 íenížetřP  ězdíj ístabiln iřp 
 inašplo enaížetřp je nebo kozenšpo

 motor je nebo názkratov byl ečniěm stupýV
.

Toto  íenížzat éproudov érněnadm sobujeůzp 
e,čniěm  tak se  vypne. más  

E02 íenížetřP  ínědžbr iřp 

E03 íenížetřP  rozjezdu iřp 



 

 
 

Platform lift RB150/RB150M user manual 40 

 

E04 íenížetřP  chísituac chýjin iřp  motoru ívinut íkozenšPo .

E05 Ochrana  motoru íenížetřP  detek je motoru noáov
 

 tepelnou 
elektronickou

kontrolujte,Z stupýv
 vypne čniěm a ochranou 

.

(  íenížzathoékovčpiš hoéproudov
 íenížsn elemúč za rozjezd šípomalej

  tžípou eteůžm zda 

F002/ 
F202/A092/A292). kontrolujteZ 

 motoru ůparametr
 ínastaven 

(H020 to H034), 
chícívisejáz

 motoru
 kontroly ěmetod na 

(A044/A244).  
E06 íenížetřP  rezistoru hoébrzdov Pokud BRD

 ínastaven
 číekrořp hodnota 

"b090", tato
 d.ók ýchybov íobrazz a čniěm

 vypne funkce áochrann 

E07 áověťepřP  ochrana žKdy ítěnap  DC   číekrořp  ňroveú itoučur 
z  motoru z ůproud chýtnězp voduůd .

E08 EEPROM chyba  žKdy   áněvestav ěťpam  EEPROM ám   
myéprobl

čniěm
 teploty nebo ívibrac voduůd z ,

 motor na ýv stupy vypne .

E09 ézkíN  ítěnap 

 
 

míenížSn
 poruchu sobitůzp a obvodech chícídří

 v máchyb k tídoj eůžm DC ítěnap 
. To

čniěM moment ícíkrout itížsn
 a motoru íenížzat étepeln sobitůzp eůžm
 

.  stup.ýv vypne 

E10 áProudov  ochrana 

 

 

Pokud
vypne s čniěm m,éprobl

 ýproudov ínřvnit náindikov je 
e

 d.ók
 ýchybov ízobraz a 

E11 CPU chyba  

 

ápatnŠ    funkce CPU,
 motor. na stupýv vypne čniěM

E12 Ext íern  chyba 
 

láSign  jako vyhodnocen byl vstupu na 
čniěM EXT.

 
 motor na stupýv vypne 

.

E13 USP Pokud
ochrana

 obsluhou s pouze zdaíj -  je (USP )

čniěM zdyíj
 volba tomnaříp je mcoízat konýv náadovžvy

 je žkdy ,íobjev se chyba povolena, 

.   do hneěnenab Run Mode 
dokud  naávymaz chyba ínen .

E14 Chyba  íněuzemn 

 

čniěM edřp něnáchr je   chybami 
v

 motoru ůtest heměb motorem
 a ečniěm stupemýv mezi íněuzemn 

. To
 osoby ínánechr a čniěm

 ínáchr 
.

E15 ínřVnit  ítěepřp 

 

čniěM  je pokud ,ítěepřp ívstupn kontroluje 
čniěm   ve Stop Mode na inřvte  100 .

V
  

Po
  stavu hoéchybov

 do čniěm ejdeřp ítěepřp ěpadříp 
.

   dotěop tíejřp ežům chyby ínávymaz Run
Mode 

čniěm írovnú
 itoučur nad  ečniěmřuvnit teplota je E21 áTepeln  ochrana Pokud

,  vypnut. je 
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ízádoch   mezikomunikaci E22 CPU chyba  komunikace 

 
 

iřP CPU
čěm ni m,áchyb

 k 
 chybu ízbraz .

E25 Chyba  obvodu hoíhlavn (*3) 

 

čniěM  voduůd z inyšplo íjenánap vypne 
zkratu  hluku. voduůd z nebo obvodu hoíhlavn 

E30 ícídŘí  chyba 
 

ínřVnit  -čbezpe ěpadříp v ečniěm chyba 
ínostn    mezikomunikace ochrany CPU a

ýrněNadm jednotkou
 ííd cří 

.
čniěM inouříčp týb

 eůžm umš ýelektrick 
.  stupýv vypne IGBT 

modulu  .

E35 Termistor 

 

Pokud  můvstup ke ýipojenřp termistor ízjist 
[5] a [L] , 

 stupy.ýv vypne
 čniěm ,ávysok šliříp je teplota ež 

E36 Chyba  ínědžbr žKdy  "01" bylo   pro enočur Brake
Control Enable (b120). čniěM 

  heměb ínědžbr o lyásign ícípotvrzuj
 matíijřp nebude 

Brake
Wait Time for Confirmation (b124) z 
Nebo

 brzd .
  - proud pokud brake release current 

(b126) hneánedos 
 pro doby

 heměb brzd ínědžodbr k 
brake release time (b121). 

E37 ínostnčBezpe  Stop 

 

Byl  lásign STOP zvolen .

E38 Ochrana
 rychlosti

 émal v íenížetřp  íenížetřP   íinnostč heměb íobjev se motoru
ve čniěm rychlostech chýpomal velmi ,

 stupyýv  vypnea íenížetřp
 ízjist 

.

E40 ídacáOvl  íspojen Pokud

 dók ýchybov
 ízobraz čniěm ,íztrat toraáoper ívesnicákl

 a emčniěm mezi íspojen se 

.

E41 Chyba Modbus  komunikace   žkdy  "trip" je    návybr  (C076=00) jako   
íedřprost

čniěM
 komunikaci. v chyby ěpadříp v 

 aseč méitčur po vypne se .

E43 EzSQ ávadn  instrukce ýenžulo Program  byl ečniěm tiěpam v  
enčzni  nebo PRG termi án l byl 

  ečniěm ínánaprogramov hoíedchozřp
 bez zapnut 

.

E44 EzSQ áenřvno  chyba íetnčpo 

 
Chyba  podprogramu. v 

 

Objevila  t.ácekrív se  

E45 EzSQ ávadn  instrukce  st.éprov nelze ýkter kaz,říp elšna čniěM  

E50 to 
E59 

EzSQ éivatelskžu 
 ívypnut

 
(0 to 9) 

  

žKdy
 d.ók zobrazen je m,ívypnut

 mýnastaven ivatelskyžu vypnut čniěm je 
  

E60 to 
E69 

énžMo  chyby znamý(v
 ínastaven

 podle je 
).

Tyto  robcem.ýv nastaveny jsou chyby  
znamýV   dokumentaci. v uveden je chyby 

E80 Encoder je  vypnut 

 

Pokud  nebo odpojen  čvodi je encoderu  
kozen,špo je

 chybu
 ízobraz a vypne čniěm se tak chyba, tato
 naádetekov  tak ,ývnánespr 

.
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E81 árněNadm  rychlost žKdy  hneádos  rychlost motoru "maximum 
frequency (A004) x over-speed error detection 
level (P026)" nebo čniěm ce,ív 

 chyby dók ízobraz
 a stupýv vypne 

.

E83 íhnutáesřP  pozice 
 

žKdy  rozsah hneáesřp pozice áasnčsou 
(P072-P073), čniěm 

 chyby. dók
 íobrazz a stupýv vypne 

 

19.4. Historie   ečniěm stav a 

emejučoporuD Po mínzávyma mjíej edřp chyby vodůd tjína prvejne .
Pro data

 áitžleůd eíšapz čniěm chyby íevenjob 
.  " tejižpou můdat k stupříp monitor functi "on   (dxxx) a  voltez d081 ěohledn   chyby éasnčsou .

chýlšedeřP chyb  5  d v enožulo ej 0 -82  d086. ádžaK d  ejposunu se chyba d081-d085 o d082-d086 a ánov 
 do chyba

 
d081. 
ícjísleduNá  " Monitor Men "u e,juzuka ždyK můdók mýchybov k istoupitřp akj .

 
 na těvid šeůžm ij tak e,j chyba 

:
D081 ej  ějšínovjne a D086 ej  šístarjne .
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19.5. íDenn  dkyíprohl ínčro a 

co  kontrolujeme co  hledat 

 
kdy  jak  udělat to éadovanžpo arametry p 

ěDenn  Ročně 

eVš  íedřprost   teplota
 vlhkost

 a 

  

rěeplomT
 rěvlhkom

 a Teplota -10 až  50°C, 
vlhkost 90% a  ěném 

íhlavn
 komponenty

 hluk
 

 vibrace a 
  

ičo  išu a S íilntab  parametry  
 

ítěnap  sahzro
 ítěnap
 

 
  

itěřm voltmetr,

            ečniěm
 chákoncovk

 na 

[L1], [L2], [L3] 

200 V  50/60 Hz 200 
to 240 V (-15/+10%) 400 V 
 50/60 Hz 380 to 460 
V (-15/+10%) 

ílavnH
 obvody

 íněnemz  odpor 
  

odpov. P6 -16 5 MΩ a  ceív  

Zapnutí 

Zastavení 

Zpomalení 

Stabilní  rychlost 

Zrychlení 

0Hz  jízda a příkaz 

Spuštění 

DC  brždění 

Přetížení 

Označení
 

 chybě při měničeStav      chyby 

Paměť  6 až 1 chyb 

kód  chyby 

výstupní  frekv. 

výstupní  proud 

DC  napětí 

uplynulá  chodu doba 

 uplynulá  zapnutí doba 
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konstrukce roubyš  

  

íčkl  M3.5: 1.0 Nm 
M4: 1.4 Nm 
M5: 3.0 
M6: 3.9 to 5.1 Nm 
M8: 5.9 to 8.8 Nm 

lyíd  ítřáehřp  
  

rěteplom  íesmN  natívyp  

IGBT odpor
 

 
  

odpov. P6 -17  

koncovky
 

 évnáspr

 

 íenždota 
 

  
ičo  zBe  abnormalit 

toryzákonden

 

 ínáképrot , 
ínafouknut 

  
ičo  zBe  abnormalit 

érel  ínákmit  
  

išu  Jeden

itěřm   
 ívypnut

 a íapnutz iřp klik 

Zodpory ,íbitzro
 ílenásp
 

  
ičo  Oh ym  

chýdnzbr  ůodpor . 

ídacáovl
 obvody
 kcefun  napětí

 

 emiázf
 izme

 

  

itěřM  izme ítěnap 
U, V, W 

lídzRo   ímus 

ěném  

týb  2% nebo  
 

ochranný
 obvod

 
  

 kontrola

 signálů
 

 
výstražných

a měniče
 chování

.

 činnost
 Bezchybná

.

ěcelkov  
ezkoro

 pachuzá zbe ,

protékání,
 ěbarv na

 vad a   
ičo  Bez  abnormalit 

kondenzátory  
nafouknutí   

ičo  Neporušený  vzhled 

íenzchla  ventilátor hluk  
  

vypnout
 otáčet ručně
 nap., Hladké  otáčení 

prach     oči   Vyfoukat
Bezchybná

  
montáž   oči   montáž 

 teplotystav prach   oči   Vyfoukat  

Dis jepl  LED  čitelnost    oči  

 

Funkčnost LED  segmentů   

 

MKAÁPOZN : 

ČNIĚM POKUD  NĚTŠIČ ĚPRAVIDELN TÝB ÍMUS .

ÍSOBŮZP POROSTE TEPLOTA

 A TORUÁVENTIL VE ÁDÁUKL PRACH SE

,  EČNIĚM ÍTŘÁEHŘP TO .
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