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NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Odomknúť kľúčikom ovládanie plošiny.
Ručne otvoriť podlahu, ak sa plošina nenachádza v stanici je ju potrebné privolať tlačítkom smeru požadovanej jazdy.
Otvoriť sklopnú opierku, tým sa otvorí aj nájazdová rampa.
Vojsť na plošinu, vozíček zabrzdíme.
Zatvoriť sklopnú opierku. Tým sa zdvihne aj nájazdová rampa. Potom je odistená jazda.
Stlačíme tlačítko pre jazdu a držíme stlačené. Plošina sa dá do pohybu v žiadanom smere jazdy.
Ak sa v ceste vyskytne prekážka, alebo chceme zastaviť, pustíme tlačítko jazdy. Plošina sa okamžite zastaví. Potom môžeme opačným tlačítkom jazdy od prekážky cúvnuť, alebo pokračovať
v jazde.
Ak dôjde k dotyku plošiny (nájazdovej rampy alebo dna plošiny) s prekážkou, zastaví sa a zablokuje sa tlačítko v pôvodnom smere jazdy. Pokračovať je možné po odstránení prekážky.
Keď plošina dôjde do stanice, sama zastaví.
Nájazdovú rampu otvoríme odklopením opierky na príslušnej strane.
Po opustení plošiny ručne zatvoríme podlahu. Plošina je pripravená na ďalšie použitie.
Ak chceme plošinu odoslať do parkovacej stanice, môže sa odoslať len zatvorená. Odošleme
tlačítkom ODOSIELAČ.
Privolaná plošina v stanici samočinne zastaví.
Kľúčikom zamknúť ovládanie plošiny, aby sa predišlo zneužitiu plošiny. Užívateľ si určí pravidlá
uzamykania plošiny.
Stop tlačítko používame výnimočne len v tom prípade, ak zlyhajú všetky ostatné ochrany.
Sprevádzajúca osoba môže použiť vzdialené ovládanie na kábli, toto ovládanie sa zasúva do
konektoru na plošine a obsahuje jazdu hore a dole. Sprevádzajúca osoba musí ísť vždy za plošinou. Sprevádzajúca osoba môže, ak to inak nie je možné, pri ceste nahor ísť pred plošinou za
podmienky mimoriadnej opatrnosti a dodržaním väčšej vzdialenosti. Sprevádzajúca osoba musí
byť pripravená okamžite pustiť tlačítko jazdy, ak je to potrebné (zakopnutie a pod.).

V prípade potreby núdzového vyprostenia kontaktujte:

PORUCHY VÝŤAHOV SvF: 0903 403546
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