Návod pre centrum pre prenájom
Kroky na obsluhu a bezpečnostné postupy
Šmykom riadený mininakladač Vermeer S800TX

Odkaz na video o
bezpečnosti na
stránke
Vermeer.com

Navštívte Vermeer na stránke www.vermeer.com a nájdite miestneho predajcu spoločnosti Vermeer.
Pred použitím tohto stroja vám partner pre prenájom alebo technik vysvetlí všetky nasledujúce kroky na obsluhu a bezpečnostné postupy.
VÝSTRAHA: Nepoužívajte a nepokúšajte sa obsluhovať stroj, kým sa neoboznámite so správnou obsluhou
a bezpečnosťou stroja. Prečítajte si návod na obsluhu. Prečítajte si bezpečnostné symboly umiestnené na stroji.
V centre pre prenájom si navyše môžete pozrieť video o obsluhe a bezpečnosti šmykom riadeného mininakladača
Vermeer. Ak si nie ste istí obsahom alebo významom bezpečnostných pokynov alebo informácií týkajúcich sa obsluhy
stroja, opýtajte sa na podrobnosti partnera pre prenájom alebo technika.
URČENÉ POUŽITIE: Šmykom riadený mininakladač Vermeer S800TX je pásový stroj s vlastným pohonom a stanicou na obsluhu v stoji, ktorý môže byť
vybavený rôznym pripojiteľným príslušenstvom pre ľahké a stredne ťažké práce. Je navrhnutý pre krátke vzdialenosti a prácu v malých priestoroch.

KROKY NA OBSLUHU
1. Spustenie motora:
a.
b.
c.
d.
e.

Pred spustením stroja skontrolujte hladinu všetkých kvapalín stroja a stav vzduchového filtra.
Postavte sa oboma nohami na zadnú plošinu, čím zapnete „Prítomnosť obsluhy“.
Nastavte ovládače „Jazda“ a „Prídavné pripojiteľné príslušenstvo“ do polohy NEUTRAL (Neutrál).
Posuňte „Plyn“ na polovičnú rýchlosť. Pri studenom štarte naftového motora otočte kľúč do polohy „RUN“ (Spustiť), potom stlačte tlačidlo „Žeraviaca
sviečka“ a podržte ho stlačené 10 – 15 sekúnd.
Spustite motor pomocou ovládacieho prvku „Spínač s kľúčom“. Po spustení motora znížte „Plyn“ na voľnobeh a zohrejte motor.

2. Preprava po vozovke:
a.

b.

c.
d.
e.

Pred prepravou stroja na nákladnom aute alebo prívese si v príručke prívesu prečítajte bezpečnostné informácie a informácie o nakladaní. Uistite sa,
že celková hmotnosť stroja spolu s pripojiteľným príslušenstvom nepresahuje celkové hmotnostné limity prívesu a ťahača. Približná hmotnosť stroja
s lyžicou štandardnej veľkosti je 1390 kg (3065 libier).
Očistite stroj a dbajte na to, aby sa odpad nedostal na vozovku. Umiestnite stroj tak, aby bol zarovnaný s rampami prívesu, a nastavte „Plyn“ na polovičnú
rýchlosť. S prívesom pripojeným k ťahaču a zaparkovaným na rovnom povrchu sa so strojom pomaly a plynule premiestnite rovno na príves a po
dosiahnutí polohy na upevnenie zastavte stroj. POZNÁMKA: Keď je na stroji štandardná lyžica, nakladacie vidlice alebo je bez pripojiteľného
príslušenstva, pri vychádzaní na rampy cúvajte a pri schádzaní z rámp jazdite smerom dopredu. Jazda s operátorom na dolnej strane môže
spôsobiť prevrátenie dozadu. Keď je na stroji pripojiteľné príslušenstvo s hmotnosťou viac než 90 kg (200 libier), pri vychádzaní na rampy
jazdite dopredu a pri schádzaní z rámp cúvajte. Jazda s ťažkým pripojiteľným príslušenstvom na dolnej strane môže spôsobiť prevrátenie
stroja dopredu. Po rampách jazdite s pripojiteľným príslušenstvom v čo najnižšej polohe. Kým ste na rampách, obmedzte otáčanie na
minimum.
Spustite pripojiteľné príslušenstvo úplne na korbu prívesu. Vypnite motor a vytiahnite kľúč.
Pripevnite stroj k prívesu s použitím štandardných postupov upevnenia s jedným upevňovacím bodom vpredu a dvoma upevňovacími bodmi vzadu.
Pripevnite všetko uvoľnené pripojiteľné príslušenstvo.
Pri schádzaní stroja z prívesu vykonajte postup v opačnom poradí. Príves musí byť na rovnom povrchu. Neschádzajte so strojom, ak sú rampy klzké.

3. Príprava na prevádzku:
a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.
h.

Zavolajte miestny One-Call systém a informujte sa o umiestnení podzemných inštalácií v blízkosti pracovnej oblasti.
Pri obsluhe stroja musíte používať ochranné prostriedky. Vždy noste ochrannú prilbu, bezpečnostnú obuv, chrániče sluchu a ochranné okuliare.
Ak pracujete v blízkosti dopravnej premávky, použite reflexný odev.
Preskúmajte, či sa v pracovnej oblasti nevyskytujú nejaké prekážky, podmienky alebo situácie, ktoré by mohli zhoršiť prevádzku stroja alebo ktoré
predstavujú bezpečnostné riziko pre obsluhu alebo iné osoby. Hľadajte znaky alebo označenia podzemnej inštalácie, poklopov kanálov, schránok
a nedávnych výkopových činností. Všetky inštalácie v týchto oblastiach je potrebné označiť a vyhnúť sa im. Skontrolujte, či sa v týchto oblastiach
nenachádzajú strmé svahy, brehy, previsy, zrázy a priekopy, do ktorých by ste sa mohli prepadnúť, a vyhnite sa im. Pri identifikácii prevádzkových rizík
a zavádzaní príslušných opatrení na predchádzanie týmto rizikám použite informácie na bezpečnostných symboloch na stroji a v návode na obsluhu
v kombinácii s vaším zdravým úsudkom.
Podrobné pokyny na inštaláciu a demontáž pripojiteľného príslušenstva a pripojenie hydraulických funkcií pripojiteľného príslušenstva nájdete v návode na
obsluhu. POZNÁMKA: Používanie neschváleného pripojiteľného príslušenstva môže spôsobiť problémy spojené s riadením, zastavovaním,
stabilitou a iné neželané výkonové alebo ovládacie charakteristiky. Nikdy nepoužívajte neschválené pripojiteľné príslušenstvo.
Položte ruky dlaňami nadol na „Držadlo“ tak, aby ste mali prsty v prednej časti držadla a dlane v zadnej časti držadla s otočným regulátorom pákového
ovládača medzi palcom a ukazovákom. To umožňuje bezpečné uchopenie a dobré ovládanie páky.
So strojom jazdite rýchlosťou, ktorá je primeraná pre daný terén. Pri pohybe stroja vždy majte obe ruky pevne na držadle. Pred pustením držadla vráťte
ovládače do polohy NEUTRAL (Neutrál).
Na plynulé uvedenie stroja do pohybu pomaly pohýbte „Pákovým ovládačom jazdy“. Ak to nie je nevyhnutné, vyhýbajte sa náhlemu zastaveniu, štartu
alebo otáčaniu.
Pri prejazde cez predmet, napríklad cez obrubník, hrbolec alebo jamu, sa môže stroj rýchlo prevrátiť dopredu alebo dozadu. Dávajte pozor na takéto
predmety a jazdite cez ne veľmi pomaly. Vyhýbajte sa jazde nadmernou rýchlosťou, rýchlemu zatáčaniu a terénu, ktoré by mohli narušiť stabilitu stroja.

4. Výkopové práce, plnenie a vyprázdnenie lyžice:
a.

Podrobné pokyny pre pripojenie lyžice a jej obsluhu nájdete v návode na obsluhu.

5. Pohyb stroja s nákladom:
a.
b.

Pri pohybe stroja udržiavajte naloženú lyžicu čo najnižšie (nosná poloha). Zdvihnite ju len natoľko, aby nezachytila prekážky na zemi.
Pri pohybe stroja po svahu s naloženou lyžicou prechádzajte hore alebo dolu svahom tak, aby lyžica smerovala HORE svahom. Pri pohybe stroja po
svahu s prázdnou lyžicou prechádzajte hore alebo dolu svahom tak, aby lyžica smerovala DOLU svahom. Vyhýbajte sa jazde krížom cez svah alebo
sklon.

6. Postup odstavenia stroja:
a.
b.
c.

Zaparkujte stroj na rovný povrch a nastavte ovládače „Jazda“ a „Prídavné pripojiteľné príslušenstvo“ do polohy NEUTRAL (Neutrál).
Spustite pripojiteľné príslušenstvo úplne na zem.
Znížte rýchlosť motora na voľnobeh, nechajte ho bežať minimálne 15 sekúnd, aby vychladol, a potom vypnite motor a vytiahnite kľúč.

Návod na obsluhu a návod pre centrum pre prenájom sú k dispozícii v iných jazykoch. Kontaktujte nás na adrese productsafety@vermeer.com.

Pozrite si bezpečnostné postupy na druhej strane
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Stroj môže byť vybavený vylepšeniami a prvkami, ktoré nie sú zahrnuté v tomto návode.
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Navštívte Vermeer na stránke www.vermeer.com a nájdite miestneho predajcu spoločnosti Vermeer.
Pred použitím tohto stroja vám partner pre prenájom alebo technik vysvetlí všetky nasledujúce bezpečnostné postupy a kroky na obsluhu.

BEZPEČNOSTNÉ POSTUPY PRE ŠMYKOM RIADENÝ MININAKLADAČ

Nižšie sú uvedené vybrané bezpečnostné pokyny. Ďalšie bezpečnostné informácie sa nachádzajú na bezpečnostných symboloch na stroji
a v návode na obsluhu, ktorý je dodaný so strojom.

VÝSTRAHA: Ked’ je stroj v prevádzke, v jeho blízkosti nesmú byt’ žiadne prizerajúce sa osoby ani iní
pracovníci bez ochranných prostriedkov.

VÝSTRAHA: Prudký pohyb a nerovný terén môžu operátora vymrštiť zo stroja.

Vyhýbajte sa prudkým štartom, zastaveniam a otáčaniu.

Obe ruky majte pevne na držadle.

Na drsnom a nerovnom teréne spomaľte.

Oboma nohami stojte na plošine.

VÝSTRAHA: Jazda po svahu alebo so zdvihnutým nákladom môže skončiť prevrátením.
Dôsledkom môžu byť vážne zranenia alebo dokonca smrť.

Pri jazde hore alebo dolu svahom vždy jazdite so spusteným nákladom. Kvôli lepšej stabilite by
mal byť ťažší koniec na hornej strane.
Neprekračujte menovitú nosnosť. Nakladajte na pevnom a rovnom povrchu. Nezostupujte
z plošiny so zdvihnutým nákladom.

VÝSTRAHA: Padajúci náklad môže spôsobiť pomliaždeniny.
Pri zdvíhaní ramien nakladača udržiavajte náklad vo vodorovnej polohe.

VÝSTRAHA: Nikdy nepracujte pod pripojiteľným príslušenstvom, ak nie je dostatočne podopreté
a zabezpečené proti náhlemu spadnutiu.

VÝSTRAHA: Pred vykonaním servisu, čistením, opravou alebo prepravou stroja použite postup odstavenia
stroja popísaný v návode na obsluhu.

VÝSTRAHA: Nedodržanie niektorých z predchádzajúcich bezpečnostných pokynov alebo pokynov uvedených na stroji alebo v návode

na obsluhu môže mat’ za následok vážne zranenie alebo smrť. Tento stroj možno použiť len na určené účely tak, ako je uvedené v návode
na obsluhu.

Pozrite si kroky na obsluhu na druhej strane
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