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Důležité upozornění 

Bezpečnostní předpisy a provozní pokyny se musí před jakoukoliv operací číst, rozumět a dodržovat. Provoz je 
povolen pouze proškolenému a autorizovanému personálu. Tento návod je nedílnou součástí stroje a musí být na 
stroji neustále k dispozici. Pokud máte jakékoli pochybnosti, obraťte se na SINOBOOM Ltd.     
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Výkonnostní parametry výrobku 
Parametry Jednotka GN2032 

(GTJZ0608) 
GN2632 (GTJZ0808) 

Celkové rozměry 
Délka m 2.39 2.39 
Šířka m 0.81 0.81 
Výška (Zábradlí rozložene) m 1.83 1.96 
Výška (Zábradlí složené) m 2.22 2.35 
Světlá výška mm 100 100 
Světlá výška (když pracuje 
systém na ochranu před 
nerovnostmi na cestě) 

mm 22 22 

Hmotnost stroje Kg 1770 1920 
Pracovní rozměr 
Max. výška plošiny m 6.3 8.1 
Max. pracovní výška m 8.3 10.1 
Max. horizontální rozšíření m 0.9 0.9 
Max. nosnost Kg 380 250 
Rozvod kol m 1.85 1.85 
Rozchod kol m 0.81 0.81 
Poloměr zatáčení 
Vnitřní kolo m 0 0 
Vnější kolo m 2.1 2.1 
Max. povolená boční síla N 200 400 
Řídící napětí (DC) V 24 24 
Rozměr plošiny 
Délka m 2.25 2.25 
Šířka m 0.81 0.81 
Rozměr pneumatiky 
Průměr mm 380 380 
Šířka mm 125 125 
Objem kapaliny 
Nádrž na hydraulický olej L 14 14 
Hydraulický systém L 15 (s nádrží) 16 (s nádrží) 
Tlak hydrualického systému bar 248 248 
Systémové napětí (DC) V 24  24 
Max. hlučnost při práci dB 72 72 
Rychlost jízdy 
Schovaný stav Km/h 0～3.2 0～3.2 
Vysunutý stav Km/h 0～0.8 0～0.8 
Stoupavost % 30 25 
Rychlost zvedání/spouštění s 27/33 (bez nákladu） 33/37 (bez nákladu） 
Max. povolená rychlost větru  m/s 12.5(6 třída větru) 0 (Interiér) 
Max. povolené naklonění 
    Dopředu/dozadu  3° 3° 
    Doleva/doprava  1.5° 1.5° 

Parametry Jednotka GN2046 
(GTJZ0612) 

GN2646 (GTJZ0812) 

Celkové rozměry 
Délka m 2.39 2.39 
Šířka m 1.15 1.15 
Výška (zábradlí 

rozložené) 
m 1.6 1.73 

Výška (zábradlí složené) m 2.22 2.35 
Světlá výška mm 100 100 



                                GN2032&2632&2046&2646&3246&4047 GTJZ0608&0808&0612&0812&1012&1212 Operators Manual 

Světlá výška (když pracuje 
systém na ochranu před 
nerovnostmi na cestě) 

mm 22 22 

Hmotnost stroje 
(vnitřní/vnější použití) 

Kg 2070 2490 

Pracovní rozměr  
Max. výška plošiny m 6.3 8.1 
Max. pracovní výška m 8.3 10.1 
Max. horizontální 

rozšíření 
m 0.9 0.9 

Max. nosnost Kg 550 450 
Rozvod kol m 1.85 1.85 
Rozchod kol m 1.15 1.15 
Poloměr zatáčení 

Vnitřní kolo m 0 0 
Vnější kolo m 2.35 2.35 

Max. povolená boční síla N 400 400 
Řídící napětí (DC) V 24 24 
Rozměr plošiny 

Délka m 2.25 2.25 
Šířka m 1.15 1.15 

Rozměr pneumatiky 
Průměr mm 380 380 
Šířka mm 125 125 

Objem kapaliny 
Nádrž na hydraulický olej  L 14 14 
Hydraulický systém L 20 (s nádrží) 21 (s nádrží) 

Tlak hydraulického systemu bar 248 248 
Systémové napětí (DC) V 24  24 
Max. povolená hlučnost při 
práci 

dB 72 72 

Rychlost jízdy 
Schovaný Km/h 0～3.2 0～3.2 
Vysunutý Km/h 0～0.8 0～0.8 

Stoupavost % 25 25 
Rychlost zvedání/spouštění s 33/35 (bez nákladu） 35/37 (bez nákladu） 
Max. 
povolená 
rychlost větru  

Exteriér m/s 12.5(6 Třída větru) 12.5 (6 Třída větru) 
Interiér m/s 0 0 

Max. povolené naklonění 
  Dopředu/dozadu  3° 3° 
  Doleva/doprava  1.5° 1.5° 

Parametry Jednotka GN3246 
(GTJZ1012) 

GN4047 (GTJZ1212) 

Celkové rozměry 
Délka m 2.39 2.39 
Šírka m 1.15 1.15 
Výška (zábradlá rozložené) m 1.86 1.98 

Výška (zábradlí složené) m 2.48 2.60 
Světlá výška mm 100 100 
Světlá výška (když pracuje 
systém na ochranu před 
nerovnostmi na cestě) 

mm 22 22 
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Hmotnost stroje (pouze vnitřní 
použití) 

Kg 2380 2615 

Hmotnost stroje (vnitřní/vnější 
použití) 

Kg 2570 2900 

Pracovní rozměr 
Max. výška plošiny m 10 11.9 
Max. pracovní výška m 12 13.9 
Max. horizontální rozšíření m 0.9 0.9 

Max. nosnost Kg 320 320 
Rozvod kol m 1.85 1.85 
Rozchod kol m 1.15 1.15 
Poloměr zatáčení 

Vnitřní kolo m 0 0 
Vnější kolo m 2.35 2.35 

Max. povolená boční síla N 200 200 

Řídící napětí (DC) V 24 24 
Rozměr plošiny 

Délka m 2.25 2.25 
Šířka m 1.15 1.15 

Rozměr pneumatiky 
Průměr mm 380 380 
Šířka mm 125 125 

Objem kapaliny 
Nádrž na hydraulický olej L 14 14 
Hydraulický systém L 34 (s nádrží) 35 (s nádrží) 

Tlak hydraulického systému bar 248 248 
Systémové napětí (DC) V 24  24 
Max. hlučnost při práci dB 72 72 

Rychlost jízdy 
Schovaný stav Km/h 0～3.2 0～3.2 
Vysunutý stav Km/h 0～0.8 0～0.8 

Stoupavost % 25 25 
Rychlost zvedání/spouštění s 55/42 (bez nákladu） 65/48 bez nákladu） 
Max. 
povolená 
rychlost větru  

Exteriér m/s 12.5（6 třída větru) 12.5 (6 třída větru) 
Interiér m/s 0 0 

Max. povolené naklonění 
   Dopředu/dozadu  3° 3° 
   Doleva/doprava  1.5° 1.5° 
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Popis stroje 

GN2032 (GTJZ0608) 
GN2632 (GTJZ0808) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dveře plošiny 

2 Zábradlí plošiny 

3 Upevňovací bod pro kabelové 
svazky 

4 Řadič plošiny 

5 Skříňka na dokumenty 
(volitelné) 

6 Rozšíření plošiny 

7 Zásuvka na střídavý proud 
(volitelné) 

8 Pedál rozšíření plošiny 

9 Bezpečnostní tyč (vnitřní 
rameno) 

10 Přepínač úrovně 

11 Výstražné světlo 

12 Řídící kolo 

13 Zařízení na ochranu před 
nerovnostmi na cestě 

14 LCD Displej 

15 Pozemní řadič 

16 Zadní kolo 

17 Upevňovací části pro 
přepravu 

18 Žebřík/Upevňovací části pro 
přepravu 

19 Nouzová rukojeť sestupu 

20 Vypínač 

21 Nabíječ baterie 

22 Nabíjecí zástrčka 
(alternativně) 

23 Ruční odbrzďovač 

24 Napájecí zdroj pro platformu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             GN2032&2632&2046&2646&3246&4047 GTJZ0608&0808&0612&0812&1012&1212 Návod k obsluze 

 
 
 
GN2046 (GTJZ0612) 
GN2646 (GTJZ0812) 
GN3246 (GTJZ1012) 
GN4047 (GTJZ1212) 
 

 
 
 
 
 

1 Dveře plošiny 

2 Zábradlí plošiny 

3 Upevňovací bod pro kabelové 
svazky 

4 Skříňka na nářadí (volitelné) 

5 Řadič plošiny 

6 Zásuvka na střídavý proud 
(volitelné) 

7 Rozšíření plošiny 

8 Pedál rozšíření plošiny 

9 Bezpečnostní tyč (vnitřní 
rameno, 2 kusy pro GN3246 
(GTJZ1012) a  GN4047 
(GTJZ1212), 1 kus pro GN2046 
(GTJZ0612) a GN2646 
(GTJZ0812) 

10 Přepínač úrovně 

11 Výstražné světlo 

12 Řídící kolo 

13 Zařízení na ochranu před 
nerovnostmi na cestě 

14 LCD displej 

15 Pozemní řadič 

16 Zadní kolo 

17 Ruční odbrzďovač 

18 Upevňovací části pro 
přepravu 

19 Žebřík/Upevňovací části pro 
přepravu 

20 Nouzová rukojeť sestupu 

21 Vypínač 

22 Nabíječ baterie 

23 Nabíjecí zástrčka 
(alternativně) 

24 Napájecí zdroj pro platformu 
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Bezpečnostní předpisy 

Nebezpečí 
Nerespektování pokynů a bezpečnostních předpisů uvedených v tomto návodu může 
vést ke smrti nebo vážnému zranění. 
 
 

Neuvádějte do provozu, dokud nejsou splněny následující podmínky: 
Dokud úplně nepochopíte a neimplementujete pravidla bezpečné obsluhy stroje napsané v návodu k 
obsluze. 
1 Vyhněte se nebezpečným situacím. 
Než budete pokračovat další částí, seznamte se s bezpečnostními předpisy. 
2 Vždy proveďte předprovozní kontrolu. 
3 Před použitím vždy proveďte funkční test. 
4 Zkontrolujte pracoviště. 
5 Stroj používejte pouze v souladu s konstrukčním záměrem.  

⮚ Musíte si přečíst, porozumět a dodržovat pokyny uvedené výrobcem, bezpečnostní příručku, návod k 
obsluze a štítky na stroji. 

⮚ Musíte přečíst, porozumět a dodržovat bezpečnostní předpisy pro uživatelé a předpisy na pracovišti.  
⮚ Musíte přečíst, porozumět a dodržovat všechny platné vládní předpisy.  
⮚ Ujistěte se, že jste získali vhodné školení pro bezpečný provoz stroje. 
 
Definice štítků 

SINOBOOM štítky, barevné kódy a symboly označují následující: 
 

Bezpečnostní výstražný symbol označuje možnost poranění těla. Všechny 
bezpečnostní pokyny na těchto štítcích se musí dodržovat, aby se předešlo možnému 
poranění nebo usmrcení. 
 
 
Červený označuje bezprostřední nebezpečí, které, pokud se jej nevyvaruje, může mít 
za následek smrt nebo vážné zranění. 
 
Oranžový označuje potenciální nebezpečí, které, pokud se jej nevyvaruje, může mít za 
následek smrt nebo špatné zranění. 
 
Žlutý s bezpečnostním výstražným symbolem označuje potenciální nebezpečí, které, 
pokud se mu nevyhnete, může mít za následek menší nebo středně těžké zranění těla. 
 
Žlutý bez bezpečnostního výstražného symbolu označuje potenciální nebezpečí, které 
může vést ke ztrátě majetku. 
 
Zelený označuje pokyny pro provoz nebo údržbu. 
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Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Tento stroj NENÍ izolovaný a není dostupná žádná ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
 

 
Uchovávejte mimo dosah elektrického vedení a elektrických 
zařízení v souladu s platnými vládními předpisy a pokyny 
uvedenými níže. 
 
 
 

 

Napětí Min. bezp. vzdálenost 
m 

0 V do 50 V 3,05 m 

50 V do 200 V 4,60 m  

200 V do 350 V 6,10 m 

350 V do 500 V 7,62 m 

500 V do 750 V 10,67 m 

750 V do 1000 V 13,72 m 
 
Pozor na silný a nárazový vítr vzhledem k možnosti pohybu plošiny a výkyvů a uvolnění kabelů. Žádný 
provoz během blesku a bouřky. 
 
Nepřibližujte se ke stroji, který je připojen pomocí kabelů pod napětím. Stroj se nesmí dotýkat lidmi na zemi 
a nesmí se provádět žádná operace osobami na plošině předtím, než bude napájení vypnuto. 
 
Během svařování NEPOUŽÍVEJTE stroj jako uzemňovací vodič. 
 
Nebezpečí převrácení 

Personél, vybavení a materiály na plošine nemůžou překročit maximální nosnost plošiny. 
 
GN2034 (GTJZ0608) 
Max. nosnost plošiny 

Rozšíření plošiny 380kg 
Jen plošina 260kg 
Jen rozšíření 120kg 

 
 
 
GN2632 (GTJZ0808) 
Max. nosnost plošiny 

Rozšíření plošiny 250kg 
Jen plošina 130Kg 

Jen 
rozšíření 

120kg 
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GN2046 (GTJZ0612) 
Max. nosnost plošiny 

Rozšíření plošiny 550kg 
Jen plošina 430Kg 
Jen rozšíření 120kg 

 
 
 
 
 
GN2646 (GTJZ0812) 
Max. nosnost plošiny 

Rozšíření plošiny 450kg 
Jen plošina 330kg 
Jen rozšíření 120kg 

 
 
 
 
 
GN3246 (GTJZ1012) 
Max. nosnost plošiny 

Rozšíření plošiny 0.320 
Jen plošina 200Kg 
Jen rozšíření 120kg 

 
 
 
 
 
 
GN4047 (GTJZ1212) 
Max. nosnost plošiny 

Rozšíření plošiny 0.320 
Jen plošina 200Kg 
Jen rozšíření 120kg 

 
 
 
 
 
Stroj se může zvedat nebo vysouvat pouze tehdy, když je na pevném a rovném povrchu. 

 
 
NESPOLÉHEJTE se na zvukovou výstrahu naklonění jako na 
indikátor úrovně. Zvuková výstraha naklonění na plošině se 
spustí, pouze pokud je stroj velmi nakloněn.. 
 
 

Pokud se spustí zvuková výstraha naklonění: 
Sklopte plošinu. Přemístěte stroj na pevný a rovný povrch. Pokud se spustí zvuková výstraha náklonu během 
zvedání plošiny, velmi opatrně sklopte plošinu dolů. Nejsou povoleny žádné změny v koncovém spínači. 
Během zvedání plošiny by rychlost jízdy neměla překročit 0,8 m/h. 
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Když je plošina zvednutá, NESMÍ se jezdit na nebo poblíž svahu nebo nestabilního povrchu nebo za jiných 
nebezpečných podmínek. 

 
Žádný provoz při silném a nárazovém větru. NEZVYŠUJTE 
povrch plošiny nebo náklad vystavený větru; jinak se sníží 
stabilita stroje. 
 
Když je plošina na těžkém terénu, štěrkové cestě nebo jiných 
nerovných površích, nebo poblíž děr a strmých svahů, buďte 

opatrní a zpomalte.  
 
Nejezděte strojem na rampách, které přesahují maximální stoupavost stroje, a maximální povolené naklonění 
rampy {30% (17°), 25% (14°)} platí jen pro stroj v schovaném stavu. 
 
Nejsou povoleny žádné změny v koncovém spínači. 
Netlačte ani netahejte žádné předměty mimo plošinu. 

 
 Maximální povolená boční síla: 
Interiér 400N 
Exteriér 200N 
 
 
 

Neměňte žádné komponenty, které by mohly ovlivnit bezpečnost a stabilitu. 
Nepoužívejte komponenty s různou hmotností jako náhrada komponentů klíčových pro stabilitu stroje. 
Pracovní plošina se nesmí měnit ani upravovat bez písemného souhlasu výrobce.  
Dodatečné zařízení na udržení nástrojů a jiných materiálů nainstalované na plošině a zábradlích zvýší 
hmotnost a plochu plošiny, čímž zvýší zatížení. 
Neukládejte ani nepřipevňujte visící zátěž na žádné části stroje.  

 
Neumísťujte žebříky nebo lešení na plošine ani neopírejte je o 
žádné části stroje. 
 
Nepoužívejte zařízení na pohybujících se objektech. Ujistěte 
se, že všechny pneumatiky jsou v dobrém stavu a šrouby s 
drážkami jsou správně přišroubovány. 
 

Nepoužívejte baterie lehčí než původní. Baterie funguje také jako protizávaží, je kritická pro stabilitu 
stroje. 
 
Pro：GN2032,2632,2046,2646,3246 (GJZ0608, 0808, 0612, 0812, 1012) 
Váha každé baterie musí dosáhnout 28 kg. 
For: GN4047 (GTJZ1212) 
Váha každé baterie musí dosáhnout 33 kg. 
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Nepoužívejte stroj jako jeřáb. 
Nepoužívejte plošinu na tlačení strojů nebo jiných objektů. 
Držte plošinu od kontaktu s čímkoliv v okolí. 
Nepřipevňujte plošinu k žádným objektům v blízkosti. 
Netlačte náklad mimo plošinu. 
Provoz není povolen  s otevřenými levými a pravými dveřmi.  
Nepoužívejte řadič plošiny na uvolnění plošiny když je zaseknutá, zakopnutá nebo zablokovaná něčím 
poblíž. V tomto případě je použití pozemního řadiče povoleno pouze tehdy, když na plošině není žádná osoba. 
 
Nebezpečí pádu 

Každý na nástupišti musí nosit bezpečnostní pás nebo používat jiné bezpečnostní 
zařízení v souladu s vládními předpisy. Kabelové svazky musí být svázány pomocí 
upevňovacích bodů na plošině. 
 
Není povoleno sedět ani stát nebo vystupovat na zábradlí na plošině. Osoba na plošině 
musí vždy stát stabilně na spodní desce. 

 
  Když je plošina zvednuta, nesestupujte po plošině dolů. 
Keep the platform floor free of obstacles. 
Nevstupujte do ani nevystupujte z plošiny, pokud stroj není 
úplně na místě. 
 
 

 
Před provozem uzavřete dveře. 
Jestli bezpečnostní tyč není správně nainstalovana a dveře nejsou uzavřeny, není povolen žádný provoz. 
 
Nebezpečí srážky 

 
Během provozu dávejte pozor na objekty mimo zorné pole. 

 
Během přenášení stroje dávejte pozor na rozšíření plošiny.. 
 
 

Zkontrolujte pracovní prostor, odstraňte překážky a jiné možné nebezpečí. 
 

Dávejte pozor  na nebezpečí zmáčknutí při uchopení zábradlí 
plošiny.  
Dávejte pozor během používání plošinového a podvozkového 
řadiče. 
Barevné šipky označující směr jízdy, zvedání a řízení. 
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Provozovatelé se musí řídit pravidly pracoviště, vládními předpisy ohledně použití osobních ochranných 
pracovních prostředků.  
Před uvolněním brzdy stroj musí stát na rovné zemi nebo být upevněn. 
 

Nesnižujte plošinu dolů pokud jsou pod ní lidé nebo překážky. 
Rychlost jízdy musí být kontrolovaná podle stavu povrchu, 
hustoty provozu, sklonu země, polohy lidí a dalších možných 
faktorů, které mohou způsobit kolizi. 
Nepoužívejte stroj na jeřábu nebo jiném zvedacím zařízení, 
pokud jeřáb není zablokovan a nebylo zabráněno možným 
srážkám. 

Během řízení stroje se nepokoušejte o kaskadérské kousky nebo žerty. 
 
Nebezpečí rozbití a stlačení 

 
Ruce a ramena držte dál od míst, kde by mohlo dojít ke zranění. 
Nepracujte na plošině nebo poblíž nůžkového ramene, pokud bezpečnostní tyč není ve správné poloze. 
Během obsluhy pozemního řadiče používejte svůj úsudek.  
Dodržujte správnou vzdálenost mezi obsluhou, strojem a pevnými předměty. 
 
 
Nebezpečí poškození částí 

 
K nastartování motoru nepoužívejte žádnou baterii ani nabíječ nad 24V. Nepoužívejte stroj jako uzemňovací 
kabel na svařování. 
 
 
Nebezpečí výbuchu a pożaru 

 
Nepoužívejte stroj nebo nabíječ na nebezpečných nebo potenciálně výbušných místech. 
 
Nebezpečí poškození stroje 

 
Nepoužívejte stroj v případě poškození nebo poruchy. 
Provozovatelé musí před provozem důkladně zkontrolovat stroj a otestovat všechny jeho funkce. Poškozený 
nebo zničený stroj musí být identifikován a není povolen žádný provoz. 
Ujistěte se, že veškerá údržba se provádí podle tohoto návodu a příslušného servisního návodu. 
Ujistěte se, že všechny štítky jsou ve správné poloze a jsou snadno identifikovatelné. 
Ujistěte se, že návod k obsluze a servisní příručka jsou v dobrém stavu, čitelné a uchovávány v skladovací 
schránce na plošině. 
 
Nebezpečí poškození těla 

 
Nepoužívejte stroj pokud dojde k úniku hydraulického oleje, který může proniknout a spálit pokožku lidí. 
Dotyk jakýchkoliv částí pod krytem vede ke špatnému zranění. Levé a pravé dveře mohou otevírat pro opravu 
jen vyškolení pracovníci údržby.  
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Doporučení: Provozovatelé mohou stroj kontrolovat a opravovat jen během předběžné kontroly. Během 
provozu musí být levé a pravé dveře zavřené a zamčené. 
 
Bezpečnost svařovací linky na plošině 

 
Přečtěte, pochopte a dodržujte všechny varování a pokyny, které jsou připojeny pro svařovací zařízení. 
Svařovací linky nebo kabely připojujte jen, když jsou svařovací zařízení vypnuté. 
Provoz jen po správném připojení svařovacích kabelů. 
 
Po použití 

1. Vyberte polohu pro bezpečné zastavení, kde je pevná zem, bez překážek a mimo intenzivní 
provoz. 

2. Sklopte plošinu. 
3. Otočte klíčový přepínač do polohy "Off" a vytáhněte klíč, abyste předešli neautorizovanému 

použití. 
4. K držení stroje použijte klín. 
5. Nabijte baterii. 

 
Bezpečnost baterie 
 
Nebezpečí popálení 

Baterie obsahuje kyselinu. Během používání baterie používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle. 
 

                                              
 

 
Zabraňte vylití kyseliny baterie. Držte se dál od kyseliny. 
 
Rozlitou kyselinu baterie neutralizovat jedlou sodou. 
 
Během nabíjení nevystavujte baterii ani nabíječ vodě ani dešti. 
 
 
 
Nebezpečí výbuchu 

Baterie může produkovat výbušný plyn. Udržujte jiskru, plamen nebo hořící cigaretu 
mimo dosah baterie.. 
 
Nepoužívejte žádné zařízení, které by mohlo způsobit dotyk jiskry na svorce baterie 
nebo svorce kabelu. 
 
 

Nebezpečí poškození částí 

K nabíjení baterie používejte nabíječ vyznačený výrobcem. 
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Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Nabíječku baterií připojujte pouze k uzemněné elektrické třikolíkové zásuvce střídavého proudu.  
 

 
 
Denně kontrolujte kabel a vyměňte poškozené díly před provozem. 

Odstraňte prsteny, hodinky a jiné osobní ozdoby, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. 

Nebezpečí převrácení 

NEPOUŽÍVEJTE baterie lehčí než původní. Baterie funguje jako protizávaží, je kritická pro stabilitu stroje. 
 
For： GN2032, GN2632, GN2046, GN2646, GN3246 (GJZ0608、GTJZ0808、GTJZ0612、
GTJZ0812、GTJZ1012) 
Hmotnost každé baterie musí dosáhnout 28kg. 
 
For: GN4047 (GTJZ1212) 
Hmotnost každé baterie musí dosáhnout 33kg. 
 
Nebezpečí během zvedání baterie 

Během zvedání baterií využijte odpovídající počet osob a správný způsob zvedání. 
 
 
Předprovozní kontrola 

 
Neuvádějte do provozu pokud jste nesplnili následující podmínky: 
 
Dokud úplně nepochopíte a neimplementujete pravidla bezpečné obsluhy stroje 
napsané v návodu k obsluze. 
1 Vyhněte se nebezpečným situacím. 
2 Vždy proveďte předprovozní kontrolu. 
3 Před použitím vždy proveďte funkční test. 

4 Zkontrolujte pracoviště. 
5 Stroj používejte pouze v souladu s konstrukčním záměrem.  
Než budete pokračovat další částí, pochopte výše uvedené předpisy. 
 
 
Základní principy 
 
Je odpovědností provozovatele provádět předprovozní kontrolu a pravidelnou údržbu. 
 
Předprovozní kontrolaje intuitivní a měla by ji provádět provozovatelé před každou změnou. Cílem je ověřit, 
zda existují zjevné problémy se strojem před funkčním testem operátora. 
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Kontrola před použitím může být také použita k určení potřeby pravidelné údržby. Provozovatelé smí 
provádět pouze pravidelnou údržbu uvedenou v tomto návodu. 
Prosím zkontrolujte seznam na dalších stranách, zda jsou v jakékoliv položce a v kterékoliv poloze nějaké 
díly poškozené, uvolněné nebo chybějící. 
 
Poškozené a pozměněné stroje ne nesmí používat. Stroj musí být označen a odstraněn jestli budou nalezeny 
jakékoliv změny a poruchy od výrobního stavu..  
Opravy stroje smí provádět pouze kvalifikovaní technici v souladu s pravidly stanovenými výrobcem. Po 
opravách a údržbě provozovatelé provedou předprovozní kontrolu ještě před funkčním testem. 
Podle požadavků výrobce a servisní příručky musí pravidelnou údržbu provádět kvalifikovaní technici. 
 
 
Informace o symbolech 

Následující symboly použité v tomto návodu slouží k vysvětlení příslušného použití. 

 
 
K provedení této procedury jsou potřebné nástroje. 

 
 

 
K provedení této procedury jsou potřebné nové náhradní díly. 
 

 
 
 
Předprovozní kontrola 

✧ Ujistěte se, že návod k obsluze a servisní příručka jsou v dobrém stavu, čitelné a uchovávány v 
skladovací schránce na plošině. 

✧ Ujistěte se, že všechny štítky jsou čitelné a přilepené ve správné poloze. Viz: Štítky. 
✧ Zkontrolujte únik hydraulického oleje a hladinu oleje. V případě potřeby naplňte olej. 
Zkontrolujte únik kapaliny baterie a hladinu kapaliny. V případě potřeby naplňte destilovanou vodu. Viz: 
Provozní instrukce. 
 
 
Zkontrolujte části 

Důkladně zkontrolujte stroj, zda části nejsou poškozené, nesprávně nainstalované nebo chybějící: 
 
✧ Elektrické komponenty, lana a kabely 
✧ Hydraulický agregát, olejová nádrž, spojka, hadice, válec a blok ventilu 
✧ Baterie a konektor 
✧ Pohonný motor a brzdový systém 
✧ Ruční odbrzďovač 
✧ Pneumatika 
✧ Bezpečnostní tyč  
✧ Koncový spínač a klakson 
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✧ Alarmy a diody LED 
✧ Matice, šrouby a jiné upevňovací prvky 
✧ Dveře plošiny 
✧ Zařízení na ochranu před nerovnostmi na cestě  
✧ Rozšírení plošiny 
✧ Nůžkové ramena a upevňovací prvky 
✧ Pákový ovladač plošinového řadiče 
 
 
Zkontrolujte celý stroj 

Zkontrolujte celý stroj, abyste: 
 
✧ Uviděli, zda nejsou praskliny na svarech nebo konstrukčních dílech 
✧ Uviděli, zda na stroji nejsou ohyby nebo poškození: 

rez, koroze nebo oxidace jsou vážné věci 
✧ se ujistili, že jsou všechny konstrukční díly a jiné klíčové části kompletní a všechny související 

upevňovací prvky a kolíky jsou ve správné poloze a jsou pevně přišroubovány 
✧ Zvedli zábradlí plošiny a nainstalovali bezpečnostní kolík a kabel. 
 
 
Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje 

Udržování správné hladiny hydraulického oleje je nezbytné pro stroj. Nesprávná hladina 
hydraulického oleje způsobí poškození hydraulických komponentů. Inspektoři mohou 
monitorovat změnu hladiny hydraulického oleje pomocí rutinních kontrol a tento druh změny 
může signalizovat problémy s hydraulickým systémem. 

Když je stroj schován postupujte podle níže uvedeného postupu.  
 

1. Otevřete pravé dveře, očima zkontrolujte bok nádrže na hydraulický olej. 
 
Výsledek: Hydraulický olej měl by být mezi značkami “add” (doplň) a “full”. 
 

2. Podle potřeby naplňte olej. Nepřeplňujte. 
 
Typ hydraulického oleje                  
Normální pracovní temperatura (-10℃~40℃): LHM46  
Chladné oblasti（-30℃~-10℃）: HV32 
Oblasti o vysoké teplotě (＞40℃）：L-HM68 
Extrémně chladné oblasti (-30℃): Záleží na jiných podmínkách: 
Továrna může určit hydraulický olej podle potřeby zákazníka. 
 
Kontrola baterie 

Stav baterie je kritický pro výkon motoru a bezpečný provoz. Nesprávná hladina elektrolytu a 
poškozené kabely a vedení mohou vést k poškození částí a následně k nebezpečným situacím. 
 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Kontakt s obvodem pod napětím může způsobit smrt nebo vážné 
zranění těla. Odstraňte všechny prsteny, hodinky a osobní ozdoby. 
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Nebezpečí poranění těla. Baterie obsahuje kyselinu. Zabraňte rozlití kyseliny  a držte se 
od ní daleko. Na neutralizace rozlité kyseliny jedlou sodu. 
 
Po kontroli, zda je baterie plně nabita: 
 

 
1.  Noste ochranný oděv a ochranné brýle. 
2.  Ujistěte se, že spojky kabelů baterie jsou bez koroze. 
3.  Ujistěte se, že je baterie přidržena a kabelové spojky jsou pevně připojeny. 

Chrániče koncovek a antikorozní tmel pomohou eliminovat korozi na svorkách 
baterií a kabelech. 

Funkční test 

Neuvádějte do provozu, pokud jste nesplnili následující podmínky： 
 
Dokud úplně nepochopíte a neimplementujete pravidla bezpečné obsluhy stroje 
napsané v návodu k obsluze.. 
1. Vyhněte se nebezpečným situacím 
2. Vždy proveďte předprovozní kontrolu. 
3. Před použitím vždy proveďte funkční test. 
4. Zkontrolujte pracoviště. 

5. Stroj používejte pouze v souladu s konstrukčním záměrem.  
 
Než budete pokračovat další částí, pochopte výše uvedené předpisy. 
 
Základní principy 
 
Účelem funkčního testu je najít chyby před provozem. Operátoři se musí řídit pokyny pro kontrolu všech 
funkcí krok za krokem. 
Není povoleno používat stroj s poruchami.  
Operátoři musí přestat používat a označit ho, když se zjistí chyby. Podle požadavků výrobce smí stroj 
opravovat pouze kvalifikovaní technici. 
Po provedení opravy musí provozovatelé provést předprovozní kontrolu a funkční test. 
 
Príprava na funkční test 

1 Vyberte si pevnou a horizontální oblast bez překážek jako testovací oblast. 
2 Ujistěte se, že jsou baterie připojeny. 

 
Test pozemního řadiče 

 
1 Poloha pozemního řadiče 
2 Poloha ovládání plošiny 
3 Klíčový spínač 
4 Přepínač zvedání / spouštění plošiny 
5 Nouzové zastavení 
6 Časovač 
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1 Vytáhněte červený spínač nouzového zastavení do polohy on (ZAPNUTO) 
2 Otočte klíčový spínač do polohy pozemního řadiče 

 
Výsledek: Rozsvítí se příslušné kontrolky a nezobrazí se žádné chybové hlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Test „Nouzové zastavení“  

1 Červené tlačítko “Nouzové zastavení” (Emergency Stop) na pozemním řadiči by mělo být v poloze 
off (vypnuto)  

Výsledek：Není k dispozici žádná funkce 

 Talčít
ko 

napáje
ní 
 

Doprav
a 

Tlačítko 
nouzového 
zastavení 

Dopředu/doz
d  

Doleva 
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2 Vytáhněte červené tlačítko "nouzového zastavení" zpět do polohy on (ZAPNUTO). 

Test funkce zvedání a klesání 

1 Zapojte funkci zvedání. 
Výsledek：Plošina se zvedne. 

2 Zapojte funkci klesání 
Result：Plošina začne jít dolů a zazvoní sestupný alarm. 

 
Test funkce nouzového klesání 

1 Zapojte funkci zvedání a zvedněte plošinu do nejvyšší polohy.  
2 Vytáhněte páku nouzového klesání (umíštěnou v levé horní části podvozku). 

Result：Plošina začne jít dolů a zastaví se po uvolnění páky. Během klesání alarm nezvoní. 
 
Řadič plošiny 
 
Test nouzového zastavení 

1 Přepněte do plošinového řadiče. 
2 Červené tlačítko “Nouzové zastavení” (Emergency Stop) na plošinovém řadiči by mělo  button být v 

poloze off (vypnuto)  
Výsledek：Není k dispozici žádná funkce. 
3 Vraťte tlačítko “Nouzové zastavení” (Emergency Stop) do polohy on (zapnuto). 

 
Test klaksonu 

1   Stiskňete tlačítko klaksonu. 
Výsledek: Klakson zazvoní. 
 
Test tlačítka napájení 

1   Nestiskejte ovládací páku, ale posouvejte ji směrem do šipek. 
Výsledek: Žádné funkce by neměly fungovat. 
 
Test funkce zvedání/klesání 

1   Stiskněte tlačítko zvedání a kontrolka se rozsvítí 
2   Stlačte páku směrem dopředu, abyste zvedli koš. 
Výsledek：Plošina se zvedne, a zařízení na ochranu před nerovnostmi na cestě se rozvine. 
4 Uvolněte ovládací páku 
Výsledek: Zvedání se zastaví 
5 Držte ovládací páku směrem do šipek a stlačte páku dozadu. Aby se zapnula funkce klesání. 
Výsledek: Plošina začne klesat a zazvoní sestupný alarm.  
Poznámka: Výše uvedené postupy se musí provést v rámci jednoho cyklu. 
 
Test řízení (steering) 

1 Stiskněte tlačítko řízení (drive), které se pak rozsvítí. 
2 Stlačte a držte tlačítko “doleva” (turn left) na ovládací páce.  

Výsledek Stroj zatáčí doleva. 
3 Stlačte a držte tlačítko “doprava” (turn left) na ovládací páce. 

Result：Stroj zatáčí doprava. 
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Test řízení a brzd 

1 Stiskněte tlačítko řízení (drive), které se pak rozsvítí.  
2 Přesuňte páku směrem k přední šipce (forward) a stroj se začne podle toho pohybovat. Vraťte páku 

do centrální polohy.  
Výsledek: Stroj se začne pohybovat dopředu podle pokynu a pak se zastaví. 

1 Přesuňte páku směrem k zadní šipce (backward) a stroj se začne podle toho pohybovat. Vraťte páku 
do centrální polohy.  

Výsledek: Stroj se začne pohybovat dozadu podle pokynu a pak se zastaví. 
Poznámka: Brzdy musí pracovat na kazdém sklonu, po kterém může stroj stoupat. 
 
Test systému vážení 

Před testováním by měl operátor zvednout a spustit stroj alespoň dvakrát, aby se zajistilo normální mazání 
mezi bloky a dráhou. 

1 Nůžkové rameno a plošina jsou zcela schovány a spuštěny dolů. 
2 Postupně přidávejte náklad na plošinu.  

 
Výsledky： 
GN2032 (GTJZ0608) 
Jestli náklad nepřesahuje 380kg, plošinu lze zvednout do nejvyšší polohy. Jestli náklad přesahuje 380kg, ale 
je menší než 450kg (limit přetížení plošiny) “Indikátor přetížení” se rozsvítí. Maximální výška plošiny je 
2.6m.  
GN2632 (GTJZ0808) 
Jestli náklad nepřesahuje 250Kg, plošinu lze zvednout do nejvyšší polohy. Jestli náklad přesahuje 250kg ale 
je menší než 300kg (limit přetížení plošiny) “Indikátor přetížení” se rozsvítí. Maximální výška plošiny je 3m. 
GN2046 (GTJZ0612) 
Jestli náklad nepřesahuje 550kg, plošinu lze zvednout do nejvyšší polohy. Jestli náklad přesahuje 550kg ale 
je menší než 650kg (limit přetížení plošiny) “Indikátor přetížení” se rozsvítí. Maximální výška plošiny je 
2.6m. 
GN2646 (GTJZ0812) 
Jestli náklad nepřesahuje 450kg, plošinu lze zvednout do nejvyšší polohy. Jestli náklad přesahuje 450kg ale 
je menší než 540kg (limit přetížení plošiny) “Indikátor přetížení” se rozsvítí. Maximální výška plošiny je 
3m. 
GN3246 (GTJZ1012) 
Jestli náklad nepřesahuje 320kg, plošinu lze zvednout do nejvyšší polohy.  Jestli náklad přesahuje 320kg 
ale je menší než 380kg (limit přetížení plošiny) “Indikátor přetížení” se rozsvítí. Maximální výška plošiny 
je 3m. 
GN4047 (GTJZ1212) 
Jestli náklad nepřesahuje 320kg, plošinu lze zvednout do nejvyšší polohy.  Jestli náklad přesahuje 320kg ale 
je menší než 380kg (limit přetížení plošiny) “Indikátor přetížení” se rozsvítí. Maximální výška plošiny je 3m. 
 
Test omezené rychlosti jízdy 

1 Stiskněte tlačítko zvedání, které se pak rozsvítí. 
2 Zvedněte plošinu do výšky přibližně 2m. 

Výsledek: Zařízení na ochranu před nerovnostmi na cestě se rozvine. 
3  Stlačte tlačítko řízení (drive), pomalu přesuňte ovládací páku do polohy plného řízení (full drive). 

Výsledek：Rychlost by měla být 10 metrů za 45 s. 
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Note: Pokud rychlost překročí 10 metrů z 45 s., zastavte stroj a proveďte identifikaci. 
 
Test čidla náklonu 

Note: Použijte plošinový řadič na ovládání zařízením na zemi a nestůjte uvnitř plošiny. 
 

1 Úplně sklopte plošinu. 
For GN2032, GN2632 (GTJZ0608, GTJZ0808): 
Umístěte dva dřevěné bloky (21 mm výška a x 50 mm x 100 mm délka) pod dvě kola na jedné straně (buď 
vlevo nebo vpravo), pak vjeďte koly na bloky. 
For GN2046, GN2646, GN3246, GN4047 (GTJZ0612, GTJZ081, GTJZ1012, GTJZ1212) 
Umístěte dva dřevěné bloky (30 mm výška a x 50 mm x 100 mm délka) pod dvě kola na jedné straně (buď 
vlevo nebo vpravo), pak vjeďte koly na bloky.  

2 Přepněte spínač z řízení do zvedání a zvedněte plošinu do výšky přibližně 2m. 
Výsledek: Zvedání platformy se zastaví, ozve se alarm naklonění, displeje na plošině a na zemi ukazují kód 
LL. 

3 Sklopte plošinu. Vraťte do funkce řízení. Odstraňte dřevěné bloky. 
4 Umístěte dva dřevěné bloky (100 mm výška a x 50 mm x 100 mm délka) pod dvě kola na jedné 

straně (buď vpředu nebo vzadu), pak vjeďte koly na bloky. 
5 Přepněte funkce řízení do funkce zvedání, zvedněte plošinu do výšky přibližně 2m. 

Výsledek：Zvedání platformy se zastaví, ozve se alarm naklonění, displeje na plošině a na zemi ukazují 
kód LL. 

6. Sklopte plošinu, přepněte do funkce drive (řízení), odstraňte dřevěné bloky. 
 

Test systému na ochranu před nerovnostmi na cestě 

Poznámka: Systém na ochranu před nerovnostmi na cestě by měl automaticky začít pracovat, když se 
plošina zvedne. Automatický systém ochrany před nerovnostmi zapne dva koncové spínače pro omezení 
rychlosti jízdy. Pokud je plošina a automatický systém ochrany před nerovnostmi nefunguje,  spustí se 
alarm a stroj se zastaví. 

1. Zvedněte plošinu 
Výsledek：Jestli se plošina zvedne předtím, než se nůžkové rameno rozšíří, automatický systém 
ochrany proti nerovnostmi by se měl automaticky vysunout.  

2. Zatlačte levý / pravý panel systému na ochranu před nerovnostmi. 
Výsledek: Panel se nebude otáčet do jiných směrů. 

3. Sklopte plošinu 
Výsledek: Automatický systém na ochranu před nerovnostmi se automaticky zasune 

4. Použijte kousek dřeva 50 mm vysoký, 50mm široký a 100 mm dlouhý. Dejte dřevo pod panel 
systému na ochranu před nerovnostmi a pak zvedněte plošinu nahoru. 

     Výsledek: Alarm zazvoní, jestli plošina se zvedne bez zařízení na ochranu před nerovnostmi. Displeje 
na plošině a na zemi ukazují 18. Stroj se zvedá ani nepohybuje se. 

5. Sklopte plošinu a odstraňte dřevěný blok. 
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Kontrola pracoviště 

Neuvádějte do provozu, dokud nejsou splněny následující podmínky: 
 
Dokud úplně nepochopíte a neimplementujete pravidla bezpečné obsluhy stroje 
napsané v návodu k obsluze. 
1 Vyhněte se nebezpečným situacím. 
2 Vždy proveďte předprovozní kontrolu. 
3 Před použitím vždy proveďte funkční test. 
4 Zkontrolujte pracoviště. 

5 Stroj používejte pouze v souladu s konstrukčním záměrem. 
 
Než budete pokračovat další částí, pochopte výše uvedené předpisy. 
 
Základní principy 
 
Kontrola pracoviště pomůže operátorům určit, zda je pracoviště vhodné k provozu. Provozovatelé zkontrolují 
pracoviště předtím, než tam přesunou stroje. 
Provozovatel je zodpovědný za to, aby porozuměl nebezpečí na pracovišti a aby na něj myslel a vyhnul se 
mu při přemisťování, instalaci a obsluze stroje. 
 
Vyhněte se následujícím nebezpečným situacím: 
✧ Strmé svahy a nerovnosti. 
✧ Vyčnívající předměty, překážky a sutiny na zemi. 
✧ Šikmá plocha 
✧ Měkký nebo nestabilní povrch. 
✧ Antény a vysokonapěťové vodiče 
✧ Nebezpečné místa 
✧ Povrch, který nepodporuje hmotnost stroje a nákladu.  
✧ Závany a silné větry. 
✧ Nepovolané osoby.  
✧ Jiné možné nebezpečné situace. 
 
 
Provozní předpoklady 

Neuvádějte do provozu, dokud nejsou splněny následující podmínky: 
 
Dokud úplně nepochopíte a neimplementujete pravidla bezpečné obsluhy stroje 
napsané v návodu k obsluze. 
1 Vyhněte se nebezpečným situacím. 
2 Vždy proveďte předprovozní kontrolu. 

3 Před použitím vždy proveďte funkční test. 
4 Zkontrolujte pracoviště. 
5 Stroj používejte pouze v souladu s konstrukčním záměrem.  
 
Než budete pokračovat další částí, pochopte výše uvedené předpisy. 
 
Základní principy 
Je odpovědností provozovatele provádět předprovozní kontrolu a pravidelnou údržbu. 
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Předprovozní kontrola je intuitivní a měla by ji provádět provozovatelé před každou změnou. Cílem je ověřit, 
zda existují zjevné problémy se strojem před funkčním testem operátora. 
 
Kontrola před použitím může být také použita k určení potřeby pravidelné údržby. Provozovatelé smí 
provádět pouze pravidelnou údržbu uvedenou v tomto návodu. 
 
Nouzové zastavení 

Na pozemním a plošinovým řadiči je červené tlačítko “nouzové zastavení” (emergency stop), které možná 
přepnout do polohy OFF, což způsobí zastavení všech funkcí.  
Zatlačte červené tlačítko nouzového zastavení na pozemním řadiči do polohy off (vypnuto) a všechny 
funkce se zastaví. 
Stroj má červené tlačítko nouzového zastavení na podvozku. Jestli jej přepněte do polohy off (vypnuto), 
napájení bude vypnuto a všechny funkce se zastaví. 
 
Nouzové spouštění 

Vytáhněte páku nouzového spouštění. 
Provoz na zemi 

1. Otočte klíčový spínač doleva do polohy “pozemní řadič” (groundcontrol). 
2. Červené tlačítko nouzového zastavení na plošinovém a pozemním řadiči musí být v poloze on 

(zapnuto).  
3. Před použitím zkontrolujte, zda jsou baterie připojeny. 

Nastavte polohu plošiny 
1. Pohybujte nahoru a dolů podle indikace na ovládacím panelu. 

Funkce ovládání (steering)  není k dispozici na pozemním řadiči. 
 
Provoz na plošině 

1. Otočte klíčový spínač doprava do polohy “plošinový řadič” (platform control). 
2. Červené tlačítko nouzového zastavení na plošinovém a pozemním řadiči musí být v poloze on 

(zapnuto). 
3. Před použitím zkontrolujte, zda jsou baterie připojeny. 

Nastavte polohu plošiny 

1. Stiskněte tlačítko zvedání, které se pak rozsvítí. 
2. Stiskněte a držte funkci na ovládacím panelu, abyste aktivovali přepínač. 
3. Ovládací páku přesouvejte podle indikace na ovládacím panelu. 

 
Zatáčení 

1 Stiskněte tlačítko ovládání, které se pak rozsvítí. 
2 Držte funkci na ovládacím panelu, abyste aktivovali přepínač. 
3 Otáčejte volant a kolébkový přepínač umístěný na horní části ovládací páky. 
 

 

 

Sledujte barevné šipky na plošinovým řadiči, abyste určili směr řízení. 
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Řízení 

1. Stiskněte tlačítko řízení, které se pak rozsvítí. 
2. Stiskněte a držte funkci na ovládacím panelu. 
3. Zrychlení: Pomalu posouvejte ovládací páku, aby se odchýlila od centrální polohy. 
4. Zpomalení: Posuňte ovládací páku do centrální polohy. 
5. Stop: Vraťte ovládací páku zpět do centrální polohy a uvolněte funkci, aby dezaktivovala přepínač.  

 
Sledujte barevné šipky na plošinovým řadiči, abyste určili směr řízení. 
 
Když se plošina zvedá, stroj může být poháněn pouze omezenou rychlostí. 
Baterie má vliv na výkon stroje. Rychlost jízdy a funkce se sníží, když měřič kapacity baterie indikuje nízký 
výkon. 
 
Vyberte rychlost jízdy 

Když je stroj schován, existují dvě možné rychlosti. Režim pomalé rychlosti se aktivuje, když se rozsvítí 
kontrolka pomalé rychlosti. Rychlý režim se aktivuje, když zhasne indikátor pomalé rychlosti. Stisknutím 
tlačítka vyberte rychlost jízdy. 
 
Stiskněte tlačítko pomalé rychlosti, abyste vybrali žádoucí rychlost.  
 
Poznámka: Jestli výška plošiny překročí limit zvedání, kontrolka pomalé rychlosti se bude stále svítila, aby 
označila pomalou rychlost jízdy. 
 
Rozšíření plošiny 

1. Stiskněte pedál. 
2. Držte zábradlí rozšířené plošiny, a pomalu zatlačte, abyste vysunuli rozšíření plošiny. 

 
Upozornění: Nestůjte na rozšířené plošině, když se pohybuje nebo není upevněna. Pro rozšířenou 
plošinu jsou k dispozici tři pevné polohy. Nepracujte na rozšíření plošiny, jestli není připevněna. 
 

3. Stiskněte pedál, aby se plošina mohla schovat. Uvolněte pedál, aby rozšíření plošiny mohlo umístit 
na žádoucí místo.  

 
Zatahovatelné zábradlí plošiny 

Zábradlí plošiny možná vtáhnout, aby se usnadnila přeprava. Upevněte zábradlí plošiny běehem použití. 
Systém zábradlí plošiny zahrnuje zatahovatelnou plošinu v rozšířené plošině a pevnou plošinu. Všechny části 
jsou připevněny čtyřmi kolíky s ocelovými drátovými lany. 
 

1 Zcela sklopte plošinu a stáhněte rozšířenou plošinu. 
2 Odstraňte plošinový řadič. 
3 Odpojte dva přední kolíky na rozšířené plošině od plošiny uvnitř. Zatáhněte přední zábradlí na 

rozšířené plošině. Dávejte pozor na stlačení rukou. 
4 Zatáhněte zábradlí na obou stranách. 
5 Odstraňte kolíky na pevné plošině vzadu. 
6 Opatrně otevřete dveře a přesuňte žebřík na zem. 
7 Dveře jsou složeny do zařízení po obou stranách zábradlí. 
8 Zatáhněte zábradlí na obou stranách.  
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Když se připravuje pro použití, zábradlí plošiny je podporovano v opačném pořadí pro montování. Upevněte 
každou stranu zábradlí kolíky, aby se zajistila precizní instalace. 
 
Pro nastavení zábradlí plošiny viz: Provozní předpisy. 
 
Použijte pozemní řadič 

Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi obsluhou, strojem a pevným předmětem.  
 
Při používání řadiče dávejte pozor na směr jízdy.. 
Indikátor úrovně nabití baterie 

Zkontrolujte stav baterie indikátorem na plošině. 
 

    Plně nabitá  

    30% baterie 

   Baterie sa musí ted' nabít. 
 
 
 
 

Stav baterie je príliš nízký 
 
 
 
 

Nabíjení baterie 

⮚ Nepoužívejte externí nabíječ. 
⮚ Baterii nabíjejte na dobře větraném místě. 
⮚ Na nabití použijte pravé střídavé napětí označené na štítku. 

 
1. Před nabíjením zkontrolujte, zda je baterie připojena. 
2. Odstraňte ventilační víčko baterie. 
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3. Zkontrolujte úroveň kapaliny baterie. Pokud je příliš nízká, doplňte destilovanou vodu 
prostřednictvím plnící trubky na horní části akumulátoru. Nepřeplňujte a nedoplňujte během 
nabíjení. 

4. Zavřete ventilační víčko. 
5. Zapojte nabíječ ke uzemněnému zdroji střídavého napájení. 
6. Indikátor zobrazí úplné nabití baterie. 
7. Po ukončení nabíjení zkontrolujte hladinu kyselé kapaliny. Udržujte hladinu kapaliny ve spodní části 

plnícího potrubí. Nepřeplňujte.  
 

Zvedání a přeprava 

Pravidla uvedeny níže se musí dodržovat: 
 
⮚ Používejte zdravý rozum a plánujte, když se na zvedání stroje používá 
vysokozdvižný vozík (nad 4 tuny) nebo jeřáb. 
⮚ Vozidla se musí parkovat na rovném místě. 
⮚ Vozidla musí být upevněny, aby se zabránilo pohybu během nakládání. 
⮚ Ujistěte se, že velikost, ložná plocha a upevňovací pás nebo vybavení vozidla 

mohou udržet hmotnost stroje. (Viz: specifikace). 
⮚ Před uvolněním brzdy musí být stroj umístěn vodorovně nebo upevněn.. 
⮚ Zabraňte pádu zábradlí během vytahování kolíků. Při nastavování výšky zajistěte zábradlí. 
 
Uvolnění vozidla 
 

1. Pod kola položte kus klínu, abyste zabránili pohybu stroje. 
2. Ujistěte se, že podvozek je upevněn a že nejsou na cestě žádné překážky. 
3. Lokalizujte ruční odbrzďovač vzadu podvozku.. 
4. Stlačte černou páku uvolnění brzd, abyste otevřeli brzdový ventil. 
5. Stlačte a táhněte červenou páku uvolnění brzd. 
 
Po naložení 
 
Zamkněte kola, aby se stroj nepohyboval. 
 
 
 
Zajistěte bezpečnou přepravu nákladním autem nebo 
přívěsem 
 
 

1 Klíčový spínač otočte do polohy OFF (vypnuto) a 
během přepravy vytáhněte klíč. 

2 Důkladně zkontrolujte stroj, abyste se ujistili, že jsou 
všechny díly upevněny. 

3 Ujistěte se, že řetěz nebo pás mají dostatečnou nosnost. 
4 Použijte alespoň dva kusy řetězu nebo pásu. 
5 Stisk nastavte tak, abyste zabránili poškození řetězů. 
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Přeprava stroje vysokozdvižným vozíkem 
 
Zkontrolujte správné upevnění částí plošiny, řadiče a podvozku. Odstraňte všechny uvolněné části 
stroje. 
Sklopte plošinu zcela. Při pohybu vysokozdvižným vozíkem udržujte sklopenou polohu.. 

Použijte žlábky pro vysokozdvižný vozík na obou stranách 
žebříku.  
 
Nastavte vidlice do odpovídající polohy. 
Pohybujte vysokozdvižným vozíkem dopředu, dokud 
nebudou vidlice zcela vsunuty. 
Zvedněte stroj na 0,4 m, pak nakloňte vidlice dozadu, abyste 
udrželi stroj stabilní. 
Před spuštěním se ujistěte, že je stroj rovně. 
 
Upozornění: Zvedání stroje na jeho straně může způsobit 
poškození součástí. 
 

Zvednutí stroje 
 
Zkontrolujte správné upevnění rozšířené plošiny, řadiče a podvozku. Odstraňte všechny uvolněné části 
stroje. 
Poznámka: Pro lepší ochranu zábradlí plošiny vyberte lano s příslušnou délkou. 
Zkontrolujte těžíště tohoto stroje  přečtením obrázků a diagramů v této knize. 
Ujistěte se, že lana jsou ve spravné poloze. Nastavte lana tak, aby nedošlo k poškození stroje a udržujte 
stroj v rovné poloze. 
 
 
Těžište 
 

Model Osa X  Osa Y 
GN2032 (GTJZ0608) 955mm 625mm 

GN2632 (GTJZ0808) 956mm 672mm 

GN2046 (GTJZ0612) 801mm 530mm 

GN2646 (GTJZ0812) 806mm 570mm 

GN3246 (GTJZ1012) 808mm 638mm 

GN4044 (GTJZ1212) 815mm 676mm 
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Kontrola štítků 
Pomocí správné metody kontroly zkontrolujte, zda jsou všechny štítky snadno rozpoznatelné a zda jsou ve 
správné poloze. Doplňte chybějící štítky a vyměňte poškozené štítky. Štítky čistěte neutrálním mýdlem a vodou.   
Nepoužívejte čisticí rozpouštědla, protože můžou štítky poškodit. 
 
Zde jsou čísla, popisy a počty bezpečnostních štítků, které by měly být aplikovány na stroj. 

 
GN2032 (GTJZ0608) 
GN2632 (GTJZ0808) 

 
 

 
Číslo Popis Počet 

1 Symbol výrobce 1 
2 Model výrobků 2 
3 Symbol výrobce 1 
4 Max. Tlak v pneumatikách 4 
5 Dávejte pozor na poranění nohou 4 

6 Nedotýkejte se pohybujících se ramen. Zabezpečte před údržbou. Přečtěte si 
servisní návod 2 

7 Držte se dál od kabelů pod napětím 2 

8 Údržbu smí provádět pouze odborní pracovníci, ujistěte se, že všechny dveře 
jsou během provozu zavřené. Přečtěte si návod k obsluze 2 

9 Během zvedání nebo řízení boční dveře podvozku  musí být uzavřeny. 2 
10 Dávejte pozor na únik horkého oleje 1 
11 Během provozu se držte mimo stroj. Přečtěte si návod k obsluze. 2 
12 Páka nouzového spuštění. 1 

13 
Baterie se musí udržovat dál od ohně. Zabraňte rozlití kyseliny v baterii. 
Uchovávejte mimo dosah kyseliny. Použijte jedlou sodu na neutralizaci 
rozlité kyseliny. Viz: návod k obsluze. 

1 

14 Baterie je částí protizávaží stroje. 1 

15 Dávejte pozor na úraz elektrickým proudem a používejte  nabíjecí zástrčku v 
dobrém stavu.  1 

16 Indikátor vypínače napájení 1 

17 Nabíjecí napětí baterie 1 

18 Přečtěte si návod k obsluze 1 

19 Nejezděte po nerovné cestě, abyste zabránili převrácení 1 

20 Když se spustí alarm naklonění, sklopte plošinu a odstavte stroj na rovnou 
zem 1 

21 Nosnost plošiny 1 or 2 

22 Pozice zvedání 4 

23 Bezpečnostní tyč 1 

24 Pozice přepravy vysokozdvižného vozíka 2 

25 
 
Upevněte stroj a zaklínujte kola před ručním uvolněním brzd, aby se stroj 
nepohyboval 

1 
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26 Jmenovka 1 

27 Nabíjecí zástrčka (alternativně) 1 

28 Zástrčka pro zdroj proudu plošiny 1 
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GN2046 (GTJZ0612) 
GN2646 (GTJZ0812) 
GN3246 (GTJZ1012)   
GN4047 (GTJZ1212) 
Číslo Popis Počet 

1 Symbol výrobce 1 
2 Model výrobků 2 
3 Symbol výrobce 1 
4 Max. Tlak v pneumatikách 4 
5 Dávejte pozor na poranění nohou 4 

6 Nedotýkejte se pohybujících se ramen. Zabezpečte před údržbou. Přečtěte si 
servisní návod 2 

7 Držte se dál od kabelů pod napětím 2 

8 Údržbu smí provádět pouze odborní pracovníci, ujistěte se, že všechny dveře 
jsou během provozu zavřené. Přečtěte si návod k obsluze 2 

9 Během zvedání nebo řízení boční dveře podvozku  musí být uzavřeny. 2 
10 Dávejte pozor na únik horkého oleje 1 
11 Během provozu se držte mimo stroj. Přečtěte si návod k obsluze. 2 
12 Páka nouzového spuštění. 1 

13 
Baterie se musí udržovat dál od ohně. Zabraňte rozlití kyseliny v baterii. 
Uchovávejte mimo dosah kyseliny. Použijte jedlou sodu na neutralizaci 
rozlité kyseliny. Viz: návod k obsluze. 

1 

14 Baterie je částí protizávaží stroje. 1 

15 Dávejte pozor na úraz elektrickým proudem a používejte  nabíjecí zástrčku v 
dobrém stavu.  1 

16 Indikátor vypínače napájení 1 

17 Nabíjecí napětí baterie 1 

18 Přečtěte si návod k obsluze 1 

19 Nejezděte po nerovné cestě, abyste zabránili převrácení 1 

20 Když se spustí alarm naklonění, sklopte plošinu a odstavte stroj na rovnou 
zem 1 

21 Nosnost plošiny 1 or 2 

22 Pozice zvedání 4 

23 Bezpečnostní tyč 1 

24 Pozice přepravy vysokozdvižného vozíka 2 

25 
 
Upevněte stroj a zaklínujte kola před ručním uvolněním brzd, aby se stroj 
nepohyboval 

1 

26 Jmenovka 1 

27 Nabíjecí zástrčka (alternativně) 1 

28 Zástrčka pro zdroj proudu plošiny 1 
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GN2046 (GTJZ0612) 
GN2646 (GTJZ0812) 
GN3246 (GTJZ1012)   
GN4047 (GTJZ1212) 

 
 
 

 
Code Description Quantity 

1 Symbol výrobce 1 
2 Model výrobku 2 
3 Symbol výrobce 1 
4 Max. tlak v pneumatikách. 4 
5 Dávejte pozor na poranění nohou. 4 

6 Nedotýkejte se pohybujících se ramen. Zabezpečte před údržbou. Přečtěte si servisní 
návod 2 

7 Držte se dál od kabelů pod napětím 2 

8 Údržbu smí provádět pouze odborní pracovníci, ujistěte se, že všechny dveře jsou 
během provozu zavřené. Přečtěte si návod k obsluze. 2 

9 Během zvedání nebo řízení boční dveře podvozku  musí být uzavřeny.  2 
10 Dávejte pozor na únik horkého oleje. 1 
11 Během provozu se držte mimo stroj. Přečtěte si návod k obsluze. 2 
12 Páka nouzového spuštění 1 

13 
Baterie se musí udržovat dál od ohně. Zabraňte rozlití kyseliny v baterii. Uchovávejte 
mimo dosah kyseliny. Použijte jedlou sodu na neutralizaci rozlité kyseliny. Viz: návod 
k obsluze. 

1 

14 Baterie je částí protizávaží stroje 1 

15 Dávejte pozor na úraz elektrickým proudem a používejte  nabíjecí zástrčku v dobrém 
stavu.  1 

16 Indikátor vypínače napájení 1 

17 Nabíjecí napětí baterie 1 

18 Přečtěte si návod k obsluze 1 

19 Nejezděte po nerovné cestě, abyste zabránili převrácení.  1 

20 Když se spustí alarm naklonění, sklopte plošinu a odstavte stroj na rovnou zem.  1 

21 Nosnost plošiny 1or 2 

22 Pozice zvedání 4 

23 Bezpečnostní tyč 1 

24 Pozice přepravy vysokozdvižného vozíka 2 

25 Upevněte stroj a zaklínujte kola před ručním uvolněním brzd, aby se stroj 
nepohyboval.  1 

26 Jmenovka 1 

27 Nabíjecí zástrčka (alternativně) 1 

28 Zástrčka pro zdroj proudu plošiny 1 
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