
Ruční ovladač

Ovládací panel

Pomocné tlačítko nahoru – dolů
Tlačítka nahoru a dolů se používají 
k provedení přesunu, pokud během 
provozu dojde k problému s ručním 
ovladačem.

Stavová kontrolka LED
Kontrolka LED slouží jako doplněk 
vizuálního zobrazení a upozorňuje obsluhu, 
že je na obrazovce zobrazena zpráva.

SWL
Štítek označuje maximální nosnost zvedáku.

USB přístupový port
USB port je určen pouze pro uživatele 
MAXISMART.

Tlačítko nahoru

Tlačítko dolů

Tlačítko vpravo

Tlačítko vlevo

Tlačítko náklonu 
(pouze elektricky poháněný DPS)
Tlačítko sezení 
(pouze elektricky poháněný DPS)
Tlačítko návrat k nabíjení (RTC)
Návrat do výchozí polohy (RTH)
Tlačítko programování/informace
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STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA – FUNKCE

Maxi Sky 2



Normální provozní rozsah

Téměř vybitá
Provázeno krátkým pípnutím po stisknutí tlačítka 

Kritický stav
Ikony se střídají a každých 10 sekund se ozvou dvě krátká pípnutí< 5 %

25 %

100 %
75 %
50 %

Symboly na displeji

Úroveň dobití baterie

Indikátor Enhanced Charging System (ECS)
Zobrazí se při nabíjení jednotek prostřednictvím ECS.

Návrat k nabíjení (RTC)
Indikuje, že funkce RTC byla aktivována na ručním ovladači.

Návrat do výchozí polohy (RTH)
Indikuje, že funkce RTH byla aktivována na ručním ovladači.

Předprogramovaná pozice (PPP)
Indikuje, že funkce PPP byla aktivována na ručním ovladači.

Překročení pracovního cyklu
Bliká, pokud je zvedák používán po dlouhou dobu, aniž by mohl vychladnout. 
Ochrana proti přehřátí se aktivuje, když funkce překročí svůj pracovní cyklus a je zablokována, 
zatímco ostatní funkce zůstávají aktivní.
Červená kontrolka během ochlazování stále svítí a ozve se jedno pípnutí. 
Symbol zmizí, jakmile došlo k ochlazení a funkce je opět připravena k použití.

Požadována údržba (symbol klíče provázený písmenným znakem)
Symbol (provázený 2 pípnutími) se zobrazuje 7 sekund, když se zvedák přepne z režimu spánku, 
a bliká každých 5 sekund, aby upoutal pozornost uživatele.
Jednotku lze použít, je však zapotřebí, aby technik společnosti Arjo provedl co nejdříve údržbu.

Obecná porucha (varovný symbol provázený číselným znakem)
Bliká, když zvedák zaznamená poruchu.
Zvedák musí zkontrolovat nebo opravit kvalifikovaný servisní technik.
Červená kontrolka stále svítí a ozve se jedno pípnutí.

Nadměrná váha
Bliká, když je proveden pokus o přesun se zátěží přesahující nosnost zvedáku.
Červená kontrolka (provázená 4 rychlými pípnutími) svítí až do spuštění klienta dolů.
Funkce je blokována, zatímco všechny ostatní funkce zůstávají aktivní.
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Rychlospojku Quick-Connect závěsného ramena 
vyrovnejte k háku v úhlu 90 stupňů. Zasuňte hák 
do rychlospojky Quick-Connect.

Západka

Posuňte závěsné rameno tak, 
aby čep zapadl do háku. Závěsné rameno otočte 
do správné polohy. Ujistěte se, že je západka 
rychlospojky Quick-Connect zajištěná.

Připojení nebo odpojení závěsného ramena a vah 
(pouze model stropního zvedáku Basic Ceiling Lifter) 

Připojení závěsného ramena a vah
1 2

Odpojení závěsného ramena a vah

Posuňte závěsné rameno 
do úhlu 90 stupňů tak, 
aby se čep vysunul z háku.

Závěsné rameno zatáhněte v úhlu 
90 stupňů směrem dolů a uvolněte 
z rychlospojky Quick-Connect.

1 2

Stisknutím uvolněte 
západku, která drží 
popruh na místě.

3

1

Vložte konec popruhu do přípojky závěsného ramena.
Protáhněte sponu přípojkou a smyčkou na konci 
popruhu. Zajistěte přípojku děleným kroužkem. 

2

Nebezpečí pádu
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