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ÚVOD 
 

 
Společnost Altech, spol. s r.o. Vám děkuje, že jste se rozhodli zakoupit šikmou 

schodišťovou plošinu, typ  SP-DELTA-N (dále jen DELTA)  pro osoby s omezenou 

pohyblivostí. Jedná se o moderní, technicky vyspělý  výrobek, který odpovídá současným 
požadavkům na ovládání a bezpečnost provozu. 
 
Oblastí naší činnosti jsou speciální pomocná zařízení, která umožňují bezbariérový styk 
imobilních osob pro jejich činnost jak na veřejnosti, tak i doma. 

Kromě schodišťové plošiny DELTA  naše společnost vyrábí a dodává šikmé schodišťové 
plošiny OMEGA, schodišťové sedačky ALPHA, svislé zvedací plošiny se zdvihem od 0,5m 
až do 4m, bazénové zvedáky, invalidní vozíky ADAM a nájezdové rampy pro překonávání 
výškových rozdílů. 
 
Dále dováží a dodává závěsné stropní systémy a schodolezy pro přepravu invalidních 
vozíků. 
 
Další informace Vám rádi poskytneme při písemném nebo telefonickém dotazu, případně 
při osobním jednání u Vás nebo v naší firmě. 
 
  
Dříve než začnete plošinu použivat, přečtěte si, prosím, pozorně návod k obluze. Jen 
tak bude moci plně využít všech jejích předností.  
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POUŽITÉ SYMBOLY A JEJICH VÝZNAM 
 

Níže uvedené symboly označují důležité body, které je třeba podrobně prostudovat. 

Zárověn Vám umožní lépe se orientovat v textu technické dokumentace.  

 

Text označený tímto sybolem obsahuje zvláště důležité pokyny pro bezvadný 

provoz plošiny a důležitá doporučení. 

 

Upozornění: Nedodržení pokynů uvedených v takto označených pasážích 

textu může vést k nebezpečné situaci. Čtěte proto tyto body zvlášť pečlivě. 

 

V takto označených kapitolách jsou uvedeny úkony, které se nesmí v žádném 

případě provádět.  

 

Veškeré obrázky, fotky a výkresy použité v této dokumentaci jsou pouze 

orientační a mohou se v detailech lišit od skutečnosti.  

 
  

Obr. 
Foto 
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UPOZORNĚNÍ – BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM 
 

 
 Prosím, dodržujte níže uvedené pokyny/předpisy: 
 

 Provozovatel šikmé schodišťové plošiny  DELTA  
Pro každou plošinu je třeba určit minimálně jednu zodpovědnou osobu, která je 
dosažitelná během provozu. Zařízení musí splňovat podmínky bezpečného 
provozu. Nesplňuje-li tyto podmínky, musí být neprodleně odstaveno z provozu; 
závady a nehody hlaste určené osobě, dodavateli, popř. výrobci. 
Zodpovědná osoba musí v pravidelných intervalech kontrolovat, zda se u zařízení 
neobjevily zjevné závady ohrožující provoz, a že úkony uvedené v kapitole 
POVINNOSTI PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ jsou pečlivě prováděny. 

 

 Okruh uživatelů 
Plošinu DELTA smí používat pouze kompetentní, kvalifikované a zodpovědné 
osoby, které jsou dokonale seznámeny s užíváním plošiny.  
Osoby nesplňující tyto požadavky (např. děti) smí být dopravovány plošinou pouze v 
doprovodu druhé osoby, která přebírá veškerou zodpovědnost. 

 

 Oblast použití 
Plošina DELTA  může být instalována bez dalších ochranných prostředků pouze 
na schodištích nebo na schůdných rampách v prostředí s normálními vnějšími vlivy. 
Nelze ji tedy instalovat a provozovat např. v místech s nebezpečím požáru, 
výbuchu, s agresívním prostředím a pod. Venku musí být plošina chráněna 
plastovým vakem. 

 

 Doba provozu, provozní cykly 
Plošina DELTA je konstruována pro cyklický provoz, tj. po asi 4-5 minutách jízdy  
je potřeba dobíjet 20-30 minut baterie, kdy plošina stojí v zastávce. Pokud by byla 
plošina provozována bez přestávky, došlo by k přehřátí řídící jednotky, motoru 
pohonu a následným škodám.  

 

 Klíče 
Uchovávejte klíče od plošiny na bezpečném místě a nepředávejte je nepovolaným 
osobám. Nenechávejte klíče ve spínači na plošině nebo na nástěnném ovládači, 
pokud plošinu nepoužíváte. 
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POUŽÍVÁNÍ PLOŠINY 
 

 Plošina DELTA je určena výhradně k přepravě jedné osoby na invalidním 

vozíku nebo jedné sedící osoby na sedačce instalované na plošině. 
 Nejezděte nikdy na plošině ve stoje (nebezpečí úrazu hlavy, pádu a pod.) 
 Plošina není určena k přepravě nákladu. 
 Zabezpečte plošinu před použitím nepovolanou osobou (uzamknutí ovládání, 

popř. podlahy). 
 Nepřetěžujte plošinu, berte v úvahu užitné rozměry podlahy . 
 Dodržujte pokyny uvedené v návodu na obsluhu. 
 Při používání plošiny se řiďte následujícími pokyny a upozorněními. 

 
UPOZORNĚNÍ:  
Plošina je určena na přepravu pouze jedné osoby. Doprovázející osoba nesmí v 
žádném případě jet na plošině spolu s přepravovanou osobou. Vzniklo by tím 
velké nebezpečí pádu a zranění.  

 

Nosnost 
Nosnost plošiny je uvedena na typovém štítku nalepeném na plošině.  
Maximální nosnost činí 300kg. 

 

Maximální dovolené zatížení uvedené na typovém štítku nesmí být 
překročeno! 

  
 Ruce nebo prsty nepokládejte za zadní stěnu plošiny. Přepravovaná osoba musí po 

celou dobu jízdy sedět na invalidním vozíku nebo na sedačce. 
 
 Je třeba se vyvarovat kontaktu plošiny s osobami nacházejícími se v blízkosti 

plošiny. Uživatel plošiny musí brát ohled na ostatní osoby a na případné překážky. 
 
 

Nouzové zastavení 
Každá plošina je vybavena nouzovým STOP-tlačítkem. Je-li potřeba v případě 
nouze zastavit plošinu, zmáčkněte rudé STOP-tlačítko a plošina zastaví. Abyste 
zařízení znovu uvedli do provozu, pak dle použitého typu nouzového  STOP-tlačítka  
jím otočte ve směru šipek na hlavici tlačítka, nebo jej ještě jednou stiskněte . 
 

Nouzové volání 
Na zvláštní objednávku uživatele (zejména je-li v blízkosti vyškolený personál) nebo 
vyžadují-li to předpisy, je možno plošinu vybavit houkačkou pro nouzovou 
akustickou signalizaci. Po stlačení tlačítka nouzové signalizace  se ozve akustický 
signál pro přivolání pomoci. 
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 UPOZORNĚNÍ! 
Plošina nesmí být používána pro evakuaci osob v případě požáru. Zhoršení 
provozních podmínek, výpadek proudu apod. by mohly způsobit poruchu plošiny a 
přepravovaná osoba by zůstala mimo zastávku na plošině, čímž by došlo k ohrožení 
jejího zdraví.  

 
 

 Plošina DELTA  v plném vybavení je osazena následujícími bezpečnostními 

prvky : 
 - pohon s převodovkou a motorem s el. brzdou 
 - záchytné zařízení 
 - bezpečnostní nájezdy 
 - mechanicky blokované závory (bariéry) 
 - bezpečnostní kryty dolního vozíku 
 - bezpečnostní lišty 
 - bezpečnostní dno podlahy 
 - kontrola přetížení 
 - blokování jízdy při použití nouzového pohonu 
 
 Nevyřazujte z provozu žadný bezpečnostní prvek, tj. neprovádějte žádné úpravy 

mechanických nebo elektrických dílů zařízení. 
 

Doporučujeme preventivní kontroly a pravidelnou údržbu zařízení, zajistíte si tím 
dlouhodobou a bezpečnou funkci plošiny. O jakýchkoliv problémech informujte 
smluvní servisní organizaci. Neprovozujte zařízení při výskytu jakýchkoliv 
nepravidelností, neobvyklých zvuků a vibrací, neprodleně volejte servisní oddělení. 
Dodržujte všechna doporučení a pokyny, které Vám byly sděleny při předávání 
plošiny do provozu. Záruční prohlídku i další periodické prohlídky je možno objednat 
u výrobce popř. u smluvní servisní organizace, kontakt najdete v záručním listu.  
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ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA DELTA  
 

Mechanické schéma 
 

 
 

Obrázek 1  Mechanické schéma 

 
 
 
 
 1.  Nástěnný ovládač 6. Horní trubka dráhy 
 2. Nabíjecí zdroj 7. Dolní ozubená tyč dráhy 
 3. Plošina s pohonem 8. Záchytné zařízení v pohonu 
 4. Horní zastávka  
 5. Dolní zastávka 
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Technické údaje 
 

X Standardní provedení 
O Speciální provedení 

 
Tabulka 1 

Popis Data  

Dráha 
Stoupání 15...45° 
Stoupání mimo výše uvedený 
rozsah - omezeně 

X 
 

O 

 Délka do 15 m X 

 Délka přes 15 m (do cca 25m) O 

Maximální rychlost jízdy cca. 0,1 m/s X 

Výkon pohonu 0,5 kW X 

Napětí 24V DC - baterie, pohon X 

 1 x 230V 50Hz, AC - pro nabíječku X 

Uspořádání pohonu V dolním vozíku plošiny X 

Místo instalace 
Ve vnitřních prostorách  
Omezeně ve venkovních prostorách  

X 
O 

Provozní teplota 0 až +40°C X 

Vnější vlivy 

Normální vnějšími vlivy (vnitřní 
suché bezprašné prostory), ve 
venkovním prostředí musí být 
chráněna plastovým vakem 

X 

Provedení  Plošina pro osobu na invalid.vozíku X 

 Plošina/sklopná sedačka O 

Rozměry podlahy Standard 900 x 800 mm X 

 Jiné rozměry  O 

Nosnost Standard 225 kg X 

 Special do 300 kg O 

Povrchová úprava zařízení Komaxit  X 

Trubky dráhy Komaxit/Nerezová ocel X 

Emise úrovně tlaku zvuku < 70 dB(A) X 
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Popis plošiny pro osobu na invalidním vozíku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 1.  Zadní stěna plošiny      

 2. Podlaha                                         
 3. Nájezdy    
 4. Citlivé dno podlahy                        
 5. Sklopné závory (bariéry)   
 6. Bezpečnostní lišty 
              7.    Citlivá plocha (kryt) dolního vozíku 
              8.    Sklopná sedačka 
              9.    Hlavní vypínač   
 10. Ovládač směru jízdy 
            11.    Ovládací panel na plošině – volitelné – různá provedení (vč. Stop) 
            12.    Displej 
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3 
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7 
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Bezpečnostní prvky 
 
Bezpečnostní dno 
 
Podlaha plošiny je vybavena bezpečnostní dnem, které zvyšuje bezpečnost provozu. 
Bezpečnostní dno reaguje na tlak, takže plošina okamžitě zastaví, narazí-li dnem na 
překážku. Při otevřené podlaze je blokována jízda pouze směrem dolů, při zavřené 
podlaze pak v obou směrech. Dále aktivované bezpečnostní dno blokuje otevírání 
podlahy. Aktivace bezpečnostního dna je signalizována na displeji. 
 
Bezpečnostní lišty a plochy 
 
Zadní stěna plošiny je vybavena bezpečnostními lištami. Při kontaktu lišty s překážkou 
plošina okamžitě zastaví, plošinu je možno uvést do pohybu pouze v opačném směru 
popř. po odstranění překážky a uvolnění bezpečnostní lišty v příslušném směru jízdy. 
Stejně fungují i nájezdové rampy podlahy, kdy po nárazu rampy na překážku plošina 
zastaví. Tento stav je signalizován na displeji. Dolní vozík s pohonem je opatřen bočními 
bezpečnostními kryty, které blokují jízdu v příslušném směru. Zároveň slouží i jako 
koncové spínače v jednotlivých zastávkách. 
 
 
Kontrola přetížení  
 
Při překročení zatížení plošiny se ozve akustický signál, objeví se varovné hlášení na 
displeji a nebude možno odjet ze zastávky. Dojde-li k této situaci vyjímečně během jízdy, 
je možno dojet do nejbližší zastávky. 
 
Signalizace jízdy 
 
Lze aktivovat akustickou signalizaci jízdy  pohybu plošiny na schodišti. Na zvláštní 
objednávku lze osadit i optickou signalizaci jízdy. 
 
Nouzové volání 
 
Pokud je to nezbytné pro uživatele, nebo to vyžadují předpisy, plošina může být vybavena 
nouzovým tlačítkem přivolávání pomoci. Po stlačení tlačítka se ozve zvukový signál. 
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Nabíjení baterií 
 

Motor pohonu plošiny  DELTA je napájen z baterií, které jsou nabíjeny pomocí síťového 
nabíjecího zdroje. Nabíjení bezpečným napětí 24VDC probíhá přes nabíjecí kontakty 
instalované v jednotlivých zastávkách.  
 
Nabíjecí zdroj – LED signalizace 
 
LED signalizace na nabíjecím zdroji (typ Soneil) zobrazuje následující stavy: 
LED svítí rudě – zahájena první fáze nabíjení – pulsní nabíjení, desulfizace 
LED svítí žlutě – probíhá proces automatického nabíjení 
LED svítí zeleně – baterie jsou nabity, udržovací nabíjení 
  
 Plošinu je nutné vždy zaparkovat v některé ze zastávek. 
 
 
Zvuková signalizace nabíjení a stavu baterií  
 

Pokud plošina zastaví mimo zastávku, začne se po 5 sekundách ozývat  
přerušovaný zvukový signál. V tomto případě je nutno dojet plošinou do některé ze 
zastávek, kde automaticky zastaví. Pokud se zahájí nabíjení, akustický signál 
ustane.    
  

 Zastaví-li plošina správně v zastávce s nabíjecím bodem a přesto se ozývá  
zvukový signál, znamená to, že bylo přerušeno nabíjení baterií. Vypněte hlavní 
vypínač na boční straně plošiny (ovládání přestane vydávat akustický signál) a 
zkontrolujte, zda není vytažena vidlice napájecí šňůry zdroje ze zásuvky nebo  zda 
nedošlo k výpadku proudu v objektu nebo v elektrickém obvodu napájejícím 
nabíječku (např. je-li v pořádku jistící prvek nebo nevypnul-li proudový chránič). 
Nebyla-li shledána příčina poruchy v napájení nabíječky nebo byla-li porucha 
odstraněna a po zapnutí hlavního vypínače se nadále ozývá zvuková signalizace, 
vypněte hlavní vypínač a volejte, prosím, servisní oddělení. Může se jednat o 
poruchu nabíjecího zdroje popř. řídícího obvodu plošiny. 

 
Pokud je kapacita baterie nedostatečná pro další bezproblémový provoz plošiny,  
ozve se během jízdy rychlý přerušovaný zvukový signál. Řídící obvod zajišťuje, že 
plošina i s nedostatečně nabitými bateriemi je schopna dojet do dolní koncové 
zastávky. 
Poté je potřeba zkontrolovat popř. vyměnit baterie (vždy musí být vyměněny 
všechny baterie), nebo pokud nebyl dodržen provozní cyklus, ponechat plošinu v 
klidu v koncové zastávce a dobít baterie. 
  



             

Technická dokumentace Duben 2016 

 

Šikmá schodišťová plošina SP-DELTA-new                                             strana 14 ze 60 

MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ PLOŠINY 
 

Ovládání na plošině 
 
Ovládáním na plošině se rozumí buď ovládač do ruky spojený s plošinou spirálovým 
kabelem nebo ovládací prvky umístěné přímo na horním krytu plošiny – obvykle joystick 
nebo tlačítka. Standardně je plošina vybavena ovládači pro směr jízdy nahoru a dolů, 
tlačítkem nouzového zastavení (emergency stop) a nouzového hlášení (alarm). Ovládači 
směru jízdy  na plošině lze ovládat plošinu pouze se spuštěnou (otevřenou) podlahou. 
Kromě směru jízdy u automaticé plošiny aktivován těmito ovládači i pohyb nájezdů a bariér 
pokud plošina stojí v některé ze zastávek. 
Povely k ovládání z plošinového ovládače mají přednost před ovládáním z dálkových 
radiových ovládačů. 
Pokud jsou obě tlačítka směru jízdy (nahoru/dolů)  na plošinovém ovládači stisknuta 
současně po dobu delší než 5 sekund aktivuje se menu.  
Tlačítko nouzového zastavení po stlačení zablokuje veškerou činnost plošiny. Následné 
uvolnění je možné pootočením tlačítka ve směru šipek.                                                                 
Dalším způsobem pro vstup do menu je stisknutí nouzového stop-tlačítka na plošině a 
současné navolení libovolného směru jízdy na plošinovém ovládači po dobu delší jak 5 
sekund. 
Po aktivaci tlačítka nouzového hlášení se spustí akustická nouzová signalizace.  
Příklad plošinového ovládače – ovládač do ruky na spirálovém kabelu s konektorem je 
zobrazen níže. 
Pokud plošina nereaguje na povely z plošinového ovládače a nezobrazuje se žádné 
chybové hlášení na displeji, je třeba zkontrolovat, zda je spínač s klíčkem v zapnuté poloze 
pokud je instalován, zda je správně zasunutá vidlice ovládače do konektoru na plošině a 
podlaha a bariréry jsou ve vodorovné poloze. 
Nefunguje-li i nadále ovládání z plošiny (ovládání z radiových ovládačů je funkční),  je 
nutno kontaktovat servisní oddělení. 
 
Příklad ovládání na plošině - ovládač na spirálovém kabelu 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

STOP  
tlačítko 

Tlačítko jízdy 
nahoru 
 

Tlačítko jízdy 
dolů 
 

Tlačítko nouzové 
signalizace 
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Radiový nástěnný ovládač 
 

     
 
 
Dálkové nástěnné ovládače komunikují s plošinou pomocí radiového signálu. Standardně 
bývají instalovány v každé stanici. 
 
Každý dálkový ovládač je napájen 2 kusy mikrotužkových bateriií typu AAA. 
 
Následující ukazatele stavu na rádiových nástěnných ovládačích platí pouze pro radiové 
ovládání typu TX-OMDE-V-01 (Schmidiger). 
Stavová hlášení  jsou zobrazena pomocí LED diody nástěnného ovládače, viz. popis v 
následující tabulce. 
  

Tlačítko jízdy nahoru – signál RF-N 

Tlačítko jízdy dolů – signál RF-D 

Tlačítko otevírání podlahy – signál RF-O 

Tlačítko zavírání podlahy – signál RF-Z 

LED signalizace  

Spínač s klíčkem 

Pod krytem jsou 2 ks baterie, typ  AAA 
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Stav LED diody             Popis 

Bliká zeleně 
Je navázáno spojení a předávání příkazů je aktivní – 
standardní režim. 

Bliká oranžově 
Spojení je přerušeno – ponechat stlačené tlačítko ještě 
několik sekund – systém se pokusí najít nezarušený signál a 
navázat spojení. 

Bliká červeně 
Baterie v nástěnném ovládači jsou vybité – je nutná jejich 
výměna. 

Svítí zeleně 
Rádiový vysílač nástěnného ovládače se při programování 
úspěšně spojil s přijímačem. 

Svítí oranžově 

Je navázáno spojení ale plošina se nepohybuje. 

Možné příčiny: 

 Např.: plošina se nachází přímo v horní zastávce a zároveň 
je stiskunuto tlačítko jízdy nahoru a naopak.  

 Bezpečnostní okruh je přerušen 

 Další stavy popř. poruchy popsané v následujících kapitolách 
 
Na displeji se zobrazí provozní nebo poruchové hlášení. 

Svítí červeně 
Je navázáno spojení, ale plošina neodpovídá. Plošina je 
ovládána pomocí ovládače na plošině nebo z jiného 
nástěnného ovládače. 
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MENU 
 
Obrázky níže ukazují standardní údaje na displeji v uživatelském a servisním menu.  
 
Uživatelské menu se zobrazením nápovědy při otevřené podlaze: 

 
 
 
Uživatelské menu se zobrazení na displeji při zavřené podlaze: 

  
(AP) - aktivována spec. funkce Automatické 
zavírání podlahy 
(OP) - aktivována spec. funkce  
Jízda se spuštěnou podlahou z dálkových 
radiových ovládačů 

 
Ve spodním řádku je uvedeno výrobní/identifikační číslo uložené v menu. 
 
 

Všeobecné 
Menu může sloužit k analýze chyb, údržbě a konfiguraci systému. Tato část popisuje 
jednotlivé funkce v menu a je zde ilustrován a vysvětlen jeho obsah. 
V nabídce jsou dvě úrovně rozsahu menu. V prvním-uživatelském menu je omezený 
výběr, který je určen pro uživatele a technickou podporu. V tomto menu lze zjistit  
informace o systému vč. poruchových hlášení a provádět základní nastavení.  
V druhém je rozšířená nabídka (servisní menu), které je určeno pouze pro techniky a 
servisní pracovníky, přes něj se provádí pokročilá nastavení (řízení… atd.). 
 

Aktivace menu 
Do menu lze vstoupit po současném stlačení tlačítek směru jízdy nahoru a dolů na 
plošinovém ovládači po dobu delší jak 5 sekund. Dalším způsobem pro vstup do menu je 
stisknutí nouzového stop-tlačítka na plošině a současné navolení libovolného směru jízdy 
na plošinovém ovládači po dobu delší jak 5 sekund; tento způsob je vhodný u ovládání s 
joystickem, kde nelze navolit současně oba směry jízdy. Poté je nutno stop-tlačítko opět 
pootočením ve směru šipek deaktivovat. Pro pohyb v menu mezi jednotlivými parametry 
slouží tlačítko plošinového ovládače směru jízdy  nahoru, pro vstup do příslušného 
parametru pak tlačítko plošinového ovládače směru jízdy dolů. Hodnotu parametru je 
možno měnit tlačítem směru jízdy nahoru, potvrzení změny hodnoty parametru a výstup z 
parametru pak tlačítkem směru jízdy dolů. Aktivní parametr v menu je na displeji označen 
šipkou. Pro výstup z menu je potřeba navolit a potvrdit parametr zpět (dle pozice v menu i 
několikanásobně). 



             

Technická dokumentace Duben 2016 

 

Šikmá schodišťová plošina SP-DELTA-new                                             strana 18 ze 60 

 
Poznámka: Výchozím jazykem (tovární nastavení) je angličtina; v položce menu 
Language (Jazyk) lze navolit požadovaný jazyk komunikace. 

 
Následně mohou být zobrazovány jednotlivé položky menu.  
 

Struktura menu 
 
Menu se skládá z několika navazujících položek. Aktuální položka se zobrazí na displeji v 
prvním řádku. Kromě toho šipka na pravé straně označuje, že tato položka je aktivní. Na 
druhém řádku displeje je zobrazena následující položka menu. 
Pro pohyb v menu a změnu parametrů se používají tlačítka ovládače na plošině pro jízdu 
nahoru a dolů. Pomocí tlačítka nahoru se lze pohybovat mezi různými položkami menu. 
Jedním stiskem tlačítka dolů se aktivuje aktuální položka menu (nacházející se na prvním  
řádku). Po aktivaci se v závislosti na vybrané položce hlavního menu buď dostaneme 
přímo k možnosti úpravy parametrů pomocí tlačítka nahoru, nebo lze tlačítkem nahoru 
přejít k dalším položkám na této nebo nižší úrovni menu.                                                                                                    
Hodnotu parametru v navolené položce menu lze snadno měnit pomocí tlačítka jízdy 
nahoru. Jestliže je hodnota parametru na požadované úrovni, je nutno aktuální nastavení 
potvrdit  pomocí tlačítka jízdy dolů, čímž zároveň dojde k vystoupení z této položky menu. 
Pokud je na plošině instalován pouze joystic, lze se obdobně jako u ovládání tlačítky 
navolením směru jízdy nahoru nebo dolů pohybovat v menu.  
 
 
 

šipka označuje 
řádek, ve kterém 
se aktuálně 
nacházíte 
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Položky menu 
 
V následující tabulce jsou uvedeny všechny položky uživatelského menu. Kromě toho 
tabulka poskytuje stručný popis možností, které jsou umístěny za hlavními položkami 
menu. 
 

Položka menu    Popis 

Informace o zařízení V této úvodní položce se zobrazí informace o zařízení 
– verze HW, SW a výrobní číslo 

Jazyk Pomocí této položky se nastavuje jazyk menu. 

Porucha Zobrazuje vybrané poruchy, ke kterým došlo během 
provozu 

 
Informace o zařízení 
V této položce se zobrazuje na prvním řádku typ zařízení Delta new a verze HW a SW 
řídící jednotky. 
Na druhém řádku lze zjistit výrobní číslo zařízení – jedná se o číslo uložené v menu  
 
Jazyk 
 

Položka menu Hodnota Název Popis 

Jazyk CZE Čeština Lze zvolit jednu z vybraných řečí. 

ENG Angličtina 

GER Němčina 

ESP Španělština 

FRA Francoužština 

 PL Polština  

 
Poruchy 
 

Položka menu Hodnota Popis 

Seznam poruch Fxxx č/26 
h:m:s 

Aktivací se zobrazí seznam poruch, uložených v 
menu. Na prvním řádku je  zobrazen kód poruchy 
Fxxx – viz. tabulka poruchových hlášení a pořadí 
v seznamu 26 možných uložených chyb. Na 
druhém řádku se pak zobrazuje čas poruchy 
(strojový). 
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Speciální funkce 
 
V servisním menu může odborný pracovník na základě objednávky uživatele aktivovat 
akustickou signalizaci jízdy ve dvou úrovních: 

- sirénka zapnuta během jízdy jak se zavřenou tak i s otevřenou podlahou 
- sirénka je zapnuta pouze při jízdě se zavřenou podlahou. 

 
Pokud je plošina vybaverna i optickou signalizací jízdy (obvykle LED signalizace v podlaze 
- pouze na speciální objednávku, nelze jednoduchým způsobem doplnit dodatečně), lze 
opět ze servisního menu tuto signalizaci zapnout nebo vypnout, popř. nastavit frekvenci 
blikání. 
 
Dále lze navolit speciální funkci „Jízda otevřenou podlahou z nástěnných ovládačů“. 
Aktivace této funkce je indikována na displeji symbolem OP.  

Pokud je tato funkce aktivována, může být plošina uvedena do pohybu v otevřené poloze 
podlahy i z nástěnných ovládačů. (např. u nákladních plošin), tlačítka jízdy na nástěnných 
ovládačích se pak chovají obdobně jako ovládací prvky jízdy na plošině. 

UPOZORNĚNÍ: Tato možnost smí být aktivována pouze v případě, že je celá dráha 
přehledná z místa, kde jsou umístěny nástěnné ovládače. 
 
 

Další speciální funkce jako např. automatické zavírání podlahy atd. pak nejsou povoleny platnými 
EN-normami a nesmí být v ČR aktivovány.  
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OVLÁDÁNÍ 
 

Obecně 
 

Šikmou schodišťovou plošinu DELTA  lze bezpečně a jednoduše ovládat. Ovládání je co 
nejlépe přizpůsobeno imobilním osobám.   
 
Pro lepší pochopení následujícího popisu jednotlivých dílů zařízení si, prosím, pěčlivě 
prostudujte mechanické schéma a popis plošiny v předchozích kapitolách. 
 
Při ovládání manuální a automatické plošiny existují podstatné rozdíly. Zatímco u manuální 
plošiny je nutno podlahu i závory ručně zvedat i spouštět, u automatické plošiny je 
ovládání podlahy i závor prováděno elektricky pomocí ovládacích prvků na přislušných 
ovládačích. 
 
 

Hlavní vypínač 
  
Hlavní vypínač se nachází na levé boční straně svislé stěny plošiny a 
odpojuje ovládání od baterií. Hlavní vypínač musí být zapnut (pol. I), 
chcete-li plošinu ovládat. Zapnutá poloha je signalizována 
rozsvícením zelené LED-diody na spínači. Vypnutím tohoto spínače 
(pol. O) zamezíte jakémukoli ovládání plošiny (rovněž i z nástěnných 
ovládačů). Pokud je hlavní vypínač sepnut rozsvítí se displej na 
plošině.  
 
 
 
 
 
 

 Po vypnutí hlavního vypínače zůstává nabíječka a nabíjecí body stále 

pod napětím!  Dříve než budou  prováděny jakékoli práce na zařízení, je 

nutno odpojit  přívod elektrické energie pro nabíječku v napájecím 

rozváděči a vhodnými opatřeními zajistit bezpečnost. 

 
 

 Dříve než budete přivolávat nebo odesílat plošinu, ujistěte se, že se 

nenachází žádná osoba popř. překážka v prostoru dráhy. 

Hlavní 
vypínač 



             

Technická dokumentace Duben 2016 

 

Šikmá schodišťová plošina SP-DELTA-new                                             strana 23 ze 60 

Manuální plošina: 
 
Přivolání plošiny 
 
Plošina je standardně vybavena nástěnnými ovládači, ze kterých ji lze přivolat nebo 
odeslat. Ovládače se většinou nacházejí v blízkosti zastávek. 
(viz. Mechanické schéma)         
  

             
 

Tlačítka pro spuštění a zvednutí podlahy nejsou u manuální plošiny funkční, po 
jejich stlačení se rozsvítí oranžová LED signalizace. 
Pokud se plošina nenachází ve Vámi požadované zastávce, můžete ji 
následujícím způsobem přivolat: 

 
 Zapněte nástěnný ovládač zasunutím a otočením klíčku ve spínači.  
 Aktivujte ovládač směru jízdy stlačením tlačítka ve směru šipky pro jízdu nahoru 

nebo dolů, zelená signálka začne blikat. Plošina zůstává v pohybu pouze při trvalém 
působení na tlačítko směru jízdy. Pustíte-li tlačítko směru jízdy, plošina okamžitě 
zastaví. 

 
 Plošinu můžete ovládat ve standardním režimu z nástěnných ovládačů pouze  

je-li podlaha plošiny zvednuta/zavřena. 
 

Zajistěte si vždy výhled na plošinu dříve než ji uvedete do pohybu a neustále ji 
během provozu pozorujte! Hrozí-li, že plošina narazí na překážku, neprodleně 
zastavte jízdu plošiny tím, že přestanete působit na ovládač směru jízdy.  

 
Pokud se plošina i po uvolnění tlačítka směru jízdy nadále pohybuje, je nástěnný 
ovládač vybaven spínačem s klíčem, jehož otočením v případě nouze plošinu 
okamžitě zastavíte.  

 
 Plošina v zastávce samočinně zastaví .  
 Vypněte nástěnný ovládač otočením klíčku spínače zpět do nulové polohy a klíček 

vyjměte. 

Tlačítko pro jízdu dolů 

Tlačítko pro jízdu nahoru 

LED signalizace 

Neaktivní tlačítko (spuštění podlahy aut. plošiny) 

Neaktivní tlačítko (zvednutí podlahy aut. plošiny) 

Pod krytem jsou 2 ks baterie (velikost  AAA) 

Spínač s klíčem 
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Spuštění podlahy 
 
 Před nástupem na plošinu je třeba ručně spustit dolů podlahu plošiny popř. 

sedačku. Spuštěním podlahy je ve standardním režimu zablokováno ovládání směru 
jízdy z nástěnných ovládačů a tím zajištěn bezpečný nástup na plošinu. 

 
  
 
Najetí na plošinu 
 
 
 
 Zvedněte ručně odjištěnou závoru, 

současně s tím se spustí příslušný nájezd.  
   
 Nyní můžete najet na plošinu.  
 
 Zabrzděte invalidní vozík.  
 

Invalidní vozík musím být na plošině mechanicky zabrzděn nebo u elektrického 
vozíku odpovídajícím způsobem (např. vypnutím) zabezpečen proti sjetí z plošiny.  
 

 
Dívejte se vždy ve směru jízdy!  

 
 
 Sklopte závoru; tím dojde současně 

ke zvednutí příslušného nájezdu. 
Zvednutý nájezd slouží jako dodatečná 
zábrana proti sjetí invalidního vozíku z 
plošiny. 

 
  

Zvednout 
závoru; 
najet na 
plošinu 
befahren 

Spustit 
závoru 
schließen 

Zabrzdit invalidní 
vozík, popř. vypnout 
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Jízda plošinou 
 
Plošina je standardně vybavena ovládačem  spirálovém kabelu. Na zvláštní objednávku 
lze místo ovládače  do ruky dodat ovládací panel umístěný na zadní stěně plošiny, který 
může být osazen STOP tlačítkem, tlačítky jízdy, nebo joystickem, spínačem s klíčem, popř. 
tlačítkem nouzového hlášení. Pro přehlednější ovládání plošiny slouží nápovědy popř. 
provozní nebo proruchová hlášení na displeji, viz. podrobný popis v kapitolách Seznam 
poruchových, resp. provozních hlášení. 

  
 
Nachází-li se přepravovaná osoba dle 
výše uvedených pokynů na plošině, je 
třeba zapnout ovládaní plošiny. 
 
 Zasuňte klíč do spínače a aktivujte 

ovládaní  otočením klíče. 
  
 

 Nyní lze dát povel k jízdě plošinou. 
Ovládač směru jízdy musí být po 
celou dobu jízdy aktivován, v 
případě uvolnění ovládače se 
plošina okamžitě zastaví a je 
možné pokračovat až po nové 
volbě. 

 
Stále pozorujte prostor schodiště ve směru jízdy. Hrozí-li nebezpečí nárazu na 
překážku, okamžitě přestaňte působit na ovládač směru jízdy a tím zastavte pohyb 
plošiny. 

 
 Plošina automaticky zastavuje ve všech zastávkách (tj. v horní a dolní zastávce).  
 

Plošina rovněž zastaví, narazí-li některý z nájezdů, bezpečnostních lišt nebo krytů na 
překážku. 

 
Pro případ, že se bude plošina i po uvolnění ovládače směru jízdy nadále 
pohybovat, je plošina vybavena nouzovým STOP-tlačítkem. Stisknete-li toto rudé 
STOP-tlačítko, plošina okamžitě zastaví. Abyste zařízení znovu uvedli do provozu, 
pak dle použitého typu nouzového STOP-tlačítka jím otočte ve směru šipek na 
hlavici tlačítka, nebo jej ještě jednou stiskněte. 

Dívat se ve směru 
jízdy a aktivovat 
ovládač směru jízdy 

Zapnout ovládač  
s klíčkem 
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Vypnout ovládač 
s klíčkem a 
zvednout závoru 

Opustit 
plošinu 

Opuštění plošiny 
 
Zařízení je navrženo tak, že plošina vždy 
správně zastaví v příslušné zastávce. 
Poté co plošina v zastávce zastaví, 
můžete přestat působit na ovládač 
směru jízdy. 
 
 Otočením klíčku v ovládači zpět  do 

nulové polohy vypněte ovládání a 
klíč vyjměte. 
 

 Ručně zvedněte odjištěnou závoru, 
současně s tím se spustí příslušný 
nájezd a Vy můžet opustit plošinu.          
                                        

 
 
 Po opuštění plošiny je třeba spustit závory a 

ručně zvednout podlahu plošiny, aby byl 
uvolněn prostor na schodech. Současně se 
stávají aktivními nástěnné ovládače a je 
možno plošinu odeslat do zvolené zastávky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jestli se v zastávce po 5 sekundách od uvolnění ovládače směru jízdy ozve krátký 
přerušovaný tón a na dipleji se objeví  hlášení “BATERIE SE NENABIJI”, pak 
plošina pravděpobně zastavila mimo nabíjecí bod. V tomto případě se pokuste ještě 
jednou správně zajet do zastávky. Bližší informace najdete v kapitole Nabíjení 
baterií. 

Zvednout 
podlahu 
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Automatická plošina: 
 
Přivolání plošiny 
 
Plošina je standardně vybavena nástěnnými ovládači, ze kterých ji lze přivolat nebo 
odeslat a rovněž zvednout nebo spustit podlahu. Ovládače se většinou nacházejí v 
blízkosti zastávek. 
(viz. Mechanické schéma)  
  

     
 
Pokud se plošina nenachází ve Vámi požadované zastávce, můžete ji následujícím 
způsobem přivolat: 
 
 Zapněte nástěnný ovládač zasunutím a otočením klíčku ve spínači. 

  
 Aktivujte ovládač směru jízdy stlačením tlačítka ve směru šipky pro jízdu nahoru 

nebo dolů, zelená signálka začne blikat. Plošina zůstává v pohybu pouze při trvalém 
působení na tlačítko směru jízdy. Pustíte-li tlačítko směru jízdy, plošina okamžitě 
zastaví. 

 
 Plošinu můžete ve standardním režimu ovládat z nástěnných ovládačů pouze  

je-li podlaha plošiny zvednuta. 
 

Zajistěte si vždy výhled na plošinu dříve než ji uvedete do pohybu a neustále ji 
během provozu pozorujte! Hrozí-li, že plošina narazí na překážku, neprodleně 
zastavte jízdu plošiny tím, že přestanete působit na tlačítko  směru jízdy.  

 
Pokud se plošina i po uvolnění tlačítka směru jízdy nadále pohybuje, je nástěnný 
ovládač vybaven spínačem s klíčem, jehož otočením v případě nouze plošinu 
okamžitě zastavíte.  

 
 Plošina v zastávce samočinně zastaví.   

 
Plošina rovněž zastaví, narazí-li některý z nájezdů, bezpečnostních lišt nebo krytů na 
překážku. 

  

Tlačítko pro jízdu dolů 

Tlačítko pro jízdu nahoru 

LED signalizace 

Tlačítko pro spuštění podlahy 
 

Tlačítko pro zvednutí podlahy plošiny 

Pod krytem jsou 2 ks baterie (velikost  AAA) 

Spínač s klíčem 
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Spuštění podlahy 
 
Před nástupem na plošinu je třeba spustit podlahu dolů. 
 
 Aktivujte ovládač spouštění a zvedání podlahy na nástěnném panelu stlačením 

tlačítka  pro spuštění podlahy do doby, než bude podlaha ve vodorovné poloze a 
příslušná závora bude úplně zvednuta. Spuštěním podlahy je ve standardním režimu 
zablokováno ovládání směru jízdy z nástěnných ovládačů a tím zajištěn bezpečný 
nástup na plošinu. 

  
Zajistěte si vždy výhled na 
plošinu dříve než ji uvedete 
do provozu. Při spouštění 
podlahy dbejte na to, aby 
nebyla omezena či zraněna 
žádná osoba, popř. aby 
nevzniklo jiné nebezpečí. Při 
sklápění neustále pozorujte 
plošinu. Pokud se nějaká 
osoba popř. předmět přiblíží 
do prostoru sklápění podlahy, okamžitě přestaňte působit na ovládač a sklápění 
podlahy zastavte! 
 
 

 Vypněte nástěnný ovládač otočením klíčku spínače zpět do nulové polohy a klíček 
vyjměte. 

 
 
 
Najetí na plošinu 
 
Pokud je podlaha ve spuštěné poloze a závora je úplně zvednuta, je možno najet na 
plošinu. 
 
 Nyní můžete najet na plošinu.  
 
 Zabrzděte invalidní vozík.  
 

Invalidní vozík musí být na plošině 
mechanicky zabrzděn nebo u 
elektrického vozíku odpovídajícím 
způsobem (např. vypnutím) 
zabezpečen proti sjetí z plošiny.  
 

 
Dívejte se vždy ve směru jízdy!  

 
         

Spustit podlahu a 
zvednout přísl. 
závoru  

Najet na 
plošinu  

Poté 
zabrzdit  
invalidní 
vozík popř. 
vypnout 
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Jízda plošinou 
 
Plošina je standardně vybavena ovládačem  spirálovém kabelu. Na zvláštní objednávku 
lze místo ovládače  do ruky dodat ovládací panel umístěný na zadní stěně plošiny, který 
může být osazen STOP tlačítkem, tlačítky jízdy, nebo joystickem, popř. spínačem s klíčem 
nebo  tlačítkem nouzového hlášení. Pro přehlednější ovládání plošiny slouží nápovědy 
popř. provozní nebo proruchová hlášení na displeji, viz. podrobný popis v kapitolách 
Seznam poruchových, resp. provozních hlášení. 
 
   
Nachází-li se přepravovaná osoba dle výše 
uvedených pokynů na plošině, je možné  plošinu 
aktivovat a uvést do pohybu. 
 
 Je-li instalován spínač s klíčkem (u automatické 

plošiny pouze na zvláštní objednávku), zasuňte 
klíč do spínače a aktivujte ovládaní otočením 
klíče. 

 
 Nyní lze dát povel k jízdě plošinou aktivací 

příslušného ovládače směru jízdy. Jakmile je 
dán povel do požadovaného směru jízdy, 
automaticky se sklopí závora a zvedne 
příslušný nájezd. Poté co se bariéra uzavře a 
zablokuje, uvede se plošina po krátké časové 
prodlevě do pohybu v navoleném směru.  

 
 
 Ovládač směru jízdy musí být po celou 

dobu jízdy aktivován, v případě uvolnění 
ovládače se plošina okamžitě zastaví a je 
možné pokračovat až po nové volbě.  
     

 
Stále pozorujte prostor schodiště ve směru jízdy. Hrozí-li nebezpečí nárazu na 
překážku, okamžitě přestaňte působit na ovládač směru jízdy a tím zastavte pohyb 
plošiny. 
 

 Plošina automaticky zastavuje ve všech zastávkách (tj. v horní a dolní zastávce)  
 
 Po dosažení některé ze zastávek aktivujte i nadále ovládač směru jízdy, aby se 

příslušná závora automaticky zvedla, sledujte nápovědu na displeji.  
 

Pro případ, že se bude plošina i po uvolnění ovládače směru jízdy nadále 
pohybovat, je plošina vybavena nouzovým STOP-tlačítkem. Stisknete-li toto rudé 
STOP-tlačítko, plošina okamžitě zastaví. Abyste zařízení znovu uvedli do provozu, 
pak dle použitého typu nouzového STOP-tlačítka jím otočte ve směru šipek na 
hlavici tlačítka, nebo jej ještě jednou stiskněte. 

Dívat se  ve 
směru jízdy  
a aktivovat 
ovládač směru 
jízdy 

Zapnout 
ovládač  
s klíčkem 
talován 
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Zvednout závoru a 
popř. vypnout 
ovládač   s klíčkem 

Opustit 
plošinu 

Opuštění plošiny 
 
Zařízení je navrženo tak, že plošina vždy 
správně zastaví v příslušné zastávce.  
 
 Poté co plošina zastaví v zastávce, 

působte i nadále na ovládač směru 
jízdy dokud se příslušná závora 
úplně neotevře, současně s tím se 
spustí nájezd. Jakmile je závora 
úplně otevřena, přestaňte působit na 
ovládač směru. 

 
 Otočení klíčku v ovládači (je-li instalován) 

zpět do nulové polohy vypněte ovládání a 
klíč vyjměte. Nyní můžete opustit plošinu. 
    

 Po opuštění plošiny aktivujte spínačem s 
klíčkem nástěnný ovládač.     

 
 Aktivujte tlačítko zvedání podlahy na 

nástěnném panelu tak dlouho, dokud 
nebude podlaha úplně zvednuta a bariéry 
za ní schovány. Tímto se stávají aktivními 
nástěnné ovládače směru jízdy a je možno s 
plošinou z  nástěnných ovládačů dojet do 
zvolené zastávky.    
     
Při zvedání podlahy dbejte na to, aby se na 
podlaze nenacházel žádný předmět a 
nebyla omezena či zraněna žádná osoba, 
popř. aby nevzniklo jiné nebezpečí. Při 
zvedání neustále pozorujte plošinu. Pokud 
se nějaká osoba popř. předmět přiblíží do 
prostoru podlahy, okamžitě přestaňte 
působit na ovládač a zvedání podlahy 
zastavte!  
Podlaha musí být zvednuta (zavřena), 
aby byl uvolněn prostor na schodišti pro 
ostatní uživatele. 

 
 Otočení klíčku v ovládači zpět do nulové polohy vypněte ovládání a klíč vyjměte.  

Tím zabezpečíte plošinu před používáním nepovolanou osobou. 
 

Jestli se v zastávce po 5 sekundách od uvolnění ovládače směru jízdy ozve krátký 
přerušovaný tón a na dipleji se objeví  hlášení “BATERIE SE NENABIJI”, pak plošina 
pravděpobně zastavila mimo nabíjecí bod. V tomto případě se pokuste ještě jednou 
správně zajet do zastávky. Bližší informace najdete v kapitole Nabíjení baterií. 

Zvednout 
podlahu 
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ZJIŠŤOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCHY 
 

Z bezpečnostních důvodů je šikmá schodišťová plošina DELTA vybavena množstvím 

elektrických a mechanických zabezpečovacích prvků a citlivými bezpečnostními hranami. 
Pokud některé z těchto prvků nejsou v pořádku, nebude zařízení spolehlivě fungovat. 
Uživatel zařízení může dle níže uvedených bodů  sám identifikovat příčinu problému resp. 
závady provést nápravu lépe komunikovat se servisním oddělením. V žádném případě 
však nesmí manipulovat, měnit nebo odstraňovat žádné ovládací a bezpečnostní prvky. 
V případě poruchy postupujte krok za krokem dle níže uvedených instrukcí. Nepřeskakujte 
žádný bod! 
 
 

Dříve než začnete, prostudujte si, prosím, následující body: 
 

Pokud je podlaha plošiny sklopena dole, nebo je-li zařízení ovládáno z plošiny, není 
možno ve standardním režimu plošinu ovládat z nástěnných ovládačů. Rovněž 
ovládání plošiny z jednoho dálkového ovládače blokuje ovládání z dalších ovládačů. 
Ovládání z plošinového ovládače má přednost před ovládáním z nástěnných 
ovládačů. 

 
 Přesvědčte se, zda je zapnut hlavní vypínač, který se nachází na levé straně zadní 

stěny plošiny. V zapnuté poloze svítí zelená LED-dioda na kolébce vypínače.  
 
 U nástěnných ovládačů napájených z baterie zkontrolujte, zda jsou baterie v 

pořádku, a jsou-li vybité – indikováno rudou LED signálkou, nechejte je vyměnit.  
 
 Je-li zařízení ovládáno z některého z nástěnných ovládačů (předpokládá se, že není 

ovládáno přímo z plošiny), je ovládání z ostatních nástěnných panelů zablokováno.  
 
 Pokud se ozývá rychlý přerušovaný zvukový signál během jízdy nebo v zastávce, 

přečtěte si, prosím, pokyny v kapitole Zvuková signalizace nabíjení a stavu baterií.  
 

Při komunikaci se servisním oddělení uvádějte výrobní číslo zařízení. Toto je 
uvedeno na výrobním štítku nalepeném na svislé stěně plošiny. Umožníte tím lépe 
identifikovat zařízení, čímž Vám můžeme poskytnout účinnější informace. Dále  
sdělte pracovníkovi servisního oddělení zobrazené hlášení na displeji plošiny. 
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Seznam poruchových hlášení na displeji 

Označení  
v seznamu 
poruch 

Zobrazení  
na displeji 

Popis Návrh odstranění poruchy 

F101 
PCB ERROR  
KH SVAREN KONT 

kontakty hlavního relé KH 
svařeny (napětí na výstupu 
spínacího kontaktu relé 
přítomno i když relé není 
aktivováno) 

Pokuste se resetovat poruchové 
hlášení pomocí vypnutí (na 
dobu 2sec.) a zapnutí hlavního 
vypínače, pokud se po 
následném povelu k jízdě opět 
objeví toto chybové hlášení,  
kontaktujte servisní oddělení 

F102 
 
KH NESEPNUTO 

relé KH vadné (není napětí 
na výstupu spínacího 
kontaktu i když je relé 
aktivováno) 

Pokuste se resetovat poruchové 
hlášení pomocí vypnutí (na 
dobu 2sec.) a zapnutí hlavního 
vypínače, pokud se po 
následném povelu k jízdě opět 
objeví toto chybové hlášení,  
kontaktujte servisní oddělení 

F103 KBR SVAREN KONT 

kontakty relé brzdy KBR 
svařeny (napětí na výstupu 
spínacího kontaktu 
přítomno i když relé není 
aktivováno) 

Pokuste se resetovat poruchové 
hlášení pomocí vypnutí (na 
dobu 2sec.) a zapnutí hlavního 
vypínače, pokud se po 
následném povelu k jízdě opět 
objeví toto chybové hlášení,  
kontaktujte servisní oddělení 

F104 KBR NESEPNUTO 

relé KBR vadné (není 
napětí na výstupu 
spínacího kontaktu i když je 
relé aktivováno) 

Pokuste se resetovat poruchové 
hlášení pomocí vypnutí (na 
dobu 2sec.) a zapnutí hlavního 
vypínače, pokud se po 
následném povelu k jízdě opět 
objeví toto chybové hlášení,  
kontaktujte servisní oddělení 

F105 K1 SVAREN KONT 

svařeny kontakty relé K1 
(napětí na výstupu 
přítomno i když relé není 
aktivováno), po zadání 
povelu jízdy nahoru 

Pokuste se resetovat poruchové 
hlášení pomocí vypnutí (na 
dobu 2sec.) a zapnutí hlavního 
vypínače, pokud se po 
následném povelu k jízdě opět 
objeví toto chybové hlášení,  
kontaktujte servisní oddělení 

F106 RELAY K1  D33/104 

svařeny kontakty relé K1 
popř. zkrat diody D33, resp. 
D104, po zadání povelu 
jízdy dolů se objeví  signály 
jízdy v obou směrech 

Pokuste se resetovat poruchové 
hlášení pomocí vypnutí (na 
dobu 2sec.) a zapnutí hlavního 
vypínače, pokud se po 
následném povelu k jízdě opět 
objeví toto chybové hlášení,  
kontaktujte servisní oddělení 

F107 K1 NESEPNUTO 

relé K1 vadné (není napětí 
na výstupu i když je relé 
aktivováno) 

Pokuste se resetovat poruchové 
hlášení pomocí vypnutí (na 
dobu 2sec.) a zapnutí hlavního 
vypínače, pokud se po 
následném povelu k jízdě opět 
objeví toto chybové hlášení,  
kontaktujte servisní oddělení 
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Označení  
v seznamu 
poruch 

Zobrazení  
na displeji 

Popis Návrh odstranění poruchy 

F108 K2 SVAREN KONT 

svařeny kontakty relé K2 
(napětí na výstupu 
přítomno i když relé není 
aktivováno), po zadání 
směru jízdy dolů 

Pokuste se resetovat poruchové 
hlášení pomocí vypnutí (na 
dobu 2sec.) a zapnutí hlavního 
vypínače, pokud se po 
následném povelu k jízdě opět 
objeví toto chybové hlášení,  
kontaktujte servisní oddělení 

F109 RELAY K2 D34/103 

svařeny kontakty relé K2 
popř. zkrat diody D34, resp. 
D103, po zadání povelu 
jízdy dolů se objeví  signály 
jízdy v obou směrech 

Pokuste se resetovat poruchové 
hlášení pomocí vypnutí (na 
dobu 2sec.) a zapnutí hlavního 
vypínače, pokud se po 
následném povelu k jízdě opět 
objeví toto chybové hlášení,  
kontaktujte servisní oddělení 

F110 K2 NESEPNUTO 

relé K2 vadné (není napětí 
na výstupu i když je relé 
aktivováno) 

Pokuste se resetovat poruchové 
hlášení pomocí vypnutí (na 
dobu 2sec.) a zapnutí hlavního 
vypínače, pokud se po 
následném povelu k jízdě opět 
objeví toto chybové hlášení,  
kontaktujte servisní oddělení 

F111 H MUSTEK ZKRAT 

závada H-můstku – na jeho 
výstupu je napětí, i když by 
být nemělo (závada řízení, 
průraz tranzistorů apod.)  

Pokuste se resetovat poruchové 
hlášení pomocí vypnutí (na 
dobu 2sec.) a zapnutí hlavního 
vypínače, pokud se po 
následném povelu k jízdě opět 
objeví toto chybové hlášení,  
kontaktujte servisní oddělení 

F112 H MUSTEK PORUCHA 

závada H-můstku – 
nesepnul (závada řízení, 
porucha tranzistorů apod.) 

Pokuste se resetovat poruchové 
hlášení pomocí vypnutí (na 
dobu 2sec.) a zapnutí hlavního 
vypínače, pokud se po 
následném povelu k jízdě opět 
objeví toto chybové hlášení,  
kontaktujte servisní oddělení 

F113 CHYBA EEPROM 

nefunkční EEPROM paměť Pokuste se resetovat poruchové 
hlášení pomocí vypnutí (na 
dobu 2sec.) a zapnutí hlavního 
vypínače, pokud se po 
následném povelu k jízdě opět 
objeví toto chybové hlášení,  
kontaktujte servisní oddělení 

 
Výše uvedné poruchy F1xx je nutno po odstranění příčiny poruchy resetovat v 
servisním menu. Resetování proběhne i po vypnutím plošiny hlavním vypínačem. 
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Níže uvedené stavy se zapisují do seznamu poruch ale není nutno je resetovat v 
menu.  Zobrazují se podobu trvání chybového stavu resp. po aktivaci příslušného 
ovládače. 

Označení  
v seznamu 
poruch 

Zobrazení  
na displeji 

Popis Návrh odstranění poruchy 

F201 
STISK.HAVAR.STOP                       
SI:  S7X 

zmáčknuté stop tlačítko, 
rozpojen havarijní vstup 
S7X=0 

deaktivujte stop tlačítko 
otočením ve směru šipek;           
není-li stop tlačítko zmáčknuto, 
kontaktujte servisní oddělení 

F202 
BARIERY NEZABLOK       
SI: S14,15,16 

nejsou uzamknuty bariéry, 
jsou rozepnuty kontrolní 
spínače zámků bariér  
S14=0, S15=0, a současně 
je rozepnut i by-pass 
S16=0 

musí být znovu seřízena 
zastávka popř. zámky bariér v 
zadní stěně vč. by-pass 
spínače, kontaktujte servisní 
oddělení 

F203 
ZACHYCOVAC-RYCHL 
SI: S10 

vybavil zachycovač 
překročení rychlosti jízdy 
směrem dolů, pohon 
mechanicky zablokován, 
spínač rozepnul S10=0; 
vybavení zachycovače je 
závažná porucha plošiny, 
která musí být řádně 
analyzována 

pohybem plošiny pomocí 
nouzového pohonu směrem 
nahoru odjistit zachycovač, 

UPOZORNĚNÍ: při použití 
nouzového pohonu musí 
být vypnut hlavní vypínač 
plošiny;  
kontaktujte servisní oddělení, po 

této poruše musí být plošina 
neprodleně zkontrolována 
odborným pracovníkem 

F204 
DOLNI HAV.SPINAC        
SI: S22U 

aktivován dolní havarijní 
spínač S22U=0 

pohybem plošiny pomocí 
nouzového pohonu směrem 
nahoru uvolnit havarijní spínač; 
opakuje-li se tato porucha 
kontaktujte servisní oddělení  

F205 
HORNI HAV.SPINAC             
SI: S22O 

aktivován horní havarijní 
spínač S22O=0 

pohybem plošiny pomocí 
nouzového pohonu směrem 
dolů uvolnit havarijní spínač;  
opakuje-li se tato porucha 
kontaktujte servisní oddělení 

F206 
NOUZOVY POHON                    
SI: S8 

blokování při ručním 
nouzovém pohonu, 
rozepnut kontrolní spínač 
S8=0, zobrazí se pokud 
nebyl vypnut hlavní vypínač 

vyjmout nouzový pohon popř. 
zkontrolovat mechanismus 
nouzového pohonu; 
trvá-li porucha i nadále, 
kontaktujte servisní oddělení 

F207 
REZERVA HAV. OBV        
SI: SR 

rezerva hlavní 
bezpečnostní okruh, 
rozepnut havar. vstup 
SR=0 

kontaktujte servisní oddělení 
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Označení  
v seznamu 
poruch 

Zobrazení  
na displeji 

Popis Návrh odstranění poruchy 

F301 
CITLIVE DNO PODL       
SI: S17 

stisknuto bezpečnostní dno 
během povelu ve směru 
jízdy dolů s otevřenou 
podlahou, ve směru nahoru 
i dolů při jízdě se zavřenou 
podlahou a dále při 
otevírání podlahy, rozpojen 
vstup S17=0 

odstranit překážku u citlivého 
dna; 
není-li dno aktivováno, 
kontaktujte servisní oddělení 

         F302 
BEZP. HRANA DOLU                  
SI: S12/13,EKL/R 

nájezd nebo bezp. lišta 
narazily na překážku ve 
směru jízdy dolů; vzhledem 
k tomu, že tyto spínače se 
rozpínají v poloze podlahy 
č.2, může se toto hlášení 
objevit v této poloze 
podlahy i při nestandarních 
stavech spínačů v zadní 
stěně S11x, zejména při 
poruše spínače S11O, 
rozpojen některý ze vstupů 
S12/13=0 popř. EKL/R=0 

odstranit překážku u nájezdu 
nebo bezpečnostní lišty jízdy 
směrem dolů;  
nejsou-li nájezd resp. lišta 
aktivovány, kontaktujte servisní 
oddělení 

         F303 
BEZP.HRANA NAHOR                      
SI: S12/13,EKL/R 

nájezd nebo bezp. lišta 
narazily na překážku ve 
směru jízdy nahoru; 
vzhledem k tomu, že tyto 
spínače se rozpínají v 
poloze podlahy č.2, může 
se toto hlášení objevit v 
této poloze podlahy i při 
nestandarních stavech 
spínačů v zadní stěně 
S11x, zejména při poruše 
spínače S11O, rozpojen 
některý ze vstupů 
S12/13=0 popř. EKL/R=0 

odstranit překážku u nájezdu 
nebo bezpečnostní lišty jízdy 
směrem nahoru;  
nejsou-li nájezd resp. lišta 
aktivovány, kontaktujte servisní 
oddělení 

 
 
Pokud dojde k rozepnutí více vstupů havarijního obvodu, zobrazí se a uloží do seznamu 
poruch zpravidla první chyba ve sledu havarijních hlášení dle řazení ve schematu, tj. v 
pořadí F201-F303. 
 
 
 
 
 
 
 



             

Technická dokumentace Duben 2016 

 

Šikmá schodišťová plošina SP-DELTA-new                                             strana 36 ze 60 

 
 
 

Označení  
v seznamu 
poruch 

Zobrazení  
na displeji 

Popis Návrh odstranění poruchy 

F401 
PRETIZ PLOSINY                    
SI: SU 

přetížení plošiny - sepnut 
spínač SU=1 

snížit zatížení plošiny; 
nepřesahuje-li skutečné 
zatížení plošiny maximálně 
povolené, kontaktujte servisní 
oddělení 

F402 
NADPROUD/PRETIZ                        
MOTOR POHONU 

přetížení/nadproud motoru 
hlavního pohonu 1 – M1 

zkontrolujte, zda není plošina 
přetížena, popř. zda se 
nevyskytuje nějaká překážka na 
dráze; 
pokud tomu tak není, 
kontaktujte servisní oddělení  

F403 
NADPROUD/PRETIZ                      
ACT1 - PODLAHA 

přetížení/nadproud motoru 
aktuátoru 1 - podlaha 

zkontrolujte, zda není v prostoru 
zavírání podlahy nějaká 
překážka, popř. zda není na 
podlaze břemeno;                               
pokud tomu tak není, 
kontaktujte servisní oddělení  

F404 
NADPROUD/PRETIZ                                       
ACT2 - 

přetížení/nadproud motoru 
aktuátoru 2 - rezerva 

nevyužito 

F405 
VYBITA BATERIE                    
STOP NAHORU 

napětí na bateriích kleslo 
pod 19,4V, je zablokována 
jízda nahoru  
 

dojeďte do dolní zastávky a 
nechte řádně nabít baterie; 
při této úrovni vybití baterií je 
nutno před další jízdou baterie 
nabíjet minimálně 1-2 hodiny;  
nelze-li baterie v zastávce plně 
nabít, je potřeba je vyměnit, 
pozn. musí být vyměněny 
všechny baterie 
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Níže uvedené stavy se nezapisují do seznamu poruch ani je není nutno resetovat v 
menu.  Zobrazují se pouze během povelu z plošinového nebo radiového ovládače. 
 

Zobrazení  
na displeji 

Popis Návrh odstranění poruchy 

BARIERY OTEVR.                              
SI: S11U 

signalizace u automatické plošiny 
během signálu pro otevírání podlahy 
resp. bariér z dálkových ovládačů 
RF-O, po úplném otevření/zvednutí 
bariér, kdy S11U=0, 
viz. pol. 5 ve schematu Polohové  
spínače – kap. Polohové spínače na 
plošině 

standardně signalizuje plně 
otevřenou/zvednutou bariéru; 
pokud tomu tak není, je třeba kontaktovat 
servisní oddělení 

PODLAHA ZAVR.                     
SI: S11O 

signalizace u automatické plošiny 
během signálu pro závírání podlahy z 
dálkových ovládačů RF-Z po úplném 
zavření podlahy, kdy S11O=0, viz. 
pol. 1 ve schematu polohových 
spínačů – kap. Polohové spínače na 
plošině  

standardně signalizuje plně zavřenou 
podlahu; 
pokud tomu tak není, je třeba kontaktovat 
servisní oddělení 

PODLAHA NEUZAVR       
SI: S11x 

toto hlášení se objeví po povelu k 
jízdě z radiových ovládačů, není-li 
podlaha úplně zavřena, popř, popř 
pokud došlo k poruše spínačů S11x v 
zadní stěně                    

dovřít podlahu z nástěnných ovládačů; ve 
standardním režimu může být plošina z 
nástěných ovládačů uvedena do pohybu 
pouze se zavřenou podlahou; 
je-li podlaha zavřená je nutno  
kontaktovat servisní oddělení  

PODL/BAR N. POL               
SI: S11x 

toto hlášení se objeví po povelu k 
jízdě z plošinového ovládače, nebo 
při povelu jízdy z radiových ovládačů  
při aktivované speciální funkci jízdy z 
nástěnných ovládačů s otevřenou 
podlahou, není-li podlaha plně 
otevřena tj. není ve vodorovné 
poloze a bariéry nejsou zavřeny tj. 
nejsou vodorovně, popř. pokud došlo 
k poruše spínačů S11x v zadní 
stěně, tj. podlaha, bariéry a stavy 
spínačů S11x se nenachází  v pol. 3  
schematu polohových spínačů – viz. 
kap.  Polohové spínače na plošině; 
současně dochází k blokaci jízdy z 
těchto ovládačů 

překontrolovat polohu podlahy a bariér – 
musí být ve vodorovné poloze;  
jsou-li bariéry a podlaha ve správné 
poloze, je třeba kontaktovat servisní 
oddělení; 

pozn. u manuální plošiny se toto hlášení 
zobrazí po povelu k jízdě, nejsou-li řádně 
ručně uzavřeny bariéry 
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Zobrazení  
na displeji 

Popis Návrh odstranění poruchy 

BARIERY NEUZAVR.  
SI: S11x 

hlášení se zobrazí při povelu k jízdě 
z plošinového ovládače, nebo při 
povelu jízdy z radiových ovládačů  při 
aktivované speciální funkci jízdy z 
nástěnných ovládačů s otevřenou 
podlahou, pokud bariéry nejsou plně 
zavřeny, nejsou ve vodorovné 
poloze, popř. došlo k poruše spínačů 
S11x v zadní stěně, zejména, kdy 
S11S=0 a u automatické plošiny 
S11M=1; současně je zablokována 
jízdy z těchto ovládačů; 
k tomuto hlášení a současně k 
zastavení jízdy může dojít u 
automatické plošiny i během jízdy, 
pokud se posunula centrální kulisa a 
spínač S11M=1 opět sepne. Pokud 
bude i nadále aktivováno tlačítko 
jízdy, dojde k posunu centrání kulisy 
a dovření bariér. Po následném 
rozepnutí spínače S11M=0 se 
plošina opět rozjede 

překontrolovat polohu  bariér – musí být 
ve vodorovné poloze;  
jsou-li bariéry ve správné poloze, je třeba 
kontaktovat servisní oddělení 

pozn: k tomuto hlášení a současně k 
zastavení jízdy může dojít u automatické 
plošiny i během jízdy, pokud se posunula 
centrální kulisa, bude-li i nadále 
aktivováno tlačítko jízdy, dojde k dovření 
bariér a následně se plošina opět rozjede. 

 

V DOLNI STANICI            
SI: S28, A-S11U 

signalizace při jízdě z plošiny, popř. 
při jízdě z nást. ovládačů při otevřené 
podlaze po dosažení dolní stanice, 
kdy S28=0, SV1=0 a automatu 
S11U=0 (u manual. plošiny 
neosazen), viz. poloha 5 dle 
schematu  Polohové spínače, popř. 
nestandardní stavy spínačů S28, 
S11U 

standardní hlášení při ovládání z 
plošinového ovládače, že plošina dorazila 
do dolní stanice; 
pokud plošina nestojí v dolní stanici popř. 
nejsou u automatické plošiny otevřeny 
bariéry je nutno kontaktovat servisní 
oddělení 

V HORNI STANICI          
SI: S27, A-S11U 

signalizace při jízdě z plošiny, popř. 
při jízdě z nást. ovládačů při otevřené 
podlaze po dosažení horní stanice 
kdy S27=0, SV1=0 a automatu 
S11U=0 (u manual. plošiny 
neosazen), viz. poloha 5 dle 
schematu Polohové spínače, popř. 
nestandardní stavy spínačů S27, 
S11U 

standardní hlášení při ovládání z 
plošinového ovládače, že plošina dorazila 
do horní stanice; 
pokud plošina nestojí v horní stanici popř. 
nejsou u automatické plošiny otevřeny 
bariéry je nutno kontaktovat servisní 
oddělení 

V DOLNI STANICI            
SI: S28 

signalizace  při jízdě z nást. ovládačů 
při zavřené podlaze po dosažení 
dolní stanice – S28=0, SV1=0, popř. 
nestandardní stavy 

standardní hlášení při ovládání z 
dálkového radiového ovládače, že plošina 
dorazila do dolní stanice; 
pokud plošina nestojí v dolní stanici je 
nutno kontaktovat servisní oddělení 

V HORNI STANICI               
SI: S27 

signalizace  při jízdě z nást. ovládačů 
při zavřené podlaze po dosažení 
horní stanice - S27=0, SV1=0; popř. 
nestandardní stavy 

standardní hlášení při ovládání z 
dálkového radiového ovládače, že plošina 
dorazila do horní stanice; 
pokud plošina nestojí v horní stanici je 
nutno kontaktovat servisní oddělení 
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Zobrazení  
na displeji 

Popis Návrh odstranění poruchy 

STOP JIZDA NAHOR            
SI: S27 

citlivá plocha dolního vozíku ve 
směru jízdy nahoru (mimo zastávku) 
narazila na překážku, rozepnul 
spínač S27=0, spínač SV1=1 je 
sepnut, je umožněna jízda směrem 
dolů; tato informace se zobrazí jak při 
jízdě z plošinového ovládače tak i při 
řízení plošiny z dálkových ovládačů 

odstranit překážku z citlivé plochy (horní 
kryt dolního vozíku) ve směru jízdy 
nahoru, popř. zkontrolovat správné 
ustavení krytu;  
není-li kryt vozíku v kontaktu s překážkou, 
je nutno kontaktovat servisní oddělení 

STOP JIZDA DOLU               
SI: S28 

citlivá plocha dolního vozíku ve 
směru jízdy dolů (mimo zastávku) 
narazila na překážku, rozepnul 
spínač S28=0, spínač SV1=1 je 
sepnut, je umožněna jízda směrem 
nahoru; tato informace se zobrazí jak 
při jízdě z plošinového ovládače tak i 
při řízení plošiny z dálkových 
ovládačů 

odstranit překážku z citlivé plochy (horní 
kryt dolního vozíku) ve směru jízdy dolů, 
popř. zkontrolovat správné ustavení krytu;                               
není-li kryt vozíku v kontaktu s překážkou, 
je nutno kontaktovat servisní oddělení 

PODL.NEDEF.POL                       
SI: S11x nedef. 

nesprávná kombinace spínačů S11x 
v zadní stěně - signalizace po povelu 
k jízdě, jedná se zejména o spínače 
S11O a S11P, řídící jednotka není 
schopna vyhodnotit polohu podlahy  

je nutno kontaktovat servisní oddělení 

MAN-NEUMOZNUJE                    
AUT-S11x nedef. 

u manuální plošiny se jedná o 
standardní hlášení, kdy nelze 
elektricky ovládat podlahu a bariéry,  
u automatické plošiny signalizuje 
nesprávnou kombinaci stavů spínačů 
S11x v zadní stěně - signalizace po 
povelu ke zvedání nebo spouštění 
podlahy 

u manuální plošiny se jedná o standardní 
hlášení, tlačítka pro ovládání podlahy 
nejsou u manuální plošiny aktivní; 
pokud se toto hlášení vyskytne u 
automatické plošiny, kontaktujte servisní 
oddělení  

NEDEF. STANICE               
SI: S27,S28, S29 

jsou-li současně rozepnuty spínače 
S27=0 a S28=0 (popř. S29=0), 
plošina stojí v zastávce - spínač 
SV1=0 je rozepnut, je blokována 
jízda v obou směrech 

zkontrolovat citlivé plochy dolního vozíku 
tj. horní kryty dolního vozíku, pravý i levý, 
jejich ustavení popř. odstranit překážku z 
citlivé plochy;  
pokud nejsou současně aktivovány – 
stlačeny, je třeba kontaktovat servisní 
oddělení; 
po povelu k jízdě se otevírají bariéry a 
zůstavají v této poloze, zavírání i 
otevírání podlahy z nástěnných ovládačů 
není blokováno 

PREKROCENA DOBA 
ZPOMAL. DO ZAST. 

překročení doby jízdy sníženou 
rychlostí do stanice 

zůstala stlačená páka nabíjecího bodu i 
mimo zastávku; 
zkontrolovat její pozici, popř. kontaktovat 
servisní oddělení 
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  Seznam provozních hlášení – nápovědy na displeji 

 
V následující tabulce jsou uvedeny nápovědy usnadňující ovládání plošiny uživatelem. 

NÁPOVĚDA  

JIZDA DOLU                     
Z RADIO. OVL. 

signalizace během jízdy dolů se zavřenou podlahou z nást. ovládačů RF-D 
 

JIZDA NAHORU                     
Z RADIO. OVL. 

signalizace během jízdy nahoru se zavřenou podlahou z nást. ovládačů RF-N 
 

OTEVIRA PODL/BAR                     
Z RADIO. OVL. 

signalizace během otevírání bariér nebo  podlahy z nást. ovládačů RF-O 
 

ZAVIRA PODL/BAR                     
Z RADIO. OVL. 

signalizace během zavírání bariér nebo  podlahy z nást. ovládačů RF-Z 
 

˄JIZDA NAHORU         

˅JIZDA DOLU 

nápověda na displeji při otevřené podlaze, kdy plošina stojí mimo zastávku; 
stlačením tlačítka jízdy nahoru rep. dolů na plošinovém ovládači lze pokračovat 
v jízdě ve zvoleném směru  

˄JIZDA NAHORU        
nápověda na displeji při otevřené podlaze v dolní zastávce; po aktivaci tlačítka 
jízdy nahoru na plošinovém ovládači lze po uzavření bariér pokračovat v jízdě 
nahoru  

˅JIZDA DOLU 
nápověda na displeji při otevřené podlaze v horní zastávce; po aktivaci tlačítka 
jízdy dolů na plošinovém ovládači lze po uzavření bariér pokračovat v jízdě dolů  

˄JIZDA NAHORU         

˅OTEVR. BARIER 

nápověda na displeji při otevřené podlaze v dolní zastávce; po aktivaci tlačítka 
jízdy nahoru na plošinovém ovládači lze po uzavření bariér pokračovat v jízdě 
nahoru, stlačením tlačítka jízdy dolů se otevírají bariéry  

˄OTEVR. BARIER            

˅JIZDA DOLU 

nápověda na displeji při otevřené podlaze v horní zastávce, po aktivaci tlačítka 
jízdy dolů na plošinovém ovládači lze po uzavření bariér pokračovat v jízdě 
dolů, stlačením tlačítka jízdy nahoru se otevírají bariéry  

PLOŠINA NENÍ VE  
STANICI 

zobrazí se např. po povelu k otevření podlahy z radiového ovládače, pokud 
plošina stojí mimo stanici  

AUTOMATICKE  
ZAVIRANI PODLAHY 

zobrazí se 5 sec. před zahájením automatického zavírání podlahy a během  
zavírání - spolu se zvukovou signalizací 

 

BATERIE 
SE NENABIJI 

není signál z vstupu nabíjení akumulátoru, plošina stojí mimo zastávku-nabíjecí 
bod, popř. nabíječka je odpojena nebo v poruše; tento stav je navíc 
signalizován přerušovaným zvukovým signálem, je nutno obnovit nabíjení 
bateriií nebo vypnout hlavní vypínač – v opačném případě by došlo úplnému 
vybití a poškození baterií. 

SLABA BATERIE  
DOJEZD MAX. 3-5M 

signalizace při poklesu napětí na bateriích pod 20,4V 
předpokládaný dojezd platí pro jmenovité zatížení pohonu při nových bateriích; 
pokles napětí je rovněž signalizovám rychlým přerušovaným zvukovým 
signálem; dojeďte do nejbližší zastávky a nechte nabít baterie 

 
Pokud plošina nereaguje na povely z plošinového ovládače (ovládání z radiových 
ovládačů je však funkční) a nezobrazuje se žádné chybové hlášení na displeji, je 
třeba zkontrolovat, zda je spínač s klíčkem v zapnuté poloze, pokud je instalován, 
zda je správně zasunut konektor ovládače na spirálovém kabelu, popř. zda podlaha 
a bariréry jsou ve vodorovné poloze. 
 

Poznámka: Zobrazení SI: Sxx ... indikuje spínače, které mohou být poškozeny, popř. 
nesprávně seřízeny, pokud nedošlo k situaci popsané na prvním řádku displeje (např. 
BARIERY OTEVŘENY), resp. v popisu chybového hlášení ve výše uvedených tabulkách. 
V těchto případech je třeba kontaktovat servisní oddělení. 
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Stromová struktura zjišťování a odstraňování poruch 

 

Nástěnný ovládač je aktivován,

při působení na ovl. směru jízdy

se však plošina nepohybuje

Je podlaha zvednuta?NeZvedněte podlahu

Funguje zařízení?

Ano

Vyměňte baterie

v nást. ovládači

Bliká zelená signálka 
na nást. panelu při aktivaci

některého ovládače?

popř. není-li aktivováno STOP-tlačítko
na plošině, atd.

Pokuste se ještě jednou 

uvést plošinu do pohybu

Pokuste se z ovládačů na plošině
uvést zařízení do pohybu

Pokud plošina nereaguje na povely
z plošinového ovládače
a nezobrazuje se žádné poruch. hlášení,

Zavolejte servisní oddělení
a popište situaci vč. signalizace

Ne

Ano

Funguje zařízení?

Ne

OK

Ano

Spusťte podlahu dolů,
u manuální plošiny ručně, 

Funguje zařízení?

Ne

Ano

Funguje zařízení?

Ne

Funguje zařízení?

Ano

Na plošině zřejmě nebyla
správně (zcela) zvednuta podlaha

Ne

Zkontrolujte, zde je podlaha 
úplně zvednuta a nebrání-li zvednutí

podlahy žádný předmět 

Zvedněte podlahu plošiny

Ne

popř. z jiného nástěnného ovládače

u automat. přísl. ovládači na nást. panelu

Pokuste se ještě jednou 

uvést plošinu do pohybu
popř. z jiného nástěnného ovládače

Ano

Ano

zkontrolujte, zda je zapnutáý spínač
s klíčem, zda je správně zasunut konektor

(bliká červená)

Ne

(bliká žlutá)

nechejte zmáčknuté

tlačítko na nást. ovl.

zapnut hl. vypínač  
Zkontrolujte, zda je 

pokud ano,

Ne

(svítí červená)

Ne

(svítí žlutá)

plošina je ovládána

z plošinového ovl.

zkontrolujte, zda jsou nájezdy, citlivé   
hrany a kryty  popř. bezp. dno volně 
pohyblivé a nedotýkají-li se překážky,

Zkontrolujte případné hlášení na displeji,   

nebo z jiného
nástěnného ovl.

viz. tabulky poruchových hlášení

na displeji

ovládače na spiral. kabelu a zda podlaha
a bariéry jsou ve vodorovné poloze
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z plošiny pouze krátký úsek

a poté zastaví

Jsou závory zcela zavřeny?Ne
Bezpečně 

Funguje zařízení?

Ano

pokuste se i u automatické plošiny

Ne

Funguje zařízení?

Ne

OK

Ano

Řiďte se pokyny uvedenými 
v kap. "Vyprošťování osoby z plošiny"

Situace 1

Plošina ujede při ovládání

Pokuste se z ovládačů na plošině
uvést zařízení do pohybu,

zavřete závory!

opatrně ručně zcela zavřít závory

Ano

zelená signálka musí blikat

Zkontrolujte případné hlášení na displeji,   
viz. tabulky poruchových hlášení

Zkontrolujte, zda jsou nájezdy, citlivé   
hrany a kryty  popř. bezp. dno volně 
pohyblivé a nedotýkají-li se překážky

Zavolejte servisní oddělení
a popište situaci vč. signalizace
na displeji
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Nasadit 
ruč.pohon 

Stlačit páku brzdy 

Ruční pohon a páka brzdy 

VYPROŠŤOVÁNÍ OSOBY Z PLOŠINY 
 
Pokud zůstane plošina stát mimo zastávku, je třeba dle níže popsaného postupu uvolnit 
přepravovanou osobu z plošiny. Vyprošťování přepravované osoby smí provádět pouze 
zaškolená osoba. Je nutno přitom rozlišovat, zda-li se plošina nachází v blízkosti zastávky 
nebo někde uprostřed dráhy. Pro tyto dva případy jsou níže popsány dvě modelové 
situace. 
 

Upozornění: Uvolnění přepravované osoby z plošiny smí provádět pouze 
zaškolená osoba.  

 

Situace 1 – Obsazená plošina stojí poblíž některé zastávky. 
 
Poznámka: Hlavní vypínač se nachází na levé boční       
                   straně svislé stěny plošiny. 
 
 
1. Vypněte hlavní vypínač. 
2. Nasaďte ruční pohon, el. pohon plošiny                                                                     

je nyní  blokován. 
3. Stlačte páku brzdy. 
4. Otáčejte ručním pohonem, současně 

s tím držte stlačenou páku ručního 
odbrzdění. Směr otáčení je vyznačen 
na ručním pohonu. Vždy otáčet v tom 
směru, ve kterém dojedete do 
nejbližší zastávky.  

5. V zastávce lze na straně, ze které se 
normálně sjíždí z plošiny, ručně 
zvednout závoru. 

6. Přepravovaná osoba nyní může 
opustit plošinu. 

7. Pokud se jedná o manuální plošinu, 
lze obvyklým způsobem spustit 
závoru a následně zvednout 
podlahu. 

8. U automatické plošiny je třeba nejdříve 
spustit závoru a poté ručně zvednout 
podlahu a mechanicky  (např. zámkem) ji 
zajistit proti pádu. 

9. Zavolejte servisní oddělení ! 
  

Plošina  
v zastávce 

Vypnout (pol.0) 
hlavní vypínač 
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Nasadit 
ruč.pohon 
einsetzen 

Stlačit páku brzdy 

Ruční pohon a páka brzdy 

 

Situace 2 – Obsazená plošina se nenachází poblíž některé zastávky 
 
 
 Je bezpodmínečně nutné, aby níže uvedené postupy prováděly dvě osoby, 

přičemž jedna z nich musí být zaškolená! Pokud bude k dispozici pouze jedna 
osoba, je třeba postupovat dle pokynů v předcházejí kapitole - Situace 1, tj. je třeba 
ručním pohonem dojet do některé ze zastávek.  

 
Poznámka: Hlavní vypínač se nachází na levé boční               
                  straně svislé stěny plošiny. 
 
1. Vypněte hlavní vypínač. 
2. Nasaďte ruční pohon, el. pohon plošiny                                                          je 

nyní blokován. 
3. Stlačte páku brzdy. 
4. Otáčejte ručním pohonem, současně s 

tím držte stlačenou páku ručního  
odbrzdění. Směr otáčení je vyznačen 
na ručním pohonu. Vždy otáčet v tom 
směru, ve kterém dojedete nejrychleji 
do požadovaného cíle. Otáčejte ručním 
pohonem dokud se plošina nedostane 
na podestu nebo popř. nad vodorovný 
úsek schodiště.                        . 
 

5. Nouzově odjistit závoru: Aby bylo 
možno otevřít závoru mimo zastávku je 
třeba bariéru nouzově odjistit. Je třeba 
dbát na to, aby byla odjištěna a 
zvednuta pouze závora na straně 
stoupání dráhy. Pokud by byla 
zvednuta i závora na straně klesání 
dráhy, vzniklo by tím nebezpečí pádu 
ze schodiště. Podrobný popis 
nouzového odjištění je uveden v 
následující kapitole.  

Na straně 
stoupání  dráhy 
nouzově odjistit a 
zvednout závoru 

Vypnout (pol.0)  
hlavní vypínač 
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6. Nyní může být osoba vyzvednuta z 
plošiny . 

 
POZOR: Uvolnění a vyzvednutí osoby 
smí provádět pouze dvě osoby!  
                

7. Pokud se jedná o manuální plošinu, lze 
obvyklým způsobem spustit závoru a 
následně zvednout podlahu.                        

 
8. U automatické plošiny je třeba nejdříve 

spustit závoru a poté ručně zvednout 
podlahu a mechanicky  (např. zámkem)  
zajistit proti pádu. 

 
9. Zavolejte servisní oddělení! 
 
 
 

Podlahu 
zvednout  
a zajistit! 

Osobu na vozíku 
smí uvolňovat 

pouze dvě osoby 
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Páky pro odjištění 
závory se nacházejí 
na zadní straně svislé 
stěny plošiny! 

Páka pro odjištění závory na 
straně stoupání dráhy je 

RUDĚ označena! 

Nouzové odjištění 
 
Aby bylo možno odjistit závoru mimo zastávku, 
je třeba stlačit příslušnou páku nacházející se 
na zadní straně svislé stěny plošiny, přibližně 
ve středu mezi oběma trubkami dráhy. 
 
Na vedlejším obrázku je pozice pák vyznačena.  
 
 
 
 
 
 

 
Pozor: 

 
Je třeba stlačit pouze rudě označenou 
páku odjištění závory, tzn. tímto je 
zajištěno, že lze odjistit a zvednout 
pouze bariéru na straně stoupání 
dráhy. 

 
Stlačte rudě označenou páku odjištění závory a 
ručně mírným tlakem zvedněte bariéru na 
straně stoupání dráhy.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nikdy nestláčejte neoznačenou páku 
odjištění závory – jinak by byla 
odjištěna závora na straně klesání 
dráhy a tím by vzniklo nebezpečí 
pádu!  

 Páka pro odjištění závory na 
straně stoupání dráhy je 

RUDĚ označena! 
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TECHNICKÝ POPIS PLOŠINY 
 

Řídící jednotka plošiny 
 
Deska řízení plošiny tvoří základ řídícího systému plošiny. Řídící jednotka (ŘJ) přijímá 
veškeré příkazy, které  zpracuje a vyhodnotí a následně provádí odpovídající akce. 
K tomu patří např. monitorování spínačů hlavního bezpečnostního obvodu, spínačů v 
obvodech směru jízdy, stavů relé a elektronických prvků, hodnoty odebíraných proudů, 
napětí atd., tak aby byl zaručen bezpečný provoz plošiny. Pokud se během provozu 
vyskytnou nějaké poruchové stavy, objeví se na displeji příslušné chybové hlášení. 
Rovněž jsou na displeji zobrazovány nápovědy pro uživatele plošiny. 
 
 
Řízení hlavního pohonu jízdy 
 
Jednotlivé polohy podlahy a bariér a jim odpovídající stav spínačů S11x v zadní stěně 
plošiny jsou zobrazeny v kapitole Polohové spínače na plošině. 
Povely k jízdě mohou být vydány buď z plošinového ovládače nebo z dálkových rádiových 
ovládačů. Povely k ovládání z plošinového ovládače mají přednost před ovládáním z 
dálkových radiových ovládačů. 
Bude-li vydán povel k jízdě z plošinového a jsou-li splněny základní podmínky pro jízdu z 
plošinového ovládače tj. podlaha je otevřená (vodorovně) a bariéry jsou zavřeny (ve 
vodorovné poloze), může být zahájena spínací sekvence hlavního pohonu. 
Jízda z dálkových radiových ovládačů je dle navolení způsobu řízení v položce menu 
“Speciální funkce - jízda se spuštěnou podlahou“ umožněna buď pouze se zvednutou 
(zavřenou) podlahou, což je standardní způsob, nebo je umožněna po aktivaci funkce jízdy 
se spuštěnou podlahou i jízda s otevřenou podlahou.Tlačítka jízdy na dálkových 
ovládačích se pak chovají obdobně jako ovládače jízdy na plošině. 
Řízení  motoru pohonu je navrženo pomocí  hlavního relé KH a PWM regulace s reverzací 
chodu a brzděním při zastavení. Brzda motoru je ovládána pomocí relé KH a relé brzdy 
KBR. Před každým rozjezdem plošiny proběhne  kontrola stavu relé a řídících obvodů 
pohonu. Pokud proběhne kontrola v pořádku, je zahájena spínací sekvence motoru s 
brzdou v opačném případě se zobrazí příslušná poruchová signalizace na displeji. 
Během jízdy je monitorován odebíraný proud hlavního motoru a po překročení nastavené 
hranice dojde vypnutí motoru pomocí elektronické nadproudové ochrany. Další pohyb 
plošiny je možný po uvolnění ovládače a jeho opětovném stlačení tj. až po přerušení 
signálu a opětovném příjmu signálu z nástěnného ovládače resp. plošinového ovládače. 
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Řízení aktuátoru plošiny u automatické plošiny 
 
Jednotlivé polohy podlahy a bariér jsou zobrazeny v kapitole Polohové spínače na plošině. 
Při ovládání podlahy a závor z nástěnných ovládačů pomocí rádiového signálu, tj. ovládací 
tlačítka pro zvedání/zavírání a spouštění/otevírání podlahy, dochází pomocí relé k 
otevírání resp. zavírání podlahy pomocí aktuátoru podlahy M2. Pohyb aktuátoru je omezen 
v krajních polohám příslušnými koncovými spínači. Otevírání podlahy resp. závor je možné 
pouze v příslušné zastávce. Zavřít podlahu je možno i mimo zastávku. Pohyb podlahy je 
blokováno rozepnutím jakéhokoliv spínače hlavního havarijního obvodu, spouštění 
podlahy pak i ativováním/stlačení citlivého dna. Během pohybu aktuátoru je monitorován 
odebíraný proud a po překročení nastavené hranice dojde k zastavení pohybu aktuátoru, 
nadproudová ochrana působí jako elektronický koncový spínač. Další pohyb aktuátoru je 
možný po uvolnění tlačítka a jeho opětovném stlačení tj. až po přerušení signálu a 
opětovném příjmu signálu z nástěnného ovládače resp. plošinového ovládače.  
 
Nestandardní stavy 
 
V následujích odstavcích je popsáno chování řídící jednotky při některých nestandardních 
stavech. 
Pokud během spouštění bariér zůstane rozepnutý spínač S11U=0 (signalizující zvednutou 
polohu bariér), může plošina  po uzavření závor pokračovat v pohybu, nebude však 
následně možné elektricky otevřít bariéry, budou muset být otevřeny nouzově manuálně, 
podrobný popis je uveden v kapitole Vyprošťování osob.  
 
Pokud během jízdy dojde u automaticé plošiny k posunutí centrální kulisy, kdy S11M=0, 
plošina zastaví, na displeji se zobrazí havarijní hlášení „BARIERY NEUZAVR.“ - bariéry 
neuzavřeny. Pokud je stále stlačeno tlačítko jízdy, řídící jednotka vydá povel k pohybu 
aktuátoru podlahy a následnému dovření závor. Pokud se tak stane, plošina se znovu 
rozjede. 
 
Pokud rozepne spínač S11O=0 během jízdy mimo zastávku a jsou splněny ostatní 
podmínky pro jízdu z plošinového ovládače, je umožněna jízda do zastávky. Po dojezdu se 
pak zobrazí havarijní hlášení „PODL.NEDEF.POL“ nedefinovaná poloha podlahy. 
 
Jsou-li současně rozepnuty koncové spínače S27=0 a S28=0 (popř. S29=0), plošina stojí v 
zastávce, je blokována jízda v obou směrech jak z ovládače na plošině tak i z nástěnných 
ovládačů,  při povelu k jízdě se otevírají bariéry, po plném otevření pak již nelze bariéry z 
plošinového ovládače zavřít - zůstávají otevřeny. Zavírání i otevírání podlahy z nástěnných 
ovládačů pomocí příslušnách tlačítek nebude blokováno. Na displeji je zobrazeno 
poruchové hlášení „NEDEF. STANICE“.             
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Polohové spínače na plošině 
 
Na následujícím schématu jsou zobrazeny  stavy polohových spínačů a s nimi 
souvisejících LED na řídící jednotce, v závislosti na poloze podlahy plošiny a bariér. 
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Pohon 
 
(Upevněn na zadní straně svislé stěny plošiny) 

 
 1. Převodovka 
 2. Motor 
 3. Kolo ručního pohonu 
 4. Páka ručního odbrždění 
 5. Dolní trubka dráhy 
  (= ozubená tyč) 
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Elektrické schema – připojení koncových prvků 
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 INSTALOVÁNÍ PLOŠINY 
 
 

Instalace a montáž 
 
Veškeré instalační a montážní práce smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaná 
montážní organizace. 
 
V opačném případě nebude možno zařízení provozovat a výrobce popř. dodavatel 
nepřebírá žádnou zodpovědnost za případně vzniklé škody. 
 
Rovněž neoprávněné zásahy do zařízení popř. přestavba zařízení vedou ke zrušení 
povolení k provozu zařízení. 
 

Demontáž 
 
Kompletní demontáž zařízení smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaná montážní 
organizace. 
 
V opačném případě výrobce popř. dodavatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případně 
vzniklé škody. 
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POVINNOSTI PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ 
 
 

Dříve než bude zařízení uvedeno do trvalého provozu, je třeba provést 
veškeré potřebné zkoušky. Dále musí být seznámeny s obsluhou a 
zaškoleny příslušné osoby. O všech těchto úkonech musí být proveden 
písemný zápis. 
 
Je třeba dbát na to, aby kromě uživatele byla vždy k dispozici ještě další 
zaškolená osoba. Aby bylo zajištěno bezproblémové uvolnění osoby z 
plošiny (např. při poruše zařízení), musí být tato osoba vždy v dosahu. 
 
Doporučujeme mít při sobě během užívání plošiny mobilní telefon. 
Je-li přivolána pomoc zvenčí (např. pomocí telefonu), je nutno zajistit volný přístup 
těchto osob k zařízení. 
 
Pokud je pro přivolání pomoci instalováno zařízení nouzového hlášení, je třeba 
pravidelně, min. jednou týdně toto zařízení přezkoušet.  
 
Provozovatel musí zařízení udržovat v bezvadném stavu a zajišťovat pravidelnou 
údržbu. Proto doporučujeme již při předávání a uvádění zařízení do provozu, zajistit si 
pravidelné servisní prohlídky. 
 
Veškeré servisí práce smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaná servisní 
organizace.  
 
Zařízení smí být používáno pouze k účelům k tomu určeným. 
 
Veškerou dokumentaci od plošiny uložte na vhodném místě, volně přístupném všem 
povolaným osobám. 
 
Je nutno vždy zajistit volný přístup do budovy a k šikmé schodišťové plošině, 
zejména při nouzových stavech, při provádění servisních prací, při inspekčních 
kontrolách apod. 
  
O jakýchkoliv problémech popř. nouzových stavech informujte výrobce nebo smluvní 
servisní organizaci. Rovněž sdělte veškeré změny v budově a na zařízení, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečný provoz plošiny. 
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ÚDRŽBA 
 
Pravidelná udržba celého zařízení je zvláště důležitá. Minimální intervaly servisních 
prohlídek (platí i při minimálním používání plošiny): 

 1. servisní prohlídka cca po 6 měsících od uvedení do provozu. 

 Další prohlídky minimálně jednou ročně. Při častějším používání i v kratších 
intervalech. 

 
Doporučujeme zajistit si u výrobce nebo u smluvní servisní organizace pravidelné servisní 
prohlídky. 
  
 

UPOZORNĚNÍ !!! 
Pokud nebudou u konkrétního zařízení v souladu s platnými normami a předpisy 
předepsány pravidelné kontroly prováděné pracovníky TÜV nebo jinými 
autorizovanými osobami, je třeba  např. v rámci servisní prohlídky minimálně jednou 
ročně přezkoušet veškeré bezpečnostní a funkční prvky plošiny. V opačném případě 
výrobce popř. dodavatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případně vzniklé škody a 
uživateli zaniká nárok bezplatné záruční opravy. 
 

 

Kontrola a ošetřování 
Kontrolujte pravidelně, minimálně jednou týdně následující body u Vaší plošiny: 
 
1. Plošina se nesmí rozjet, dokud jsou nájezdy spuštěny dolů, popř. jsou-li zvednuty 

závory.  
2. Závory nesmí být možno otevřít během jízdy (přezkoušet uprostřed dráhy).   
3. Během jízdy musí být nájezdy zvednuty a závory spuštěny. Narazí-li některý ze 

zvednutých nájezdů, bezpečnostní lišty nebo kryty na překážku, musí plošina okamžitě 
zastavit. Pokud dojde během jízdy dolů ke kontaktu bezpečnostního dna s překážkou, 
musí plošina neprodleně zastavit. Propojovací táhla mezi nájezdy a mechanismem 
uvnitř svislé stěny plošiny musí být v bezvadném stavu.  

4. V zastávce musí plošina automaticky zastavit. 
5. Poté, co přestanete působit na ovládač směru jízdy, musí se okamžitě aktivovat 

elektrická brzda a plošina musí bez dlouhého dojezdu zastavit. 
6. Zmačknutím nouzového STOP-tlačítka musí být celé zařízení uvedeno mimo provoz. 
7. Je-li instalováno nouzové hlášení, musí být vždy funční. 
8. Čistěte dráhu v pravidelných intervalech od prachu a jiného znečištění. 
9. Musí být zajištěn volný přístup k hlavnímu vypínači a k nouzovému pohonu. 
 
K čištění celého zařízení stačí vlhký hadřík a běžné neabrazivní domácí čistící prostředky. 
 
 Ostatní práce smí provádět pouze zaškolení pracovníci výrobce zařízení nebo 

autorizované servisní organizace! 
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PŘÍLOHY 
 
 

- Vyobrazení typového štítku umístěného na plošině 
- Zástavbový výkres šikmé schodišťové plošiny 

 
- Servisní list 
- Zkouška po ukončení montáže 
- Předávací protokol 
- Záruční list 

 
 
Nosnost, sériové číslo a rok výroby se vyplňují na každý štítek individuálně 
 

 


