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1 INTRODUCERE ŞI CARACTERISTICI CHEIE 
 

Felicitări! 

Dorim să vă felicităm pentru achiziţionarea transportorului motorizat de urcare a 
scărilor de tipul LIFTKAR HD. 

Aţi ales un dispozitiv special proiectat pentru transportul greutăţilor de până la 330 kg, 
care utilizează o tehnologie de urcare a scărilor de ultimă oră, pentru abordarea 
diferitor tipuri de trepte şi scări într-un mod sigur şi eficient. 

Tehnologia folosită la dezvoltarea transportorului LIFTKAR HD se axează în special 
pe uşurinţa folosirii şi pe siguranţa utilizatorului. 

Caracteristici cheie: 

Două butoane SUS / JOS – unul în partea stângă şi celălalt în partea dreaptă a 
ghidonului – pentru uşurinţa manipulării. Ideal atât pentru stângaci, cât şi pentru 
dreptaci. 

Sistemul de frânare automat, care asigură oprirea în siguranţă a roţilor la marginea 
fiecărei trepte, începând din momentul pornirii unităţii. 

Protecţie optimă împotriva impactului cu roţile de sprijin, asigurată de un cuplaj 
mecanic, lubrifiat. 

Sistemul electronic de protecţie suplimentar împiedică deteriorarea provocată de 
supraîncărcare. 

2 viteze de urcare şi două moduri de funcţionare (modul cu o singură treaptă şi 
modul continuu) pentru adaptarea perfectă la modul în care doriţi să îl utilizaţi. 

Performanţă excelentă pe scări în spirală. 

1.1. Instrucţiuni generale privind siguranţa 

▪ Asiguraţi-vă că nu se află persoane sub încărcătură. 

▪ Asiguraţi întotdeauna încărcătura cu cureaua de siguranţă prevăzută. 

▪ Purtaţi întotdeauna încălţăminte care nu alunecă. Unele trepte pot fi foarte netede. 

▪ Purtaţi întotdeauna încălţăminte cu vârf din oţel. 

▪ Liftkar poate fi utilizat doar de personal calificat. 

▪ Nu manevraţi mecanismul de transport al unităţii cu mâinile. 

▪ Înainte de a începe, planificaţi fiecare transport pe scări în funcţie de situaţie. 

▪ Scoateţi întotdeauna blocul bateriilor înainte de a depozita căruciorul, în primul 
rând pentru ca dispozitivul să nu poată fi pornit din greşeală în timpul transportului 
şi, în al doilea rând, deoarece LIFTKAR este cu 4 kg mai uşor fără baterii. 
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1.2 Caracteristici de siguranţă din fabrică (în funcţie de model) 
 

 

Modelul Fold: 
 

▪ De fiecare dată când utilizaţi căruciorul pentru urcarea scărilor, asiguraţi-vă că 
pârghia de decuplare rapidă (Figura 2, pagina 7) de pe mânere este bine fixată. 
Trebuie să puteţi înclina încărcătura stând în picioare, fără ajutor. Poziţia 
secţiunii mânerului faţă de cadru nu trebuie modificată. 

 
Modelul Dolly: 

 
▪ Figura A ilustrează sistemul de protecţie în poziţia pliată. 
▪ Figura B ilustrează sistemul de protecţie în poziţia extinsă. Braţul pliabil trebuie 

să se afle în unghiul potrivit faţă de sistemul de protecţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ De fiecare dată înainte de urcarea căruciorului, asiguraţi-vă că sistemul de 
protecţie este pliat în mod corespunzător (pliat, Figura D). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Important: 
Nu utilizaţi sistemul de protecţie în poziţia extinsă în timp ce utilizaţi căruciorul pe 
scări. 

 

 

 

 

 

Figura A Figura B 

Braţ 
pliabil 

Sistem de 
protecţie 

Braţ pliabil 

Sistem de protecţie 

Figura C: plierea Figura D: sistem de suport pliat 
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1.3  Specificaţii tehnice pentru modelele LIFTKAR HD 

 

 

 

Uni – Fold - Dolly 

Capacitate de încărcare 330 kg 

Viteza maximă de urcare la încărcare maximă 9-10 trepte/min 

Înălţimea maximă a treptelor 210mm 
 

 

 

Model 
Greutate  
(incl. bloc baterii) 

HD UNI 38kg 

HD-Fold 39kg 

HD-Dolly 44kg 

HD-Fold-Dolly 45kg 
 

 

 

 

 

 

1.4. Specificaţii tehnice ale bateriei cu schimbare rapidă 

 

Siguranţă:   siguranţă internă contra arderii (30 Amp) 

Contact încărcare:  mufă DC diam. 2,1 x 9,5 mm 

Greutatea bateriei:  4 kg 

Capacitate:   5 Ah 

Tensiune:   24 VDC (2x 12 VDC – 5 Ah) 

Tip baterie:  celulă gel din plumb cu protecţie contra scurgerii, care nu 
necesită întreţinere (aprobată de Departamentul 
Transportului (DOT) şi de Asociaţia Internaţională de 
Transport Aerian IATA) 
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2. Caracteristici comandă 

 

2.1. Modelul UNI 

 

 

 

 
Figura 1 

Butoane SUS/JOS 

Unitate de comandă 

Bloc baterii cu 
schimbare rapidă 

Roţi 
principale 

Mânere 

Mecanism 
de urcare 
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2.2. Modelul Fold 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Mânere 

Butoane SUS/JOS 
 

Unitate de 
comandă 
 

Bloc baterii cu 
schimbare rapidă 

Roţi 
principale 

Decuplare 
rapidă 

Mecanism 
de urcare 
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2.3. Modelul Dolly 

 

 

 

 
 

Figura 3 

 

Bloc baterii cu 
schimbare rapidă 

Unitate de 
comandă 
 

Butoane SUS/JOS 

Mânere 

Roţi 
principale 

Sistem de 
protecţie 

Mecanism 
de urcare 
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2.4. Modelul Fold Dolly 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 4 
 

Butoane SUS/JOS Unitate de 
comandă 

Mânere 

Bloc baterii cu 
schimbare rapidă 

Sistem de 
protecţie 

Roţi 
principale 

Mecanism 
de urcare 
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2.5. Unitatea de comandă 

 

 

 

 
 

 (Figura 5) 
 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. Comutator PORNIT/OPRIT şi comutator multifuncţional mod cu o 
singură treaptă/continuu (P) 

▪ Căruciorul LIFTKAR este gata de utilizare după pornirea blocului de baterii 
(comutatorul PORNIT/OPRIT [ON/OFF] de pe blocul de alimentare) şi apăsarea 
scurtă a butonului P. Acest lucru este confirmat de aprinderea luminii verzi pe 
monitorul LED de pe unitatea de comandă. Căruciorul se află în modul cu o 
singură treaptă. 

▪ Dacă apăsaţi scurt butonul „P” încă o dată, unitatea trece în modul continuu. Acest 
lucru este indicat prin aprinderea intermitentă a ledurilor verzi. 

▪ Dacă ţineţi apăsat butonul mai mult de 3 secunde, căruciorul LIFTKAR se opreşte. 

 

2.5.2. Monitor LED 

▪ Lumina verde aprinsă: LIFTKAR se află în modul cu o singură treaptă. Apăsând 
unul din butoanele SUS/JOS (vezi figura 6, pagina 12), căruciorul începe să se 
mişte. Unitatea se opreşte automat la finalul unui ciclu de urcare (urcarea sau 
coborârea căruciorului cu câte o treaptă odată). 

 

LED 

Comutator 
multifuncţional 

PORNIT/OPRIT P 

Selector de viteze 
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IMPORTANT: Ţineţi apăsat butonul SUS/JOS în modul cu o singură treaptă până 
ce LIFTKAR ajunge la următoarea treaptă şi se opreşte automat, apoi eliberaţi 
butonul. Dacă apăsaţi butonul din nou, LIFTKAR porneşte următorul ciclu de 
mişcare. Dacă butonul este eliberat din greşeală în timpul unui ciclu, pur şi simplu 
apăsaţi din nou butonul SUS/JOS, pentru continuarea mişcării. Căruciorul Liftkar 
continuă să funcţioneze până ce ajunge la finalul ciclului şi se opreşte automat. Prin 
eliberarea şi apăsarea din nou a butonului, este iniţiat următorul ciclu de urcare. 

▪ Lumină verde intermitentă: Căruciorul LIFTKAR se află în modul continuu. 
Pentru utilizatorii cu multă experienţă, căruciorul începe să urce în momentul în 
care este apăsat butonul SUS/JOS şi se opreşte doar după eliberarea acestui 
buton. 

▪ Lumină roşie intermitentă: Căruciorul LIFTKAR este supraîncărcat. (Ledul 
luminează intermitent aproximativ 3 secunde şi apoi se stinge – vezi, de 
asemenea, capitolul Modul de funcţionare [4.2.1.], pagina 15) 

▪ Aprinderea alternativă a luminii roşii şi verzi: blocul de baterii se descarcă şi 
trebuie încărcat de urgenţă. Căruciorul va reuşi cu siguranţă să urce încă un set 
de trepte, însă este indicat să coborâţi scările şi, fie să schimbaţi bateria, fie să o 
reîncărcaţi cu ajutorul încărcătorului de încărcare rapidă pus la dispoziţie. De 
asemenea, o alarmă integrată va emite un semnal sonor, pentru a indica faptul 
că bateria este descărcată. Frecvenţa semnalului sonor creşte în intensitate cu 
cât nivelul bateriei este mai scăzut. 

 

2.5.3. Comutator viteze 

Utilizaţi comutatorul de viteze pentru a selecta o viteză mai mare sau mai mică de 
urcare. 
(Figura 5, pagina 10) 

 
Pentru începători, încărcături grele şi situaţii dificile este recomandat modul de 
viteză mai mică sau cu o singură treaptă. 
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2.6. Butonul SUS/JOS de pe mâner 

Prevăzut cu comutatoare SUS/JOS amplasate în stânga şi în dreapta mânerului  

(Figura 6), acest dispozitiv este ideal atât pentru stângaci cât şi pentru dreptaci. 

 

 

 Figura 6 (buton SUS/JOS) 

JOS 

SUS 

Comutatoare 
SUS/JOS 
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2.7. Comutatorul principal 

Comutatorul principal este amplasat pe blocul de baterii cu schimbare rapidă. 
Alimentarea cu curent a unităţii poate fi întreruptă în siguranţă de la comutatorul 
principal (Figura E). 

 

 

 

 

  

 

2.8. Oprirea  

Dispozitivul poate fi oprit în următoarele moduri: 

• Prin scoaterea blocului de baterii cu schimbare rapidă (vezi capitolul 3). 

• De la comutatorul principal de pe blocul de baterii cu schimbare rapidă (vezi 
figura E, 2.7). 

• Ţinând apăsat comutatorul multifuncţional P mai mult de 3 secunde. 

• Neutilizarea unităţii o perioadă de timp: LIFTKAR se opreşte automat după 10 
minute. 

 

 

 

Utilizarea comutatorului principal sau scoaterea blocului de baterii este mult 
mai sigură decât oprirea unităţii de la comutatorul P sau permiterea opririi 
automate a unităţii, deoarece comutatorul P poate fi cu uşurinţă acţionat 
necorespunzător, cauzând pornirea acesteia. 

Figura E 

Înainte de ambalarea unităţii, comutaţi întotdeauna comutatorul principal 
de pe blocul bateriilor în poziţia oprit. 
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3.     Montarea şi scoaterea blocului de baterii cu schimbare 
rapidă 

3.1. Montarea blocului de baterii 

• Aşezaţi mai întâi colţul A în cârligul B. 

• Apăsaţi uşor blocul de baterii înainte, rapid. Blocul de baterii se aşează la locul său. 

• Comutaţi comutatorul de pe blocul de baterii în poziţia PORNIT: căruciorul dvs. 
LIFTKAR este gata de funcţionare. 

 

 

3.2. Scoaterea blocului de baterii 

Ridicaţi blocul de baterii brusc în sus şi acesta se va decupla automat. 

 

Declicuri  
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4. Mod de utilizare 
 

4.1. Urcarea scărilor 

Montaţi blocul de baterii, comutaţi întrerupătorul principal în poziţia PORNIT, apoi 
apăsaţi scurt pe comutatorul multifuncţional P, până ce lumina de pe monitorul LED  
devine complet verde (pentru modul cu o singură treaptă, consultaţi capitolul 2.5.1.), 
sau pâlpâie verde (modul continuu). 

Căruciorul LIFTKAR este gata acum de utilizare. 

Prin apăsarea unuia dintre butoanele Q SUS/JOS (Figura 6, pagina 12, din stânga şi 
din dreapta mânerului, cu săgeata orientată în sus spre operator), braţul de ridicare 
începe să se deplaseze împreună cu roţile de sprijin, ridicând căruciorul pe 
următoarea treaptă. Ciclul se repetă până ce butonul este eliberat (modul continuu, 
lumina de pe monitorul LED pâlpâie verde). În modul cu o singură treaptă, căruciorul 
se opreşte în momentul în care roţile principale ajung la următoarea treaptă. 

Important: 
În momentul în care roţile principale au ajuns pe următoarea treaptă, 
îndepărtaţi întotdeauna unitatea de la marginea treptei şi atingeţi următoarea 
treaptă. 

4.2. Coborârea scărilor 

Montaţi blocul de baterii, comutaţi întrerupătorul principal în poziţia PORNIT, apoi 
apăsaţi scurt pe comutatorul multifuncţional P, până ce lumina de pe monitorul LED  
devine complet verde (pentru modul cu o singură treaptă, consultaţi capitolul 2.5.1.), 
sau pâlpâie verde (modul continuu). 

Căruciorul LIFTKAR este gata acum de utilizare. 

Prin apăsarea unuia dintre butoanele Q SUS/JOS (Figura 6, pagina 12, din stânga şi 
din dreapta mânerului, cu săgeata orientată în sus spre operator), braţul de ridicare 
începe să se deplaseze împreună cu roţile de sprijin, coborând căruciorul pe 
următoarea treaptă. Ciclul se repetă până ce butonul este eliberat (modul continuu, 
lumina de pe monitorul LED pâlpâie verde). În modul cu o singură treaptă, căruciorul 
LIFTKAR se opreşte în momentul în care roţile principale ajung la următoarea treaptă. 

 

 

 

  4.2.1. Supraîncărcarea 

În cazul supraîncărcării unităţii, motorul se opreşte, iar lumina de pe monitorul LED 
pâlpâie roşie timp de 3 secunde înainte de a se stinge. Unitatea trebuie pornită din 
nou. 

În cazul în care bateriile se descarcă, semnalul de supraîncărcare va fi afişat 
chiar şi pentru sarcinile sub capacitatea specificată. 

Important: 
În momentul în care roţile principale ajung pe treaptă, împingeţi 
întotdeauna căruciorul Liftkar până la marginea următoarei trepte. Roţile 
de frânare vor opri căruciorul Liftkar pe marginea treptei. 
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4.2.2.  Căruciorul LIFTKAR nu este un covor de cauciuc! 

 

Nu aruncaţi niciodată încărcătura în cărucior! Vă recomandăm să evitaţi acest tip de 
încărcare, deoarece provoacă uzură puternică şi poate deteriora unitatea de comandă 
a căruciorului LIFTKAR, datorită vibraţiilor. 

4.2.3.  Nu urcaţi căruciorul înclinat peste borduri  

Treceţi întotdeauna peste borduri sau margini astfel încât ambele roţi să fie simultan în 
contact cu marginea. Evitaţi astfel deteriorarea unităţii de comandă. 

4.2.4.  Utilizarea căruciorului pe scări în spirală 

 
Atunci când utilizaţi căruciorul pe scări în spirală, vă rugăm să respectaţi următoarele: 
 
La urcare, căruciorul LIFTKAR se deplasează înspre interior, astfel că: 
Pentru urcare, porniţi dinspre exteriorul scării. 
 
La coborâre, căruciorul LIFTKAR se deplasează înspre exterior, astfel că: 
Pentru coborâre, porniţi dinspre interiorul scării. 
 

Dacă începeţi deplasarea prea aproape de balustradă/perete, înclinaţi unitatea în 
lateral în sens invers (pe o platformă sau o treaptă mai lată, dacă este posibil) şi 
începeţi din nou mişcarea, întru-un unghi mai ascuţit. 

 

 

5. Modul de funcţionare al sistemului de frânare la margini al 
căruciorului LIFTKAR: 

 

5.1. Activarea sistemului: 

Sistemul de frânare la margini se activează automat în momentul în care căruciorul  
LIFTKAR este pornit de la comutatorul „PORNIT/OPRIT” (Figura 5, pagina 10). În acest 
fel saboţii de frână din interiorul jantelor roţilor principale blochează roţile principale, în 
momentul în care căruciorul  ajunge la marginea unei trepte. Frânele sunt eliberate 
mecanic în momentul în care roţile principale ajung în contact cu următoarea treaptă. 
Sistemul de frânare rămâne activ şi se declanşează automat în momentul în care roţile 
principale ajung în contact cu marginea următoarei trepte. 
 

5.2. Dezactivarea şi blocarea sistemului de frânare la margini: 

Sistemul de frânare la margini se blochează, dacă căruciorul LIFTKAR este oprit de la 
comutatorul „PORNIT/OPRIT” (Figura 5, pagina 10 – ledul verde nu mai este verde, nici 
nu mai luminează intermitent), iar unitatea este parcată pe platforma de jos. 
Prin urmare, căruciorul LIFTKAR nu se ca mai opreşti automat la marginea unei trepte. 
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OBS.: 
Este bine să dezactivaţi sistemul de frânare pe teren denivelat, întrucât 
protuberanţele sau găurile din sol pot duce la oprirea roţilor principale, dacă una 
sau ambele frâne la margini sunt activate. 
 
IMPORTANT: 

 
Asiguraţi-vă că sistemul este pornit din nou, înainte de a începe deplasarea în jos 
pe următoarea treaptă. 
Acest lucru este indicat de schimbarea ledului în verde sau verde intermitent (vezi 
capitolul 2.5.1. pentru modurile de utilizare). Numai în acest moment sistemul de 
frânare este activat. 

 

5.3. Oprirea automată după o perioadă prelungită de nefuncţionare 
 

Vă rugăm să reţineţi că LIFTKAR se opreşte automat după aproximativ 10 minute, pentru 
a economisi viaţa bateriilor, dacă nu este apăsat butonul SUS/JOS). Sistemul de frânare 
la margini este, de asemenea, dezactivat (cu condiţia ca unitatea să fie parcată pe 
platforma de jos). 
 

IMPORTANT: 
 

Verificaţi întotdeauna statutul ledului, atunci când începeţi să mişcaţi căruciorul 
după o pauză (ledul trebuie să fie verde sau să pâlpâie verde). Numai atunci 
sistemul de frânare la margini este acţionat. 

 
 

OBS.: 
 

Trebuie să mă asigur că sistemul de frânare la margini este activat la fiecare 
treaptă? 
Nu, trebuie doar să vă apropiaţi de marginea treptei. 

Regula lăţimii palmei: Este suficient să poziţionaţi căruciorul LIFTKAR la o 
distanţă de aproximativ o palmă de marginea treptei (distanţa dintre punctul de 
contact al roţilor principale cu treapta şi marginea treptei, adică aprox. 7 – 8 cm). 
Acum puteţi iniţia următorul ciclu de ridicare, iar căruciorul LIFTKAR va ajunge în 
siguranţă pe următoarea treaptă. 
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5.4 Testarea sistemului de frânare la margini de trepte  
 
 

Funcţionarea corectă a sistemului de frânare la marginile treptelor este esenţială pentru 
utilizarea în siguranţă a căruciorului de marfă. 
 
Prin urmare, este esenţial să verificaţi funcţionarea sistemului de frânare la marginile 
treptelor de fiecare dată înainte de a folosi căruciorul. 
 
 
1) Verificaţi sistemul de frânare la marginile treptelor (fără încărcătură): 
 

a) Înclinaţi căruciorul LIFTKAR înapoi până ce ajunge la un unghi de aprox. 45°. (Foto 1) 
b) Porniţi căruciorul, apăsând comutatorul principal. 
c) Când împingeţi căruciorul LIFTKAR în faţă, sistemul de frânare la marginile treptelor 
trebuie să se activeze pentru a frâna/opri roţile principale. 
d) Dacă frânele nu se activează uniform (frânare inegală asupra roţii stângi şi drepte), nu 

utilizaţi căruciorul LIFTKAR pentru urcarea scărilor, până ce acesta nu este verificat de un 
tehnician Sano. 

 

Imaginea 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ca. 45° 
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6. Încărcarea bateriilor cu schimbare rapidă 

Celulele gel cu plumb din interiorul blocului de baterii nu necesită întreţinere, sunt 
etanşe la gaz şi reîncărcabile. Durata lor de viaţă depinde în mare măsură de ciclurile 
de încărcare/descărcare. De exemplu, este posibilă descărcarea parţială a bateriilor 
cu plumb de 1000 de ori, exploatând de peste 200 de ori capacitatea completă a 
bateriei, cu condiţia ca aceasta să nu fie niciodată descărcată complet. 

▪ Evitaţi descărcarea completă a bateriei. Încărcaţi bateriile cât mai des posibil. 

▪ Bateriile cu plumb pot să se descarce singure. Prin urmare, este nevoie să reîncărcaţi 
blocul de baterii cu schimbare rapidă la 3 săptămâni, chiar dacă nu a fost utilizat. 

▪ Încărcătorul furnizat comută automat la încărcarea de compensare, astfel încât 
supraîncărcarea bateriei nu este posibilă. 

▪ Nu lăsaţi bateriile descărcate complet sau pe jumătate. Încărcaţi întotdeauna bateria 
imediat. 

▪ Dacă bateriile au fost deteriorate, acestea pot fi înlocuite în orice atelier mecanic 
cunoscut. Bateriile cu plumb vechi sunt complet reciclabile şi nu vor fi aruncate. 

▪ Temperatura ideală de încărcare este între 20 şi 25° C. Temperaturile prea scăzute 
sau prea ridicate vor afecta capacitatea bateriei. 

Dacă bateriile nu sunt complet încărcate sau pierd brusc sarcina, viteza 
căruciorului LIFTKAR va fi încetinită, şi, în acelaşi timp, va fi redusă şi 
capacitatea acestuia. Acest lucru înseamnă că s-ar putea să apară afişajul de 
suprasarcină chiar şi la o încărcătură relativ redusă. Vezi Modul de Utilizare 

[4.2.1] 
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6.1. Încărcătorul 

 
Încărcătorul furnizat este extrem de puternic datorită unui sistem automat bifazic şi a unei 
tehnologii digitale de comandă. Prima fază este pentru încărcare rapidă, iar a doua este 
pentru menţinerea sarcinii electrice. Puteţi verifica dacă bateriile sunt încărcate sau nu. 
Este prevăzut cu un ecran LCD clar şi un adaptor mobil pentru priză. 
 
 

6.1.1. Testarea blocului de baterii 

 
Pur şi simplu conectaţi încărcătorul la blocul de baterii (fără ca încărcătorul să fie introdus în 
priză) 
După aproximativ 9 secunde este afişat unul din următoarele rezultate ale testelor (tensiune 
statică a blocului de baterii) 
 
 

 

  100% - complet încărcat  bateriile sunt gate de utilizare 

  80 % 

  50% 

  20%    bateriile trebuie încărcate 

  0% - complet descărcat   
 
 
 
 
 

6.1.2. Încărcarea 

 
 
1. Conectaţi încărcătorul la blocul de baterii 
2. Este afişată tensiunea statică a bateriei 
3.  Introduceţi încărcătorul în priză 
4. Începe procedura de încărcare 

 
 

Statutul de încărcare a bateriei este indicat de barele care luminează intermitent: 
 
 

  complet încărcat, 100 % 

  aprox. 80 % 

  aprox. 50 % 

  0-20% 
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Încărcare de compensare 
 
 
 

 În momentul în care bateria este complet încărcată, comutatoarele încărcătorului 
intră în modul de compensare. Ecranul indică simbolul bateriei cu 4 bare. 
 
 
Dacă procedura de încărcare nu demarează, există două cauze posibile: 
 

  Ecran: Simbolurile  şi  luminează intermitent ... bateria este greşit conectată 
    
 

  Ecran: Simbolurile  şi  luminează intermitent... Contactul dintre baterie şi 
încărcător este întrerupt – problemă de contact 

        Verificaţi cablurile încărcătorului, contactele, bateria, etc. 
 
 
 
 
 

6.1.3. Sisteme de siguranţă – specificaţii tehnice 

 
 
Sisteme de siguranţă 
 
 

- Protecţie la scurtcircuit în cablul încărcătorului 
 

    Un circuit electronic previne deteriorarea cauzată de un scurtcircuit în 
cablul încărcătorului. 

         Ecran: prima bară luminează intermitent 
 
- Protecţie împotriva conectării greşite 
 

    Un circuit electronic previne deteriorarea cauzată de conectarea greşită a 
cablului încărcătorului. 

       Ecran: Simbolurile  şi  luminează intermitent 
 
- Protecţie la supraîncălzire 
 
 Pe măsură ce temperatura mediului creşte, încărcătorul reduce curentul de încărcare sau 

întrerupe procedura de încărcare. Procedura de încărcare reîncepe în momentul în care 
temperatura scade. 
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Oprire de siguranţă 
 

   Încărcătorul se opreşte, dacă bateria nu a atins o anumită tensiune în decurs de 
4,5 ore. 

 
Ce trebuie să facem după o oprire de urgenţă: 
 
1. Scoateţi încărcătorul din priză 
2. Scoateţi încărcătorul din blocul bateriilor 
3. Contactaţi agentul sano. 
 

 
Specificaţii tehnice 
 

Alimentare tensiune la priză (50/60 Hz, +/-15 %) 100-230 V AC 

Consum de energie (fără încărcătură)  max. 1,5 W 

Valoare nominală  48 W 

Tensiune de încărcare   24 V DC 

Curent de încărcare aritmetic la 230 V / 50 Hz  2,0 A 

Clasa de protecţie  IP30 

Oprire de urgenţă după  4,5 h 
 
Funcţionarea încărcătorului a fost testată în următoarele condiţii: 
- la un interval de temperatură de la -20°C la +50°C 
- la o umiditate de 5-85 % 
 
Specificaţii legate de componente: Climat categoria B 
 

6.1.4. Reglementări privind siguranţa 

 

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost proiectat 
 

- Încărcătorul este destinat exclusiv celulelor gel cu plumb, ce conţin electrolit lichid, de tip 
gel şi material. 

- Nu este permisă încărcarea bateriilor NiCd sau NiMH sau cu celule primare. 
 
Nu utilizaţi unitatea în următoarele condiţii: 
- expunere la lumina directă a soarelui sau amplasare într-un loc umed, sau 
- dacă fantele de răcire sunt obstrucţionate. 
 
 

Marcajul CE 
 

Încărcătorul îndeplineşte criteriile enumerate în cadrul directivelor pentru tensiune scăzută şi 
compatibilitate electromagnetică şi este, prin urmare, marcat CE. 
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7. Accesorii şi opţiuni 

Aveţi la dispoziţie o gamă largă de accesorii şi opţiuni. Lista include diverse dimensiuni 
pentru platforma de bază, platforme suplimentare de bază cu rotile, centuri de 
siguranţă, încărcătoare auto pentru încărcare în deplasare şi multe altele. Vă rugăm 
contactaţi agentul dvs. 

 

 

8. Garanţie şi răspundere pentru produse 
 

8.1. Garanţie 

Perioada de garanţie pentru căruciorul LIFTKAR este de 12 luni (6 luni pentru baterii) 
de la data achiziţionării, şi acoperă defecte materiale şi de fabricaţie. 

Garanţia nu acoperă: 

▪ piese de uzură 

▪ defecţiuni produse în urma utilizării unităţii în alte scopuri decât cele pentru care a 
fost proiectat 

▪ daune produse prin forţare 

▪ modificări neautorizate aduse unităţii sau accesoriilor 

8.2. Răspundere  

Producătorul SANO Transportgeräte GmbH nu este responsabil pentru siguranţa  
căruciorului LIFTKAR dacă: 

▪ LIFTKAR este utilizat în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat. 

▪ LIFTKAR nu este întreţinut regulat (o dată pe an) într-un atelier autorizat. 

▪ nu sunt respectate instrucţiunile din acest manual. 

▪ sunt montate piese care nu sunt de provenienţă Sano sau legate de LIFTKAR. 

▪ piesele originale sunt scoase. 
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9. Declaraţie de conformitate CE 

SANO Transportgeraete GmbH declară că LIFTKAR pentru transport de 
marfă pe scări respectă în întregime specificaţiile corespunzătoare privind 
sănătatea şi siguranţa, stipulate în directiva UE 2006/42/CE privind 

maşinile, anexa IIA. Orice modificări aduse acestui produs fără acordul nostru 
prealabil anulează această declaraţie. 

 

 

 Jochum Bierma (Ing.), Director General 

 

 

10. Patente înregistrate 

Designul modular al cadrului bazei este protejat legal de un patent. 
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SANO Transportgeraete, in 

Romania prin: 

Eurocom Invest SRL 

Str. Frunzisului 9-11 

Cluj Napoca 

 

Tel. +40733684466 

Tel. +40726329946 

 

www.tehnosano.ro 

clienti@tehnosano.ro  

http://www.tehnosano.ro/
mailto:clienti@tehnosano.ro

