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ITALCAR ATTIVA  
PRIROČNIK ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE – 

(Izd.03) 

 

 

 

 

Družba Hoa Projekt d.o.o. se vam zahvaljuje, da ste jo izbrali za 

sodelovanje, hkrati pa vam čestita za nakup električnega vozila iz 

palete vozil ITALCAR ATTIVA. 

 

Za dobro delovanje, popolnoma varno uporabo in največjo 

zanesljivost vozila vas naprošamo, da preberete in natančno 

sledite vsebini iz tega priročnika. Priporočilo je namenjeno tako 

uporabnikom kot vzdrževalnemu osebju vozila. 

 

Za vašo lastno varnost vas naprošamo, da posebno pozornost 

namenite besedilom, označenim s simboli »pozor« in »nevarnost«.  

 

 

 

 

 

    POZOR 
 

     NEVARNOST 
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Priročnik, ki zadeva vsa vozila iz ponudbe ATTIVA NEV, vsebuje 

tudi informacije, ki se nanašajo samo na nekatere različice in 

vrste opreme, ki so na voljo po naročilu. 

 

Nenehno si prizadevamo za izboljšavo lastnih izdelkov, in družba 

ITALCAR srl si pridržuje pravico v katerem koli trenutku in brez 

predhodnega opozorila do sprememb lastnosti in informacij, 

navedenih v tem priročniku. 

 

Ta priročnik je informativen dokument in ne predstavlja pogodbe; 

družba ITALCAR srl zavrača kakršno koli odgovornost za napake, 

vsebovane v tem priročniku, in neposredno ali posredno škodo, 

nastalo zaradi uporabe v pogojih, ki s tem priročnikom niso 

predvideni. 

 

Vse pravice pridržane. Priročnika ni dovoljeno razmnoževati ali 

kopirati brez pisnega dovoljenja družbe ITALCAR srl 

ITALCAR, ATTIVA NEV sta registrirani blagovni znamki družbe 

ITALCAR srl. 
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1. Ponudba električnih vozil 

ITALCAR ATTIVA x.4 
 

ITALCAR ATTIVA so električna vozila z izjemno širokim spektrom 

uporabe – prevoz oseb ali blaga tako splošnega kot posebnega, na 

zasebnih zemljiščih (na primer na igriščih za golf). 
 

POZOR 
 

Družba ITALCAR s.r.l. zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi z 

neustrezno uporabo vozil. 
 

PONUDBA IN TEHNIČNI PODATKI VOZIL ITALCAR ATTIVA: 
 

PREGL. 

1 
Tip vozila Mere 

MODEL 

ATTIVA 

ŠT. MEST in 

OPREMA 

DOLŽINA 

mm 

ŠIRINA 

mm 

VIŠINA 

mm 

FLEET 

Golf 

model 

golf 
2.350 1.180 1.800 

B2.4 
2 mesti + 

prtljažnik 
2.800 1.180 1.950 

B4.4 4 mesta 2.800 1.180 1.950 

2.4 
2 mesti + 

prtljažnik 
2.800 1.180 1.800 

4.4 4 mesta 2.800 1.180 1.950 

2L.4 

izv. XTR 

2 mesti + 

prtljažnik 

= 

3.550 

= 

1.180 

1.400 

1.950 

2.150 

2L.4 HL 
2 mesti + 

prtljažnik 
3.550 1.180 1.950 

4L.4 

izv. XTR 

4 mesta + 

prtljažnik 

= 

3.500 

= 

1.180 

1.400 

1.950 

2.150 

6L.4 

izv. XTR 

6 mest 

= 

3.700 

= 

1.180 

1.400 

1.950 

2.150 

8L.4 

izv. XTR 

8 mest 

= 

4.200 

= 

1.180 

1.400 

1.950 

2.150 

XTR.4 
4 mesta/ 

2 mesti + 

prtljažnik 

3.000 1.400 2.150 

REŠEVALNO 

VOZILO 

2 mesti + 

nosilec 
2.700 1.180 1.950 
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MOTOR 

Proizvajalec: ISKRA Avtoelektika d.d., SL 
Tip: 48 V, AC 
Moč (nazivna): 5,5 kW 

(modela: x.4, XTR) 
 

Proizvajalec: ADVANCED MOTORS & DRIVES INC, ZDA 
Tip: 48 V, AC z ločenim vzbujanjem in odvzemanjem moči 

Moč (nazivna): 3 kW 

(modela: golf in Bx.4) 

 
ELEKTRONSKI KRMILNIK 

Proizvajalec: ISKRA Avtoelektika d.d., SL 

Tip: 48 V, za motorje AC – 400 Ah 
(modela: x.4, XTR) 
 

Proizvajalec: CURTIS INSTRUMENTS, ZDA 

Tip: 48 V, mod. 1266 Sep Ex. za motorje z ločenim vzbujanjem 701 

(modela: golf in Bx.4) 

 
MENJALNIK 

Tip: Toga os z reduktorjem (12,49 : 1) – diferencial 
Pogonska kolesa: zadaj 
 

ZAVORE 

Tip (zadaj): bobnaste 

Krmilni sistem: 

mehanski na zadnjih kolesih 

(modeli: golf, Bx.2 in reševalno vozilo) 
 

Tip (spr./zad.): kolutne zavore/bobnaste zavore 

Krmilni sistem: 

hidravlični, dvokrožni 

(modela: x.4, XTR) 

 
VZMETENJE 

Tip (spredaj/zadaj): neodvisno vzmetenje, listnate vzmeti, 

hidravlični blažilniki 
 

OGRODJE VOZILA 

Karoserija: praškasto barvano galvanizirano jeklo 
Plošče: plastični materiali (brizgani PP) 
Št. mest: oglejte si PREGL. 1 

 
KOLESA 

Pnevmatike: 

10 × 8,5 palcev – 10 palcev, lita platišča (modeli: golf, Bx.4, 

reševalno vozilo, x.4) 
22 × 11 palcev – 10 palcev (mod. XTR) 
Tlak v pnevmatikah: 2,0 bara (200 kPa) 
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VOLAN 

Tip: z zobato letvijo, s krmilnim drogom 
Obračalni krog: 3–4,5 m glede na model 

 
ELEKTRIČNI SISTEM 

Pogonski akumulatorji: 
Tip: 

svinčevo-kislinski, 6 × 8 V, 180 Ah (mod. golf, Bx.4, reševalno 

vozilo) 

svinčevo-kislinski, 8 × 6 V, 223 Ah (modela: x.4, XTR) 
Čas polnjenja do 100 % (glede na uporabljeno napravo za polnjenje 

akumulatorjev): pribl. 10–12 ur 

 
MERE 

Oglejte si PREGL. 1 

 
ZMOGLJIVOSTI 

Najvišja hitrost: 22–35 km/h, odvisno od modela 

Povprečni domet: do 80 km (ravni teren) 
Največji dovoljeni naklon: 25 % 
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2. Obrazec za identifikacijo vozila 

 
V primeru servisnih posegov in zamenjave nadomestnih delov je 

treba navesti serijsko številko šasije in motorja. 

 

Za lažji postopek vas prosimo, da takoj po nakupu izpolnite 

spodnji obrazec. 
(Opomba: podatki so navedeni na računu.) 

 

 

 

 

 

 

OBRAZEC ZA IDENTIFIKACIJO VOZILA 

 
Serijska št. šasije: 

 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

 
Serijska št. motorja:  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

 

 
Lastnik vozila: 

 

 

.................................................................. 
Naslov: 

 

 

.................................................................. 
 

 

.................................................................. 

 

 

 

Telefon: 

 

 

 

.................................................................. 
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Ključi 
 
Skupaj z vozilom je dobavljen tudi par enakih ključev. Skrbno jih 

hranite na varnem mestu. 

 

 
 

 

 

Predali za drobnarije in prevažanje tovora 
 

 
 

1. Prostor za drobnarije na voznikovi in sovoznikovi strani 

2. Držalo za pijačo 

3. in 4. Predal za predmete 
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5. Prostor za tovor (iz jekla ali aluminija glede na model) 

Prtljažna vrata je mogoče odpreti; odprejo/zaprejo se s pomočjo 

stranskih kavljev na klik. Posebno pozornost posvetite pravilnemu 

zapiranju stranske plošče in pritrditvi predmetov v keson med 

prevozom. 

 

 
 

 
 

 

Sedeži (iz materiala OMNOVA) 
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1. Klop 

Pritrjena je vzdolžno in se uporablja tudi za prekritje prostora 

za akumulatorje (kratka vozila); odpre se z dvigom zadnjega dela. 
Tečaji omogočajo tudi popolno odstranitev blazine. 

 

2. Hrbtno naslonjalo, fiksirano 

 
Ukazi, kazalniki, pripomočki 
 

 
1. Stikalo TOW-RUN za 

vleko oz. vožnjo 
 

2. Stikalo za 

hitro/počasno vožnjo 

(ni na voljo pri 

modelih golf in Bx.4) 
 

3. Menjalniška ročica 

za vožnjo naprej/nazaj 
 

4. Prikazovalnik 

stanja akumulatorskega 

sklopa 
 

5. Kontaktni ključ 
 

6. Digitalni 

prikazovalnik 

(prikazovalnik 

hitrosti) ali kot 

dodatna oprema 

večfunkcijski 

prikazovalnik ISKRA 

(oglejte si 7. pogl.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7. Volan 
 

8. Stikalo za luči, 

smerne utripalke in hupa 
 

 

7 

8 
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DODATNA OPREMA: 

 

1. Stikalo TOW-RUN za vleko oz. vožnjo 

 

 

 

Stikalo Tow-Run je nameščeno na armaturni 

plošči (na fotografiji je označeno s številko 

1). 

 

 

 POZOR 
 

To stikalo omogoča delovanje krmilnika tudi ob odsotnosti ključa z 

namenom delovanja funkcije upočasnjevanja vozila ob nenadnem 

izklopu parkirne zavore. 

 

Pred uporabo vozila se prepričajte, da je stikalo v položaju 

»RUN«. 

 

 POZOR 
 

Stikalo je treba postaviti v položaj »TOW« v naslednjih treh 

primerih: 

a) pri polnjenju akumulatorjev (oglejte si 4. poglavje – Standardi 

za polnjenje); 

b) ko vozila ne uporabljate več kot 2–3 dni; 

c) pri vleki vozila. 

 

NEVARNOST 

Morebitna vleka vozila s stikalom v položaju »RUN« bo povzročila 

nepopravljivo škodo na motorju in krmilniku. 

 

2. Stikalo za hitro/počasno vožnjo 

Na voljo sta dva položaja: 

  HIGH – visoka hitrost 

  LOW – nizka hitrost 

8
. 
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3. Menjalniška ročica za vožnjo naprej/nazaj 

Na voljo so trije položaji: 

  F – vožnja naprej 

  N – nevtralni položaj – prosti tek 

  R – vožnja nazaj 

 

4. Prikazovalnik stanja akumulatorskega sklopa 

  Oglejte si 4. poglavje – Standardi za polnjenje. 

 

5. Kontaktni ključ 

Na voljo sta dva položaja: 

  OFF – izklopljeno napajanje 

  ON – vklopljeno napajanje 

 

6. Digitalni prikazovalnik 

 Instrumentna plošča z digitalno armaturno ploščo in 

prikazom hitrosti, smernih utripalk, parkirne zavore in 

stanja luči. 

 

Stopalke in parkirna zavora 
 

  
 

Mod. x.4       Mod. golf in Bx.4 

 

1. Ročica parkirne zavore 

Mod. x.4  Vklop: povlecite ročico navzgor. 

  Izklop: pritisnite gumb  ob koncu ročice in jo 

 spustite do konca navzdol. 

Mod. golf in Bx.4 Vklop: pritisnite zavorno stopalko na delu s 

črko »P«, dokler se stopalka ne zaklene. 

 Izklop: nežno pritisnite stopalko za plin. 

 

2. Stopalka za plin 

Uporablja se za speljevanje, pospeševanje in nadzor hitrosti 

vozila. Popolna sprostitev povzroči zaviranje motorja, kar je 

koristno, če želite vozilo postopno upočasniti, pri čemer 

povzročite določeno odvzemanje moči in polnite akumulatorje. 

 

2 

3 

1 
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3. Zavorna stopalka 

S pritiskom povzročite zaviranje (upočasnjevanje ali zaustavitev) 

vozila. 
 
 

 POZOR 
 

Pred speljevanjem vozila se vselej prepričajte, da je parkirna 

zavora izklopljena. 

 

Vzvratna ogledala 
 

 

 

 

 

 POZOR 
Pred začetkom vožnje je treba 

vzvratna ogledala nastaviti 

tako, da vozniku zagotavljajo 

najboljše možno vidno polje in 

pregled nad dogajanjem v ozadju. 

 

Stranska ogledala 

Ročno nastavljiva in nagibna 

 

 

(*) Grelnik (dodatna oprema) 

 

 

 

 

 

 POZOR 
Kljub temu, da je grelnik 

zaklenjen, se v primeru 

neuporabe prepričajte, da je 

stikalo v položaju 0. 

 

Električni grelnik 

Grelnik se vklopi s pomočjo ustreznega gumba (0/I) na levi strani 

grelnika, kot je prikazano na zgornji sliki.  
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3. Uporaba vozila 

Pred zagonom motorja 

 

NEVARNOST 

 Prepričajte se, da na vozilo ni priklopljena naprava za 

polnjenje akumulatorjev. 

 Prepričajte se, da je stikalo »TOW-RUN« v položaju »RUN«. 

 Levo nogo položite zunaj območja stopalk (vozite samo z desno 

nogo). 

 Prepričajte se, da je zagonski ključ v položaju »vse 

izklopljeno«, menjalniško ročico postavite v središčni položaj 

(nevtralen) in sprostite stopalko za plin. 

 

 

 

Speljevanje in vožnja 

 

 Ključ zavrtite v položaj »vse vklopljeno«, vklopi se 

prikazovalnik in prikaže stanje akumulatorja. 
 

 POZOR 
 

Če akumulator ni zadostno napolnjen, vozila ne uporabljajte, 

temveč akumulator napolnite do konca oziroma vsaj toliko, da bo 

zadostovalo za predvideno pot.  
 

 Menjalniško ročico namestite v ustrezni položaj za želeno smer 

vožnje, tj. naprej ali vzvratno. 

 Počasi pospešujte in začnite z vožnjo. 
 

 

NEVARNOST 

 

Na začetku premikanja lahko pride do hitrih pospeškov; za 

preprečevanje nesreč stopalko pritiskajte zelo počasi. 

 

 Za zaustavitev sprostite stopalko za plin in zavirajte; pred 

popolno zaustavitvijo vozila lahko začutite rahel trzaj zaradi 

delovanja sistema za odvzemanje moči. 
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 POZOR  NEVARNOST 

 

VAŠE VOZILO JE OPREMLJENO Z MOTORJEM NA IZMENIČNI 

TOK (AC) 

 
Pri vožnji navzdol po zelo strmem terenu, zlasti ko je vozilo 

polno obremenjeno, je priporočljivo uporabljati zavorno stopalko 

samo, če želite zaustaviti vozilo. 

Motor na izmenični tok je pravzaprav opremljen s sistemom za 

»zaviranje motorja«, ki med vožnjo navzdol po strmem terenu 

omogoča lažje upočasnjevanje vozila s postopnim popuščanjem 

stopalke za plin, s čimer preprečimo pregrevanje zavor. 

V tem primeru pritiskanje zavorne stopalke »ONEMOGOČI« to 

funkcijo. Za ponovno vzpostavitev funkcije pritisnite in znova 

sprostite stopalko za plin. 

 

 Preprečite premikanje vozila z vklopom parkirne zavore. 

 Preden zapustite vozilo, ročico za smerne utripalke postavite v 

nevtralni položaj, kontaktni ključ pa obrnite v položaj »vse 

izklopljeno«; za varnejšo uporabo in počasnejše samodejne 

premike v primeru neželenega premikanja nenadzorovanega vozila 

(ki ni ustrezno blokirano s parkirno zavoro) pa je vozilo 

opremljeno s sistemom, ki vklopi »zavoro motorja« tudi v primeru 

izklopljenega vlečnega sistema vozila in odstranjenega ključa 

(oglejte si poglavje »Stikalo TOW-RUN« na 7. strani). 

 

 

Nasveti za vožnjo 

 

 Izogibajte se temu, da bi napolnjenost pogonskih akumulatorjev 

redno padala pod vrednost napolnjenosti 30 odstotkov (prva rdeča 

črtica na prikazovalniku napolnjenosti). 

 Za oceno realnega rezervnega dosega vedno upoštevajte dejstvo, 

da se zmogljivost pogonskih akumulatorjev po določenem času in 

pri posebnih vremenskih pogojih (nizke temperature) zmanjša ter 

da je poraba toka pri vožnji po cesti navkreber precej višja kot 

po cestah na ravnem terenu. 

 V primeru sprostitve stopalke za plin vozilo tudi pri vožnji po 

ravnih cestah ali po manjših klancih navzdol upočasnjuje, saj je 

opremljen s sistemom za odvzemanje moči in deluje kot zaviralnik 

motorja; za zaustavitev ali upočasnjevanje pa je v vsakem 

primeru nujno treba uporabiti zavore. 

 

NEVARNOST 

 Pri vožnji po večjih klancih navzdol zavestno omejite hitrost in 

se izogibajte vožnji po izrazitih vzdolžnih naklonih (vzponi in 
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spusti) in bočnih naklonih (da preprečite nevarnost 

prevračanja). 

 Hitrost zavestno omejite v ostrih ovinkih, pri čemer 

upoštevajte, da ima to vozilo razmeroma visoko ležeče težišče 

glede na cestišče, zaradi česar lahko pride do izgube nadzora 

nad stabilnostjo vozila in bočne prevrnitve. 

 Priporočljivo je, da ne vozite dalj časa s popolnoma pritisnjeno 

stopalko za plin, predvsem zaradi racionalnega obremenjevanja 

pogonskih sistemov in pogonskega motorja ter zaradi porabe. 

 Izogibajte se vožnji po poplavljenih cestah ali pogrezljivem 

terenu ter v izrednih pogojih (blato, sneg, led, zelo nizke ali 

zelo visoke temperature). 

 Ne presegajte največje dovoljene obremenitve ter vozila ne 

uporabljajte v neprimerne namene. 

 Upoštevajte morebitne predpise na območju uporabe vozila. 

 Pomnite, da električna vozila ne proizvajajo hrupa, zato vam 

priporočamo uporabo zvočnega signala, zlasti pri uporabi vozila 

na območjih, kjer je prisotnih veliko ljudi. 

 Pomnite, da je to vozilo odprto in uporabnikom zagotavlja 

omejeno varnost; veje, leteči predmeti ali sedenje zelo blizu 

strani vozila, dež, prah, mraz itd. lahko poleg neprijetnega 

počutja povzročijo neposredno škodo in nevarne pogoje za vožnjo; 

izogibajte se uporabi vozila v tovrstnih okoliščinah. 

 

 

Vožnja v začetnem obdobju (utekanje) 
 
Četudi dejansko utekanje motorja ni potrebno, je priporočljivo: 

 omejiti hitrost in pospeševanje ter se izogibati prekomernim 

naklonom in preobremenitvam v začetnem obdobju uporabe (pribl. 

30 ur); 

 po preteku tega obdobja izvesti podroben pregled z izvedbo 

običajnih postopkov vzdrževanja in posebnega pregleda, opisanih 

v 6. poglavju; 

 pomnite, da je zmogljivost akumulatorjev oz. domet v začetnem 

obdobju nižji od nazivnih vrednosti. 

 

4. Polnjenje pogonskih akumulatorjev 

 

Naprava za polnjenje akumulatorjev 
 

Akumulatorji vozila se navadno polnijo z napravo za polnjenje 

akumulatorjev, ki je nameščena v vozilu (napravo pred nakupom ali 

po njem dobavi družba ITALCAR s.r.l.). 

 

 POZOR 
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Za vse podatke in varnostna navodila v zvezi z uporabo naprave za 

polnjenje akumulatorjev natančno upoštevajte navodila za uporabo 

zadevne naprave (priložena temu priročniku). 
V primeru uporabe v posebne namene naprave niso dobavljene z 

vozilom, zato se prepričajte, da je naprava za polnjenje 

akumulatorjev združljiva z lastnostmi akumulatorjev, ki jih je 

treba polniti. 
 

  
  

Tako pri uporabi naprave za polnjenje akumulatorjev v vozilu kot 

na tleh je treba napajalni vtič (AC 220 V, 50 Hz) vključiti v 

navadno električno vtičnico, ki mora biti ozemljena in v dobrem 

stanju. 

 

Standardi za polnjenje: 
 

 POZOR 

 Preden nadaljujete s postopkom polnjenja, se prepričajte, da je 

stikalo »TOW-SWITCH« v položaju za vleko »TOW«. 

 

 

Na ta način je napajanje 

elektronskega krmilnika 

prekinjeno, s čimer preprečimo 

uhajanje energije iz 

akumulatorjev (uporaben način v 

primeru daljše neuporabe 

vozila). 
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 Prikazovalnik stanja napolnjenosti akumulatorjev 

 

 

Prikazovalnik na armaturni plošči zagotavlja 

informacije o stanju napolnjenosti akumulatorja. 

Popolno napolnjenost akumulatorja označuje 

»rdeča« dioda LED, ki je prikazana na vrhu 

kazalnika (številka »1«). Postopno z uporabo se 

osvetljena dioda LED pomika navzdol (proti 

številki »0«). Bodite pozorni na to, da v 

splošnem ko prikazovalnik doseže predpredzadnjo 

diodo LED (navzdol), to pomeni, da je vozilo 

doseglo spodnjo varnostno mejo, zato je treba 

akumulator ponovno napolniti, s čimer preprečimo 

poškodbe. Vsaka dioda LED predstavlja 10 % 

celotne napolnjenosti serijsko vgrajenih 

akumulatorjev. 

 

V primeru vgradnje akumulatorjev, ki se 

razlikujejo od serijsko vgrajenih akumulatorjev, 

je lahko prikaz napolnjenosti z diodami LED 

napačen. 

 

Prav tako čas praznjenja akumulatorjev ni 

enakomeren, kar pomeni, da je npr. čas 

praznjenja od 100 % napolnjenosti do 80 % daljši 

od časa, ki preteče pri praznjenju med 50 % in 

40 % napolnjenosti. 

 

 POZOR 

V primeru uporabe akumulatorjev zunaj dovoljenih pogojev 

praznjenja se bodo slednji praznili do izmeničnega utripanja 

zadnjih dveh diod LED na dnu. 

 

V tem primeru bodo akumulatorji utrpeli NEPOPRAVLJIVE POŠKODBE. 

To stanje bo zabeležil tudi elektronski krmilnik kot »neprimerno 

uporabo akumulatorskega sklopa«, o čemer bo pri pregledu 

obveščena tudi servisna delavnica. 

 

 Pred uporabo vozila povsem napolnite akumulator. 

 Preprečite popolno izpraznitev akumulatorja ter tako preprečite 

nevarnost sulfacije. 

 Tudi v primeru neuporabe oziroma če vozilo dalj časa stoji, je 

akumulator priporočljivo polniti vsaj vsakih 20 dni. 

 Polnjenje prekinete tako, da vtič izklopite iz vozila, ko 

naprava za polnjenje akumulatorja opozori na končano polnjenje 

(če je mogoče, ne pred tem), da boste vselej omogočili popolno 

napolnjenost. 

 



 
20 

NEVARNOST 

 Akumulatorje polnite samo ob izklopljenem vozilu, pri čemer mora 

biti zagonski ključ popolnoma iztaknjen iz ključavnice. 

 Preverite ozemljitev napajalne vtičnice. 

 Med polnjenjem pustite pokrov prostora za akumulatorje odprt ter 

zagotovite prezračevanje v prostoru, ob tem pa upoštevajte, da 

se pri polnjenju svinčevih akumulatorjev ustvarja vodik, ki je 

pri koncentracijah, višjih od 4 %, izjemno eksploziven. 

 Naprave za polnjenje akumulatorjev ne uporabljajte v okoljih, 

kjer obstaja nevarnost požara, eksplozije ali vnetljivosti. 

 Ne kadite v bližini polnjenja naprav. 

 Izogibajte se polnjenju akumulatorja, ko je naprava za polnjenje 

akumulatorja postavljena v vlažno okolje ali je v bližini vode. 

 V bližino akumulatorjev ne odlagajte kovinskih predmetov. 

 Med polnjenjem akumulatorjev z njih nikoli ne odstranjujte 

priključkov. 

 Pomnite, da je akumulatorska kislina izjemno jedka; pri 

rokovanju z akumulatorji uporabljajte varovalno opremo – 

oblačila, rokavice, očala in čevlje. 
 

5. Nega in čiščenje vozila 

 

Za dobro delovanje in vzdrževanje dobrega videza vozila vas 

prosimo, da upoštevate naslednja pravila za uporabo in nego 

svojega vozila: 

 

 večina karoserije je izdelana iz lakiranih plastičnih plošč in 

propilena (brizganega); 

 šasija je izdelana iz aluminija; 

 za preprečevanje deformacij in poškodb karoserije in njihove 

barve na plošče ne izvajajte prevelikega pritiska ter preprečite 

stik s predmeti, ki bi lahko povzročili praske ali druge 

poškodbe; 

 na površini kesona ne prevažajte tovora in/ali obremenitev, ki 

presegajo nazivne vrednosti, ter pri nalaganju tovora težo 

razporedite po prostoru, s čimer boste preprečili koncentracijo 

teže na enem mestu; 

 preprečite stik ogrodja in karoserije z jedkimi snovmi – slana 

voda, topila, kisline itd.; 

 pri mehkih oblogah (sedeži itd.) in gumijastih preprogah 

preprečite stik z agresivnimi fizično-kemičnimi sredstvi. 

 

NEVARNOST 
 

 Plastičnih plošč ali drugih občutljivih delov (tako notranjih 

kot zunanjih) ne izpostavljajte neposrednim močnim virom toplote 
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in/ali ognja, saj lahko to povzroči veliko škodo in nevarnost 

vžiga. 

 

Čiščenje in pranje vozila 
 

 Za čiščenje in pranje uporabljajte ustrezna neagresivna sredstva 

in načine. 

 Izogibajte se uporabi visokotlačnih čistilnikov s previsokim 

tlakom ter preprečite usmerjanje curka proti predmetom in 

plastičnim delom, oblogam sedežev, ogrodju ter zlasti 

električnemu sistemu. 

 Vzdržujte dobro stanje lakiranih površin z rednim pranjem z 

mlačno ali hladno vodo ter nevtralnim čistilnim sredstvom. 

 Čiščenje z vinilom oblečenih sedežev, plastičnih oblog ali gume 

zahteva uporabo blagih čistilnih sredstev, ki jih je treba 

nanašati z gobo ali mehko ščetko ter nato odstraniti z vlažno 

krpo. 

 Poskrbite za odstranitev morebitnih ostankov blata (ki lahko 

vsebuje zelo korozivne snovi, kot je sol ali gnojila) pod 

školjko – ti lahko povzročijo pospešeno propadanje kovinskega 

ogrodja. 
 

6. Vzdrževanje in popravila 

 

 POZOR 

 

Vzdrževalna dela/preglede/popravila mora izvajati ustrezno 

usposobljeno osebje po tem, ko se je dobro seznanilo z opozorili, 

navedenimi v tem priročniku. 

 

Vzdrževanje nekaterih delov je treba izvajati pogosteje na 

vozilih, ki se uporabljajo v težjih voznih pogojih in različnih 

okoljih (zelo visoke ali nizke temperature, prah, vlaga itd.) ali 

pri pogosti uporabi s polno obremenitvijo. 

 

Vzdrževanje akumulatorjev 
 

 Vozila so serijsko opremljena s svinčevo-kislinskimi 

akumulatorji. Po polnjenju preverite raven elektrolita v vsakem 

elementu akumulatorja in po potrebi dolijte destilirano vodo do 

tovarniško označene ravni na akumulatorju (praviloma pribl. 10–

15 mm nad ravnjo plošč). 

 Upoštevajte varnostna navodila proizvajalca akumulatorja. 

 Očistite akumulatorje in končnike kablov. 

 Premažite priključne sponke akumulatorja s posebnim zaščitnim 

sredstvom, ki je na voljo v prosti prodaji. 

 Za postopke, povezane s polnjenjem akumulatorjev, si oglejte 4. 

poglavje. 
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NEVARNOST 

 Pred kakršnim koli posegom na akumulatorjih se prepričajte, da 

so pogonski sistem in vsi električni priključki izklopljeni 

(odstranjen ključ). 

 Med postopkom polnjenja z akumulatorja nikoli ne odstranjujte 

priključnih sponk. 

 Svinčevi akumulatorji so težki. Za premikanje uporabljajte 

ustrezne pripomočke za dvigovanje, pri tem pa pazite, da jih ne 

boste nagibali; elektrolit lahko povzroči razjede in škodo. 

 Elektrolit akumulatorja lahko povzroči hude razjede na očeh in 

koži. 

 Če kislina pride v stik z deli telesa ali očmi, jih izdatno 

izperite s čisto vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč. 

Kislinski elektrolit je mogoče nevtralizirati z raztopino sode 

bikarbone in vode. 

 Pri dolivanju vode v akumulator vselej nosite varovalno opremo 

skupaj s homologiranimi zaščitnimi očali. 

 Za odstranitev izrabljenih akumulatorjev se obrnite na ustrezne 

pooblaščene službe. 
 

Vzdrževanje pogonskega sistema 
 

 Za izvajanje postopkov na motornem in pogonskem sklopu je 

priporočljivo odstraniti zadnje sedeže in karoserijske obloge. 

 Preverite električne kable za napajanje (od akumulatorja do 

varovalk, kontaktorja, kablov krmilnika motorja, armaturne 

plošče in področnih kablov) in za upravljanje (zagonskega 

ključa, pospeševalnika, priključka večsmernega krmilnika, 

prikazovalnika na armaturni plošči itd.) ter preglejte, ali so 

morda poškodovane žice, zrahljani končniki oziroma je videti 

rjast ali izrabljen izolacijski material. 

 Odstranite morebitne ostanke (blato itd.), ki lahko vpliva na 

dobro ohlajanje električnega motorja. 

 Nadaljujte s pregledom in po potrebi zamenjajte metlice 

kontaktorja na rotorju motorja, kot je navedeno v navodilih 

delovnega priročnika. 

 Postopke, ki zahtevajo nastavljanje sistema z delujočim 

motorjem, je treba izvajati na ustrezni mizi na valjih ali z 

dvignjenima obema pogonskima kolesoma, pri čemer mora biti 

vozilo ustrezno podprto na kovinskih dvižnih nogah. 

 Pri neobremenjenem (praznem) vozilu stopalke za plin ne držite 

do konca pritisnjene več kot nekaj sekund, saj lahko tako 

poškodujete motor. 

 

Splošno vzdrževanje vozila 
 

Kolesa 

 Z montažo/odstranitvijo koles nadaljujte šele po tem, ko ste 

vozilo ustrezno dvignili. 
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 Bodite pozorni pri nameščanju platišča na pesto in pri 

privijanju matic (križno in s priporočenim navorom pribl. 

115 Nm). 

 Uporabite samo originalne matice ali originalne nadomestne dele. 

Pnevmatike 

 Redno izvajajte (vizualne) preglede stanja pnevmatik in njihove 

napolnjenosti (ko so pnevmatike hladne) – priporočeni tlak je 

2,0 bara (200 kPa). 

 Na polnilnem ventilu vselej uporabljajte čep za zaščito pred 

prahom. 

 Uporabljajte izključno pnevmatike ustreznega tipa in dimenzij. 

 Montažo pnevmatik na platišča/odstranitev z njih izvedite samo s 

primernim orodjem ali pri vulkanizerju. 
Zadnja os 

 Redno preverjajte raven maziva v reduktorju/diferencialu in po 

potrebi dodajte enak tip maziva, ki ga je predhodno uporabil 

proizvajalec (SAE 90). Nazivna prostornina znaša približno 

650 ml maziva. 
Zavore 

 Posebno pozornost posvetite morebitnemu poslabšanju delovanja 

zavornega sistema (daljši prosti pritiski, elastičnost delovanja 

stopalke, težko ustavljanje vozila na visečem terenu s parkirno 

zavoro itd.) ter v primeru tudi najmanjšega slabega delovanja 

nemudoma ukrepajte. 

 Preverite prostor med zavornimi ploščicami (obloge in čeljusti) 

ter po potrebi zamenjajte komponente izključno z originalnimi 

nadomestnimi deli. 

 

Volan 

 Redno preverjajte mehanske drogove ali morebitno togost 

krmilnega sistema, pri tem po potrebi nemudoma ukrepajte. 

 Preverite poravnanost prednjih koles (pri tem opazujte tudi 

enakomerno obrabo pnevmatik); po potrebi jo popravite v 

specializiranih servisnih delavnicah, ki uporabljajo stojala za 

centriranje koles. 
Vzmetenje  

 Preverite morebitno iztekanje tekočine iz hidravličnih 

blažilnikov ter izgubo togosti listnih vzmeti; po potrebi 

komponente zamenjajte z originalnimi nadomestnimi deli. 

 
Električni sistem v vozilu  

 Redno preverjajte celovitost žic in električnih povezav, dobro 

delovanje sistema osvetlitve in signalnih teles (12 V, napajanje 

s pretvornikom DC/DC). 

 Pred izvedbo kakršnega koli posega predhodno odklopite pogonske 

akumulatorje, tako da bo prekinjeno tudi delovanje pretvornika 

DC/DC. 
Svorniki, pritrdilni elementi 

 Redno preverjajte popuščanje pritrdilnih elementov – vijakov, 

matic, sponk. 



 
24 

 Navojne elemente privijte z ustreznim orodjem in največjim 

dovoljenim momentom glede na njihov tip, mere in uporabo. 
Za vse komponente vozila 

 Za vzdrževanje ali splošne posege sledite splošnim strokovnim in 

varnostnim predpisom specializiranih servisnih delavnic. 

 Posebno pozornost namenite vsem znakom slabega delovanja vozila 

in popravil ne prepuščajte naključnim dejanjem. 

 Če niste prepričani o svojih dejanjih, se obrnite na našo mrežo 

servisnih delavnic ali po potrebi na tehnike na sedežu naše 

družbe. 
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Občasni posegi na vozilu 

 

NEVARNOST 

 

Dvig 
 

 Če morate vozilo dvigniti, to izvedite posebej skrbno in 

pozorno. 

 Pri padcu vozila z dvigala lahko pride do hudih poškodb, tudi 

smrtnih. 

 Pred dvigovanjem se prepričajte, da vozilo stoji na trdnem in 

ravnem terenu. 

 Za dviganje vozila dvigala in trinožna kovinska stojala 

postavite samo na predvidena mesta, kjer bodo v stiku s 

konstrukcijskimi deli vozila. 

 Pri tem bodite izjemno pozorni, saj lahko vozilo med dviganjem 

izgubi stabilnost. 

 Kolesa, ki ne bodo dvignjena v zrak, je treba s klini 

zablokirati na tleh v obeh smereh vožnje. 

 V nobenem primeru ne izvajajte posegov na vozilu, ki je podprto 

samo z enim dvigalom, temveč uporabite kovinska trinožna stojala 

in preverite stabilnost vozila na stojalih. 
 

Vleka  
 

 Pri vleki uporabite izključno primerne toge osi (ne vlečnih 

vrvi, verig ali drugih naključnih predmetov). 

 Vlečno kljuko namestite na prednjem delu in poskrbite, da vlečni 

drog ne bo poškodoval bližnjih delov karoserije. 

 Vleke vozila ne izvajajte na cestah, kjer to ni dovoljeno, in 

pri tem upoštevajte cestnoprometne predpise. 

 Med vleko vozila hitrost prilagodite okoliščinam. 
 

Redno vzdrževanje 
 

Vzdrževanje dobrega delovnega stanja vozila pa tudi zakonsko 

določeno obdobje upravičenosti zadevne osebe do servisnih posegov 

v garancijskem obdobju je pogojeno z rednim izvajanjem 

vzdrževalnih del v pooblaščenih servisnih delavnicah družbe 

ITALCAR s.r.l. ali drugih pooblaščenih servisnih delavnicah 

skladno z zakonskimi določili. 
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7. Tehnične informacije o pogonskem 

sistemu 

 
Pri vozilih iz serije ATTIVA x.4 se uporabljata dva sistema za 

nadzor pogona (odvisno od modela): 

* modela golf in Bx.4 

elektronski krmilnik CURTIS mod. 1266 in motor na enosmerni 

električni tok z ločenim vzbujanjem ADC; 
 

modela x.4 in XTR 

elektronski krmilnik ISKRA za motorje na izmenični tok (AC) in 

motorje na izmenični tok ISKRA. 

 
Umerjanje delovnih parametrov pri obeh sistemih izvede 

proizvajalec vozila v fazi preizkušanja kakovosti. Po potrebi se 

obrnite na specializirane delavnice. 

 
 

Sistemi CURTIS 
Za preprosto ugotavljanje morebitnih težav so sistemi CURTIS 

opremljeni s funkcijo diagnosticiranja prek odkrivanja številke in 

zaporedja utripanja diode LED na krmilniku in s pomočjo dveh 

preglednic »seznam kod napak« na naslednjih straneh. 

 

 

 

 
 

Mod. 1266 

 

 
 

 

DIAGNOSTIČNE DIODE LED 
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Seznam kod napak, ki jih javi krmilnik 
MOD. 1266 
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Sistem ISKRA 
Za lažje prepoznavanje morebitnih težav pri vozilih, opremljenih s 

sistemom ISKRA, je kot dodatna oprema na voljo večfunkcijski 

prikazovalnik, ki poleg številnih informacij (stanje napolnjenosti 

akumulatorja, hitrost, način vožnje itd.) uporabniku omogoča 

posredovanje uporabnih preventivnih informacij o servisu na 

podlagi »preglednice s kodami napak«, ki je na voljo v 

nadaljevanju. 

 

 
Večfunkcijski prikazovalnik ISKRA 

 

 

Diagnostika: prikaz št.1 

 
temperatura 

krmilnika 

 

 

 

 

 

 

temperatura motorja 

stanje 

napolnjenosti 

akumulatorja 

 

 

 

 

hitrost vozila 

tok 

akumulatorskega 

sklopa 

napetost 

akumulatorskega sklopa 

 

 

 

 

Diagnostika: prikaz št.2 

 
hitrost vozila 

 

 

poraba Ah 

 

 

tok 

akumulatorskega 

sklopa 

 

 

količina Ah v 
akumulatorju 

  

 

 

 

poraba (Ah) 
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Diagnostika: prikaz št.3 

 
hitrost vozila 

 

moč motorja (Nm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moč motorja (kW) 

 

 

 

tok motorja 

 

 

 

 

moč akumulatorja 

(kW) 

 

 

 

Diagnostika: meni s seznamom napak 

 
  zaporedna številka seznama 

napak 

 

 

 

  

 

 

čas zadnjega 
dogodka 

 

 

 

 

koda napake 

število 

pojavitev 

napake 

temperatura 

krmilnika med 

prvim dogodkom 
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8. Navodila za uporabo akumulatorjev 
 

Družba U.S. Battery Manufacturing Company, Inc. priporoča, da preberete in 

natančno upoštevate ta dokument. 
 

Z upoštevanjem tovrstnih nasvetov bodo lahko akumulatorji vselej najbolje 

delovali glede na njihovo stanje napolnjenosti (SOC), s čimer se bosta v 

največji možni meri izboljšala delovanje in domet, zmanjšalo pa se bo tveganje 

za popolno izpraznitev (DOD). 
 

Pri procesu polnjenja je treba zasledovati naslednje cilje: NAJPREJ je treba pri 

polnjenju »nadomestiti« odvzeto zmogljivost (v Ah) zaradi predhodne uporabe 

(praznjenje). NATO je treba pri polnjenju povrniti dodatno zmogljivost (v Ah) za 

izenačitev termodinamične neučinkovitosti pri postopku polnjenja. To dodatno 

zmogljivost je mogoče izmeriti kot izračunani dejavnik polnjenja: (polnjenje) 

Ah_in/(praznjenje) Ah_out. 
 

Dejavnik polnjenja se razlikuje glede na temperaturne pogoje in »starost« 

vsakega posameznega akumulatorja, vendar pa se normalno upošteva interval, ki 

prehaja od najmanjše vrednosti 105 % do največje vrednosti 150 %. NATO je pri 

postopku polnjenja treba akumulator napolniti s končno napetostjo, ki omogoča 

proces nadzorovanega uplinjanja elektrolita. To uplinjanje je potrebno zaradi 

»mešanja« elektrolitov in preprečevanja stratifikacije; pravzaprav se zaradi 

neizvajanja tega procesa lahko težja kislina (ki nastane med procesom polnjenja) 

začne nabirati na dnu vsake posamezne celice in negativno vpliva na zmogljivosti 

ter življenjsko dobo akumulatorja. Na koncu lahko postopek polnjenja privede do 

dokončne napolnjenosti akumulatorja z enakomerno specifično gostoto elektrolita 

pri meritvah ob končanem polnjenju, skladen glede na vsako celico v vsakem 

nameščenem akumulatorju glede na posebni interval vsakega modela, kot navaja 

proizvajalec v posebnih tehničnih podatkih. 
 

Družba U.S. Battery si nenehno prizadeva za razvoj novih načinov polnjenja, 

redno izvaja natančne meritve različnih naprav za polnjenje akumulatorjev, ki so 

na voljo na tržišču. Načini polnjenja akumulatorjev se razvrščajo v dva razreda 

glede na število stopenj med postopkom polnjenja. Treba je upoštevati, da mora 

biti navadno rezultat stopenj polnjenja popolna napolnjenost akumulatorjev po 

koncu zadnje stopnje polnjenja, posledično spremenljivih stopenj polnjenja, 

vzdrževanja in enakomernosti ni mogoče upoštevati kot normalnih stopenj 

polnjenja. 
 

Normalne stopnje polnjenja je mogoče opredeliti, kot sledi: 
 

1. »3-Stage Charging« – postopek polnjenja v treh fazah: (1) »bulk«, (2) 

»absorption« in (3) »finish charge«. 

Normalno = konstanta (Ah) – konstanta (V) – konstanta (Ah) 

2. »2-Stage Charging« – postopek polnjenja v dveh fazah: (1) »bulk«, (2) 

»absorption«. 

Normalno = konstanta (Ah) – konstanta (V) 
 

V tem dokumentu so navedena priporočila družbe US BATTERY za pravilen postopek 

polnjenja svinčevih akumulatorjev s prosto kislino (FLA).  
 

OPOMBA Priporočeni parametri za polnjenje so vselej odvisni od tipa 

akumulatorjev in uporabljenih naprav za polnjenje akumulatorjev. Ti parametri 

temeljijo na posebnem algoritmu za polnjenje, ki ga je določil proizvajalec 

naprave za polnjenje akumulatorjev, po potrebi in za več informacij se lahko 

uporabnik obrne na prodajalca izdelkov ali najbližjo servisno službo. 
 

Družba U.S. Battery v vsakem primeru priporoča uporabo (za svoje akumulatorje) 

tristopenjskega polnjenja »3-Stage Charging« s končnim polnjenjem dV/dt za 

končno polnjenje z namenom skrajšanja potrebnega časa za dokončno napolnitev in 

zmanjšanje tveganja prekomerne ali prenizke napetosti v akumulatorskem sklopu. 
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