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Spoštovani kupec, 
zahvaljujemo se vam za nakup vozila Alke ATX. Po najboljših močeh smo se potrudili, da bi zagotovili, da vam bo vozilo 
dolgo služilo. 
 
V tem uporabniškem priročniku so opisana različna navodila in funkcije vozila. Pozorno ga preberite. V njem so 
zapisane informacije o ustrezni uporabi in vzdrževanju vozila ter zagotavljanju pravilnega delovanja. 
 
Priporočamo, da pred prvo uporabo vozila temeljito preberete ta priročnik in ste še posebej pozorni na opozorila in 
navedbe, označene z naslednjimi simboli: 

 
 
za varnost voznika in potnikov, 
 
 
za varnost vozil. 
 
 

Prepričani smo, da boste ob upoštevanju teh navodil hitro spoznali vaše vozilo in da ga boste uporabljali dolgo in 
uspešno. 
 
Vse tehnične informacije in funkcije, opisane v tem priročniku, so bile posodobljene ob dnevu tiskanja. Ker so stalne 
izboljšave izdelkov del naše poslovne strategije, si pridržujemo pravico da spremembe izdelkov kadar koli in brez 
predhodnih obvestil.  
 
Ta priročnik je priložen različnim različicam vozila in vsebuje opise različnih pripomočkov, tudi takšnih, ki so na voljo kot 
dodatna oprema, zato lahko vsebuje tudi opise pripomočkov, ki v vašem vozilu niso nameščeni. Ta priročnik je ključen 
del vašega vozila. V primeru prodaje vozila morate novemu lastniku izročiti tudi ta priročnik.
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Delov ali celotnega priročnika brez pisnega pooblastila družbe Alke ne smete razmnoževati ali kopirati. 
 
Uporabniški priročnik za serijo vozil ATX – prevod iz angleščine. 
 
Izvirno različico lahko najdete na naslovu www.alke.com/user-manuals. 
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SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA 
 
Pred uporabo vozila pozorno preberite ta priročnik. 
 
Akumulatorji v tem vozilu so lahko hermetično zaprti (ali pa ne). Če so v vozilu nameščeni akumulatorji, ki niso 
hermetično zaprti – ti lahko oddajajo eksplozivne pline – ga morate hraniti v dobro prezračenem prostoru proč od 
odprtega ognja ali isker in ga ne smete med polnjenjem akumulatorjev nikoli pokrivati, saj bi lahko nakopičen plinast 
vodik privedel do eksplozije. 
 
Ob običajnih delovnih pogojih hermetično zatesnjeni akumulatorji ne predstavljajo tveganja za zdravje, vendar pa se 
takšna tveganja lahko pojavijo v primeru požara ter privedejo do škode, kratkega stika in nepravilne uporabe. 
 
Vzdrževalnih opravil ne opravljajte, ko se akumulatorji polnijo. 
 
Ob opravilih na akumulatorjih vedno uporabljajte celoobrazno zaščitno masko, gumijaste rokavice in gumijast 
predpasnik. 
 
Pred vsakršnim pregledom ali posegi na vozilu se prepričajte, da je stikalo premaknjeno v levo, nato odstranite ključ, 
omogočite parkirno zavoro, pritisnite rdeč gumb za zaustavitev v sili na levi strani voznikovega sedeža (48-voltno 
izklopno stikalo) in onemogočite polnjenje akumulatorja. 
 
Nikoli se ne dotikajte vročih ali premikajočih delov. 
 
Ob delu pod prekucniku vedno vstavite varnostno podporno palico. 
 
Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.



Serija vozil ATX 

iv 

 
 
VAROVANJE OKOLJA 
 
Politika varovanja okolja družbe Alke se osredotoča predvsem na spoštovanje okolja in pametno rabo virov z namenom 
izboljšanja življenjskih pogojev na našem planetu. 
 
Celovita potrdila, ki jih je naša družba pridobila na področju kakovosti, okolja in varnosti, skladno s standardi ISO 9001, 
ISO 14001 in OHSAS 18001, predstavljajo uraden način opredeljevanja našega načina delovanja na področju stalnih 
izboljšav in pozornosti na potrebe naših strank, ljudi na splošno ter okolja. 
 
Materiali, ki jih uporabljamo pri proizvodnji naših vozil, ter  način proizvodnje zagotavljata visoka deleža recikliranja in 
predelave sestavnih delov in materialov, ko ti niso več uporabni. 
 
Deleža recikliranja in predelave vozil ATX: 
• Delež recikliranja: 94 % 
• Delež predelave: 96 % 
 
Uporaba vašega vozila na okolju prijazen način lahko prispeva k ohranjevanju okolja. 
 
Poraba energije, obraba akumulatorjev, zavor in pnevmatik so dejavniki, na katere lahko vpliva voznik, saj so odvisni 
izključno od delovnih pogojev in sloga vožnje. Zato upoštevajte opozorila v različnih delih tega priročnika, označena z 
naslednjim simbolom: 
 

za varovanje okolja.
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IDENTIFIKACIJA VOZILA 

 

Identifikacijske kode/oznake 

 

Identifikacijska številka vozila (VIN) je označena na 
dveh mestih v vozilu: 

• vtisnjena je na prednji desni del podvozja (Slika 1), 

• identifikacijska oznaka vozila (na desni strani 
sopotnikovega sedeža, Slika 2). 

 

 
Slika 1 

 

 

 

Slika 2 

Koda motorja in podatki so zapisani na posebni oznaki, 
nameščeni na prednji strani motorja (Slika 3). 

 

Slika 3
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SPOZNAJTE VOZILO 

 

Ključi 

Vozilu so priloženi: 

• en ključ za zagon, 

• en ključ za odklepanje škatle pod sedežem, 

• en ključ za zaklepanje ključavnice na vratih (če so 
nameščene na vozilu). 

 

Vrata 

Pred uporabo vozila se prepričajte, da so vsa 
vrata zaprta in zaklenjena. 

 

Otrok ali živali nikoli ne puščajte samih v vozilu. 
Ob vročih dnevih lahko temperatura v potniški 
kabini znatno naraste. 

 

Sedeži 

Dvignite ročico 1 na prednji strani sedeža in ga 
premaknite naprej ali nazaj v ustrezen položaj. Ročico 
nato spustite. 

 

Po prilagajanju sedeža se prepričajte, da se je 
sedež varno ugnezdil in se med vožnjo ne bo 
premaknil. V nasprotnem primeru bi lahko 
voznik izgubil oblast nad vozilom. 

Sedeža nikoli ne prilagajajte med vožnjo. 

 

 

Slika 4 

Varnostni pasovi 

 

Uporaba varnostnih pasov 

 

Vedno uporabljajte varnostne pasove. Pomnite, 
da se mora diagonalni del dotikati vaših prsi (in 
ne vašega vratu ali obraza), vodoravni del pa 
mora potekati prek bokov. 

 

Varnostnega pasu ne umažite s polirnimi 
sredstvi, olji, kemikalijami in še posebej ne s 
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kislino iz akumulatorjev. Če so na varnostnem 
pasu vidni znaki umazanije ali poškodb, ga 
morate nemudoma zamenjati. 

 

Varnostne pasove ročno očistite z blago 
milnico, nato pa jih izperite in osušite. Nikoli ne 
uporabljajte belil, barvil ali abrazivnih izdelkov, 
ki bi lahko resno poškodovali varnostne 
pasove. Varnostnih pasov med čiščenjem nikoli 
ne odstranjujte. Ko se varnostni pasovi 
popolnoma osušijo, jih popolnoma navijte v 
navijalo. 

 

Varnostnih pasov ne uporabljajte, če niso 
poravnani. 

 

En varnostni pas lahko uporablja izključno en 
potnik. Zelo nevarno bi namreč lahko bilo, če bi 
v rokah držali otroka in ga ovili z varnostnim 
pasom. 

 

Nikoli ne opravljajte prilagoditev, ki bi 
preprečevale pravilno delovanje varnostnih 
pasov. 

 

Varnostnih pasov nikoli ne nameščajte prek 
trdih ali lomljivih predmetov, kot so kozarci, 
nakit, pisala, ključi. 

Varnostnih pasov ne nameščajte pred izredno 
težkih oblačil, ki bi lahko preprečevala njihovo 
ustrezno uporabo. 

 

Priporočamo, da v primeru resne nesreče 
delovanje varnostnih pasov preverijo v 
pooblaščenem servisnem centru. 

 

Pazite, da se tkanina ali kovinski del 
varnostnega pasu ne zatakneta za sedež, vrata 
itd., saj bi se lahko resno poškodovala. 

 

Družba Alke priporoča, naj voznik in potniki med vožnjo 
vedno uporabljajo varnostne pasove. 

 

V primeru nesreče ali nenadnega zaviranja lahko 
varnostni pas namreč prepreči resne poškodbe. 

 

Redno preverjajte stanje varnostnih pasov. Če varnostni 
pasovi ne delujejo ustrezno, naj jih nemudoma pregledajo 
v pooblaščenem servisnem centru. 

 

Otroci 

 

Tudi otroci morajo uporabljati varnostne 
pasove ali pa morate skladno z zakonodajo 
uporabiti otroški sedež. 
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Med vožnjo vozila v naročju nikoli ne držite 
otrok. 

 

V primeru nesreče lahko voznik otroka, ki ga 
drži v naročju, stisne med vozilo in lastno 
telo. 

 

Uporaba varnostnih pasov med nosečnostjo 

 

Varnostne pasove morajo uporabljati tudi nosečnice. 
Trebušni del varnostnega pasu morajo nositi kar se da 
nizko in ne v višini pasu. Za več informacij se obrnite na 
svojega zdravnika. 

 

Nameščanje varnostnega pasu 

 

Varnostni pas izvlecite iz navijala in jeziček popolnoma 
vstavite v sponko, dokler ne zaslišite klika. 

 

Da bi zagotovili kar najboljše delovanje 
varnostnega pasu po vstavljanju jezička v 
sponko preverite, ali je pas varno nameščen 
in poravnan. 

 

Prilagajanje varnostnih pasov 

 

Teh varnostnih pasov ni treba prilagajati ročno. Ko ga 
izvlečete iz navijala na sedežu in potisnete skozi odprtino 
v podlogi, bo varnostni pas samodejno prilagodil svojo 
dolžino ter tako omogočal prosto gibanje razen izredno 
hitrih premikov. 

 

Navijalni mehanizem je občutljiv na hitre potege kot tudi 
na premikanje vozila in bo onemogočil odvijanje 
varnostnega pasu v naslednjih primerih: 

 

 ob hitrem zaviranju ali pospeševanju, 

 ob vožnji po pobočju, 

 ob ostrih zavojih, 

 ob vožnji po neravnih površinah. 

 

Sproščanje varnostnega pasu 

 

Pritisnite gumb na sponki. Primite varnostni pas in se 
prepričajte, da se je popolnoma navil v navijalo. 

 

Zagotovite, da je pas med navijanjem poravnan. 
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Zunanja naslonjala za roke 

 

Naslonjala za roke so kot serijska oprema nameščena 
samo v različici brez vrat, kot dodatna oprema pa so na 
voljo tudi v različici z vrati. 

 
Slika 5 

 

Vzvratna ogledala 

 

Voznik mora vzvratna ogledala prilagoditi po tem, ko 
prilagodi sedež in se v njem udobno namesti. 

 

Prilagajanje stranskih ogledal 

 

 

 

 

Stranska ogledala ročno prilagodite tako, da boste v njih 
opazili del vašega vozila. 

 

Slika 6 

 

Vzvratnih ogledal nikoli ne prilagajajte med 
vožnjo, da ne boste izgubili oblasti nad vozilom. 

 

Pazite, da med odstranjevanjem leda in snega 
ne poškodujete ogledal.
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Zaklep krmiljenja 

 

Volan rahlo obrnite v levo in ga zaklenite z verigo, kot je 
prikazano na sliki. 

 

 

Slika 7 
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Nadzorna plošča in komande 

 

Komande in indikatorji so nameščeni skladno z 
ergonomskimi pravili, zaradi česar je odčitavanje vseh 
informacij in uporaba komand med udobnim sedenjem v 
voznikovim sedežem nadvse enostavno: 

 

1. Izbirnik luči 

2. Ročica izbirnika luči 

3. Indikator stanja akumulatorja 

4. Merilnik hitrosti in indikator stanja (CURTIS) 

5. Kontaktno stikalo s ključem 

6. Svetlobno stikalo za zaustavitev v sili 

7. Stikalna plošča 

8. Vžigalnik/vtičnica 12 V 

9. Prikazovalnik (opozorilne lučke in merilnik časa) 

10. Komande sistema za ogrevanje 

11. Izbirnik načina vožnje
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Stikalo za izbiro luči – ročica na volanu 

 

Gumb v prvem položaju = samo pozicijske luči. 
 

Gumb v drugem položaju = kratke luči. 
 

Premik ročice navzgor = desni smerokaz. 
 

Premik ročice navzdol = levi smerokaz. 
 

Premik ročice proti nadzorni plošči = dolge luči. 
 

Premik ročice proti volanu = utripanje luči. 
 

Pritisk na konec ročice sproži hupo. 

 

 

Slika 9 

Zaslon 

 

Zaslon vozila je nameščen na sredini nadzorne plošče 
in prikazuje delovne ure vozila ter prisotnost kakršnih 
koli napak. 

 
Slika 10
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1. Nizka raven zavorne tekočine 

2. Prednji žarometi vključeni 

3. Pozicijske luči vključene 

4. Indikatorske lučke vključene 

5. Nizka raven vode v akumulatorju 

6. Ročna zavora omogočena 

7. Aktivacija prekucnika 

8. Nizka raven goriva grelnika 
Webasto (dodatna oprema) 

9. Pomožne naprave (ni v rabi) 

10. Alarm akumulatorja (ni v rabi) 

11. Merilnik časa 
 

 

Stikala in gumbi 

 

Ta stikala so razporejena po osrednji konzoli ali 
nameščena v bližini stropne luči. Ker so stikala bistabilna, 
je neka funkcija, ko je stikalo omogočeno, pod napetostjo. 
Po drugi strani pa so gumbi monostabilni, zato je funkcija 
pod napetostjo samo, dokler je gumb omogočen (v eno ali 
drugo smer). 

 

Opomba: nekatera prikazana stikala in gumbi so na voljo 

zgolj kot dodatna oprema. 

 

 Stikalo za utripanje luči 

 

 Gumb za dviganje/spuščanje snežnega pluga 

 

 Gumb za obračanje snežnega pluga 

 

 Gumb za dviganje/spuščanje kesona 
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 Stikalo za pomožno napravo 

 

 Stikalo za zadnjo meglenko 

 

 Prestavno stikalo (naprej/nazaj) 

 

 

Krmilna ročica za opremo, nameščeno na prednjem 
delu vozila 

 

Nameščena je v osrednjem delu kabine v bližini parkirne  

 

zavore in ima štiri položaje: NAVZGOR, NAVZDOL, 
LEVO, DESNO. Včasih lahko krmilno ročico uporabite 
namesto gumbov za snežni plug. 

 

 
Slika 11 

 

Stopalke 

 

Sklopke ni, saj električni motor neposredno poganja 
kolesa. 
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Slika 12 

 

1. Stopalka za plin 

2. Zavora 

 

Opozorilo: priporočamo, da stopalki za plin in zaviranje 

upravljate izključno z desnim stopalom. 

 

Stikalo za prekinitev povezave z akumulatorjem 
v sili 

 

Rdeč gumb za prekinitev povezave z akumulatorjem v sili  

(v obliki gobe) je nameščen med sedežema. Prekine 
povezavo med komandami in motorjem ter pogonskim 
akumulatorjem. Stikalo ima dva položaja: 

• pritisnjeno: varnostni način, 

• sproščeno: delovni način. 

 

 
Slika 13 

 

Opomba: stikala za zaustavitev v sili ne uporabljajte v 

običajnih delovnih pogojih, ampak samo v primeru težav, 
kot na primer: 

 

• zaradi pregrevanja, 

• zaradi prevažanja vozila, 

• zaradi zavarovanja vozila med vzdrževanjem, 

• ob daljšem obdobju neuporabe vozila (daljšem od 20 
dni). 
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Stikalo za prekinitev povezave z akumulatorjem 
za 12-voltno napajanje 

 

Stikalo na ključ za prekinitev povezave z akumulatorjem 
je nameščena na desni strani sopotnikovega sedeža. 
Uporablja se za izključitev 12-voltnega akumulatorja iz 
električnega kroga vozila. 

 

Ob redni uporabi mora biti ročica v vodoravnem položaju. 
Če želite prekiniti povezavo z akumulatorjem, jo prestavite 
v navpičen položaj. 

 

Priporočamo, da prekinete povezavo z 12-
voltnim akumulatorje prek stikala, ki je 
nameščeno za voznikovim sedežem (Slika 
14), in tako preprečite praznjenje 
akumulatorja. 

 

Slika 14 

 

Izbirnik načina vožnje 

 

Ta izbirnik je nameščen na levem spodnjem delu 
osrednje konzole. Uporablja se za izbiro načina vožnje 
skladno s pogoji na cesti: 

• ECO – višja učinkovitost ob slabših zmogljivostih, 

• SPORT – za izboljšanje voznih lastnosti. 
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Slika 15 

 

Sistem za ogrevanje 

 

V vozilo je kot dodatno opremo mogoče vgraditi: 

• grelnik zadnjega stekla, 

• dizelski grelnik Webasto.  

 

Klimatsko napravo in sistem za ogrevanje 
uporabljajte samo po potrebi. 

 

Šobe za dovod zraka na nadzorni plošči 

Šobe za dovod zraka lahko odprete in obrnete ter tako 
nadzorujete pretok zraka. 

 
Slika 16 

 

Električni grelnik zadnjega stekla (dodatna oprema) 

 

Slika 17
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Opomba: ker sistem za ogrevanje zraka v potniški kabini 

porabi veliko energije, ga bo časovnik, če zapustite vozilo, 
po nekaj minutah izklopil, znova pa se bo zagnal, ko se 
boste vrnili na voznikov sedež. 

 

Če je stanje baterije nižje od 20 %, ne 
uporabljajte električnega grelnika zadnjega 
stekla ali klimatske naprave (ali katere koli 
druge električne naprave). V nasprotnem 
primeru se lahko pogonski akumulatorji 
prekomerno izpraznijo pod najnižjo 
dovoljeno raven, kar trajno poškoduje 
komplet akumulatorjev. 

 

Uporaba električnega grelnika zadnjega 
stekla ali klimatske naprave lahko bistveno 
poslabša zmogljivost vozila. 

 

Sistem za ogrevanje potniške kabine Webasto 
(dodatna oprema) 

 

Na zahtevo lahko v vozilo namestimo grelnik na dizelsko 
gorivo. 

 

Sistem Webasto nadzorujete s posebnimi komandami, ki 
so opisane spodaj: 

 

0 – gorilnik izklopljen, 

Rdeče polje – gorilnik je vklopljen in gori s takšno jakostjo, 
kot jo nastavite z gumbom. 

 

 
Slika 18 

 

Gornik deluje, tudi ko je vozilo zaustavljeno. To pomeni, 
da se za razliko od električnega grelnika ne izklopi, ko 
voznik zapusti vozilo. 

 

Gorilnik je povezan z rezervoarjem za potniško kabino na 
sopotnikovi strani. 

 

Ko zasveti lučka nizke ravni goriva v rezervoarju, ga 
nemudoma napolnite z gorivom (dizel) in preprečite, da bi 
se popolnoma izpraznil, saj bi se posledično sprožilo 
varovalo gorilnika. Za več informacij o delovanju sistema 
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Webasto si oglejte ustrezen priročnik, ki je priložen vozilu. 

 

Ob začetku zime preverite pravilno delovanje sistema za 
ogrevanje potniške kabine. Priporočamo, da ob koncu 
zime rezervoar napolnite do najnižje dovoljene ravni (lučka 
ne sveti). 

 

OPOMBA: pomnite, da dizelsko gorivo pri nizkih 

temperaturah zmrzne. Ob uporabi vozila v zelo 
neprijaznem podnebju morate uporabiti ustrezno gorivo 
(ali aditiv), ki ne zmrzuje in tako preprečuje nepopravljive 
poškodbe grelnika. 

 

Notranja oprema  

 

Držala 

 

Držali sta čvrsto nameščeni na prednjem stebričku (Slika 
19) in nadzorni plošči pred potnikovim sedežem (Slika 
20). Namenjena sta podpori pri vožnji po še posebej 
razgibanem terenu in vstopanju in izstopanju iz vozila. 

 

 
Slika 15 

 

Na ročaja ne obešajte ničesar. Okrnili bi lahko 
vidljivost. 

 

Tehnični razdelek 

 

Tehnični razdelek pod sedežema je opremljen s 
ključavnico in ključem, uporaba katerega ni nujna. 

 

Če želite odpreti tehnični razdelek, obrnite gumb (če je 
zaklenjen, ga najprej odklenite s ključem). 

 

Med vožnjo naj bo tehnični razdelek vedno 
zaprt. Nenameren premik plastičnega 
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pokrova razdelka bi lahko zmotil voznika, 
zaradi česar bi lahko izgubil oblast nad 
vozilom. 

 

Tehnični razdelek odprite samo v primeru 
preverjanja ustreznega delovanja in 
vzdrževanja. 

 

Zunanja oprema  

 

Vlečna kljuka 

Vozilo je opremljeno z vlečno kljuko (Slika 21) s 
standardnim priključkom s 13 nožicami (Slika 22), 
namenjenim vleki po cesti. 

 

 
Slika 21 

 
Slika 22 

 

Če z vozilom vlečete prikolice, morajo biti te 
opremljene z naletno zavoro. Prikolice brez 
zavor so lahko lahko privedejo do nesreče 
ali poškodujejo vozilo. 

 

Ob vožnji čez grbine ali po razgibanem 
terenu vedno zmanjšajte hitrost, saj lahko 
tresljaji in dinamične obremenitve privedejo 
do prevelike obremenitve vlečne kljuke in 
poškodb vozila. 

Tovor postavite zadnji konec prikolice na 
sredino osi prikolice. 

 

V primeru vleke s praznim vozilom morate 
tovor postaviti na prednji konec prikolice. 
Da bi zagotovili kar najboljšo stabilnost, 
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teža tovora ne sme nikoli presegati nazivne 
teže vlečne kljuke (oglejte si poglavji 
Tehnični podatki, Preglednica vlečnih 
zmogljivosti). 

 

Ob vleki prikolice se zavorna razdalja 
poveča, zato vozite počasi in zavirajte 
pravočasno. 

 

V primeru vleke se zmogljivosti in doseg 
vozila poslabšata. Pomnite, da na to 
vplivajo: teža vlečenega tovora, razgibanost 
terena, pobočja in kakovost prikolice. 

 

Stabilnost vozila in prikolice je odvisna 
predvsem od kakovosti prikolice. 

 

V primeru vožnje po pobočju mora biti 
prikolica opremljena s samostojno parkirno 
zavoro, ki omogoča varno ustavljanje tako 
ob vožnji navkreber kot navzdol. 

 

Če vozilo zaustavite na pobočju in ga 
zapustite, kot varnostni ukrep pod kolesi 
tako vozila kot prikolice postavite zagozde. 

 

Elektronske naprave uporabljajte samo, 
kadar je to nujno potrebno. 

Keson za odpadke 

 

Če je vozilo opremljeno s kesonom za odpadke, pozorno 
preberite navodila v priročniku, ki je priložen kesonu za 
odpadke.
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UPORABA VOZILA 

 

Varna uporaba vozila 
 

Pred vzdrževalnimi opravili prekinite povezavo pogonskih 
in pomožnih akumulatorjev in preprečite električni udar. 
 

Pritisnite stikalo za prekinitev povezave z akumulatorjem 
v sili (v obliki gobe), ki je nameščen med obema 
sedežema v bližini parkirne zavore (Slika 13), nato pa 
prek stikala akumulatorja na desni strani sopotnikovega 
sedeža (Slika 14) prekinite povezavo z akumulatorjem 
12 V. 
 

Preverjanje polnosti akumulatorjev 
 

Preverite pred vsako uporabo: 

• stikalo akumulatorja (rdeč gumb na sedežu) prestavite 
v položaj za vožnjo, 

• ključ za zagon obrnite v desno,  

• preverite indikator stanja akumulatorja [3, Slika 8], 

• ključ za zagon obrnite v desno, 

• če je stanje akumulatorja 40-odstotno ali nižje, ga 
napolnite. 

 

Akumulatorje vedno napolnite ob koncu 
delovnika. 

 

Opomba: ko raven naboja v akumulatorjih pade pod 

10 % (ena črtica), sistem za nadzorovanje motorja 
njegovo hitrost samodejno omeji na 1000 vrt./min ter tako 
zmanjša porabo energije in podaljša čas uporabe 
(energije je dovolj za 3 km vožnje po ravnem terenu). 
Vožnja s tako praznimi akumulatorji je dovoljena samo, če 
morate vozilo spraviti na varno. Izogibajte se uporabi 
vozila s skoraj praznimi akumulatorji. 

 

Pogosta uporaba vozila s skoraj praznimi 
akumulatorji lahko privede do 
prekomernega izpraznjenja akumulatorjev, 
posledica česar so lahko nepopravljive 
poškodbe kompleta akumulatorjev. 

 

Ko indikator polnjenja prikaže vrednost 6 %, nadzorni 
sistem zaustavi motor vozila in tako prepreči 
nepopravljive poškodbe akumulatorjev. 

 

Polnjenje akumulatorja 

 

Pred polnjenjem akumulatorja vedno zaustavite motor 
vozila. 

 

Priložen kabel vstavite v vtičnico na desni strani vozila 
(Slika 23), drug konec pa povežite z električnim omrežjem 
230 V 1 BA. 
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Slika 23 

 

V potniški kabini blizu prikazovalnika Curtis je nameščena 
indikatorska lučka LED (Slika 24), ki prikazuje stanje 
polnilnika akumulatorja med polnjenjem pogonskih 
akumulatorjev, ko je povezan z električnim omrežjem 
230 V. 

 

Vozilo naj se polni vsaj 8 ur ob uporabi kompleta 
akumulatorjev 9 kWh, vsaj 8 ur ob uporabi kompletov 
akumulatorjev 8,7 kWh in 14,4 kWh vsaj 13 ur ob uporabi 
kompleta akumulatorjev 18 kWh. Akumulatorje napolnite 
vsak dan in tako zagotovite ustrezno delovanje vozila. 

 

Električna vtičnica, namenjena polnjenju akumulatorjev, 
mora biti po zakonu ozemljena s povezavo vsaj 16 A – 

230 V. 

  

Električno omrežje mora biti sposobno 
zagotoviti tok 16 A vsaj 8 zaporednih ur, kar 
pomeni, da mora biti namenjeno in 
ustvarjeno za industrijsko rabo. 

 

Pomnite, da vozila, ko je to povezano z električnim 
omrežjem, ne smete premikati. 

 

Opomba: akumulatorji so popolnoma napolnjeni, vozilo 

pa ima največji doseg, ko ste akumulatorje popolnoma 
napolnili in izpraznili vsaj 10 do 15-krat. 

 

Vsaj enkrat tedensko popolnoma napolnite 
vozilo (15 ur polnjenja) z namenom 
izravnave akumulatorjev in ohranjanja 
njihove zmogljivosti.
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Slika 24 

 

Za preprečevanje sulfatacije MORATE 
akumulatorje napolniti vsaj enkrat mesečno 
(tudi, kadar vozila ne uporabljate). 

 

V svinčevo-kislinske akumulatorje, katerim 
ni priložen sistem za samodejno dolivanje, 
morate vsakih 40 delovnih ur doliti tekočino 
in se tako izogniti vsakršni škodi (to 
opravilo ni potrebno, če je vozilo opremljeno 
s pogonskimi akumulatorji, ki ne 
predvidevajo vzdrževanja, na primer z 
gelskimi ali svinčevimi akumulatorji). 

 

Popolnoma prazne akumulatorje morate popolnoma 
napolniti v nekaj dneh. V nasprotnem primeru lahko pride 
do nepopravljivih poškodb kompletov akumulatorjev. 

Če morate uporabiti električni podaljšek, mora biti presek 
kabla zadosten, da preprečuje nihanje napetosti. 
Neustrezna napetost lahko resno poškoduje polnilnik 
akumulatorja. 

 

Prvo polnjenje pomožnih akumulatorjev 
(akumulatorji so prazni): akumulator 
povežite z zunanjim polnilnikom, tega pa 
nato priključite v omrežje 230 V. Ko 
zaključite s polnjenjem (akumulatorji so 
polni): zunanji polnilnik izključite iz 
električnega omrežja 230 V, nato pa 
prekinite povezavo med polnilnikom in 
akumulatorji. Pravilno zaporedje je 
pomembno, saj preprečuje poškodbe 
zunanjega polnilnika in akumulatorjev. 

 

Svinčevo-kislinski akumulatorji 

 

Faze polnjenja/stanje svinčevo-kislinskih akumulatorjev 
so opisani spodaj: 

• RDEČA LUČKA LED sveti neprekinjeno: akumulatorji 
se polnijo. Trajanje: 4–5 ur, 

• ORANŽNA LUČKA LED sveti neprekinjeno: 
akumulatorji so 80-odstotno polni. Trajanje: 3–4 ure, 

• ZELENA LUČKA LED sveti neprekinjeno: 
akumulatorji so 100-odstotno polni. Polnilnik v tej fazi 
ne deluje, zato se izključi za 12 ur, 

• počasi utripajoča ZELENA LUČKA LED: faza 
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izravnave. Trajanje: 6 ur. 

• utripajoča ZELENA LUČKA LED: faze polnjenja, 
vključno z izravnavo, so se zaključile, 

• utripajoča RDEČA LUČKA LED: alarm, 

• izmenično utripanje RDEČE/ZELENE LUČKE LED: 
pregrevanje akumulatorjev, 

• utripajoča ORANŽNA LUČKA LED: okvara toplotne 
sonde. 

 

Svinčevi akumulatorji 

 

Faze polnjenja/stanje svinčevih akumulatorjev so opisani 
spodaj: 

• RDEČA LUČKA LED sveti neprekinjeno: akumulatorji 
se polnijo. Trajanje: 2–4 ure, 

• ORANŽNA LUČKA LED sveti neprekinjeno: 
akumulatorji so 80-odstotno polni. Trajanje: 3–5 ur, 

• ZELENA LUČKA LED sveti neprekinjeno: 
akumulatorji so 100-odstotno polni. Faza izravnave. 
Trajanje: 6 ur. 

• utripajoča ZELENA LUČKA LED: faze polnjenja, 
vključno z izravnavo, so se zaključile, 

• utripajoča RDEČA LUČKA LED: alarm, 

• izmenično utripanje RDEČE/ZELENE LUČKE LED: 
pregrevanje akumulatorjev, 

• utripajoča ORANŽNA LUČKA LED: okvara toplotne 
sonde. 

Sistem za dolivanje tekočine v akumulatorje 

 

Pogonske akumulatorje enkrat tedensko 
popolnoma napolnite in dolijte tekočino 
(tako v levi kot desni komplet). 

 

Po namestitvi sistema za dolivanje tekočine v pogonske 
akumulatorje morate vsakih 40 delovnih ur (ali tedensko) v 
akumulatorje doliti ustrezno količino destilirane vode 
skladno z navodili spodaj: 

 

Sistem za dolivanje tekočine v akumulatorje 
lahko uporabljate samo, kadar so 
akumulatorji popolnoma napolnjeni. 

 

• zagotovite, da je v zunanjem rezervoarju, 
dobavljenem z vozilom, zadosti tekočine za dolivanje. 
V nasprotnem primeru ga napolnite z destilirano 
vodo, 

• cev rezervoarja povežite s priključkom za dolivanje 
na vozilu, 

• rezervoar naj bo vsaj en meter višje kot akumulatorji 
(odlično mesto bi bilo na primer na strehi potniške 
kabine), 

• pipo na dnu rezervoarja odprite za 5 minut, 

• zaprite pipo in cev iztaknite s priključka. 

 

Vedno dolijte kakovostno destilirano vodo. 
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Uporaba neustreznih tekočin lahko vpliva 
na pravilno delovanje akumulatorjev. 

 

Če boste tekočino dolivali pred in ne po 
polnjenju akumulatorjev, lahko ob polnjenju 
iz varnostnega ventila akumulatorja izteka 
voda s kislino, kar je lahko nevarno. 

 
Slika 25 

 

Zamenjava odstranljivega kompleta 
akumulatorjev 

 

Na modelih ATX210E in ATX240E je mogoče tekom 
delovnega dne zamenjati prazen odstranljiv komplet 
akumulatorjev s polnim (drug komplet akumulatorjev je na 
voljo kot dodatna izbira). 

 

Prvo polnjenje pomožnih akumulatorjev 
(akumulatorji so prazni): akumulator 
povežite z zunanjim polnilnikom, tega pa 
nato priključite v omrežje 230 V. Ko 
zaključite s polnjenjem (akumulatorji so 
polni): zunanji polnilnik izključite iz 
električnega omrežja 230 V, nato pa 
prekinite povezavo med polnilnikom in 
akumulatorji. Pravilno zaporedje je 
pomembno, saj preprečuje poškodbe 
zunanjega polnilnika in akumulatorjev. 

 

 

Slika 26 

 

Za zamenjavo glavnega kompleta akumulatorjev s 
pomožnim sledite postopku spodaj: 
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• onemogočite povezavo za električno napajanje levega 
kompleta akumulatorjev (1, Slika 26) na voznikovi 
strani vozila pod kesonom, 

• onemogočite električno napajanje zapisovalnika 
podatkov, če je nameščen, 

• odprite varnostno ključavnico (2, Slika 26) v bližini 
električne povezave, 

• s paletnim vozičkom postavite jekleno podnožje 
akumulatorja (dobavljeno skupaj s pomožnim 
odstranljivim kompletom akumulatorjev) pod vozilo, 
tako da bo podnožje poravnano z ohišjem kompleta 
akumulatorjev, 

• počasi izvlecite glavni komplet akumulatorjev, 

• pomožni komplet akumulatorjev namestite tako, da 
navodilom zgoraj sledite v obratnem vrstnem redu. Ob 
vstavljanju novega kompleta akumulatorjev se 
prepričajte, da so vodila za njihova kovinska ohišja 
popolnoma poravnana z nosilci na vozilu. Bodite 
previdni, da ne boste poškodovali mikrostikala na 
zadnjem okvirju, 

• zaprite varnostno ključavnico (2, Slika 26) in 
omogočite povezave (1, Slika 26), 

• po pravilni namestitvi pomožnega kompleta 
akumulatorjev glavni komplet akumulatorjev 
popolnoma napolnite z zunanjim polnilnikom 
akumulatorjev (dobavljen je s pomožnim kompletom 
akumulatorjev). 

 

Preden zaključite opravilo, preverite, ali se 

je ročaj ustrezno zaklenil ter ali so električni 
kabli ustrezno povezani. 

 

Pred zagonom motorja 

 

• Prepričajte se, da akumulator ni povezan s 
polnilnikom, 

• zagotovite, da je parkirna zavora omogočena, 

• prilagodite položaj sedeža, 

• prilagodite vzvratno in stranski ogledali, 

• pripnite varnostni pas (če je nameščen), 

• izklopite luči in vso nepotrebno dodatno opremo, 

• prek indikatorja preverite polnost akumulatorja. 

•  

Opomba: ko raven naboja v akumulatorjih pade pod 

10 % (ena črtica), sistem za nadzorovanje motorja 
njegovo hitrost samodejno omeji na 1000 vrt./min ter tako 
zmanjša porabo energije in podaljša čas uporabe 
(energije je dovolj za 3 km vožnje po ravnem terenu). 
Vožnja s tako praznimi akumulatorji je dovoljena samo, 
če morate vozilo spraviti na varno. Izogibajte se uporabi 
vozila s skoraj praznimi akumulatorji. 

 

Zagon motorja 

• Preverite, ali je gumb za zaustavitev v sili v obliki gobe 
v položaju za vožnjo. 

• Ključ obrnite v desno, dokler ne zaslišite klika, in 
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počakajte 2 sekundi (čas potreben za elektronsko 
preverjanje opreme). 

 

Vozilo je pripravljeno na uporabo. 

 

Zagon vozila 

 

Za zagon vozila sledite postopku spodaj: 

• vstopite v vozilo, 

• prepričajte se, da je motor vozila v prostem teku in da 
je parkirna zavora omogočena, 

• ključ za zagon obrnite v desno, 

• sprostite parkirno zavoro, 

• s prestavnim stikalom izberite vožnjo naprej/nazaj, 

 

OPOMBA: ko je omogočena vzvratna prestava, vozilo 

aktivira zvočni signal, ki osebe v bližini opozarja na 
nevarnost. 

 

• za premik naprej ali nazaj pritisnite stopalko za plin, 

• če se motor ne zažene, ponovite postopek. 

 

Menjalnika ne prilagajajte, ko se vozilo 
premika. 

 

Zagon vozila navkreber 

 

Sledite zgoraj opisanemu postopku za zagon vozila v 
običajnih pogojih. Zdrsavanja vozila pred zagonom ne 
preprečujte z motorjem. Namesto tega uporabite zavore. 
V primeru strmega pobočja boste morda morali zavorno 
stopalko pritiskati z levim, stopalko za plin pa z desnim 
stopalom. Če boste onemogočili ročno zavoro, bo vozilo 
zaustavilo motor, enako kot v primeru pregrevanja 
motorja vozila, zaradi česar ne boste mogli voziti 
navkreber. 

 

Stopalke za plin ne uporabljajte za 
ohranjanje vozila v mirovanju. Uporabite 
zavore ali parkirno zavoro. V nasprotnem 
primeru lahko pride do nepopravljivih 
poškodb motorja. 

 

Regenerativna zavora 

 

V vozilo je vgrajena funkcija, ki omogoča pridobivanje 
energije ob zaviranju motorja. 

 

Energija, ki nastaja, polni akumulator, zato priporočamo, 
da kadar je mogoče, sprostite stopalko za plin in ne 
uporabite zavore: dlje, kot bo vozilo upočasnjevalo, večja 
bo količina energije, ki se bo shranila v akumulatorju. 
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Če so akumulatorji v vozilu popolnoma 
napolnjeni, vsaj prvi kilometer vožnje ne 
uporabljajte regenerativne zavore – 
namesto nje uporabite zavore vozila. V 
takšnem primeru regenerativna zavora 
zaradi namena preprečevanja poškodb 
akumulatorjev zaradi prekomerne energije 
ni tako učinkovita. 

 

Zaustavljanje vozila 

 

• Sprostite stopalko za plin, 

• pritisnite zavoro, 

• s ključem izklopite instrumentno ploščo, 

• omogočite parkirno zavoro. 

 

Preden ključ za zagon obrnete v položaj »Off,« počakajte, 
da se vozilo popolnoma zaustavi. Če ključ obrnete 
prezgodaj, ko se vozilo še vedno premika, bo elektronika 
vozilo samodejno zaustavila za nekaj minut. V tem 
primeru se bo vozilo znova zagnalo šele po nekaj minutah 
mirovanja. 

 

Če ključ obrnete, preden se vozilo 
popolnoma zaustavi, lahko pride do resnih 
poškodb elektronike, še posebej v primeru 
hitre vožnje ali vožnje navzdol po strmem 
pobočju. 

Če vozilo zaustavite za krajši čas, preprosto prenehajte 
pritiskati stopalko za plin in omogočite parkirno zavoro. 

Če vozilo zaustavite za daljši čas, morate omogočiti ročno 
zavoro ter tako preprečiti premikanje vozila, hkrati pa 
morate ključ za zagon obrniti v položaj »Off.« 

 

Opomba: če želite izstopiti iz vozila, ne da bi ključ za 

zagon obrnili v položaj »Off,« prestavno stikalo prestavite 
v osrednji (nevtralen) položaj – vozilo se ne bo zagnalo 
znova, zato boste morali v celoti ponoviti postopek za 
zagon. 

 

Zavore 

 

Vozilo je opremljeno z dvojnim hidravličnim zavornim 
sistemom. 

 

Vožnja z nizko porabo energije 

 

Ob upoštevanju nekaj preprostih napotkov lahko znatno 
zmanjšajte porabo energije: 

• če je mogoče, uporabljajte način vožnje ECO (v drugih 
načinih, še posebej v načinu SPORT, se poraba 
energije znatno poveča), 

• odprta okna in prazne pnevmatike povzročajo večji 
upor in tako prispevajo k večji porabi energije, 

• stopalke za plin ne pritisnite do konca. Poraba energija 
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je nižja, kadar pospešujete postopoma in kadar je 
hitrost nižja od 2/3 najvišje hitrosti, 

• s pravočasnimi posegi, opisanimi v poglavju o načrtu 
vzdrževanja, poskrbite za ustrezno delovanje vozila, 

• akumulatorjev vozila ne napolnite preveč, 

• elektronske naprave uporabljajte samo, kadar je to 
nujno potrebno. Zadnja meglenka, brisalci 
vetrobranskega stekla, pihalo sistema za ogrevanje 
(dodatna oprema) in grelnik (dodatna izbira) porabijo 
znatne količine energije. Ker hkrati povečujejo tudi 
potreben tok, hkrati zmanjšujejo tudi doseg vozila. 

 

Zimska vožnja 

 

Pomnite, da lahko nizke temperature zmanjšajo 
zmogljivost pogonskega akumulatorja. Na primer, pri 
temperaturi -20 °C je zmogljivost svinčevega akumulatorja 
15 % nižja, zmogljivost svinčevo-kislinskega pa 30 % 
nižja. 

Priporočamo, da ponoči in v primeru daljših obdobij 
neuporabe vozilo shranite v zavarovanem okolju. 

 

Vožnja po strmih pobočjih 

 

Ob vožnji po strmih pobočjih (navzdol ali navzgor) vedno 
uporabljajte nizko prestavo. 

 

Da bi preprečili nepopravljive poškodbe električnega 
motorja in elektronike morate zagotoviti, da vozilo po 
pobočju navzdol ne potuje s preveliko hitrostjo (nikoli ne 
prekoračite najvišje hitrosti, zapisane v tehničnih 
specifikacijah). 

 

Če je mogoče, ob vožnji navzdol zmanjšajte hitrost tako, 
da sprostite stopalko za plin. Izogibajte se daljši uporabi 
zavor, saj lahko to privede do pregrevanja, posledica 
česar je slabša učinkovitost. 

 

Če so akumulatorji v vozilu popolnoma 
napolnjeni, med vožnjo po strmem pobočju 
navzdol ne uporabljajte regenerativne 
zavore. V nasprotnem primeru se lahko 
akumulatorji prekomerno napolnijo, kar jih 
lahko poškoduje. Vsaj prvi kilometer vožnje 
uporabljajte zavore. 

 

Uporaba kesona 

 

Ne prevažajte nepotrebnih tovorov, saj 
povečujejo porabo energije. 

 

V primeru elektronsko-hidravlične različice pritisnite gumb 
na nadzorni plošči in dvignite ali spustite keson. 
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V primeru elektronsko-hidravličnega 
prekucnika pred vsako uporabo preverite, 
ali so se varnostna ušesca kesona sprostila. 
Ušesca so nameščena na zadnji strani 
potniške kabine v bližini kesona in okvirja, 
do njih pa je mogoče dostopati tako z desne 
kot z leve strani vozila. 

 

Pred preverjanjem in vzdrževanjem pod dvignjenim 
kesonom vedno vstavite varnostno podporno palico. 

 

V primeru serijske različice pred vzdrževanjem kesona 
sprostite stranske varnostne sponke, ročno dvignite keson 
in ga podprite z varnostno podporno palico. 

 

Nemudoma po raztovarjanju znova 
omogočite varnostne zaponke. 

 

Priključitev zunanje opreme 

 

Kršitev zapovedi spodaj privede do 
takojšnje prekinitve garancije za vozilo, prav 
tako pa lahko privede do resnih poškodb 
vozila. 

 

Priporočamo, da brez dovoljenja proizvajalca na 48-voltno 
napajanje ne priključite nobene naprave. Pred vsako tako 
priključitvijo mora družba Alke proučiti vsako izjemo in 

izdati dovoljenje. 

 

S priključkom 12 V v potniški kabini lahko ob upoštevanju 
specifikacij (maks. 10 A/120 W) povežete naprave, ki 
delujejo na napetost 12 V. Električne povezave s takšno 
opremo morate ob zaustavitvi vozila vedno prekiniti. Če je 
vozilo zagnano, morate preveriti stanje pogonskih 
akumulatorjev (48 V), ki napajajo 12-voltni krogotok. Če 
so akumulatorji 48 V izpraznjeni, nemudoma prekinite 
povezavo z 12-voltnim krogotokom in začnite s 
polnjenjem. 

 

Če želite povezati 12-voltni krogotok z deli vozila, ki niso 
predvideni povezavo s priključkom 12 V v potniški kabini, 
morate o tem najprej obvestiti družbo Alke, ki bo takšne 
povezave oz. priključitve proučila in izdala dovoljenje. 

 

Elektronske naprave uporabljajte samo, 
kadar je to nujno potrebno. 
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V PRIMERIH SILE 

 

Pregrevanje motorja 

 

Vozila ATX so opremljena s tipali, ki v primeru previsoke 
temperature motorja zmanjšajo učinkovitost delovanja oz. 
onemogočijo delovanje. 

 

Če opazite pregrevanje ali začutite vonj po zažganem, 
vozilo nemudoma zaustavite na varnem mestu, ključ za 
zagon obrnite v položaj »Off,« aktivirajte stikalo za 
zaustavitev v sili (pritisnite rdeč gumb v obliki gobe) in 
prekinite povezavo z akumulatorjem 12 V (obrnite ga za 
90°), se oddaljite na varno razdaljo od vozila in se obrnite 
na pooblaščen servisni center. 

 

Ko prekinete povezavo s krogotokom 12 V, prekinete tudi 
povezavo z zasilnimi lučmi. Če želite te luči uporabiti, ne 
prekinite povezave z akumulatorjem 12 V. 

 

V primeru alarma zaradi pregrevanja se 
vozilo nemudoma zaustavi. Vozila na noben 
način ne premikajte in tako preprečite resne 
poškodbe elektronike in motorja. Če se je 
vozilo zaustavilo na pobočju, se v njem ob 
zaustavljenem motorju ne peljite navzdol. 
Namreč, energija in toplota, ki ju ustvarja 
motor prek regeneracije energije, bosta še 

poslabšala nastalo stanje. Pred ponovnim 
zagonom počakajte, da se alarm zaradi 
pregrevanja izključi. 

 

Vleka vozila 

 

V primeru vleke vozila prestavite menjalnik v prosti tek, 
ključ za zagon pa obrnite v položaj »OFF.« 

 

V primeru vleke vozila morate, da bi 
preprečili resne poškodbe elektronike, 
vedno prekiniti povezavo stikala 
akumulatorja 12 V, ki povezuje motor in 
elektroniko. 

 

Prekinite povezavo med sivim električnim 
priključkom nad motorjem in rdečim 
gumbom za zaustavitev v sili v obliki gobe 
48 V. 

 

Za namestitev ustreznega vlečnega droga uporabite 
posebno sidrišče na prednjem delu vozila (najprej 
odstranite pokrov pod registrsko tablico). 

 

V primeru poškodb koles ali osi ali menjalnika vozila za 
prevažanje uporabite vlečno vozilo. 
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Preluknjana pnevmatika 

 

Vozilu je priložen komplet za polnjenje/popravilo 
pnevmatik. Za uporabo naprave si preberite navodila, 
priložena kompletu. 

 

Zagotovite ustrezen tlak pnevmatik: 
neustrezno napolnjene pnevmatike bodo 
povečale porabo energije. 

 

Zamenjava varovalke 

 

Kadar elektronska naprava preneha delovati, preverite, ali 
je ustrezna varovalka morda pregorela. 

 

Varovalke so nameščene v omarici pod pokrovom motorja 
vozila. 

 

Vidno preglejte varovalke. Žička v varovalki ne sme biti 
pretrgana. 

 

Poškodovanih varovalk nikoli ne 
nadomestite s kovinskimi okvirji ali drugim 
odpadnim materialom. Uporabite izključno 
brezhibne varovalke enake barve. 

 

Varovalke nikoli ne zamenjajte s takšno z 
višjim nazivnim tokom, saj lahko pride do 
POŽARA! 

 

Pred zamenjavo varovalke se prepričajte, da 
ste izvlekli ključ za zagon in da ste 
izključili/izklopili vse porabnike električne 
energije. 

 

 
Slika 27 

 

1 - Brezhibna varovalka, 

2 - varovalka s pretrgano žičko. 
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Za odstranitev varovalke, ki jo želite zamenjati, 
uporabite orodje na motorju. 

 

V primeru okvare varovalke se obrnite na pooblaščen 
servisni center. 

 

Za identifikacijo varovalk posameznih porabnikov si 
oglejte preglednico spodaj.
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Preglednica varovalk 

 
Slika 28
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Varovalka Tok Namen 

FG 100 A Splošna varovalka 

FG1 50 A Nastavek 

F1 7,5 A Pozicijske luči 

F2 7,5 A Pozicijske luči 

F3 7,5 A Hupa 

F4 10 A Gumb za zaustavitev v sili »15« 

F5 10 A Gumb za zaustavitev v sili »30« 

F6 15 A Kratke luči 

F7 15 A Dolge luči 

F8 20 A Vžigalnik 

F9 20 A Nastavek Webasto 

F10 10 A Vrtljiva luč 

F11 10 A Brisalec vetrobranskega stekla 

F12 10 A Grelnik 

F13 10 A Dvigovanje kesona/priključna gred 

F14 7,5 A Izbirnik F/R in izbirnik načina 

F15 10 A Zavorne luči/vzvratne luči in brenčalo 

F16 15 A Nastavek »15« 

F17 15 A Nastavek »30« 

F18 20 A Motor ventilatorja / ventilator prikazovalnika Curtis 

F19 7,5 A Instrument / mikrostikalo za dviganje kesona 

F20 10 A Grelnik 

F21 5 A Polnilnik 30 
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Varovalka Tok Namen 

F22 3 A Prikazovalnik Curtis 48 V 

F23 10 A Pretvornik 12/48 V 

F24 3 A Vhod mikrostikala prikazovalnika Curtis 

F25 7,5 A Pozitiven pol akumulatorskega sistem BMS, črna skrinjica 

F26 7,5 A Zaklep pozitivnega pola akumulatorskega sistema BMS, črna skrinjica 

F27 - — 

F28 - — 

 
Rele Namen 

R1 Smerokazi 

R2 Zaklep pozitivnega pola pomožnega akumulatorja 

R3 Logika prikazovalnika Curtis 48 V 

R4 Dolge luči 

R5 Kratke luči 

R6 Zavorne luči 

R7 Vzvratne luči in brenčalo 

R8 Ventilator motorja 

R9 Ventilator prikazovalnika Curtis 

R10 Grelnik 

R11 Signal 12 V mikrostikala prikazovalnika Curtis 

R12 — 

R13 — 
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V primeru nesreče 

 

Pritisnite gumb za zaustavitev v sili (rdeč gumb v obliki 
gobe) in prekinite električno napajanje motorja, ključ za 
zagon obrnite v položaj »Off,« omogočite parkirno 
zavoro ter vklopite zasilne luči. 

 

Na pogonskih baterijah kesona so nameščene posebne 
oznake z opozorili zaradi visoke napetosti. 

 

Te oznake bodo osebje, ki bo posredovalo, opozorilo na 
pereče nevarnosti. 

 

Teh oznak nikoli ne odstranjujte sami. Če jih odstranite 
nenamerno ali odpadejo, se obrnite na pooblaščen 
servisni center, kjer jih bodo namestili znova.
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VZDRŽEVANJE 

 
Pred preverjanjem in vzdrževalnimi opravili zagotoviti, da 
ste popolnoma omogočili stikalo za zaustavitev v sili (rdeč 
gumb v obliki gobe) in da motor ne deluje in da ni segret. 
Prav tako zagotovite, da ste z ustreznim stikalom prekinili 
krogotok 12 V. 
 

Med delovanjem vozila se lahko nekateri 
delo izredno segrejejo. Pred začetkom 
vzdrževanja počakajte, da se ohladijo. 
 
Upoštevajte urnik rednega vzdrževanja. 

 
Redno preverjanje 
 
Za ohranjanje brezhibnega stanja vozila morate redno 
preverjati nekatere dele, ki so podvrženi različnim 
stopnjam obrabe. Če je navedena pogostost preverjanja, 
ta temelji na referenčnih parametrih (prepotovani kilometri, 
delovne ure, čas od zadnjega vzdrževanja ali nakupa). V 
vsakem primeru velja tisti pogoj, ki se zgodi najprej. 
 
Spodaj si lahko ogledate opis posegov, ki jih lahko na 
vozilu opravijo osebe z omejenim tehničnim znanjem. 
 

Pričakovana življenjska doba vozila, torej 
pričakovano število prevoženih kilometrov 
ali delovnih ur, bo za polovico nižja, če 

vozilo uporabljate v zahtevnih pogojih. 
 

Zahtevni pogoji običajno vključujejo: 
• vožnjo po neasfaltiranih površinah ali po razgibanem 

terenu, 
• daljša obdobja vožnje po več kot 20-odstotnih 

pobočjih, 
• daljša obdobja uporabe obremenjenega vozila ali 

prikolic, kadar teža tovora presega 75 % največje 
dovoljene obremenitve, 

• daljša obdobja uporabe v okoljih, kjer je temperatura 
višja od 30 °C ali nižja od 0 °C. 

 

Ob izvedbi servisnega opravila morate 
opraviti tudi vsa prej zapisana opravila (na 
primer, ob izvajanju »mesečnih« opravil 
morate opraviti tudi »dnevna« opravila, 
opravila »po potrebi« in »tedenska« 
opravila).
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PREGLED/OPRAVILO 
KDO GA 
OPRAVI? 

KDO ODPRAVI 
NAPAKO? 

OPOMBE 

Po potrebi 

Preverite lakirane površine 

KU SS 

Za preprečevanje rjavenja, poškodovane lakirane površine 
morate nemudoma popraviti, še posebej, če so posledica 

soli ali peska na cesti ali jedkega kemijskega izdelka. 

Dnevno 

Splošen vidni pregled 
KU SS 

Viden pregled znakov poškodb ali manjkajočih delov pred 
zagonom vozila. 

Preverite stanje pnevmatik 
KU SS 

Preverite, ali so pnevmatike počene, poškodovane ali 
prekomerno obrabljene. 

Preverjanje polnosti akumulatorja KU SS Preverite, ali so akumulatorji popolnoma napolnjeni. 

Vsaj enkrat tedensko 

Popolnoma napolnite akumulatorje 

KU SS 

Popolno polnjenje (celoten cikel polnjenja) je nujno v primeru 
pogostega delnega polnjenja vozila, saj se boste tako izognili 
neustrezni izravnavi med akumulatorji. Polno polnjenje omogoča 
zaključek faze izravnave, ki je nujna za izogibanje stanjem 
neravnovesja, saj lahko privede do poškodb akumulatorja. 

Odstranite vso grobo umazanijo 

KU SS 

Odstranjevanje grobe umazanije s koles, luči in vseh drugih 
delov vozila, katerih pravilno delovanje in varnost bi lahko bili 
ogroženi. 

Preverite delovanje luči 
KU SS 

Preverite ustrezno delovanje prednjih luči, hupe, smerokazov, 
brisalca vetrobranskega stekla in 

zavornih luči. 

Preverite tlak v pnevmatikah KU KU/SS Tlak v pnevmatikah morate preverite, ko te niso ogrete. 

Preverite ustrezno delovanje zavor KU SS Preverite ustrezno delovanje zavorne stopalke in ročne zavore. 

Vsaj enkrat mesečno 

Napolnite akumulatorje 

KU SS 

Bistvenega pomena za izogib poškodb akumulatorjev 48 V in 12 
V v primeru daljšega obdobja neuporabe vozila. Vozilo 
(akumulator 12 V vozila) naj se polni vsaj 1 uro. 

Polnjenje akumulatorjev KU SS 
 

Preverite raven tekočine za pranje 
vetrobranskega stekla 

KU KU 
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PREGLED/OPRAVILO 
KDO GA 
OPRAVI? 

KDO ODPRAVI 
NAPAKO? 

OPOMBE 

Preverite ročico in kabel parkirne zavore KU SS  

Preverite krmiljenje 
KU/SS SS 

Preverite ustrezen hod in pričvrščenost vse strojne opreme. Po 
potrebi se obrnite na pooblaščen servisni center. 

Vsakih 12 mesecev ali 500 delovnih ur 

Opravila, ki jih opravi pooblaščen servisni center 

Preverite, ali so vijaki koles ustrezno 

priviti 
SS SS 

 

Preverite raven olja v menjalniku – sestav 
diferenciala 

SS SS 
75W/90 

Preverite raven zavornega olja SS SS DOT 4 

Preverite ožičenje pogonskih baterij in 
motorja ter maziva in ali so vijaki ustrezno 
priviti 

SS SS 
 

Zamenjajte brisalec vetrobranskega stekla SS SS  

Z digitalnim ampermetrom preverite 
ustrezno polnjenje akumulatorja 48 V 

SS SS 
 

Preverite delovanje pretvornika SS SS  

Preverite stanje in delovanje glavnega 
priključka 48 V 

SS SS 
 

Preverite polnilnike SS SS  

Preverite stanje gornjih gumic prednjih 
blažilnikov sunkov 

SS SS 
 

Preverite stekanje koles na prednji osi SS SS  

Preverite tlak v pnevmatikah SS SS  

Preverite stanje zavor (plošč in čeljusti) SS SS  
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V
Z
D
R
Ž
E
V
A
N
JE

 

 

PREGLED/OPRAVILO 
KDO GA 
OPRAVI? 

KDO ODPRAVI 
NAPAKO? 

OPOMBE 

Preverite, ali so se sprožili alarmi 
pretvornika 

SS SS 
 

Preverite raven vode v akumulatorjih 
in sistemu za dolivanje 

SS SS 
 

Preverite stanje akumulatorjev in 
napetost popolnoma napolnjenih 
akumulatorjev, obremenjenih 
akumulatorjev in popolnoma 
izpraznjenih akumulatorjev 

SS SS 

 

Preverite, ali so matice pretvornika 
ustrezno privite 

SS SS 
 

Preverite napajalne priključke na 
pretvorniku 

SS SS 
 

Preverite, ali so priključki oksidirali, 
po potrebi pa jih očistite s čistili in jih 
namažite z mazivi 

SS SS 
 

Preverite hod ležajev koles (tako 
prednjih kot zadnjih) 

SS SS 
 

Preverite ustrezno učvrščenost 
vijakov krmiljenja/prednjega 
vzmetenja 

SS SS 
 

Vsakih 1000 delovnih ur 

Opravila, ki jih opravi pooblaščen servisni center 

Preverite ležaje, izolacijo, tesnila, 
vijake in navitje električnega motorja 

SS SS 
 

Po potrebi zamenjajte čeljust zadnje 
zavore in prednje zavorne plošče 

SS SS 
 

KU:končni uporabnik – SS:servisna služba Alke/delavnica distributerja Alke 
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Vzdrževanje akumulatorja 

 

Ob delu na akumulatorjih vedno 
uporabljajte zaščitna očala in rokavice. 

 

Vsakih 10 polnjenj ali enkrat mesečno (za vozila s 
kislinsko-svinčevimi akumulatorji, na katerih sistem za 
samodejno dolivanje ni nameščen): 

• odpnite keson, 

• dvignite keson in vstavite varnostno podporno palico, 

• preverite raven tekočine v akumulatorjih, 

• po potrebi skozi plastičen del pokrova akumulatorja 
dolijte destilirano vodo. 

 

Opomba: če je nameščen sistem za samodejno 

dolivanje, si glede podrobnosti o dolivanju tekočine v 
akumulatorje oglejte posebno poglavje v tem priročniku. 

 

Delovanje motorja v prostem teku 

 

Če vozila daljše obdobje ne namerava uporabljati (dlje kot 
20 dni): 

• popolnoma napolnite akumulatorje, 

• prekinite povezavo med stikalom za zaustavitev v sili 
(rdeč gumb v obliki gobe) in stikalom akumulatorja 
12 V. 

 

Vozilo morate pred obdobjem neuporabe 
popolnoma napolniti. Če vozila daljše 
obdobje ne nameravate uporabljati, morate 
najprej napolniti izpraznjene akumulatorje 
in tako preprečiti njihove poškodbe. 

 

• Akumulatorje napolnite vsaj enkrat mesečno, 

• pnevmatike napolnite do tlaka, ki je 1 bar višji od 
priporočenega (oglejte si poglavje Tehnični podatki), 

• vsaj enkrat na dva meseca omogočite zavore, 

• motor zaženite vsake dva meseca. 

 

Vozilo shranite na suhem in zaščitenem mestu brez vlage.
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TEHNIČNI PODATKI 

Splošne značilnosti 
 ATX110E ATX210E ATX230E ATX240E 

Motor/zmogljivost  

Cestna homologacija L7e (evropska homologacija za težke štirikolesnike) 

Vrsta Električni motor na izmenični tok 

Moč v običajnih pogojih 8 kW / 48 V 

Največja moč 14 kW 

Najvišja hitrost 44 km/h 35 km/h 30 km/h 

Vrsta krmilnika CURTIS (največja izhodna moč 385 A) 

Vozne nastavitve vozila 
2 nastavitvi, med katerima je mogoče preklapljati prek nadzorne plošče (ECO in SPORT)/4 

nastavitve (dodatna oprema) 

Komplet akumulatorjev  

Vrsta akumulatorja 8,7 kWh LA 
8,7 kWh LA (serijsko) 
9 kWh PL (dodatna 

oprema) 
8,7 kWh LA 

14,4 kWh LA (serijsko) 
18 kWh PL (dodatna 

oprema) 

Število akumulatorjev 8,7 kWh: 8 x 6 V 
8,7 kWh: 8 x 6 V 
9 kWh: 4 x 12 V 

8,7 kWh: 8 x 6 V 
14,4 kWh: 24 x 2 V 
18 kWh: 8 x 12 V 

Doseg s polnim akumulatorjem 8,7 kWh: 70 km 
8,7 kWh: 70 km 
9 kWh: 70 km 

8,7 kWh: 75 km 
14,4 kWh: 100 km 
18 kWh: 130 km 

Na vozilu nameščen polnilnik 
akumulatorjev 

Da, vključuje tudi indikator napolnjenosti LED 

Ocenjen čas polnjenja 
akumulatorja 

8,7 kWh: 8 ur 
8,7 kWh: 8 ur 
9 kWh: 8 ur 

8,7 kWh: 8 ur 
14,4 kWh: 8 ur 
18 kWh: 12 ur 

Vrsta polnilnika akumulatorjev 
Visokofrekvenčni polnilnik akumulatorjev s funkcijo korekcije faktorja moči PFC (samo različici 8 

kWh in 18 kWh) in temperaturnimi senzorji na akumulatorju 

Sistem za hitro polnjenje 
akumulatorja 

Ne 
Dodatna oprema za 

različico 8,7 kWh 
Ne Da 

Prenos moči  

Vrsta Elektronsko prilagajanje hitrosti 

Pogon Zadnji 
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 ATX110E  ATX210E ATX230E ATX240E 

Najstrmejše dovoljeno pobočje 35 % 27 % 

Zadnji diferencial Polplavajoč Polplavajoč s stožčastimi ležaji 

Zavore  

Prednje/zadnje Prednje hidravlične plošče/zadnji hidravlični bobni z mehansko servozavoro 

Parkirna zavora Da 

Regenerativna zavora Da 

Vzmetenje  

Spredaj Vrste MacPherson z neodvisnim gibanjem koles 

Zadaj Most De Dion in stabilizacijska gred 

Podvozje in karoserija  

Podvozje Jekleno podvozje, obdelano z zaščito pred rjavenjem in s prašnim premazom 

Karoserija Steklena vlakna 

Vlečne kljuke/priključki Prednja in zadnja kljuka za vleko vozila v nujnih primerih in zadnja vlečna kljuka za prikolice 

Varovalo diferenciala Da 

Prednja cevna zaščita Da 

Elektronika in razsvetljava 

Ogrevanje 
Električni grelnik zadnjega stekla z dvema nastavitvama hitrosti (dodatna oprema)/sistem za 

ogrevanje Webasto (dodatna oprema) 

Vtič 12 V na vozilu Da 

Prikazovalnik CURTIS 
Merilnik hitrosti, merilnik prevoženih kilometrov, indikator stanja akumulatorja, temperature motorja, 

toplotni pretvornik, napake pretvornika, napajanje pretvornika 

Prikazovalnik na nadzorni 
plošči 

Merilnik časa, opozorilne lučke za prednje luči, pozicijske luči, indikatorske lučke, zasilne luči, nizka 
raven goriva grelnika Webasto (če je nameščen), nizka raven zavornega olja, parkirna zavora, 

dvignjen keson (če je nameščen), 3 dodatni vhodi 

Indikator stanja akumulatorja 3-stopenjski indikator LED, ki prikazuje potek polnjenja akumulatorjev 
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 ATX110E ATX210E ATX230E ATX240E 

Luči 
Prednje luči, zadnje luči, zavorne luči, indikatorji, zasilne luči, zadnje meglenke, vrtljiva opozorilna 

luč (dodatna oprema) 

Hupa/brenčalo za vzvratno 
vožnjo 

Da 

Varnost 
3-točkovni varnostni pasovi, tipalo prisotnosti na voznikovem sedežu, zunanja naslonjala za roke 

(dodatna oprema) 

Zadnji priključek s 13 nožicami Da 

Dimenzije  

Dolžina (različica s 
podvozjem) 

3020 mm 3205 mm 

Dolžina (različica s kesonom) 3030 mm 3520 mm 

Širina 1270 mm 

Višina 1850 mm 

Medosna razdalja 1830 mm 2120 mm 

Oddaljenost od tal 260 mm na sredini 190 mm na sredini 

Mere kesona 1300 x 1240 mm 1800 x 1240 mm 

Krmiljenje  

Zobata letev s pastorkom Da 

Najmanjši obračalni krog 
(notranji) 

260 cm 320 cm 
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 ATX110E ATX210E ATX230E ATX240E 

Teže 

Nosilnost (podvozje) 645 kg 635 kg 1.000 kg 

Nosilnost (keson) 545 kg 505 kg 870 kg 

Teža (podvozje)
1
 855 kg 865 kg 905 kg 1165 kg 

 

                     
1Različica podvozja brez vrat, vključno z voznikom(+100 kg za keson pri modelu ATX110E, +130 kg za keson pri modelih 

TX210E/230E/240E, +40 kg z vrati in ogrevalnim sistemom). 

Največja dovoljena teža obremenjenega vozila znaša 1.500 kg. 
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 ATX110E ATX210E ATX230E ATX240E 

Vleka po cesti     

 Vlečna zmogljivost, ki velja za ceste v Evropi (kategorija L7e) 

Največja navpična obremenitev 
vlečne kljuke 

120 kg 

Vlečne zmogljivosti ob uporabi 
prikolice z naletno zavoro 

250–275 kg 
 

 
Podatki v preglednici veljajo ob uporabi v standardnih delovnih pogojih: popolnoma napolnjene baterije, ravna asfaltirana 
podlaga, zmerna vožnja, zunanja temperatura 25 °C, uporaba visokokakovostne prikolice z naletno zavoro. 
 
Pod določenimi pogoji lahko z vozili ATX vlečete tovore, težje od tistih, zapisanih v zgornji preglednici. Zaradi trenutno 
veljavnih standardov takšnih tovorov običajno ni dovoljeno vleči po javnih cestah. Preverite predpise v vaši državi. 
Družba Alke ne odgovarja za morebitne kršitve veljavne zakonodaje. 
 
 ATX110E ATX210E ATX230E ATX240E 

Največja vlečna zmogljivost 

 Vlečna zmogljivost vozila, kadar ga ne uporabljate na javnih evropskih cestah 

Največja navpična obremenitev 
vlečne kljuke 

120 kg 

Vlečne zmogljivosti ob uporabi 
prikolice z naletno zavoro 

2.000 kg 3.000 kg 
 

 
Podatki v preglednici veljajo ob uporabi vozila v standardnih delovnih pogojih: popolnoma napolnjene baterije, ravna 
asfaltirana podlaga, zmerna vožnja, zunanja temperatura 25 °C, uporaba visokokakovostne prikolice z naletno zavoro. 
 
Podatki se lahko v primeru vožnje po pobočjih, razgibanem terenu in uporabe prikolice nizke kakovosti bistveno 
razlikujejo.
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 ATX110E ATX210E ATX230E ATX240E 

Pnevmatike     

Spredaj 
23x8,50-12 (serijsko) 

175/65 R14 (dodatna oprema) 
23x8,50-12 (serijsko) 

175/70 R14 (dodatna oprema) 

Zadaj 
23x8,50–12 (serijsko) 

23x10,50-12 (dodatna oprema)  
175/65 R14 (dodatna oprema) 

23x10.50-12 (serijsko) 
175/70 R14 (dodatna oprema) 

 

 
Če morate namestiti zimske pnevmatike, poiščite takšne, ki so enake velikosti in imajo enako zgradbo ter nosilnost kot 
tiste, ki so bile na vozilu nameščene ob nakupu. Drugačnih pnevmatik ne uporabljajte. Pred nameščanjem zimskih 
pnevmatik prav tako preverite krajevne standarde glede veljavnih zahtev ali prepovedi. 

 
Zagotovite ustrezen tlak pnevmatik: neustrezno napolnjene pnevmatike bodo povečale porabo 
energije. 

 
Žarnice 

Opis luči Moč Vrsta svetila 

Pozicijske luči 5 W–12 V žarnica z bajonetnim priključkom 

Kratke luči/dolge luči 55/60 W–12V halogensko svetilo H4 

Prednji smerokazi 21 W–12 V oranžna žarnica z bajonetnim priključkom 

Stranski smerokazi 5 W–12 V steklena žarnica – bela 

Zadnje pozicijske luči/zavorne luči 5/21 W–12 V žarnica z žarilno nitko in bajonetnim priključkom 

Zadnje stranske luči 21 W–12 V bela žarnica z bajonetnim priključkom 

Vzvratna luč 21 W–12 V bela žarnica z bajonetnim priključkom 

Zadnja meglenka 21 W–12 V halogensko svetilo H22W 

Luč registrske tablice 5 W–12 V bela žarnica Festoon 

Luči v potniški kabini 5 W–12 V bela žarnica Festoon 
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Maziva 
Opis Vrsta maziva Količina 

Zavorna tekočina DOT 4 ali boljša  

Olje za elektronsko-hidravlični pogonski paket INVAROIL EP 46  

Sestav diferenciala (110E in 210E) SAE 75W90 0,6 litra 

Sestav diferenciala (230E in 240E) SAE 75W90 2 litra 
 

 

Zapisane tehnične specifikacije (kot so zmogljivost, vzdržljivost, velikosti itd.) so lahko in bodo odvisne od temperature, vozne površine, sloga 
vožnje, dodatne opreme, tovora in načina uporabe vozila. Ti podatki običajno veljajo za uporabo vozila na ploskih tleh skladno z optimalnimi 
pogoji uporabe, kar pomeni, da osnovna različica vozila z lažjimi akumulatorji ne vleče tovora, da potuje po gladki in asfaltirani cesti, da meri 
zunanja temperatura 25 °C, da so akumulatorji popolnoma napolnjeni, da so elektronske naprave v vozilu izklopljene in da niso nameščeni 
nobeni zunanji porabniki energije.
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ODPRAVLJANJE NAPAK 

 

Preglednica za odpravljanje napak 

V primeru napake CAN se bo prikazovalnik Curtis obarval rdeče. 

Za ogled napak na prikazovalniku Curtis naenkrat pritisnite oba gumba in ju držite približno 4 sekunde. 

 

Težava Vzrok in/ali ukrep 

Napaka 16 na prikazovalniku 

(zaustavitev vozila zaradi pregrevanja 
krmilnika) 

Do te napake pride, ko se motor zaustavi, ker se segreje nad najvišjo dovoljeno 
temperaturo 95 °C. Vozilo se zaustavi. Zaustavitev je običajno posledica dolgotrajnih 
prekomernih obremenitev ali umazanije na hladilnih režah ali njihove blokade. 

 

Za ponastavitev napake za 30 minut zaustavite vozilo, nato, če je vozilo pod 
obremenitvijo, znižajte hitrost in zmanjšajte tovor vozila. Ob vožnji navkreber po 
prestrmem pobočju zmanjšajte hitrost in mehanski menjalnik prestavite v nižjo 
prestavo. Če so vzrok težave hladilne reže krmilnika, jih očistite in zagotovite ustrezno 
kroženje zraka. 

Napaka 17 na prikazovalniku 

(zaustavitev vozila zaradi prenizke napetosti) 

Do te napake pride, ko so akumulatorji popolnoma izpraznjeni. 

 

Za odpravo te napake nemudoma zaustavite vozilo in napolnite akumulatorje. 

Napaka 18 na prikazovalniku 

(zaustavitev vozila zaradi previsoke napetosti) 

Do te napake pride, kadar so akumulatorji popolnoma napolnjene in je stopnja 
regeneracije previsoka ali kadar akumulatorje povežete z zunanjimi viri. 

 

Za ponastavitev napake preverite, da ste akumulatorje pravilno priklopili. Če 
uporabljate zunanje vire napajanja, jih izključite. V primeru prevelike stopnje 
regeneracije poleg zavore motorja uporabite tudi druge zavore, ob tem pa bodite 
pozorni na splošno varnost vozila (pregrevanje zavor). 
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Težava Vzrok in/ali ukrep 

Napaka 22 na prikazovalniku 

(pregrevanje krmilnika) 

Do te napake pride, ko se motor zaustavi, ker se segreje nad najvišjo dovoljeno 
temperaturo 85 °C. Zaustavitev je običajno posledica dolgotrajnih prekomernih 
obremenitev ali umazanije na hladilnih režah ali njihove blokade. 

 

Za ponastavitev napake, ko je vozilo pod obremenitvijo, priporočamo, da znižate 
hitrost in zmanjšate tovor vozila. Ob vožnji navkreber po prestrmem pobočju 
zmanjšajte hitrost in mehanski menjalnik prestavite v nižjo prestavo (po potrebi pred 
zagonom počakajte 5 minut). Če so vzrok težave hladilne reže krmilnika, jih očistite in 
zagotovite ustrezno kroženje zraka. 

Napaka 23 na prikazovalniku 

(prenizka napetost) 

Ob vožnji vozila po ravnem terenu v običajnih pogojih, ko indikator napolnjenosti javi, 
da so akumulatorji skoraj prazni, ta napaka sporoči, da morate napolniti akumulatorje 
vozila, saj so skoraj prazni. 

 

Ob vožnji navkreber po prestrmem pobočju se lahko prav tako prikaže ta napaka, ki 
sporoča, da vozilo deluje ob izredno visoki porabi energije. V tem primeru morate 
zmanjšati hitrost. Če je poraba energije še vedno visoka, preklopite v način vožnje 
ECO in vozite z nizko hitrostjo. 

Napaka 24 na prikazovalniku 

(previsoka napetost) 

Do te napake pride ob vožnji po pobočju navzdol, ko so akumulatorji popolnoma 
napolnjeni. 

 

Ta napaka je zgolj opozorilo, vozilo bo delovalo še naprej. 
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Težava Vzrok in/ali ukrep 

Napaka 28 na prikazovalniku 

(pregrevanje krmilnika) 

Motor se je segrel na 130 °C. Do tega pride, če je vozilo dolgotrajno preobremenjeno 
ali zaradi umazanije na hladilnih režah ali njihove blokade. 

 

Za ponastavitev te napake počakajte 5 minut in na prikazovalniku preverite, ali se je 
temperatura zmanjšala, nato zmanjšajte hitrost in obremenitev vozila, v primeru vožnje 
navkreber po prestrmem pobočju pa uporabite način vožnje ECO. Zagotovite ustrezno 
zračenje motorja. 

Napaka 31 na prikazovalniku 

(glavni priključek odprt) 

Do te napake pride, če poskusite napolniti akumulatorje vozila, ko to deluje. Pred 
polnjenjem akumulatorjev vedno zaustavite vozilo in preprečite poškodbe elektronike. 

Napaka 38 na prikazovalniku 

(glavni priključek je onemogočen) 

Do te napake pride, kadar se glavni priključek ne odpre oz. zapre zaradi električnega 
toka v krogotoku (tudi zaradi povezave zunanje naprave). Posledično so priključki 
onemogočeni. Obrnite se na pooblaščen servisni center. 

 

Do te napake lahko pride tudi, če fazi motorja U in V nista ustrezno priključeni ali sploh 
nista povezani. Obrnite se na pooblaščen servisni center. 

Napaka 47 na prikazovalniku 

(napaka v zaporedju) 

Vozilo ste zagnali, ko je bilo električno prestavno stikalo v položaju za vožnjo naprej ali 
vzvratno vožnjo. 

 

Za ponastavitev napake električno prestavno stikalo premaknite nazaj v osrednji 
(nevtralen) položaj. OPOMBA: ta napaka se ne prikaže na prikazovalniku. Vozilo to 
napako javi zgolj iz varnostnih razlogov in ne predstavlja težave. 



   Serija vozil ATX 

51 

 

Težava Vzrok in/ali ukrep 

Napaka 73 na prikazovalniku 

(zaustavitev motorja za 5 sekund) 

Ob vožnji navkreber po prestrmem pobočju pri neprimernih nastavitvah vozila. Vozna 
elektronika samodejno prepreči vožnjo vozila in posledično poškodbe. 

 

Da bi se izognili napaki, električno prestavno stikalo premaknite v osrednji (nevtralen) 
položaj, zaustavite vozilo in počakajte 10 sekund, nato ga znova zaženite, izbirnik 
načina vožnje prestavite v položaj ECO, električno prestavno stikalo premaknite v 
položaj za vožnjo naprej in premaknite vozilo. 

Ko obrnete ključ za zagon, se prikazovalnik 
ne vključi in vozilo se ne premakne 

Med polnjenjem akumulatorjev sistem samodejno prepreči premikanje vozila in 
onemogoči prikazovalnik. Onemogočite povezavo med polnilnim kablom na vozilu in 
polnilnikom akumulatorjev ter znova zaženite vozilo. 

 

Pravkar ste zamenjali komplet akumulatorjev in niste popolnoma privili varnostnih 
vijakov, zato varnostna stikala na koncu teh vijakov preprečujejo premikanje vozila. 
Preverite in po potrebi privijte vijake na obeh kompletih akumulatorjev in znova 
zaženite vozilo. 

Raven napolnjenosti akumulatorju ni nikoli 
100-odstotna, tudi po dolgem polnjenju 

Če akumulatorje vozila napolnite, ko so ti vsaj 80-odstotno polni, se indikator ravni 
napolnjenosti ne bo spremenil tudi po dolgem polnjenju (indikator se posodobi šele, ko 
pade raven napolnjenosti akumulatorja pod 80 %). V takšnem primeru lahko 
akumulatorje vozila popolnoma napolnite tudi, kadar indikator prikazuje raven 
napolnjenosti, nižjo od 100 %. Ta težava ni povezana z vozilom, ampak z določenimi 
lastnostmi krmilnika CURTIS. 
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