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O tej instrukcji

Ta instrukcja obsługi zawiera podstawowe informacje, których należy przestrzegać przy montażu, eksploatacji i konfiguracji 
VETTER SmartTarget. Dlatego należy przeczytać tę instrukcję przed wszystkimi pracami na i z użyciem SmartTarget i upewnić 
się, że ta instrukcja jest stale dostępna w miejscu zastosowania.

Rysunki w tej instrukcji służą celom orientacyjnym i mogą odbiegać od rzeczywistego wykonania.

Obsługa klienta

Adres   VETTER Industrie GmbH
   Carl-Benz-Strasse 45
   57299 Burbach
   NIEMCY
Telefon   +49 2736 4961-964
E-mail   support@smartfork.com
Internet   www.smartfork.com 
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1  Przegląd

1.1  Zakres zastosowania

VETTER SmartTarget  służy jako system asystencki przy umieszczaniu np. towaru na palecie lub ładunku, który jest przeznac-
zony do transportu wózkiem widłowym lub innym urządzeniem do transportu poziomego (niem. FFZ).

Laser liniowy lub krzyżowy w VETTER SmartTarget jest zintegrowany w czole wideł i rzuca poziomą linię pomocniczą lub 
krzyżyk na ładunek bezpośrednio przed urządzeniem transportu poziomego. Dzięki temu możliwe jest dokładne nakierowywa-
niepodnoszonego ładunku. Korzystanie z tego systemu asystenckiego przyczynia się do szybszej i bezpiecznej pracy.

Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania VETTER SmartTarget , każdorazowo należy przestrzegać także wskazówek zawar-
tych w instrukcji obsługi urządzenia do transportu poziomego

1.2  Warianty

Czoła wideł SmartTarget są dostępne z różnymi zawieszeniami. Różnią się one oprócz tego wymiarami, wykonaniem i kolorem 
lasera.

Lista aktualnych typów jest dostępna pod adresem www.smartfork.com. 
Przy niektórych wersjach specjalnych dodatkowo należy przestrzegać dokumentów 
współobowiązujących.

Nr artykułu Wykonanie
Laser

Za-
wiesze-

nie

Wymiary
(szer. x wys.) 

mm

Grubość min.
Ząb wideł

(mm)

Waga

(kg)

Dopływ prądu Zakres dostawy

ST-2A-GL-01 Laser liniowy zielony 

ISO 2A 123 x 595 35 3,5

Akumulator 
SmartSupply lub 

opcjonalnie wersja 
przewodowa z 
przyłączem do 

czoła wideł

1 SmartTarget 
az SmartSupply

i ładowarką

ST-2A-GK-01 Laser krzyżowy zielony  
ST-2A-RL-01 Laser liniowy czerwony
ST-2A-RK-01 Laser krzyżowy czerwony
ST-2B-GL-01 Laser liniowy zielony 

ISO 2B 123 x 671 35 4,0
ST-2B-GK-01 Laser krzyżowy zielony  
ST-2B-RL-01 Laser liniowy czerwony
ST-2B-RK-01 Laser krzyżowy czerwony
ST-3A-GL-01 Laser liniowy zielony 

ISO 3A 125 x 695,5 40 5,0
ST-3A-GK-01 Laser krzyżowy zielony 
ST-3A-RL-01 Laser liniowy czerwony
ST-3A-RK-01 Laser krzyżowy czerwony
ST-3B-GL-01 Laser liniowy zielony 

ISO 3B 125 x 822,5 40 6,0
ST-3B-GK-01 Laser krzyżowy zielony
ST-3B-RL-01 Laser liniowy czerwony
ST-3B-RK-01 Laser krzyżowy czerwony
ST-4A-GL-01 Laser liniowy zielony 

ISO 4A 125 x 870 50 6,5
ST-4A-GK-01 Laser krzyżowy zielony 
ST-4A-RL-01 Laser liniowy czerwony
ST-4A-RK-01 Laser krzyżowy czerwony
ST-4B-GL-01 Laser liniowy zielony 

ISO 4B 125 x 997 50 7,0
ST-4B-GK-01 Laser krzyżowy zielony 
ST-4B-RL-01 Laser liniowy czerwony
ST-4B-RK-01 Laser krzyżowy czerwony
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1.3  Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności WE zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE

Firma VETTER Industrie GmbH, jako wprowadzający do obrotu, oświadcza niniejszym, że niżej wymienione 
produkty są zgodne z dyrektywą WE w sprawie maszyn:

Oznaczenie:   Inteligentne czoło wideł z laserem liniowym lub krzyżowym 
      (zielonym lub czerwonym)

Model:      ST-XX-YY-ZZ
      XX: 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B
      YY: GL (zielony - linia), GK (zielony - krzyżyk), RL (czerwony - linia), 
      RK (czerwony - krzyżyk)
      ZZ: 01-99

Przy każdej modyfikacji wyżej wymienionego urządzenia niniejsza deklaracja traci ważność.
Pełnomocnikiem odpowiedzialnym za zestawienie dokumentów technicznych jest niżej podpisany.

ZASTOSOWANE NORMY KRAJOWE I WYTYCZNE:

2014/30/EU   Dyrektywa EMC

DIN EN 61000-6-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Emisja

DIN EN 61000-6-4 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Odporność na zakłócenia

DIN EN 60825-1 Bezpieczeństwo układów laserowych, klasyfikacja

ISO 2328    Fork-lift trucks-Hook-on type fork arms and fork arm carriages - Mounting

VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Strasse 45
57299 Burbach/Germania

10.12.2020     Gunther Grindel (techniczny dyrektor zarządzający)
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2  Bezpieczeństwo

2.1  Symbole w tej instrukcji

Wskazówki bezpieczeństwa

Wskazówki bezpieczeństwa w tej instrukcji są oznaczone symbolami. Wskazówki bezpieczeństwa poprzedzone są hasłami, 
które wskazują zakres zagrożenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Takie połączenie symbolu i hasła wskazuje na bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która pro-
wadzi do śmierci lub do poważnych urazów, jeśli się jej nie uniknie.

OSTRZEŻENIE!
Takie połączenie symbolu i hasła wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może 
prowadzić do śmierci lub do poważnych urazów, jeśli się jej nie uniknie.

OSTROŻNIE!
Takie połączenie symbolu i hasła wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może 
prowadzić do lekkich urazów, jeśli się jej nie uniknie.

WSKAZÓWKA!
Takie połączenie symbolu i hasła wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może 
prowadzić do szkód rzeczowych, jeśli się jej nie uniknie.

OCHRONA ŚRODOWISKA!
Takie połączenie symbolu i hasła wskazuje na potencjalne zagrożenia dla środowiska.

Ten symbol akcentuje przydatne wskazówki i rekomendacje oraz informacje dotyczące efektywnej 
i niezakłóconej eksploatacji.

Wskazówki bezpieczeństwa w instrukcjach działania

Wskazówki bezpieczeństwa mogą odnosić się do określonych poszczególnych instrukcji działania. Takie wskazówki 
bezpieczeństwa są zintegrowane w instrukcji działania, aby nie przerywały zapisu przy wykonywaniu działania. 
Stosowane są wyżej opisane hasła.
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Przykład:

1.  Odkręcić śrubę.

2.

OSTROŻNIE!
Niebezpieczeństwo ściśnięcia przy pokrywie!

 Ostrożnie zamknąć pokrywę.

3.  Dokręcić śrubę.

2.2  Dokumenty współobowiązujące

Oprócz tej instrukcji należy przestrzegać dokumentacji pozostałych stosowanych komponentów i maszyn oraz wymogów 
odnoszących się do użytkownika:

	 ▪ Instrukcja obsługi urządzenia do transportu poziomego
	 ▪ Instrukcja obsługi zamontowanego nośnika wideł
	 ▪ Instrukcje obsługi użytkownika
	 ▪ Instrukcja obsługi SmartSupply U163-935
	 ▪ Wskazówki bezpieczeństwa dołączonego akumulatora litowo-jonowego 
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2.3  Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

VETTER SmartTarget służy wyłącznie do podnoszenia i transportowania ładunków. SmartTarget jest tylko systemem asysten-
ckim. Jego zastosowanie nie zastępuje ogólnych obowiązków bezpieczeństwa i staranności. SmartTarget służy wyłącznie do 
zastosowania w urządzeniach do transportu poziomego.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo zranienia przy nieprawidłowym użyciu!

Nieprawidłowe użycie VETTER SmartTarget może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i 
poważnych urazów.

▪ Zawsze pamiętać o ogólnym obowiązku bezpieczeństwa i obowiązku staranności. W razie 
wątpliwości osobiście upewnić się, że żadne osoby lub przeszkody nie znajdują się w strefie 
zagrożenia urządzenia do transportu poziomego

▪ Nigdy nie stosować SmartTarget w temperaturze poza zakresem temperatury -20°C do +50°C.

▪ Nigdy nie stosować SmartTarget w urządzeniu obrotowym.

▪ Nigdy nie stosować urządzeń do transportu poziomego wyposażonych w SmartTarget w strefach 
zagrożenia wybuchem.

▪ Nigdy nie przyznawać osobom nieautoryzowanym dostępu do urządzenia do transportu poziomego.

▪ Nigdy nie zlecać do wykonania prac konserwacyjnych i usuwania usterek niewystarczająco 
wykwalifikowanemu personelowi.

▪ Pamiętać o cyklach konserwacyjnych.

▪ Nigdy nie modyfikować samodzielnie SmartTarget.

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem obejmuje przestrzeganie wszystkich danych w tej instrukcji.

Każde użytkowanie wychodzące poza zastosowanie zgodne z przeznaczeniem lub innego rodzaju użytkowanie uznawane jest 
za nieprawidłowe. 

Zastosowanie VETTER SmartTarget bez określonych oznaczeń bezpieczeństwa uznawane jest za nieprawidłowe użycie.
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2.4  Obowiązki użytkownika

Użytkownik

Użytkownikiem jest dana osoba, która samodzielnie używa VETTER SmartTarget w urządzeniu do transportu poziomego w 
celach komercyjnych lub gospodarczych lub zleca takie użytkowanie osobie trzeciej i podczas użytkowania ponosi prawną 
odpowiedzialność produktową za ochronę personelu lub osób trzecich.

System asystencki jest stosowany w zakresie komercyjnym. Dlatego użytkownik systemu asystenckiego podlega ustawowym 
obowiązkom bezpieczeństwa pracy.

Obowiązuje przy tym zwłaszcza poniższe:

▪  Użytkownik musi uzyskać informacje w zakresie obowiązujących przepisów ochrony pracy i określić dodatkowo w 
 ocenie ryzyka zagrożenia, które wynikają ze specjalnych warunków roboczych w miejscu zastosowania systemu 
 asystenckiego. Musi on je wdrażać w postaci instrukcji roboczych dla użytkowania systemu asystenckiego.

▪  Użytkownik podczas całego okresu zastosowania musi sprawdzać, czy sporządzone przez niego instrukcje robocze
 są zgodne z aktualnym stanem zbioru zasad i dostosowywać je w razie potrzeby.

▪  Użytkownik musi jednoznacznie regulować i określać kompetencje w zakresie montażu, obsługi, usuwania usterek, 
 konserwacji i czyszczenia.

▪  Użytkownik musi zadbać o to, aby wszystkie osoby, które korzystają z systemu asystenckiego, przeczytały ze zrozumieniem 
 tę instrukcję. Oprócz tego musi on w regularnych odstępach czasu szkolić personel i informować o zagrożeniach.

▪  Użytkownik musi udostępnić personelowi wymagane wyposażenie ochronne i poinstruować go w zakresie noszenia 
 wymaganych środków ochrony indywidualnej.

Oprócz tego użytkownik odpowiada za to, aby system asystencki był każdorazowo w nienagannym stanie technicznym. Dlatego 
obowiązują poniższe zapisy

▪  Użytkownik musi zadbać o ty, aby opisane w tej instrukcji cykle konserwacyjne były przestrzegane.
▪  Użytkownik musi regularnie zlecać kontrolę wszystkich układów bezpieczeństwa pod względem funkcjonalności i 
 kompletności.
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2.5  Ryzyko przy korzystaniu z VETTER SmartTarget

Utrata funkcji wskutek zabrudzenia i oblodzenia

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo zranienia przez usterki w systemie asystenckim!

W razie zabrudzenia lub oblodzenia SmartTarget występuje ryzyko usterki lub uszkodzenia syste-
mu asystenckiego. W rezultacie może dojść do niebezpiecznych sytuacji i poważnych urazów.

▪ Upewnić się, że szybka ochronna modułu lasera jest każdorazowo nieuszkodzona, niezabrudzona 
i nieoblodzona.

▪ Kontrolować działanie systemu asystenckiego przed rozpoczęciem pracy.

Zagrożenie przez promieniowanie laserowe

OSTROŻNIE!
Ryzyko oślepienia przez promieniowanie laserowe!

Funkcja kierunkowa lasera liniowego stosuje promieniowanie laserowe do klasy 1M. Występuje 
ryzyko oślepienia.
Oprócz tego występuje ryzyko uszkodzenia oczu w przypadku dłuższego i celowego spoglądania w 
kierunku biegu promieni.

▪ Nie spoglądać w promień ani nie stosować przyrządów optycznych bezpośrednio w kontakcie z 
promieniem (np. lupa lub lornetka).

Wadliwe połączenia kablowe

OSTRZEŻENIE!
Szkody rzeczowe przez nieprawidłową instalację

Nieprawidłowo ułożone kable mogą zostać uszkodzone przez wpływy mechaniczne, jak rozcią-
ganie, tarcie lub zaciskanie. Wadliwe kable mogą wywoływać zwarcia i powodować usterki 
elektroniczne, defekty systemowe lub pożary. Pożar kabli lub defekt systemu asystenckiego mogą 
powodować urazy wskutek pożaru lub wypadków transportowych.

▪ Podłączenie elektryczne i połączenie kablowe mogą być wykonywane tylko przez 
wykwalifikowanego elektryka.

▪ Chronić połączenia kablowe przed uszkodzeniem
▪ Zachowywać cykle konserwacyjne.
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2.6  Oznaczenia bezpieczeństwa

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa (lub podany tam numer artykułu) identyfikuje wykonanie SmartTarget przy dostawie. Nie uruchamiać 
SmartTarget bez tabliczki znamionowej. Tabliczka znamionowa jest umieszczona z boku czoła wideł.

        1 Numer artykułu 
        2 Ciężar własny (szt.)  
        3 Specyfikacja lasera

Naklejka bezpieczeństwa Promieniowanie lasera

   Rys. Wskazówka dotycząca promieniowania lasera

Funkcja kierunkowa lasera liniowego stosuje promieniowanie laserowe do klasy 1M. Występuje ryzyko oślepienia.
Oprócz tego występuje ryzyko uszkodzenia oczu w przypadku dłuższego i celowego spoglądania w kierunku biegu promieni.

▪ Nie spoglądać w promień ani nie stosować przyrządów optycznych bezpośrednio w kontakcie z promieniem (np. lupa lub 
lornetka).

▪ W razie uszkodzenia układu optycznego modułu laserowego należy natychmiast wyłączać SmartTarget z użytkowania, 
ponieważ występuje ryzyko zwiększonego promieniowania lasera.

2.7  Wymogi dla personelu

2.7.1  Kwalifikacje

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo zranienia przy niewystarczających kwalifikacjach personelu!

Jeśli niewykwalifikowany personel wykonuje prace w systemie lub przebywa w strefie zagrożenia 
systemu, powstają zakresy ryzyka, które mogą spowodować poważne urazy i znaczne szkody 
rzeczowe.

▪ Wszystkie czynności zlecać do wykonania tylko wykwalifikowanemu personelowi.
▪ Nie dopuszczać niewykwalifikowanego personelu do obszaru zagrożenia.

VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Strasse 45
D-57299 Burbach

kg/Stk./pc.ST-2A-GL-01 5

1 2

3
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2.7.2  Osoby nieuprawnione

OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie dla życia dla osób nieuprawnionych przez zagrożenia w obszarze zagrożenia i 
obszarze roboczym!

Osoby nieuprawnione, które nie spełniają opisanych tutaj wymogów, nie znają zagrożeń w obs-
zarze roboczym. Dlatego dla osób nieuprawnionych występuje ryzyko poważnych urazów, a nawet 
śmierci

▪ Nie dopuszczać osób nieuprawnionych do obszaru zagrożenia i obszaru roboczego.
▪ W razie wątpliwości zwracać się do danych osób i polecać im opuszczenie obszaru zagrożenia i 

obszaru roboczego.
▪ Przerywać prace, kiedy osoby nieuprawnione przebywają w obszarze zagrożenia i obszarze roboczym.

2.7.3  Instruktaż

Użytkownik musi regularnie instruować personel. Dla zapewnienia możliwości weryfikacji konieczne jest utworzenie protokołu 
instruktażu z wymienionymi treściami minimalnymi:

▪ Data instruktażu
▪ Nazwisko poinstruowanego
▪ Treści instruktażu
▪ Nazwisko instruującego
▪ Podpisy poinstruowanego i instruującego

2.8  Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej służą do ochrony ludzi przed ograniczeniami bezpieczeństwa i zdrowia przy pracy. Podczas 
różnych prac na i przy systemie personel musi korzystać ze środków ochrony indywidualnej, które oddzielnie wskazuje się w 
poszczególnych punktach tej instrukcji.

Poniżej objaśnia się środki ochrony indywidualnej:

Opis środków ochrony indywidualnej

Robocza odzież ochronna
Robocza odzież ochronna to ściśle przylegająca odzież robocza z niewielką wytrzymałością na 
zerwanie, z wąskimi rękawami i bez odstających części.

Przemysłowy kask ochronny
Przemysłowe kaski ochronne chronią głowę przed spadającymi przedmiotami, zawieszonymi 
ciężarami i uderzeniami w stałe przedmioty.



13V.09/2021 SmartTarget

Rękawice ochronne
Rękawice ochronne służą do ochrony rąk przed ścieraniem, otarciami, ukłuciem lub głębszymi 
urazami i przy kontakcie z gorącymi powierzchniami.

Bezpieczne obuwie
Bezpieczne obuwie chroni stopy przed zmiażdżeniem, spadającymi częściami i poślizgnięciem się 
na śliskim podłożu.

Dalsze wymogi zakładowe

OSTRZEŻENIE!
Uraz ze względu na otoczenie robocze!

Niezależnie od potrzebnych do opisanych czynności środków ochrony indywidualnej, ze względu 
na miejsce zastosowania systemu asystenckiego mogą występować dalsze zagrożenia, które nie 
są opisane w tej instrukcji. Jeśli nie będą używane odpowiednie do tych zagrożeń środki ochrony 
indywidualnej, występuje ryzyko poważnych urazów.

▪ Stosować się do instrukcji w zakresie noszenia środków ochrony indywidualnej.

2.9  Ochrona środowiska i utylizacja

OCHRONA ŚRODOWISKA!
Zagrożenie dla środowiska przez nieprawidłowe korzystanie ze środków zagrażających 
środowisku!

Przy nieprawidłowym korzystaniu ze środków zagrażających środowisku, zwłaszcza przy 
niewłaściwej utylizacji mogą wystąpić znaczne szkody dla środowiska.

▪ Każdorazowo należy przestrzegać niżej wymienionych wskazówek w zakresie korzystania ze 
środków zagrażających środowisku i ich utylizacji.

▪ Jeśli środki zagrażające środowisku omyłkowo dostaną się do otoczenia, natychmiast 
podejmować odpowiednie działania. W razie wątpliwości powiadamiać właściwy organ komu-
nalny o szkodzie i ustalać odpowiednie działania.
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Stosowane są wymienione środki szkodliwe dla środowiska:

Akumulatory i baterie

Akumulatory i baterie mogą zawierać substancje umożliwiające ponowne zastosowanie, szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Nie dopuszczać do tego, aby akumulatory i baterie dostały się do zbiorników wodnych, kanalizacji, gleby lub odpadów domo-
wych, ale zlecać ich recykling lub utylizację przez fachowe przedsiębiorstwo.

Akumulatory i baterie muszą być segregowane przed utylizacją.

Komponenty elektroniczne

Komponenty elektroniczne mogą zawierać elementy szkodliwe dla środowiska i nadające się do recyklingu. Zlecać recykling lub 
utylizację komponentów elektronicznych wyłącznie autoryzowanym zakładom utylizacyjnym.

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe to cenne surowce, które w wielu przypadkach mogą być dalej użytkowane lub odpowiednio przetwar-
zane. Przez niewłaściwą utylizację materiałów opakowaniowych może występować ryzyko dla środowiska.

▪ W miarę możliwości ponownie stosować materiały opakowaniowe.
▪ Materiały opakowaniowe nienadające się do recyklingu należy poddać utylizacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
▪ Przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów dotyczących utylizacji. Ewentualnie zlecać utylizację autoryzowanej firmie.

Recykling

Jeśli nie zawarto umowy dotyczącej zwrotu lub utylizacji, należy dostarczać odpady do recyklingu po segregacji:

▪ Złomować metale.
▪ Oddawać elementy z tworzywa sztucznego do recyklingu.
▪ Pozostałe komponenty utylizować odpowiednio do ich właściwości materiałowych. 
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3  Budowa VETTER SmartTarget

ISO10642 M4x10

ISO10642 M4x20

SmartSupply

Aufhängung

Aufnahme Laser Modul

Arretierungsschraube

ISO4762M12x35F88V
Arretierungsshraube
(alternative)

ISO4762M4x20

Zawieszenie

SmartSupply

ISO10642M4x10

ISO10642 M4x20

Śruba blokująca

Uchwyt modułu lasera

ISO4762M4x20 ISO4762 M12x35F88V
Śruba blokująca
(alternatywna)
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4  Montaż i demontaż
Personel:   ▪ Kierujący urządzeniami do transportu poziomego
Wyposażenie ochronne:  ▪ Robocza odzież ochronna
    ▪ Przemysłowy kask ochronny
    ▪ Rękawice ochronne
    ▪ Bezpieczne obuwie

Sprawdzenie kompatybilności

WSKAZÓWKA!
Przed montażem przeprowadzać sprawdzenie kompatybilności!

1. Porównać wymiary zawieszenia nośnika wideł z wymiarami SmartTarget.
2. W razie kompatybilności przeprowadzać montaż.

Rodzaj zawieszenia zębów wideł może odbiegać od rysunku zależnie od urządzenia do transportu 
poziomego. Przestrzegać instrukcji obsługi pojazdu nośnego.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo zranienia przez zmiażdżenie!

Zmiażdżenia mogą prowadzić do poważnych urazów. Przy wszystkich pracach montażowych, 
demontażowych i nastawczych należy przestrzegać poniższych wytycznych:

▪ Nosić rękawice ochronne.
▪ Przeprowadzać montaż i demontaż czoła wideł ostrożnie i w sposób skoncentrowany.
▪ Nie otwierać i nie zamykać na siłę zamknięć blokujących.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo zranienia przez spadające czoło wideł przy nieprawidłowym montażu / 
demontażu!
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4.1  Montaż

Instrukcja wideo prawidłowego montażu czoła wideł SmartTarget znajduje się pod następującym linkiem.

https://www.smartfork.com/en/support/operating-instructions-smarttarget

4.1.1 Kalibracja lasera

Laser SmartTarget jest optymalnie skalibrowany, kiedy linia lasera oznacza środek końcówki wideł. Jeśli pozycja linii lasera jest 
inna, rekomendujemy ponowną kalibrację lasera.

        1.  Odkręcić śruby mocujące modułu lasera.
        2.  Przy użyciu otworów podłużnych można dopasować pozycję modułu lasera.
        3.  Linia lasera powinna oznaczać środek końcówki wideł.
        4.  Ponownie dokręcić śruby.
        5.  Sprawdzić prawidłową pozycję linii lasera.

4.1.2 Skracanie SmartTarget przy braku zgodności z nośnikiem wideł

Zależnie od wykonania nośnika wideł w niektórych sytuacjach montaż SmartTarget jest niemożliwy ze względu na wysokość 
blachy czołowej. W takim przypadku występuje opcja oddzielenia blachy czołowej i zamontowania SmartSupply w czole wideł. 
Należy wykonać następujące czynności:

        1.  Wyjąć akumulator (jeśli jest włożony). 
        2.  Odłączyć połączenie wtyczki SmartSupply.
        3.  Wyjąć SmartSupply poprzez rozłączenie połączenia śrubowego między 
         blachą czołową i SmartSupply.

        4. Odłączyć blachę czołową w przewidzianym punkcie rozłączania.

        5.  Umieścić dany profil ochronny krawędzi (taśmę nawojową) na krawędzi natarcia.

4 otwory podłużne 
do kalibracji 
modułu lasera

Punkt rozłączania 
do odłączenia

Połączanie śrubowe 
SmartSupply i 
blacha czołowa 
(3 śruby)

 A OSTRZEŻENIE!
 Risque de blessure

 A OSTRZEŻENIE!
 Risque de blessure
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 6.  Przykręcić śrubami SmartSupply do czoła wideł.
  Skorzystać z odpowiednich otworów.
 7.  Ponownie utworzyć połączenie wtykowe.
 8.  Zamontować czoło wideł SmartTarget i sprawdzić 
  kompatybilność z nośnikiem wideł!
 9.  Włożyć akumulator.

4.2  Demontaż

Instrukcja wideo prawidłowego demontażu czoła wideł SmartTarget znajduje się pod następującym linkiem.

https://www.smartfork.com/en/support/operating-instructions-smarttarget

Alternatywna pozycja 
dla SmartSupply
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5  Obsługa
Ogólny obowiązek bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo dla życia przez ograniczoną widoczność!

SmartTarget służy jako środek pomocniczy przy podnoszeniu ładunku. Ludzie i obiekty pod lub 
przed podnoszonym ładunkiem nie są wykrywani / nie są wykrywane. Jeśli ludzie lub obiekty w 
strefie zagrożenia nie są wykrywani / nie są wykrywane, występuje ryzyko poważnych wypadków.

▪ SmartTarget jest tylko systemem asystenckim. Każdorazowo należy zachowywać ogólny 
obowiązek bezpieczeństwa i staranności.

▪ Upewnić się, że żadni ludzie ani żadne przedmioty nie znajdują się w strefie zagrożenia 
urządzenia do transportu poziomego.

▪ W razie niemożliwych do przewidzenia warunków w zakresie transportowym wysiadać, aby 
ocenić sytuację lub korzystać z pomocy instruującego.

Personel:   ▪ Kierujący urządzeniami do transportu poziomego
Wyposażenie ochronne:  ▪ Robocza odzież ochronna
    ▪ Przemysłowy kask ochronny
    ▪ Rękawice ochronne
    ▪ Bezpieczne obuwie

5.1  Obsługa SmartTarget

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko oślepienia przez promieniowanie laserowe

Funkcja kierunkowa lasera liniowego stosuje promieniowanie laserowe do klasy 1M. Występuje 
ryzyko oślepienia. Oprócz tego występuje ryzyko uszkodzenia oczu w przypadku dłuższego i 
celowego spoglądania w kierunku biegu promieni.

▪ Nie spoglądać w promień ani nie stosować przyrządów optycznych bezpośrednio w kontakcie z 
promieniem (np. lupa lub lornetka).

Dane techniczne stosowanego lasera podane są w dołączonych dokumentach lub można o nie 
pytać obsługę klienta.

SmartTarget jest szczególnie pomocny przy nakierowywaniu mocowań lub przy podnoszeniu 
ładunku na mało widoczną wysokość. Ta funkcja jest zapewniona tylko w stanie bez załadunku
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Instrukcja wideo prawidłowej obsługi czoła wideł SmartTarget znajduje się pod następującym linkiem

https://www.smartfork.com/en/support/operating-instructions-smarttarget
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6  Konserwacja SmartTarget

6.1   Codzienna kontrola wzrokowa przez kierującego

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko zranienia przez utratę funkcjonalności!

Usterki lub uszkodzenia w systemie asystenckim prowadzą do utraty funkcjonalności lub defektu 
systemu asystenckiego. W rezultacie może dojść do niebezpiecznych sytuacji i poważnych urazów.

▪ W razie szkód, usterek lub niejasności natychmiast wyłączać SmartTarget z użytkowania. 
Kontaktować się z obsługą klienta lub serwisem i informować ją/go.

Personel:   ▪ Kierujący urządzeniami do transportu poziomego
Wyposażenie ochronne:  ▪ Robocza odzież ochronna
    ▪ Przemysłowy kask ochronny
    ▪ Bezpieczne obuwie

Kontrolować wymienione punkty:

▪ Sprawdzenie aplikacji SmartTarget pod względem działania.
▪ Kontrola mocowań na nośniku wideł pod względem stabilnego osadzenia.
▪ Kontrola funkcjonalna okablowania.
▪ Kabel połączeniowy musi mieć w każdej pozycji wystarczający luz i nie może pozostawać pod napięciem 

ani nie może być ściśnięty lub zagięty.
▪ Wszystkie połączenia wtykowe muszą być mocno złożone.
▪ Kable nie mogą mieć uszkodzeń, pęknięć lub zagięć.

▪ Laser musi być niezabrudzony i nieuszkodzony.
▪ Oznakowanie bezpieczeństwa musi być całkowicie czytelne.

6.2   Czyszczenie SmartTarget

Personel:   ▪ Kierujący urządzeniami do transportu poziomego
Wyposażenie ochronne:  ▪ Robocza odzież ochronna
    ▪ Przemysłowy kask ochronny
    ▪ Rękawice ochronne
    ▪ Bezpieczne obuwie

▪ Regularnie czyścić SmartTarget.
▪ Nie stosować wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących i agresywnych środków do czyszczenia
▪ Czyścić szkło ochronne kamer i czujników miękką ściereczką i roztworem mydlanym, nie pod ciśnieniem.

6.3   Wymiana komponentów

Nieprawidłowe naprawy
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WSKAZÓWKA!

aprawy mogą być wykonywane tylko przez producenta lub przez firmę autoryzowaną przez pro-
ducenta. Producent uchyla się od odpowiedzialności za wszelkie szkody z tytułu nieprawidłowej 
naprawy lub robót spawalniczych w SmartTarget. Nieprawidłowe naprawy lub zastosowanie kom-
ponentów zewnętrznych mogą prowadzić do uszkodzeń i utraty funkcjonalności. W rezultacie może 
dojść do niebezpiecznych sytuacji i poważnych urazów. W razie nieprawidłowych napraw wygasa 
gwarancja i odpowiedzialność producenta za szkody następcze.

▪ Zlecać wymianę lasera tylko wykwalifikowanym elektrykom.
▪ Każdorazowo stosować oryginalne komponenty.
▪ Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w danych pojedynczych instrukcjach.

6.4   Części zamienne

Części zamienne do SmartTarget można zamawiać u producenta. Identyfikacja potrzebnych części zamiennych w razie 
wątpliwości jest możliwa poprzez numer zlecenia na stemplu w obsłudze klienta. Każdorazowo montować oryginalne kompo-
nenty. Przy zastosowaniu komponentów zewnętrznych wygasa gwarancja i odpowiedzialność producenta za szkody następcze.

6.5   Po zakończeniu pracy konserwacyjnej

Personel:   ▪ Kierujący urządzeniami do transportu poziomego
Wyposażenie ochronne:  ▪ Robocza odzież ochronna
    ▪ Przemysłowy kask ochronny
    ▪ Rękawice ochronne
    ▪ Bezpieczne obuwie

Po zakończeniu prac konserwacyjnych lub po usuwaniu usterek i przed ponownym zastosowaniem systemów asystenckich i 
urządzenia do transportu poziomego przeprowadzić wymienione czynności

1.  Ponownie mocno dokręcić wszystkie wcześniej rozłączone połączenia śrubowe.
2.  Ponownie prawidłowo zamontować wszystkie wcześniej usunięte układy ochronne i osłony.
3.  Skontrolować bieg kabli: kable muszą znajdować się poza zasięgiem ruchomych części, aby uniknąć uszkodzeń.
4.  Zresetować bezpiecznik wózka widłowego.
5.  Usunąć wszystkie stosowane narzędzia, materiały i inne wyposażenie z obszaru roboczego.
6.  Oczyścić obszar roboczy (usunąć ewentualnie wydostające się środki, np. ciecze, materiał do przetwarzania lub tym 
 podobne).
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7  Usuwanie usterek w VETTER SmartTarget
W razie usterek aplikacji SmartTarget:

1.  Przeprowadzić kontrolę wzrokową.
2.  Skontrolować zasilanie elektryczne i stabilne osadzenie wszystkich połączeń wtykowych.
3.  Moduł lasera (lub jego płytka ochronna) nie może być zabrudzony lub zarysowany.

Jeśli usterki nie mogą zostać usunięte przez opisane działania, należy skontaktować się z deale-
rem z podaniem pieczęci.
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