
otoèná sedaèka

NÁVOD K OBSLUZE



1. ÚVOD
Pøed použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze proèíst a dobøe mu 
porozumìt. Uložte návod na lehce pøístupném místì pro pozdìjší použití.
Turnout je otoèná deska pro sedaèku vozidla a umožòuje vytoèení sedaèky ven z 
vozidla.
Celý systém byl bezpeènostním zkouškám. Pokud je systém upraven, pøestavìn 
nebo používán jiným zpùsobem než je urèeno, API CZ s.r.o nenese žádnou 
zodpovìdnost za pøípadné škody nebo zranìní osob.

Výrobek pøi doruèení peèlivì zkontrolujte a okamžitì reklamujte poškození 
vzniklá pøi pøepravì výrobku.
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3. PROHLÁŠENÍ O SHODÌ
Výrobce: Autoadapt-BEV AB, Hedeforsvägen 6, S-443 61 Stenkullen
Prohlašuje že výrobek:Turnout model 2/ 4 / 2E / 4E
Plní následující pøedpisy:LVFS 2001:6 and LVFS 2002:2,
                                       72/245/EEC incl. 95/54/EC, 74/60/EEC - 2000/4/EC, 
                                       74/408/EEC incl. 96/37/EC and 95/28/EC, 
                                       89/392/EEC incl. 98/37/EC, 93/42/EEC, 
                                       ECE R10, ECE R14, ECE R17, ECE R20
                                       EN 292-2/A1, EN 12182, ICE 60068-2-1, EN 60204-1,
                                       ISO 3795, ISO 7637-1
                                       FMVSS 201, 207, 208, 209, 210, 302



4. POPIS
Otoèná deska Turnout je urèena pro usnadnìní nastupování a vystupování z 
vozidla. Doporuèuje se použít k otoèné desce Turnout také nízkou sedaèku BEV, 
kterou lze jednoduchým zpùsobem pøizpùsobit specifickým požadavkùm 
zákazníka. U urèitých typù vozidel je možné použít originální sedaèku vozidla ale 
je nutné ji ve vìtšinì pøípadù upravit pro použití s Turnout. 
Turnout se také používá v kombinaci s transportním invalidním vozíkem Carony. 
Turnout 2 a 4 mají ruèní vytáèení desky, Turnout 2E a 4E mají elektrické vytáèení 
pomocí ovladaèe.
Turnout lze použit na stranì øidièe nebo spolujezdce.

5. ZÁKLADNÍ BEZPEÈNOSTNÍ PRAVIDLA

Turnout testován a schálen pro maximální zatížení 250 kg pøi ruèním 
vytáèení. U elektrického vytáèení je maximální dovolené zatížení 150 kg.

Ujistìte se, že pøi vytáèení sedaèky se žádná èást odìvu nezachytila o 
pohybující se èásti Turnout.

6. OBSLUHA TURNOUT - RUÈNÍ POHON
6.1 Vytoèení sedaèky ven z vozidla

Zaparkujte vozidlo tak, aby jste mìli u dveøí 
dostatek místa. Úplnì otevøete dveøe

Nastavte sedadlo do vhodné polohy tak, 
aby pøi vytoèení ven nenaráželo do 
støední konzole vozidla. Nadzvednìte 
páku aretace sedaèky. Zaènìte vytáèet 
sedaèku.

!

!
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Uvolnìte páku aretace a vytáèejte sedaèku. Pøi 
dosažení polohy maximálního vytoèení se 
sedaèka sama zaaretuje.

V pøípadì potøeby je možné sedaèku ještì 
podélnì posunout ven z vozidla.



6.2 Zatoèení sedaèky dovnitø vozidla

V pøípadì nutnosti nastavte sedaèku 
do optimální polohy pro zatoèení 
dovnitø vozu. Nadzvednìte páku 
aretace a zaènìte zatáèet sedaèku 
dovnitø vozu. Uvolnìte páku aretace 
a stále zatáèejte sedaèku dovnitø 
vozu až se sedaèka sama zaaretuje.. 
Pozor na hlavu pøi zatáèení sedaèky! 
Nezapomeòte se pøipoutat 
bezpeènostním pásem.
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7. OBSLUHA TURNOUT - ELEKTRICKÝ POHON
7.1 Vytoèení sedaèky ven z vozidla

Zaparkujte vozidlo tak, aby jste mìli u dveøí 
dostatek místa. Úplnì otevøete dveøe

Nastavte sedadlo do vhodné polohy tak, 
aby pøi vytoèení ven nenaráželo do støední 
konzole vozidla. 

Pøi stisknutí levého tlaèítka na ovladaèi se 
zaène sedaèka vytáèet ven z vozidla. 
Automaticky se zastaví pøi dosažení 
maximálního vytoèení.
Opìtovné stisknutí tlaèítka je možné až po 
uplynutí 2 sekund z dùvodu ochrany zaøízení 
proti pøetížení. Pokud stisknete tlaèítko døíve, 
nic se nedìje.

V pøípadì potøeby je možné sedaèku ještì 
podélnì posunout ven z vozidla.
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7.2 Zatoèení sedaèky dovnitø vozidla

V pøípadì nutnosti nastavte sedaèku 
do optimální polohy pro zatoèení 
dovnitø vozu. Pøi stisknutí pravého 
tlaèítka na ovladaèi se zaène 
sedaèka zatáèet dovnitø vozidla. 
Automaticky se zastaví pøi dosažení 
koneèné polohy.
Opìtovné stisknutí tlaèítka je možné 
až po uplynutí 2 sekund z dùvodu 
ochrany zaøízení proti pøetížení. 
Pokud stisknete tlaèítko døíve, nic se 
nedìje.
Pozor na hlavu pøi zatáèení sedaèky 
dovnitø vozu! Nezapomeòte se 
pøipoutat bezpeènostním pásem.

8. TURNOUT V KOMBINACI S CARONY
V pøípadì, že používáte také Carony systém, naleznete bližší informace v návodu 
na obsluhu Carony.

9.1 MOŽNÉ PORUCHY: TURNOUT RUÈNÍ
V pøípadì, že se Turnout správnì nezajistí v jedné krajní poloze, pravdìpodobnì 
se do mechanismu dostal nejaký cizí pøedmìt bránící správné aretaci. Udržujte 
Turnout v èistotì a zabraòte vniknutí cizích pøedmìtù dovnitø Turnout..

9.1 MOŽNÉ PORUCHY: TURNOUT ELEKTRICKÝ

Pøi stisknutí tlaèítka 
se nic nedìje:

Turnout se nevytoèí 
do stejné polohy jako 
obvykle:

Sedaèka se zastavila 
ve vytoèené poloze a 
nejde vrátit zpìt:

1. Zkontrolujte pojistku (20A), která je umístìna v 
držáku pojistek hned u + pólu baterie vozidla.

2. Ujistìte se, že v mechanismu není vklínìn cizí 
pøedmìt, který zpùsobil aktivaci ochrany proti 
pøetížení.

3. Zkontrolujte, že je baterie vozidla dostateènì 
nabitá.

4. Pokud problém stále trvá, prosím kontaktujte 
montážní pracovištì. Pokyn pro mechanika:
4a. Zkontrolujte, že je ovladaè správnì pøipojen.
4b. Zkontrolujte že je kabeláž správnì zapojena.

1. Zkontrolujte, že je baterie vozidla dostateènì 
nabitá.

2. Ujistìte se, že v mechanismu není vklínìn cizí 
pøedmìt, který blokuje vytoèení do krajní polohy.

Pokud nic z výše uvedeného 
nepomohlo, je nutné odpojit motor 
pohonu od otoèné desky. Tím se 
umožní zatoèit sedaèku dovnitø 
vozidla ruènì.
Povolte šroub podle obrázku a 
odpojte motor od ozubené desky. 
Zatoète sedaèku dovnitø vozu. 
Pøipojte zpìt motor.



10. MONTÁŽ
Turnout mùže být montován do vozidla pouze autorizovanými montážními 
pracovišti API CZ s.r.o. Je velice dùležité aby montážní pracovištì mìlo 
dostateèné znalosti o geometrii bezpeènostních pásù a jejich mechanické 
pevnosti.

11. OPRAVY A ÚDRŽBA
Turnout je navržen tak, aby nepotøevoval žádnou údržbu. Je potøeba zajistit aby 
se do Turnout nedostal cizí pøedmìt a udržovat Turnout v èistotì pomocí 
vysavaèe. 
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12. TECHNICKÉ ÚDAJE

TURNOUT 2 TURNOUT 4

Výška x šíøka x délka: 38 x 450 x 490 mm 60 x 450 x 510 mm

Hmotnost: 18 kg 20 kg

Úhel otáèení: 46°-97° 46°-97°

Maximální zatížení: 250 kg 250 kg

Povrchová úprava: èerný chromát a prášková barva šedá lesklá 
RAL 7024

TURNOUT 2E TURNOUT 4E

Hmotnost: 18,8 kg 20,7 kg

Napájení: 12 V 12 V

Max. proud
a) bìžný provoz: 9 A 9 A
b) v klidu: 6,5 mA 6,5 mA

Èas vytoèení o 90°: 7 sec. 7 sec.

Maximální zatížení: 150 kg 150 kg

13. NÁHRADNÍ DÍLY
Každá otoèná deska Turnou má CE nálepku s vyznaèením  výrobního èísla. Toto 
èíslo je velice dùležité a je potøeba ho znát pøi objednání náhradních dílù.

Výrobní èíslo: ....................................

Vyrábí: Autoadapt-BEV AB, Hedeforsvägen 6, S-443 61 Stenkullen, Švédsko

Dovává: API CZ s.r.o, Slapy 106, 391 76 Slapy u Tábora, tel/fax: 381 278 043
                

Vìškeré informace uvedené v tomto návodu k obsluze jsou platné v dobì tisku. API CZ s.r.o si vyhrazuje právo zmìn 
bez pøedchozího upozornìní.
z 2004 API CZ s.r.o

www.apicz.com


