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U nového vývoje ovladače i.s.a.r.-control 3 byl kladen důraz na 

uživatelskou přívětivost a efektivní práci.

Ovládací prvky byly zredukovány a rozšířeny o displej a 

ovládací páku. Intuitivní ovládání usnadní dynamické zob-

razení funkcí na displeji. Všechny funkce se pomocí palce 

aktivují ovládací pákou a tlačítky se šipkami. Obemknutí není 

potřebné.  

Praktické ovládání z bezpečné vzdálenosti: Displej zobrazuje 

jen funkce, které mohou být prováděny s příslušnou nástavbou 

– v jednom cyklickém funkčním okruhu. 

i.s.a.r.-control 3
Nová generace dálkových rádiových řízení MEILLER

Tlačítka předvolby
Předem přiřazenými tlačítky předvolby 

rychle a komfortně můžete řídit automati-

zované pohyby nebo přídavné spotřebiče. 

Často potřebné funkční bloky tak aktivu-

jete několika málo hmaty.

Start/Stop motoru
U vozidel s externím systémem Start/

Stop motoru zapnete nebo vypnete motor 

tlačítkem Start/stop.

Intuitivní manipulace 
zároveň s přesvědčivou 
funkčností
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Všechno na dohled
Aktivní funkce se zobrazují 

uprostřed displeje. Vlevo a 

vpravo jsou vidět sousední 

funkce funkčního okruhu.

Vaše výhody: 
 ■ jednoduchá obsluha jen jedním prstem

 ■ inteligentní předvolba funkce

 ■ nenáročný na údržbu

 ■ chráněný proti stříkající vodě

 ■ vyměnitelné komponenty

Displej
Na displeji přesně víte, která funkce je právě aktivní. 

Snímač jasu zajistí dobrý výhled.

Tlačítka se šipkami
Navigaci k další funkci ve funkčním okruhu 

provedete tlačítky se šipkami. 

Nouzové tlačítko
Nouzové tlačítko je zapuštěné, aby bylo 

zabráněno nechtěnému zapnutí.

Stav akumulátoru
Indikátor stavu akumulátoru zobrazuje, 

kdy je čas pro nabíjecí stanici.

Ovládací páka
Všechny funkce provádějte pomocí ovládací páky.

Rádiové spojení
Rádiové spojení je k dispozici, 

jestliže svítí stavová indikace.

Efektivní průběhy s programovatelným ovládáním 
pro provádění funkcí v daném pořadí 
Funkční okruh sleduje cyklus opakujících se pohybů a usnadňuje 

tak obsluhu. 

Příklad: Funkce pro dvouramenný nosič kontejnerů

1. Vysunutí obou opěrných noh až do kontaktu se zemí

2. Sklopení všech sklopných háků

3. Otevření postranního upínacího zařízení kontejneru

4. Otevření zajištění kontejneru na čele a zádi 

5. Otočení hlavního výložníku ven

Uchovávání, obsluha a nakládání
Vždy připravený k užívání: Během jízdy 

je ovladač i.s.a.r.-control 3 bezpečně 

uschován v nabíjecí stanici. Sou-

časně se nabíjí akumulátor. 

Dálkové rádiové ovlá-

dání zafixujete na každé 

kovové ploše pomocí sil-

ného magnetu na zadní straně.
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Kompletní servis z jedné ruky

MEILLER ve vašem okolí

K dispozici po celém světě 

MEILLER pracoviště/prodejní kanceláře 

Servisní dílny

Nejbližší pracoviště společnosti MEILLER 

se nachází nedaleko od vás. Pomocí online 

hledání najdete váš nejbližší servis na adrese 

meiller.com/service 12
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