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První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým
uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval,
zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.
POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návo-
dem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo
nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných,
popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno.
Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište
číslo faktury popř. kupního dokladu.

Praktický motocyklový zvedák zaručuje bezpečný provoz při opravách a údržbě motocyklů,
čtyřkolek, nebo pojízdných sekaček. Zdvihací ramena s protiskluzovým pryžovým profilem spo-
lečně s dvěma upevňovacími body pro kotevní. Zvedák je vybavený 2 pevnými a 2 otočnými
kolečky, hydraulickým válcem s pedálovým ovládáním, fixací ve třech polohách a manipulační
rukojetí. Nosnost 680 kg, min. výška 130 mm, max. 430 mm, celkové rozměry 855 × 455 × 340
mm.

Nosnost ...................................................................................................................................... 680 kg
Minimální výška ........................................................................................................................ 130 mm
Maximální výška ....................................................................................................................... 430 mm
Celkové rozměry. ................................................................................................. 855 × 455 × 340 mm
Hmotnost bez upínacích popruhů a přídavných desek (prodávány samostatně) ........................... 35 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků
může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

•  „Předcházej nejčastějším úrazům“ – ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Symboly používané v těchto instrukcích

Pozor!
Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.

POPIS

TECHNICKÁ DATA

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
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   Varování! 
Nebezpečí poškození 

   Poznámka: 
Dodatečná informace 
 
Význam  samolepících značek s bezpečnostními symboly: 
 

 
Před použitím čti návod 
 
 
Nebezpečí stisku končetiny 

 
   Zákaz zdvíhání osob 
 
Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností 

viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho. 
! Obecné 

• Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata. 

• Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky 
spojenými s jeho nesprávným užíváním. 

• Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a 
možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání. 

• Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoško-
zujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele. 

• Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu. 

• Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha 
stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj. 

• Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni 
nemůžete plně soustředit. 

• O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. 

• Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků. 

• Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob. 

• Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru. 

• Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru. 

• Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. 

• Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, 
bezpečnostní obuv, apod.). 

• Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce. 

• Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek. 

• Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte. 

• Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu 
nebo jiné poškození. 

• Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. 

• Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci. 

• Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje. 

• Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby. 

• Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození. 

• Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. 

• Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním. 

• Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým 
výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení. 
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• Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na 
poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka. 

• Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením. 

• Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí. 

• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí. 

• Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Pře-
svědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.  

• Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou 
správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí. 

• Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo 
vyměnit. 

! Sestavy 

• Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu. 
! Zvedací zařízení 

• Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost zvedáku. 

• Držte ruce mimo dosah pohybujících-se částí. 

• Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním.  

• Zvedací zařízení je nutné podrobovat pravidelným revizím. 

• Zařízení je určeno pro provoz na pevných a vodorovných podkladech s hladkým povrchem. 

• Zařízení je navrženo pro demontáž, instalaci a přepravu (pouze ve spuštěné poloze). 

• Před započetím práce na břemeni zajistěte zvedák proti posunutí. 

• Při spouštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin či předmětu mechanizmem zvedáku. 
! Vybavení autoservisu 

• Před započetím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil. 
! Hydraulická zařízení 

• Stopový únik kapaliny z hydraulické pumpy a hydraulických pracovních válců je standardní vlastností 
každé hydraulické pumpy a pracovního válce a není nijak na závadu činnosti. Její úbytek je nutno prů-
běžně doplňovat. 

• Před rozpojením spojů vždy zajistěte uvolnění provozního tlaku na atmosférický. 

• Před začátkem práce kontrolujte těsnost všech spojů a případné netěsnosti ihned odstraňte. 

• Pravidelně kontrolujte stav tlakových hadic. V případě jejich mechanického poškození nebo při zjištění 
netěsnosti, ihned přerušte práci a zajistěte jejich odbornou výměnu. 

• Tlakové hadice nesmí být namáhány krutem – sledujte linku na povrchu hadice, která nesmí být 
zkroucená. 

• Tlakové hadice nesmí být vedeny místy, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození o ostré hrany 
nebo uskřípnutí. 

• Nikdy nepřekračujte maximální zatížení hydraulického válce. Nepřekračujte maximální vysunutí pístni-
ce, protože je možné násilím vysunout pístnici ven z válce. 

• Pokud jsou odpojeny rychlospojky, vždy nasaďte krytky, aby se hydraulický systém udržoval v čistotě. 

• Pokud není zatížení hydraulického válce soustředné, čerpejte opatrně. Pokud musíte k čerpání použí-
vat nadměrnou sílu, zastavte práci a nastavte válec tak, aby zatížení bylo více soustředné. Toto opat-
ření by mělo snížit vynakládanou sílu. 

• Nepokládejte žádné těžké předměty na hydraulické hadice a nenechte hadice, aby se zauzlovaly. 
Vždy nechte hadice volné, aby se zabránilo jejich poškození a poškození spojek. 

• Udržujte nářadí mimo dosah tepla a ohně, protože tím se nářadí může poškodit. 

• Nové hadice profoukněte stlačeným vzduchem nebo propláchněte čistou hydraulickou kapalinou. 

• Při průchodu konstrukcemi je nutno používat průchodky a jejich stav průběžně kontrolovat. 

• Při případném úniku hydraulické kapaliny na podlahu pracoviště může dojít k uklouznutí. Proto je 
nutno uniklou kapalinu ihned odstranit a použité materiály (sorbenty nebo čistící vlnu) řádně uskladnit 
(do uzavíratelné plechové nádoby) a předat k odborné likvidaci dle Zákona o odpadech. 

• Nemíchejte hydraulické kapaliny různých výrobců. Olej měňte v závislosti na intenzitě používání. Při 
občasném použití 1 × ročně. Při intenzivním použití 1 × za měsíc. Doporučujeme hydraulický olej 
HLP46, který je v nabídce pod objednacím číslem 42004 a který je vhodný pro většinu běžných hyd-
raulických zařízení. 
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• Dodržujte výměnné lhůty hydraulické kapaliny. První výměnu doporučujeme udělat po 1 měsíci pro-
vozu bez ohledu na využití zařízení. 

• Při výměně, doplňování a manipulaci dbejte na čistotu hydraulické kapaliny. Nečistoty podstatně 
snižují životnost zařízení a způsobí nenávratné poškození zařízení. 

• Používejte ochranné krytky a záslepky pro zabránění vniknutí nečistot do zařízení. 
 
 

VAROVÁNÍ: 
- Nedodržování informací a pokynů uvedených v tomto návodu a nedodržování informací uve-

dených na výstražných štítcích na tomto výrobku může vést k zranění osob nebo k způsobení 
hmotných škod. 

- Před použitím tohoto výrobku si nastudujte, pochopte a dodržujte všechny uvedené pokyny. 
- Tento zvedák má maximální nosnost 680 kg. NEPŘEKRAČUJTE tuto jmenovitou nosnost. 

Přetížení může způsobit poškození tohoto zvedáku nebo jeho selhání. 
- Používejte tento zvedák POUZE na pevném a rovném povrchu, jehož nosnost odolá hmot-

nosti vozidla. 
- Používejte pro zvedání pouze ty části vozidla, které jsou specifikovány jeho výrobcem. 
- Pro zajištění vozidla na zvedáku VŽDY používejte upínací pásy. NIKDY nepohybujte 

s vozidlem na zvedáku, nejsou-li řádně umístěny a upevněny upínací pásy. 
- Při zvedání vozidla VŽDY používejte pojistnou páku výšky zvedání, abyste zabránili pádu vo-

zidla z tohoto zvedáku. 
- PŘED pokusem o pohyb nebo přemístění vozidla proveďte VŽDY spuštění tohoto vozidla do 

nejnižší možné polohy zvedáku. 
- NEPROVÁDĚJTE žádné úpravy tohoto výrobku. 
- Před každým použitím tento zvedák VŽDY zkontrolujte. 
- NEPOUŽÍVEJTE tento zvedák, zjistíte-li jakýkoli únik z jeho hydraulického systému a/nebo 

objevíte-li zničenou, ohnutou, prasklou nebo jinak poškozenou část tohoto zvedáku. 
- Ihned po zvednutí vozidla se ujistěte, zda je zajištěna pojistná páka výšky zvedání. 
- Při práci s tímto výrobkem VŽDY používejte bezpečnostní ochranné brýle. 

 
NIKDY se nestoupejte pod zvednuté vozidlo nebo do takové polohy v jeho blízkosti, kde by v případě 
jeho uvolnění nebo pádu ze zvedáku, mohlo dojít k vašemu vážnému zranění! 
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• Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, 
vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Rukojeť T 

2. Hydraulický píst 

3. Olejová plnicí zátka 

4. Nožní pedál 

5. Uvolňovací pedál 

6. Zajišťovací kolečka 

7.  Pojistné šrouby  

8. Základna 

9. Pojistka 

10. Přední kolečka 

11. Zvedací sedlo 

12. Pryžové podložky 

13. Upínací pásy s ráčnou 

MONTÁŽ 
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Poz. Název Ks. 

A. Základna 1 

B. Rameno 1 

C. Zvedací sedlo 1 

D. Uvolnění pojistky výšky zvedání 1 

E. Spojovací táhlo 1 

F. Rukojeť T 1 

G.  Pojistný šroub 2 

H. Vratná pružina 1 

I. Hydraulický píst 1 

J. Pedál 1 

K. Uvolňovací pedál 1 

L. Pružina čerpadla 1 

M. Sestava zajišťovacího zadního kolečka 2 

N. Pojistná tyč výšky zvedání 2 

O. Sestava předního kolečka 2 

P.  Oka 4 

Q. Příchytka 1 

R. Pružiny pojistky výšky zvedání 1 

S. Zajišťovací polohovací hrana 3 

T. Pryžové podložky 2 

U. Zátka otvoru pro plnění oleje 1 
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ODVZDUŠNĚNÍ HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU 
Během přepravy nebo manipulace s tímto zvedákem může dojít k zachycení vzduchu v jeho hydraulic-
kém systému, což může způsobit snížení jeho maximální nosnosti. Při odvzdušnění postupujte podle 
následujících kroků: 

- Otevřete uvolňovací ventil sešlápnutím uvolňovacího pedálu (K), (viz obr 2). 
- Odstraňte zátku otvoru pro doplňování oleje (viz obr. 1 A). 
- Šestkrát až osmkrát sešlápněte pedál (J) (viz obr. 2), aby došlo k uvolnění vzduchu, který mů-

že být zachycen v nádrži oleje (hydraulický systém). 
- Ujistěte se, zda se hladina hydraulického oleje nachází těsně pod závity otvoru pro zátku. Mu-

síte-li hydraulický olej doplnit, postupujte podle pokynů na straně 11. 
- Našroubujte zpět a řádně utáhněte zátku otvoru pro doplňování oleje. 

 
 
POKYNY PRO SESTAVENÍ 
(viz obr. 2) 

1. Připevněte hydraulický píst (I) ke spojovacímu táhlu (E) pomocí šroubu M6 × 15 (7). Pokračuj-
te připojením pístu k základně (A) pomocí dvou šroubů se šestihrannou hlavou M8 × 25 (5), 2 
pružných podložek (1) a 2 podložek (6). Utáhněte řádně všechny upevňovací prvky. 

2. Zasuňte rameno pedálu (J) do pouzdra hydraulického pístu (I) a proveďte zajištění pomocí 
šroubu se šestihrannou hlavou M8 × 12 (4). 

3. Upevněte uvolnění pojistky výšky zvedání (D) k pojistné tyči výšky zvedání pomocí 2 pruž-
ných podložek Ø 8 (1) a 2 matic M8 (2). 

4. Upevněte rukojeť ve tvaru T (F) ke spojovacímu táhlu (E) pomocí závlačky (3). 
5. Ujistěte se, zda jsou všechny spoje řádně utaženy. 

 
 
 
 
 
ZVEDÁNÍ VOZIDLA (viz obr. 2, 3) 

1. Umístěte zvedák na rovný a pevný povrch. 
2. Abyste zabránili sklouznutí vozidla během jeho zvedání, používejte pro zvedání POUZE body 

na vozidle specifikované jeho výrobcem, které jsou uvedeny v návodu pro použití vozidla. 
3. Umístěte zvedák pod vozidlo tak, aby bylo zvedací sedlo (C) (viz obr. 2) umístěno pod zveda-

cím bodem vozidla. 
4. Sešlapujte pedál (J) (viz obr. 3), dokud se zvedací sedlo (C) nedostane do kontaktu se zve-

daným vozidlem. Pokračujte zajištěním koleček sešlápnutím výstupku s označením LOCK 
(zajištěno). PŘED použitím tohoto zvedáku VŽDY proveďte kontrolu, abyste se ujistili, zda 
došlo k správnému umístění sedla a vozidla. 

5. Pro zvednutí vozidla použijte pedál. Sešlapujte pedál, dokud se koncová část pojistné tyče 
výšky zvedání nedostane za požadovanou zajišťovací polohovací hranu. Koncová část pojist-
né tyče výšky zvedání zapadne do polohy těsně za touto hranou. Zlehka sešlápněte uvolňo-
vací pedál tak, aby se tato koncová část přesunula řádně za tuto hranu. 

6. Jakmile bude vozidlo zdviženo do požadované výšky, použijte upínací pásy. Řádně utáhněte 
oba upínací pásy. 

7. Nastavením pojistných šroubů (G) (viz obr. 2) stabilizujte zatížený zvedák na pevném po-
vrchu, aby bylo zaručeno maximální vyvážení. 

SPOUŠTĚNÍ VOZIDLA (viz obr. 2) 
1. Proveďte mírné zvednutí zvedáku a stáhněte dozadu uvolnění pojistky výšky zvedání, aby 

došlo k uvolnění pojistné tyče výšky zvedání. 
2. Upevněte uvolnění pojistky výšky zvedání (D) k příchytce (Q). 
3. Velmi opatrně sešlápněte uvolňovací pedál (K), aby došlo k spuštění sedla (C) a vozidla. 

 
 
 
 

OBSLUHA 
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ZAJIŠTĚNÍ VOZIDLA 
Pomocí dvou upínacích pásů s ráčnou širokých 2,5 cm a dlouhých 4,5 m (viz obr. 4, 4A). 

1. Upevněte jeden konec pásu s hákem k rukojeti (A). Nastavte pás přes vozidlo (viz obr. 4A). 
Upevněte druhý konec pásu s hákem k ose předních koleček zvedáku. 

2. S rukojetí (A) v uzavřené poloze uchopte dlouhý konec upínacího pásu a protáhněte jej dráž-
kou ve vřetenu. Přitahujte dozadu přes vřeteno. 

3. Utahujte upínací pás pohybem rukojeti ráčny směrem dopředu a dozadu, dokud nebude vozi-
dlo zajištěno. Aby byla zajištěna správná poloha upínacího pásu během jeho utahování, bu-
dete možná muset tento pás napnout rukou, aby byl odstraněn jeho nadměrný průhyb, dokud 
nebude pás zcela utažen. 

4. Chcete-li ráčnu zajistit, nastavte rukojeť (A) do polohy zajištěno. 
 
UPOZORNĚNÍ 
NEUTAHUJTE upínací pásy nadměrně, abyste zabránili poškození vozidla. 
 
UVOLNĚNÍ VOZIDLA ZE DVOU UPÍNACÍCH PÁSŮ S RÁČNOU (viz obr. 4B) 

1. Jednou rukou uchopte ráčnu a druhou rukou přitáhněte směrem dozadu uvolňovací západku 
(C). 

2. Zatímco budete držet uvolňovací západku (C) v zadní poloze, nastavte rukojeť (A) zcela za 
pojistné převody, dokud nedojde k zajištění západky (C) ve zcela otevřené poloze nebo do-
kud nedojde k uvolnění vozidla. 

 

POZOR: 
V tomto okamžiku dojde k uvolnění vozidla. 

3. Sejměte upínací pás, zatáhněte za ráčnu a vytáhněte pás z vřetena (B). 

VAROVÁNÍ: PRO OBA UPÍNACÍ PÁSY S RÁČNOU 
1. NEPOUŽÍVEJTE tyto upínací pásy pro odtahování vozidel nebo pro uvázání nebo zavěšení 

osob. 
2. Pro manipulaci s rukojetí ráčny (A) (viz obr. 4B) NEPOUŽÍVEJTE kleště nebo jiná nářadí. Po-

užívejte pouze ruce. 
3. Chraňte upínací pásy před ostrými hranami, vysokými teplotami a kyselinami. Dojde-li 

k roztržení, opotřebování nebo poškození tkaniny pásů, proveďte jejich výměnu. Před každým 
použitím proveďte kontrolu tkaniny, háků i upínacího systému. 
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1. Uvolňovací západka C 
2. Vřeteno B 
3. Rukojeť A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ 

Zvedák nelze zcela spustit. 1. Vzduch v hydraulickém 
systému 

2. Je zablokován uvolňovací 
ventil 

1. Uvolněte vzduch 
z hydraulického systé-
mu* 

2. Odstraňte zatížení zve-
dáku a očistěte ventil 

Zvedák nelze zvednout do 
maximální výšky 

1. Nedostatečné množství 
oleje 

2. Vzduch v hydraulickém 
systému 

1. Doplňte olej na doporu-
čenou úroveň 

2. Uvolněte vzduch 
z hydraulického systé-
mu 

Slabý výkon zvedáku 1. Vzduch v hydraulickém 
systému 

2. Znečištěný olej 

1. Uvolněte vzduch 
z hydraulického systé-
mu* 

2. Vyměňte olej, použijte 
olej SAE 5W 

Zvedák nedokáže zvednout 
břemeno 

1. Příliš velká hmotnost 
 

 

2. Nedostatečné množství 
oleje 

1. Zmenšete hmotnost ne-
bo použijte zvedák 
s větší nosností 

2. Doplňte olej na doporu-
čenou úroveň 
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(viz obr. 1, 2) 
DOPLNĚNÍ HYDRAULICKÉHO OLEJE DO ZVEDÁKU 
Se zcela spuštěnými zvedacími sedly a se zvedákem postaveným na rovném povrchu vyšroubujte 
zátku otvoru pro doplňování oleje. Používejte kvalitní olej SAE 5 W pro hydraulické zvedáky. Naplňte 
zásobník oleje tak, aby jeho hladina dosahovala po spodní část závitu v otvoru pro zátku. Našroubujte 
zpět a řádně utáhněte zátku otvoru. ZABRAŇTE tomu, aby se do hydraulického systému dostaly nečis-
toty. 
VÝMĚNA HYDRAULICKÉHO OLEJE VE ZVEDÁKU 

- Otevřete uvolňovací ventil sešlápnutím uvolňovacího pedálu (K). Vyšroubujte a sejměte zátku 
otvoru pro doplňování oleje. 

- Otočte celý zvedák tak, aby z otvoru pro doplňování oleje vytekl všechen starý olej. 
POZNÁMKA: Při vypouštění oleje používejte vhodnou nádobu a VŽDY dodržujte VŠECHNY platné 
místní i státní předpisy týkající se likvidace odpadů. 

- Jakmile bude ze zvedáku vypuštěn všechen starý olej, vraťte zvedák do jeho původní rovné 
polohy a naplňte jej novým olejem. 

- Rychle sešlapujte pedál čerpadla (J) a proveďte 6 až 8 úplných sešlápnutí, aby došlo 
k uvolnění vzduchu zachyceného v systému. 

- Použijte kvalitní olej SAE 5 W pro hydraulické zvedáky. Naplňte zásobník oleje tak, aby jeho 
hladina dosahovala po spodní část závitu v otvoru pro zátku. ZABRAŇTE tomu, aby se do 
hydraulického systému dostaly nečistoty. 

- Našroubujte zpět a řádně utáhněte zátku otvoru pro plnění oleje. 
DŮLEŽITÉ: Při doplňování nebo výměně oleje VŽDY používejte kvalitní oleje pro hydraulické zvedáky 
(SAE 5 W). Nikdy nepoužívejte brzdovou kapalinu, líh, glycerín, detergentní motorové oleje nebo zne-
čištěné oleje jakéhokoli druhu. Použití nesprávného oleje způsobí vážné poškození vnitřního systému 
zvedáku. 
MAZÁNÍ 

- V případě potřeby používejte na všechny pohybující se díly kvalitní mazací olej. 
ULOŽENÍ 

- Není-li tento zvedák používán, nebo budete-li provádět jeho uložení, VŽDY nastavte zvedací 
sedla zvedáku do nejnižší (spodní) polohy. 

 
OCHRANA PŘED PŮSOBENÍM KOROZE 
Každé dva měsíce nebo dříve, na základě četnosti použití, proveďte kontrolu zvedacího systému (hyd-
raulický válec), viz seznam dílů na obr. 2, položka (I), zda nedošlo k poškození způsobenému korozí. 
Proveďte očištění a otření hadříkem navlhčeným v oleji. 

 
 
 
 
 
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou 
legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně 
recyklovatelné. 
1. Demontujte všechny díly stroje. 
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). 
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití. 

• Použité hydraulické kapaliny je nutno likvidovat v souladu se Zákonem o odpadech. 

• Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu. 

 
 
 

ÚDRŽBA 

LIKVIDACE 
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Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším
termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte zá-
ruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme
za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za
poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni
balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného
příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci
výrobku.

                                                                                                  
                                               
                                         
                                                   
            

                                                        
               

        

UPOZORNĚNÍ


