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KAPITOLA 1 - OBECNÉ INFORMACE

Tato kapitola obsahuje varovné pokyny nezbytné pro správné používání výtahu a pro zamezení nebezpečí pro personál.

Tato příručka byla napsána pro použití v případě pochybností zaměstnanci a techniky údržby.

Návod je nedílnou součástí výtahu a je nutné jej uchovávat po celou dobu jeho životnosti.

Než začnete se zvedákem pracovat, pečlivě si přečtěte tento návod.

Příručka vám poskytne informace o:

- Lidská bezpečnost;

- Pracovat bezpečně;

- Bezpečnost zvednutých vozidel.

Výrobce nezodpovídá za žádné škody, poruchy, poškození nebo poškození osob a majetku vyplývající z nedodržení pravidel popsaných v 

návodu.

Obsluhovat zařízení, provádět montáž, instalaci, seřizování, kalibraci, nastavení, mimořádnou údržbu, opravy, generální opravy, 
demontáže výtahu, manipulaci a přepravu je oprávněn pouze kvalifikovaný personál.

Výrobce neručí za škody na osobách a majetku vzniklé v důsledku provádění výše uvedených operací neoprávněnými osobami.

Je přísně zakázáno používat výtah nevyškoleným personálem.

1.1 UCHOVÁVÁNÍ TÉTO PŘÍRUČKY

Pro správné používání tohoto návodu doporučujeme následující:

• návod uchovávejte v blízkosti výtahu na snadno dostupném místě.

• dodržujte pokyny v prostoru chráněném před vlhkostí.

• správně používat tento návod, aniž by došlo k jeho poškození.

Jakékoli použití zařízení operátory, kteří nejsou obeznámeni s pokyny a postupy obsaženými v tomto dokumentu, je 
zakázáno.

Tento návod je nedílnou součástí zvedáku: v případě prodeje je nutné jej předat novému majiteli spolu se zvedákem.

1.2 SELHÁNÍ

V případě poruchy zařízení postupujte podle pokynů v následujících kapitolách.

1.3 ÚVAHY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI OBSLUHY
Obsluha nesmí být při provozu stroje pod vlivem sedativ, drog nebo alkoholu.

Před spuštěním výtahu se musí obsluha seznámit se všemi funkcemi zařízení a jeho specifikacemi.

3



1.4 UPOZORNĚNÍ

Jakékoli neoprávněné změny nebo úpravy zařízení zprošťují výrobce jakékoli odpovědnosti za případné škody na 
osobách a majetku. Odstranění bezpečnostních zařízení je porušením bezpečnostních předpisů.

Zneužití zařízení je přísně zakázáno.

Použití neoriginálních náhradních dílů může způsobit škody na zdraví a majetku.

1.5 ŠROTOVÁNÍ
Poté, co se rozhodnete přestat zařízení používat, odpojte všechny zdroje napájení. S komponentami se nakládá jako s odpadem

speciální položky a jejich likvidace musí být v souladu s místními předpisy. Pokud obal není kontaminován a je biologicky odbouratelný, měl by být ponechán k 

likvidaci na vhodném místě.

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výrobce vynaložil veškeré úsilí, aby tento návod připravil pečlivě.

ČTENÁŘI

Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace obsažené v této příručce byly správné a úplné. Výrobce nenese odpovědnost

odpovědnost za chyby vzniklé při přípravě tohoto návodu a vyhrazuje si právo na změny designu za účelem vylepšení 
produktu.

KAPITOLA 2 - SPECIFIKACE PRODUKTU

Identifikační údaje zařízení jsou uvedeny na štítku na ovládacím zařízení.

Výše uvedené údaje používejte jak při objednávání náhradních dílů, tak při kontaktování výrobce nebo prodejce. Odstraňování štítku je 

přísně zakázáno.
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Zařízení lze z estetického hlediska mírně upravit.

2.1 ZÁRUKA
Záruka je platná po dobu 12 měsíců od data vystavení faktury. Záruka zaniká v případě 

neoprávněných změn na zařízení bez souhlasu výrobce. Výrobní vady musí ověřit autorizovaný personál 
výrobce.

2.2 ÚDRŽBA
Se všemi servisními a údržbářskými činnostmi, které nejsou uvedeny nebo uvedeny v návodu, se prosím obraťte na 

autorizovaného prodejce výrobce nebo prodejce. Zvedání, přenášení, přepravu a vybalování smí provádět pouze kvalifikovaný 

personál.

KAPITOLA 3 - BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

3.1 BALENÍ (OBR. 1)
Balíček obsahuje:

1. Základní jednotka zabalená v krabici na paletě, příslušenství součástí balení.
2. Napájecí zdroj zabalený v kartonové krabici.

Na vyžádání je k dispozici volitelné příslušenství, které uspokojí požadavky každého zákazníka.

OBR. 1

3.2 NAKLÁDKA / VYKLÁDKA DOPRAVA

Při nakládání/vykládání nebo přepravě zařízení do servisu používejte vhodné zařízení s odpovídající kapacitou. Ujistit se, že

jste schopni bezpečně přepravovat zařízení a jeho součásti vzhledem k jeho velikosti, hmotnosti a těžišti.

3.3 SKLADOVÁNÍ
Balíky musí být skladovány na krytém místě, mimo dosah přímého slunečního záření a nízké vlhkosti, teploty mezi nimi
-10 °C a + 40 °C.
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3.4 DORUČENÍ A KONTROLA ZÁSILKY

Po doručení balíku zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení během přepravy. Zkontrolujte, že všechny položky objednávky zůstaly

součástí dodávky. V případě poškození při přepravě informujte přepravce. Balení otevřete opatrně.

KAPITOLA 4 - POPIS JACK

4.1 POPIS ZVEDÁKU (viz obr. 2)

Zvedák je vhodný pro zvedání vozidel o maximální hmotnosti 2 500 kg. Elektrohydraulický provoz je podrobně popsán v kapitole

8. Tato kapitola popisuje hlavní součásti výtahu, což uživateli umožňuje seznámit se s výtahem. Jak je znázorněno na obrázku3

Tento výtah se skládá z jednoho sloupu (1), vozík (2), zadní teleskopická ramena (3), rameno H (4) přední teleskopická ramena (5). 

Díky pohyblivému výtahu(6) výtah může být mobilní. Zvedák lze připevnit k podlaze pomocí základny(7). Pohyb se zvedne 

stisknutím tlačítka zdvihu na ovládacím panelu(8)ke spuštění napájecí jednotky, která dodává hydraulickou kapalinu do válce uvnitř 

sloupů a zvedá náklad. Spouštěcí pohyb se ovládá stisknutím tlačítka spouštění na ovládacím panelu, vozík se spouští se 

zvednutým nákladem pod zatížením. Zvedák má ve vozíku zabudovanou mechanickou pojistku, uvolňuje se elektromagnetem po 

stisku spouštěcího tlačítka. V jeřábu jsou instalovány dva koncové spínače. Jedna je pro max. výška zdvihu, druhá je pro min. 

nadmořské výšce, při úplném spuštění výškovky zazní akustický signál.obr. 2
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KAPITOLA 5 - TECHNICKÉ SPECIFIKACE

5.1 ROZMĚRY A HLAVNÍ VLASTNOSTI OBR

KAPACITA 2500 kg

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ZDVIHU 1870 mm

CELKOVÁ VÝŠKA 2602 mm

MINIMÁLNÍ JÍZDNÍ VÝŠKA 115 mm

ČAS ZVEDÁNÍ 65 str

ÚROVĚN HLUKU 75 dB (A) / 1m

PRACOVNÍ TEPLOTA -10 °C ～40 °C

VÁHY 900 kg

5.2 ELEKTRICKÝ MOTOR

TYP MS90L4-B14 ML90L4-B14

NAPĚTÍ 400V / 380V-3Ph 230V / 220V-1Ph

NAPÁJENÍ 1,5 kW 1,5 kW

POLÁKY 4 4
RYCHLOST 1450 ot./min 1450 ot./min

TYP SKŘÍNĚ MOTORU B14
TŘÍDA IZOLACE IP 54

Připojení motoru musí být provedeno podle přiložených schémat zapojení (obr. 6). Směr otáčení motoru je
zobrazeno na štítku připevněném k motoru. Před použitím zvedáku zkontrolujte, zda specifikace motoru uvedená na typovém štítku odpovídá 

vašemu napájecímu zdroji. Napětí by mělo být chráněno proti přetížení.

5.3 ČERPADLO

TYP
TOK 3,2 cm3/g

NEPŘETRŽITÝ PRACOVNÍ TLAK 180 BAR

MAXIMÁLNÍ TLAK 200 BAR
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RYS. 3 SLOUPCE
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5.4 HYDRAULICKÁ JEDNOTKA OBR. 4

5,5 OLEJ

Používejte hydraulický hnací olej, ISO 6743/4 (třída HM). Olej s podobnými vlastnostmi je uveden v tabulce níže.

ASTM D 1298 Hustota 20°C 0,8 kg / l

ASTM D 445 Viskozita 40°C 32 cSt

ASTM D 445 Viskozita 100°C 5,43 cSt

ASTM D 2270 INDEX VISKOZITY 104 N°

ASTM D 97 TEPLOTA TUHNUTÍ ~ 30 °C

ASTM D 92 BOD VZPLANUTÍ 215 °C

ASTM D 644 NEUTRALIZACE 0,5 mg KOH/g

Vyměňte olej alespoň jednou ročně.
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RYS. 5 HYDRAULICKÉ SCHÉMA

1
2
3
4
5

OLEJOVÝ FILTR

ZUBOVÉ ČERPADLO

MOŽNOST RUČNÍHO ČERPADLA

ZPĚTNÝ VENTIL
TLAKOVÝ VENTIL PŘETÍŽENÍ

6
7
8
9
10

MOTOR

ELEKTROMAGNETICKÝ SPOUŠTĚCÍ VENTIL 

ŘÍZENÍ RYCHLOSTI SPOUŠTĚNÍ

HYDRAULICKÝ VÁLEC
PARCHETOVÝ VENTIL
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SCHÉMA ZAPOJENÍ 380V-400V / 3PH

QF
KM
M.
T.
SB1
SB2
SB3

PŘEPÍNAČ

DC 24V STYKAČ
MOTOR 1,5KW / 4P

TRANSFORMÁTOR 200VA

ZVEDACÍ KLÍČ
KLÍČ DOLŮ
BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

SB5
SQ1
SQ2
JD
HL
YV
DT

PÁKA NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ 
HORNÍ KONCOVÝ SPÍNAČ 
KONCOVÝ SPÍNAČ ZVUKOVÝ 
SIGNÁL
SVÍTILNA

ELEKTROMAGNESS SPODNÍHO 

KONCOVÉHO SPÍNAČE
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ELEKTRICKÉ SCHÉMA 220V-230V / 1PH

QF
KM
M.
T.
SB1
SB2
SB3

PŘEPÍNAČ

DC 24V STYKAČ
MOTOR 1,5KW / 4P

TRANSFORMÁTOR 200VA

ZVEDACÍ KLÍČ
KLÍČ DOLŮ
BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

SB5
SQ1
SQ2
JD
HL
YV
DT

PÁKA NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ 
HORNÍ KONCOVÝ SPÍNAČ 
KONCOVÝ SPÍNAČ ZVUKOVÝ 
SIGNÁL
SVÍTILNA

ELEKTROMAGNESS SPODNÍHO 

KONCOVÉHO SPÍNAČE
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KAPITOLA 6 - ZABEZPEČENÍ
Přečtěte si tuto kapitolu pozorně a úplně, protože obsahuje důležité informace pro bezpečnost obsluhy a osob odpovědných za 

údržbu.

Zvedák je určen ke zvedání vozidel a jejich držení ve zvednuté poloze v omezeném prostoru. Jakékoli jiné 
použití zvedáku je přísně zakázáno. Výrobce neodpovídá za škody na osobách a majetku v případě 
nesprávného použití výtahu.

Pro bezpečnost obsluhy a ostatních osob je bezpečnostní zóna zobrazena v RYS. 7. Tato zóna musí být volná, když je kladkostroj v provozu. 

Přítomnost zaměstnance pod vozidlem je povolena až po ukončení zvedání.

Nikdy nepoužívejte zvedák, pokud nejsou bezpečnostní zařízení aktivní nebo poškozená.

RYS. 7 - BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA

6.1 OBECNÉ
Provozovatel a osoba odpovědná za údržbu musí dodržovat předpisy a předpisy pro prevenci úrazů platné v zemi, kde je 

výtah instalován.

Respektujte prosím následující pravidla:

• Neodstraňujte ani neodpojujte bezpečnostní zařízení;

• Pečlivě dodržujte bezpečnostní pokyny v návodu;
• Při zvedání sledujte pracovní oblast;

• Ujistěte se, že motor vozidla je vypnutý, brzda je zapnutá;

• Ujistěte se, že zvedáné vozidlo lze zvednout zařízením;
• Ujistěte se, že na nástupištích nikdo není;
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6.2 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

• Aby se zabránilo přetížení a možnému roztržení, používají se následující bezpečnostní zařízení:

• Přetěžovací ventil v hydraulické jednotce, aby se zabránilo přetížení.

• Omezovač průtoku umístěný v hydraulickém systému, aby se zabránilo spuštění výtahu v případě poruchy potrubí.

• Alarm může být slyšet během závěrečné fáze spouštění, aby se zabránilo riziku rozdrcení.

• Automatické nouzové zastavení drží výtah ve zvednuté poloze.
• Přepouštěcí ventil byl výrobcem nastaven na správný tlak. NEPOKOUŠEJTE se jej upravit tak, aby překročila jmenovitou nosnost.

6.3 BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

Všechny bezpečnostní výstražné značky (viz obr. 9) zobrazené na výtahu mají upozornit obsluhu na situaci
nebezpečné nebo nebezpečné situace. Štítky musí být udržovány v čistotě a pokud se oddělí nebo poškodí, měly by být vyměněny. Pozorně si 

přečtěte význam štítků a zapamatujte si je. Je přísně zakázáno upravovat jakékoli bezpečnostní zařízení. Při provádění servisu se vždy ujistěte, že 

bezpečnostní zařízení správně funguje.
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KAPITOLA 7 - MONTÁŽ

Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný personál autorizovaný výrobcem. Instalace neoprávněnými 
osobami může vést k nebezpečným situacím pro personál.

7.1 KONTROLA MÍSTA INSTALACE

Zvedák musí být instalován na vhodném místě mimo překážky. Místo instalace musí být označeno mimo oblast mytí s použitím 

rozpouštědel a jiných žíravých látek, protože hrozí nebezpečí výbuchu. Nezapomeňte udržovat dostatečnou vzdálenost od stěny a dalších 

zařízení v souladu s místními bezpečnostními předpisy. Koukni seRYS. 7.

7.2 OSVĚTLENÍ
Osvětlení může odpovídat předpisům platným v místě instalace. Všechny oblasti vedle zvedáku musí být dobře a rovnoměrně 
osvětleny.

7.3 POŽADAVKY NA PODKLAD
Výtah musí být umístěn na betonové podlaze v souladu s místními předpisy.

Povrch, na který má být zařízení instalováno, musí být ve všech směrech řádně vyrovnán. Malé 
rozdíly lze vyrovnat použitím podložek. Jakákoli nerovnost může ovlivnit výkon stroje. Nedodržení 
výše uvedeného popisu může vést k nebezpečným situacím.

7.4 UMÍSTĚNÍ ZVEDÁKU
V místě instalace výtahu by se neměly zdržovat nepovolané osoby.

- Balík přepravujte pomocí vhodného zvedacího zařízení s nosností 1000 kg.
- Odstraňte základní obal a položte jej na rovný povrch.
- Odstraňte náplň kolony.

- Vezměte příslušenství ze sloupu.

- Nainstalujte sloup na základnu pomocí dodaných šroubů a podložek podle obrázku.

- Dávejte pozor, aby se sloupek nepřevrátil.
- Mezitím nainstalujte mobilní sloupovou zásuvku podle obrázku.

Po vybalení zkontrolujte zvedák, zda není poškozený. Ponechte obal pro případnou následnou 
přepravu zařízení.
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7.5 INSTALACE STOJANU KE SLOUPKU

7.6 INSTALACE RAMEN

Připevněte rám ramene k vozíku pomocí dodaných šroubů a podložek, jak je znázorněno na obrázku 11.

- Připojte teleskopická ramena k rameni, jak je znázorněno na obrázku 12.

- Zarovnejte adaptéry s otvory v rameni, jak je znázorněno na obrázku 12.
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7.7 INSTALACE HYDRAULICKÉ JEDNOTKY OBR. 13

- Umístěte pohonnou jednotku na držák na zadní straně 

sloupu s připevněnými šrouby a podložkami podle 

obrázku.

- Vše zajistěte utažením šroubů.

7.8 MONTÁŽ POHONU A ŘETĚZU

Ujistěte se, že je na řemenici nainstalován kryt řetězu. Pokud tak neučiníte, může řetěz spadnout
řemenice, což by mohlo způsobit nehodu.

- Namontujte válec umístěný ve středovém otvoru základny sloupku, jak je znázorněno na obrázku 14.

- Namontujte zámek řetězu na kolo, jak je znázorněno na obrázku 15.

17



7.9 PŘIPOJENÍ HYDRAULICKÉ HADICE (viz obr. 16)

Vyčistěte hadice a spojky.

Zkontrolujte všechny závity, zda nejsou poškozené, a ujistěte se, že všechny hadicové fitinky jsou v dobrém stavu. 

Řádně utěsněte spojky a připojte hadice, jak je znázorněno na obrázku.

Pevně   utáhněte šroubení hadice.

Obrázek 16 - INSTALACE

7.10 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Připojení musí provést kvalifikovaný elektrikář. Ujistěte se, že napájecí zdroj je funkční. Zkontrolujte fáze. Nesprávné připojení 

může poškodit motor. Na takové poškození se nevztahuje záruka. Elektrický panel musí být suchý. Na jeho poškození vodou 

nebo jinou tekutinou, jako jsou: prací prostředek, kyselina atd. se záruka nevztahuje.

- Nainstalujte ovládací panel na sloupek, jak je znázorněno na 

obrázku 17.

- Zkontrolujte, zda specifikace motoru uvedená na typovém 

štítku motoru odpovídá místnímu elektrickému napájení.

- Proveďte elektrické připojení podle schématu zapojení 

(elektrické) pomocí přiloženého elektrického kabelu. 

Zástrčka tam musí být

v souladu s platnými místními předpisy.
- Ujistěte se, že každý komponent je správně připojen.
- Ujistěte se, že připojení fází je správné a výtah je 

uzemněn.
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7.11 SEŘÍZENÍ KONCOVÝCH SPÍNAČŮ

Tuto operaci smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Nesprávné nastavení koncových spínačů 
může poškodit výtah, majetek a vést k nehodám s účastí osob.

Při instalaci kladkostroje musí být správně nastaveny koncové spínače

NASTAVENÍ HORNÍHO KONCOVÉHO SPÍNAČE (obr. 18)

- Zvedněte zdvih o 1 870 mm a zkontrolujte, zda je 
poloha správná.

- Pokud spínač nefunguje správně, odpojte páku a 
nastavte ji do správné polohy, dokud elevátor 
nedosáhne požadované výšky.

- Po seřízení utáhněte šroub.

7.12 SEŘÍZENÍ KONCOVÝCH SPÍNAČŮ
Tuto operaci provádějí pouze kvalifikovaní pracovníci. Nesprávné nastavení koncových spínačů může poškodit 
zvedák a způsobit škody na zdraví a majetku.

NASTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO KONCOVÉHO SPÍNAČE (obr. 19)

- Umístěte zvedák do výšky 200 mm;

- Pokud spínač nefunguje správně, odpojte jej, 

použijte páku a nastavte jej na vhodnou výšku 

(doporučuje se o 1-3 mm níže než příčka).
- Po seřízení utáhněte šroub.
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7.13 PLNĚNÍ OLEJE A ODVZDUŠNĚNÍ
Tuto operaci provádějí pouze kvalifikovaní pracovníci. Nesprávné plnění a odvzdušnění může 
poškodit výtah a poškodit osoby a majetek.

- Používejte hydraulickou kapalinu doporučenou v kapitole 5.5.

- Odstraňte zátku hladiny oleje na olejové nádrži a nalijte olej do nádržky asi 8 litrů.

- Pomalu zvedněte zvedák stisknutím tlačítka zvedání, dokud nedosáhnete plné výšky.

- Nemačkejte tlačítko poté, co výtah dosáhl své plné výšky.

- Pokud není provoz přerušen, může dojít k poškození motoru.

- Opakujte zvedání a spouštění zvedáku alespoň 3krát.

7.14 KONTROLA PŘED STARTEM

Během tohoto postupu sledujte všechny ovládací prvky a zkontrolujte správnou instalaci a seřízení. 

NEPOKOUŠEJTE se zvedat vozidlo, dokud nebude dokončena důkladná kontrola funkčnosti.

OBECNÁ KONTROLA

- Ujistěte se, že jsou všechny hmoždinky a šrouby bezpečně upevněny.

- Ujistěte se, že je řetěz správně nainstalován.
- Ujistěte se, že napájecí napětí elektrického systému odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku na motoru, konektoru 

elektrického systému v souladu se schématem zapojení ve schématu zapojení (Schémata zapojení) a správné uzemnění.

- Ujistěte se, že je výtah připojen k zemi.

Zejména je třeba dodržovat následující kontroly:

MECHANICKÁ BEZPEČNOST PRO SPRÁVNOU INSTALACI

- Zkontrolujte, zda jsou bezpečnostní zařízení správně zajištěna stisknutím zamykacího tlačítka a zda je lze správně uvolnit pouze stisknutím 

tlačítka dolů.

- Při zvednutí vagónů poslouchejte, jak bezpečnostní hák zapadne na místo. Pokud tomu tak není, v případě potřeby zkontrolujte příčinu.

HYDRAULICKÝ SYSTÉM PRO SPRÁVNOU PRÁCI

- Zkontrolujte správnou hladinu oleje v nádrži, v případě potřeby doplňte.

- Zvedněte židli do její plné výšky a nechte motor běžet po dobu 5 sekund.

- Zkontrolujte všechny hadicové spoje, abyste se ujistili, že nedochází k úniku.

- Utáhněte spoje nebo je v případě potřeby znovu utáhněte.

- Zkontrolujte vozík, aby dosáhl maximální výšky.

- V případě potřeby opakujte odvzdušnění jednotky.

dvacet



7.15 KOTVENÍ SLOUPŮ

Pokud má být zvedák kotven k podlaze, betonová deska by měla mít pevnost v tlaku minimálně 3000 PSI a 
minimální tloušťku 160 mm a délku minimálně 1,5 m od kotvícího bodu.
Kotevní šrouby lze objednat u výrobce. (M12x160mm)

- Pomocí základní desky jako vodítka vyvrtejte každý otvor do betonu do hloubky přibližně 160 mm pomocí příklepové vrtačky D.18. 

Abyste zajistili plnou přídržnou sílu, nevrtejte otvor ani nenechte vrták třást.

- Po vyvrtání opatrně odstraňte prach z každého otvoru stlačeným vzduchem nebo drátěným kartáčem.

- Namontujte podložky a matice na kotvy a poté poklepejte na každý otvor kladivem, dokud se podložka neopře o základní desku.

- Pokud je požadováno vyrovnání, vložte v případě potřeby kolem kotevních šroubů podložky.

- Po instalaci podložek a kotevních šroubů je utáhněte zajištěním matice k základně.

- Ujistěte se, že je výtah ukotven alespoň 8 šrouby M12X160.

7.16 INSTALACE PŘEDNÍHO ŠTÍTU (obr. 20)

Nainstalujte přední kryt, jak je znázorněno na obrázku.
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7.17 KONTROLA ZÁTĚŽE
VAROVÁNÍ: dodržujte prosím pečlivě pokyny v následujícím odstavci, aby nedošlo k poškození výtahu.

S vozidlem proveďte dva nebo tři úplné cykly zvedání a spouštění naloženého zvedáku:

- Opakujte všechny kontrolní body z kapitoly 7.12
- Ujistěte se, že během zkušebního provozu nevznikají žádné neobvyklé zvuky při zvedání a spouštění.

KAPITOLA 8 - PROVOZ A POUŽITÍ
Nikdy nepoužívejte výtah s osobou na plošině. 

Nepřekračujte kapacitu.

Ujistěte se, že bezpečnostní zařízení fungují.
Nenechávejte výtah ve zvednuté poloze bez bezpečnostních opatření. 

Neprovozujte výtah bez utažených šroubů a kotev. Ihned je utáhněte. 

Elektrický panel nesmí navlhnout!

8.1 KONTROLA

OVLÁDACÍ PANEL OBR. 21

1 - SPÍNAČ

Lze jej nastavit do dvou poloh:

0 - výtah nemá napájení, spínač může být uzamčen, aby se zabránilo neoprávněnému použití.

1 - výtah je poháněn.

2 - KONTROLKA
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Označuje, že je zařízení napájeno.

3 - TLAČÍTKO ZVEDNUTÍ

Po stisknutí se spustí motor a hydraulický systém a zdvih se zvedne.

4 - BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

Při stlačení elektromagnetický ventil ovládá hydraulický okruh pro snížení zdvihu.

5 - SPODNÍ KLÍČ

Po stisknutí zdvihák spustí náklad.

6 - NOUZOVÝ OVLADAČ

Po stisknutí tlačítka se zdvihací systém okamžitě zastaví.

7 - BUZZER

8.2 ZVEDÁNÍ
- Ujistěte se, že je výtah zcela spuštěn.

- Přesuňte výtah pomocí pohyblivého vozíku na příjezdovou cestu pod nakládaným vozidlem. Ujistěte se, že sloup je 
svislý a nenaráží do vozidla.

- Umístěte ramena pod vozidlo.

- Nastavte ramena tak, aby se pryžové podložky dotýkaly zvedacích bodů doporučených výrobcem vozidla.

- Zapněte hlavní vypínač.
- Zvedněte zvedák pomocí tlačítka zvedání, dokud se zvedací adaptér nedotkne bodu zvedání vozidla.

- Ujistěte se, že je vozidlo dobře umístěno.

- Stiskněte tlačítko zdvihu, dokud nedosáhnete požadované výšky.

8.3 UCHOVÁVEJTE V ZANÍŽENÉ POLOZE
- Stisknutím bezpečnostního tlačítka aktivujete ochranu výtahu proti neúmyslnému spuštění.

- Před jakýmkoli pokusem o práci na vozidle se vždy ujistěte, že jsou zavedena bezpečnostní opatření.

8.4 SNÍŽENÍ
- Spusťte vozidlo stisknutím spodního tlačítka: odblokování bezpečnostních západek bude trvat cca 2 sekundy, poté se zvedák 

začne spouštět pod tíhou zvednutého nákladu.

- Spusťte zvedák stisknutím spodního tlačítka do bezpečné výšky.

- Zkontrolujte, zda se v bezpečnostní oblasti nevyskytují nehody a zda se v oblasti nenacházejí žádní lidé.

- Držte spodní tlačítko stisknuté, dokud výtah zcela nespustí vozidlo.
- Nastavte hlavní vypínač do polohy 0.

- Přesuňte výtah z pracovního prostoru. Dávejte pozor, abyste nenarazili do vozidla.

8.5 NOUZOVÉ SNÍŽENÍ OBR. 22
V případě výpadku proudu je možné spustit vozidlo ručně do původní polohy následovně:

- Nastavte vypínač napájení do polohy 0.
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- Odstraňte kryty na zadní straně, abyste získali přístup k mechanickým pojistkám.

- Pokud jsou bezpečnostní zařízení aktivní, aktivujte nouzové ruční čerpadlo (je-li objednáno se zvedákem), aby se zvedák zvedl.

- Po odstranění zajišťovacích zařízení umístěte příslušný šroub pod každý zajišťovací háček, jak je znázorněno na obrázku, abyste zajistili zajišťovací zařízení na 

místě a udrželi je v požadované poloze.

- Otočte spouštěcím šroubem proti směru hodinových ručiček, vozidlo se zcela spustí. Zašroubování nebo vyšroubování 

snižuje nebo zvyšuje rychlost spouštění.

- Po spuštění znovu utáhněte šroub nouzového spouštění otáčením ve směru hodinových ručiček.

- Odstraňte šrouby z bezpečnostních háčků.

- Nainstalujte zpět kryty na sloup a utáhněte montážní šrouby.

Po ukončení obnovte výchozí provozní nastavení. Zvedací zařízení nemůže zvednout vozidlo, pokud je aktivován spouštěcí 

ventil.

ODDÍL 9 - ÚDRŽBA
Údržbu výtahu smí provádět pouze vyškolený personál.

- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

- Dodržujte plán údržby.
- Před prováděním údržby odpojte napájení.

9.1 PÉČE
Zvedák je nutné čistit alespoň jednou za měsíc. Používání hořlavých kapalin je zakázáno. Zkontrolujte hydraulické válce, 
znečištění může způsobit únik.
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9.2 PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
KAŽDÉ ČTVRTLETÍ - Zkontrolujte hydraulické spoje a těsnost vedení.

- Zkontrolujte šrouby a matice.

- Zkontrolujte blokování a bezpečnostní zařízení.

- Zkontrolujte všechny spoje, kotvy, šrouby a další upevňovací prvky.
- Zkontrolujte upevnění ramen.

- Zkontrolujte podložky a v případě potřeby je vyměňte.

- Zkontrolujte celý hydraulický systém.

KAŽDÝCH 12 MĚSÍCŮ - Zkontrolujte, zda všechny součásti fungují správně.

- Zkontrolujte elektrickou instalaci, motor, koncové spínače a ovládací panel - pouze kvalifikovaný 
elektrikář.

- Vypusťte olejovou nádrž a úplně vyměňte olej.

10. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM ZPŮSOBIT RADA
VÝTAH NEFUNGUJE - HLAVNÍ VYPÍNAČ NENÍ ZAPNUTÝ.

- BEZ SÍLY.
- ŠPATNÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ.

- ZAPNOUT

- ZKONTROLOVAT.

- PŘIPOJTE SPRÁVNĚ
VÝTAH SE NESTARTUJE - JACK PŘETĚŽENÝ.

- SMĚR OTÁČENÍ MOTORU NENÍ SPRÁVNÝ.
- PŘÍLIŠ MÉNĚ OLEJE.

- ZVEDACÍ KLÍČ POŠKOZENÝ.
- POŠKOZENÝ NEBO ucpaný TLAKOVÝ VENTIL.

- SPOUŠTĚCÍ VENTIL OTEVŘENÝ.

- Špinavý FITER.
- ODVZDUŠŇOVÁNÍ HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU

- ZKONTROLUJTE HMOTNOST VOZIDLA.

- ZMĚNIT.

- DOPLNIT.
- VYMĚNIT.
- VYČISTĚTE NEBO VYMĚŇTE.

- VYČISTĚTE NEBO VYMĚŇTE.

- ČISTIT.
- KRVÁCENÍ.

KAPACITA NENÍ DOSTATEČNÁ - ČERPADLO POŠKOZENÉ

- ÚNIK V HYDRAULICKÉM OKRUHU

- ZKONTROLUJTE NEBO VYMĚŇTE.

- ZKONTROLOVAT.

ZDVIH SE STISKNUTÍM KLÁVESY 
NESPOUŠÍ

- PÍST POŠKOZENÝ.
- SPOUŠTĚCÍ VENTIL NENÍ FUNKČNÍ.

- ZKONTROLUJTE NEBO VYMĚŇTE.

- ZKONTROLUJTE NEBO VYMĚŇTE.

MOTOR SE PO DOSAŽENÍ 
MAXIMÁLNÍ VÝŠKY NEPŘESTAVÍ.

- NEFUNGUJE HORNÍ KONCOVÝ 
SPÍNAČ.

- ZKONTROLUJTE, UPRAVTE NEBO 
VYMĚŇTE.
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Všeobecné záruční podmínky: Výrobce zařízení poskytuje uživateli kvalitní zařízení a poskytuje na něj záruku 12 měsíců 
od data převzetí nebo instalace, pokud bylo současně objednáno a provedeno společností Nortec Sp. z o. o. nebo jím 
pověřeným servisem, které neproběhlo později než 30 dnů ode dne dodání, s výjimkou případů, kdy instalaci nezavinil 
prodávající. Rozsah záruky se vztahuje pouze na bezplatnou výměnu nebo opravu vadných dílů poškozených z důvodů 
souvisejících s prodávanou věcí a mzdové náklady, pokud se vady projeví v záruční době. Během záruční doby 12 měsíců 
vyžaduje zařízení údržbu a pravidelné periodické prohlídky v termínech uvedených v dokumentaci a pokaždé, když jsou 
zaznamenány v listech přiložených k návodu k obsluze.1. Vadné díly budou vyměněny ve lhůtě dohodnuté stranami, 
nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne písemného oznámení. Ve výjimečných případech, vyžadujících dovoz 
specializovaných komponentů, může být doba opravy delší - postup pak bude dohodnut individuálně. Reklamace by měla 
být uplatněna do 3 dnů od data zjištění závady, pod hrozbou ztráty práv vyplývajících ze záruky. Podmínkou uplatnění 
záruky je předložení zákazníkem nákupního dokladu k zařízení nebo dodacího dokladu ze skladu, na jehož základě bylo 
zařízení přijato. Záruka se nevztahuje na: # Běžné opotřebení dílů způsobené jejich používáním. # Vady způsobené 
jednáním třetích osob, škody způsobené při přepravě a manipulaci a v důsledku takového poškození2. # Škody 
způsobené nesprávnou instalací, používáním, nedostatečnou údržbou a nedbalostí zákazníka, včetně nevyměny 
spotřebních dílů a používání zařízení v rozporu s jeho zamýšleným použitím, návodem k obsluze, pokyny a doporučeními 
uvedenými v dokumentaci doprovázející výrobek a zdravím a předpisy bezpečnosti práce. # Mechanické poškození 
výrobku a související vady. # Škody způsobené požárem, povodněmi, úderem blesku nebo jinými přírodními 
katastrofami, válkami, sociálními nepokoji, nehodami, přepětím v rozvodné síti, nesprávným elektrickým připojením, 
mechanickým poškozením laku, korozí způsobenou mytím pod tlakem nebo nedodržováním či nedostatečným čištěním3. 
# Zařízení, ve kterých osoby jiné než osoby autorizované společností Nortec Sp. z o. o. prováděl neoprávněné změny 
konstrukce zařízení, opravy nebo záruční prohlídky, dále omezené servisní prohlídky nebo nedodržování časových 
intervalů uvedených v návodu. # Zařízení, jejichž typový štítek byl jakýmkoli způsobem pozměněn, zfalšován nebo zničen. 
Nároky na záruku nezahrnují nároky na náhradu ušlého zisku v důsledku poruchy zařízení. Veškeré opravy provedené po 
záruční době jsou splatné. Náklady na neoprávněnou servisní výzvu pro poruchu, která vznikla v důsledku nedodržení 
podmínek použití a záruky, budou zákazníkovi účtovány podle Nortec Sp. z o. o

Povinnosti uživatele vyplývající ze záručních podmínek: Dodržujte všechna doporučení obsažená v návodu k použití; Po 
dokončení montáže výtahu zašlete garantovi kopii „protokol o montáži kladkostroje„Nebo jej předejte instalačnímu technikovi, 
pokud instalaci provedl jeho autorizovaný servis. Používejte výtah v souladu s jeho zamýšleným účelem v podmínkách, pro které 
neexistují žádná omezení; Provádějte pravidelné kontroly, prohlídky a údržbu4 a jejich výsledky zdokumentujte v přiloženém 
návodu k obsluze "periodické kontrolní listy". Dodržujte doporučení pro výměnu dílů a spotřebního materiálu; Servisní činnosti 
by měly provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací a oprávněními.

Aplikace záruky. Je nutné uvést sériové číslo a písemně s odkazem na nákupní doklad nebo jiný, na základě 
kterého lze jednoznačně uvést datum koupě zařízení. Podrobnosti o ručiteli níže:

Nortec Sp. z o. o., Świerkowa 32, 62-020 Rabowice, e-mail:

biuro@nortec-pro.com , www.nortec-pro.com

1 Osoba proškolená a způsobilá k výkonu činností v praxi a znalost technických podmínek technické kontroly, norem a zákonných ustanovení v jejich 
působnosti, která má oprávnění udělená Úřadem technické inspekce.

2 Zápis o škodě je nutné sepsat za přítomnosti kurýra nebo přepravní společnosti doručující zařízení. Pozdější minuty se neberou v úvahu.

3 Pravidelné čištění veškerých nečistot je osvědčeným postupem proti opotřebení a tvorbě rzi, výrazně také prodlužuje životnost zvedáku. Nečistoty a usazeniny, které 
mohou způsobit rez: sůl proti ledu; písek, malé kameny, země; všechny druhy průmyslového prachu; voda, rovněž v kombinaci s faktory životního prostředí; všechny druhy 
agresivních látek; konstantní vlhkost v důsledku nedostatečného větrání; konkrétní typ práce prováděné se zvedákem.

4 Pokud je výtah provozován nepřetržitě nebo ve špinavém (prašném, vlhkém, atd.) prostředí, je třeba zvýšit frekvenci údržby.



LIST PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY

TYP OVLÁDÁNÍ
Stav betonového podkladu / praskliny

Utahovací moment pro šrouby a kotvy / stabilita 

výtahu Celkový stav výtahu / nosné konstrukce / 

trhliny Stav horního nosníku

Stav ochranných 
krytů Stav nátěru
Stav zvedacího ramene
Zámek zvedacího ramene stav / provoz Stav 
chodu zvedacího ramene / provoz Stav 
ochrany na čepech ložisek ramen Stav 
pryžových podložek a výškového adaptéru 
Stav ochrany proti přimáčknutí nohou Stav 
vozíku
Stav skluzavek

Funkce nouzového zastavení Test 

koncové polohy nahoru a dolů

Zkouška systému výšky synchronizace / stav vybavení 

elektroinstalace a elektrických zástrček Stav 

generátoru

Stav válců / povrch pístnice Těsnost 
hydraulického systému / stav potrubí Stav 
hydraulického oleje
Stav / činnost západek výškového zámku 

Funkční zkouška kladkostroje při zatížení

POZNÁMKY

…………………………………………- - -
-
-

-
-

-
-

…………………………………………
…………………………………………

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

poznámky: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Zkontrolovat: __________

Společnost, která provádí: ______________________________________________________________

Podpis specialisty: ______________________________________________________________

Výsledek kontroly: -
-
-

Další rizikové použití, nutné dodatečné (ověřovací) testy 
Použití možné, závady odstraněny __________
Bez závad, další používání bez výhrad

____________________________________ ____________________________________
Podpis specialisty Podpis uživatele

V případě požadavku na odstranění závad

Chyby odstraněny dne: __________ ____________________________________
Podpis uživatele

op
ra
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yb
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í
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ZPRÁVA O MONTÁŽI VÁLCE

1 POPIS ZAŘÍZENÍ

typ zvedáku

model, typ

sériové číslo

VÝROBCE PÁK

________________________________________

________________________________________

________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________

__________________________

nosnost

rok výroby

__________________________

__________________________

2 3 INVESTOR / MÍSTO INSTALACE

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

4 PROHLÁŠENÍ

Investor prohlašuje, že místo montáže zvedáku uvedené v bodě 3 bylo provedeno v souladu s technickými podmínkami 
stanovenými výrobcem. Montér prohlašuje, že kladkostroj uvedený v bodu 1 byl instalován v místě použití uvedeném v 
bodu 3 v souladu s doporučeními výrobce. Navíc je certifikováno, že v souladu s požadavky na instalaci tohoto typu 
zařízení byly provedeny funkční zkoušky s pozitivním výsledkem a byly proškoleny tyto osoby v používání:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5 MONTÁŽNÍ MATERIÁLY:

Kotvy (druh / typ / název):

Hydraulický olej (typ / název):

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6 INFORMACE

Protokol o montáži automobilového zvedáku byl vyhotoven za účelem zapsání do evidence Úřadu technické inspekce v souladu se zák. 

21. prosince 2000 o technické kontrole (Sbírka zákonů ze dne 31. prosince 2000). Automobilový zvedák musí být registrován a schválen k 

provozu Úřadem technické inspekce. Za tímto účelem je třeba předložit Úřadu technické inspekce příslušnému místu použití dva 

soubory registrační dokumentace, tedy tento montážní protokol podepsaný osobou s licencí UDT.

# technická a provozní dokumentace zvedáku obsahující: krátký technický popis, návod k obsluze, údržbě a technické 
kontrole, schémata použitelných elektrických, hydraulických a/nebo pneumatických zapojení # ES prohlášení o shodě # 
protokol o měření elektrického izolačního odporu a účinnosti el. ochrana proti otřesům zpracovaná oprávněnou osobou 
SEP # protokol o přejímce stavebního dílu schválený osobou s platnou stavební kvalifikací potvrzující shodu základu s 
požadavky výrobce zvedáku # výkres umístění zvedáku v půdorysu s rozměry místnosti a vč. vzdálenost od stěn nebo 
jiných pevných prvků v prostoru.

_________________________
místo a datum

_________________________
provedeno

_________________________
vyzvednuto

* Po instalaci je třeba zhotovit kopii protokolu a zaslat ji garantovi nebo předat montérovi, pokud instalaci provedl jeho autorizovaný servis.



FINCOM s.r.o.

náměstí 14. října 1307/2,Smíchov, 
150 00 Praha 5

fincom.tools@gmail.com

https://www.pullotrade.cz/

NÁROK K NÁROKU
Jméno společnosti………………………………………………………………………………………. . . . . . . .

Jméno a příjmení………………………………………………………………………………………. . . . . . . .

PSČ……………… . . Město …………………………………………………………………. . . . . .

Ulice ……………………………………………………………………………………………. . . . . . . .

Telefon …………………………. . Datum uplatnění reklamace …………………………………………………. . . . . .

Informace o předmětu reklamace

Název zařízení………………………………………………………………………………… . . . . . . . . .

Model zařízení …………………. .

Datum nákupu ……………… . . .

Název distributora (společnosti prodávající zařízení) …………………………………………………………. . . . . . .

Sériové číslo ……………………………………………………… . . . . . . .

Číslo faktury s DPH …………………………………………………………. . . . . . . .

Popis závady / důvod reklamace

Připojení fotografií a/nebo videí se zobrazenou chybou může pomoci určit příčinu a urychlit řešení problému.

………………………………………………………………………………………………………. . . . . . . . . .

………………………………………………………………………………………………………. . . . . . . . . .

………………………………………………………………………………………………………. . . . . . . . . .

………………………………………………………………………………………………………. . . . . . . . . .

………………………………………………………………………………………………………. . . . . . . . . .

………………………………………………………………………………………………………. . . . . . . . . .

Po vyplnění všech polí a podpisu by měl být dokument odeslán na následující adresu: biuro@nortec-pro.com

Podpis žalobce

mailto:biuro@nortec.com.pl


ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
ES prohlášení o shodě

My Nortec Sp. z o. o

Świerkowa 32

62-020 Rabowice, Polsko

v

Prohlašujeme se vší odpovědností

Prohlašujte, s výhradní odpovědností, že produkt

Výtah sériové číslo
Výtah vozidla

PJ2500M
sériové číslo

výše uvedené je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie:
na které se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s příslušnými požadavky harmonizovaných právních předpisů Unie:

2006/42 / ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních ao 

změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30 / EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci 
právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility, nahrazuje směrnici 
2004/108 / ES

2014/30 / EU

Aby byly splněny výše uvedené směrnice (směrnice), byly použity následující harmonizované normy:
K zajištění souladu s uvedenou směrnicí (směrnicemi) byly použity níže uvedené harmonizované normy:

EN 1493: 2010

EN 60204-1: 2010

EN61000-6-1: 2008

Výtahy vozidel
Bezpečnost strojů - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Všeobecné normy - Imunita v obytných, komerčních a 

lehkých průmyslových prostředích.

EN ISO 12100: 2012 Bezpečnost strojních zařízení - Obecné zásady pro projektování - Hodnocení rizik a snižování rizik

Subjektem odpovědným za technickou dokumentaci je Nortec Sp. z o. o
Soubor technické dokumentace tvoří Nortec Sp. z o. o

Poznaň, 01.07.2020 Beata Broczkowska

Prohlášení bylo zpracováno v souladu s normou EN ISO / IEC 17050-1

Verze tohoto prohlášení je v souladu s nařízením

https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=AO8xArjo&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+61000-6-1%3A2008P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=AO8xArjo&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+61000-6-1%3A2008P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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