Datum prodeje : __________________________________
Razítko a podpis prodejce: _________________________
Záznamy o provedených opravách :
1. záruční oprava…………………………………. Provedl:……………….
2. záruční oprava…………………………………. Provedl:……………….
3. záruční oprava…………………………………. Provedl:……………….
Záruční podmínky :
•
Prodávající je povinnen spotřebiteli zboží předvést a řádně vyplnit záruční list.
Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem
v okamžiku prodeje zboží.
•
Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od přístroje požadujete.
To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem
k jeho reklamaci.
•
Na tento výrobek poskytujeme servis v délce 24 měsíců od data prodeje.
•
Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s kompletním
příslušenstvím v originálním obalu s řádně vyplněným originálem záručního listu a
dokladem o koupi.
•
Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou meteriálum, výrobní
montáže nebo technologií zpracování.
•
V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či
špíny a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození.
•
Servis nenese odpovědnost za škody způsobené přepravcem
Záruka se nevztahuje na :
•
závady způsobené použitím k jinému účelu, než který určil výrobce,
•
škody způsobené nesprávným zacházením, dopravou či nevhodným
skladováním,
•
škody vzniklé působením vnějších mechanických , teplotních či chemických vlivů
•
opotřebení zboží vzniklé obvyklím používáním,
Záruka dále zaniká v případě, že uživatel provedl nebo se pokusil provést jakékoli
změny zařazení či jeho opravu, s výjimkou těch, které jsou uvedené v návodu
k použití.
Výrobek splňuje požadavky zákova č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Určeno pro typ : H0204, H0404, H0604, H0804, H1004,
H1204, H 1604, H2004, H3204, H5004, H91207A,
H92007A, H92507, H93007, H95007, HF0205, HF0402,
HF0602, H820013, H82004, H82501, H83002, HR8026,
HR8036, H10060, H10080, H10102, H10152, H10200

_______________________________________________
Váš prodejce (razítko)

Bezpečnostní pokyny
V návodu bude použit následující symbol :
Označuje nebezpečí (smrtelné) zranění nebo poškození nástroje,
k nimž může dojít, pokud se nebude dbát pokynů obsažených
v tomto návodu.
Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte tento návod. Obeznamte se s tím,
jak zdvihák funguje, jak se obsluhuje a jaká jsou jeho rizika. Taktéž se seznamte
s údržbou zdviháku, která je nutná pro jeho trvalou funkci. Tento návod mějte
vždy uložený společně se zdvihákem.
Udržujte zařízení vždy podle návodu. Zdvihák používejte tehdy, až když návofu
porozumíte a zjistíte, jak zdvihák správně ovládat.
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
POZOR nedodržením následujících bezpečnostních pokynů, může vést ke
zranění, újmě, či poškození věcí.
•
•
•
•
•
•
•
•

Při zdvihání úmístěte zdvihák co nejblíže kolu, které se má zdvihat a zároveň
co nejdále pod podvozek popřípadě nějaký jiný pevný bod.
Maximální zatížení uvedené na zdviháku nesmí být překročeno.
Zdvihák není nástroj určený ke zvedání.
Vždy dobře zajištěte auto proti případnému rozjetí, podložte kola, která
zůstávají na zemi. Použijte ruční brzdu i zařazení prvního rychlostního stupně.
Zdvvihák stavte vždy na rovnou plochu. Zdvihák nesmí stát šikmo.
Dbejte na to, aby umístění zdviháku bylo vždy takové, aby se vaše ruce při
práci nenacházely pod autem.
Pokud potřebujete pod autem pracovat je vždy nutné po jeho zdvižení pod něj
umístit osové opěry, aby se zajistila bezpečnost. Vždy osové opěry důkladně
zkontrolujte. Nepracujte pod autem zdviženém pouze na zdviháku.
Přetlakový ventil zdviháku je seřízen výrobcem tak, aby zajistil únik vzduchu
při přetížení zdviháku. Neseřizujte a nijak nezasahujte do zařízení zdviháku.
Ohorožeje tím bezpečnost a přicházíte o záruku.

PORUCHY
V případě, že zdvihák nefunguje správně nachystali jsme pro Vás možné varianty
a jejich řešení:
1. Zdvihák nezdvihá
• Zkontrolujte, zda je kohout otočený doprava

•

Zkontrolujte zda-li je ve zdviháku dostatek oleje

• Zkontrolujte, zdali-li není v hydraulickém systému mnoho vzduchu.
2. Zdvihá zdvihá jen do poloviční výše
• Zkontrolujte zda-li je ve zdviháku dostatek oleje
3. Zdvihák po zvednití klesá
• Zkontrolujte zda-li není vadný nebo znečištěný ventil, případně jestli
není třeba vyměnit sací těsnění
4. Zdvihák zvedá pomalu
• Zkontrolujte zda-li není vadné těsnění pístu nebo znečištěný ventil
POUŽITÍ
Montáž zdvižné tyče
Zasuňte dvoujdílnou tyč do zdviháku do sebe, tak aby bylo možno použít
plochou stranu při otevírání a zavírání kohoutu pro klesání zdviháku.
Zvedání auta
• Auta zdvihejte vždy v souladu s bezpečnostními předpisy
• Před zvedáním vždy auto důkladně zabezpečte zařezením prvního
rychlostního stupně, zatažením ruční brzdy a podložením kol
• Otáčením uzavřete kohout pomocí zdvižné tyče.
• Umístě zdvihák pod správné místo auta (dle doporuč.výrobce)
• Vložte zdvižnou tyč do otvoru páky a pohybem nahoru a dolů zvedejte
auto
• Po zdvihnutí auta pod něj umístěte osové opěry
• Nechte auto na tyto opěry klesnout otočením páky doleva
• Po dokončení práce auto opět nadzdvihněte, aby se uvolnily osové
opěry a ty poté odstraňte
ÚDRŽBA
Pravidelnou údržbou zdviháku předejdete možným problémům.
•
•
•
•

Jednou za měsíc je nutné namazat pístnici olejem nebo tuhým mazadlem
Nejméně jednou za rok je nutné vyměnit olej. Odstraňte víčko po straně
velkého válce a doplňte výlučně hydraulický olej
‚Pravidelně mažte kolíkové spoje a závity šroubů, aby zůstal zdvihák
v dobrém stavu
Při manipulaci s olejem dbejte na životní prostředí

