Pneumatický měch 2t/3t
TRA1812,TRA1822,TRA1813,TRA1823

Tento měch je určený pouze
na rovné a stabilní povrchy.

Váha vozidla musí být
podepřena párem stoupků
před započetím práce. Mohlo
by dojít k překročení capacity
měchu nebo ke ztrátě výkonu.

Vždy používejte ruční brzdu!

Kola zajistěte klíny, ještě před
započetím práce.

Vycentrujte měch pod nápravu
nebo práh auta.

Důležité: Přečtěte si prosím pozorně návod před použitím zvedáku.

NÁVOD K POUŽITÍ
Tento měch se skládá z vaku vzduchu, spodní a horní pásnice, základní desky, držadla, vzduchového
ventilu atd. Je to víceúčelový nástroj, může být široce používán na opravy automobilů, strojní zařízení,
instalace a ladění obráběcích strojů.
MONTÁŽ
Připojte vzduchovou armaturu k šroubení přívodu vzduchu, otevřete zelený ventil a zavřete červený
ventil pro zvednutí zvedáku, otevřete červený ventil spusťte zvedák.
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE A VAROVÁNÍ
1. Nastudujte, pochopte a dodržujte všechny pokyny před obsluhou tohoto měchu.
2. Nepřekračujte kapacitu ! (2 tuny)
3. Nepřekračujte max. tlak vzduchu (135p.s.i.)
4. Pokud se zvedák zvedne na maximum, musí se okamžite stlačit zelené tlačítko.
5. Měch slouží pouze ke zvedání. Náklad musí být zajištěn další podpěrou.
6. Používejte pouze na tvrdém, rovném povrchu.
7. Noste ochranné brýle
8. Zvedák musí být vycentrovaný.
Schéma k instalaci：

Hlavní část

rukojeť 1

rukojeť 2

↓
Vzduchové potrubí pomocí
rukojeti 1 upevněte
na základní desku

↓
Vzduchové potrubí připojte
pomocí rukojeti 2 do rozhraní
a utáhněte šroubovací uzávěr
,
- použijte 4 šrouby

ZÁRUČNÍ LIST
Název výrobku
Typ výrobku
Datum prodeje
Razítko a podpis
Prodejce
Záznam o provedeném servisním zákroku
Datum převzetí
Datum provedení
servisem
opravy

Číslo reklamačního
protokolu

Podpis pracovníka

Poznámky

Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto
zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovednost za vady po dobu 24 mesícu
(u právnických osob 12 mesícu). Reklamace budou posouzeny naším reklamacním
oddelením (viz níže) a uznané bezplatně proaví seris firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, vcetne
odstranení
vady, musí být vyrízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode dne uplatnení reklamace,
pokud se
prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhute. Kupující muže uplatnit reklamaci osobne nebo
zasláním
zboží k reklamaci prepravní službou na vlastní náklady, v bezpecném balení. Zásilka musí obsahovat
reklamovaný
výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontakní údaje (zpátecní adresa, telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhute 30 dnu (dobu lze po vzájemné dohode
prodloužit). Po
projevení skryté vady materiálu do 6 mesícu od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek
vymenen za nový
(vady, které existovaly pri prevzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotrebením).
Na
neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohode uplatnit
primerenou
slevu z kupní ceny.
Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržování podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným úcelum, než ke kterým je urcen nebo
používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé pusobením vnejších mechanických, teplotních ci chemických vlivu - vady
byli zpusobeny nevhodným skladování ci manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec pripustného zatížení

Pneumatický mech 2t/3t
TRA1812,TRA1822,TRA1813,TRA1823

Tento mech je určený iba
na rovné a stabilné povrchy.

Váha vozidla musí byť
podopretá párom stoupků pred
začatím práce. Mohlo by dôjsť
k prekročeniu capacity mechu
alebo k strate výkonu.

Vždy používajte ručnú brzdu!

Kolesá zaistite klinmi,
ešte pred začatím práce.

Vycentrujte mech pod nápravu
alebo prah auta.

Dôležité: Prečítajte si prosím pozorne návod pred použitím zdviháka.

NÁVOD K POUŽITIE
Tento mech sa skladá z vaku vzduchu, spodné a horné pásnice, základné dosky, držadlá, vzduchového
ventilu atď Je to viacúčelový nástroj, môže byť široko používaný na opravy automobilov, strojné
zariadenia, inštalácia a ladenie obrábacích strojov.
MONTÁŽ
Pripojte vzduchovú armatúru k šróbenie prívodu vzduchu, otvorte zelený ventil a zatvorte červený
ventil pre zdvihnutie zdviháka, otvorte červený ventil spustite zdvihák.
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE A VAROVANIE
1. Naštudujte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny pred obsluhou tohto mechu.
2. Neprekračujte kapacitu! (2 tony)
3. Neprekračujte max tlak vzduchu (135p.s.i.)
4. Ak sa zdvihák zdvihne na maximum, musí sa okamžite stlačiť zelené tlačidlo.
5. Mech slúži len na zdvíhanie. Náklad musí byť zabezpečený ďalší podperou.
6. Používajte len na tvrdom, rovnom povrchu.
7. Noste ochranné okuliare
8. zdvihák musí byť vycentrovaný.
Schéma na inštaláciu:

Hlavná časť

rukoväť 1

rukoväť 2

↓
Vzduchové potrubie pomocou
rukoväte 1 upevnite
na základnú dosku

↓
Vzduchové potrubie pripojte
pomocou rukoväte 2 do rozhrania
a utiahnite skrutkovací uzáver
,
- použite 4 skrutky

ZÁRUČNÝ LIST
Názov výrobku
Typ výrobku
Datum prodaja
Pečiatka a podpis
Predajca
Záznam o vykonanom servisnom zákroku

Datum prevzetia
servisom

Datum provedení
opravy

Číslo reklamačného
protokolu

Podpis pracovníka

Poznámky

Dna 1.1.2014 vstúpil do platnosti zákon c. 89/2012 Zb. Firma XTline s.r.o. v súlade s týmto zákonom
poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednost za vady po dobu 24 mesiacov od zakúpenia tovaru
(u právnických osob 12 mes.). Reklamácie budú posúdené naším reklamacným oddelením (pozri nižšie)
a uzvávané bezplatne opraví servis firmy XTline s.r.o.
Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane
odstánenia vady,
musí byt vybyvená bez zbytocného odkladu, najneskor do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie, pokial
sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci može uplatnit reklamáciu osobne
alebo zasláním tovaru na reklmáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpecnom balení.
Zásielka musí obsahovat
reklamovaný výrobok, predajné dokumenty, podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatocná
adresa, telefón).
Vady , ktoré možno odstránit , budú opravené v zákonnej lehote 30 dní ( dobu môžu po vzájomnej
dohode predlžit ) .
Po prejavení skrytej vady materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja , ktorá sa nedá odstránit bude
výrobok
vymenený za nový ( vady , ktoré existovali pri prevzatí tovaru ,
nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním ) . Na neodstránitelné vady a
vady , ktoré si je kupujúci schopný opravit sám môžu po vzájomnej dohode uplatnit primeraná zlava z
kúpnej ceny
Nárok na reklamáciu zaniká, ak :
- Výrobok nebol používaný a udržiavaný podla návodu na obsluhu
- Výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné úcely, než na ktoré je urcený
- K poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatocnej údržby ,
alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív apod
- Škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických , teplotných ci chemických vplyvov - Chyby boli
spôsobené nevhodným skladovaním , ci manipulácio s výrobkom
- Výrobok bol použitý nad rámec prípustného zataženia

ZAŘÍZENÍ (VÝROBEK) NÁZEV: ZVEDÁK
TYP: T
PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE): 2T, 3T
EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO: TRA1812,TRA1822,TRA1813,TRA1823
VÝROBCE
XTline s.r.o.

NÁZEV:
ADRESA:

Jinošov 95, 67571 Náměšť nad Oslavou

IČ:

26246937

DIČ CZ:

26246937

prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:

ES 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU - NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb. a
NV č. 229/2012 Sb.(dle přílohy II A)
a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají.

POPIS

FUNKCE

KONSTRUKCE, MECHANICKÉ A HYDRAULICKÉ PŘEVODY.

ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ K ZVEDÁNÍ BŘEMEN.

Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem
ČSN EN ISO 12100;Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika;2011-07-01
ISO 11684;Bezpečnostní piktogramy;1995-01-15
ČSN EN 1005-3+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení;2009-05-01
ČSN EN 1070;Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie;2000-05-01
ČSN EN 349+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla;2009-01-01
ČSN EN 953+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů;200909-01
ČSN EN 1493;Zvedáky vozidel;2011-01-01
ČSN EN ISO 4413;Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti;2011-07-01

Zvolený postup posuzování shody
Posouzení shody za stanovených podmínek ( výrobcem nebo oprávněným zástupcem výrobce ). Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)

Jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu a číslo certifikátu ES přezkoušení typu.
Na uvedené zařízení se nevztahuje povinné přezkoušení typu autorizovanou zkušebnou. Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:
Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21
Údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.

místo:
datum:

Náměšť nad Oslavou
2013-05-16

Jméno:

Funkce:
jednatel

Podpis:

