PÁKOVÝ ZVEDÁK

NÁVOD K POUŽITÍ
Před použitím si přečtěte pečlivě tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní
pokyny a návod k použití.

Zařízení pro zvedání nákladu do 3 tun pomocí páky. Uvolnění je snadné a rychlé. Použití na
automobily do 3tun, přívěsy, průmyslové a stavební stroje…
UPOZORNĚNÍ!
Přečtěte si a nastudujte všechny pokyny a varování ještě před použitím.
Nepřetěžujte výrobek přes jeho kapacitu. Přetížení může způsobit zničení zvedáku nebo
majetku. Ujistěte se, zda zvedák stojí na pevném rovném povrchu a že nesklouzne ani po
zatížení. Nepracujte pod vozidlem bez další podpěry vozidla.
Při spouštění zvedáku netlačte na něj, nechte ho pomalu snižovat. Nepoužívejte adaptéry
jakéhokoliv druhu, není-li přímo od výrobce nebo distributora. Nedodržování upozornění
může mít za následek zranění osob a/nebo újmu na majetku.

Návod k použití:
ZVEDÁNÍ:
1. Po přečtení všech bezpečnostních pokynů vložte zvedák pod náklad. Západku dejte do
polohy „UP“ (nahoru) a ujistěte se, že dobře zapadla. Zub spínače musí zaskočit do
zářezu západky (obr.1), dokud se zvedák nezvedne pod náklad. v tomto bodě
zkontrolujte, že nejsou žádné překážky pro zvednutí.
2. Pevně zatáhněte rukojeť dolů a sledujte náklad při zvedání. Když zatáhnete za páku
dolů, uslyšíte kliknutí čepu do otvoru v tyči, uvolněte rukojeť tak aby vyskočil pojistný
kolík, zvedněte rukojeť nahoru a znovu napumpujte.

DŮLEŽITÉ: 1) nepoužívejte žádnou přídavnou rukojeť k prodloužení
2) rukojeť držte vždy pevně

SNÍŽENÍ ZVEDÁKU:
DŮLEŽITÉ! Zvedák musí být zatížen min. 50kg aby se snížil.
Ujistěte se, že rukojeť je v poloze úplného zastavení, vratná západka je v dolní poloze. Přidržte
rukojeť a vyhákněte vratnou západku (obr.2) – mírně zvedněte náklad k uvolnění.
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šroub
závorka
Ocelové tělo
Rukojeť se závlačkou
Zásuvka rukojeti
čep
Šestihranný šroub
Spojovací tyč
Pojezdový systém
šroub
tělo
Spojovací pin (2x)
Spojovací pin (2x)
Křížový šroub (2x)
Přepínač s pružinou
podložky
západka
pružina
pojezd
Systém pohonu

ZÁRUČNÍ LIST
Název výrobku
Typ výrobku
Datum prodeje

Hydraulický zvedák

Razítko a podpis prodejce

Datum převzetí
servisem

Záznam o provedeném servisním zákroku
Datum provedení opravy Číslo reklamačního
protokolu

Poznámky

Podpis pracovníka

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 odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců
(u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním
oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace,
včetne odstranení vady, musí být vyřízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode
dne uplatnení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhutě.
Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou
na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek,
prodejní
dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhutě 30 dnů (dobu lze po vzájemné
dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsícu od data prodeje, která
nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží,
nikoli
vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). 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 udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnejších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady
byli zpusobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec připustného zatížení

PÁKOVÝ ZDVIHÁK

NÁVOD NA POUŽITIE
Pred použitím si prečítajte pozorne tento návod na obsluhu a dodržiavajte všetky bezpečnostné
pokyny a návod na použitie.

Zariadenie na zdvíhanie nákladu do 3 tony pomocou páky. Uvoľnenie je jednoduché a rýchle. Použitie
na automobily do 3tun, prívesy, priemyselné a stavebné stroje ...
UPOZORNENIE!
Prečítajte si a naštudujte všetky pokyny a varovania ešte pred použitím.
Nepreťažujte výrobok cez jeho kapacitu. Preťaženie môže spôsobiť zničenie zdviháka alebo majetku.
Uistite sa, či zdvihák stojí na pevnom rovnom povrchu a že nezkĺzne ani po zaťažení. Nepracujte pod
vozidlom bez ďalšej podpery vozidla.
Pri spúšťaní zdviháka netlačte na neho, nechajte ho pomaly znižovať. Nepoužívajte adaptéry
akéhokoľvek druhu, ak nie je priamo od výrobcu alebo distribútora. Nedodržiavanie upozornenia
môže mať za následok zranenie osôb a / alebo ujmu na majetku.

Návod na použitie:
ZDVIHÁNÍ:
1. 1. Po prečítaní všetkých bezpečnostných pokynov vložte zdvihák pod náklad. Západku dajte do
polohy "UP" (hore) a uistite sa, že dobre zapadla. Zub spínača musí zaskočiť do zárezu západky
(obr.1), kým sa zdvihák nezdvihne pod náklad. v tomto bode skontrolujte, že nie sú žiadne
prekážky
pre
zdvihnutie.
2. Pevne zatiahnite rukoväť dole a sledujte náklad pri zdvíhaní. Keď zatiahnete za páku dole,
počujete kliknutie čapu do otvoru v tyči, uvoľnite rukoväť tak aby vyskočil poistný kolík,
zdvihnite rukoväť hore a znova napumpujte.

DÔLEŽITÉ: 1) nepoužívajte žiadnu prídavnú rukoväť k predĺženiu
2) rukoväť držte vždy pevne
ZNÍŽENIE ZDVIHÁKA:
DÔLEŽITÉ! Zdvihák musí byť zaťažený min. 50kg aby sa znížil.
Ujistěte se, že rukojeť je v poloze úplného zastavení, vratná západka je v dolní poloze. Přidržte
rukojeť a vyhákněte vratnou západku (obr.2) – mírně zvedněte náklad k uvolnění.
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skrutka
zátvorka
oceľové telo
Rukoväť so závlačkou
zásuvka rukoväte
čap
šesťhranná skrutka
spojovacia tyč
pojazdový systém
skrutka
telo
Spojovacie pin (2x)
Spojovacie pin (2x)
Krížový skrutku (2x)
Prepínač s pružinou
podložky
západka
pružina

pojazd
Systém pohonu

ZÁRUČNÝ LIST
Názov výrobku
Typ výrobku
Datum prodaja

Hydraulický zdvihák

Pečiatka a podpis predajcu

Dátum prevzatia
servisom

Záznam o vykonanom servisnom zákroku
Dátum vykonania opravy
Číslo
reklamačného
protokolu

Poznámky

Podpis pracovníka

Dňa 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): 3T
EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO: TRA8205,TRA8335,TRA8485,TRA8605
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:

