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V628 - Hydraulický zvedák, panenka, BJ0401, 4000Kg 
 
Návod k použití 
 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. 
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu 
kdykoliv přečíst! 
 
Specifikace:  

 
 
1. uvolnění ventilu 
2. základna 
3. o-kroužek 
4. hydraulický válec 
5. hydraulický píst 
6. hydraulický olej 
7. olejotěsná nádrž 
8. prodlužovací šroub 
9. horní uzávěr 
10. píst pumpy 
11. tělo čerpadla 
12. o-kroužek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Před použitím se ujistěte, že zátěž odpovídá maximálnímu možnému zatížení! Nepřetěžujte zvedák! 
2. Zvedák používejte na rovném pevném povrchu, abyste se vyhnuli jeho poškození nebo uvolnění 
zvedané zátěže.  
3. Před použitím zvedáku nejprve vložte konec rukojeti do vypouštěcího ventilu. Otáčejte ovládací 
rukojetí ve směru hodinových ručiček, dokud se uzavírací ventil nezavře. Nepřetahujte ventil. 
4. Zasuňte rukojeť do pumpy, stabilním pumpování (nahoru a dolů) budete pomalu zvedat zátěž. Píst 
zastavte na požadované výšce.  
5. Zvedák snižte uvolněním ventilu, otočte jím proti směru hodinových ručiček a píst se pomalu zasune.  
6. Pokud v jednu chvíli využíváte více zvedáků je nutné je upouštět postupně, jinak může dojít k pádu 
zátěže.  
7. Ideální pracovní teplota zvedáku je -2°- 45°C. Použitý je olej GB443-84 N15. Pro použití v nižších 
teplotách využijte olej GB442-64. Ve zvedáku musí být vždy dostatečné množství oleje, jinak nebude 
fungovat správně.  
8. Při manipulaci se zvedákem se vyhněte zbytečným ranám nebo pádům zařízení.  
9. Zvedák musí být používán v souladu s manuálem. Pokud je jakkoli poškozen je zakázáno jej používat. 
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Údržba a čištění:  
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť 
by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
 
Recyklace:  
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci 
doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte 
k jeho ochraně!  
 
Záruka:  
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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