
                                                                                   Návod k obsluze
V631,A,B,C – Hydraulický zvedák

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!

Popis: 

Hydraulický hever, určený ke zdvihání automobilů,
přívěsů apod. v podmínkách garáží nebo domácích dílen. 

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno
svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Produkt nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (<
-10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a
nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly
spolknout 

díly produktu nebo se zranit

Použití:

Před použitím zvedáku otevřete uvolňovací
ventil, zasuňte páku do držáku a proveďte cca
5 plných pohybů nahoru a dolů, aby
hydraulický olej naplnil rozvod zvedáku.

Zvedání:

1. Pomocí páky zvedáku dotáhněte uvolňovací
ventil ve směru hodinových ručiček.

2. Umístěte zvedák pod vozidlo na příslušném
místě určeném pro zvedání(viz instrukce pro
použití vozidla)

3. Zasuňte páku zvedáku do osazení a jejím
pohybem nahoru a dolů zvedněte vozidlo na
požadovanou výšku.
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Spuštění:

POZOR! Spouštějte vozidlo zvolna! Uvolňovacím ventilem otáčejte pomalu!

1. Vyjměte páku z osazení a povolte uvolňovací ventil (povolovat pozvolným otáčením
proti směru hodinových ručiček).

2. Neotvírejte uvolňovací ventil více než o jednu otáčku.

3. Když je vozidlo zcela spuštěno, vysuňte zvedák.

ÚDRŽBA:

Mazání: V pravidelných intervalech provádějte mazání kloubových spojení.

Protikorozní prevence:

Když není zvedák v provozu, umístěte píst do krajní spodní polohy.

Vyhýbejte se vlhkosti. V případě kontaktu s vlhkostí vytřete zvedák do sucha a 
namžte olejem všechny jeho součástí.

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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