
 

 

 

DROGI UśYTKOWNIKU! 

Przed rozpoczęciem uŜytkowania urządzenia prosimy przeczytać dokładnie 
instrukcję obsługi! 
Nie demontować urządzenia. DemontaŜ moŜe doprowadzić do jego uszkodzenia,  
a takŜe narazić na niebezpieczeństwo obsługę. 
Stosowanie się do poniŜszych zaleceń pozwoli na bezpieczne i długotrwałe 
uŜytkowanie naszych urządzeń. 

 

 

 

 

 

 

SZANOWNY KLIENCIE! 
Dziękujemy za zakup naszego produktu, Ŝyczymy satysfakcji z jego uŜytkowania. 
Podnośnik ten, charakteryzujący się maksymalnym bezpieczeństwem i prostą 
obsługą, jest niezawodnym, o wysokiej wydajności urządzeniem o szybkiej instalacji  
i gotowości do uŜycia. Choć jest prosty w obsłudze, jego eksploatacja musi być 
zgodna z wymogami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz z przepisami BHP 
obowiązującymi na terenie na którym jest uŜytkowany. 
 

1. ZASTOSOWANIE 
Podnośnik przeznaczony jest do podnoszenia i nie moŜe być wykorzystywany do 
innych celów. Przed uŜyciem określić wagę podnoszonego cięŜaru, nie moŜe ona 
przekraczać maksymalnego obciąŜenia podnośnika. Podnośnik powinien być 
podparty w środku cięŜkości podnoszonego przedmiotu i ustawiony na twardym, 
równym podłoŜu. Zabezpieczyć podnoszony cięŜar przed przesuwaniem się, 
np.zaciągnąć hamulec ręczny w samochodzie i podeprzeć koła. 
 

2. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA 
Podnoszenie: Końcówką rączki podnośnika dokręcić w prawo do oporu zawór 
zwalniający (rys. 1) 
Umieścić podnośnik w odpowiednim miejscu, gwarantującym stabilność 
podnoszonego cięŜaru. Śrubą przedłuŜającą moŜna obracać do uzyskania właściwej 
wysokości podnośnika (rys. 2). Wsunąć rączkę podnośnika w gniazdo, poruszać nią 
aŜ do podniesienia cięŜaru na wymaganą wysokość (rys. 3). 
Opuszczanie: Za pomocą wąskiej końcówki rączki POWOLI otwierać zawór 
zwalniający, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Nie 
przekręcać zaworu więcej niŜ jeden obrót! 

 

 

 

 



3. KONSERWACJA 
Uzupełnianie oleju: Ustawić w pozycji pionowej, opuścić tłok w dolne połoŜenie, zdjąć 
gumową zatyczkę wlewu oleju, napełnić olejem do dolnej krawędzi wlewu, 
odpowietrzyć, załoŜyć zatyczkę. 
Odpowietrzanie: otworzyć zawór zwalniający, zdjąć zatyczkę wlewu oleju, kilkakrotnie 
poruszyć pompą aby wypchnąć powietrze na zewnątrz, zamknąć zawór zwalniający, 
załoŜyć zatyczkę (rys. 4). Odpowietrzać za kaŜdym razem przy dolewaniu oleju i jeśli 
spada skuteczność podnośnika. 

 

JeŜeli podnośnik nie jest uŜywany, trzymać tłok, pompę i śrubę w krańcowym dolnym 
połoŜeniu. Unikać kontaktu z wilgocią, wycierać do sucha i smarować wszystkie 
części podnośnika olejem. 

4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
Nieprzestrzeganie poniŜszych ostrzeŜeń i ingerowanie w konstrukcję podnośnika 
zwalnia producenta z odpowiedzialności za szkody wynikłe z pracy urządzenia 
wyrządzone ludziom, zwierzętom i mieniu lub samemu urządzeniu i anuluje prawa 
gwarancyjne. 

a) UŜytkownik nie moŜe przekraczać maksymalnych parametrów na jakie 
urządzenie zostało skonstruowane 

b) Nigdy nie wchodzić pod przedmiot podpierany jedynie przez podnośnik, 
zawsze stosować dodatkowe zabezpieczenia do podparcia. 

c) Pamiętaj o konserwacji urządzenia. Utrzymuj urządzenie czyste dla jego 
lepszego i bezpieczniejszego działania. Wykonaj podane instrukcje w celu 
smarowania lub wymiany elementów wyposaŜenia. Utrzymuj uchwyty suche, 
czyste i nie zabrudzone olejem lub smarem. 

 

5. TYPOWE USTERKI 

nie podnosi 
pełnego 

obci ąŜenia 
znamionowego 

podno śnik 
obni Ŝa się pod 
obci ąŜeniem 

olej 
wycieka 

spod 
zatyczki 

pompa pracuje 
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rączka 
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pod 
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X X     
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