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Dziękujemy za zakup mobilnego podnośnika hydraulicznego 2t. Przed
rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejsza instrukcją
obsługi oraz przechować ją dla użycia w przyszłości.
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1. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania.
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Produkt należy starannie rozpakować, należy zwrócić uwagę na wyjęcie z opakowania
wszystkich części produktu.
Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
Przeczytać wszelkie uwagi i instrukcje. Zaniedbania w stosunku do uwag i instrukcji mogą
być powodem urazu, pożaru i/lub ciężkiego zranienia.
Opakowanie
Produkt jest zapakowany do opakowania chroniącego go przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Opakowanie jest surowcem wtórnym i należy poddać je recyklingowi.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z poniższymi przepisami
bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Należy zapoznać się z elementami obsługi i właściwym
korzystaniem z urządzenia. Instrukcje należy przechowywać w celu późniejszego z niej
korzystania. Przez okres trwania gwarancji zaleca się przechowanie oryginalnego opakowania
wraz z materiałami opakunkowymi, dokument zakupu i kartę gwarancyjną. Przechowanie
opakowania ułatwi w przyszłości ewentualny transport urządzenia (przeprowadzka, odesłanie
do naprawy).
Uwaga: Jeżeli nastąpi przekazanie urządzenia innym użytkownikom, należy przekazać
również instrukcję obsługi. Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji zapewni
właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera również instrukcje
konserwacji urządzenia i napraw.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w
wyniku nie stosowania się do niniejszej instrukcji obsługi.
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Stanowisko pracy
Utrzymywać porządek na stanowisku pracy i zapewnić prawidłowe
oświetlenie. Nieporządek lub niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy
może skutkować wypadkiem przy pracy. Narzędzia elektryczne nie
używane w danym momencie należy odłożyć na właściwe miejsce.
Nie używać narzędzi elektrycznych w środowisku zagrożonym powstaniem
pożaru lub wybuchem, np. w miejscach gdzie znajdują się ciecze
łatwopalne, gazy lub pył. Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które
mogą zapalić pył lub opary.
Podczas pracy z użyciem narzędzi elektrycznych nie zezwalać na wstęp
osób niepowołanych a zwłaszcza dzieci na stanowisko pracy!
Rozpraszanie uwagi może spowodować utratę kontroli nad wykonywaną
czynnością. W żadnym wypadku nie wolno pozostawiać narzędzi
elektrycznych bez nadzoru. Trzymać urządzenia z dala od zwierząt.
Serwis
Nie dokonywać samodzielnie wymiany elementów urządzenia
elektrycznego, napraw, ani nie ingerować w budowę narzędzia
elektrycznego. Swoje narzędzia elektryczne naprawiać tylko
korzystając z usług wykwalifikowanych pracowników.
Dowolne naprawy lub modyfikacje wyrobu bez zgody producenta
są niedopuszczalne (mogą skutkować wypadkiem lub powstaniem
szkody po stronie użytkownika.
Zawsze należy naprawy narzędzi elektrycznych zlecać zakładom
naprawczym. Stosować tylko oryginalne lub zalecane części
zamienne. Gwarantuje to bezpieczeństwo użytkownikowi i
bezpieczeństwo narzędziom elektrycznym.

OSTRZEŻENIE – URZĄDZENIE TO JEST TYLKO URZĄDZENIEM
PODNOŚNIKOWYM!
Otwór wlewowy – tu uzupełniać olej
Typ oleju – Stosować zawsze ten zalecany olej hydrauliczny
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2.OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE: Należy zapoznać się z treścią instrukcji. Niestosowanie się do
wszelkich niżej zamieszczonych zaleceń może skutkować poważnym
wypadkiem.
UWAGA: Nie zezwolić na dokonanie montażu lub użytkowanie niniejszego
podnośnika osobom, które nie zapoznały się z treścią niniejszej instrukcji i nie
uzyskały wyobrażenia o działaniu podnośnika.
OSTRZEŻENIE: ostrzeżenie, uwagi i zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi nie mogą przewidzieć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które
mogą zaistnieć. Obsługujący muszą uświadomić sobie, ze rozwaga i ostrożność
to czynniki, których nie można „zainstalować” w niniejszym wyrobie, ale
zapewnić ich realizację musi obsługa.
Podnośnik przeznaczony jest do podnoszenia samochodu o wadze maks. 2
tony, na podłożu równym i stabilnym o nachyleniu poniżej 3 stopni. Używanie
do innych celów jest zabronione.
NIKDY SI NELEHEJTE SI POD ZVEDNUTÝ AUTOMOBIL!!! VŽDY POUŽIJTE PODPĚRY!!!
Przed przystąpieniem do użytkowania podnośnika należy szczegółowo
zapoznać się z instrukcją obsługi, z wyrobem i zagrożeniami związanymi z jego
niewłaściwym użytkowaniem. Wykonać odpowietrzenie (patrz Procedura
odpowietrzania.)
Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić prawidłowość
działania pompy.
Sprawdzać przed każdorazowym użyciem. Podnośnika nie użytkować, jeżeli
wykryte zostaną części wygięte, nadłamane lub pęknięte.
URZĄDZENIA NIE NALEŻY UŻYTKOWAĆ ANI NAPRAWIAĆ PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z
TREŚCIĄ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.
Dla potrzeb konserwacji podnośnika warsztatowego i bezpieczeństwa obsługi
właściciel zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami i respektowania ich.

Sprawdzić podnośnik warsztatowy pod kątem prawidłowego działania.
Niniejsza instrukcja obsługi musi być dostępna dla pracowników obsługujących
podnośnik.
Należy upewnić się, że wszyscy operatorzy urządzenia przeszli właściwe przeszkolenie
dotyczące bezpiecznej i prawidłowej obsługi.
Urządzenie dopuścić do eksploatacji tylko, jeżeli wszystkie elementy są odpowiednio
zamontowane i działają prawidłowo.
Używać tylko oryginalnych części zamiennych.
Na potrzeby serwisu i konserwacji używać tylko dopuszczonych i zatwierdzonych
części zamiennych; w razie zaniedbań w tym zakresie użytkowanie podnośnika
stanowić będzie zagrożenie i jednocześnie wygasa gwarancja.
Regularnie przeprowadzać szczegółowe przeglądy urządzenia i konserwację w
zależności od potrzeb.
Powyższą instrukcję umieścić w rękojeści podnośnika.
Wszystkie etykiety umieszczone na podnośniku muszą być czyste i widoczne.
FDAH 2002
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2. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
BEZPIECZEŃSTWO

Przy instalowaniu i użytkowaniu tego podnośnika zawsze należy respektować wszystkie
przewidziane środki bezpieczeństwa. Wszystkie etykiety na podnośniku utrzymywać w
czystości i dbać, aby były widoczne. Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić
się, że w pełnym zakresie zostały zrozumiane zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji.
Użytkowanie niniejszego podnośnika niezgodnie z instrukcją może być przyczyną
wypadku lub wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Dystrybutor nie ponosi
odpowiedzialności za szkody lub wypadki powstałe na skutek użytkowania
niewłaściwego lub zaniedbań.

UWAGA!

FDAH 2002
Hydraulic Floor Jack
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Zawsze używać podstawek montażowych!
NIE STOSOWAĆ klocków drewnianych ani innych
nieautoryzowanych urządzeń podpierających.
Producent gwarantuje obciążenie tylko tych
podstawek montażowych, które spełniają wymogi
aktualnej normy ASME.
NIE STOSOWAĆ klocków drewnianych ani innych
nieautoryzowanych urządzeń podnośnikowych jako
środka do podnoszenia za pomocą podnośnika lub
podnoszenia obciążeń. Nie stosowanie się do
powyższych ostrzeżeń może skutkować wypadkiem
lub wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym.

<3O

>3O

ELECTRICAL CIRCULAR SAW

Mobilny podnośnik hydrauliczny

• Podnośnik ten jest przeznaczony do
podnoszenia całego samochodu lub jego
części.
• Samochodem nie kołysać lub go nie
przemieszczać, jeżeli znajduje się na
podnośniku.
• Bezpośrednio po podniesieniu samochód
musi zostać podparty właściwymi
podstawkami montażowymi.
• NIGDY nie wchodzić pod samochód,
który nie jest podparty właściwymi
podstawkami montażowymi.
• Przed użyciem podstawek montażowych
należy przeciwległe koła zablokować
klinami lub innym urządzeniem blokującym.
OPERATING INSTRUCTIONS
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SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami
i respektować je.
Nie przekraczać dopuszczalnej nośności (udźwigu).
Urządzenie użytkować tylko na podłożu twardym, równym o nachyleniu poniżej 3 stopni.
Jest to wyłącznie urządzenie podnoszące. Bezpośrednio po podniesieniu należy podeprzeć
samochód używając właściwych środków.
Jeżeli samochód znajduje się na podnośniku nie wolno nim poruszać ani przemieszczać.
Jeżeli samochód znajduje się na podnośniku nie wolno nim poruszać ani przemieszczać.
Samochód podnosić w miejscach wyznaczonych przez producenta samochodu.
Wyrób ten nie może być poddawany żadnym modyfikacjom.
Stosować tylko osprzęt i/lub adaptery dostarczone przez producenta.
Nie wchodzić, ani nie umożliwiać osobie innej wchodzenie pod samochód, który nie został
podparty z użyciem podpór montażowych.
Przed przystąpieniem do podnoszenia należy wyśrodkować obciążenie na siodełku.
Przed użyciem podnośnika należy podeprzeć koła przeciwległe za pomocą klinów lub innych
urządzeń blokujących.
Podnośnika nigdy nie należy używać do podnoszenia kosiarek do trawy lub traktorów.
Nie używać podnośnika do celów innych niż określone przez producenta.
Podczas pracy z użyciem podnośnika lub przy nim nie poruszać samochodem.
Nie stosowanie się powyższych symboli może spowodować szkodę na zdrowiu i/lub szkodę
materialną.

OGÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Umieścić podnośnik w wymaganym położeniu
Umieścić podnośnik w taki sposób, aby samochód był podnoszony tylko w miejscach
wyznaczonych przez producenta samochodu.
Zawsze używać podstawek montażowych
Po podniesieniu samochodu za pomocą podnośnika, zawsze należy samochód
zabezpieczyć przez podstawienie właściwych podstawek montażowych.
Nie obciążać nadmiernie podnośnika
Nie obciążać podnośnika ponad jego udźwig nominalny. Przy przeciążeniu tego
podnośnika powyżej jego udźwigu nominalnego może dojść do uszkodzenia lub
niewłaściwego działania podnośnika.
Podnośnik używać zawsze na podłożu twardym i równym
Podnośnik ten jest przeznaczony do użytkowania na podłożu twardym i równym
zdolnym do przeniesienia danego obciążenia. Użycie podnośnika na podłożu
niestabilnym lub w sposób inny niewłaściwym może spowodować spadnięcie
obciążenia.
Używać klinów i blokady kół (stabilizacja)
Przed użyciem podnośnika włączyć w samochodzie hamulec postojowy.
Kliny stabilizujące to kliny do podparcia i unieruchomienia przedmiotu lub dla
przeciwdziałania ruchowi koła. Klinem blokuje się koło znajdujące się naprzeciw koła
podnoszonego.
Jeżeli blokowane jest obciążenie, zabezpieczone i podłożone podnoszone
obciążenie. Blok(i) lub stabilizator(y) muszą mieć większą nośność niż waga
podnoszonego obciążenia.
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Wyśrodkować obciążenie na siodełku podnośnika

Przed przystąpieniem do podnoszenia samochodu wyśrodkować obciążenie na siodełku
podnośnika.
Obciążenia umieszczone poza środkiem ciężkości i obciążenia podnoszone w momencie, kiedy
podnośnik nie znajduje się w płaszczyźnie poziomej mogą skutkować spadnięcie obciążenia lub
uszkodzenie podnośnika.
Samochodu nie można podnosić ani opuszczać, jeżeli znajdują się pod nim narzędzia, materiały
lub osoby.
Przy opuszczaniu obciążenia należy upewnić się, czy wszystkie osoby znajdują się w odległości co
najmniej sześciu stóp.
Przed przystąpieniem do opuszczania, należy upewnić się, czy pod podnośnikiem lub w jego
pobliżu nie znajdują się żadne przyrządy lub urządzenia..
Podnośnik należy zawsze opuszczać pomału.
PODNOŚNIKA NIE UŻYWAĆ DO PODPARCIA LUB STABILIZACJI OBCIĄŻENIA.
Użycie podnośnika do podparcia lub stabilizacji obciążenia może doprowadzić do
nieoczekiwanego ruchu i w następstwie stać się powodem wypadku, przyciśnięcia a nawet
wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Podnoszone obciążenie zawsze należy zabezpieczyć przez
podłożenie klinów i założenie bloków (stabilizacja). Nigdy nie podkładać się pod podniesione
obciążenie, przed prawidłowym zabezpieczeniem przy użyciu klinów.
Podnośnika nigdy nie należy stosować na zaoblonym lub cylindrycznym zderzaku samochodu
Mogłoby nastąpić ześlizgnięcie samochodu z podnośnika i jego spadnięcia, skutkiem czego mógłby
być poważny wypadek lub wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Do podnoszenia większości
samochodów posiadających zaoblone lub plastikowe zderzaki użyć podnośnika zderzakowego.
Podczas pracy używać okulary ochronne i rękawice robocze spełniające wymogi normy ANSI.
Nie manipulować z zaworem bezpieczeństwa
Jeżeli na podnośniku znajduje się samochód, nie ruszać nim ani go nie przemieszczać.
Należy zachować zawsze szczególną uwagę. Przy pracy z użyciem podnośnika należy zachować
ostrożność i rozwagę. Nie korzystać z podnośnika przy odczuwanym zmęczeniu, braku koncentracji,
odczuwalnym osłabieniu, będąc pod wpływem leków lub alkoholu.
Szkolenie
Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Nie dopuszczać do
obsługi podnośnika osób, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją i/lub nie zrozumiały stawianych
w niej wymogów..
Obserwatorzy
Nie dopuszczać do obecności osób postronnych przy podnośniku lub pod obciążeniem
podniesionym tylko z użyciem podnośnika. Przy używaniu podnośnika nie wpuszczać nikogo do
wnętrza samochodu. Przy używaniu podnośnika utrzymywać wszystkich obserwatorów poza
samochodem.
Kontrola
Przed każdorazowym użyciem należy starannie sprawdzić podnośnik. Upewnić się, czy podnośnik nie
jest uszkodzony, nadmiernie zużyty lub czy nie brak części w podnośniku. Nie używać podnośnika,
który nie jest w sposób prawidłowy nasmarowany. Użycie podnośnika, który nie jest w dobrym i
czystym stanie eksploatacyjnym lub nie jest prawidłowo nasmarowany, może skutkować poważnym
wypadkiem.
Uwagi uzupełniające:
Paragon, kartę gwarancyjną i niniejszą instrukcję należy właściwie przechowywać.
Podnośnika w żaden sposób nie należy modyfikować we własnym zakresie. Nieautoryzowane
modyfikacje mogą zagrozić działaniu i/lub bezpieczeństwu i mogą wpływać na okres przydatności
do użytkowania. Istnieją specyficzne zastosowania dla których podnośnik jest przystosowany.
Przed przystąpieniem do użytkowania podnośnika należy sprawdzić, czy nie ma w nim uszkodzonych
lub zużytych części. Części uszkodzone mają wpływ na działanie urządzenia. Części uszkodzone lub
zużyte należy natychmiast wymienić lub naprawić.
Jeżeli podnośnik nie jest używany, należy go odstawić w miejsce bezpieczne, niedostępne dla dzieci.
Przed przechowaniem i przed użyciem ponownym podnośnika należy sprawdzić, czy jest we
właściwym stanie eksploatacyjnym.
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3.SYMBOLE
Niniejszy produkt został
wyprodukowany zgodnie z
obowiązującymi normami.
Uzupełnianie oleju w
podnośniku

KĄTOWA SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA
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2. SYMBOLSstandards and regulations.
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Symbols
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Readproduct
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4.MONTAŻ standards
to use.
and regulations.
2. SYMBOLSattentively prior
1. Zapoznaj się z podnośnikiem.
Ramię podnoszące

Read the Instruction Manual
Double-insulated.
attentively prior to use.
Siodełko

Kółko przednie

Zawór odciążający

3. Zabezpieczyć rękojeść w miejscu
wewnątrz uchwytu rękojeści. Na
podnośniku nie może znajdować się
żaden samochód, pompować
kilkakrotnie rękojeścią w górę i w dół
i sprawdzić, czy układ hydrauliczny
działa prawidłowo. (Przed pierwszym
użyciem wykonać odpowietrzanie).

Use
eyes protective equipment
Double-insulated.
Rukojeť

Tłok pompy
Tylne kółka
obrotowe

Double-insulated.
Uchwyt rękojeści

Use eyes protective equipment

Korek wlewu oleju

2. Zestaw dolną część rękojeści z zaworem
odciążającym umieszczonym pod uchwytem
rękojeści. W celu dokręcenia obracać rękojeścią i
zaworem odciążającym zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara.

ELECTRICAL ANGLE GRINDER

ELECTRICAL ANGLE GRINDER

Thread
jig.
Use
earsofprotectiove
equipment

Thread of jig.

OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

Odlehčovací ventil

ELECTRICAL ANGLE GRINDER
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PROCES ODPOWIETRZANIA
WAŻNE: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA
Jeżeli chcesz usunąć całość zgromadzonego powietrza, które wniknęło do
układu hydraulicznego w trakcie transportu wyrobu i manipulacji, wykonać
poniższą procedurę odpowietrzania. Krok ten powinien zostać przeprowadzony
bez jakiegokolwiek obciążenia na podnośniku.
Płyta osłonowa

1.Obrócić zaworem odciążającym o
jeden pełny obrót wykonany w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara w położenie otwarty.

2. Szybko pompować rękojeścią 6-8
razy. Pozostawić rękojeść w
położeniu dolnym, aby umożliwić
dostęp do korka wlewu oleju.

4. Używając płaskiego wkrętaka delikatnie
nacisnąć na korek wlewu oleju w kierunku
w bok, aby z układu mogło wyjść
zgromadzone powietrze. (Należy uważać,
aby nie uszkodzić korka wlewu oleju.)

Wkrętak

3. Zdjąć płytę osłonową

5. Osadzić ponownie płytę osłonową i
podnośnik jest przygotowany do
użytkowania. Sprawdzić, czy prawidłowo
pompuje.

Mobilny podnośnik hydrauliczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL 89 Montaż

6.Obrócić zaworem odciążającym
zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara do położenia
zamknięte.

7. Podnośnik jest obecnie przygotowany do
użycia. Sprawdzić, czy właściwie pompuje.
(W razie potrzeby powtórzyć kroki).

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA
Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu należy dokładnie zapoznać się z wyrobem
i zagrożeniami związanymi z jego niewłaściwym użytkowaniem.
Wykonać odpowietrzenie. (Patrz Procedura przepłukania urządzenia powietrzem.)
Przed uruchomieniem sprawdzić, czy pompa pracuje właściwie.
Sprawdzać przed każdorazowym użyciem. Nie użytkować wyrobu, jeżeli zostały
stwierdzone wygięte, nadłamane lub pęknięte części.
OPERACJA PODNOSZENIA PODNOŚNIKIEM

1. Zablokować koła samochodu w celu zapewnienia stabilności przy podnoszeniu.
Zabezpieczyć obciążenie, aby nie dochodziło do mimowolnego przesunięcia i ruchu.
2. Umieścić podnośnik w pobliżu wymaganego punktu podnoszenia.
3. W samochodzie uaktywnić hamulec postojowy.
4. Jeżeli chcesz zlokalizować zatwierdzone punkty podnoszenia w samochodzie,
zajrzyj do instrukcji obsługi producenta samochodu.
5. Umieścić podnośnik w taki sposób, aby siodełko było wyśrodkowane i dokładnie
stykało się z punktem podnoszenia; zadbać aby rękojeść pokrywała się z otworami.
6. Zamknąć zawór odciążający poprzez obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara,
aż do zupełnego zamknięcia.
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7. Przed podniesieniem samochodu ponownie sprawdzić, czy siodełko jest właściwie
wyśrodkowane i czy pozostaje w pełnym kontakcie z punktem podnoszenia.
8. Wykonać pompowanie rękojeścią, do chwili aż siodełko dotknie obciążenia.
Kontynuować pompowanie rękojeścią podnośnika i podnieść samochód na
wymaganą wysokość. Po podniesieniu samochodu, przed przystąpieniem do
wykonywania czynności związanych z naprawą samochodu należy podstawić pod
samochód odpowiednie podstawki montażowe.

UWAGA: NIGDY NIE BLOKOWAĆ ANI W INNY SPOSÓB NIE WYŁĄCZAĆ ZAWORU
STEROWNICZEGO PODNOSZENIA, W TAKI SPOSÓB, ABY DZIAŁAŁ INACZEJ NIŻ ZA
POMOCĄ STEROWANIA RĘKĄ PRZEZ OBSŁUGUJĄCEGO. DALA ZAPEWNIENIA
PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA ZAWORU ODCIĄŻAJĄCEGO UŻYĆ RĘKOJEŚCI
DOSTARCZONEJ WRAZ Z WYROBEM LUB ZATWIERDZONEJ RĘKOJEŚCI ZASTĘPCZEJ.
NIE UŻYWAĆ ŻADNYCH ELEMENTÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH RĘKOJEŚĆ.
OPUSZCZANIE PODNOŚNIKA
1. Podnieść ciężar na wysokość umożliwiającą wyjęcie podpórek montażowych;
następnie ostrożnie wyjąć podpórki montażowe.

2. Wyjąć podpory montażowe.
3. Uchwycić rękojeść oboma rękami. Rękojeść podnośnika trzymać w sposób
bezpieczny, aby ręce nie ślizgały się i uważać, aby zawór odciążający nie
został zbyt szybko odblokowany.
4. Ostrożnie otworzyć zawór odciążający, wolno obracając rękojeścią w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. (Przy opuszczaniu
podnośnika nie dopuścić do przebywania osób innych przy podnośniku lub
pod obciążeniem).
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5. Po wysunięciu podnośnika spod obciążenia pozostawić podnośnik w położeniu
opuszczonym, aby nie wniknęły do urządzenia zanieczyszczenia lub rdza.

OSTRZEŻENIE: PRZY OPUSZCZANIU PODNOŚNIKA NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ
OSTROŻNOŚĆ, MOŻE DOJŚĆ DO SZYBKIEGO OBROTU RĘKOJEŚCI, ZBYT SZYBKIE
OTWARCIE ZAWORU ODCIĄŻAJĄCEGO MOŻE SPOWODOWAĆ SZYBKIE OPUSZCZENIE
PODNOŚNIKA. W RAZIE NIE STOSOWANIA SIĘ DO TYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE DOJŚĆ DO
POWAŻNEGO WYPADKU A NAWET DO WYPADKU ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM.

5. INSTRUKCJA KONSERWACJI
Jeżeli urządzenie będzie prawidłowo eksploatowane i konserwowane służyć
będzie przez wiele lat. Jeżeli chcesz utrzymać urządzenie w dobrym stanie
eksploatacyjnym, respektuj zalecenia zamieszczone w instrukcji konserwacji.
Nigdy nie dokonywać konserwacji urządzenia, które jest obciążone.
Kontrola
Przed każdorazowym użyciem należy wyrób sprawdzić pod kątem uszkodzeń,
zużycia, uszkodzonych lub brakujących elementów (np. sworzni) i prawidłowego
działania wszystkich części składowych. W celu zapewnienia optymalnej
wydajności należy respektować zalecenia dotyczące smarowania i składowania.

Zacieranie
Jeżeli wyrób pod obciążeniem wykazuje oznaki zacierania, użyć do bezpiecznego
opuszczenia obciążenia na podłoże urządzenia o takiej samej lub większej
nośności. Po uwolnieniu urządzenia należy je wyczyścić, nasmarować i sprawdzić
czy właściwie działa. Części zardzewiałe, zanieczyszczenia lub części zużyte
mogą być przyczyną zacierania. Urządzenie należy wyczyścić i przesmarować w
sposób podany w części Smarowanie. Sprawdzić urządzenie wykonując
podnoszenie bez obciążenia. Jeżeli zacieranie nie ustępuje, należy zwrócić się do
zakładu serwisowego.
Czyszczenie

Jeżeli części ruchome urządzenia są zablokowane, użyć do czyszczenia
urządzenia rozpuszczalnika lub innego właściwego środka odtłuszczającego.
Za pomocą smaru penetracyjnego usuwa się każdą rdzę.
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Smarowanie
Bez prawidłowego smarowania urządzenie to nie będzie pracować bezpiecznie.
Użytkowanie urządzenia bez właściwego smarowania będzie skutkować małą
mocą i uszkodzeniem urządzenia. Niektóre części tego urządzenia są
samosmarujące; przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić i w razie
potrzeby nasmarować. Po wyczyszczeniu urządzenia należy je przesmarować
używając lekkiego oleju penetrującego, sprayu smarnego.
Do smarowania wszystkich części używać dobrego jakościowo smaru.
W przypadku lekkiej eksploatacji wykonywać smarowanie raz w miesiącu.
W przypadku intensywnej i ciągłej eksploatacji zaleca się wykonanie smarowania
raz w tygodniu.
NA POWIERZCHNIACH TYCH NIGDY NIE UŻYWAĆ PAPIERU ŚCIERNEGO LUB INNYCH
MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH!
Przy wymianie oleju hydraulicznego używać zawsze właściwego pojemnika
przeznaczonego do tego celu, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska.
Zużyty olej zlikwidować zgodnie z zaleceniami producenta oleju.
Ochrona antykorozyjna
Codziennie sprawdzać sworznie i tłoki pompy w mechanizmie jednostki napędowej,
czy nie wykazują oznak rdzewienia lub korodowania. Bez obciążenia podnieść
urządzenie do położenia najwyższego i spojrzeć pod i za punkty podnoszenia. Jeżeli
występują oznaki korodowania, należy oczyścić je zgodnie z potrzebą.
Smarowniczki
Niektóre modele wyposażone są w smarowniczki, które wymagają
regularnego uzupełniania smaru.
Jak działa podnośnik
Przy zamkniętym zaworze odciążającym dochodzi przy ruchu rękojeści w górę do
pompowania oleju ze zbiornika do komory tłoka. Olej hydrauliczny utrzymuje zawór
w położeniu zamkniętym, co powoduje utrzymanie oleju w komorze tłoka. Przy
ruchu rękojeści podnośnika w dół następuje uwolnienie oleju do cylindra, co
wyciska sworzeń na zewnątrz. Powoduje to podnoszenie siodła. Jak tylko sworzeń
osiągnie maksymalny punkt zwrotny, olej zostaje skierowany z powrotem do
zbiornika, aby nie doszło do przeciągnięcia sworznia i uszkodzenia podnośnika. Przy
otwarciu zaworu odciążającego nastąpi odpływ oleju z powrotem do zbiornika.
Nastąpi rozprężenie ciśnienia hydraulicznego na sworzeń i w następstwie
opuszczenie siodła.
Przechowywanie podnośnika
Opuścić ramię podnoszące
Rękojeść ustawić w położeniu pionowym.
Przechowywać w miejscu suchym, zaleca się składowanie w pomieszczeniach
zamkniętych.
UWAGA: Jeżeli podnośnik jest przechowywany na zewnątrz, należy przed i po
użytkowaniu nasmarować wszystkie jego części, aby podnośnik był ciągle w
dobrym stanie eksploatacyjnym. Jeżeli podnośnik jest przechowywany na zewnątrz
lub w środowisku agresywnym, które może powodować korodowanie i/lub
rdzewienie, należy przechowywać go w położeniu zamkniętym.
Mobilny podnośnik hydrauliczny
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Uzupełnianie oleju w podnośniku

6. UZUPEŁNIANIE OLEJU W PODNOŚNIKU
1. Ustawić podnośnik na podłożu
równym i opuścić siodło w dół.

5.Zamontować ponownie korek wlewu oleju.

2.Zdjąć płytę osłonową.

6. Osadzić ponownie płytę osłonową
i wykonać odpowietrzanie.

3.Wymontować korek wlewu oleju.

WYMIANA OLEJU W PODNOŚNIKU
1.Ustawić podnośnik na równym podłożu i
opuścić siodło w dół.

4. Napełnić zbiornik oleju, tak aby
poziom oleju sięgał bezpośrednio
pod
krawędź
dolną
otworu
wlewowego.

2. Otworzyć zawór odciążający obracając
rękojeścią w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
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3.Zdjąć płytę osłonową.

7.Zamontować ponownie korek wlewu oleju.

4.Wymontować korek wlewu oleju.
8.Osadzić ponownie płytę osłonową
i wykonać odpowietrzanie.

5.Obrócić podnośnik do góry kółkami, aby zużyty
olej mógł wyciec przez otwór wlewowy oleju.

6. Ustawić podnośnik na równym podłożu i opuścić

siodło w położenie dolne. Napełnić zbiornik oleju, tak
aby poziom oleju sięgał bezpośrednio pod krawędź
dolną otworu wlewowego. Przy nalewaniu uważać,
aby do środka nie przedostały się zabrudzenia lub
przedmioty obce.

INNE OSTRZEŻENIA:
DO NAPEŁNIANIA PODNOŚNIKA OLEJEM NIE UŻYWAĆ
OLEJU SILNIKOWEGO.
STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE OLEJ NIEPIENIĄCY DO
PODNOŚNIKÓW.
STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE DOBREJ JAKOŚCI OLEJ
HYDRAULICZNY DO PODNOŚNIKÓW.
NIE UŻYWAĆ PŁYNU HAMULCOWEGO, ALKOHOLU,
GLICERYNY, ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, OLEJU
SILNIKOWEGO LUB OLEJU ZANIECZYSZCZONEGO.
ZASTOSOWANIE NIEZALECANEJ CIECZY MOŻE
SPOWODOWAĆ USZKODZENIE PODNOŚNIKA.
NIE MIESZAĆ RÓŻNYCH RODZAJÓW CIECZY I NIGDY
NIE UŻYWAĆ PŁYNU HAMULCOWEGO, OLEJU
TURBINOWEGO, OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO, OLEJU
SILNIKOWEGO LUB GLICERYNY. NIEWŁAŚCIWA CIECZ
MOŻE SPOWODOWAĆ PRZEDWCZESNE ZUŻYCIE
PODNOŚNIKA I MOŻLIWOŚĆ NAGŁEGO I
NATYCHMIASTOWEGO OPADNIĘCIA OBCIĄŻENIA.
CIECZ HYDRAULICZNĄ LIKWIDOWAĆ ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI PRZEPISÓW LOKALNYCH.

DOSMAROWYWANIE:

Mobilny podnośnik hydrauliczny

Regularnie sprawdzać tłok pompy i sworzeń,
sprawdzać czy nie występują oznaki rdzewienia
lub korodowania. W miarę potrzeby dokładnie
oczyścić używając czystej ścierki, która nie
powoduje powstawania rys. NA
POWIERZCHNIACH TYCH NIGDY NIE UŻYWAĆ
PAPIERU ŚCIERNEGO LUB INNYCH MATERIAŁÓW
ŚCIERNYCH.
Jeżeli podnośnik nie jest użytkowany, odstawić
go z w pełni wciągniętym tłokiem pompy i
sworzniem.
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7.USUWANIE PROBLEMÓW
PODNO
ŚNIK NIE
PODNO
SI
OBCIĄŻ
ENIA

X

PODNO
ŚNIK NIE
UTRZYM
UJE
OBCIĄŻE
NIA

NIE
MOŻNA
OPUŚCIĆ
PODNOŚ
NIKA

X

NIEWYSTAR NIE PODNOSI
CZAJĄCE
DO PUNKTU
PODNOSZE ZWROTNEGO
NIE
PODNOŚNI
KA

Zawór odciążający jest całkowicie
zamknięty (Obracać rękojeścią zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara).

X

X

Została przekroczona nośność.

X
X

X

PRZYCZYNY I ICH USUWANIE

X
X

X

X

W układzie hydraulicznym znajduje się
powietrze. Odpowietrzyć układ.

X

Niski stan oleju. Uzupełnić
olej w miarę potrzeby.

X

Zbiornik oleju jest przepełniony.
Wypuścić nadmiar oleju. Przesmarować
części ruchome.

X

Podnośnik zaciera się lub blokuje
go przedmiot obcy.
Awaria jednostki napędowej.
Wymienić jednostkę napędową.

X

Bezpieczna temperatura robocza pomiędzy 40°F - 105°F (4°C - 41°C)

8.SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pozycja

Nośność

Min. zakres
podnoszenia (cale)

FDAH 2002

2 TONY

3-1/2

Maks. zakres
podnoszenia (cale)

Min. zakres
podnoszenia (cm)

14-1/8

8.9

Maks. zakres
podnoszenia
(cm)

35.9

Instrukcja użytkowania - tylko wersja językowa.
Zastrzega się możliwość zmiany tekstu i parametrów technicznych.
Zmiany tekstu, designu i danych technicznych mogą być dokonywane bez uprzedniego
ostrzeżenia.
Zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany.
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9. LIKWIDACJA
ZALECENIA I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU Z ZUŻYTYM
OPAKOWANIEM.
Zużyty materiał z opakowania przekazuje się na gminne wysypisko odpadów.
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol na produktach albo w dokumentach przewodnich oznacza,
że zużyte wyroby elektryczne i elektroniczne nie mogą być dodawane do
zwykłych odpadów komunalnych. W celu właściwej likwidacji, odzysku i
recyklingu trzeba je przekazywać w ustalone zbiorcze miejsca. Alternatywnie
w niektórych krajach Unii Europejskiej albo w innych krajach europejskich
można zwrócić takie wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego,
ekwiwalentnego produktu. Właściwa likwidacja tego produktu pomoże
zachować cenne źródła naturalne i pomaga w zapobieganiu negatywnym
wpływom na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, które mogłaby
spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji
udziela Urząd gminy albo najbliższe wysypisko odpadów. Przy niewłaściwej
likwidacji tego rodzaju odpadu, zgodnie z przepisami krajowymi, może dojść
do nałożenia mandatu karnego.
Dotyczy podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej
Jeżeli trzeba zlikwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, to niezbędne
informacje należy uzyskać od swojego sprzedawcy albo dostawcy.
Likwidacja w innych krajach poza Unią Europejską
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy ten wyrób
zlikwidować, to niezbędne informacje o właściwym sposobie likwidacji
otrzymujemy od urzędów lokalnych albo od swojego sprzedawcy.
Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go
dotyczą.
Zmiany w tekście, designie i specyikacji technicznej mogą nastąpić bez wcześniejszego
uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do ich wprowadzania.
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Deklaracja zgodności

10.DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
Producent:
FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Republika Czeska DIČ (NIP) :
CZ26726548
Produkt/marka: Mobilny podnośnik hydrauliczny 2t / FIELDMANN
Typ/model: FDAH 2002

Produkt spełnia wymagania poniższych dyrektyw i przepisów:
Dyrektywa Rady w sprawie maszyn 2006/42/WE

i norm:
EN 1494:2000+A1

Oznaczenie CE: 15
Miejsce wydania: Praga
Data wydania: 1.5.2017

Imię i nazwisko: Ing. Zdeněk Pech
Prezes zarządu
Podpis:

FDAH 2002

