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Pojazdný hydraulický zdvihák 2 t 
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Ďakujeme, že ste si kúpili pojazdný hydraulický zdvihák 2 t. Skôrako ho 
začnete používať, prečítajte si, prosím,dôkladnetútopoužívateľskú príručku a 
uschovajtejupre prípadné budúce použitie.
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VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu 
dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění
a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej 
proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny
k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě 
uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat 
originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list.  V případě 
přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu 
výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. 
Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje.  
Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem 
nedodržování tohoto návodu.



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pracovisko

Udržujte priestorpracoviska v čistote a dobre osvetlený. 
Neporiadokalebozle osvetlenémiesta na pracoviskumôžuzapríčiniť 
úrazy. Elektrické náradie, ktoré momentálne nepoužívate, uložte.
Nepoužívajte elektrické náradie v prostrediach, kde hrozí 
nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo výbuchu,ako napr. v 
prítomnosti horľavých kvapalín, plynovalebo prachu. Elektrické 
náradie produkuje iskry, od ktorých samôže vznietiť prach alebo 
pary.
Pri práci s elektrickým náradím držte nepovolané osoby, najmä 
deti, mimo priestorupracoviska! Rozptyľovaniemôže spôsobiť, že 
stratíte kontrolu nad vykonávanou činnosťou. V žiadnom prípade 
neponechávajte svoje elektrické náradie bez dozoru. Držte 
zariadenie mimo dosahu zvierat.

Servis

Nerobte výmenu súčastí elektrického náradia, nerobte žiadne 
opravy ani žiadnymspôsobom nezasahujte do konštrukcie 
elektrického náradia. Svoje elektrické náradienechajteopraviť 
kvalifikovanými opravárenskými pracovníkmi.
Akékoľvek opravy alebo úpravy výrobku bez súhlasu spoločnosti sú 
neprípustné (mohlo by dôjsť k úrazu aleboujmepoužívateľa).
Vždy nechajte svoje elektrické náradieopraviť certifikovaným 
servisným strediskom. Používajteiba 
originálnealeboodporúčanénáhradné diely. Tým bude zaručená 
vaša bezpečnosť a bezpečnosťvášho elektrického náradia.

Pojazdný hydraulický zdvihák

VAROVANIE– TOTO JE IBA ZDVÍHACIE ZARIADENIE! 

Mazací otvor –tu doplňujte olej

Typ oleja– Používajte vždy tento odporúčaný hydraulický olej

Všeobecné bezpečnostné predpisy        43     SK
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2.VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
VAROVANIE:Prečítajte si všetky pokyny a porozumejte im. Nedodržanievšetkýchnižšie 
uvedených pokynovmôže mať za následokvážny úraz.

VAROVANIE: Varovania, upozornenia a pokyny uvedené v tomto návode na 
použitie nemôžupokryťvšetky možné podmienky a situácie, ktoré by 
mohlinastať.Obsluha si musí uvedomiť, že triezve uvažovanie a opatrnosťsú faktory, 
ktoré nie je možnézapracovať do tohto výrobku, ale musí ich zaistiťobsluha.

UPOZORNENIE:Nedovoľte osobám používaťalebo montovať tento zdvihák, pokiaľ si 
neprečítali tento návod a nezískali dôkladnú predstavu o tom, akozdvihák funguje.

TOTO ZARIADENIENEPREVÁDZKUJTE ANI NEOPRAVUJTE, POKIAĽ STE SI NEPREČÍTALI TENTO 

NÁVOD.

Pre potreby údržby dielenského zdviháka a bezpečnosti obsluhy je vlastník povinný si 

prečítaťtieto pokyny a riadiťsanimi.

Skontrolujte dielenský zdvihák z hľadiska správnej prevádzky a funkcie.
Majtetieto pokyny okamžite k dispozícii pre obsluhu zariadenia.
Uistitesa, že všetci operátori zariadeniasúriadne preškolení a oboznámení s tým, ako 
zariadenie bezpečne a správne obsluhovať.
Umožnite prevádzku zariadeniaibavtedy, ak súvšetkysúčasti na svojommieste a 
správne pracujú.
Používajteiba originálnenáhradné diely.
Servis a údržbu zariadeniavykonávajte iba s povolenými a schválenými náhradnými 
dielmi; v prípade nedbalosti bude použitie zdviháka nebezpečné a zaniká záruka.
Pravidelnevykonávajte dôkladné prehliadky zariadenia a všetku údržbu podľa 
potreby.
Tieto pokyny uložte do rukoväti vášho zdviháka.
Všetky etikety na zariadení udržujte čisté a viditeľné.

Zdvihák je určený výhradnena zdvíhanie vozidlas hmotnosťou max. 2 t, 

a to na rovnom a pevnom povrchu so sklonom menším než 3 stupne. 

Použitiena iný účel je prísnezakázané.

NIKDY SI NELÍHAJTE POD ZDVIHNUTÝ AUTOMOBIL!!! VŽDY POUŽITE PODPERY!!!

Pred použitím tohto výrobku si dôkladneprečítajtepoužívateľskú príručku a 
zoznámtesadôkladne s výrobkom a nebezpečenstvami spojenými s jeho 
nesprávnym použitím. Urobte odvzdušnenie (pozrite Postup pri odvzdušnení.)
Pred uvedením do prevádzkyskontrolujte, či čerpadlo funguje hladko.
Kontrolujte pred každým použitím. Výrobok nepoužívajte, ak sú zistené ohnuté, 
nalomené aleboprasknutésúčasti.

SK 44 Všeobecné bezpečnostné pravidlá
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2. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

UPOZORNENIE!
Vždy používajte montážne podstavce!

NEPOUŽÍVAJTEdrevené hranoly ani akékoľvek iné 
neschválené podperné zariadenia. Výrobca 
garantuje zaťaženieiba tých montážnych 
podstavcov, ktoré spĺňajú aktuálne normy ASME. 

NEPOUŽÍVAJTEdrevené hranoly ani akékoľvek iné 
neschválené zdvíhacie 
zariadeniaakoprostriedoknazdvíhaniezdvihákomaleb
ozdvíhanie bremena. V prípade nedodržaniatýchto 
upozornení môže dôjsť k úrazu alebo smrti.

UPOZORNENIE!

2t

FDAH 2002 
Hydraulic Floor Jack

<3O >3O

Pri inštalácii a používaní tohtozdviháka vždy dodržujte bezpečnostné opatrenia. 
Všetky etikety na zariadení udržujte čisté a viditeľné. Pred začatím práce sa 
uistite, že v plnom rozsahu rozumiete všetkému obsahu tohto návodu. Pri 
používaní tohto zariadenia v rozpore s pokynmimôže dôjsť k úrazu alebo smrti. 
Distribútor nezodpovedá za akékoľvek škody či úrazy spôsobené nesprávnym 
používaním či nedbalosťou.

BEZPEČNOSŤ

Pojazdný hydraulický zdvihák 

• Tento zdvihák je určenýna zdvíhanie
celého vozidla alebo jeho časti.
• S vozidlomnehýbte ani sa s ním
neposúvajte, ak je na zdviháku.
• Bezprostredne po zdvihnutí musí byť
vozidlo podopreté vhodne dimenzovanými 
montážnymi podstavcami.
• NIKDY sa nepohybujte pod vozidlom,
ktoré nie je podopreté vhodne 
dimenzovanými montážnymi podstavcami.
• Pred použitím montážnych podstavcov
použite pri protiľahlých kolesách 
zakladacie kliny aleboiné blokovacie 
zariadenia.
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Umiestnitezdvihákdo pozície
Umiestnitezdvihák tak, aby bolo vozidlo zdvíhanéiba v miestach označených 
výrobcomvozidla.
Vždy používajte montážne podstavce
Po zdvihnutí vozidla toto pred prácou na vozidle vždy podložte vhodne 
dimenzovanými montážnymi podstavcami. 
Zdvihák nepreťažujte
Nepreťažujte tento zdvihák nad jeho menovitú nosnosť. Pri preťažení 
tohtozdviháka nad jeho menovitú nosnosťmôže 
spôsobiťpoškodeniealebozlyhaniezdviháka. 
Vždy ho používajte na tvrdých a rovných povrchoch
Tento zdvihák je určený na použitie na tvrdých a rovných povrchoch schopných 
zniesť príslušné zaťaženie. Použitiezdviháka na nestabilných či iných nevhodných 
povrchochmôže spôsobiť pád bremena.
Použite zakladacie kliny a blokovanie kolies (stabilizácia)
Pred použitím zdviháka aktivujte vo vozidle parkovaciu brzdu.
Zakladací klin je klin na podopretie a znehybnenie predmetu 
alebonazamedzenie pohybu kolesa. Klinom podoprite koleso, ktoré je naproti 
zdvíhanému kolesu.
Ak blokujete bremeno, zaistíte a podložíte zdvíhané bremeno. Blok(y) alebo 
stabilizátor(y) musiamaťväčšiu nosnosť, než je hmotnosť zdvíhaného bremena.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

UPOZORNENIA!

BEZPEČNOSTNÉ ZNAČKY

Pred použitím tohto zariadenia si preštudujte a oboznámtesasovšetkými pokynmi a riaďtesanimi.
Neprekračujte menovitú nosnosť.
Zariadenie používajteiba na tvrdých rovných povrchochso sklonom menším než 3 stupne. 
Ide výlučne o zdvíhacie zariadenie. Bezprostredne po zdvihnutí podoprite vozidlo vhodnými 
prostriedkami.
S vozidlomnehýbte ani sa s ním neposúvajte, ak je na zdviháku.
S vozidlomnehýbte ani sa s ním neposúvajte, ak je na zdviháku.
Vozidlo zdvíhajte iba v miestach označených výrobcom vozidla.
Tento výrobok nesmiebyť nijako upravovaný.
Použiťje možnéibadoplnky a/alebo adaptéry dodané výrobcom.
Nepohybujte sa ani neumožniteinej osobe pohybovaťsa pod vozidlom, ktoré nie jedosiaľ 
podopreté montážnymi podperami.
Pred zdvíhaním vycentrujte bremeno na sedle.
Pred použitím zdviháka použite pri protiľahlých kolesách zakladacie kliny aleboiné blokovacie 
zariadenia.
Zariadenie nikdy nepoužívajtepri kosačkách na trávnik alebo traktoroch.
Nepoužívajte tento zdviháknaakékoľvekiné než výrobcom stanovené použitie.
Počas práce na zariadení alebookolo zariadenia s vozidlom nekývte.
Nedodržanietýchtoznačiekmôže mať za následokujmu na zdraví a/alebopoškodenie majetku.

SK 46 Všeobecné bezpečnostné pravidlá
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Zdvihák vždy spúšťajtepomaly.
ZDVIHÁKNEPOUŽÍVAJTENA PODOPRETIEALEBOSTABILIZÁCIU BREMENA.
Použitiezdvihákana podopretiealebostabilizáciu bremenamôže viesť k nečakanémupohybu 
a môže mať za následok vážny úraz, rozdrvenie a smrť. Zdvíhané bremeno vždy zaistite 
zakladacími klinmi a blokmi (stabilizácia). Nikdy nevkladajte žiadnu časť tela pod zdvihnuté 
bremeno bez toho, aby toto boloriadne podopreté klinmi.

Zdvihák nikdy nepoužívajte na zakrivenom alebovalcovitom nárazníku vozidla
Mohlo by dôjsťkuskĺznutiu vozidla zozdviháka a jeho pádu a spôsobiť tak vážny úraz či 
smrť. Nazdvíhanieväčšiny vozidielso zakrivenými alebo plastovými nárazníkmi použite 
nárazníkový zdvihák.
Pri práci používajte ochranné okuliare a odolné pracovné rukavice schválené podľa 
normy ANSI.
Nemanipulujte s pretlakovým ventilom
S vozidlomnehýbte ani sa ním neposúvajte, ak je na zdviháku.
Buďte neustále ostražití. Pri práci sozdvihákom buďte opatrní a uvažujte triezvo.Zdvihák 
nepoužívajte, ak ste unavení, nesústredení, malátnialebo pod vplyvomliekovalebo 
alkoholu.
Školenie
Pred použitím si prečítajte tento návod. Neumožnitepoužívaťzdvihák nikomu, kto si 
neprečítal tento návod a/aleboneporozumelpožiadavkám.
Diváci
Nedovoľte prítomnosťokolostojacichosôbprizdviháku alebo pod bremenom podloženým 
ibazdvihákom. Pri používaní zdviháka nepúšťajte nikoho do vozidla. Pri použití zdviháka 
držte všetkyokolostojace osoby mimo vozidla.
Kontrola
Pred každým použitím zdvihákstarostlivoskontrolujte. Uistitesa, činie jezdvihákpoškodený, 
nadmerne opotrebenýaleboči mu nechýbajúsúčasti. Zdvihák nepoužívajte, ak nie je 
riadne premazaný. Použitiezdviháka, ktorý nie je v dobrom a čistom prevádzkovom 
stavealeboriadne premazaný, môže viesť k vážnemu úrazu.
Doplnkové poznámky:
Účtenku, záručný list a tieto pokyny uschovajte.
Zdvihák žiadnymspôsobom neupravujte.Neoprávnené úpravy môžuohroziť funkciu a/
alebo bezpečnosť a môžumaťvplyv na životnosť zariadenia. Existujúšpecifické aplikácie, 
pre ktoré je zdvihákurčený.
Pred použitím zdvihákaskontrolujte, či nemá poškodené alebo opotrebené súčasti. 
Poškodené súčasti majúvplyv na prevádzku zariadenia. Poškodené alebo opotrebené 
súčasti okamžite vymeňte alebo opravte.
Ak sa zdviháknepoužíva, uložte ho na bezpečné miesto mimo dosahu detí. Pred uložením 
a pred opätovným použitím zdvihákaskontrolujte, či je v dobrom prevádzkovom stave.

Vycentrujte bremeno na sedle zdviháka

Pred zdvíhaním vozidla vycentrujte bremeno na sedle zdviháka.
Bremenáumiestnené mimo ťažiska a bremená zdvíhané v okamihu, keďnie jezdvihák v 
rovine, môžuspôsobiť pád bremenaalebopoškodeniezdviháka.
Vozidlo nezdvíhajte ani nespúšťajte, ak je pod ním náradie, materiály a osoby.
Pri spúšťaní bremenasa uistite, že sú od nehovšetky osoby vovzdialenosti aspoňšesť stôp.
Pred spustením sa uistite, že sa pod zdvihákomalebookoloneho nenachádzajúžiadne 
nástroje či zariadenia.

HYDRAULIC FLOOR JACK
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3. SYMBOLY

Doplň ovanie oleja do 
zdviháka

Tento p rodukt je 
vyrobený v súlade so 
schválenými normami.
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Double-insulated.

Use eyes protective equipment

Use ears protectiove equipment

Thread of jig.
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Read the Instruction Manual
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The product complies with the applicable

standards and regulations.

Use eyes protective equipment
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Double-insulated.

Read the Instruction Manual

attentively prior to use.

The product complies with the applicable

standards and regulations.

Thread of jig.

1. Oboznámtesasozdvihákom.

2. Zlícujte dolnúčasťrukoväti s odľahčovacím
ventilomumiestneným pod držiakomrukoväti.
Predotiahnutieotáčajte rukoväťou a odľahčovacím
ventilom v smere hodinových ručičiek.

3. Zaistiterukoväť na
miestevnútridržiakarukoväti. Bez toho,
aby boloakékoľvek vozidlo na zdviháku,
zapumpujte rukoväťouniekoľkokrát hore
a dolu a skontrolujte, či hydraulický
systém správne funguje. (Pred prvým
použitím urobte odvzdušnenie).

Zvedací rameno

Sedlo

Přední kolečko

Rukojeť

Píst čerpadla

Plnicí zátka oleje

Odlehčovací ventil

Zadní otočná l 

kolečka

Držák rukojeti

4.MONTÁŽ

Odlehčovací ventil

SK    49    Montáž
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POSTUP PRI ODVZDUŠNENÍ 

1.Otočte odľahčovacím ventilom jednu
celú otáčku proti smeru hodinových
ručičiekdo pozícieotvorené.

2. Rýchlo zapumpujte rukoväťou 6- až 8-
krát. Nechajterukoväť v dolnejpozícii,
aby bolumožnený prístup k zátke
plnenia oleja.

3. Zložte kryciu dosku.

5. Nasaďte späť kryciu dosku a zdvihák je
terazpripravenýna použitie. Skontrolujte, či
správne pumpuje.

Šroubovák

Krycí deska

DÔLEŽITÉ: PRED PRVÝM POUŽITÍM
Ak chcete odstrániťvšetok vzduch, ktorý sa do hydraulického systému dostal 
počas prepravy výrobku a manipulácie s ním, urobte nižšie uvedené 
odvzdušnenie. Tento krok by sa malurobiť bez akéhokoľvek bremenana zdviháku.

4. Plochým skrutkovačom mierne zatlačte
zátku plnenia oleja smerom do strany, aby
moholzo systému uniknúťzachytený
vzduch. (Buďte opatrní, aby ste olejovú
zátku nepoškodili alebo neprederavili.)

HYDRAULIC FLOOR JACK

  Montáž        50   SK
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PRED POUŽITÍM

Pred použitím tohto výrobku si dôkladneprečítajtepoužívateľskú príručku a 
zoznámtesadôkladne s výrobkom a nebezpečenstvami spojenými s jeho nesprávnym 
použitím.
Urobte odvzdušnenie. (Pozrite Postup prepláchnutia zariadenia vzduchom.)
Pred uvedením do prevádzkyskontrolujte, či čerpadlo funguje hladko.
Kontrolujte pred každým použitím. Výrobok nepoužívajte, ak sú zistené ohnuté, nalomené 
aleboprasknutésúčasti.

  

OPERÁCIE ZDVÍHANIAZDVIHÁKA 

7.Zdvihák je terazpripravenýna použitie.
Skontrolujte, či správne pumpuje. (V prípade
potreby kroky opakujte).

6.Otočte odľahčovacím ventilom v
smere hodinových ručičiekdo
pozíciezatvorené.

1. Zablokujte kolesá vozidlápre stabilitu zdvíhania. Zaistite bremeno, aby nedochádzalo
k samovoľnému posunu a pohybu.
2. Umiestnitezdvihák do blízkosti požadovaného zdvíhacieho bodu.
3. Vo vozidle aktivujte parkovaciu brzdu.
4. Ak chcete lokalizovať schválenézdvíhaciemiesta na vozidle, nahliadnite do
používateľskej príručky výrobcu vozidla.
5. Umiestnitezdvihák tak, aby bolo sedlo vycentrované a pevnev kontaktesozdvíhacím
bodom; dbajte, aby rukoväť lícovala s otvormi.
6. Uzavrite odľahčovací ventil jeho otáčaním v smere hodinových ručičiek, kým nebude
pevne uzatvorený.
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SPÚŠŤANIE ZDVIHÁKA

UPOZORNENIE:NIKDY NEZVÄZUJTE, NEZVIERAJTE ANI INAK NEDEAKTIVUJTE 
OVLÁDACÍ VENTIL ZDVÍHANIA TAK, ABY FUNGOVAL INAK NEŽ POMOCOU RUKY 
OBSLUHY. PRE ZAISTENIESPRÁVNEJ FUNKCIE ODĽAHČOVACIEHO VENTILU POUŽITE 
RUKOVÄŤ DODANÚ S TÝMTO VÝROBKOM ALEBO SCHVÁLENÚ 
NÁHRADNÚRUKOVÄŤ. NA OVLÁDACEJRUKOVÄTI NEPOUŽÍVAJTE NADSTAVCE.

HYDRAULIC FLOOR JACK

7. Pred zdvihnutím vozidla znovu skontrolujte a overte, či je sedlo vycentrované a či má
plný kontakt sozdvíhacím bodom.
8. Zapumpujte rukoväťou, kýmsa sedlo nedotkne bremena. Pokračujte v
pumpovanírukoväťouzdviháka a zdvihnite vozidlo do požadovanej výšky. Po zdvihnutí 
vozidla toto pred prácou na vozidle podložte vhodne dimenzovanými montážnymi 
podstavcami.

2. Vyberte montážne podpery.
3. Uchopte rukoväť pevneoboma rukami. Rukoväťzdviháka držte bezpečne tak,
aby sa vaše ruky nekĺzali a zaistite, aby odľahčovací ventil zdvihákrýchlo 
nespustil.
4. Opatrneotvorte odľahčovací ventil pomalým otáčaním rukoväti proti smeru
hodinových ručičiek. (Pri spúšťaní zdvihákanedovoľte 
prítomnosťokolostojacichosôbprizdviháku alebo pod bremenom.

1. Zdvihnite bremeno dostatočne vysoko, aby bolo možnévybrať montážne
podpery; následne opatrnevyberte montážne podpery.
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5. POKYNY NA ÚDRŽBU
V prípaderiadnehopoužívania a údržby vášho zariadenia vám toto bude veľa 
rokov slúžiť. Ak chcete zachovať vaše zariadenie v dobrom prevádzkovom 
stave, riaďtesadôsledne pokynmina údržbu. Nikdy nerobte akúkoľvek údržbu na 
zariadení, ktoré je zaťažené.

Pred každým použitím by stemalivýrobokskontrolovať z hľadiska poškodenia, 
opotrebenia, pokazených alebochýbajúcich častí (napr. čapov) a 
čivšetkysúčasti fungujú. Ak chcete zaistiť optimálny výkon zariadenia, riaďtesa 
pokynmitýkajúcimi sa mazania a skladovania.

Zadieranie

Pokiaľsavýrobokpočaszaťaženia zadiera, použite nabezpečnéspustenie 
bremena k zemi zariadenie s rovnocennou aleboväčšou nosnosťou. Po uvoľnení 
zariadenia toto vyčistite, premažte a vyskúšajte, či správne pracuje. Hrdzavé 
súčasti, nečistota alebo opotrebené diely môžubyť príčinou zadierania, 
Zariadenie vyčistite a premažte tak, ako je uvedené v časti Mazanie. Preskúšajte 
zariadenie jeho zdvihnutím bez záťaže. Pokiaľ viaznutie pretrváva, kontaktujte 
zákaznícky servis. 

Ak sú pohybujúcesačasti zariadenia zablokované, použite na vyčistenie 
zariadeniačistiacerozpúšťadlo aleboiný vhodný odmasťovací prostriedok. 
Pomocou penetračného maziva odstráňte všetku hrdzu.

Kontrola

Čistenie

5. Po odstránení zdvihákaspod bremena ponechajte zdvihákvspustenejpozícii,
aby sa doň nedostala hrdza a nečistoty.

VAROVANIE: PRI SPÚŠŤANÍ ZDVIHÁKA BUĎTE OBZVLÁŠŤ OPATRNÍ. MÔŽE DÔJSŤ K 
RÝCHLEMU OTOČENIURUKOVÄTI. PRÍLIŠ RÝCHLEOTVORENIEODĽAHČOVACIEHO 
VENTILU MÔŽE SPÔSOBIŤRÝCHLESPUSTENIEZDVIHÁKA. V PRÍPADE 
NEDODRŽANIATÝCHTO VAROVANÍ MÔŽE DÔJSŤ K VÁŽNEMU ÚRAZU ALEBO SMRTI.
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Akozdvihák funguje

S uzatvoreným odľahčovacím ventilomdochádza pri pohyberukoväti hore k 
čerpaniu oleja z nádrže do dutiny piestu. Hydraulický tlak udržuje ventil 
zatvorený, čo udržuje olej v dutine piestu. Pri pohyberukoväti zdviháka 
smeromdoledochádza k uvoľneniu oleja do valca, čo tlačí tŕň von. Tým 
dochádzakzdvíhaniu sedla. Hneď ako tŕňdosiahne maximálny úvrat, je olej 
prepustenýspäť do nádrže, aby nedošlo k preťaženiu tŕňau a možnému 
poškodeniuzdviháka. Pri otvorení odľahčovacieho ventilu dôjde k odtoku 
olejaspäť do nádrže. Tým dôjde k uvoľneniu hydraulického tlaku na tŕň a 
následnekuspusteniu sedla.

Skladovanízdviháku

Spusťte zdvíhacie rameno
Umiestniterukoväť do zvislé polohy.
Skladujte na suchommieste, odporúča savovnútornýchpriestoroch.

POZNÁMKA:Ak je zdvihák uskladnenývonku, namažte pred a po použitívšetky jeho 
časti, aby bolzdvihák neustále v dobrom prevádzkovom stave. Ak je zdvihák 
uskladnenývonkualebo v žieravom prostredí, ktoré môže spôsobiťkoróziu a/
alebohrdzu, uložte ho vždy v plne zaťaženejpolohe.

Bez správneho mazania nebude toto zariadenie bezpečnepracovať. 
Používanie zariadenia bez správneho mazania bude mať za následoknízky 
výkon a poškodenie zariadenia. Niektoré častitohto zariadenianie sú 
samomazacie; pred použitím zariadeniaskontrolujte a v prípade potreby 
namažte. Po vyčistení zariadenie namažte pomocouľahkého penetračného 
oleja, mazacieho spreja.
Na všetkyčasti použite kvalitné mazivo.
V prípadeľahkej prevádzky použite mazivo raz mesačne.
V prípade silnej a trvalej prevádzky sa mazanieodporúča každý týždeň.

NA TÝCHTOPOVRCHOCH NIKDY NEPOUŽÍVAJTEBRÚSNY PAPIERALEBO BRÚSNY MATERIÁL!

Ochrana proti korózii

Niektoré modely obsahujú maznice, ktoré vyžadujú pravidelné doplňovanie 
tuku a mazanie.

Ak je potrebné vymeniť hydraulický olej, použite vždy vhodnú nádobu 
určenúna tento účel, aby nedošlo k znečisteniuživotného prostredia. 
Odobratý olej zlikvidujte podľaodporúčaní výrobcu oleja.

Mazanie

Každý deň kontrolujte tŕne a piesty čerpadla na zariadeniach pohonnej 
jednotky, či nevykazuje známky hrdze či korózie. Bez zaťaženia zdvihnite 
zariadeniečonajvyššie a nahliadnite pod a za zdvíhacie body. Ak súviditeľné 
známky korózie, očistiteich podľa potreby.

Maznice

HYDRAULIC FLOOR JACK
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VÝMENA OLEJAZDVIHÁKA
1.Umiestnitezdvihák na rovnúzem a spusťte sedlo 

dole. 

2. Otvorte odľahčovací ventil otáčaním rukoväti 
proti smeru hodinových ručičiek. 

1. Umiestnitezdvihák na rovnúzem a
spusťte sedlo dole.

Zložte olejovú zátku..3. 

Zložte kryciu dosku..2. 

4. Naplňte nádržku na olej, kým nebude 
hladina oleja tesne pod spodný okraj 
plniaceho otvoru na olej.

Nasaďte späť olejovú zátku.5. 

6. Nasaďte späť kryciu dosku a urobte 
odvzdušnenie.

6. DOPLŇOVANIE OLEJA DO ZDVIHÁKA
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DO ZDVIHÁKANEPOUŽÍVAJTE MOTOROVÝ OLEJ.
POUŽÍVAJTEIBA NEPENIACI OLEJ DO ZDVIHÁKOV.
POUŽÍVAJTE VŽDY HYDRAULICKÝ OLEJ DO 
ZDVIHÁKOV DOBREJ KVALITY.
NEPOUŽÍVAJTEKVAPALINU DO HYDRAULICKÝCH 
BŔZD, ALKOHOL, GLYCERÍN, ČISTIDLO, 
MOTOROVÝ OLEJ ALEBO ZNEČISTENÝ OLEJ.
V PRÍPADE POUŽITIA NEODPORÚČANEJ 
KVAPALINY MÔŽE DÔJSŤ K 
POŠKODENIUZDVIHÁKA.
NEMIEŠAJTE RÔZNE TYPY KVAPALÍN A NIKDY 
NEPOUŽÍVAJTE BRZDOVÚKVAPALINU, TURBÍNOVÝ 
OLEJ, PREVODOVÚKVAPALINU, MOTOROVÝ 
OLEJ ALEBO GLYCERÍN. NESPRÁVNAKVAPALINA 
MÔŽE SPÔSOBIŤ PREDČASNÉ ZLYHANIEZDVIHÁKA 
A MOŽNOSŤNÁHLEHO A OKAMŽITÉHO POKLESU 
ZAŤAŽENIA.
HYDRAULICKÚKVAPALINU LIKVIDUJTE V SÚLADES 
MIESTNYMI PREDPISMI.

DOMAZÁVANIE:

Pravidelne kontrolujte piest čerpadla a tŕň, či 
nevykazujú známky hrdze alebokorózie. Podľa 
potreby ho dôkladneutritečistou handričkou, 
ktorá nezanecháva ryhy. NA 
TÝCHTOPOVRCHOCH NIKDY 
NEPOUŽÍVAJTEBRÚSNY PAPIERALEBO BRÚSNY 
MATERIÁL!
Ak sa zdviháknepoužívaný, uložte ho s plne 
zaťaženým piestom čerpadla a tŕňom.

ĎALŠIE VÝSTRAHY:
5.Otočte zdvihák dnomhore, aby mohol starý 

olej vytiecť z plniaceho otvoru oleja.

6. Umiestnitezdvihák na rovnúzem a spusťte 
sedlo do dolnej polohy. Naplňte nádržku na 
olej, kým nebude hladina oleja tesne pod 
spodný okraj. Pri nalievaní dbajte na to, aby 
sadovnútra nedostali nečistoty a iné cudzie 
materiály.

8.Nasaďte späť kryciu dosku a urobte 
odvzdušnenie.

Zložte olejovú zátku..4. 

7. Nasaďte späť olejovú zátku.3. Zložte kryciu dosku.

HYDRAULIC FLOOR JACK
HYDRAULIC FLOOR JACK

HYDRAULIC FLOOR JACK
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7.ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
ZDVIHÁK
NEZDVÍH
A
BREMEN
O

ZDVIHÁ
K 
NEUDRŽÍ 
ZAŤAŽEN
IE

ZDVIHÁ
K
NIE JE 
MOŽNÉ
SPUSTIŤ

NEVYHOV
UJÚCE
ZDVÍHANI
E
ZDVIHÁKA

NEZDVÍHA DO
PLNEJ ÚVRATE

PRÍČINY A ICHRIEŠENIE

Odľahčovací ventil alebocelkom 
uzatvorený (Otáčajte rukoväťou v 

smere hodinových ručičiek).

Bola prekročená nosnosť.

V hydraulickom systéme je 
vzduch. Systém odvzdušnite.

Nízky stav oleja. Doplňte olej 
podľa potreby.

Nádržka na olej je preplnená. 
Vypusťte prebytočný olej. 

Namažte pohybujúcesačasti.

Zdviháksa zadieraaleboho 
blokuje cudzí predmet

Porucha pohonnej 
jednotky. Vymeňte 
pohonnú jednotku

X XX

X

X X

X X XX

X X X

X

X

Bezpečná prevádzková teplota je medzi 40 °F – 105 °F (4 °C – 41 °C)

8.TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

FDAH 2002 2 TONY 3-1/2 14-1/8 8.9 35.9

Položka Nosnosť Max. rozsah 
zdvihu (palce) 

Min. rozsah 
zdvihu (cm) 

Max. rozsah 
zdvihu (cm) 
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Min. rozsah 
zdvihu (palce)

Návod na použitie – len jazyková mutácia. 

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť 

bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich 

zmenu.
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9.
.

LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že 

použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného 

komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 

tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie 

alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 

predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 

tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate 

prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného 
miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s 
národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie 
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa. 

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie  
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, 
vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych 
úradov alebo od svojho predajcu

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špeciikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
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Vyhlásenie o zhode

10. VYHLÁSENIE O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE CE

Výrobca: 
FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Česká republika DIČ: 
CZ26726548

Produkt/značka: HYDRAULICKÝ ZDVIHÁK 2T / FIELDMANN 

Typ/model: FDAH 2002

Tento produkt spĺňa požiadavky nižšie uvedených smerníc a predpisov: 
Smernica Rady ES pre strojové zariadenia 2006/42/ES

a noriem:
EN 1494:2000+A1

Označenie CE: 15

Miesto vydania: Praha 

Dátum vydania: 1.5.2017 

Meno: Ing. Zdeněk Pech
Predseda predstavenstva 

Podpis:




