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Pojízdný hydraulický zvedák 3t s pedálem 

 
Návod k obsluze 

 

 

 

Před použitím zařízení si důkladně přečtěte návod 
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Vážený zákazníku 

Děkujeme za zakoupení našeho produktu a věříme, že s jeho užíváním budete spokojen. 
Vlastníte hydraulický pojízdný zvedák, který se vyznačuje maximální bezpečností a snadným 
použitím. Toto zařízení je spolehlivé s vysokým výkonem a rychlou montáží. I když užívání 
tohoto zařízení je jednoduché, je důležité řídit se návody a pokyny obsaženými v tomto 
návodu.  

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 Zvedák se používá pouze ke zvedání vozidel s celkovou hmotností do 3 000 kg. 

 Při zvedání se nesmí zvedák pohybovat (nutno zvedák zajistit). 

 Nezvedejte vozidlo, pokud jsou ve vozidle osoby. 

 Nezvedejte více, než je kapacita zvedáku. 

 Všechny osoby používající toto zařízení musí být obeznámeni s bezpečnostními 
pokyny a musí si být vědomy nebezpečí, která se mohou během používání 
vyskytnout. 

 Udržujte své pracoviště v čistém stavu. Nepořádek na pracovišti může vést k úrazům. 

 Nikdy nepracujte ve tmě nebo špatně osvětlených prostorách. Ujistěte se, že podlaha 
je pevná, stabilní a lze se po ní volně pohybovat. Udržujte stabilní pozici při práci. 

 Před zahájením pracovní činnosti řádně zajistěte vozidlo na zvedáku (obr. A). 

 Toto zařízení je určeno pro odolné, hladké a rovné plochy (obr. B). 

 Ujistěte se, že děti, okolostojící osoby a zvířata stojí v dostatečné vzdálenosti od 
vašeho pracovnímu prostoru. 

 Nikdy nedávejte ruce nebo nohy do pracovního prostoru. 

 Používejte zařízení pouze pro účely, ke kterému bylo určeno. 

 Používejte osobní ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, chrániče sluchu, 
ochranné masky, pracovní boty atd. 

 Nikdy nepracujte pod vlivem alkoholu, drog nebo látek snižujících pracovní 
schopnost. 

 Nepoužívejte zařízení, pokud máte závratě nebo pocit ztráty vědomí. 

 Neprovádějte údržbu zařízení, pokud je v provozu. 

 Provádějte pravidelnou údržbu. Před použitím zařízení se ujistěte, že je v dobrém 
stavu a není poškozeno. 

 Pokud zařízení nepoužíváte, uložte ho na suchém a bezpečném místě, mimo dosah 
dětí. 

 Před použitím zkontrolujte, zda všechny bezpečnostní prvky pracují správně a 
efektivně. Ujistěte se, že všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu, vhodné pro 
práci. 

 Před použitím zařízení se ujistěte, že nemá prasklé, poškozené nebo zablokované 
pracovní části.  

 Lze zvedat pouze předměty s hmotností nepřesahující maximální kapacitu zařízení. 

 Udržujte ruce mimo dosah pohybujících částí zařízení. 
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DŘÍVE NEŽ ZAČNETE 

 Zkontrolujte hladinu oleje: Zvedněte páku nahoru, otočte ventil proti směru 
hodinových ručiček (obr. C), odšroubujte víčko a zkontrolujte hladinu oleje. V případě 
potřeby doplňte olej. Nepoužívejte brzdovou kapalinu nebo motorový olej!!! 

 Zavzdušnění hydraulického systému: Během přepravy může dojít k zavzdušnění 
hydraulického systému, proto je nutné hydraulický systém odvzdušnit (viz. Údržba) 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Zvedání vozidla: 

 Ujistěte se, že zvedák a vozidlo jsou na pevném a rovném podkladu. 

 Vždy zatáhněte ruční brzdu a zablokujte kola. 

 Dle příručky k vozidlu zjistěte zvedací místa určená k umístění zvedáku a umístěte 
zvedák pod toto místo. 

 Otočte vypouštěcí ventil ve směru hodinových ručiček do zavřené polohy. 
NEPŘETÁHNĚTE! 

 Zvedněte vozidlo do potřebné výšky. Umístěte podpěry pod podvozek do míst k tomu 
určených výrobcem vozidla. Nepohybujte se pod vozidlem, které nestojí na 
podpěrách. Zvedáky nejsou konstruovány pro dlouhodobé zvednutí těžkého nákladu. 
Pomalu otočte ovládací tyčí k spuštění vozidla na podpěry. 

Spouštění vozidla: 

 Otáčením ve směru hodinových ručiček vypouštěcí ventil zavřete. 

 Pumpováním zdvihněte vozidlo z podpěr. 

 Odstraňte podpěry. Nezdržujte se pod vozidlem během spouštění vozidla. 

 Uvolněte POMALÝM otáčením v protisměru hodinových ručiček vypouštěcí ventil ke 
spuštění vozidla na podlahu. Povolte vypouštěcí ventil maximálně o jednu otáčku. 

ÚDRŽBA 

 Kontrolujte hydraulický systém každé 3 měsíce z důvodu vzniku koroze. 

 Často kontrolujte hladinu oleje. 

 Nevystavujte zvedák nevhodným klimatickým podmínkám jako je déšť nebo sníh. 
Možnost vzniku koroze. 

 Před použitím zkontrolujte, zda všechny bezpečnostní prvky pracují správně a 
efektivně. Ujistěte se, že všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu, vhodné pro 
práci. 

 Pravidelně mažte pohyblivé součásti, tím zajistíte jejich delší životnost. 

 Před započetím práce očistěte úchyty a páku od mastnoty. 

 Zvedák skladujte dobře nakonzervovaný, tím zabráníte jeho korozi. 

 Zvedák skladujte v suché místnosti s konstantní teplotou. 

 Likvidace zařízení po skončení jeho životnosti znamená - demontovat všechny díly a roztřídit 
je dle tříd odpadu (kovy, pryž) a odevzdat k odborné likvidaci. 
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Odvzdušnění hydraulického systému 

 Otevřete vypouštěcí ventil (obr. F). 

 Odstraňte krytku (obr. C). 

 Pokud je to nutné, doplňte olej. 

 Nasaďte krytku. 

 Zavřete vypouštěcí ventil. 

 Zvedněte páku do max. polohy. 

 Spusťte zvedák otevřením vypouštěcího ventilu. 

 Citlivě pumpujte pákou, až veškerý vzduch unikne. 

 Pokud je to nutné, opakujte celou operaci znovu, dokud není odstraněn veškerý 
vzduch ze zařízení. 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

 Max. zdvih. 3000 kg 

 Výška zdvihu: 135 - 500 mm 

 Množství hydraulické kapaliny: 450 ml 

 Hmotnost: 26 kg 

 Doporučená hydraulická kapalina. SAE10/95 
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ZÁVADY 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ZÁRUKA A SERVIS  
 
Kontaktujte svého prodejce.  
 
Záruční podmínky  
 
Prodejce zaručuje uživateli správné fungování výrobku, v případě, že tento výrobek je 
používán správně, dle zásad určených v návodu k použití, který je součástí balení tohoto 
zařízení.  
Prodejce je odpovědný za vady, které se fyzicky projeví na prodaném výrobku. Záruka se 
nevztahuje na vady, které vznikly z jiných důvodů, mimo jiné z důvodu:  

 nevhodného použití nebo využití  

 nevhodného výběru výrobku k podmínkám, které se vyskytují v místě montáže  

 nevhodné montáže, údržby, skladování a dopravy výrobku  

 mechanického, chemického, technického nebo cíleného poškození výrobku a 
záměrných vzniklých vad  

 vady, které jsou způsobené použitím neoriginálních nebo nevhodných částí, které 
nedoporučil výrobce  

 vady vzniklé z důvodu náhodných události, z důvodu vyšší moci (požár, povodeň, 
blesk atp.)  

 vadného působení zařízení, které mají vliv na chod výrobku.  
 
Záruka se netýká části, které podléhají běžnému opotřebení, části a spotřebního zboží, 
kterými jsou filtry, žárovky, jističe, baterie, ložiska, mazivo, olej, chladicí kapaliny atp.). 
Záruka se netýká výrobku, který na základě předložených dokumentů a vlastností nelze 
zidentifikovat jako výrobek zakoupený u Prodejce.  
 
Mimo jiné uživatel nemůže uplatnit záruku z důvodu zjištění, že:  
 

 výrobek byl jakýmkoliv způsobem upravován  

 do výrobku bylo neoprávněně zasahováno  

 výrobek byl vystaven jakékoliv opravě, kterou prováděly neoprávněné osoby  

 výrobek nebyl dodán k pravidelné kontrole, v případě, že je to povinností  
 
Základem pro přijetí reklamace je rovněž splnění níže uvedených podmínek:  
 

 Předložení kopie faktury nebo stvrzenky o koupi reklamovaného výrobku.  

 Osobního dodání nebo dodání prostřednictvím přepravce (dopravce), který 
reklamovaný výrobek doveze do sídla prodejce.  

 
Výrobek, který byl zaslán do servisu, musí být řádně zabalen a musí být čistý. V případě, že výrobek 
nebude zabalen, prodejce nenese zodpovědnost za škody, které vzniknou během dopravy. 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (překlad) 

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme, že výrobek uvedený dle „Technických údajů“ / 

„Specifikace“ je v souladu s následujícími normami a normativními dokumenty: 

EN ISO 12100-1:2010;EN ISO 1494:2000+01:2008 

jak rovněž splňuje zásadní požadavky následujících směrnic: 2006/42/EC. 

         MAR-POL s.c. 

         IMPORT-EXPORT 

Mariusz Ściana       SUCHOWOLA 6A 

         26-020 CHMIELNIK  

 

CHMIELNIK, dne  2013-02-22 

 

 

 

 


