UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Hydraulický válec 8t 26915 dvojitá pumpa

NOSNOST MAX.: 8 000 kg
MIN. DÉLKA:
620 mm
ROZTAŽENÍ:
480 mm

PRÁCE S HYDRAULICKÝM VÁLCEM
- Rozpínání: Oto te vypoušt cí ventil do uzav ené polohy otá ením ve sm ru hodinových ru i ek. Pumpujte ovládací ty í
pro roztažení do požadované délky.
- Stažení pístu: Velmi pomalu oto te vypoušt cí ventil v protism ru hodinových ru i ek. Pro pomalé a bezpe né stažení
pístu oto te ventilem jen áste n . Pokud uvolníte vypoušt cí ventil z v tší ásti, náklad bude spušt n velmi rychle.
!!! UPOZORN NÍ !!!
Pro vaši bezpe nost a ochranu p ed možným zran ním.
-

Nezat žujte hydraulický válec p es jeho jmenovitou nosnost. P etížení m že poškodit nebo zcela zni it toto za ízení.
Toto za ízení slouží pouze pro rozpínání ve vertikální poloze. Po roztažení p edm tu do požadované vzdáleností musí
být tento p edm t okamžit zajišt n odpovídajícími p ípravky s odpovídající nosností.
- Silný ráz by mohl poškodit tento hydraulický válec.
- P ed pln ním oleje zcela spus te píst. Válec umíst te do vertikální polohy dolijte olej po spodní okraj plnícího otvoru.
Používejte pouze olej ur ený pro hydraulické zvedáky. Nesprávn zvolený olej m že poškodit za ízení.
- Všechny upínací prvky musejí být p ed použitím bezpe n dotaženy. Nezam ujte p iložené p íslušenství.
- Je odpov dností majitele a/nebo obsluhy uchovat tento uživatelský manuál a všechny informativní a výstražné štítky
udržovat itelné.
- Pe liv prostudujte a i te se uvedenými instrukcemi.
- Nedodržení uvedených instrukcí a nesprávného zacházení se za ízením m že zp sobit poškození a/nebo zran ní osob.
- Je zakázán jakýkoliv pohyb osob mezi roztaženými p edm ty.
JAKMILE PÍST DOSÁHNE MAXIMÁLNÍHO VYSUNUTÍ, P ESTA TE PUMPOVAT!
Všeobecné záru ní podmínky
Dovozce výrobku Levior s.r.o. poskytuje na svoje výrobky dle obchodního/ob anského zákoníku záruku 6/24 m síc ode dne
prodeje.
1. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v pr b hu 6/24 m sí ní záru ní doby vznikly vadou materiálu. Tyto
závady budou opravené bezplatn do 31 dní ode dne p evzetí výrobku z prodejny. Datum prodeje je nutno prokázat
ádn vypln ným záru ním listem, fakturou, ú tenkou). Jiné nároky ve vztahu k poškození jakéhokoliv druhu, p ímého
nebo nep ímého, v i osobám nebo majetku jsou vylou eny.
2. Záruka se nevztahuje na závady zavin né neodborným zacházením, p etížením, nedodržením instrukcí uvedených
v návodu, použitím nesprávného p íslušenství nebo nevhodných pracovních nástroj , záseahem nepovolané osoby,
p irozeným opot ebením nebo poškozením b hem transportu. Dále se nevztahuje na p íslušenství a díly, které pot ebují
pravidelnou vým nu.
3. Pokud nebude závada shledána jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle
platného ceníku a p epravu výrobku zp t vlastník výrobku.
4. P i uplat ování nárok na záru ní opravu je nutno p edložit záru ní list, který je platný pouze tehdy, je-li opat en datem
výroby a prodeje, razítkem p íslušné prodejny a podpisem prodávajícího, pop ípad platný kupní doklad.
5. Reklamaci uplat ujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Prodávající je povinen vyplnit záru ní list (datum prodeje,
razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být vypln ny ihned p i prodeji.
6. Výrobky zasílejte k oprav pouze s detailním popisem závady, p iloženým záru ním listem, nejlépe v originálním balení,
kterou pro tyto ú ely doporu ujeme uschovat.
7. Výrobky p edávejte do servisu o išt né od ne istot. V opa ném p ípad je z hygienických d vod není možné p ijmou,
nebo je nutné ú tovat poplatek za išt ní.
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