
 

 

 
 

 

 

NÁVOD NA POUŢITIE 
 

 

SERVISNÝ POJAZDNÝ ZDVIHÁK 3T T83001 (26823) 
 

 

 
UPOZORNENIE 

Toto zariadenie je určené iba na zdvihanie. Pred začiatkom práce na vozidle zdvíhané vozidlo 

zaistite podperami. Z dôvodu bezpečnosti zdvihák nezaťažujte nad uvedenú nosnosť. 

 

 

 

NOSNOSŤ MAX.: 3000 kg 

MIN. VÝŠKA:           145 mm 

MAX. VÝŠKA: 520 mm 

 

 

Prvým pouţitím tohto výrobku pouţívateľ svojou slobodnou vôľou potvrdzuje, ţe tento 

manuál riadne preštudoval, pochopil všetky náleţitosti a zoznámil sa so všetkými rizikami 

spojenými s jeho pouţíváním. 

 

Rok výroby: 2010 

 

 
 

 



 
PRÁCA SO ZDVIHÁKOM: 
 
Majiteľ a/alebo obsluha je zodpovedná za vykonávanie údržby, rešpektovanie všetkých štítkov a varovných 
označení a počas  prevádzky za dodržiavanie správneho používania. Kontrolu zdviháka vykonávajte na 
základe informácií uvedených v tejto príručke. 
 
Pred použitím tohto zdviháka je povinnosťou majiteľe a/alebo obsluhy prečítať a oboznámiť sa s týmto 
návodom na použitie  a porozumieť všetkým upozorneniam a inštrukciám vrátane procesu kontroly a údržby, 
ktoré obsahuje tento návod a ktoré sú umiestnené na zdviháku. Každý, kdo pracuje s týmto zariadením musí 
byť oboznámený s obsluhou, upozorneniami, údržbou atď., aby bola zaistená bezpečná manipulácia a práca 
s týmto zdvihákom. 
Tento návod na použitie  starostlivo uschovajte pre ďalšiu potrebu. 
 
Dôležité: 
Počas prepravy a skladovania od výrobcu až po predajcu môže dôjsť k vniknutiu vzduchu do systému 
hydrauliky, čo zhorší zdvíhaciu vlastnosť. Vypustite všetok vzduch zo systému plným otvorením 
vypúšťacieho ventilu (otočte rukoväťou v protismere hodinových ručičiek podľa obrázku). Akonáhle je 
zdvíhacia časť celkom spustená, niekoľkokrát rýchle zapumpujte ovládacou časťou. 
 

 
 
Zdvihnutie vozidla: 

1. Uistite sa, že zdvihák a vozidlo sú na pevnom rovnom podklade. 
2. Vždy zatiahnite ručnú brzdu a zablokujte kolesá. 
3. Podľa príručky k vozidlu zaistite zdvíhacie miesta určené k umiestneniu zdviháka a umiestnite 

zdvihák pod toto miesto. 
4. Otočte vypúšťací ventil v smere hodinových ručičiek do polohy zatvorené. NEPRETIAHNITE! 
5. Zdvihnite vozidlo do potrebnej výšky. 
6. Umiestnite podpery pod podvozok do miest k tomu určených výrobcom vozidla. Nebuďte pod 

vozidlom, pokiaľ nestojí na podperách. Zdviháky nie sú konštruované pre dlhodobé zdvihanie 
ťažkého nákladu. POMALY otáčajte vypúšťacím ventilom v protismere hodinových ručičiek k 
spusteniu vozidla na podpery. 

 
Spustenie vozidla: 

1. Otáčaním v smere hodinových ručičiek vypúšťací ventil zatvorte. 
2. Pumpovaním zdvihnite vozidlo z podpier. 
3. Odstráňte podpery. Nebuďte pod vozidlom počas spustenia vozidla. 
4. Uvoľnite POMALÝM otáčaním v protismere hodinových ručičiek vypúšťací ventil k spusteniu vozidla 

na podlahu. 
 
 
Miesta určené k mazaniu: 
Pred prácou so zdvihákom premažte všetky miesta zobrazené na obrázku. Pre jednostivé miesta použijte 
následujúce prostriedky: 

1. Ovládacia tyč – použite ľahký olej na pohyblivé časti a naneste tenkú vrstvu na časť ovládacej 

tyče v mieste, ktorým se vsunuje do otvoru na zdviháku. 
 



2. Kolieska – ľahký olej naneste na osy koliesok a na ložiská. 
3. Zdvíhacia časť vstrieknite  vazelínu do pohyblivých dielov 
4. Dosedacia čast a páky– použijte ľahký olej na všetky pohyblivé a otočné časti. 
5. Čapové šrúby – ľahkým olejom premažte čepové šrúby. 

6. Vazelínu naneste na spoj mezi kolíkom na čerpadle a závlačkou na ovládacej tyči. 

 

 
 
Údržba: 
Je odporúčaná pravidelná mesačná údržba. Mazanie je veľmi dôležité pre zdviháky, pretože nesú veľkú 
záťaž. Vždy používajte kvalitný olej pre hydraulické zdviháky. Akákoľvek nečistota ako prach, hlina, atď. 
môže spôsobiť pomalší pohyb alebo veľmi závažne poškodiť vnútorné súčiastky – preto nedopustite, aby 
vnikli do hydraulického systému. Kontolu vykonajte každé 4 mesiace – predchádzate vzniku korózie. Ak by 
sa objavila, potrite miesto napadnuté koróziou handričkou navlhčenou mazivom. Vždy skladujte zdvihák 
s plne spusteným zdvíhacím ramenom.  
 
UPOZORNENIE: Tento zdvihák je určený iba ku zdvihaniu. Nesmie byť použitý pre dlhodobejšie držanie 
zdvihnutého nákladu.  
 

- Po zdvihnutí predmetu, predmet podoprite podperami 
- Vždy používajte zdvihák na pevnom rovnom podklade. Nepoužívajte zdvihák 

zošikma alebo v uhle. 
- Nehýbte so zdvihákom, pokiaľ je zaťažený. 
- Nenastavujte poistný ventil. Pre akékoľvek nastavenie kontaktujte odborný servis. 
- Na zdviháku neprevádzajte žiadne úpravy. 
- Nepreťažujte zdvihák nad jeho nominálnu hmotnosť. 

 
 
 
 
 
 
Všeobecné záručné podmienky 
Dovozca výrobku Levior s.r.o. poskytuje na svoje výrobky podľa obchodného/občianského zákonníka záruku 
6/24 mesiacov odo  dňa predaja.  

1. Záruka se vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu 6/24 mesačnej záručnej doby vznikly 
vadou materiálu. Tieto závady budú opravené bezplatne do 31 dní odo dňa prevzatia výrobku 
z predajne. Dátum predaja je nutné preukázať riadne  vyplneným záručným listom, faktúrou, 
účtenkou). Iné nároky vo vzťahu k poškodeniu akéhokoľvek  druhu, priameho alebo nepriameho, 
voči osobám alebo majetku sú vylúčené. 

2. Záruka se nevzťahuje na závady zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, nedodržaním 
inštrukcií uvedených v návode, použitím nesprávneho príslušenstva alebo nevhodných pracovných 
nástrojov, zásahom nepovolanej osoby, prirodzeným opotrebovaním alebo poškodením behom 
transportu. Ďálej se nevzťahuje na príslušenstvo a diely, ktoré potrebujú pravidelnú výmenu. 

3. Pokiaľ nebude závada nájdena ako podliehajúca záruke, hradí náklady spojené s výkonom 
servisného technika podľa platného cenníka a prepravu výrobku späť vlastník výrobku. 



4. Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu je nutné predložiť záručný list, ktorý je platný iba vtedy, ak 
je uvedený dátum výroby a predaja, razítkom príslušnej predajne a podpisom predávajúceho, 
poprípade platný  doklad o kúpe. 

5. Reklamáciu uplatňujte u predajcu, kde ste výrobok zakúpili. Predávajúci je povinný vyplniť záručný 
list (dátum predaja, razítko predajne a podpis). Všetky tieto údaje musia byť vyplnené ihneď pri 
predaji. 

6. Výrobky zasielajte k oprave iba s detailným popisom závady, priloženým záručným listom, nejlepšie 
v originálnom balení, ktorý pre tieto účely doporučujeme uschovať. 

Výrobky predávajte do servisu očistené od nečistôt. V opačnom prípade ich z hygienických dôvodov nie je  
možné prijať, alebo je nutné účtovať poplatok za čistenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dovozca: Levior s.r.o., Troubky 900, 751 02 Troubky, Česká Republika 

Výrobca: Changshu Tongrun Auto Accessory Co., LTD, New Long Teng Industry Area, Changshu 

Economy Development Zone, Changshu, Jiangsu, China 

 

 

ZÁRUČNÝ LIST 

Názov výrobku  

Typ výrobku  

Dátum predaja  

 
Razítko a podpis predajcu 

 

 

Záznam o prevedenom servisnom zákroku 

Dátum prevzetia 
servisom 

Dátum prevedenia opravy Číslo reklamačného 
protokolu 

Podpis pracovníka 

    

    

    

Poznámky 

 
 
 
 
 
 


