
Zdvíhacia plošina pre motocykle 450 kg 
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Návod na obsluhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte pokyny a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel. 
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Uchovajte si tento návod, aby ste ho mohli neskôr použiť. Venujte zvláštnu pozornosť 

bezpečnostným pokynom. Nedodržiavanie bezpečnostných predpisov môže spôsobiť zranenie 

osôb obsluhujúcich zariadenie alebo poškodenie majetku. 

 

Bezpečnostné pokyny 

• Uistite sa, že poznáte zariadenie a prevádzkové postupy. Mali by ste poznať 

nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť, keď sa zariadenie nepoužíva správne. 

• Venujte zvláštnu pozornosť označeniam a výstražným štítkom pripevneným na 

zariadení. Neodstraňujte a neničte štítky. Ak varovné signály budú poškodené alebo sa 

stanú nečitateľnými, obráťte sa na svojho dodávateľa. 

• Pracovný priestor udržujte v čistote. 

• Nikdy nepracujte v uzavretom alebo zle osvetlenom priestore. Uistite sa, že podlaha je 

pevná a stabilná a že sa môžete voľne pohybovať. 

• Udržujte nástroje čisté a dbajte na bezpečnosť počas práce. 

• Udržujte rukoväte čisté, aby boli bez mastnoty a prachu. 

• V blízkosti miesta práce sa nemôžu zdržiavať deti, neoprávnené osoby a zvieratá. 

• Nikdy neumiestňujte nohy a ruky do pracovného priestoru. 

• Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru. 

• Zariadenie používajte len na účely, na ktoré je určené. 

• Pri práci používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, ochrana 

sluchu, maska, pracovné topánky atď. 

• Nikdy nepracujte pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Nepracujte, ak máte 

závraty alebo slabosť. 

• Všetky úpravy a vylepšenia prístroja sú prísne zakázané. Nepoužívajte zariadenie, ak je 

viditeľne poškodené, zdeformované, objavia sa trhliny alebo iné chyby, ktorá bránia 

správnej prevádzke. 

• Počas prevádzky nikdy nevykonávajte žiadnu údržbu zariadenia. 

• Okamžite vypnite zariadenie a prestaňte pracovať, ak spozorujete nezvyčajné javy alebo 

začujete podivné zvuky. 

• Nezabudnite odstrániť všetky kľúče a skrutkovače zo zariadenia po ich použití. 

• Pred použitím skontrolujte, či sú všetky skrutky na mieste správne utiahnuté. 
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• Pravidelne vykonávajte údržbu. Pred začatím práce sa uistite, že zariadenie je vhodné 

na prácu a nevykazuje známky poškodenia. 

• Počas opravy používajte iba originálne náhradné diely. Neoriginálne náhradné diely, 

ktoré nie sú schválené výrobcom, môžu spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie 

obsluhujúceho personálu. 

• Nepreťažujte zariadenie.  

• Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, vysokej 

vlhkosti alebo vode. 

 

Zdvíhacia plošina 

• Nedvíhajte predmety ťažšie ako je uvedené maximálne prípustné zaťaženie. 

• Držte ruky v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí zariadenia.  

• Predmety umiestnené na zdvíhacej plošine spúšťajte pomaly. Nedovoľte náhodnému 

zníženiu zariadenia a rýchlemu zastaveniu počas spúšťania.  

• Zariadenie je možné používať len na rovných a stabilných plochách. 

• Zariadenie je možné prepravovať len po jeho demontáži. 

• Pred zdvíhaním musí byť zdvíhací mechanizmus zaistený proti neúmyselnému pohybu 

alebo posunu. 

 

Špeciálne bezpečnostné pokyny a oznámenia 

• Maximálne zaťaženie je 450 kg. Nikdy nezdvíhajte predmety ťažšie ako je maximálne 

prípustné zaťaženie. 

• Zariadenie smie byť použité len ako zdvihák. Nikdy nepoužívajte zariadenie na 

akékoľvek iné účely. 

• Motocykel by mal byť pevne pripevnený na plošine. Na tento účel použite upevňovacie 

pásy. 

• Na zabezpečenie plošiny proti náhodnému spusteniu musí byť zaistená bezpečnostnou 

lištou. 

• Pred opustením plošiny odstráňte všetky predmety pod ňou. 
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• Všetky opravy by mali byť zverené kvalifikovaným technikom a použité len originálne, 

výrobcom schválené náhradné diely.  

• Upozornenie: príručka nezahŕňa všetky možné situácie a podmienky, ktoré sa môžu 

vyskytnúť počas prevádzky.     

 

Montáž 

• Namontujte rampu na plošinu. 

• Upevnite držiak na zveráky na prednú plošinu. Namontujte na správne miesto skrutky, 

podložky a matice. 

• Upevnite obmedzovač skrutkami, podložkami a maticami. 

 

Pred prvým použitím 

• Vykonajte odvzdušnenie zariadenia. Pred odvzdušnením musí byť pumpa v pokoji 

aspoň jednu hodinu, aby sa olej mohol usadiť. 

• Upozornenie: Odvzdušnenie nebude účinné, ak sa olej dostatočne neusadí. 

• Pre odvzdušnenie hydraulického systému stlačte spúšťací pedál a stlačte nožný pedál 

10-15-krát.  

• Zdvihnete plošinu bez zaťaženia na maximum a následne ju spustite. Rýchlosť 

spúšťania je riadená odvzdušňovacím ventilom. Čím viac je ventil otvorený, tým 

rýchlejšie sa plošina bude spúšťať.  

 

Údržba 

• Zariadenie udržiavajte čisté. V opačnom prípade sa nečistota môže dostať dovnútra 

a poškodiť mechanizmy vnútorného zariadenia. 

• Na čistenie zariadenia nepoužívajte agresívne čistiace roztoky alebo riedidlá. 

• Ak sa zariadenie nepoužíva, namažte ho olejom a uložte na suché miesto. 

• Skontrolujte, či horná časť plošiny je čistá a bez mazív. Pohyblivé časti by mali byť 

pravidelne mazané. 
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• Pravidelne kontrolujte stav hladiny oleja v hydraulickom systéme. Ak je hladina oleja 

príliš nízka, odstráňte plastový uzáver a olej doplňte. Nepoužívajte brzdovú kvapalinu 

alebo iné kvapaliny. Používajte len vysokokvalitný hydraulický olej. 

 

Likvidácia 

Po skončení životnosti zariadenie zlikvidujte v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi. 

Zariadenie je vyrobené z dielov kovu a plastov, ktoré môžu byť recyklované, ak sú navzájom 

oddelené. 

1. Demontujte všetky časti. 

2. Oddeľte všetky časti podľa druhu materiálu, z ktorého sú vyrobené (napr. kov, plast, guma). 
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