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Hi-lift 48“ 

Vážený zákazník, 

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred kompletizáciou a použitím si dôkladne naštudujete tento návod k použitiu. 
Poskytne Vám dôležité a užitočné informácie pre správne a bezpečné používanie tohto výrobku. Nebezpečenstvom 
zmieňovaným v tomto návode sa rozumie nebezpečie poškodenia zdravia, alebo aj nebezpečie škody na majetku. Návod 
starostlivo uschovajte, obsahuje tiež záručný list. V prípade, že bude výrobok používať viac osôb, zoznámte ich s týmto 
návodom. Výrobok je určený na zdvíhanie vozidiel do hmotnosti 3000 kg, ťahanie bremien po horizontálnej osi silou max. 10 
500 N(1050kg) a stláčanie bremien silou max 10 500 N(1050kg). 

NÁVOD NA POUŽITIE: 

Pri práci s týmto zdvihákom pracujte vždy v pracovných rukaviciach. S týmto zdvihákom zdvíhame iba automobily, ktoré sú 
prispôsobené na zdvíhanie za pevnostný nárazník, alebo pevnostné našľapy. Automobil pred zdvíhaním riadne zaistíme proti 
pohybu. 

Zdvihák položíme na rovnú plochu. Páčku na ľavom okraji posunieme smerom hore, až kým sa nezaistí. Teraz je zobák 
pripravený na posun smerom hore pomocou voľného potiahnutia hlavnej páky nahor. Páka pritom musí byť odistená od tela 
zdviháku. Takto nadstavíme zobák zdviháku, tesne pod miesto, za ktoré ideme zdvíhať. Pohybom hlavnej páky v celom 
rozsahu zhora na dol začneme automobil zdvíhať. Po zdvihnutí do požadovanej výšky, hlavnú páku zaistíme. Na automobile 
nevykonávame opravy a nikdy si pod neho neľaháme, pokiaľ je opretý o zdvihák. 

Páčku na ľavom okraji posunieme smerom dolu. Teraz automobil môžeme pomaly spúšťať dolu pomocou takého istého 
pohybu páky ako pri zdvíhaní. Po uvoľnení váhy zo zobáku je zdvihák voľne spustiteľný dolu. 

V prípade použitia zdviháku na ťahanie bremien, povoľte skrutku na hornom zobáku a vyrovnajte zobák smerom hore a 
riadne zaistite skrutku. O vrchný zobák upevnite upínacím strmeňom(nieje súčasťou balenia) viazací popruh alebo lano. O 
hlavný zobák riadne upevnite oko lana alebo viazacieho pásu, tak aby nedošlo k jeho zošmyknutiu. Pri ťahaní postupujte 
rovnako ako pri zdvíhaní. Presvedčte sa, že celá ťažná sústava je neporušená a pri ťahaní sa nepoškodí a ani neprekročí sila 
na ktorú sú jej jednotlivé časti stavané. 

V prípade stláčania predmetov, povoľte skrutku na hornom zobáku a potočte zobák rovnobežne s hlavným zobákom. Stláčaný 
predmet riadne upevnite medzi zobáky, tak aby ste zabránili jeho vyšmyknutiu. 

Rebrík zdviháku udržujte namazaný vazelínou. 

Ďalej sa vždy riaďte zdravým úsudkom a dodržiavajte pravidlá bezpečnosti práce! Zdvihák nikdy nepreťažujte! 

V prípade používania tohto výrobku v rozpore s návodom na použitie, alebo všeobecnými 
pravidlami bezpečnosti práce, predajca ani výrobca nezodpovedá za škody spôsobené 
používaním tohto výrobku. 

Typové 
označenie: 

Hilift 48 Výška: 123 cm 

Zdvih: 12 – 105 cm Max. hmotnosť 
vozidla: 

3000 kg 

Sila v ťahu: 1050 kg Váha: 14 kg 
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Podmienky záruky 
1. Na výrobok sa poskytuje záruka v tom zmysle, že výrobca bezplatne odstráni závady, ktoré znemožňujú funkciu výrobku v 
dôsledku chyby v materiály, alebo pre výrobné vady. 

2. Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. 

3. Bezplatná záručná oprava nemôže byť uplatňovaná ak ide o chyby, ktoré boli spôsobené neodborným zaobchádzaním s 
výrobkom, nesprávnym skladovaním, živelnou pohromou a pri nevyplnení predpísaných náležitostí v záručnom liste, prípadne 
návode. 

4. Do záruky nespadajú udržiavacie práce spojené s užívaním výrobku. 

5. Predávajúci je povinný zoznámiť kupujúceho s používaním a obsluhou výrobku, vydať kupujúcemu riadne vyplnený 
záručný list, potvrdený podpisom dátumom predaja a pečiatkou predávajúcej organizácie. 

6. Reklamácie v záručnej dobe uplatní spotrebiteľ u obchodnej organizácie, kde bol výrobok zakúpený. 

7. Právo uplatniť nároky vyplývajúce zo záruky má každý vlastník výrobku pokiaľ tak učiní najneskôr v posledný deň záručnej 
doby. 

8. Záručná doba sa predlžuje o dobu počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. 
9. Pre výmenu výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy platí príslušné ustanovenie Občianskeho zákonníka SR. 

 

 

Záručný list, 
osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku 

Výrobné číslo  
Dátum expedície  
Podpis  
Dátum predaja 
Podpis 
Pečiatka 

 

 
Pri reklamácií predložte záručný list a kompletný výrobok vrátane príslušenstva! 
Pri strate, zneužití, nevyplnení dňa predaja zaniká nárok na bezplatné záručné opravy! 
 
Zápisy záručných opráv: 

Dátum platnenia 
opravy 

Dátum ykonania 
opravy 

Popis 
práce 

Podpis a pečiatka opravovne 
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