Návod k použití
Zvedák zahradního traktoru, typ XVS 410
(max. zatížení: 410 kg)
A - DŮLEŽITÉ INFORMACE
Zvedák XVS 410 je určen pro boční zvedání zahradních traktorů se záběrem sekačky do 105 cm a velkých
sekaček, výhradně pro usnadnění údržby (čištění spodního prostoru sekačky). Každé jiné použití se
považuje za nesprávné a vyloučené z odpovědnosti prodejce.
Max. výška zdvihu je 90 cm, max. úhel náklonu je 40°. Celková hmotnost cca 25 kg.
B - NÁVOD K POUŽITÍ











Nikdy nelezte pod traktor!
Postavte svisle šroub zvedáku a jeho dolní konec s kulovým
zakončením vložte do otvoru v podstavci. Zajistěte pojistkou ve
tvaru U a šroubem (viz obr. vpravo).
Zvedák používejte pouze tehdy, když je motor vypnutý,
vypnutý pohon sekačky, zatažena ruční brzda a zvedák je
usazen na rovném a pevném podkladu.
Před použitím zvedáku sejměte sběrač trávy (je-li použit).
Zvedák šroubem orientujte na tu stranu traktoru, kde je na
motoru vzduchový filtr.
Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od držáku. Traktor
zdvižený zvedákem nenechávejte bez dozoru.
Pro omezení rizik způsobených nesprávnou manipulací nebo pohybem stroje (houpáním), doporučuje
se umístit stroj před zvednutím u zdi tak, aby se mohl případně o tuto zeď opřít.
Modely s mezinápravovým žacím ústrojím: umístěte zadní kola na centrální část zvedáku. Modely s
čelním žacím ústrojím by měly být umístěny předními koly na centrální část zvedáku.
Otáčením rukojetí šroubu ve směru hodinových ručiček zdviháte traktor. Toto provádějte pouze s
vypnutým motorem, vypnutou sekačkou a zataženou ruční brzdou traktoru.
Při zvedání stroje nedávejte nohy ani jinou část těla na prvky konstrukce zvedáku.
Ve zdvihnuté poloze zajistěte zvednutý stroj dodatečnými bezpečnostními podpěrami a zajistěte
nejvýše položené kolo k rámu zvedáku pomocí dodaného popruhu.

C - ÚDRŽBA
Pravidelně mažte šroub zvedáku běžným tuhým mazivem (např. LTA). Zvedák chraňte před špatnými
povětrnostními podmínkami. Chraňte rám před korozí a včas ošetřete rezavějící plochy vhodným
antikorozním nátěrem.
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Návod na použitie
Zdvihák záhradného traktora, typ XVS 410
(max. zaťaženie: 410 kg)
A - DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Zdvihák XVS 410 je určený pre bočné zdvíhanie záhradných traktorov so záberom kosačky do 105 cm a veľkých
kosačiek, výhradne pre uľahčenie údržby (čistenie spodného priestoru kosačky). Každé iné použitie sa považuje
za nesprávne a je vylúčené zo zodpovednosti predajcu.
Max. výška zdvihu je 90 cm, max. uhol naklonenia je 40°. Celková hmotnosť cca 25 kg.

B - NÁVOD NA POUŽITIE
Nikdy nelezte pod traktor!
Postavte zvisle skrutku zdviháku a jeho dolný koniec s guľovým
zakončením vložte do otvoru v podstavci. Zaistite poistkou
v tvare U a skrutkou (viď obr. vpravo).
Zdvihák používajte len vtedy, keď je vypnutý motor aj pohon
kosačky, zatiahnutá ručná brzda, a keď je zdvihák usadený na
rovnom a pevnom podklade.
Pred použitím zdviháku zložte zberač trávy (ak je použitý).
Zdvihák skrutkou orientujte na tú stranu traktora, kde je na
motore vzduchový filter.
Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti od držiaka. Traktor
zdvihnutý zdvihákom nenechávajte bez dozoru.
Pre obmedzenie rizík spôsobených nesprávnou manipuláciou alebo pohybom stroja (hojdaním), odporúča
sa umiestniť stroj pred zdvihnutím pri stene tak, aby sa mohol prípadne o túto stenu oprieť.
Modely s medzinápravovým žacím ústrojenstvom: umiestnite zadné kolesá na centrálnu časť zdviháku.
Modely s čelným žacím ústrojenstvom by mali byť umiestnené prednými kolesami na centrálnu časť
zdviháku.
Otáčaním rukoväte skrutky v smere hodinových ručičiek dvíhate traktor. Toto vykonávajte len
s vypnutým motorom, vypnutou kosačkou a zatiahnutou ručnou brzdou traktora.
Pri zdvíhaní stroja nedávajte nohy ani inú časť tela na prvky konštrukcie zdviháku.
V zdvihnutej polohe zaistite zdvihnutý stroj dodatočnými bezpečnostnými podperami a zaistite najvyššie
položené koleso k rámu zdviháku pomocou dodaného popruhu.

C - ÚDRŽBA
Pravidelne mažte skrutky zdviháku bežným tuhým mazivom (napr. LTA). Zdvihák chráňte pred nepriaznivými
poveternostnými podmienkami. Rám chráňte pred koróziou a vždy včas ošetrite hrdzavejúce plochy vhodným
antikoróznym náterom.
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