PODNOŚNIK HYDRAULICZNY – „ŻABA”
2,5T / 3T
INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA
OPERATING AND SAFETY INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Przed użyciem lub montażem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i użytkowania.
Read this manual and follow all the Safety rules and Operating Instructions before using this
product.
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Instrukcja oryginalna // www.aw-narzedzia.com.pl // www.awtools.pl

Instrukcja obsługi i użytkowania
Drodzy Państwo!
Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy dobrego wyboru. Nabyty przez Państwa
sprzęt został zaprojektowany i wyprodukowany według najnowszych technologii gwarantujących
wysoką jakość wykonania oraz niezawodność.
Przed rozpoczęciem użytkowania naszego produktu prosimy o zapoznanie się z procedurami
eksploatacji zawartymi w Instrukcji obsługi i użytkowania.
Zespół AW-Tools

Dear Clients!
Thank you for choosing our product. You've made a great choice. This equipment has been
designed and manufactured using the latest technology to ensure high quality and reliability.
Before using our product, please read carefully and understand all the instruction for the correct
handling, preparation and maintenance of floor jack.
AW-Tools Team

Уважаемые господа!
Мы благодарим Вас за приобретение устройств нашей компании и поздравляем с
хорошим выбором. Приобретённый вами продукт запроектирован и произведён по
современной технологии, что гарантирует высокое качество и высоконадёжность.
Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками и
инструкцией по эксплуатации.
Коллектив AW-Tools

Symbole ostrzegawcze / Warning symbols / Предупреждающие знаки:
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BUDOWA I DANE TECHNICZNE

1. Siodło podnośnika
2. Koła
3. Ramię podnośnika

4. Podstawa
5. Gniazdo dźwigni/zawór zwalniający
6. Dźwignia podnoszenia

DANE TECHNICZNE
Nr artykułu

Udźwig

Min. wysokość
podnoszenia

Maks. wysokość
podnoszenia

Waga

AW20013

2500 kg

100 mm

470 mm

30 kg

AW20015

3000 kg

135 mm

500 mm

35 kg
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OPIS PRODUKTU
Podnośnik hydrauliczny przeznaczony jest do podnoszenia dużych ciężarów i nie może być
wykorzystywany do innych celów. Nie może być stosowany, jako element podpierający na stałe.
Przed użyciem należy określić wagę podnoszonego przedmiotu, nie może ona przekraczać
nominalnego obciążenia podnośnika.
Zabrania się użytkowania podnośnika w innych celach niż określone w Instrukcji obsługi i
użytkowania.
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
Dla własnego bezpieczeństwa, przed użyciem podnośnika hydraulicznego przeczytaj, zrozum i
postępuj zgodnie z informacjami dostępnymi w niniejszej Instrukcji obsługi i użytkowania oraz
szczegółowo zapoznaj się z produktem, jego częściami składowymi i miej świadomość zagrożeń
związanych z jego użytkowaniem. Należy przestrzegać podstawowych zasad BHP.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu, wątpliwości
dotyczących prawidłowego użycia należy zgłosić to przełożonemu, skontaktować się z
dystrybutorem bądź z lokalnym autoryzowanym serwisem. Użycie nieoryginalnych części
zamiennych unieważni gwarancję.
Za wszelkie szkody i obrażenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania
niezgodnego z instrukcją, dostawca nie ponosi odpowiedzialności.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zabronione jest użytkowanie podnośnika niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Osoby niepełnoletnie, dzieci oraz osoby nieprzeszkolone nie powinny obsługiwać ani
korzystać z urządzenia.
Zachowaj czyste i dobrze oświetlone miejsce pracy. Nieporządek może być przyczyną
wypadków.
Przed przystąpieniem do pracy należy dokonać oceny sprawności technicznej.
Przed użyciem należy upewnić się czy ciężar nie przekroczy nominalnego udźwigu
podnośnika.
Pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać nominalnego udźwigu 2500kg / 3000kg.
Używać wyłącznie na równym, płaskim, stabilnym podłożu.
Przed podniesieniem ładunku należy upewnić się, że po podniesieniu nie wystąpi
przesunięcie się podnośnika.
Podczas podnoszenia pojazdów należy zablokować koła i zaciągnąć hamulec ręczny.
W przypadku, gdy zachodzi konieczność użycia kilku podnośników, należy stopniowo i
równomiernie podnosić każdą ze stron ładunku.
Nie wchodzić pod przedmiot podpierany bez dodatkowych środków bezpieczeństwa (np.
podstawki samochodowe).
Nigdy nie próbuj przemieszczać pojazdu, gdy ten spoczywa na podnośniku.
Trzymać urządzenie z daleka od źródeł ciepła i ognia. Może to spowodować uszkodzenie
bądź pogorszenie pracy urządzenia.
Utrzymuj urządzenie czyste dla jego lepszego i bezpiecznego działania. Trzeba pamiętać o
konserwacji – smarowanie lub wymiana elementów wyposażenia.
Pod żadnym względem nie rozbieraj podnośnika na części. Stanowi to ryzyko uszkodzeń lub
usterek.
Zabronione jest regulowanie ciśnienia w zaworze, jest ono ustawione fabrycznie.
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MONTAŻ
Podnośnik hydrauliczny dostarczony jest w stanie gotowym do użycia. Nie wymaga montażu
lub regulacji. Przed rozpoczęciem użytkowania należy umieścić dźwignie pompowania w gnieździe
i zamknąć zawór zwalniający.
PODNOSZENIE
Zaparkuj pojazd na wypoziomowanym i twardym podłożu, zachowując bezpieczną
odległość od ruchu ulicznego.
2. Zaciągnij hamulec ręczny i zablokuj koła.
3. Za pomocą dźwigni podnoszenia zamknij zawór zwalniający przekręcając go w prawo
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara), w celu ustawienia go w pozycji zamkniętej.
4. Umieść podnośnik pod pojazdem we właściwym punkcie podparcia (według zaleceń
producenta pojazdu).
5. Podnośnik powinien być ustawiony pod kątem 90° do punktu podnoszenia pojazdu, w celu
zapewnienia równoległego położenia siodła podnośnika i punktu podnoszenia pojazdu.
Jeżeli linia punktów i podnośnika nie są wyrównane, należy zmienić położenie podnośnika
przed podniesieniem pojazdu.
6. Sprawdź czy dźwignia jest umieszczona we właściwy sposób w gnieździe. Następnie
pompując, wykonuj ruchy pionowe (góra – dół), podnieś pojazd. Czynność tę wykonuj do
chwili, gdy podnośnik uzyska wymaganą wysokość.
7. Gdy podnośnik osiągnie zamierzoną wysokość, a pojazd zostanie podniesiony, przesunąć
podstawkę o odpowiednim udźwigu w miejsce właściwego punktu podnoszenia określonego
w instrukcji obsługi pojazdu.
8. Następnie powoli otwórz zawór zwalniający przekręcając go w lewo (odwrotnie do ruchu
wskazówek zegara) i powoli opuść pojazd na podstawkę/ki. Pamiętaj, aby podnosić i
podpierać koła pojedynczo.
9. W przypadku korzystania z dwóch podstawek, umieszczać je na tej samej wysokości na
każdym boku pojazdu.
10. Stojąc w bezpiecznej odległości od pojazdu, delikatnie potrząsnąć pojazdem w celu
ustalenia, czy jest stabilnie osadzony na podporach. Jeśli tak nie jest, należy wykonać
wszystkie czynności raz jeszcze, aby zmienić położenie podstawki/ek.
1.

OPUSZCZANIE
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Usuń wszystkie narzędzia i części znajdujące się pod pojazdem.
Umieść podnośnik pod pojazdem we właściwym punkcie podparcia (według zaleceń
producenta pojazdu).
Za pomocą dźwigni podnoszenia zamknij zawór zwalniający przekręcając go w prawo
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara), w celu ustawienia go w pozycji zamkniętej.
Następnie pompując, wykonuj ruchy pionowe (góra – dół), podnieś pojazd. Pompuj do
chwili aż pojazd zostanie uniesiony nieco powyżej siodeł podstawki/ek samochodowej/ych.
Następnie, obniż siodło podstawki/ek do najniższej pozycji i usuń ją/je z pod pojazdu.
Powoli i stopniowo otwórz zawór zwalniający przekręcając go w lewo (odwrotnie do ruchu
wskazówek zegara) i powoli opuść pojazd na ziemię.
Po całkowitym opuszczeniu pojazdu i siodła podnośnika, wyciągnij podnośnik spod
pojazdu.
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KONSERWACJA
UZUPEŁNIANIE OLEJU / SMAROWANIE
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ustaw podnośnik tak, aby znajdował się w pozycji poziomej.
Otwórz zawór zwalniający i ustaw pompę oraz tłok w położeniu dolnym. W razie potrzeby
dociśnij siodło.
Wyciągnij gumowy korek wlewu oleju. Ustaw podnośnik w pozycji pionowej by gniazdo
dźwigni znajdowało się na dole. Olej powinien sięgać do dolnej krawędzi wlewu. Jeżeli
zachodzi taka potrzeba uzupełnij olej (używaj wyłącznie oleju hydraulicznego wysokiej
jakości).
Załóż z powrotem korek oleju.
Regularnie smaruj wszystkie zewnętrzne ruchome części podnośnika.
W razie potrzeby usuń powietrze (odpowietrzanie układu hydraulicznego).

WYMIANA OLEJU
Olej hydrauliczny należy wymieniać, co najmniej raz na trzy lata.
1. Aby upuścić olej, należy odkręcić korek wlewu oleju. Obróć podnośnik i upuść stary olej
przez otwór wlewu oleju.
Uwaga: Olej hydrauliczny należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
2. Wlej nowy olej przez otwór wlewu oleju.
3. Nie dopuść, by brud lub ciała obce przedostały się do systemu hydraulicznego podczas
napełniania.
4. Po napełnieniu, usuń powietrze z układu hydraulicznego, otwierając zawór zwalniający
i kilkakrotnie, dynamicznie pompując dźwignią podnośnika.
5. Ponownie załóż korek wlewu oleju oraz zamknij zawór. Podnośnik jest gotowy do
ponownego użycia.
ODPOWIETRZANIE UKŁADU HYDRAULICZNEGO
Zdarza się, że pęcherzyki powietrza zbierają się w układzie hydraulicznym podnośnika, przez
co zmniejsza to jego wydajność. Powietrze należy usunąć w następujący sposób:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwórz zawór zwalniający przekręcając go o jeden pełny obrót w lewo (odwrotnie do ruchu
wskazówek zegara), aby go całkowicie otworzyć.
Należy kilkakrotnie poruszyć dźwignią wykonując ruchy pionowe, aby wytłoczyć powietrze
z układu hydraulicznego podnośnika.
Zamknij zawór zwalniający w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i wykonaj kilka
dodatkowych ruchów dźwignią, aby wytłoczyć powietrze.
Następnie poluzuj trochę korek wlewu oleju, aby wypuścić powietrze.
Otwórz zawór zwalniający przekręcając go o jeden pełny obrót w lewo (odwrotnie do ruchu
wskazówek zegara) i opuść całkowicie podnośnik. W razie potrzeby dociśnij siodło.
Zamknij zawór zwalniający w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i przetestuj
działanie podnośnika.
Jeżeli podnośnik nie funkcjonuje prawidłowo, wykonaj powyższe czynności jeszcze raz.

Jeżeli podnośnik nie jest używany przez dłuższy okres czasu upewnij się, że tłok oraz gniazdo
znajdują się w położeniu dolnym. Należy unikać wszelkiego kontaktu z wilgocią, ewentualnie
należy wytrzeć do sucha i nasmarować wszystkie ruchome zewnętrzne części.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
Producent:
Nazwa:

AW-Narzędzia Walenty Androsiuk

Adres:

ul. Sławińskiego 8, 15-349 Białystok, Polska

Z pełną odpowiedzialnością oświadcza, że produkt:
Nazwa:

Podnośnik hydrauliczny „Żaba” 2,5T / 3T

Model:

AW20013 / AW20015

Spełnia zasadnicze wymogi następujących dyrektyw:
 Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (Dz. U. nr 199, poz. 1228, z poźn. zm.).
Spełnia wymogi następujących norm zharmonizowanych:
 PN-EN 1494+A1:2009 Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewne,
 PN-EN ISO 12100-1:2005/A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn -- Pojęcia podstawowe, ogólne zasady
projektowania -- Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka.
Procedury oceny zgodności zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowanej:
Nazwa:

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

Adres:

Ridlerstraße 65, 80339 München, Germany

Numer certyfikatu/badań:

M8A 11 08 77295 001

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem
Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do produktu w stanie, w jakim zostało wprowadzone do obrotu i nie obejmuje części
składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.
Osobą upoważnioną do przygotowywania i przechowywania dokumentacji technicznej jest: Marcin Perkowski
Białystok, 16 maja 2016

Marcin Perkowski

miejsce, data

imię, nazwisko
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WARUNKI GWARANCJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Gwarancji na sprawne działanie produktu eksploatowanego zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi
w Instrukcji Obsługi i Użytkowania udziela firma AW-Narzędzia Walenty Androsiuk.
Konsumentowi zostaje udzielona gwarancja na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę bądź wymianę uszkodzonych części i elementów, których uszkodzenie wynika z
wad fabrycznych producenta (materiałowych i montażowych).
W zakres gwarancji nie wchodzą takie czynności jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja
i czyszczenie, a także przeglądy.
Gwarancja nie obejmuje naturalnie zużywających się części i podzespołów produktu tj. gniazdo ramienia, siodło
podnośnika, kółka, dźwignia podnoszenia.
Tylko urządzenia czyste podlegają naprawom gwarancyjnym. W przypadku urządzeń silnie zabrudzonych
zastrzegamy sobie prawo do obciążenia klienta kosztami czyszczenia urządzenia.
Gwarancja traci ważność za wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika tj. eksploatacja produktu niezgodnie z
jego przeznaczeniem np. do celów zarobkowych oraz wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione.
Podstawą uzyskania gwarancji jest oryginalny dowód zakupu wraz z podpisanym drukiem niniejszej gwarancji wydanej
przez Autoryzowanego Dystrybutora. Druk gwarancji musi posiadać wszystkie wypełnione pola.
Producent zastrzega sobie prawo do unieważnienia gwarancji w przypadku uszkodzenia produktu z winy klienta.
Wszelkie uszkodzenia podlegające naprawom w ramach gwarancji będą wykonywane w ciągu 14 dni roboczych od daty
dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego.
Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy, jeżeli w okresie trwania gwarancji dokonanych zostanie
co najmniej pięć napraw, a produkt będzie dalej wykazywał wady które uniemożliwiają wykorzystanie go zgodnie z
przeznaczeniem bądź usunięcie wady jest niemożliwe.
Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów i
koszt ich wymiany oraz wartość zużycia sprzętu.
Jeżeli wymiana produktu jest nie możliwa, to Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

Gwarancja na sprzedaż towaru konsumpcyjnego nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.

............................................................

............................................................

Nazwa sprzętu *

Model *

............................................................

............................................................

Data sprzedaży *

Nr urządzenia *

.........................................................................................................................................
Nabywca (Nazwisko, Nazwa Firmy) *

.........................................................................................................................................
Adres *
Oświadczam, że urządzenie odebrałem w pełni sprawne i kompletne wraz z Instrukcją Obsługi i Użytkowania oraz dowodem
zakupu od oficjalnego Autoryzowanego Dystrybutora produktów marki AW-Tools i akceptuje warunki niniejszej gwarancji.

(pieczątka i podpis sprzedawcy)

(podpis nabywcy)

* wypełnia sprzedawca
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NOTATKI / NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ
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