ZÁRUČNÍ LIST
1.
Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje
dle obchodního nebo občanského zákona (prokázat řádně vyplněným záručním
listem, fakturou, účtenkou).
2.
Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením,
nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství
nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným
opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na
příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou
výměnu.
3.
Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je
platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem
série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní
doklad.
4.
Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete
v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum
prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje
musí být provedeny ihned při prodeji.
5.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě.
Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené
s výkonem servisního technika vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje.
Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe
v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
6.
Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je
z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za
čistění.
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Výrobek: ROVNACÍ ZAŘÍZENÍ DOZER
Typ:
JQZ-10
Výrobní číslo (série):
Záznamy opravny:
Datum výroby:
Datum prodeje,razítko,podpis:

Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží
(faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel.

NÁVOD K POUŽITÍ

DOZER

Všeobecná bezpečnostní pravidla
•
Udržujte pracovní prostor v čistotě
•
Nepořádek v pracovním prostoru může
způsobit nehodu
•
Pracovní prostor musí být dobře osvětlený
Pracovní prostředí
•
Nikdy nenechávejte nářadí na dešti.
Nepoužívejte jej ve vlhkých místech
a vždy zajistěte dostatečné osvětlení.
•
Nikdy nepoužívejte nářadí v blízkosti
hořlavých kapalin a plynů.

•

Sledujte vaši práci, používejte všechny
smysly. Nepracujte s nářadím, pokud
nemůžete na vaši práci plně myslet.

Kontrolujte nářadí, zda není poškozeno.
•

Před spuštěním nářadí zkontrolujte
všechny bezpečnostní prvky, zda pracují
hladce a účinně.

•

Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé
díly jsou v dobrém stavu. Zkontrolujte,
zda některé díly nejsou prasklé nebo
zadřené, přesvědčte se, že všechny díly
jsou správně nasazené a kontrolujte
všechny další podmínky, které mohou
ovlivnit funkci nářadí.

•

Pokud není jinak uvedeno v tomto
návodu, je nutné opravit nebo vyměnit
poškozené bezpečnostní prvky a díly
nářadí.

Udržujte nářadí mimo dosah dětí.
•
Nedovolte dětem nebo přihlížejícím, aby
se nářadí dotýkali a zajistěte, aby byli
v bezpečné vzdálenosti od pracovního
prostoru.
Ukládejte nářadí na bezpečném místě
•
Nářadí, které právě nepoužíváte, musí být
uloženo na suchém a uzamčeném místě,
mimo dosah dětí.
Nepřetěžujte nářadí.
•
Nářadí vám bude lépe a bezpečněji
sloužit, pokud jej budete používat v míře,
pro kterou je určeno. Na poškození
způsobené
přetížením
nářadí
se
nevztahuje záruka.
Používejte správný typ nářadí.
•
Nepoužívejte lehké nářadí pro velké
namáhání. Nikdy nepoužívejte nářadí pro
jiný účel, než pro jaký je určeno.
Používejte vhodný pracovní oblek.
•
Nenoste volné oblečení nebo šperky,
které mohou být zachyceny pohyblivými
díly.
•
Nikdy nenoste prsteny s vystupujícími
částmi.
•
Dlouhé vlasy noste zakryté.
•
Noste gumovou pracovní obuv.
Používejte ochranné brýle
•
V prašném prostředí noste masku.

JQZ-10

Věnujte práci plnou pozornost.

Zaujměte vhodný postoj
•
Při práci se nenatahujte. Je nutné
neustále zaujímat pevný postoj a udržovat
rovnováhu.
Věnujte péči údržbě nářadí.
•
Nářadí pracuje nejlépe a nejbezpečněji,
pokud je udržováno v čistotě.
•
Věnujte pozornost návodu k údržbě a
výměně nástrojů. Udržujte nářadí suché a
neznečištěné olejem a tukem.

Nechte si své nářadí opravit odborníkem.
•

Z bezpečnostních důvodů používejte
pouze
příslušenství
a
nástroje
doporučené v tomto návodu nebo
katalogu. Použití jiných než uvedených
příslušenství může způsobit zranění.

Další bezpečnostní pravidla
A

Nikdy
nepřekračujte
maximální
zatížení
hydraulického
válce.
Nepřekračujte maximální vysunutí
pístnice, protože je možné násilím
vysunout pístnici ven z válce.

B

Pokud jsou
odpojeny spojovací
ventily, vždy nasaďte krytky, aby se
hydraulický systém udržoval v čistotě.

C

Pokud není zatížení hydraulického
válce soustředné, čerpejte opatrně.
Pokud musíte k čerpání používat
nadměrnou sílu, zastavte práci
a nastavte válec tak , aby zatížení
bylo více soustředné. Toto opatření
by mělo snížit vynakládanou sílu.

D

Nepokládejte žádné těžké předměty
na hydraulické hadice a nenechte
hadice, aby se zauzlovaly. Vždy
nechte hadice volné, aby se zabránilo
jejich poškození a poškození spojek.

E

Udržujte nářadí mimo dosah tepla
a ohně, protože tím se nářadí může
poškodit.

Záruční podmínky
1.
KH Trading ručí za všechny vady materiálu
a zpracování po dobu 6 měsíců od data
nákupu. Jiné nároky ve vztahu na
poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo
nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou
vyloučeny.
2.
Vždy v prvním případě reklamujte nejprve u
dealera firmy KH Trading. Obvykle bude
schopen vyřešit váš problém a opravit vadu
nářadí.
3.
Obvyklé opotřebení a poškození nespadá
do záruky – to se týká např. těsnění apod.
4.
Tato záruka se vztahuje pouze na případy
kdy:
• předložíte doklad o nákupu nářadí
• pokud je řádně vyplněný a potvr-zený
záruční list
• pokud nářadí bylo používáno v souladu
s návodem pro používání
• pokud nebyly provedeny žádné opravy
nebo úpravy nářadí třetí stranou, ani
nebyly namontovány jiné, než originální
díly
• pokud závada nevznikla působe-ním
vyšší moci
5.
Ustanovení záručních podmínek jsou
účinné
spolu
s podmínkami
prodeje
(všeobecné dodací podmínky společnosti
KH Trading sro).
6.
Všechny náklady na dopravu nářadí do
místa opravy nese kupující. Nepřijímají se
výrobky znečistěné, nebo nevhodně
zabalené.

Údržba
Pokud není zařízení používáno, čerpací jednotka
by měla být uložena při otevřeném uvolňovacím
kohoutu.
Doplňování oleje:
• Hladinu oleje zkontrolujte tak, že umístíte
čerpací jednotku do svislé polohy (viz
obr.).Pokud je to nutné, doplňte hydraulický olej
až po značku.
• Vyjměte měrku a zkontrolujte hladinu oleje.
• Vaše čerpací jednotka byla u výrobce naplněna
vysoce
kvalitním
hydraulickým
olejem.
Používejte pouze schválený olej.
• Po dlouhodobém použití by měla být olejová
náplň vyměněna, aby se zajistila delší životnost
zařízení. Olej se vypustí tak, že se vyjme měrka
otevře uvolňovací kohout. Zajistěte, aby se do
systému nedostaly žádné nečistoty. Znovu
naplňte schváleným olejem.

Vyhledávání závad

1. Čerpací jednotka nepracuje

Ochrana životního prostředí
Recyklace surovin má přednost před skládkováním
odpadu. Poškození nářadí při dopravě je nutné
zabránit pomocí dostatečně pevného obalu, který je
vyroben z recyklovatelného materiálu.

Znečištěné těsnění ventilu / opotřebené těsnění

Poprodejní servis firmy KH Trading
Uschovejte originální obal. Pokud budete někdy
muset nářadí stěhovat, použijte původní obal – tím
snížíte nebezpečí poškození při přepravě.
V případě reklamace je nejlepší nářadí vracet
v původním obalu.

Zavzdušnění

Použití
1.
Spojte hydraulický válec a čerpací jednotku
a přesvědčte se, že spoje jsou pevně
zajištěny.
2.
Pevně uzavřete uvolňovací kohout utažením
směrem vpravo
3.
Pumpujte pákou čerpací jednotky nahoru a
dolů
4.
Tlak
je
možné
uvolnit
otevřením
uvolňovacího kohoutu
Pozn.: Čerpací jednotka může být použita
v jakékoli poloze. Pokud je však umístěna
svisle, vyústění hadice musí být dole.
5.
Řádně zajistěte vozidlo proti samovolnému
pohybu.
6.
Připevněte příčnou rouru ke spodku vozidla,
o níž se opře konstrukce ramene.
7.
Nastavte úhel ramene a výšku pro umístění
řetězu a volný konec řetězu upevněte ke
karoserii pomocí háku, svěrky apod.
8.
Vzhledem k bezpečnostním rizikům smí toto
zařízení požívat pouze osoba seznámená
s obsluhou zařízení a odborně způsobilá.

Vyměňte těsnění za nové
2. Čerpací jednotka nedodává tlak

Otevřete uvolňovací kohout a vyjměte doplňovací
zátku.
Nádržka může být přeplněna nebo v ní může být
příliš málo oleje.
Zkontrolujte hladinu oleje po odejmutí doplňovací
zátky. Doplňte olej na předepsanou úroveň.
3. Čerpací jednotka je při zatížení nestabilní
Zavzdušnění
Několikrát zapumpujte při otevřeném kohoutu, poté
kohout uzavřete.
Těsnění čerpacího pístu může být opotřebené.
Nahraďte těsnění novým.
4. Čerpací jednotka se úplně neuvolní
Zavzdušnění
Vyměňte doplňovací zátku za novou
Proveďte odvzdušnění demontováním doplňovací
zátky.

