2T Aluminium hydraulisk værkstedsdonkraft
Model Nr. JA1013SJ

Brugervejledning
Bruger instruktion

Maks. Kapacitet - | 2000 kg. |
Minimumshøjde – | 90mm |
Maksimumhøjde – | 445mm |

BRUGER SPECIFIKATIONER
Ejeren og / eller brugeren er ansvarlig for at udføre vedligeholdelse. Vedligeholdelse alle mærkater eller advarselsskilte og
under funktion af servicedonkraften så den altid er fuld funktionsdygtig og sikker. Hvis ejeren og / eller brugeren ikke taler eller
forstår flydende dansk, og derfor ikke kan læse og forstå denne manual, skal køberen eller brugeren sørge for at få forklaret
indholdet af denne manual inden brug af donkraften, for at sikre alle advarsler og vedligeholdelses forhold bliver overholdt.
Sikkerhedsoplysninger skal fremhæves og forstås før brug. Donkraften skal inspiceres som anført I manualen før brug.
Det er ejer og / eller brugerens ansvar at undersøge alle ADVARSLER, drift og vedligeholdelse instruktionerne på etiketten og
brugsanvisningen før betjening af denne enhed. Ejeren / Brugeren skal sørge for at manualen altid er tilgængelig for en
eventuel ny bruger
Løfte køretøjet:
Sørg altid for at underlaget er plant og i ordentlig stand før køretøjet løftes.
Træk altid køretøjets håndbremse så hjulene er blokeret inden køretøjet løftes.
Inden køretøjet løftes, tjek køretøjets brugermanual for at fastslå om der er specielle instruktioner der gøre køretøjet ikke bare
kan løftes uden dette kan give problemer for køretøjets elektronik og samtidig for at fastslå hvor køretøjets løftepunkter befinder
sig.
Inden køretøjet løftes, sørg for donkraften håndtag er i lukket position så donkraften kan løfte.
For at løfte køretøjet til den ønsket højde, bevæg da donkraftens håndtag op og ned, så donkraften bevæger sin løfteplatform
op imod køretøjets løfte punkt.
Når køretøjet har nået den ønsket højde placer bukke under køretøjets anbefalet løftepunkter. Brugeren må IKKE bevæge sin
ind under køretøjet før køretøjet er forsvarligt sikret med bukke på køretøjets løftepunkter. Donkraften er IKKE designet til at
holde køretøjets vægt i lange perioder, derfor er det yderst vigtigt at der bliver placeret bukket under køretøjet når den ønsket
højde er opnået. Forsøg ikke at bruge 2 donkrafte på samme tid under samme køretøj, f.eks ved at løfte køretøjet i begge
ender med 2 forskellige donkrafte, dette er forbudt, og Jema Autolifte eller vores distributører vil ikke tag noget ansvar hvis
donkraften eller vejledningen ikke overholdes!
Når bukken er placeret under køretøjets løftepunkter, drej håndtaget LANGSOMT mod uret for at sænke donkraften så
køretøjet kommer til at stå på bukkene.
Sænkning Køretøj:
Drej håndtaget med uret for at lukke for ventilen.
Pump håndtaget til køretøjet er fri af bukkene og fjern derefter bukkene.
Drej håndtaget LANGSOMT mod uret for at sænke køretøjet ned på jorden.

INSPEKTION
Donkraften skal vedligeholdes i overensstemmelse med instruktionerne. Der må ikke fortages nogen form for ændringer eller
rettelser på donkraften.
Før brug skal brugeren lave en visuel inspektion for at se om der skulle være nogen form for defekter eller revner i svejsninger,
eller andre former for skader eller manglende dele.
Inspektioner skal udføres i overensstemmelse med denne vejledning.
Donkraften skal inspiceres, hvis det menes at have været udsat for unormal belastning eller stød. Ejer og / eller brugeren bør
være opmærksomme på, at reparation af dette produkt kan kræve specialudstyr og viden.
(Se punkt # 4 i vedligeholdelse)

VEDLIGEHOLDELSE
Månedlig vedligeholdelse anbefales. Smøring er afgørende for AT donkraften kan klare tunge belastninger. Enhver form for
snavs, rust, etc., kan forårsage enten langsomme bevægelser eller forårsage ekstremt hurtige ryk, der kan beskadige
komponenter.
Følgende trin er lavet for at sørge for at donkraften altid er i god stand, sikker at bruge og brugbar.
Smør alle bevægelige forbindelser, sadel og pumpe mekanisme med let olie.
Visuel inspektion for revnede svejsninger, bøjet, løse, manglende dele eller hydrauliske olielækager.
Produktet skal inspiceres, hvis det menes at have været udsat for unormal belastning eller stød.
Donkraften skal fjernes og repareres af en autoriseret Jema Autolifte medarbejder eller distributører hvis der på nogen måde er
funder beskadiget, slidte dele eller donkraften ikke fungerer normalt.
Rengør alle overflader og vedligeholde alle etiketter og advarsler.
Kontroller og vedligeholde oliestanden.
Kontroller hver tredje måned for tegn på rust eller andre defekter. Rengør efter behov og tør med en olie klud. Når den ikke er i
brug. Når donkraften ikke er i brug, sørg altid for den er sænket til bund stilling. Dette vil hjælpe med at beskytte kritiske
områder på donkraften, der kan gøre den ikke virker optimalt.
Brug ikke bremse eller transmissionsvæsker eller motorolie, da det kan beskadige pakningerne. Altid købt og anvende
Hydraulik olie.

TJEK OLIENIVEAU
Drej ventilen mod uret for at sænke donkraften til bundstilling. Det kan være nødvendigt at påføre noget vægt på løfte punktet
på donkraften for at sænke donkraften til bundstilling. Når Donkraften er i bundstilling, og fjern olie påfyldningsproppen. Olie
niveauet kan tjekkes når donkaften er i bund position og håndtaget er i lodret position. Olien skal være i niveau med bunden af
påfyldningshullet. Hvis olie niveauet ikke er i orden, venligst påfyld olie. Overfyld ikke. Altid påfyld med ny, rene hydraulik
donkraft olie. Udskift påfyldningsproppen. Tjek funktionen på donkraften efter olie påfyldningen for at sikre alt luft er væk.

PÅFYLDNING OG TEST AF DONKRAFTEN
Drej løftehåndtaget mod uret for at sænke donkraften.
Pumpe håndtaget 8 gange op og ned
Drej løftehåndtaget med uret for at dosere sænkningshastigheden.
Pump løftehåndtaget, indtil donkraften når den maksimale højde og fortsæt med at pumpe flere gange for at fjerne eventuel luft
i systemet.
Forsigtigt og langsomt løsen olie påfyldningsproppen for at frigive luft.
Drej løftehåndtaget mod uret en hel omgang for at sænke donkraften til bund position.
Drej løftehåndtaget med uret for at lukket ventilen og tjek for korrekt pumpe funktion. Det kan være nødvendigt at udføre den
ovenfor mere end én gang for at få fjernet luften fuldstændigt.
.

FEJLFINDING
PROBLEM

MULIG ÅRSAG

Donkraften vil ikke løfte til maks. højde Lavt olie niveau

UDFØR
Tjek/påfyld olie

Donkraften kan ikke holde tryk

Drej løftehåndtaget så donkraften sænkes, muligvis
er olien for gammel eller også er pakningen defekt.

Donkraften vil ikke sænke

Der sidder noget I vejen, pumpe fjederen erknækket,
stemplet er gået I stykker.
Ring til leverandør

Donkaften fjeder når den løftes

Der er luft i olien

Ring til leverandør

Se vejledninge herom

LEVERANDØR SERVICE
Donkraften skal fjernes og repareres af en autoriseret Jema Autolifte medarbejder eller distributører hvis der på nogen måde er
funder beskadiget, slidte dele eller donkraften ikke fungerer normalt.
Ejere og / eller Brugeren bør være opmærksomme på, at reparation af dette produkt kan kræve specialudstyr og viden. Kun
benyt leverandørens autoriserede dele, etiketter, mærkater skal bruges på dette udstyr. Ring kundeserviceafdeling. Årlig
inspektion af donkraften anbefales og skal foretages af leverandørens autoriserede værksted for at sikre, at din donkraft er i
optimal stand og at donkraften har de korrekte mærkater og sikkerhed etiketter.

ADVARSEL!

• Læs og forstå alle advarsels- og betjeningsvejledning før brug.
• Overbelast ikke donkraften ud over den nominelle kapacitet.
• Denne donkraft er en løfteanordning alene.
• Denne donkraft er beregnet til brug på fast og lige overflade.
• Køretøjet skal understøttes straks ved hjælp at bukke når den ønsket højde er opnået.
• Undlad at flytte eller flytte køretøjet, mens køretøjet er på donkraften.
• Løft kun køretøjet på køretøjet løftepunkter anvist af køretøjets producent.
• Kun Vedhæftede og / eller adaptere leveres af fabrikanten, skal anvendes.
• Der må på INGEN måde ændres på donkraften.
• Manglende overholdelse af disse advarsler kan resultere i skader på donkraften og / eller manglende medføre
personskade eller skade på ejendom.
• Undersøg donkaften før brug.

