
EST - KASUTUSJUHEND

(Algsete juhiste tõlge)

KÄÄRTUNGRAUD
 TÄHELEPANU: Enne  kasutamist  või  paigaldamist  lugege  seda
kasutusjuhendit.

Tarnija ei vastuta kahjustuste või vigastuste eest, mis tulenevad ebaõigest
kasutamisest, mis ei vasta juhistele.

KASUTATUD SÜMBOLITE SELGITUS

ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE SEDA KASUTUSJUHENDIT!

KANDA  TULEB  KAITSEPRILLE.  Silmade  kaitsmine  on  seadme
kasutamisel kohustuslik.
KASUTAGE KAITSEKINDAID. Kasutajate ohutuse suurendamiseks 
tuleks teatud tööde tegemisel kasutada kaitsekindaid.
ÜLDINE HOIATUSMÄRK. Sisu, mis eelneb hoiatusmärgile, peab 
sisaldama olulist teavet seadme ohutu kasutamise kohta.

EESMÄRK

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks professionaalsetes tehastes, vaid pigem
kasutamiseks ise. Seade on mõeldud tõstmiseks sõidukitele, mille kogumass
ei ületa P/N: 02478 -1500kg, P/N: 02479 -2000kg. Tungrauda tohib kasutada
ainult  tõstmiseks  või  langetamiseks  ning  seda  ei  tohi  kasutada  tõstetud
sõiduki  hoidmiseks.  Kasutage  tungrauda  ainult  ettenähtud  otstarbel.
Maksimaalne nimimass viitab maksimaalsele tõsteavale. Mis tahes kasutus,
välja arvatud käesolevas juhendis kirjeldatud,  ei  vasta  seadme ettenähtud
kasutusele.  Ebaõigest  kasutamisest  tuleneva  kahju  või  vigastuse  eest
vastutab kasutaja/omanik, mitte tootja. Pange tähele, et meie seade ei ole
mõeldud professionaalseks ega tööstuslikuks kasutamiseks. Garantiilepingut
ei kohaldata, kui seadet on kasutatud käsitöönduses või tööstusrajatistes või
samalaadsetel eesmärkidel.

ETTEVALMISTAVAD TEGEVUSED

Avage  pakend  ja  tõmmake  seade  välja.   Eemaldage  kaitsekile  ja
transpordikinnitus (kui see on olemas).  Kontrollige, et seade ja tarvikud ei
oleks  teel  olles  kahjustada  saanud.   Hoidke  pakendit  kuni  garantiiaja
lõppemiseni.

 TÄHELEPANU!   Seade ja selle pakend ei ole mängimiseks! Hoida lastele
kättesaamatus kohas! Neelamis- või lämbumisoht! Enne ettevõtte käivitamist
võetavad  meetmed.  Kõigepealt  kontrollige,  kas  kõik  kruviühendused  on
kindlalt  pingutatud.  Seejärel  kontrollige,  kas  kõik  liikuvad  osad  on  heas
töökorras  ja  et  seadmel  pole  pragusid,  mis  võiksid  mõjutada  selle
nõuetekohast tööd.

OHUTU KASUTAMISE EESKIRJAD

TÖÖKOHAL
• Töökoht tuleb hoida puhtana.
• Peate tagama, et see on hästi valgustatud.
• Ebapiisav valgustus või räpane tööpiirkond võib põhjustada õnnetusi.
• Maapind,  millele  lift  on  paigaldatud,  peab  olema  tugev,  stabiilne  ja

vastupidav.  Tungraua  kasutamisel  kantakse  tõstetava  sõiduki  mass
tungraua kaudu maapinnale. Kui maapind on ebatasane, ebastabiilne või
väikese  mehaanilise  tugevusega,  võib  tungraud  nihkuda,  nt  ümber
pöörata, mis võib põhjustada ohtlikke olukordi.

• Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad eemal kohtadest, kus lifti kasutatakse.
• Ärge juhtige kasutaja tähelepanu kõrvale, kui seadet kasutades võib see

põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamise ja põhjustada kehavigastusi.
ÜLDISED OHUTUSJUHISED - ISIKLIK OHUTUS.

• Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või
ravimite  mõju  all,  kuna  see  võib  põhjustada  teie  tervisele  püsivaid
kahjustusi.

• Kandke kaitsekindaid ja kaitseprille.
• Enne tõstmist veenduge, et tungraud oleks asetatud kindlale ja stabiilsele

alusele.
• Sõidukite tõstmine, kui maapind on ebastabiilne, võib sõidukit kahjustada

ja põhjustada kehavigastusi.
• Säilitage  seadmega  töötamisel  stabiilne  asend.  Õige  tööasend  tagab

seadme parema juhtimise ettenägematutes olukordades.
• Riietu  sobivalt.  Ärge kandke lahtisi  riideid  ega  ehteid.  Hoidke  juuksed,

riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Lahtised riided, ehted või pikad
juuksed võivad jääda liikuvatesse osadesse.

• Ärge kasutage lifti, kui te ei ole seda juhendit eelnevalt lugenud.
• Ärge  tõstke  sõidukeid,  mille  mass  on  suurem  kui  vastava  tõstukitüübi

puhul lubatud suurim mass.  Vajadusel  kasutage mõnda muud suurema
kandevõimega seadet.

• Sõidukite tõstmine, mille täismass on suurem kui lubatud täismass, võib
põhjustada liftile püsivaid kahjustusi ja tekitada ohtlikke olukordi.

• Puhastage  seadet  regulaarselt  ja  kontrollige  selle  tehnilist  seisukorda.
Enne  seadme  kasutamist  kontrollige,  kas  liikuvad  osad  töötavad  ilma
ummistuseta ja pole blokeeritud.

• Defektsete seadmete kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.
• Ärge kasutage kahjustatud tõstukit. Vajaduse korral kontrollige seadet ja

laske  kahjustatud  osad  parandada,  eelistatavalt  volitatud
teeninduskeskuses.

• Seadme parandamine ise võib põhjustada ohtlikke olukordi.
• Ärge jätke lifti vihma, lume ega kõrge temperatuuri kätte. • Ärge kasutage

muul otstarbel kui mootorsõidukite tõstmiseks.
• Ärge muutke lifti konstruktsiooni. 
• Ärge jätke tõstukit koormamise ajal järelevalveta.
• Käitaja peab alati kontrollima õiget toimimist, et vältida ohtlikke olukordi.
• Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või

ravimite  mõju  all,  kuna  see  võib  põhjustada  teie  tervisele  püsivaid
kahjustusi.

• Kandke kaitsekindaid ja kaitseprille.
• Enne tõstmist veenduge, et tungraud oleks asetatud kindlale ja stabiilsele

alusele.
• Sõidukite tõstmine, kui maapind on ebastabiilne, võib sõidukit kahjustada

ja põhjustada kehavigastusi.
• Säilitage  seadmega  töötamisel  stabiilne  asend.  Õige  tööasend  tagab

seadme parema juhtimise ettenägematutes olukordades.
• Riietu  sobivalt.  Ärge kandke lahtisi  riideid  ega  ehteid.  Hoidke  juuksed,

riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Lahtised riided, ehted või pikad
juuksed võivad jääda liikuvatesse osadesse.

• Ärge kasutage lifti, kui te ei ole seda juhendit eelnevalt lugenud.
• Ärge  tõstke  sõidukeid,  mille  mass  on  suurem  kui  vastava  tõstukitüübi

puhul lubatud suurim mass.  Vajadusel  kasutage mõnda muud suurema
kandevõimega seadet.

• Sõidukite tõstmine, mille täismass on suurem kui lubatud täismass, võib
põhjustada liftile püsivaid kahjustusi ja tekitada ohtlikke olukordi.

• Puhastage  seadet  regulaarselt  ja  kontrollige  selle  tehnilist  seisukorda.
Enne  seadme  kasutamist  kontrollige,  kas  liikuvad  osad  töötavad  ilma
ummistuseta ja pole blokeeritud.

• Defektsete seadmete kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.
• Ärge kasutage kahjustatud tõstukit. Vajaduse korral kontrollige seadet ja

laske  kahjustatud  osad  parandada,  eelistatavalt  volitatud
teeninduskeskuses.

• Seadme parandamine ise võib põhjustada ohtlikke olukordi.
• Ärge jätke lifti vihma, lume ega kõrge temperatuuri kätte. Mitte kasutada

muuks otstarbeks kui mootorsõidukite tõstmiseks.
SISSE

• Ärge muutke lifti konstruktsiooni. 
• Ärge jätke tõstukit koormamise ajal järelevalveta.
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• Käitaja peab alati kontrollima õiget toimimist, et vältida ohtlikke olukordi.
TÄHELEPANU!   Kui  sõiduk  on  tõstetud  nõutavale  kõrgusele,  on

oluline  asetada  eelnevalt  ettevalmistatud  toed  sõiduki  alla  .  Ärge
tehke  sõidukiga  mingeid  töid,  kui  see  ei  ole  kinnitatud  tõstetud  asendis
olevate tugedega
Laske  seadet  parandada  ainult  kvalifitseeritud  isikul,  kasutades  ainult
originaalvaruosi.
See tagab, et tõstukit on jätkuvalt ohutu kasutada.

KASUTUS- JA HOOLDUSOHUTUS

• Kõik vahetatavad osad tuleb alles hoida.
• Kahjustatud osad tuleks asendada identsete osadega.
• Ärge  kasutage  muid  osi  kui  need,  mille  on  määranud  volitatud

teeninduskeskus.
• Hoidke lifti ja selle seadmeid kuivas ja puhtas kohas, eemal tuleohtlikest

vedelikest. 
• Lastel  ei  tohiks  olla  juurdepääsu  üksusele.  Optimaalne

säilitustemperatuur on 5° kuni 30°C.
• Hoidke seadet originaalpakendis.
• Puhastage ja hooldage ainult koormamata tõstukit.
• Hoidke toodet puhtana ja määrige sobiva määrdega. • Tungrauda tuleb

alati  hoida  täielikult  langetatud  asendis.  Enne  kasutamist  kontrollige
tootel  keevisliidete  pragusid,  samuti  kahjustusi,  lahtisi,  kulunud  või
puuduvaid osi.!

TEHNILISED ANDMED:

P/N: 02478:
Maksimaalne tõstevõime: 1500 kg
Minimaalne kõrgus: 110 mm 
Maksimaalne kõrgus: 390 mm P/N: 
02479:
Maksimaalne tõstevõime: 2000 kg
Minimaalne kõrgus: 110 mm
Maksimaalne kõrgus: 390 mm

OHUTUSJUHEND:

• tungraud on mõeldud ainult tõstmiseks.
• Kasutage ainult kõval tasasel pinnal.
• Kasutage ainult sõiduki tootja poolt määratud tõstepunkte.
• Ärge kunagi sattuge sõiduki alla, kui tungraud seda toetab.
• Ärge kunagi käivitage sõidukit, kui see on tungrauale tõstetud.
• Ärge kunagi muutke toodet mingil viisil.

KUIDAS KASUTADA:

• parkida tasasel pinnal.
• pange käik tagurpidi, automaatkäigukastiga pange käiguvalija P-sse.
• rakendage seisupidur.
• Keerake rattamutrid/poldid lahti, kuid ärge neid eemaldage.
• Veenduge,  et  tungraud  on  õigesti  paigutatud  sõiduki  tootja  poolt

kindlaksmääratud tõstepunktidesse.
• tõstke sõidukit üles, kuni ratas jookseb maast lahti.
• Eemaldage ratta mutrid/poldid ja ratas.
• puhastage kinnituspind ja paigaldage uus ratas.
• pingutage rattamutreid/polte käsitsi nii, et velg asuks vastu rummu.
• Langetage tungraud täielikult.
• pingutage rattamutreid/polte korralikult.
• pane tungraud ära.
• peale ca 100km sõitu kontrolli mutrite/poltide pingutamist.

KESKKONNAKAITSE

Kahjustuste vältimiseks transpordi ajal on seade pakitud. See pakend on 
tooraine, mida saab taaskasutada või ringlusse võtta. Seade ja selle tarvikud 

koosnevad erinevatest materjalidest, nagu metall ja plast. Palun viige 
kahjustatud seadme osad ringlussevõtu kogumispunkti. Ringlussevõtt 
alternatiivina seadme tagastamise kohustusele: Alternatiivina kohustusele 
tagastada seade selle kasuliku eluea lõppedes on omanik kohustatud 
osalema selle nõuetekohases kõrvaldamises. Kasutuselt kõrvaldatud üksuse 
võib viia ka ringlussevõtu kogumispunkti, kus see kõrvaldatakse vastavalt 
jäätmeid ja teisese toorme kasutamist käsitlevatele siseriiklikele eeskirjadele.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootemudel/SEE identifikaator: JFM-1.5T (02478), JFM-2T (02479)
Tootja nimi ja aadress: Amio Sp z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze
Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.
Deklaratsiooni objekt:
Nimi: Käärsahk käsivändaga 1,5T ja tasuta kindad
Käärsahk käsivändaga 2T ja tasuta kindad
Seerianumber: JFM-1.5T (02478), JFM-2T (02479)
Valmistamise aasta: 2021
Käesoleva  deklaratsiooni  eespool  nimetatud  objekt  vastab  ELi
ühtlustamisõigusaktide asjakohastele nõuetele: see vastab masinaid käsitleva
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ (ELT L 157, 09.6.2006,
lk  24)  nõuetele  ja harmoneeritud  standarditele:  PN-EN 1494/A1:2008,  EN
ISO  12100:2010.    EÜ  turutestimise  viis  läbi: Istituto  Servizi  Europei
Tecnologici Via Donatori di Sangue, 9-46024 Moglia(MN)-ITAALIA  Tehnilist
dokumentatsiooni  säilitatakse  Amio  Sp  z  o.o.  ul  registrijärgses  asukohas.
Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze.
Muu teave: Valmistatud HRVs ettevõttele Amio Sp z o.o., 3 Handlowa St., 41-
807 Zabrze
Isik,  kellel  on  õigus  koostada  tehniline  dokumentatsioon  ja  koostada
deklaratsioon, on:
Juhatuse esimees Grzegorz 
Dudziak Zabrze, 2021 r.
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