
Zvedací plošina pro motocykly 450 kg 

Geko 

 

 

Návod k obsluze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel. 
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Uchovejte si tento návod, abyste ho mohli později použít. Věnujte zvláštní pozornost 

bezpečnostním pokynům. Nedodržování bezpečnostních předpisů může způsobit zranění osob 

obsluhujících zařízení nebo poškození majetku. 

 

Bezpečnostní pokyny 

• Ujistěte se, že znáte zařízení a provozní postupy. Měli byste vědět nebezpečí, které 

mohou vzniknout, když se zařízení nepoužívá správně. 

• Věnujte zvláštní pozornost označením a výstražným štítkem připevněným na zařízení. 

Neodstraňujte a neničte štítky. Pokud varovné signály budou poškozeny nebo se stanou 

nečitelnými, obraťte se na svého dodavatele. 

• Pracovní prostor udržujte v čistotě. 

• Nikdy nepracujte v uzavřeném nebo špatně osvětleném prostoru. Ujistěte se, že podlaha 

je pevná a stabilní a že se můžete volně pohybovat. 

• Udržujte nástroje čisté a dbejte na bezpečnost během práce. 

• Udržujte rukojeti čisté, aby byly bez mastnoty a prachu. 

• V blízkosti místa práce nemohou zdržovat děti, neoprávněné osoby a zvířata. 

• Nikdy neumísťujte nohy a ruce do pracovního prostoru. 

• Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru. 

• Zařízení používejte pouze pro účely, pro které je určeno. 

• Při práci používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, ochrana 

sluchu, maska, pracovní boty atd. 

• Nikdy nepracujte pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Nepracujte, pokud máte 

závratě nebo slabost. 

• Všechny úpravy a vylepšení přístroje jsou přísně zakázány. Nepoužívejte zařízení, 

pokud je viditelně poškozená, zdeformované, objeví se trhliny nebo jiné chyby, která 

brání správné provozu. 

• Během provozu nikdy neprovádějte žádnou údržbu zařízení. 

• Okamžitě vypněte zařízení a přestaňte pracovat, pokud zaznamenáte neobvyklé jevy 

nebo uslyšíte podivné zvuky. 

• Nezapomeňte odstranit všechny klíče a šroubováky ze zařízení po jejich použití. 

• Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby na místě správně utaženy. 
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• Pravidelně provádějte údržbu. Před zahájením práce se ujistěte, že zařízení je vhodné 

pro práci a nevykazuje známky poškození. 

• Během opravy používejte pouze originální náhradní díly. Neoriginální náhradní díly, 

které nejsou schválené výrobcem, mohou způsobit poškození zařízení nebo zranění 

obsluhujícího personálu. 

• Nepřetěžujte zařízení. 

• Nevystavujte zařízení vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření, vysoké vlhkosti 

nebo vodě. 

 

Zvedací plošina 

• Nezvedejte předměty těžší než je uvedeno maximální přípustné zatížení. 

• Držte ruce v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí zařízení. 

• Předměty umístěné na zvedací plošině spouštějte pomalu. Nedovolte náhodnému 

snížení zařízení a rychlému zastavení během spouštění. 

• Zařízení lze používat pouze na rovných a stabilních plochách. 

• Zařízení lze přepravovat pouze po jeho demontáži. 

• Před zvedáním musí být zdvihací mechanismus zajištěn proti neúmyslnému pohybu 

nebo posunu. 

 

Speciální bezpečnostní pokyny a oznámení 

• Maximální zatížení je 450 kg. Nikdy nezvedejte předměty těžší než je maximální 

přípustné zatížení. 

• Zařízení smí být použity pouze jako zvedák. Nikdy nepoužívejte zařízení na jakékoliv 

jiné účely. 

• Motocykl by měl být pevně připevněn na plošině. Pro tento účel použijte upevňovací 

pásy. 

• Pro zajištění plošiny proti náhodnému spuštění musí být zajištěna bezpečnostní lištou. 

• Před opuštěním plošiny odstraňte všechny předměty pod ní.Všetky opravy by mali byť 

zverené kvalifikovaným technikom a použité len originálne, výrobcom schválené 

náhradné diely.  
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• Upozornění: příručka nezahrnuje všechny možné situace a podmínky, které se mohou 

vyskytnout během provozu. 

 

Montaž 

• Namontujte rampu na plošinu. 

• Upevněte držák na svěráky na přední plošinu. Namontujte na správné místo šrouby, 

podložky a matice. 

• Upevněte omezovač šrouby, podložkami a maticemi. 

 

Před prvním použitím 

• Proveďte odvzdušnění zařízení. Před odvzdušněním musí být pumpa v klidu alespoň 

jednu hodinu, aby se olej mohl usadit. 

• Upozornění: Odvzdušnění nebude účinné, pokud se olej dostatečně neusadí. 

• Pro odvzdušnění hydraulického systému stiskněte spouštěcí pedál a stiskněte nožní 

pedál 10-15-krát. 

• Zvednete plošinu bez zatížení na maximum a následně ji spusťte. Rychlost spouštění je 

řízena odvzdušňovacím ventilem. Čím více je ventil otevřený, tím rychleji se plošina 

bude spouštět. 

 

Údržba 

• Zařízení udržujte čisté. V opačném případě se nečistota může dostat dovnitř a poškodit 

mechanismy vnitřního zařízení. 

• K čištění zařízení nepoužívejte agresivní čistící roztoky nebo ředidla. 

• Pokud se zařízení nepoužívá, namažte ho olejem a uložte na suché místo. 

• Zkontrolujte, zda horní část plošiny je čistá a bez maziv. Pohyblivé části by měly být 

pravidelně mazány. 

• Pravidelně kontrolujte stav hladiny oleje v hydraulickém systému. Pokud je hladina 

oleje příliš nízká, odstraňte plastový uzávěr a olej doplňte. Nepoužívejte brzdovou 

kapalinu nebo jiné kapaliny. Používejte pouze kvalitní hydraulický olej. 
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Likvidace 

Po skončení životnosti zařízení zlikvidujte v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Zařízení 

je vyrobeno z dílů kovu a plastů, které mohou být recyklovány, pokud jsou navzájem odděleny. 

1. Demontujte všechny části. 

2. Oddělte všechny části podle druhu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny (např. kov, plast, 

guma). 
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