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Уважно прочитайте інструкцію перед початком використання виробу. 
Порушення правил використання може призвести до його пошкодження.
Домкрат призначений для підйому та опускання вантажів.
Домкрат повинен бути розміщений на рівній твердій поверхні.
При роботі з піднятим вантажем, обов’язково використовуйте додаткові опори (Мал. 1).
Не перевищуйте допустиме навантаження на домкрат.
Перед початком експлуатації перевірте домкрат на наявність механічних пошкоджень.
Не регулюйте запобіжний клапан.

                                          ІНСТРУКЦІЯ З ПІДЙОМУ ТА ОПУСКАННЯ АВТОМОБІЛЯ

Складання:
1. Переконайтесь що є всі складові частини:
    - домкрат;
    - рукоятка (в деяких моделях рукоятка складається з двох частин).
2. Для моделей з фіксатором. Видаліть фіксатор: для цього натисніть на вилку і виведіть фіксатор з отвору у 
    корпусі та вивільніть його повністю, як показано на Мал. 2.
3. Складіть рукоятку та зафіксуйте її доданим болтом.
4. Вставте рукоятку в отвір у вилці та затягніть болт фіксатора.

Для підйому:
1. Встановіть автомобіль на рівній твердій поверхні  так, щоб виключити мимовільне зміщення, установіть 
    противідкатні упори під колеса і  затягніть стоянкове гальмо.
2. Підкотіть домкрат під призначене для упору місце (звіртеся з інструкцією з експлуатації автомобіля).
3. Обертаючи рукоятку домкрата за годинниковою стрілкою, закрийте керуючий клапан як показано на Мал. 3.
4. Рухаючи рукоятку «вниз-вгору», підійміть автомобіль до потрібної висоти.
5. Після підняття автомобіля, з метою безпеки, встановіть додаткові опори (Мал. 1).
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Для опускання:
1. Перед опусканням автомобіля, приберіть додаткові опори (Мал. 1).
2. Обертаючи рукоятку проти годинникової стрілки, як показано на Мал. 3, повільно відкрийте керуючий 
    клапан (відкриття здійснюється обертанням проти годинникової стрілки до початку опускання автомобіля). 
    Не відкривайте клапан більш ніж на один оберт!
3. Переконавшись, що автомобіль повністю опустився, приберіть домкрат. 

                                                           РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перевірка рівня робочої рідини:
1. Встановіть домкрат в вертикальне положення.
2. Відкрийте керуючий клапан, повернувши рукоятку проти годинниковою стрілки (Мал. 3).
3. Вийміть гумову пробку заливного отвору резервуара.
4. Рівень масла повинен бути на рівні отвору.
5. Долийте до рівня, якщо рівень масла нижче.
6. Вставте гумову пробку.
7. Прокачайте систему для видалення повітря (дивіться  «Видалення повітря з гідравлічної системи»).
У випадку якщо масло забруднилось та втратило свої якості, його слід замінити.
Процедура заміни масла повторює процедуру контролю рівня рідини, при цьому необхідно через отвір повністю 
злити відпрацьоване масло та налити нове масло в циліндр, забезпечивши необхідний рівень рідини. 
Для доливання та заміни можна використовувати масло І-20А, І-40А и т.п.

Видалення повітря з гідравлічної системи:
1. Відкрийте керуючий клапан обертанням рукоятки домкрата проти годинниковою стрілки на один оберт.
2. Кілька разів прокачайте масляну магістраль насоса домкрата, рухаючи рукоятку «вниз-вгору».
3. Вийміть гумову пробку резервуара. В цей час зайве повітря через отвір вийде із внутрішньої камери циліндра.
4. Закрийте керуючий клапан і встановіть пробку резервуара.
5. Рухаючи рукоятку «вниз-вгору», підійміть опору домкрата у крайнє верхнє положення на максимальну висоту.
6. Якщо опора домкрата не підіймається, або не доходить до верхнього положення, повторіть процедуру 
    видалення повітря спочатку.
7. Процес видалення повітря з гідравлічної системи необхідно проводити поки опора домкрата не підійметься 
    у верхнє положення.

                                                                     ДОГЛЯД ТА ЗБЕРІГАННЯ
1. Підтримуйте чистоту домкрата.
2. Для зберігання домкрата, тримайте його в повністю опущеному стані, при цьому керуючий клапан домкрату 
    повинен бути закритим. Періодично змащуйте всі рухомі частини домкрата консистентною змазкою. 
4. Якщо домкрат використовувався під дощем або у вологому середовищі, після використання ретельно протріть 
    його сухою тканиною.

УВАГА! ЗБЕРІГАТИ ТА ТРАНСПОРТУВАТИ ДОМКРАТ ЛИШЕ У ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ.
                                                                                
                                                                          ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Виробник гарантує справність виробу у разі дотримання усіх вимог, викладених в інструкції.
Гарантійний термін експлуатації становить 24 місяці з дня продажу.
Гарантія не розповсюджується на вироби:
- з механічними пошкодженнями;
- з ознаками втручання в конструкцію виробу;
- з ознаками дії агресивних речовин;
- з ознаками неправильної експлуатації, неправильного зберігання або транспортування;
- у випадку відсутності штампа організації-продавця, дати продажу і підпису.
У випадку несправності, у разі дотримання усіх вимог, обмін (гарантійний ремонт) проводиться за місцем продажу.
Організація-продавець:___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Артикул та найменування товару:___________________________________________________________________

Підпис:  ___________________  Штамп __________________

Дата продажу: ___________________


