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INSTRUKCJA ORYGINALNA 

Wyprodukowano w ChRL dla Vander ul. Krakowska 156a, 35-506 Rzeszów, 2011r. 



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
Instrukcje ogólne 
- Torby plastikowe oraz materiały opakowaniowe stanowią zagrożenie dla małych dzieci oraz zwierząt. 
- Należy dokładnie zapoznać się z urządzeniem oraz z procedurami jego obsługi. Zapoznaj się z 
zagrożeniami związanymi z niepoprawną obsługą. 
- Jeśli inna osoba będzie użytkować tę maszynę, sprawdź, czy osoba ta zna sposób bezpiecznej obsługi 
wyposażenia i zapoznała się z niebezpieczeństwem i zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w razie 
nieprawidłowego jego użytkowania. 
- Zwracaj szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa podane na etykietach. Nie należy ich 
usuwać ani niszczyć. 
- Jeśli tabliczka ostrzegawcza jest nieczytelna lub uszkodzona, należy skontaktować się z 
przedstawicielem handlowym. 
- Utrzymuj swoje stanowisko pracy w czystości. Bałagan na stanowisku pracy może doprowadzić do 
wypadku. 
- Nigdy nie pracuj w ciasnym lub źle oświetlonym pomieszczeniu. Upewnij się, że podłoga jest mocna 
i stabilna i że możesz poruszać się po niej z łatwością. Utrzymuj stabilną postawę podczas pracy. 
- Bądź skoncentrowany i wykorzystuj wszystkie zmysły. Wykonuj prace zgodnie z procedurami 
roboczymi. Przerwij pracę, jeśli nie możesz już skupić uwagi. 
- Utrzymuj narzędzia w czystości. 
- Uchwyty należy utrzymywać w czystości, wolne od smaru. 
- Upewnij się, że dzieci, osoby postronne i zwierzęta nie mają dostępu do Twojego warsztatu. 
- Nigdy nie umieszczaj dłoni ani nóg wewnątrz obszaru pracy. 
- Nigdy nie wolno zostawiać pracującego urządzenia bez dozoru. 
- Urządzenia należy używać jedynie do tych celów, do których zostało zaprojektowane. 
- Nie przeceniaj swoich możliwości i pamiętaj o ograniczeniach. Należy używać obydwu rąk. 
- Nigdy nie wolno pracować pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli masz zawroty głowy lub czujesz się słaby. 
- Bezwzględnie zabrania się wykonywania modyfikacji czy usprawnień urządzenia. Jeśli zauważysz 
wygiętą, pękniętą część lub inne uszkodzenie urządzenia nie używaj go. 
- Nie należy nigdy wykonywać konserwacji, kiedy urządzenie jest w użytkowaniu. 
- Jeśli zauważysz nietypowe działanie lub usłyszysz nietypowy odgłos, natychmiast zatrzymaj 
urządzenie i przerwij pracę.      
- Po użyciu narzędzi takich, jak klucze maszynowe i wkrętaki, zawsze należy usunąć je z urządzenia. 
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy upewnić się, czy wszystkie śruby są dobrze 
dokręcone. 
- Zapewnij odpowiednią konserwację urządzenia. Prze rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy jest 
ono w dobrym stanie i czy nie jest uszkodzone. 
- Podczas napraw stosuj tylko oryginalne części zamienne. 
- Wykorzystywanie akcesoriów lub przedłużaczy niezatwierdzonych przez producenta może 
spowodować obrażenia ciała użytkownika. 
- Nie należy przeciążać maszyny. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem nie są objęte gwarancją. 
- Nie narażaj urządzenia na działanie zbyt wysokiej temperatury lub bezpośredniego promieniowania 
słońca. 
- Ta maszyna nie jest przeznaczona do użytkowana w warunkach wysokiej wilgotności lub pod wodą. 
- Jeśli nie używasz urządzenia przechowuj je w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla 
dzieci. 
- Przed przystąpieniem do pracy, sprawdź czy wszystkie elementy zabezpieczające działają 
prawidłowo i skutecznie. Upewnij się, czy wszystkie części ruchome są w dobrym stanie, nadającym 
się do pracy. 



- Przed użyciem urządzenia upewnij się, czy nie ma w nim części pękniętych lub zablokowanych. 
Sprawdź, czy wszystkie części zostały zamontowane prawidłowo zgodnie z projektem. Należy także 
zwracać uwagę na inne uwarunkowania, które mogą mieć ujemny wpływ na prawidłowe działanie 
urządzenia. 
- Jeśli w niniejszej instrukcji obsługi nie podano inaczej dopilnuj, aby wszystkie uszkodzone części i 
zabezpieczenia zostały niezwłocznie naprawione lub wymienione na nowe. 
 
Urządzenia dźwigowe 
- Podnosić można jedynie przedmioty o maksymalnej dopuszczalnej masie lub lżejsze. 
- Trzymaj ręce z dala od części ruchomych maszyny. 
- Zwalniaj lub opuszczaj przedmioty powoli. Unikaj gwałtownego zatrzymywania lub szybkiego 
upuszczania. 
- To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na wytrzymałych, gładkich i równych 
powierzchniach. 
- Sprzęt może być instalowany, demontowany i transportowany jedynie, gdy wózek znajduje się w 
dolnym położeniu. 
- Przed podnoszeniem jakiegokolwiek przedmiotu upewnij się, czy podnośnik jest unieruchomiony. 
- Zachowaj ostrożność podczas opuszczania ładunku. Podczas opuszczania ładunku można odnieść 
obrażenia. 
 
Wyposażenie hydrauliczne 
- Mały wyciek płynu hydraulicznego z pompy i innych urządzeń hydraulicznych jest normalnych 
zjawiskiem i nie stanowi usterki. Jeśli ilość płynu hydraulicznego w układzie jest zbyt mała, należy go 
okresowo uzupełniać. 
- Siłownika hydraulicznego nie można poddawać większemu naprężeniu/obciążeniu niż wynosi 
maksymalna dopuszczalna wartość. Nie należy próbować wysuwać tłoczyska z użyciem nadmiernej 
siły. Może to spowodować jego całkowite wysunięcie się z siłownika. 
- Jeśli obciążenie na siłownik hydrauliczny nie jest wyśrodkowane, pompuj ostrożnie. Jeśli podczas 
pompowania musisz używać nietypowo dużej siły, przerwij pracę i dokonaj regulacji, aby obciążenie 
było bardziej wyśrodkowane. Takie działanie spowoduje obniżenie siły niezbędnej do pompowania. 
- Trzymaj swoje narzędzia z dala od ognia i źródeł ciepła, by zapobiec ich uszkodzeniom. 
- Rozlany na podłodze płyn hydrauliczny stwarza ryzyko poślizgu i odniesienia obrażeń. Jeśli 
zauważony zostanie rozlany płyn hydrauliczny, musi on zostać natychmiast usunięty. Użyj 
odpowiedniej wełny do czyszczenia lub innej substancji pochłaniającej. Zgodnie z zasadami prawa o 
zagospodarowywaniu odpadów, substancje absorpcyjne lub wełna muszą być prawidłowo 
przechowywane w zamkniętym metalowym pojemniku i dostarczone do autoryzowanego ośrodka 
gromadzenia odpadów. 
- Nie należy stosować jednocześnie różnych płynów hydraulicznych (np. pochodzących od różnych 
producentów). 
- Należy przestrzegać terminów wymiany płynów hydraulicznych. 
- Należy upewnić się, że wykorzystywany płyn hydrauliczny jest czysty. Zabrudzenie płynu znacznie 
skraca jego trwałość i może spowodować nieodwracalne uszkodzenie maszyny. 
- Aby zapobiec przedostaniu się zanieczyszczeń do urządzenia, należy korzystać z osłon i korków 
zabezpieczających. 
 
Zasady bezpieczeństwa dla podnośnika hydraulicznego 3 t  
- Podnośnik przeznaczony jest do użytku na podłożu (wnętrza budynków). 
- Podnośnik służy tylko do podnoszenia (samochodów, przyczep itp.). 
- Podnoszony ciężar musi być zabezpieczony przed poruszaniem się (za pomocą klina itp.). 



- Nie należy przeciążać podnośnika. Upewnij się, czy masa ładunku nie przekracza maksymalnej 
dopuszczalnej masy podnośnika. Niebezpieczeństwo uszkodzenia podnośnika i ładunku. 
- Maksymalna ilość podniesień, ze względu na wytwarzane ciepło, wynosi jedno podniesienie 
(rozpoczęcie) na pięć minut. 
- Podnośnika używaj tylko na twardej i płaskiej powierzchni. 
- Wokół podnoszonego ładunku w czasie pracy nie mogą znajdować się osoby postronne. 
- Zwróć szczególną uwagę na równomierne rozłożenie masy ładunku. 
- Sprawdź poziom oleju! 
- Podnośnik wyposażony jest w koła, które ułatwiają obsługę za pomocą dźwigni. Ta sama dźwignia 
umożliwia podnoszenie i opuszczanie ładunku. 
- W wypadku wycieku oleju można używać zwykłego oleju hydraulicznego. 
- Użytkownik może wymieniać jedynie części dostarczone lub zatwierdzone przez producenta 
podnośnika. 
Użytkowanie sprzeczne z przeznaczeniem 
- Zabrania się pracy na elementach, dla których podnośnik nie jest odpowiedni. 
- Zabrania się używania podnośnika na pochyłych lub niestabilnych powierzchniach. 
- Zabrania się podnoszenia samochodów o nieznanej masie oraz cięższych od dopuszczalnej masy 
podnośnika. 
- Zabrania się podnoszenia samochodów, w których znajdują się osoby, ładunki lub inne formy 
obciążeń. 
- Podnośnik wyposażony jest w koła umożliwiające jego przemieszczanie się. Zabrania się 
przemieszczania podnośnika pod obciążeniem. 
- Zabrania się pracy pod ładunkiem znajdującym się na podnośniku! Zawsze zabezpieczaj ładunek 
solidnymi wspornikami o odpowiednich rozmiarach. 
- Zabrania się używania jakichkolwiek części niezatwierdzonych przez producenta. 
- Zabrania się spawania którejkolwiek części urządzenia. 
- W razie wykrycia usterki, nie wolno dalej użytkować urządzenia i należy zapewnić jego naprawę. 
 
OPIS 

 
 
 
 



MONTAŻ  
Przed wyrzuceniem opakowania, sprawdź czy w środku nie pozostała żadna część. Jeśli tak, wyjmij ją i 
zamontuj. Jeśli urządzenie jest wyposażone w ściśnięte sprężyny, należy użyć odpowiedniego 
urządzenia by zwolnić je powoli, w bezpieczny sposób. 
 
- Połącz ze sobą dwie rury rękojeści obrotowej i zabezpiecz dołączoną śrubą. 
- Zamontuj rękojeść do gniazda podnośnika i zablokuj ŚRUBĄ RĘKOJEŚCI - śruby tej nie dokręca się do 
końca, rękojeść powinna swobodnie się obracać. 
 
OBSŁUGA 
Podnoszenie 
- Przekręć rękojeść obrotową do oporu w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara. 
- Zacznij pompować. 
UWAGA: Jeżeli ładunek został podniesiony na odpowiednią wysokość należy go zabezpieczyć 
odpowiednimi podporami.  
 
Opuszczanie 
- Przekręć rękojeść obrotową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
- Należy kontrolować obracanie rękojeści i zwracać uwagę aby ramię podnośnika nie opadało zbyt 
szybko. 
 
Uzupełnianie płynu hydraulicznego (oleju): 
Przed rozpoczęciem uzupełniania lub wymiany płynu oczyść miejsca wokół korków wlewu, otworów 
i korków spustowych szmatką. W ten sposób zapobiegniesz dostaniu się zanieczyszczeń do maszyny, 
jej uszkodzeniu lub przedwczesnemu zużyciu. 
- Odkręć KOREK WLEWU OLEJU. 
- Wlej olej (SAE10/95 - lub inny olej hydrauliczny) używając lejka i zakręć korek wlewu oleju.  
UWAGA: Nie wolno odkręcać ŚRUBY ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA. 
 
Odpowietrzanie 
- Otwórz zawór odpowietrzający używając rękojeści obrotowej w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. 
- Naciśnij rękojeść szybko i do oporu cztery razy. Zapewni to wyparcie powietrza, które przedostało się 
do układu hydraulicznego podczas transportu. 
- Zamknij zawór odpowietrzający używając rękojeści obrotowej w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara. 
- Jeśli ramię podnosi się podczas pompowania, oznacza to, że podnośnik jest gotowy do użycia. 
- W przeciwnym razie powtórz powyższą procedurę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA MOŻLIWYCH BŁĘDÓW I ICH ROZWIĄZAŃ 
 

BŁĘDY 

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA 
Nie 
podnosi 
ładunku 

Podnosi 
ładunek 
ale 
opada 

Nie 
podnosi 
ładunku 

Słabe 
podnoszenie 
 

Nie 
podnosi 
do pełnej 
wysokości 

Rękojeść unosi się 
samoczynnie 
kiedy podnośnik 
jest obciążony 

X      

Zawór odpowietrzający nie 
został do końca zamknięty. 
Przekręć rękojeść obrotową 
do oporu w kierunku ruchu 
wskazówek zegara. 

X   X X X 
W układzie hydraulicznym 
zalega powietrze. 
Odpowietrz układ 
hydrauliczny. 

X X  X X  Zbyt niski poziom oleju. 
Uzupełnij olej. 

  X    
Zbiornik oleju jest 
przepełniony. Upuść trochę 
oleju. 

X X  X   
Układ hydrauliczny nie 
działa. Oddać urządzenie do 
serwisu. 

 
DANE TECHNICZNE 
Udźwig: 
Maksymalny wznios: 
Wysokość podjazdowa: 
Typ oleju: 

3 t 
135mm 
500mm 
SAE10/95 (lub inny olej hydrauliczny) 

 
Zgodnie z odpowiednimi przepisami uszczelki są uznawane za materiały eksploatacyjne, które nie są 
objęte gwarancją. 
 
Szczegółowy opis użytkowania tego urządzenia nie jest zawarty w tej instrukcji obsługi, ponieważ 
producent / dystrybutor przyjmuje, iż użytkownik jest osobą doświadczoną w pracach podobnego 
typu. Ponadto, zgodnie z odpowiednimi przepisami, niniejsze urządzenie uważane jest za narzędzie 
powszechnego użytku dostępne w handlu ogólnym. Jeśli użytkownik nie jest zapoznany z 
użytkowaniem tego urządzenia, zalecamy poszukanie więcej informacji na temat użytkowania tego 
urządzenia w odpowiednim urzędzie zajmującym się bezpieczeństwem pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEMAT 

 
 
 

 



DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

My, firma Vander, jako importer, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt: 
 
Typ urządzenia: Podnośnik hydrauliczny 
 
Nazwa urządzenia: VHJ705 
 
Odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych:  
 
DIN76024:1984 
PrEN1494:1994 
 
zgodnie z wymaganiami dyrektyw:  
 
2006/42/WE 
 
Badanie na rynek WE zostało przeprowadzone przez:  
 
Jiangsu TUV Product Service Ltd. Shanghai Branch  
No. 88, Heng Tong Road, Shanghai 200070, P.R. China  
Numer raportu: 70.706.09.019.05-00 
 
Dokumentacja techniczna przechowywana jest w siedzibie firmy Vander: 
Vander, ul. Krakowska 156a, 35-506 Rzeszów 
 

Osoby odpowiedzialne za skompletowanie dokumentacji technicznej 
 oraz sporządzenia deklaracji w imieniu producenta         

                 

 
Wiktor Zając 

specjalista d/s eksportu 

 
Michał Schabowski 

specjalista d/s importu 
 
MIEJSCE ORAZ DATA WYDANIA:  Rzeszów, 10.10.2012 r. 
 


