
OPKLODSNINGSBUKKE

MODEL
2TON.HN6123
3TON.HN5524
6TON.HN5523

ADVARSEL
Læs og forstå alle advarsler og instruktioner i manualen før brug.

Manglende overholdelse af disse advarsler kan resultere i skade på produkt og/eller personskade.

Må ikke overstige nominel kapacitet pr. buk.

Belast kun bukkene i midten af holderen.

Begge bukke skal være indstillet til samme højde og i låst tilstand under brug.

Brug kun bukken på plan og jævn overflade. De skal stå på stabilt underlag.

Sørg for at placere bukkene som anvist i køretøjets manual.

Forsøg ikke at løfte hele køretøjet. Benyt kun 2 bukke pr. køretøj.

Sørg for at lasten er stabil før du går ind under køretøjet. Skub ikke til køretøjet.

Sørg for at nedjustere højden i et langsomt tempo.

Kravl ikke under køretøjet samtidig med at bukken sættes på plads eller justeres i højden.

Det er ejerens ansvar at vedligeholde produktet, advarselsskilte og manual.

Sørg for at benytte en stopklods og sørg for at parkeringsbremse er tilsluttet.

Før hvert brug skal bukkene kontrolleres for defektheder. Kontrollér om der er revnede svejsninger, 
bøjet/beskadiget metal og/eller løse/manglende dele.Brug ikke bukkene hvis ovenstående findes 
ved inspektion.

Øjeblikkelig inspektion skal foretages hvis produktet menes at have været udsat for en unormal 
belastning eller stød.

Du må ikke ændre eller reparerer dette produkt, med mindre yderligere instruktion angiver at gøre 
det, eller at en autoriseret medarbejder giver instruktioner om nødvendige reparationer.

Forhandleren fraskriver sig ethvert ansvar for personskade/produktskade, som følge af misbrug 
af dette produkt, som er advaret om i denne manual, karton label, advarselsskilte eller evt. andre 
advarsler, som kan være inkluderet med dette produkt.

MAKS. BELASTNING PR.BUK
MODEL NO. TON LBS KG

6123 2 4,000 1,818
5524 3 6,000 2,727
5523 6 12,000 5,454

MANUAL

Overbelast aldrig dette produkt. Overskrid aldrig de anbefalede maks. belastninger.

BESKRIVELSE:
Disse bukke er designet og beregnet som midlertidig støtte til køretøjer.

EJER-ANSVAR:
Det er ejerens ansvar, at kunne bruge og vedligeholde dette produkt.

Denne manual og alle advarsler skal læses og forstås af ejeren før brug.

SAMLING FØR BRUG (SE FIG. A):
(1) Installer skralde i base med “tænderne” mod låsen.
(2) Bøj “tappen” for at bevare skralden i basen.
(3) Smør bevægelige dele med olie.
(4) Hæv og sænk derefter bukkene i hver “tand”, for at kontrollere, at 
      funktionerne er normale. Bukkene må ikke bruges hvis funktionerne ikke 
      er normale.

OPERATION:
Før hvert brug kontrolleres om der er skader/slitage, som giver anledning til unormal brug. 
Konstateres der fejl må bukkene ikke bruges.

Hæv køretøjet til den ønskede højde. Sørg for at bruge en stopklods til hjulene der ikke er løftet. 
Sørg for at bremsen er tilsluttet.

Placer bukkene som anvist I køretøjets manual. Kravl ikke under køretøjet imens bukkene 
indstilles/justeres.

Sørg for at bukkene er låst i samme højdeindstilling før brug.

Sænk køretøjet i langsomt tempo.

Sørg for at køretøjet er stabilt.
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