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Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pročtěte si prosím, před použitím tuto uži-
vatelskou příručku. Návod k použití uchovejte pro případ dalšího použití.

Technické údaje
Maximální zvedací kapacita: 2 tuny
Zvedací rozsah:   min. 135 mm, max. 330 mm
Rozměry:   450 x 195 x 135 mm

Hlavní součástky
1) Zvedací patka
2) Madlo pro přenášení
3) Krycí destička
4) Rukojeť zvedací páky
5) Stabilizační kolečka
6) Manipulační kolečka

Zvláštní bezpečnostní pokyny
Hydraulický hever musí být používán pouze pro zvedání, nikoliv jako podpěra. Předtím, 
než na zvednutém vozidle začnete provádět jakékoliv úkony, musíte pod něj správně 
umístit podpěru! 
Přetížení hydraulického heveru může mít za následek zranění či škodu na majetku!
Tento výrobek nepoužívejte pro zvedání nákladu, který je těžší než maximální uvedená 
zvedací zátěž. 
Hydraulický hever je možné používat pouze na pevném a vyrovnaném podkladu, který 
není nakloněný. 
Zvedací patku umístěte na optimální místo. Pokud je těžiště nerovnoměrně rozděleno, 
můžete tím poškodit hydraulický hever, nebo z tohoto důvodu může náklad spadnout.

Před prvním použitím
Páku (4) vsuňte do otvoru na zvedacím mechanismu a otočte dokud nezapadne. Aby se 
zabránilo úniku hydraulického oleje, je regulační ventil během výroby uzavřen. Odstraňte 
krycí destičku (3) a otáčením proti směru hodinových ručiček ventil otevřete o cca 1 mm. 
6 krát zapumpujte madlem a natlačte olej do hydraulického heveru.

Používání
U auta zařaďte rychlost (první, či u automatické převodovky pozice P) a zatáhněte za ruční 
brzdu. Umístěte hydraulický hever pod automobil a ujistěte se, že se zvedací patka nachá-
zí pod místem vyznačeném pro zvednutí vozidla.
Umístěte hever na rovnou a pevnou plochu a ujistěte se, že je hever i automobil ve stabilní 
pozici. Otočte ventil ve směru hodinových ručiček, dokud není plně uzavřen (pozor na 
přílišné utažení). 

1

2

3

6
5

4

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz



Do určeného otvoru vsuňte madlo a opakovaně začněte pumpovat. Zvedací patka se 
začne zvedat a nadzvedne automobil. Předtím, než na vozidle začnete provádět jakékoliv 
úkony, umístěte pod něj (podpěru). 
Pomalým otáčením ventilu ve směru  proti směru hodinových ručiček snižte výšku heveru.  
Hever vysuňte a během provádění úkonů na automobilu ho odsuňte na stranu.
Až budete potřebovat automobil spustit na zem, umístěte hydraulický hever pod vyznače-
né místo pro zvednutí automobilu. 
Pumpujte hever do té doby, než budete moct odstranit podpěru. Otočte ventil  
ve směru hodinových ručiček a spusťte automobil na zem. 
Čím více je ventil otevřen, tím rychleji se vozidlo bude vracet zpět na zem. Zabraňte příliš 
rychlému dosednutí automobilu. 

Kontrola hydraulického oleje
Umístěte zvedací patku do nejnižší polohy a odstraňte krycí destičku. Z otvoru pro dopl-
ňování oleje odstraňte víko a hever držte ve svislé poloze, při čemž páka bude otočena 
dolů. Hladina oleje by měla dosahovat ke spodní hraně otvoru pro naplnění. Pokud je 
nižší, doplňte čistým a novým hydraulickým olejem. Znovu umístěte víko a krycí destičku.

Odvzdušnění
Otočením závitu 1-2 krát otevřete odvzdušňovací ventil a odstraňte víko z otvoru pro do-
plnění oleje. Abyste systém odvzdušnili, několikrát rychle zapumpujte madlem. Na otvor 
umístěte víko a krycí destičku a znova uzavřete odvzdušňovací ventil. 

Čištění a údržba
V případě potřeby je možné hydraulický hever otřít navlhčeným hadříkem s trochou mycí-
ho prostředku. 
K čištění nepoužívejte agresivní, abrazivní či korozní čistící prostředky – mohli byste po-
škodit jednotlivé součástky.
Olej a mastné nečistoty můžete odstranit benzínem a podobnými prostředky.
Všechny součástky pravidelně promazávejte olejem ve spreji či lehkým mazivem. Před 
každým použitím kontrolujte hladinu hydraulického oleje. Před uskladněním musí být 
zvedací patice umístěna v nejnižší poloze.

Řešení problémů
Hydraulický hever nezvedá: 
Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje dle návodu v uživatelské příručce. Otevřete 
odvzdušňovací ventil a 5-6 krát zapumpujte madlem. Ventil utáhněte a postup opakujte. 
Zkontrolujte, že je ventil čistý a dostatečně utěsněný. Pokud není, je nutné jej vyměnit. 
Zvedací patici není možné umístit do nejnižší polohy: 
Vyčistěte a promažte všechny pohyblivé součástky. Zkontrolujte, zda je odvzdušňovací 
ventil otevřen.
Hydraulickým heverem není možné zvednout náklad do 2 tun:
Otevřete odvzdušňovací ventil a 5-6 krát zapumpujte madlem. Ventil utěsněte a opakujte 
postup. Pokud výše uvedené postupy nepomohou, hydraulický hever musí být podroben 
kontrole a v případě potřeby opraven a utorizovaným servisem.
Servisní centrum
Poznámka: V případě jakýchkoliv dotazů a požadavků, uvádějte vždy modelové číslo vaše-
ho výrobku. Modelové číslo výrobku najdete na první straně této uživatelské příručky a na 
štítku, který naleznete na výrobku.
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Kontaktujte servisní centrum pro případy
Řešení problémů s funkcí výrobku
Potřeby náhradních dílů
Pracovní doba servisního střediska je každý pracovní den od 07:00 do 15:00
Tel: 387020573 (570)
E-mail: reklamace@tvproducts.cz
Prohlášení o shodě s normou
Tímto prohlašujeme, že výrobek HYDRAULICKÝ HEVER 79050 (TA820012) 2 t byl vyroben 
dle předpisů a norem stanovených v dokumentech: EN 1494/A1:2008
V souladu s předpisy uvedenými ve směrnici 2006/42/EC Směrnice Evropského parlamen-
tu a Rady o strojních zařízeních. CE 2014.

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla 
neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou 
přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a 
napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí 

a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti 
si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci 
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní od-
dělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. 
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 

podléhajících běžnému opotřebení … )
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhod-

ným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, ne-

vhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poško-
zení při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. 
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné 
tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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