GEBRUIKSAANWIJZING
ELEKTRISCHE AUTO KRIK
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Lees voor gebruik van de krik om veiligheidsredenen deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
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Model: Q-QID-1.5
Spanning: 12 VDC ±1 V
Stroom bij vollast: 11A
Vermogen: 80 W
Beveiliging: 15A
Werkhoogte: van 11,5 cm tot 34 cm
Nettogewicht: 3.91 kg
Nennlast: 990 kg
Geluid:55dB(A)
Bedrijfswerking: S3-20% (10 min), (2 min bedrijf onder vollast, 8 min ruststand)
Onderstaande grafiek geeft de belasting aan.
De vermelde nominale lading mag niet worden overschreden..

Grafiek van het hefgewicht
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TOEPASSING
1. De elektrische autokrik is alleen voor personen auto’s motorhomes en
caravans geschikt.

GEBIED WAARBINNEN DE KRIK FUNCTIONEERD
1. De elektrische krik is te gebruiken tot een hoogte van 1000 m NAP. En
bij een Temperatuur van -20 °C und +50 °C. Gebruik de krik niet in de
nabijheid van grondwerken, magnetische velden of explosieven.
2. Gebruik de krik het liefst bij daglicht. Zorg bij duisternis voor voldoende
verlichting.
GARANTIE
1 jaar
WERKWIJZE:
LET OP:
• Houd u zich steeds aan de gebruiks aanwijzing
• Gebruik de krik volgens S3-20%.
• In geval van nood altijd de stekker uit het contact nemen.
1. Zet het voertuig op een zo vlak en schoon mogelijke ondergrond. De
schuinte mag niet meer als 6° bedragen.
2. Start de motor en steek de stekker in de sigarettenaansteker van het
voertuig.
3. De krik moet ook op een zo vlak mogelijke ondergrond staan. Plaats de
krik onder het voertuig op de daarvoor aangegeven plaats (kijk bij de
instruktie van uw voertuig).
4. Druk het knopje „UP“ („Naar boven“), Overtuig u ervan dat de krik op de
juiste plaats onder het voertuig staat. Houdt de ,,UP” knop zolang
ingedrukt tot het voertuig de juiste hoogte heeft bereikt.
5. Bedien na afloop van de werkzaamheden het knopje „DOWN“ („Naar
beneden“), tot het voertuig weer op zijn wielen staat.
6. Houdt het knopje „DOWN“ ingedrukt tot de krik on zijn onderste stand is.
De krik zal automatisch uitschakelen.
WERKWIJZE

LET OP:
Het voertuig mag tijdens het gebruik van de krik niet bewogen worden.
Let op dat het heffen gemakkelijk verloopt!
Ⅵ. VEILIGHEIDSAANWIJZING
De volgende aanwijzingen zijn voor uw veiligheid:
1. Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing zodat u met de krik vertrouwd bent
voordat u deze gaat gebruiken.
2. Overschreidt niet de max nenn belasting.
3. Zet de krik onder het voertuig altijd op een schone en vlakke ondergrond.
4. Houd bij het tillen van het voertuig een veilige afstand.
5. Zonder speciale voorzieningen is het verboden de max belasting te
overschreiden
6. De electromotor van de krik is niet geschikt voor continu werking.
7. Neem in noodgeval direct de stekker uit.
8. De krik mag niet gebruikt worden om personen te heffen.
Ⅶ. ONDERHOUD
Reparatie en veranderingen aan de electrische krik mag alleen worden
uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met in acht neming van de
gebruiks- aanwijzing.
1. Smeer de schroefspindel regelmatig in met vet.
2. Sla de krik op in een schone droge omgeving.
3. Het is verboden, Veranderingen aan te brengen, die de veiligheid kan
beïnvloeden.
Ⅷ. OPSLAG
4. Sla de krik op bij Temperaturen tussen 0 °C und 70 °C. De
Luchtvochtigheid mag niet meer dan 70 % bedragen.
5. Bij transport altijd de krik volledig indraaien.
6. Sla de krik dusdanig op dat het geen gevaar kan opleveren en date er
geen vocht kan binnendringen .
Toebehoren:
• 3 Zekeringen, 15 A
• 1 Klem voor Autoaccu
• Handbediening T-handel

Ⅸ. STORINGEN
Storing
De krik beweegt niet of
kan de auto niet
omhoog brengen

Mogelijke oorzaak
A. Overbelast

Oplossing
A.
Verminder
de
belasting.
B. Sigarettenaansteker B. Kijk de sigaretten
levert geen stroom
aansteker na en let er
op dat de stekker goed
is aangedrukt.
C. Defekte Zekering
C. Verwissel de zekering

LET OP:
1. Let er op dat het Type plaatje en de sticker met veiligheids
aanwijzing onbeschadigd is.
2. Vermijd verkeerd gebruik van de krik (zie Afb. 1), om letsel te
voorkomen.
3. Als de krik, in omhoog gebrachte toestand, uit zou vallen, dan
kan men met de bijgeleverde T-handel de krik laten zakken
(zie Afb. 2).
4. De leverancier neemt geen verantwoording indien de krik op
onjuiste of ondeskundige wijze wordt gebruikt. De krik is
bestemd voor het opkrikken van personen auto’s.

(Afb.1)

Draai de T handel tegen de klok in om de krik te laten zakken indien geen
stroomvoorziening meer aanwezig is.

(Afb.2)

•

Recycling

Dit product moet, indien onherstelbaar, op de juiste wijze via gescheiden afval
worden ingeleverd.

Schakel schema
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Bediening
Schroef
Aandrijving
Krik
Schroef spindel
Bodemplaat
Stekker voor in de sigarettenaansteker
Elektromotor
Microswitch
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