
Q-TECH  Inštrukcie k stojanu  

STOJAN NA MOTOCYKEL PREDNÝ/ZADNÝ Q-TECH 
 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre produktu Q-Tech. Produkt je vyrobený vysokým štandardom a pri dodržiavní týchto 

pokynov a správnej údržbe Vám zaručí dlhoročnú bezporuchovú prevádzku.  

Dôležité: prečítjte si pozorne tieto pokyny, dbajte na bezpečnostné prevádzkové požiadavky, varovania 

a upozornenia. Produkt používajte správne a starostlivo na účel, na aký je určený. V opačnom prípade môže dôjsť 

k poškodeniu a/alebo úrazu a záruka bude neplatná. Tieto pokyny starostlivo uchovajte pre ďalšie použitie.  

  

 

 

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

1.1 Úvod 

Ľahko a rýchlo zdvíha a stabilizuje prednú alebo zadnú časť motocykla. 

 

2. ÚVOD A ŠPECIFIKÁCIA 

Varovanie! Pred použitím sa uistite, že na predných vidliciach, kapotáži ani na zadnom konci motocykla nie je 

nič, čo by poškodilo stojan. 

Udržiavajte stojan v dobrom a čistom stave, aby ste dosiahli najlepší a najbezpečnejší výkon. 

Umiestnite stojan a motocykel na vhodné miesto. Udržujte plochu čistú a upratanú a bez akýchkoľvek nesúvisiacich 

materiálov a zabezpečte dostatočné osvetlenie. Tiež sa uistite, že podlaha/zem je dostatočne rovná a dostatočne 

pevná (pokiaľ možno betón), aby uniesla hmotnosť stojana a motocykla.  

NEMONTUJTE stojan na makadam, pretože povrch môže byť nestabilný. 

Pri umiestňovaní motocykla na stojan udržiavajte správnu rovnováhu a postavenie, nepribližujte sa a noste nekĺzavú 

obuv.  

Uistite sa, že podlaha nie je klzká. 

Neoprávnené osoby a deti držte mimo pracovného priestoru. 

Nepoužívajte stojan na účel, na ktorý nie je určený. 

Stojan nepoužívajte ak je poškodený. 

Nepoužívajte stojan, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo intoxikačných liekov. 

Nedovoľte obsluhovať stojan nezaškoleným osobám. 

Na stojane nevykonávajte žiadne úpravy. 

Pred odstránením motocykla zo stojana sa uistite, že okolo motocykla nie sú žiadne prekážky alebo osoby. 

Ruky a prsty držte ďalej od pohybujúcich sa častí. 

Nepoužívajte stojan, ak časti chýbajú alebo sú poškodené. 

Nikdy sa nepokúšajte prepravovať náklad na stojane. 



Ak sa stojan nepoužíva, skladujte ho na bezpečnom, suchom a bezpečnom mieste pre deti.  

DÔLEŽITÉ: POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD 

POZNÁMKA - POUŽÍVAJTE STOJAN SPRÁVNE A NA ÚČEL, NA KTORÝ JE URČENÝ. NESPRÁVNOSŤ MÔŽE 

SPÔSOBIŤ POŠKODENIE VECI, PORANENIE ALEBO ZRUŠIŤ ZÁRUKU. POKYNY PRE BUDÚCE POUŽÍVANIE 

BEZPEČNE UCHOVAJTE. 

2.2 Špecifikácie 

 Výška: 33 cm 

 Šírka: 46 cm 

 Dĺžka: 71 cm 

 Nosnosť: 320 kg 

 Hmotnosť: 5 kg 

Uvedený stojan môže fungovať ako predný stojan alebo zadný stojan, sada obsahuje univerzálne adaptéry, pre 

zdvihnutie ako prednej, tak aj zadnej vidlice, nastaviteľná šírka uchytenia. Stojan má robustnú a pevnú konštrukciu, 

rám z oceľových trubkových profilov s priemerom 32 mm a dvojité kolieska. 

 

3.  MONTÁŽNE POKYNY 

3.1 Stojan pred prvým použitím vyžaduje minimálnu montáž 

3.1.1 Pripojte dva bočné rámy k rámu hlavnej rukoväte pomocou matice, skrutky a dvoch podložiek pre každú stranu.  

3.1.2 Na dlhú skrutku nasaďte vymedzovaciu rúrku, následne na ňu nasaďte koliesko, vložte do otvoru v bočnom 

ráme, nasaďte ďalšiu vymedzovaciu rúrku, koliesko a koniec skrutky zaistite pomocou matice. Tento postup zopakujte 

aj na druhej strane bočného rámu.  

3.1.3 Držiak pomocou závlačky upevnite do konca bočného rámu. Tento postup zopakujte aj na druhej strane. 

Balenie obsahuje 

• hlavná rukoväť 1ks 

• bočný rám 2ks 

• kolieska 4ks 

• matica 4ks 

• skrutka dlhá 2ks 

• skrutka krátka 2ks 

• vymedzovacia rúrka 4ks 

• objímka 4ks 

• držiak 2ks  

 

 

 

 

4. PREVÁDZKOVÉ POKYNY 

Poznámka: Ak sa tento stojan používa na zdvíhanie prednej časti motocykla, musí sa používať v spojení 

s vhodným zadným stojanom, ak sa tento stojan používa na zdvíhanie zadnej časti motocykla, musí sa 

používať v spojení s vhodným predným stojanom, aby sa zabezpečila úplná stabilita.  

PREDNÉ PODOPRETIE 

Aj keď stojan môže obsluhovať jedna osoba, odporúčame vyhľadať pomoc druhej osoby.  

4.1 Umiestnenie motocykla na stojan 

POZNÁMKA: Predtým, ako začnete, skontrolujte, či sú podpery správne umiestnené. 



4.1.1 Stojan umiestnite priamo pod prednú vidlicu, tak aby bol stojan vycentrovaný na stred. Pokračujte v zatlačení na 

rukoväť stojana tak, aby podpery začali zdvíhať prednú časť motocykla. Zaistite, aby oba kolíky boli správne 

umiestnené v ramenách vidlíc a aby podpery nič neprivrzli.  

Ak je všetko v poriadku, pokračujte v tlačení rukoväti stojana až kým rukoväť nedosiahne zem. Keď sa rukoväť priblíži 

k zemi, dávajte pozor, pretože na ňu bude tlačiť hmotnosť motocykla. 

4.1.2 Pred odchodom skontrolujte, či je motocykel na stojane stabilný. 

4.2 Demontáž stojana 

4.2.1 Pomaly a plynule zdvihnite rukoväť stojana smerom nahor, pričom zaistite, aby bol motocykel stále stabilný. 

Pokračujte v zdvíhaní rukoväte stojana a keď podpery opustia vidlice, stojan vytiahnite spod motocykla.  

ZADNÉ PODOPRETIE (výkyvné rameno)  

Odporúčame vyhľadať pomoc druhej osoby 

4.3 Umiestnenie motocykla na stojan  

4.3.1 Stojan umiestnite priamo pod zadné výkyvné rameno, tak aby bol stojan vycentrovaný na stred. Pokračujte 

v zatlačení na rukoväť stojana tak, aby podpery začali zdvíhať zadnú časť motocykla. Zaistite, aby oba kolíky boli 

správne umiestnené v ramenách vidlíc a aby podpery nič neprivrzli.  

Ak je všetko v poriadku, pokračujte v tlačení rukoväti stojana až kým rukoväť nedosiahne zem. Keď sa rukoväť priblíži 

k zemi, dávajte pozor, pretože na ňu bude tlačiť hmotnosť motocykla. 

4.3.2 Pred odchodom skontrolujte, či je motocykel na stojane stabilný. 

4.4 Demontáž stojana  

4.4.1 Pomaly a plynule zdvihnite rukoväť stojana smerom nahor, pričom zaistite, aby bol motocykel stále stabilný. 

Pokračujte v zdvíhaní rukoväte stojana a keď podpery opustia výkyvné rameno, stojan vytiahnite spod motocykla. 

5.1 Ak stojan nepoužívate, uložte ho na bezpečné, suché a bezpečné miesto pre deti 

5.2 Udržujte stojan čistý a zotrite akýkoľvek olej alebo mastnotu 

5.3 Pred každým použitím skontrolujte všetky diely, ak je niektorá časť stojana poškodená, odstavte ju 

z prevádzky a podniknite potrebné kroky na odstránenie problému.  

 

  

Ochrana životného prostredia 

 

Namiesto toho, aby ste ich zlikvidovali ako odpad, recyklujte nežiadúce materiály. Všetky nástroje, príslušenstvo 

a obaly by sa mali triediť, odoberať na recyklačné stredisko a zneškodniť spôsobom, ktorý je kompatibilný so životným 

prostredím. Keď sa výrobok stane úplne nepoužiteľný a vyžaduje likvidáciu, vypustite všetky tekutiny (ak sa používajú) 

do schválených nádob a zlikvidujte výrobok a tekutiny podľa miestnych predpisov.  

 

Poznámka: Našou stratégiou je produkty neustále vylepšovať a z toho dôvodu si vyhradzujeme právo meniť údaje, špecifikácie 
a súčiastky bez predchádzajúceho oznámenia. 

Dôležité: Za nesprávne použitie produktu nepreberáme žiadnu zodpovednosť.  

Výrobca: Q-TECH, ČR 

Dovozca a predajca pre SR: ZE-TEC, s.r.o., Moškovec 39, 038 44  Moškovec, servis@mxsport.sk, www.mxsport.sk 
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http://www.mxsport.sk/

