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VEILIGHEID SEGURANÇA BEZPIECZEŃSTWO 

Om de veiligheid van de 
bediening te behouden, 
moet u ervoor zorgen dat 
u deze instructieboek 
LEZEN en begrijpen 
VOORDAT u deze 
apparatuur gebruikt. 

Para manter a segurança da 
operação, certifique-se de ler 
e entender este manual de 
instruções ANTES de operar 
este equipamento. 
 
 

Aby zachować 
bezpieczeństwo pracy, 
należy przeczytać i 
zrozumieć niniejszą 
instrukcję obsługi PRZED 
uruchomieniem urządzenia. 

 



 

2 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 VOORZORGSMAATREGELEN 
& WAARSCHUWING 

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I 
OSTRZEŻENIE 

5 

2 VERVOER TRANSPORTE TRANSPORT 9 
3 OPSLAG ARMAZENAMENTO PRZECHOWYWANIE 9 
4 CONTROLEREN VERIFICA CZEK 10 
5 LEGENDE LENDA LEGENDA 10 
6 OPGERICHT CONFIGURAÇÃO USTAWIAĆ 11 
7 INSPECTIE VOOR DE 

INWERKING 
INSPECÇÃO PRÉ-OPERACIONAL KONTROLA PRZED 

OBSŁUGI 
13 

8 VERHOGING EN DALEN ELEVANDO E ABAIXANDO PODNOSZENIE I 
OBNIŻANIE 

14 

9 NOODSTOPKNOP, 
HANDMATIG 

BOTÃO DE PARADA DE 
EMERGÊNCIA, MANUALMENTE 

PRZYCISK STOPU 
AWARYJNEGO, 
RĘCZNIE 

16 

10 DEMONTAGE DESMONTAGEM DEMONTAŻ 17 
11 GEWONE EXAMENS EXAME ORDINÁRIO ZWYKŁE EGZAMINY 18 
12 BIJLAGE APÊNDICE DODATEK 19 
13 TEKENINGEN VERVANGEN 

DEEL 
DESENHOS DA PEÇA DE 
REPOSIÇÃO 

RYSUNKI CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH 

20 



 

3 

WAARSCHUWINGSSYMBOOL SÍMBOLO DE ADVERTÊNCIA OSTRZEŻENIE SYMBOL 
Om de bedieningsveiligheid van deze machine 
te behouden, moet de gebruiker de 
meegeleverde waarschuwingen in deze 
handleiding aandachtig lezen om zeker te zijn 
van uw persoonlijke veiligheid en om de 
apparatuur zelf tegen beschadiging te 
beschermen. De waarschuwingen in de 
apparatuur worden aangegeven door de 
veiligheidsmarkeringen. De individuele 
veiligheidsmarkeringen zijn als volgt. 

Para manter a segurança da operação desta 
máquina, o usuário deve ler os cuidados 
incluídos neste manual com muito cuidado 
para garantir sua segurança pessoal e para 
proteger o próprio equipamento contra 
danos. As precauções no equipamento serão 
indicadas pelas marcas de segurança. As 
marcas de segurança individuais são as 
seguintes. 

Aby zachować bezpieczeństwo pracy maszyny, 
użytkownik powinien bardzo uważnie przeczytać 
zawarte w tej instrukcji uwagi, aby upewnić się o 
swoim bezpieczeństwie osobistym i chronić 
urządzenie przed uszkodzeniem. Przestrogi w 
sprzęcie będą oznaczone znakami 
bezpieczeństwa. Indywidualne znaki 
bezpieczeństwa są następujące. 

 
 SYMBOL WAARSCHUWING AVISO WARNING 

1 

 

 
Danger Electric Shock 

Gevaar voor elektrische 
schokken. Perigo de choque elétrico. Electric Shock Danger. 

2 

 

 
Danger of Belt Drive 

Gevaar voor ledematen en / of 
kleding getrokken in de machine. 
Raak dit gedeelte tijdens het 
gebruik van de machine niet aan. 

Perigo de membros e / ou 
roupas puxadas para 
dentro da máquina. Não 
toque nesta área durante 
a operação da máquina. 

Danger of limbs and/or clothing 
drawn into the machine. Do not 
touch this area during operation of 
the machine. 
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Don't Touch In operation 

Waarschuwing voor gevaar van 
handletsel. 
Raak dit gedeelte tijdens het 
gebruik van de machine niet aan. 

Advertência para o perigo 
de ferimento na mão. 
Não toque nesta área 
durante a operação da 
máquina. 

Warning for Danger of Hand Injury. 
Do not touch this area during 
operation of the machine. 
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Emergency Stop Push Button 

Noodstop-drukknop. 
Druk op deze knop wanneer het 
gevaar zich voordoet. De 
machine stopt onmiddellijk. 

Botão de parada de 
emergência. 
Quando o perigo ocorrer, 
pressione este botão. A 
máquina irá parar 
imediatamente. 

Emergency Stop Push Button. 
When the danger occurs, press 
this button. The machine will stop 
immediately. 

 
Controleer uw machine op deze 
waarschuwingssymbolen en zorg ervoor dat ze 
zichtbaar en leesbaar blijven. 
 
Het niet opvolgen van de instructies en 
veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstige 
materiële schade, ernstig persoonlijk letsel en / 
of overlijden. 
 
Als de waarschuwingssymbolen zijn 
beschadigd of van de machine zijn gekomen, 
moet u ervoor zorgen dat ze onmiddellijk 
worden vervangen. 

Por favor, verifique a sua máquina para estes 
símbolos de aviso e verifique se eles são 
visíveis e claramente legíveis. 
 
O não cumprimento das instruções e 
consequências de segurança pode resultar em 
sérios danos ao equipamento, ferimentos 
graves e / ou morte. 
 
Se os símbolos de aviso tiverem sido 
danificados ou saírem da máquina, eles serão 
substituídos imediatamente. 

Sprawdź maszynę pod kątem tych symboli 
ostrzegawczych i upewnij się, że są one 
widoczne i czytelne. 
 
Nieprzestrzeganie instrukcji i konsekwencje dla 
bezpieczeństwa mogą spowodować poważne 
uszkodzenie urządzenia, poważne obrażenia 
ciała i / lub śmierć. 
 
Jeśli symbole ostrzegawcze zostały 
uszkodzone lub odpadły z maszyny, zostaną 
natychmiast wymienione. 
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Als er een voorwaarde is voor het opstijgen of 
beschadigen, zorg er dan voor dat deze in één 
keer wordt gewijzigd. 
 
Gekwalificeerd personeel 
Alleen het personeel mag deze apparatuur 
installeren en gebruiken. 
Het gekwalificeerde personeel is bevoegd om 
de machine te verplaatsen, te installeren en te 
bedienen. 
 
Correct gebruik 
Deze apparatuur kan worden gebruikt in de 
specificatielijst van deze index. Deze 
apparatuur kan veilig en veilig worden 
gebruikt. 
 
Verantwoordelijkheidsverklaring 
Om het te begrijpen, moeten we ons bewust 
zijn van de verschillen. We kunnen dus niet 
garanderen dat we aan alle normen voldoen. 
Ondertussen, de informatie in deze 
handleiding, zullen we het samen met u doen. 
Elke suggestie om het te verbeteren zal zeer 
welkom zijn. 

Se houver alguma condição de decolagem ou 
dano, assegure-se de alterá-la 
imediatamente. 
 
Pessoal qualificado 
Somente os funcionários estão autorizados a 
instalar e usar este equipamento. 
O pessoal qualificado está autorizado a 
mover, instalar e operar o maquinário. 
 
Uso Correto 
Este equipamento pode ser usado na lista de 
especificações deste índice. Este 
equipamento pode ser usado com segurança 
e segurança. 
 
Declaração de Responsabilidade 
Para compreendê-lo, precisamos estar 
cientes das diferenças. Assim, não podemos 
garantir o cumprimento dos padrões para 
todos eles. Enquanto isso, as informações 
contidas neste manual, faremos isso com 
você. Qualquer sugestão para melhorá-lo será 
muito bem vinda. 

Jeśli jest jakikolwiek warunek startu lub 
uszkodzenia, upewnij się, że zmienisz go od 
razu. 
 
Wykwalifikowany personel 
Tylko wykwalifikowany personel może 
instalować i używać tego sprzętu. 
Wykwalifikowany personel jest uprawniony do 
przemieszczania, instalowania i obsługiwania 
maszyn zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i 
standardu bezpieczeństwa. 
 
Prawidłowe użycie 
Sprzęt ten może być używany wyłącznie 
metodami opisanymi na Liście specyfikacji 
tego indeksu. To urządzenie może być 
obsługiwane poprawnie i bezpiecznie tylko 
pod ostrożną i prawidłową obsługą i 
konserwacją. 
 
Oświadczenie o odpowiedzialności 
W celu uzgodnienia sprzętu i oprogramowania 
wyjaśnionego w tym podręczniku, dokładnie 
sprawdziliśmy treść tego podręcznika, ale nie 
jest możliwe zrozumienie wszystkich różnic. 
Dlatego nie możemy zagwarantować, że 
spełnimy standardy dla wszystkich z nich. 
Tymczasem informacje zawarte w tym 
podręczniku, będziemy je okresowo badać i 
stale dodawać i weryfikować niezbędne 
informacje. Wszelkie sugestie, aby ją 
poprawić, będą bardzo mile widziane. 
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We worden zeer gewaardeerd voor uw 
adoptie van CM-serie draagbare lifter. Ons 
bedrijf is het team aangedrongen op hoge 
kwaliteit en uitstekende technologie om allerlei 
professionele apparatuur te produceren om de 
klanten te helpen om hoge winsten en 
producten van hoge kwaliteit te creëren. 
 
 
1. Telescopische mast: opgebouwd uit 
warmtebehandeld, geëxtrudeerd aluminium, 
compact, veiligheid, sterkte en 
betrouwbaarheid. 
2. Set-up zonder gereedschap: de LEGS kan 
binnen enkele seconden worden vrijgegeven 
of uitgeklapt. 
3. Telescopische benen: veelzijdig en traploos 
instelbaar, beschikbaar op oneffen 
ondergrond, bijvoorbeeld een trap. 
4. Elektrische afstandsbediening met 
variabele snelheidsschakelaar, het kan 
worden gebruikt in een zachte start. 
5. Noodstopknop: druk op de knop om direct 
omhoog of omlaag te gaan. 
6. De automatische 
overbelastingsonderbreker is uitgerust om 
laden met overgewicht te voorkomen. 
7. Niveau: Voorzie het niveau in de cilinder om 
te zorgen voor de juiste opstelling. 
8. CM-520H1 uitgerust met wartel / slot met 
break caster, maakt het gemakkelijk om naar 
de volgende werkpositie te gaan. 

Somos muito apreciados pela sua adoção da 
Série CM ou Levantador Portátil. Nossa 
empresa é a equipe insistiu em alta qualidade 
e excelente tecnologia para fabricar todos os 
tipos de equipamentos profissionais para 
ajudar a criar lucros elevados e produtos de 
alta qualidade. 
 
 
1. Mastro Telescópico: construído a partir de 
alumínio extrudado tratado termicamente, 
compacto, segurança, resistência e 
confiabilidade. 
2. Configuração sem ferramentas: as LEGS 
podem ser liberadas ou desdobradas em 
segundos. 
3. Pernas telescópicas: versáteis e 
infinitamente ajustáveis, disponíveis em 
terreno irregular, por exemplo, escadas. 
4. Controle remoto elétrico com interruptor de 
velocidade variável, pode ser usado em soft 
start. 
5. Botão de parada de emergência: pressione 
o botão para parar de subir ou descer 
imediatamente. 
6. O disjuntor de sobrecarga automático está 
equipado para evitar ou sobrecarregar o 
carregamento. 
7. Nível: equipar com o nível dentro do cilindro 
para garantir a configuração adequada. 
8. O CM-520H1 equipado com giro / trava 
com rodízio de freio facilita a movimentação 
para a próxima posição de trabalho. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za przyjęcie serii 
CM lub przenośnego podnośnika. Nasza firma 
jest zespołem, który nalegał na wysoką jakość 
i doskonałą technologię do produkcji 
wszelkiego rodzaju profesjonalnego sprzętu, 
aby pomóc w osiągnięciu wysokich zysków i 
wysokiej jakości produktów. 
 
 
1. Maszt teleskopowy: zbudowany z 
ulepszonego cieplnie, wytłaczanego 
aluminium, kompaktowy, bezpieczny, 
wytrzymały i niezawodny. 
2. Ustawianie bez narzędzi: Nogi mogą być 
zwalniane lub składane w ciągu kilku sekund. 
3. Nogi teleskopowe: Uniwersalna i 
bezstopniowa regulacja, dostępna w 
nierównym terenie, na przykład w klatce 
schodowej. 
4. Elektryczny pilot zdalnego sterowania ze 
zmiennym przełącznikiem prędkości, może 
być stosowany w łagodnym rozruchu. 
5. Przycisk zatrzymania awaryjnego: naciśnij 
przycisk natychmiast, aby zatrzymać 
podnoszenie lub opuszczanie. 
6. Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy 
jest wyposażony w sposób zapobiegający 
obciążeniu lub nadmiernemu obciążeniu. 
7. Poziom: wyposażyć w Poziom w cylindrze, 
aby zapewnić prawidłowe ustawienie. 
8. CM-520H1 wyposażony w blokadę / 
blokadę z kółkiem, ułatwia przejście do 
następnej pozycji roboczej. 
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1.VOORZORGSMAATREGELEN & 
WAARSCHUWING 

1.PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS 1. OŚWIADCZENIA I OSTRZEŻENIA 

gevaren 
Dit instructieboek zal op alle locaties 
beschikbaar zijn. 
HET NIET VOLGEN VAN DE INSTRUCTIES 
EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN KAN 
RESULTEREN IN DE DOOD, ERNSTIG 
LETSEL EN SCHADE AAN EIGENDOMMEN. 
 
1. Gebruik deze apparatuur NIET als een 
ladder of opstapje. 
 
2. Ga NIET onder de draagbare lifter staan 
terwijl deze omhoog of omhoog gaat. 
 
3. Gebruik GEEN Portable Lifter met een 
versleten, gerafelde, geknikte of beschadigde 
staalkabel. 
 
4. Houd de draagbare lifter altijd uit de buurt 
van de hoogspanningsdraden. 
 
5. Verplaats de draagbare lifter NIET terwijl 
deze in de opgeheven positie staat. 
 
6. Gebruik de draagbare lifter NIET op een 
bewegend oppervlak. 
 
7. Overschrijd NIET het laadvermogen van de 
draagbare lifter. 
 
8. HANDHAAF een minimale veilige afstand 
van de draagbare lifter en mensen. 
 
9. Raak de machine NIET aan als deze in 
contact komt met elektrische draden. 
 
10. Gebruik van een verkeerde voeding zal de 
efficiëntie en schade aan de machine 
verminderen. 
 
11. Grijp tijdens het gebruik niet de 
voedingskabel of staalkabel. 
 
12. Houd uw handen uit de buurt van de 
vouwpoten van de draagbare lifter en ander 
mogelijk knelpunt. 

perigos 
Este livro de instruções deve estar disponível 
em todos os locais. 
O NÃO OBSERVÂNCIA DAS INSTRUÇÕES 
E REGRAS DE SEGURANÇA PODE 
RESULTAR EM MORTE, LESÕES GRAVES 
E DANOS À PROPRIEDADE. 
 
1. NÃO use este equipamento como escada 
ou degrau. 
 
2. NÃO fique sob o elevador portátil 
enquanto estiver levantando ou levantando. 
 
3. NÃO utilize o Portable Lifter com um cabo 
de aço desgastado, desgastado, dobrado ou 
danificado. 
 
4. Mantenha sempre o Portable Lifter 
afastado dos fios elétricos de alta tensão. 
 
5. NÃO mova o elevador portátil enquanto 
ele estiver na posição levantada. 
 
6. NÃO use o elevador portátil em uma 
superfície móvel. 
 
7. NÃO exceda a capacidade de carga do 
elevador portátil. 
 
8. MANTENHA uma distância mínima de 
segurança do Portable Lifter e das pessoas. 
 
9. NÃO toque na máquina se entrar em 
contato com fios elétricos. 
 
10. O uso de uma fonte de alimentação 
incorreta reduzirá a eficiência e os danos à 
máquina. 
 
11. Não pegue no cabo de alimentação 
elétrica ou no cabo de aço quando estiver em 
uso. 
 
12. Mantenha as mãos afastadas das pernas 
dobráveis do Portable Lifter e de outros 
potenciais pontos de aperto. 

ZAGROŻENIA 
Niniejszą instrukcję należy umieścić w łatwo 
dostępnym miejscu dla wszystkich 
użytkowników. 
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i 
instrukcji może spowodować śmierć, poważne 
obrażenia lub uszkodzenia mienia. 
 
1. NIE używaj tego sprzętu do życia ludzi lub 
drabiny lub kroku. 
 
2. Nie stawaj pod lub pozwolić osoba stanąć 
pod Portable Lifter podczas jego podnoszenia 
lub podniesiona. 
 
3. Nie używaj przenośny podnośnik z lekko 
uszkodzone, postrzępiony, załamany lub 
uszkodzonego przewodu stalowego. 
 
4. Zawsze trzymaj przenośny podnośnik z dala 
od przewodów elektrycznych wysokiego 
napięcia. 
 
5. NIE przenoś przenośnego podnośnika, gdy 
znajduje się on w podniesionej pozycji. 
 
6. NIE używaj przenośnego podnośnika na 
ruchomej powierzchni lub w pojeździe. 
 
7. NIE przekraczaj nośności przenośnego 
podnośnika. 
 
8. utrzymać minimalną bezpieczną odległość 3 
metrów pomiędzy przenośnym Lifter i ludzi. 
 
9. Nie wolno dotykać urządzenia, jeśli wejdzie 
w kontakt z przewodami elektrycznymi. 
 
10. Użycie niewłaściwego zasilacza spowoduje 
zmniejszenie wydajności i spowodować 
nieprawidłowe operacje i uszkodzenia 
maszyny. 
 
11. Nie podnoś przewodu zasilającego. 
 
12. Trzymaj ręce z dala od składanych nóżek 
przenośnego podnośnika i innych 
potencjalnych punktów zaciskających. 
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1. Laat de lading NIET zakken tenzij het 
gebied eronder vrij is van personeel en 
obstakels. 
 
2. Plaats GEEN ladder of steiger tegen enig 
deel van dit toestel. 
 
3. Geen ongeoefend of niet-geautoriseerd 
personeel om de machine te bedienen. Een 
goede training en instructie is nodig om 
veilige operaties te behouden. 
 
4. Demonteer en deel dit apparaat NIET uit. 
Neem contact op met de distributeur voor 
hulp. 
 
5. Gebruik of bedien de draagbare lifter NIET 
voor handelingen buiten de aanbevolen 
specificaties in dit instructieboek. 
 
6. GEBRUIK alleen goedgekeurde 
gereedschappen op deze machine. Het 
gebruik van gereedschap dat niet is 
goedgekeurd, kan de draagbare lifter 
beschadigen en gevaar veroorzaken. 
 
7. DRUK op de NOODSTOPKNOP en 
SCHAKEL de voeding UIT als zich tijdens 
het gebruik problemen voordoen. Stop 
onmiddellijk met het gebruik van de machine 
en neem contact op met een erkende 
reparateur. 
 

1. NÃO abaixe a carga esteja livre de pessoal 
e obstruções. 
 
2. NÃO coloque escadas ou andaimes contra 
qualquer parte desta unidade. 
 
3. Nenhum pessoal não treinado ou não 
autorizado para operar a máquina. 
Treinamento e instrução adequados são 
necessários para manter operações seguras. 
 
4. NÃO desmonte e faça parte desta 
unidade. Entre em contato com o distribuidor 
para obter assistência. 
 
5. NÃO utilize ou opere o elevador portátil 
para operações. 
 
6. USE apenas ferramentas aprovadas nesta 
máquina. O levantador portátil e causa 
perigo. 
 
7. PRESSIONE o BOTÃO DE PARADA DE 
EMERGÊNCIA e DESLIGUE a fonte de 
alimentação se ocorrerem problemas durante 
a operação. Pare de usar a máquina 
imediatamente e entre em contato com um 
reparador autorizado. 

1. NIE obniżaj ładunku bez personelu i przeszkód. 
 
2. NIE umieszczaj drabiny ani rusztowania na 
żadnej części tego urządzenia. 
 
3. Nie przeszkolony lub nieuprawniony personel 
obsługujący maszynę. Odpowiednie szkolenie i 
instruktaż są potrzebne do utrzymania 
bezpiecznych operacji. 
 
4. NIE rozbieraj i nie rozłączaj tego urządzenia. 
Skontaktuj się z dystrybutorem, aby uzyskać 
pomoc. 
 
5. NIE używaj przenośnika podnośnikowego ani 
nie obsługuj go podczas operacji. 
 
6. UŻYWAJ tylko zatwierdzonych narzędzi na tym 
komputerze. Przenośny podnośnik i powoduje 
niebezpieczeństwo. 
 
7. NACIŚNIJ PRZYCISK ZATRZYMANIA 
AWARYJNEGO i WYŁĄCZ zasilanie, jeśli 
wystąpią problemy podczas pracy. Przestań 
korzystać z urządzenia natychmiast i skontaktuj się 
z autoryzowanym warsztatem. 
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GEVAARLIJK WERKENDE 
OMGEVING GEVAREN 
1. Gebruik de draagbare tillift NIET in regen, 
vochtige of natte grond, vanwege het risico 
van een elektrische schok. 
2. NIET in de nabijheid van pertroleum-
producten, gas of olie werken. Voorkom 
vetvorming in de motor om te voorkomen dat 
de motor verbrandt. 
3. Dek de motor NIET af om elektrische 
schokken te voorkomen. Steek geen metalen 
voorwerpen in de ontluchting terwijl de motor 
draait. 
 
4. Houd de werkruimte en de omgeving 
schoon en opgeruimd. Werken in een vuile of 
donkere omgeving kan een ongeluk 
veroorzaken. 
5. Gebruik de machine NIET op een 
onstabiel oppervlak. De machine moet 
tijdens gebruik stabiel en gebalanceerd zijn. 
6. Gebruik de machine NIET bij krachtige of 
windstoten. 
7. Als de laadobjecten overmatig zwaar of 
groot zijn, verlaagt dit de balans van de 
machine. Dus als de meting te groot is, moet 
deze in het midden van het platform blijven. 
8. Controleer voor gebruik het werkgebied op 
drop-offs, gaten, hobbels, vuil, onstabiele of 
gladde oppervlakken of andere condities. 

RISCOS DE TRABALHO PERIGOSOS 
PERIGOS 
1. NÃO opere o Elevador Portátil na chuva, 
umidade ou terra molhada, devido ao risco de 
choque elétrico. 
2. NÃO opere próximo a produtos derivados do 
petróleo, gás ou óleo. Evite a formação de 
graxa dentro do motor para evitar a queima do 
motor. 
3. NÃO cubra o motor para evitar choque 
elétrico. Não insira objetos metálicos na 
ventilação enquanto o motor estiver 
funcionando. 
 
4. Mantenha o espaço de trabalho e o 
ambiente limpo e arrumado. Trabalhar em 
ambientes sujos ou escuros pode causar um 
acidente. 
5. NÃO opere a máquina em qualquer 
superfície instável. A máquina deve ser 
mantida estável e equilibrada quando estiver 
em uso. 
6. NÃO opere a máquina em ventos fortes ou 
tempestuosos. 
7. Se os objetos de carregamento estiverem 
acima ou abaixo do peso, isso reduzirá o 
equilíbrio da máquina. Assim, se a medição for 
muito grande, deve permanecer no centro da 
plataforma. 
8. Antes de utilizar, verifique a área de trabalho 
quanto a quedas, buracos, solavancos, 
detritos, superfícies instáveis ou escorregadias 
ou quaisquer outras condições. 

NIEBEZPIECZNE ZAGROŻENIA 
ROBOCZE 

1. NIE obsługiwać przenośnego podnośnika w 
deszczu, na wilgotnym lub mokrym podłożu, 
ze względu na ryzyko porażenia prądem. 

2. NIE URUCHAMIAĆ w pobliżu produktów 
zawierających pertrolony, gazu lub oleju, 
ponieważ silnik może spowodować wybuch. 
Zapobiegać gromadzeniu się tłuszczu 
wewnątrz silnika, aby zapobiec spalaniu 
silnika. 

3. NIE WOLNO zasłaniać otworu 
wentylacyjnego silnika, ponieważ jest to 
niezbędne do chłodzenia silnika, aby uniknąć 
porażenia prądem elektrycznym. Nie wkładaj 
żadnych metalowych przedmiotów do otworu 
wentylacyjnego podczas biegu. 

 

4. Utrzymuj przestrzeń roboczą i otoczenie w 
czystości i porządku. Praca w brudnym lub 
ciemnym otoczeniu może spowodować 
wypadek. 

5. NIE używaj urządzenia na niestabilnej 
powierzchni. Podczas użytkowania maszyna 
musi być stabilna i wyważona. 

6. NIE WOLNO obsługiwać maszyny silnymi lub 
porywistymi wiatrami. 

7. Jeśli przedmioty ładunkowe są zbyt ciężkie 
lub duże, zmniejszy to równowagę maszyny, 
tak jak maszyna działająca pod silnymi 
wiatrami. Tak więc, jeśli pomiar jest zbyt 
duży, musi utrzymywać obciążenie w środku 
platformy. 

8. Przed użyciem sprawdzić obszar roboczy 
pod kątem zrzutu, dziur, wybojów, gruzu, 
niestabilnych lub śliskich powierzchni lub 
innych możliwych niebezpiecznych 
warunków. 
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VERKEERD GEBRUIK VAN 
ELEKTRISCHE KABELGEVALLEN 
1. Grijp NIET de stroomkabel, of trek hem niet 
uit een stopcontact terwijl de motor draait. Dit 
voorkomt kortsluiting van de motor. 
 
2. Houd de stroomkabel uit de buurt van 
scherpe of hete voorwerpen. 
 
3. Stop onmiddellijk met het gebruik als de 
stroomkabel beschadigd is. Laat de kabel 
repareren of vervangen voordat u de 
draagbare lifter opnieuw gebruikt. 
CONTROLEREN VOOR GEBRUIK 
4. Zorg ervoor dat de poten vast zijn bevestigd. 
 
5. Zorg ervoor dat de draagbare lifter zich op 
een veilige werkplek bevindt. 
 
6. Zorg ervoor dat het laadobject in het midden 
van het platform wordt geplaatst. 
7. De draagbare lifter is uitgerust met Level 
Device. (Uitzondering Model CM-270H1). 
Controleren of het in de staat van nivellering is 
voordat het wordt opgetild. 
 
8. Zorg dat de staalkabel is 
A): niet gedragen of gerafeld. 
B): niet ontspoord en niet gevangen in 
obstakels. 
C): niet verslaafd aan abnormale voorwerpen 
die ongewone wrijving veroorzaken of de 
mogelijkheid van ontsporing. 
 
9. Zorg ervoor dat de handmatige handgreep 
NIET in de handmatige as is geïnstalleerd. 
 
10. Zorg ervoor dat de voeding de juiste 
spanning heeft voordat u de machine aansluit. 
 
11. Controleer het werkgebied op obstakels 
boven het hoofd of andere mogelijke gevaren 

USO INCORRETO DE RISCOS DE 
CABOS ELÉTRICOS 
1. NÃO pegue no cabo eléctrico nem retire-o 
da corrente enquanto o motor estiver a 
funcionar. Isso evitará um curto-circuito no 
motor. 
 
2. Mantenha o cabo elétrico longe de objetos 
afiados ou quentes. 
 
3. Se o cabo elétrico estiver danificado, pare 
de usá-lo imediatamente. O cabo deve ser 
reparado ou substituído antes de operar o 
Portable Lifter novamente. 
VERIFICANDO ANTES DE LEVANTAR 
4. Assegure-se de que as pernas estejam 
fixas. 
 
5. Assegure-se de que o Levantador Portátil 
esteja em uma área de trabalho de 
segurança. 
 
6. Certifique-se de que o objeto de carga seja 
colocado no centro da plataforma. 
7. O elevador portátil está equipado com 
dispositivo de nível. (Modelo de Exceção CM-
270H1). Verificar se está na condição ou 
nivelamento antes de subir. 
 
8. Assegure-se de que o cabo de aço esteja 
A): não usado ou desgastado. 
B): não descarrilou e não pegou em 
obstruções. 
C): não enganchado por objetos anormais 
que são fricção incomum ou possibilidade de 
descarrilamento. 
 
9. Certifique-se de que o manípulo manual 
NÃO esteja instalado no eixo manual. 
 
10. Certifique-se de que a fonte de 
alimentação esteja correta antes de conectar 
a máquina. 
 
11. Verifique a área de trabalho quanto a 
obstruções aéreas ou outros possíveis riscos 

NIEPRAWIDŁOWE ZASTOSOWANIE 
ZAGROŻEŃ ELEKTRYCZNYCH KABLI 
1. NIE chwytaj za kabel elektryczny ani nie 
wyciągaj go z zasilania podczas pracy silnika. 
Pozwoli to uniknąć zwarcia silnika. 
 
2. Trzymaj kabel elektryczny z dala od ostrych 
lub gorących przedmiotów. 
 
3. Jeśli kabel elektryczny jest uszkodzony, 
natychmiast przestań go używać. Przed 
naprawieniem przenośnego podnośnika należy 
naprawić lub wymienić kabel. 
KONTROLA PRZED PODNIESIENIEM 
4. Upewnij się, że nogi są przymocowane. 
 
5. Upewnij się, że przenośny podnośnik 
znajduje się w obszarze roboczym 
bezpieczeństwa. 
 
6. Upewnij się, że obiekt ładujący znajduje się 
na środku platformy. 
7. Przenośny podnośnik jest wyposażony w 
urządzenie poziomu. (Model wyjątku CM-
270H1). Sprawdzanie, czy jest w stanie lub 
poziomowanie przed podniesieniem. 
 
8. Upewnij się, że kabel stalowy jest 
A): nie zużyte lub postrzępione. 
B): nie wykoleił się i nie utknął w przeszkodach. 
C): nie są zaczepione przez nienormalne 
przedmioty o nietypowym tarciu lub możliwości 
wykolejenia. 
 
9. Upewnij się, że uchwyt ręczny NIE jest 
zainstalowany w wale ręcznym. 
 
10. Przed podłączeniem urządzenia upewnij 
się, że napięcie zasilania jest prawidłowe. 
 
11. Sprawdź obszar roboczy pod kątem 
przeszkód lub innych potencjalnych zagrożeń 
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2. HET TRANSPORT VAN DE 
DRAAGBARE LIFTER 

2. TRANSPORTE DO LIFTER 
PORTÁTIL 

2. TRANSPORT PRZENOŚNIKA 
PRZENOŚNEGO 

1. De uitvoer van de doos en vervolgens het 
juiste transport naar de plaats van levering. 
 
2. Gooi de machine niet tijdens het 
transporteren. Ga bij het opstapelen naar de 
doos. 
 
3. Als dit apparaat niet werkt, bewaar het dan 
op de juiste plaats. Zie voor de 
opslagvoorwaarde de paragraaf Opslag in 
deze handleiding. 

1. A exportação da caixa, e depois adoptar o 
transporte adequado para o local de entrega. 
 
2. Não jogue a máquina durante o transporte. 
Quando empilhando, por favor vá para a 
caixa. 
 
3. Se esta máquina não está funcionando, 
por favor, mantenha-a no lugar certo. Quanto 
à condição de armazenamento, consulte o 
parágrafo Armazenamento neste manual. 

1. Dostawa eksportowa przenośnych 
podnośników jest używana w mocnym 
opakowaniu i umieszczana w standardowym 
opakowaniu kartonowym, a następnie przyjmuje 
właściwy sposób transportu w celu dostarczenia 
wyznaczonego miejsca. 

 
2. Nie wyrzucaj maszyny ciężko ani nie kładź 
ciężkich przedmiotów na maszynie podczas 
transportu. Podczas układania należy 
postępować zgodnie ze wskazanymi numerami 
palowania zaznaczonymi w kartonie. 

 
3. Jeśli urządzenie nie będzie działać szybko, 
należy je przechowywać w odpowiednim 
miejscu. Co do warunków przechowywania, 
zapoznaj się z paragrafem Pamięć w tej 
instrukcji. 

 
3. OPSLAG 3. ARMAZENAMENTO 3. PRZECHOWYWANIE 
1.De draagbare lifter moet op een vlakke 
ondergrond worden opgeslagen. Plaats GEEN 
zware voorwerpen op het apparaat. Als u 
stapelt, dient u deze te hanteren volgens de 
instructies op de buitenverpakking. 
 
2.De draagbare lifter moet worden opgeslagen 
in een ruimte zonder trillingen of het risico dat 
de machine wordt aangereden of beschadigd. 
 
3.Alle reserveonderdelen moeten bij het 
apparaat worden bewaard. 
 
4. Kinderen mogen geen toegang hebben tot 
het gebied waar de draagbare lifter is 
opgeslagen. 
 
5. Beperkte tijd voor opslag: tijdens de levering 
van de draagbare lifter is zorgvuldig 
beschermd. Om te voorkomen dat het metaal 
gaat roesten of onderdelen die kapot gaan 
tijdens transport of opslag, raden we aan het 
apparaat slechts maximaal één jaar vóór 
gebruik te bewaren. Als het plan is om langer 
dan een jaar te worden bewaard, moeten 
speciale behandelingen worden uitgevoerd. 

1. O elevador portátil deve ser armazenado 
em uma superfície plana. NÃO coloque 
objetos pesados sobre ele. Se 
empilhamento, por favor, manipulá-lo de 
acordo com as instruções na embalagem 
exterior. 
 
2. O elevador portátil deve ser armazenado 
em uma área sem vibração ou risco de ser 
derrubado ou danificado. 
 
3. Todas as peças de reposição devem ser 
armazenadas com a unidade. 
 
4. As crianças não devem ter acesso à área 
onde o Portable Lifter está armazenado. 
 
5. Tempo Limite para Armazenamento: 
Durante a entrega do Elevador Portátil é 
cuidadosamente protegido. Para evitar a 
ferrugem do metal ou qualquer peça 
defeituosa durante o transporte ou 
armazenamento, sugerimos que a unidade 
seja usada apenas por um ano antes do uso. 
Se for planejada por mais de um ano, devem 
ser realizados tratamentos especiais. 

1. Przenośny podnośnik należy przechowywać 
na płaskiej powierzchni. NIE umieszczaj na nim 
ciężkich przedmiotów. Przy układaniu należy 
postępować zgodnie z instrukcjami na 
opakowaniu zewnętrznym. 
 
2. Przenośny podnośnik musi być 
przechowywany w miejscu, w którym nie ma 
wibracji lub istnieje ryzyko, że zostanie uderzony 
lub uszkodzony. 
 
3. Wszystkie części zamienne należy 
przechowywać razem z urządzeniem. 
 
4. Dzieci nie powinny mieć dostępu do obszaru, 
w którym znajduje się przenośny podnośnik. 
 
5. Limitowany czas przechowywania: Podczas 
dostawy przenośnego podnośnika jest on 
dokładnie chroniony. Aby uniknąć rdzewienia 
metalu lub jakichkolwiek części uszkodzonych 
podczas transportu lub przechowywania, 
sugerujemy, że urządzenie powinno być używane 
tylko przez rok przed użyciem. Jeśli planowane 
jest więcej niż jeden rok, należy podjąć specjalne 
leczenie. 
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4. CONTROLEER 4. VERIFIQUE 4.SPRAWDŹ 
Een strikte machinefunctie en de 
bediening van een draagbare lifter. 
Controleer bij ontvangst op de volgende 
procedures. 
 
1. Controleren of het modelnummer is 
correct. Het controleren van het 
typeplaatje, het modelnummer en de 
motorspecificatie is correct. 
 
2. Controleren of er schade is opgetreden 
tijdens het transport. 
 
3. Controleer of alle benodigde 
gereedschappen zijn meegeleverd. 
 
4. Plaats alle reserveonderdelen op een 
veilige plaats. 
 
5. Noteer de resultaten van de werking 
van de cheque. 

Uma função estrita de maquinário e o controle 
de um elevador portátil. Após o recebimento, 
por favor, verifique de acordo com os 
procedimentos a seguir. 
 
1. Verificar se o modelo não. está correto. 
Verificar a placa de identificação, o número do 
modelo e a especificação do motor estão 
corretos. 
 
2. Verificar se algum dano ocorreu durante o 
transporte. 
 
3. Verifique todas as ferramentas necessárias 
foram incluídas. 
 
4. Coloque todas as peças de reposição em 
um local seguro. 
 
5. Registre os resultados do trabalho de 
verificação. 

Dokładny test działania maszyny i kontrola 
jakości są poprzedzające dostawę przenośnego 
podnośnika. Po otrzymaniu proszę sprawdzić 
zgodnie z poniższą procedurą. 
 
1. Sprawdzenie, czy model nie jest poprawny. 
Sprawdzanie tabliczki znamionowej, numeru 
modelu i specyfikacji silnika są prawidłowe. 
 
2. Sprawdzenie, czy podczas transportu 
wystąpiły jakiekolwiek uszkodzenia. 
 
3. Sprawdź wszystkie niezbędne narzędzia. 
 
4. Umieść wszystkie części zapasowe w 
bezpiecznym miejscu. 
 
5. Zapisz wyniki kontroli roboczej. 

5.LEGEND 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATFORM 
PLATAFORMA 
PLATFORMA 

GIETEN 
CASTING 

ODLEW 
TELESCOPING MAST 
MASTRO 
MASZT 
 

STALEN DRAAD 
CABO DE AÇO 
STALOWY DRUT MOTOR EN VERSNELLINGSBAK 

MOTOR E CAIXA DE ENGRENAGENS 
SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW 

BEEN 
PERNA 
NOGA 
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6. INSTELLEN 6. CONFIGURAR 6. USTAWIENIA 

 
1. Haal de op de mast gemonteerde 
 riem af. 
2. Draai de schroef van de Slide Ring los 
en gebruik de LEGS. 
3. Draai de schroef van de Slide Ring 
vast. 

1. Retire o cinto montado no mastro. 
2. Desaperte o parafuso do anel deslizante e 
gaste as pernas. 
3. Aperte o parafuso do anel deslizante. 

1. Zdejmij pasek zamocowany na maszcie. 
2. Poluzuj śrubę prowadnika i rozprostuj nogi. 
3. Dokręć śrubę pierścienia ślizgowego. 

 

 

4.Schuif de TRIGGER zoals 
getoond door uw hand om de 
telescopische been eruit te 
schuiven. (Alleen Model CM-
340H1, CM-520H1 hebben deze 
functie.) 4 BENEN uitstrekken tot 
de grond bereikt is. 

4.Escolha o gatilho como mostrado 
pela sua mão para deslizar a perna 
telescópica para fora. (Somente os 
modelos CM-340H1, CM-520H1 
têm essa função.) Estendendo 4 
pernas até alcançar o solo. 

4. Ściśnij TRIGGER, jak pokazano 
ręką, aby wysunąć wysuwaną 
lunetę. (Tylko model CM-340H1, 
CM-520H1 ma tę funkcję.) 
Przedłużanie 4 NOGI aż do ziemi. 

 

5.Model CM-340H1, CM-520H1 
uitgerust met het NIVEAU, zorg 
ervoor dat het apparaat in niveau 
staat. 
 

5.Modelo CM-340H1, CM-520H1 
equipado com o NÍVEL, verifique se 
a máquina está configurada em 
status nivelado. 

5. Model CM-340H1, CM-520H1 
wyposażony w POZIOM, upewnij 
się, że maszyna jest ustawiona na 
poziomie. 

 

6. Model CM-340H1, CM-520H1 
uitgerust met de telescoopvoeten. 
Je kunt het op een trap gebruiken 
zoals getoond. 
* ZORG ERVOOR DAT DEZE IS 
INGESTELD IN DE 
NIVEAUSTATUS. 

6.Modelo CM-340H1, CM-520H1 
equipado com os pés do telescópio. 
Você pode usá-lo no caminho da 
escada, como mostrado. 
* CERTIFIQUE-SE DE 
CONFIGURAR NO NÍVEL DE 
STATUS. 

6. Model CM-340H1, CM-520H1 
wyposażony w nóżki teleskopowe. 
Możesz go używać na schodach, jak 
pokazano. 
* UPEWNIJ SIĘ, ŻE USTAWI GO W 
STANU POZIOMU. 

 

7. Zet het platform aan en draai 
de schroef hieronder vast om het 
vast te maken. Doe de riem af en 
vouw het platform open. 

7.Coloque a plataforma e aperte o 
parafuso abaixo para fixá-lo. Tire o 
cinto e desdobre a plataforma. 

7.Włóż platformę i dokręć śrubę 
poniżej, aby ją zamocować. Zdejmij 
pasek i rozłóż platformę. 

 

8. OPTIONELE FUNCTIE: 
MODEL: CM-340H1 hebben een 
optionele functie om tegen de 
muur te werken. 

8. FUNÇÃO OPCIONAL: 
MODELO: CM-340H1 tem função 
opcional para trabalhar contra a 
parede. 

8. FUNKCJA OPCJONALNA: 
MODEL: CM-340H1 ma opcjonalną 
funkcję do pracy przy ścianie. 
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9. OPTIONELE FUNCTIE VOOR CM 520H1: 
CM-520H1 hebben een optionele functie voor 
werkzaamheden tegen de muur. 
Verschuif de pen van het voorste been om het 
hogere pengat te vergrendelen om tegen de 
muur te werken. 

9. FUNÇÃO OPCIONAL PARA CM 520H1: 
CM-520H1 tem função opcional para 
trabalhar contra a parede. 
Desloque o pino da quarta perna para 
travar o furo do pino superior para trabalhar 
contra a parede. 

9. FUNKCJA OPCJONALNA DLA CM 520H1: 
CM-520H1 ma opcjonalną funkcję do pracy 
przy ścianie. 
Przesunąć sworzeń z czwartej nogi, aby 
zablokować wyższy otwór na kołek do pracy 
przy ścianie. 

 

10. Transportwielen van CM-520H1, stel de 
transportwielen in als volgt op. 

10. Rodas de transporte de CM-520H1, 
configurar as rodas de transporte como 
segue instruções. 

10. Koła transportowe CM-520H1, Ustaw koła 
transportowe zgodnie z instrukcją. 
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7. Inspectie vóór gebruik 7. Inspeção pré-operação 7. Kontrola przed rozpoczęciem pracy 
1. Controleer voor gebruik 
1-1 Controleer voor het aansluiten of de 
spanning juist is. 
1-2 ALVORENS TE WORDEN OPGELOPEN, 
CONTROLEERT U ZELF DAT DE 
BEVESTIGDE HANDGREEP NIET IN 
HANDMATIGE SCHACHT IS GEPLAATST. 
1-3 ALVORENS TE GEBRUIKEN, ZORG 
ERVOOR DAT DE NOODSTOP-KNOP 
VOLLEDIG WORDT AANGEDREVEN ZOALS 
GETOOND, INDIEN NIET, DE MOTOR 
LOOPT, MAAR DE MAST KAN NIET 
WORDEN OPGEBOUWD, MAAR ALLEEN 
HANDMATIG GEBRUIK. 

1. Verifique antes da operação 
1-1 Antes de ligar, certifique-se de que a 
tensão está correta. 
1-2 ANTES DE LEVANTAR, CERTIFIQUE-SE 
DE QUE O PUNHO MANUAL ANEXO NÃO 
ESTÁ AFIXADO NO EIXO MANUAL. 
1-3 ANTES DE LEVANTAR, POR FAVOR, 
VERIFIQUE SE O BOTÃO DE PARADA DE 
EMERGÊNCIA ESTÁ COMPLETAMENTE 
PUXADO COMO MOSTRADO, SE NÃO, O 
MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO, MAS O 
MASTANTE NÃO PODE ESTAR 
LEVANTADO, COMO FUNCIONAR 
MANUALMENTE. 

1. Sprawdź przed uruchomieniem 
1-1 Przed podłączeniem upewnij się, że 
napięcie jest prawidłowe. 
1-2 ZANIM PODWYŻSZENIE, PROSZĘ 
UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRZYCISK MANUALNY 
NIE JEST USTAWIONY W WAŁKU 
RĘCZNYM. 
1-3 PRZED PODNOSZENIEM, PROSZĘ 
ZAPEWNIĆ CAŁKOWITĄ PRZYCISK 
WYŁĄCZANIA AWARYJNEGO CAŁKOWICIE 
PODJĘTY, JEŚLI NIE JEST SILNIK, ALE 
MASA NIE MOŻE BYĆ PODNOSZONA, 
TYLKO JAK DZIAŁA W RĘCZNYM RAZ. 

 

 
 
 

 

 
1-4 ALS DE NOODSTOP-KNOP NIET KAN WORDEN GETROKKEN, KUNT U DE TRIGGER 
VAN DE SCHAKELKAST LICHT MAKEN ALS ZACHT MET UW JUISTE HAND BEGINNEN EN 
DE NOODSTOP-KNOP EEN WEINIG BIT MET UW LINKERZIJDE AFLATEN, ZOALS 
GETOOND, DAN TREKT U HET UP. 
Dit is niet beschadigd, omdat de versnelling in de versnellingsbak is ingeschakeld. 
1-4 SE O BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA NÃO PODE SER RETIRADO, VOCÊ PODE 
PRESSIONAR O DISPARADOR DA CAIXA DE INTERRUPTOR LIGEIRAMENTE COMO 
SUAVE INICIAR COM SUA MÃO DIREITA E ENTREGAR O BOTÃO DE PARADA DE 
EMERGÊNCIA UM POUCO COM SUA MÃO ESQUERDA COMO MOSTRADO, ENTÃO 
PUXE-O ACIMA. 
Isso não está danificado, porque a engrenagem na caixa de engrenagens está engatada. 
1-4 JEŚLI PRZYCISK WYŁĄCZANIA AWARYJNEGO NIE MOŻE ZATRZYMAĆ, MOŻE CIŚNIĆ 
WYZWALACZ POKRĘTŁA WYŁĄCZNIE W MOCNYM URUCHOMIENIU O PRAWEJ STRONIE 
I SKRĘCAĆ PRZYCISK STOPU AWARYJNEGO MAKSYMALNIE WCIŚNIĘCIE LEWEJ RĘKI 
JAKO PRZYJEMNIE W GÓRĘ. 
Nie jest to uszkodzone, ponieważ włączone jest koło zębate w skrzyni biegów. 
 
 

JA!! RECHTS!! 
NOODSTOPKNOP IS VOLLEDIG 
INGERICHT 
 
SIM!! CERTO!! 
O BOTÃO DE PARADA DE 
EMERGÊNCIA ESTÁ COMPLETAMENTE 
PULADO 
 
TAK!! DOBRZE!! 
PRZYCISK STOPU AWARYJNEGO 
CAŁKOWICIE ZAPISANO 

 

 
2. Functietest 
2-1 De functie van Motor is normaal of niet. 
2-2 De functie van verhogen en verlagen is 
normaal of niet. 
2-3 Als Voeten uitgerust is met een telescoop, 
(MODEL CM-340H1, CM-520H1), test dan of 
dit normaal is of niet. 

2. Teste de Função 
2-1 A função do Motor é normal ou não. 
2-2 A função de aumentar e diminuir é 
normal ou não. 
2-3 Se os Pés estiverem equipados com 
telescópico, (MODELO CM-340H1, CM-
520H1), teste normal ou não. 

2. Test działania 
2-1 Funkcja silnika jest normalna lub nie. 
2-2 Funkcja podnoszenia i opuszczania jest 
normalna lub nie. 
2-3 Jeśli stopy są wyposażone w teleskop, 
(MODEL CM-340H1, CM-520H1), sprawdź, czy 
jest normalny, czy nie. 
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8. VERHOGING EN VERLAGING 8. AUMENTANDO E ABAIXANDO 8. PODNOSZENIE I OBNIŻANIE 

 
ALTIJD VOLGENS DE OP- EN NEERMARKERING ZOALS HIERBOVEN BOVEN OP DE HANDVATBESTAND IS GETOOND OM 
OP TE ZETTEN OF TE DALEN. 
SEMPRE, DE ACORDO COM A MARCA PARA CIMA E PARA BAIXO, COMO MOSTRADO ACIMA NA CAIXA DE ENGATE 
PARA AUMENTAR OU ABAIXAR A OPERAÇÃO. 
ZAWSZE ZAWSZE ZNAJDUJĄCY SIĘ W GÓRĘ W GÓRĘ I NA DÓŁ, JAKO PONIŻEJ POKAZANE NA PUDEŁKU UCHWYTU DO 
OPERACYJNEGO PODNOSZENIA LUB OBNIŻANIA. 
1.RAISING: Verschuif de HENDEL naar de 
markeringskant van de schakelkast en druk op 
de TRIGGER om te verhogen. 

1. RASCANDO: Desloque o lado da marca 
LEVER para UP da caixa de interruptores e 
pressione o TRIGGER para levantar. 

1.RAISING: Przesuń dźwignię do góry po 
stronie znacznika i naciśnij TRIGGER do 
podniesienia. 

2.LUISTEREN: schuif de HENDEL naar 
BENEDEN markeren kant van de schakelkast 
en druk op de TRIGGER om te verlagen. 

2.LOWING: Desloque o lado da marca 
LEVER para DOWN da caixa de distribuição 
epressione o botão TRIGGER para abaixar. 

2. OPUSZCZANIE: Przesuń DŹWIGNIĘ w 
GÓRĘ po prawej stronie pola przełącznika i 
naciśnij TRIGGER, aby obniżyć. 

3. De schakelaar is variabele 
snelheidsregeling, druk TRIGGER enigszins 
kan een zachte start zijn. Druk TRIGGER 
dieper in om sneller omhoog of omlaag te gaan 

3.The é controle de velocidade variável, 
imprensa TRIGGER ligeiramente pode ser 
começo macio Pressione TRIGGER mais 
profundamente para aumentar ou baixar mais 
rapidamente. 

3. Przełącznik jest regulacją zmiennej 
prędkości, naciśnij lekko TRIGGER może być 
łagodny start. Naciśnij głębiej TRIGGER, aby 
przyspieszyć podnoszenie lub opuszczanie. 

 
ZET DE HENDEL NA HET VOLLEDIGE DALEN OMHOOG OM HIERBOVEN OMHOOG GETOOND TE ZETTEN VAN DE HANDVAT. ALS je de 
LEVER niet naar SHIFT hebt geschakeld maar nog steeds werkt, zal het geluid van "Da, Da, Da" verschijnen, welk Anti-Revise-apparaat niet meer 
omhoog gaat. 
Volg het symbool "UP" of "DOWN" om te werken. 
DEPOIS DE ABAIXAR COMPLETAMENTE, FAÇA SUE PARA DESLOCAR A ALAVANCA PARA CIMA DA MARCA DA CAIXA DE MANÍPULO 
ANTES DE AUMENTAR. Se você não alterou a ALAVANCA para AUMENTE, mas ocorrerá aumentos de operação, ocorrerá o som de “Da, Da, 
Da” que o dispositivo Anti-Revise interromperá. 
Siga a marca do sinal “UP” ou “DOWN” para operar. 
PO PEŁNYM OPUSZCZENIU, ZREDUKUJ SIĘ PRZESUWANIE DŹWIGNI ZGODNIE Z UCHWYTEM PRZED RYZYKIEM. JEŚLI nie przesunąłeś 
DŹWIGNI w GÓRĘ, ale nadal działające podbicie, usłyszysz dźwięk "Da, Da, Da", którego urządzenie przestaje się podnosić. 
Postępuj zgodnie ze znakiem "UP" lub "DOWN" dla działania. 
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DE AUTOMATISCHE OVERBELASTBREKER BEGONNEN IS GELUID 
"DA DA DA DA", EN DE DRAAGBARE LIFTER ZAL OPNIEUW STOPPEN ALS DE MACHINE ECHTER NIET DE 
BOVENKANT IS. 
Controleer in dit geval eerst de LEVER. Als de HENDEL zich niet in de BOVEN-zij-positie bevindt, schuif hem dan naar de BOVEN zijde en de 
machine zal zakken. Houd nadat u hebt neergelaten de HENDEL aan de OP-kant en gebruik het heffen opnieuw. Of je kunt het ook 
handmatig gebruiken om het te laten zakken. 

 
HET IS ZEER BELANGRIJK OM ERVOOR TE ZORGEN ALS DE HENDEL VOOR DE OPHEFFING NAAR DE BOVENZIJDE 
WORDT GESCHAKELD. 
O DISJUNTOR DE SOBRECARGA AUTOMÁTICO COMEÇOU EM SOM COMO 
"DA. DA. DA. DA", E O LIFTER PORTÁTIL IRÁ PARAR DE LEVANTAR EM UMA VEZ MESMO A MÁQUINA NÃO É 
ALCANÇAR O TOPO. 

Nessa situação, verifique primeiro a ALAVANCA. Se a ALAVANCA não estiver na posição lateral PARA CIMA, mude para o lado PARA CIMA 
e a máquina irá abaixar. Depois de abaixado, mantenha a ALAVANCA no lado UP, e operando levantando mais uma vez. Ou você pode usar 
manualmente para operá-lo baixando também. 

 
É MUITO IMPORTANTE CERTIFICAR-SE DE QUE A ALAVANCA ESTEJA DESLIZADA PARA O LADO DE CIMA ANTES DE 
AUMENTAR. 
AUTOMATYCZNY PRZERWACZ PRZECIĄŻENIA ROZPOCZĘCIE SŁYSZY 
"DA. DA. DA. DA", I PRZENOŚNY LIFTER ZATRZYMUJE PODNOSZENIE NAWET JEDNAK MASZYNA NIE JEST NA 

GÓRZE. 
W tej sytuacji najpierw sprawdź DŹWIGNIĘ. Jeśli DŹWIGNIA nie znajduje się w pozycji UP, przesuń ją w stronę GÓRNĄ, a maszyna obniży 
się. Po obniżeniu trzymaj DŹWIGNIĘ po stronie DO GÓRY i ponownie podnieś. Możesz też użyć go ręcznie, aby również obniżyć. 

 
BARDZO WAŻNE, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE DŹWIGNIA ZMIENIA SIĘ NA BOCZNE PRZED PODNOSZENIEM. 
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9.NOODSTOPKNOP, HANDMATIG/ BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA, MANUALMENTE/ 
PRZYCISK STOPU AWARYJNEGO, RĘCZNIE 

 

Wanneer de onverwachte situatie 
zich voordoet, drukt u op de 
noodstopknop, het apparaat stopt 
onmiddellijk met omhoog of 
omlaag. 

Quando a situação inesperada 
estiver acontecendo, pressione 
o botão de parada de 
emergência, a máquina irá 
parar de subir ou descer 
imediatamente. 

Gdy wystąpi nieoczekiwana 
sytuacja, naciśnij przycisk 
zatrzymania awaryjnego, maszyna 
natychmiast przerwie podnoszenie 
lub opuszczanie. 

 

Handmatig: monteerde de 
handmatige handgreep en draait 
deze omhoog of omlaag. 
 
WAARSCHUWING!! 
Bij gebruik in de handleiding 
moet de gebruiker zich onder 
de basishoogte van de 
draagbare lifter bevinden. 

Manualmente: Monte o 
manípulo manual e gire-o para 
cima ou para baixo. 
 
AVISO!! 
Quando a operação for 
manual, o operador deve 
estar agachado abaixo da 
altura básica do Portable 
Lifter. 

Ręcznie: Zamontuj ręczny uchwyt i 
obróć go podnosząc lub 
opuszczając. 
 
OSTRZEŻENIE!! 
Podczas pracy w trybie ręcznym 
operator musi kucnąć poniżej 
podstawowej wysokości 
przenośnego podnośnika. 

 

Trek de noodstopknop omhoog 
om elektrisch te werken. 

Puxe o botão de parada de 
emergência até operar 
eletricamente. 

Pociągnij przycisk awaryjnego 
zatrzymania, aż zacznie działać 
elektrycznie. 
 

JEŚLI PRZYCISK ZATRZYMANIA AWARYJNEGO NIE MOŻE ZATRZYMAĆ, MOŻESZ NACISNĄĆ WYZWALACZ POKRĘTŁA 
ZWROTOWEGO Z MOCNYM URUCHOMIENIEM Z WŁASNYM RĘKĄ I SKRĘCAĆ PRZYCISK STOPU AWARYJNEGO 
MAKSYMALNIE Z UPRZEJMĄ RĘKĄ RĘKI, A NASTĘPNIE WYCIĄGNIJ. 
Nie jest to uszkodzone, ponieważ włączone jest koło zębate w skrzyni biegów. 
 
SE O BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA NÃO PODE SER RETIRADO, VOCÊ PODE PRESSIONAR O DISPARADOR DA 
CAIXA DE INTERRUPTOR LIGEIRAMENTE COMO SOFT START COM SUA MÃO DIREITA, E ENTREGUE O BOTÃO DE 
PARADA DE EMERGÊNCIA UM PEQUENO BIT COM SUA MÃO ESQUERDA COMO MOSTRADO, ENTÃO PUXE. 
Isso não está danificado, porque a engrenagem na caixa de engrenagens está engatada. 
 
JEŚLI PRZYCISK ZATRZYMANIA AWARYJNEGO NIE MOŻE ZATRZYMAĆ, MOŻESZ NACISNĄĆ WYZWALACZ POKRĘTŁA 
ZWROTOWEGO Z MOCNYM URUCHOMIENIEM Z WŁASNYM RĘKĄ I SKRĘCAĆ PRZYCISK STOPU AWARYJNEGO 
MAKSYMALNIE Z UPRZEJMĄ RĘKĄ RĘKI, A NASTĘPNIE WYCIĄGNIJ. 
Nie jest to uszkodzone, ponieważ włączone jest koło zębate w skrzyni biegów. 
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10.DISASSEMBLY/10. DESMONTAGEM/10. ZABLOKOWANIE 

 

1.Vouw het platform en plaats 
de riem om. 

1. Dobre a plataforma e 
coloque o cinto. 

1.Załóż platformę i włóż pas. 

 

2. Draai de schroef onder het 
platform los en til het platform 
van de cilinder. 
Draai de schroef van de Slide 
Ring los en vouw de LEGS op 
en maak de schroef van de 
Slide Ring weer vast. 

2. Solte o parafuso abaixo da 
plataforma e levante a 
plataforma do cilindro. 
Solte o parafuso do anel 
deslizante e dobre o LEGS 
para cima, em seguida, 
aperte o parafuso do anel 
deslizante para trás. 

2. Poluzuj śrubę pod platformą 
i zdejmij platformę z cylindra. 
Odkręć śrubę pierścienia 
ślizgowego i złóż nogi do góry, 
a następnie przykręć śrubę 
pierścienia ślizgowego. 
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11. GEWONE EXAMENS/11. EXAME ORDINÁRIO/11. ZWYKŁE ZBADANIE 
No. POSITIE 

POSIÇÃO 
POZYCJA 

ARTIKEL 
ARTIGO 

ARTYKUŁ 

HULPMIDDELEN 
FERRAMENTAS 

PRZYBORY 

RESULTAAT 
RESULTADO 

WYNIK 

RESOLUTIE 
RESOLUÇÃO 

ROZKŁAD 
1 Telescoping  

Mast 
Mastro 
Maszt 

het smeren 
Lubrificação 
Smarowanie 

Controleer of de mast 
gesmeerd is of niet. 
Borstel, normale motorolie 
Verifique se o mastro está 
lubrificado ou não. 
Escova, óleo de motor normal 
Sprawdź, czy maszt jest 
smarowany czy nie. 
Pędzel, normalny olej silnikowy 

Vanwege het gebruik van de 
machine wordt deze bedekt met 
stof of vuil. Dus, om te 
voorkomen dat de cilinder vastzit 
en niet kan stijgen. De machine 
moet in goede smering worden 
gehouden. 
Por causa do uso da máquina, 
ela será coberta com poeira ou 
sujeira. Então, para evitar o Stuck 
de cilindro e não pode aumentar. 
A máquina deve ser mantida em 
lubrificação adequada. 
Z powodu użycia maszyny będzie 
pokryta kurzem lub brudem. Tak 
więc, aby uniknąć Stuck of 
cylinder i nie może podnieść. 
Maszyna musi być odpowiednio 
smarowana. 

Smeer de motorolie 
met een kwast op de 
cylinder 
Graxa Óleo do motor 
no cilindro a pincel 
Nasmaruj olej silnikowy 
na cylindrze za pomocą 
szczotki 

2 Stalen kabel 
Cabo de aço 
Stalowy kabel 

Scheuren of gerafeld. 
Rasgando ou 
desgastado. 
Rozdzierający lub 
postrzępiony. 

Controleer of Staaldraad is 
afgescheurd of een andere 
abnormale toestand heeft of niet. 
Verifique se o fio de aço foi 
arrancado ou outra condição anormal 
ou não. 
Sprawdź, czy drut stalowy został 
oderwany lub ma inne nienormalne 
warunki, czy też nie. 

Staalkabel is gescheurd of gerafeld. 
Cabo de aço rasgado ou desgastado. 
Stalowy kabel był rozdzierany lub 
postrzępiony. 

 

 
1.Wanneer het reserveonderdeel defect is 
Als u merkt dat de draagbare lifter een abnormale situatie heeft, of als het reserveonderdeel kapot is en u wilt dat het wordt vervangen, moet u 
contact opnemen met de fabrikant om het te repareren. Koop het reserveonderdeel niet en vervang het zelf. 
1. Quando a peça de reposição está fora de ordem 
Quando você descobrir que a condição anormal ocorreu no elevador portátil ou se a peça sobressalente estiver quebrada e desejar que ela 
seja substituída, você deve entrar em contato com o fabricante para repará-la. Não compre a peça sobresselente e substitua-a por si. 
1. Gdy część zamienna jest nieczynna 
Jeśli zauważysz, że przenośny podnośnik działa nieprawidłowo, lub gdy część zamienna jest uszkodzona i chcesz ją wymienić, musisz 
skontaktować się z producentem w celu naprawy. Nie kupuj części zamiennej i wymień ją samodzielnie. 
2.Consulting Service 
Neem contact op met de distributeur als u problemen hebt met de werking en wanorde van de draagbare lifter. Ons professionele personeel zal 
u van dienst zijn. Serviço  
2.Consulting 
Se você tiver algum problema de operação e desordem sobre o Portable Lifter, entre em contato com o distribuidor. Nosso pessoal profissional 
será de serviço para você. 
2. Usługa konsultacyjna 
Jeśli masz jakiekolwiek problemy z działaniem i zaburzeniem dotyczące przenośnego podnośnika, skontaktuj się z dystrybutorem. Nasz 
profesjonalny personel będzie dla Ciebie usługą. 
3.Handling of Discarding 
Als de draagbare tillift volledig is beschadigd, moet u deze machine overhandigen aan de professionele recyclinginstantie om deze te 
verwerken. 
3. Manipulação de Descarte 
Se o elevador portátil for danificado por uma interrupção total, entregue a máquina à Instituição de Reciclagem profissional para manuseá-la. 
3. Postępowanie z odrzutami 
Jeśli przenośny podnośnik ulegnie całkowitemu uszkodzeniu, przekaż go do profesjonalnego zakładu recyklingu, aby go obsłużyć. 
4. Gebruik van de tool 
Gereedschappen uitgerust in de machine: een stuk handhendel. 
4.Tool 
Ferramentas equipadas na máquina: uma peça de cabo manual. 
4. Wykorzystanie narzędzi 
Narzędzia wyposażone w maszynę: jeden kawałek ręcznego uchwytu. 
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12. APPENDIX-specificatie/12. APÊNDICE-Especificação/12. DODATEK - specyfikacja 

Model 

Modelo 

Model 
Specificatie 
Especificação 
Specyfikacja 

CM-270H1 CM-340H1 CM-520H1 

Spanning/ Voltagem/ Napięcie 110V or 220V 

Stroom/ Atual/ obecny 110V-8A , 220V-4A 

Gewicht laden/ Peso da carga/ Waga ładunku 120 kg 120 kg 3.5M↑ 90 kg 
3.5M↓120 kg 

Gewicht/ Peso/ Waga 

Machine 
Máquina 
Maszyna 

14.2 kg 21 kg 37.5 kg 

Platform 
Plataforma 
Platforma 

5.3 kg 

Hoogte/ Altura/ 
Wysokość 

Basisgewicht 
Peso básico 
Podstawowa 
waga 

85 cm 97 cm 119 cm 

Hefhoogte 
Levantamento 
de peso 
Wysokość 
podnoszenia 

270 cm 330 cm 490 cm 

Dimensie/ Dimensão/ 
Wymiar 

Opslagruimte 
Armazenamento 
Przechowywanie 

15*15 cm 30*30 cm 38*38 cm 

Bedrijfs 
Operativo 
Operacyjny 

100*100 cm 152*152 cm 198*198 cm 

Platform 
Plataforma 
Platforma 

75*44 cm 

Lengte van de bedieningsdraad 
Comprimento do fio de controle 
Długość przewodu kontrolnego 

2.7M 3.4M 5M 

Lengte van elektrische draad 
Comprimento do fio elétrico 
Długość przewodu elektrycznego 

      2.7M 

Methode van aanpak 
Método de operação 
Metoda operacji 

Elektriciteit / Eletricidade/ Elektryczność 
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13.EXPLODE UITZICHT VAN MOTOR & VERSNELLINGSBAK/13.EXPLODE VISTA DO MOTOR E CAIXA DE 
ENGRENAGENS/13. WIDOK Z WYŚWIETLACZAMI SILNIKA I SKRZYNKI BIEGÓW 
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13.EXPLODEMENING VAN CM340/13.EXPLODEMENING CM340 /13. WIDOK Z WYŚWIETLANIA CM340 
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13.EXPLODEMENING VAN CM520/13.EXPLODEMENING CM520 /13. WIDOK Z WYŚWIETLANIA CM520 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




