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Inleiding

Deze handleiding bevat montage-, onderdelen-, gebruiks-, 
onderhouds-, afstel- en veiligheidsinstructies voor uw 
MoJack PRO Lift.

LEES VÓÓR GEBRUIK VAN UW MOJACK PRO DEZE 
HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR.

Door deze gebruiks-, onderhouds- en veiligheidsins-
tructies op te volgen, verlengt u de levensduur van uw 
MoJack Lift en bevordert u een veilig gebruik. 

Voor aanvullende informatie of voor assistentie door een 
getrainde servicemonteur kunt u contact opnemen met 
uw erkende dealer of distributeur van MoJack-uitrus-
tingen. 

Alle MoJack-onderdelen worden grondig getest en geïn-
specteerd voordat zij de fabriek verlaten, om te garan-
deren dat de onderdelen voldoen aan alle relevante vei-
ligheidsnormen. 

OPMERKING: bewaar deze handleiding zodat u deze la-
ter kunt raadplegen.

Octrooi aangevraagd. MoJack is een geregistreerd handelsmerk van MoJack Corporation. 
MoJack PRO is een handelsmerk van MoJack Corporation.
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Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies zorgvuldig, voordat u de MoJack PRO gebruikt. 

Laat nooit iemand de MoJack PRO gebruiken die niet bekend is met de veiligheids- en gebruiksinstructies.

Volg alle veiligheids- en gebruiksinstructies van de fabrikant van de gazonmaaier op, voordat u de MoJack PRO gebruikt.

Verander de MoJack op geen enkele wijze. Bij iedere wijziging vervalt elke garantie en kan bovendien nadelig zijn voor uw 
persoonlijke veiligheid.

Zorg ervoor dat ALLE omstanders zich op een veilige afstand van de MoJack PRO bevinden wanneer u de MoJack PRO bedient.

De MoJack PRO moet worden gebruikt op een stevige en vlakke ondergrond.

Krik de maaier nooit gelijktijdig aan de voor en achterzijde op.

Gebruik de MoJack PRO Lift niet voor iets anders dan een maaier, tenzij u de juiste accessoires gebruikt.

Schakel altijd de motor uit en verwijder de contactsleutel voordat u werkzaamheden aan de maaier uitvoert.

Schakel de motor van de maaier nooit in wanneer u de MoJack PRO gebruikt.

Overschrijd het hefvermogen van 340 kg niet.

Als de kolom van de MoJack PRO tijdens het heffen of het laten zakken van de maaier overhelt, wijst dit op overbelasting.  
Verwijder de maaier onmiddellijk.

De kolom moet met de speciale borgpen voor de kolom worden vastgezet voordat u de MoJack PRO gebruikt.

Veiligheidswaarschuwingen of -stickers niet van de MoJack PRO verwijderen.

Controleer altijd vóór gebruik op versleten, loszittende of beschadigde onderdelen van de MoJack PRO. Indien er beschadigde 
onderdelen worden vastgesteld, gebruik dan de MoJack PRO niet en neem contact op met de MoJack dealer.

Klim niet op de maaier wanneer deze is geheven, wordt geheven of wordt neergelaten.

Er mag zich niemand op de maaier bevinden wanneer deze is geheven, wordt geheven of wordt neergelaten.

Nadat de maaier naar een werkhoogte is geheven, moeten er altijd wielkeggen (niet meegeleverd) achter de achterwielen van 
de maaier worden geplaatst.

De wielsteunen moeten zich op gelijke afstand van de hefarm bevinden om de juiste balans te garanderen.

Verwijder alle aanbouwdelen van de maaier voordat u de MoJack PRO gebruikt.

Als u deze waarschuwingen niet opvolgt, kan dit materiële schade en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

BELANGRIJK: De MoJack PRO is uitsluitend bedoeld voor gebruik met zelfrijdende gazonmaaiers en zelfrijdende 
tuintrekkers. De aangegeven 340 kg niet overschrijden. Dit product mag nooit worden gebruikt voor service aan andere 
soorten machines, tenzij er een door MoJack goedgekeurd en voor het betreffende type machine geschikt accessoire 
wordt toegepast. Accessoires zijn verkrijgbaar voor sneeuwscooters en loopmaaiers. Neem hiervoor contact op met 
uw lokale MoJack-dealer of -distributeur.
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Garantie en retourzendingen
BEPERKTE GARANTIE
MoJack garandeert twee jaar gedurende particulier gebruik en één jaar gedurende commercieel gebruik dat het product vrij is van 
materiaal- en fabricagefouten, mits het product op de juiste manier wordt gebruikt. MoJack zal alle defecte onderdelen kosteloos 
vervangen. Deze garantie geldt niet voor producten die zijn gewijzigd of aangepast, en ook niet voor producten die onjuist zijn gebruikt 
of zijn misbruikt. DEZE GARANTIE IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE KLANT. MOJACK WIJST ALLE IMPLICIE-
TE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE OP VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. 
MOJACK IS NIET AANSPRAKELIJK
VOOR ENIGE BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE. IN SOMMIGE LANDEN OF DEELSTATEN IS UITSLUITING OF BEPERKING 
VAN DE IMPLICIETE GARANTIES OF DE RECHTSMIDDELEN VANWEGE INBREUK OP DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOE-
GESTAAN, WAARDOOR DEZE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U 
BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN, NAAST EVENTUELE ANDERE RECHTEN DIE U KUNT HEBBEN EN DIE VAN STAAT TOT STAAT OF 
VAN DEELSTAAT TOT DEELSTAAT VERSCHILLEN.

Wat valt er onder deze garantie?
Deze garantie biedt gedurende twee jaar na aankoop bij particulier gebruik en gedurende één jaar bij commercieel gebruik dekking 
voor materiaal- en fabricagefouten.

Wat valt er NIET onder deze garantie?
Deze garantie geldt niet voor producten van MoJack die in afwijking van het oorspronkelijke model op enigerlei wijze zijn gewijzigd of 
aangepast. De garantie geldt niet voor producten van MoJack die zijn beschadigd als gevolg van onjuist gebruik, misbruik, ongeluk-
ken of nalatigheid. Deze garantie geldt niet voor bijkomende of gevolgschade.

Wat is de dekkingsperiode?
Twee jaar garantie bij particulier gebruik en één jaar bij commercieel gebruik vanaf de datum van aankoop voor de oorspronkelijke 
eigenaar. 

Wat doet MoJack om problemen te verhelpen?
Wij vervangen elk defect onderdeel (binnen de dekkingsperiode) gratis.

Hoe kan ik aanspraak maken op service?
Om aanspraak te kunnen maken op service onder deze garantie, MOET u uw MoJack binnen dertig (30) dagen na aankoop registreren. 
U dient uw ontvangstbewijs te bewaren als bewijs van de verkoopdatum. U kunt uw nieuwe MoJack registreren op onze website www.
themojack.com.

Hoe neem ik met betrekking tot een garantiekwestie contact op met MoJack?
U kunt contact met ons opnemen via onze website www.themojack.com.

Heb ik andere wettelijke rechten?
Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. U kunt echter ook andere rechten hebben, afhankelijk van het land waarin u 
woont.

Wat is het retourbeleid?
Binnen dertig (30) dagen nadat u uw MoJack hebt ontvangen. Neem voor retourbeleid en retourprocedures contact op met MoJack 
per e-mail: info@themojack.com.

Hoe verzend ik een retourzending?
Neem binnen de retourperiode contact met ons op. Wij zenden u een Return Merchandise Authorization (RMA) toe die u op de buiten-
zijde van de doos dient aan te brengen. Alle goederen dienen retour te worden gezonden in de originele verpakking. Wij zullen ervoor 
zorgen dat de MoJack door een nationaal transportbedrijf wordt opgehaald.

In welke vorm kan ik mijn terugbetaling ontvangen?
De beslissing daarover is aan ons voorbehouden. Als wij een terugbetaling doen, houd dan rekening met vier weken voordat het te-
goed op uw rekening is bijgeschreven. Retourzendingskosten worden in mindering gebracht op het terugbetalingsbedrag.

Heb ik aanspraak op terugbetaling van de verzendkosten?
Nee.

Vraagt MoJack een vergoeding voor retourzendingen?
Ja. Retourzendingen en terugbetalingen betekenen extra werk voor ons. In plaats van deze kosten door middel van hogere product-
prijzen aan de klanten door te berekenen, vragen wij net als anderen binnen onze branche een nominale servicevergoeding voor 
retourzendingen. De servicevergoeding bedraagt 20%.

Hoe neem ik contact op met MoJack?
U kunt e-mailen naar info@themojack.com.
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Onderdelenlijst

Itemnr. Aantal Omschrijving

1 1 Kolom

2 1 Hefarm

3 1 Voet

4 2 Wiel

5 2 Wielsteun

6 2 Inzetstuk hefarm

Itemnr. Aantal Omschrijving

7 1 Handgreep

8 1 Ontgrendelingshendel ratel

9 1 Lier

10 1 Slinger

11 2 Steunstang

12 2 Veiligheidsriem
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Lijst van bevestigingsmiddelen

Itemnr. Aantal Omschrijving

13 2 Tapbout – M12-1,75 x 85

14 4 Borgmoer – M12-1,75

15 1 Tapbout – M12-1,75 x 95

16 3 Tapbout – M10-1,5 x 30

17 5 Borgmoer – M10-1,5

18 3 Sluitring lier  – 10 mm

Itemnr. Aantal Omschrijving

19 1 Sluitring slinger – 12 mm

20 1 Gaffelpen

21 4 Drukpen

22 3 Haarspeldveer

23 1 Tapbout – M14-2,0 x 100

24 1 Borgmoer – M14-2,0

Montagegereedschap

Tapbout – M12-1,75 x 85 Borgmoer – M12-1,75

Tapbout – M12-1,75 x 95 Tapbout – M10-
1,5 x 30

Borgmoer – 
M10-1,5

Sluitring lier  – 
10 mm Sluitring slinger – 

12 mm Gaffelpen

Drukpen
Haarspeldveer

Tapbout – M14-2,0 x 100
Borgmoer – M14-2,0

(2) 22 mm Sleutel (2) 17 mm Sleutel(2) 19 mm Sleutel
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Montage-instructies
STAP 1

STAP 2

STAP 3

Haal de MoJack PRO uit de verpakking.
Controleer de inhoud om er zeker van te zijn dat alle 
onderdelen en bevestigingsmiddelen aanwezig zijn. In-
dien er onderdelen of bevestigingsmiddelen ontbreken, 
kunt u contact opnemen met de MoJack dealer.

Haarspeldveer

Monteer het wiel (4) aan de voet (3) met 
tapbout (13) en borgmoer (14). Herhaal 
deze handelingen bij het tweede wiel.

Voet

  Tapbout

Borgmoer Wiel

Bevestig de kolom (1) met behulp van de 
tapbout (15) en borgmoer (14) zoals afge-
beeld aan de voet (3). Boutgat

  Tapbout
Borgmoer 

Voet

Kolom
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Montage-instructies
STAP 4

STAP 6

STAP 7

STAP 5

Bevestig de lier (9) en handgreep (7) met behulp van 
de tapbouten (16), borgmoeren (17) en sluitringen 
(18) aan de kolom (1) en haal de bevestigingen aan, 
zie afbeelding.

  Tapbouten

Borgmoer 

Kolom

Sluitring lier

Sluitring lier
Lier

Handgreep 

Borgmoeren

Bevestig de slinger (10) met behulp van de borgmoer 
(14) en sluitring voor slinger (19) aan de lier (9) en 
haal de bevestiging aan, zie afbeelding. 

Borgmoer 

Scheibe

Kolom

Lier

Slinger

Bevestig de hendel voor de ontgrendeling van de ra-
tel (8) met behulp van borgmoeren (17) aan de bo-
venzijde van de kolom (1) en haal de bevestigingen 
aan, zoals afgebeeld. 

Slinger

BorgmoerenOntgrendelingshendel ratel

Bevestig de hefriem van de liertrommel met behulp 
van tapbout (23) en borgmoer (24) aan de drager en 
haal de bevestiging aan, zie afbeelding. . 

Drager

Borgmoer 

Hefriem

 Tapbout
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Montage-instructies
STAP 8

STAP 10

STAP 11

STAP 9

HIERMEE IS DE MONTAGE AFGEROND.

Hang de hefarm (2) aan de drager door het gedeel-
te met uitsparing van de hefarm onder de bovenste 
balk van de drager vast te haken. Breng de hefarm 
vanaf de voorzijde aan en laat hem vervolgens zak-
ken en hij de hefarm op zijn plaats vastzet. Steek de 
gaffelpen (20) door het gat in de drager en borg het 
geheel door de haarspeld (22) aan de gaffelpen te 
bevestigen. 

Haarspeldveer

Gaffelpen

Bovenste balk van drager

Hefarm

Drager

Schuif de inzetstukken (6) voor de hefarm in beide 
zijden van de hefarm (2) en borg het geheel met 
borgpennen (21), zoals afgebeeld. 

Hefarm

Inzetstuk 
hefarm

Inzetstuk hefarm

Borgpen

Borgpen

Maak de wielsteunen (5) gereed voor montage door 
de steunstangen (11) en haarspelden (22) aan te 
brengen. 

Steunstang

Haarspeldveer

Wielsteun

Wielsteun

Inzetstuk hefarm

Borgpen

Schuif de wielsteunen (5) op beide zijden van het in-
zetstuk (6) voor de hefarm en borg het geheel met 
borgpennen (21). 

Opmerking: de wielsteunen kunnen naar binnen en 
buiten worden bewogen voor verschillende spoor-
breedtes. Gebruik de configuratie die het beste 
werkt voor uw model gazonmaaier.
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Gebruiksinstructies

Sommige stappen van de gebruiksinstructies zijn een herhaling 
van de montage-instructies. De gebruiksinstructies beschrijven 
een volledige werkcyclus van de MoJack PRO.

STAP 1

De MoJack PRO voorbereiden voor gebruik (stappen 1 - 8)

MoJack PRO uitklappen
• Trek aan de borgpen voor de kolom en draai hem 90 graden in de 

ontgrendelde stand.
• Breng de kolom omhoog door aan de handgreep te trekken. Zodra de 

kolom verticaal is, trekt u hem aan de handgreep omhoog en laat u 
de kolom in de voet vallen.

• Zet de kolom vast door de borgpen voor de kolom te draaien tot de 
trekring in de vergrendeluitsparing wordt getrokken.

Lees vóór gebruik van de MoJack PRO deze handleiding zorgvuldig door.

Borgpen kolom  
(vergrendelde stand)

Borgpen kolomBorgpen kolom
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Gebruiksinstructies
STAP 2

STAP 3

STAP 4

Hefarm installeren
• Hang de hefarm aan de drager door het gedeelte met 

uitsparing of de hefarm van de hefarm onder de bovens-
te balk van de drager vast te haken. Breng de hefarm 
vanaf de voorzijde aan en laat hem vervolgens zakken en 
hij de hefarm op zijn plaats vastzet.

• Zet de hefarm met de gaffelpen en haarspeld vast aan 
de drager.

Bovenste balk van 
drager

Hefarm

Gedeelte met 
uitsparing

Haarspeldveer

Gaffelpen

Inzetstuk voor de hefarm installeren
• Schuif de inzetstukken voor de hefarm in bei-

de zijden van de hefarm en borg het geheel 
met borgpennen. 

Hefarm

Borgpen

Borgpen

Inzetstuk hefarm

Inzetstuk hefarm

Wielsteunen installeren
• Schuif de wielsteunen op beide zijden van het 

inzetstuk voor de hefarm en borg het geheel 
tijdelijk met borgpennen.

Borgpen

Inzetstuk hefarm

Wielsteun
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Gebruiksinstructies
STAP 5

STAP 6

STAP  7

SUPPORT ROD GUIDE FOR TIRE SIZES

Maak u vertrouwd met de MoJack PRO
• Oefen het heffen en laten zakken van de hefarm 

voordat u probeert de maaier te heffen. (Zie stap-
pen 9-16 voor het heffen en laten zakken van de 
hefarm)

• Oefen stap 21 als u van plan bent de maaier met 
de boormachine te heffen en laten zakken.

Wielsteunen met de maaier uitlijnen  
• Plaats de voorbanden van de maaier 15 cm vóór 

de wielsteunen.
• Verwijder de borgpennen en lijn de wielsteunen 

zodanig uit dat de voorbanden van de maaier zich 
midden tegenover de wielsteunen bevinden.

• Breng de borgpennen weer aan om de wielsteu-
nen aan de hefarm te bevestigen.

De wielsteunen moeten zich op gelijke afstand van de hefarm 
bevinden om de juiste balans te garanderen. 

Steunstangen afstellen op de juiste bandenmaat 
• Stel de steunstangen aan de wielsteunen af op de maat van de 

voorbanden van de maaier. Zie het onderstaande schema voor de 
juiste plaatsing van de steunstangen op basis van de diameter van de 
voorbanden van de maaier.

• Zet de steunstangen met haarspelden vast aan de wielsteunen.

Steunstang

Haarspeldveer
STEUNSTANGGIDS VOOR VOORBANDMATEN

Zie pagina 19 voor een gedetailleerdere gids.
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Gebruiksinstructies
STAP 8

STAP 9

STAP 10

Voorbanden van de maaier omkeren (optioneel – indien niet 
van toepassing, overslaan en verdergaan naar stap 9)
• In sommige gevallen zullen het maaidek of de steunwielen de 

hefarm raken wanneer de maaier wordt geheven. Dit is vaak 
het geval wanneer een deel van het dek (inclusief de steun-
wielen) verder dan de hartlijn van de voorwielen van de maaier 
uitsteekt.

• Draai de voorbanden 180° zodat zij in de omgekeerde stand 
staan.

• Verwijder de steunstangen van de wielsteunen en schuif de 
MoJack PRO onder de maaier.

• Zet de steunstangen met grote haarspelden vast aan de wiel-
steunen.

De MoJack PRO gebruiken (stappen 9 - 16)

Maaier op de MoJack PRO plaatsen

• Rijd of rol de maaier op de wielsteunen.

De MoJack PRO moet worden gebruikt op een 
stevige vlakke ondergrond.

Schakel de motor uit en verwijder de contactsleutel. 

Voorbanden van de maaier aan de wielsteunen 
vastbinden
• Zet de voorbanden van de maaier met behulp van 

de veiligheidsriemen 14 vast aan de wielsteunen. 
Bevestig de haak van de veiligheidsriem aan de 
dwarsbalk van de wielsteun en steek de steun-
stang in de lus aan de veiligheidsriem, door de 
steunstang los te maken en vervolgens de lus 
van de veiligheidsriem erdoorheen te schuiven en 
daarna de steunstang opnieuw aan te brengen.

• Bevestig de veiligheidsriemen over de bovenkant 
van de banden om de maaier op de wielsteunen 
vast te zetten.

Stand 
wiel 

vooruit

Stand 
wiel 

omgekeerd

Dwarsbalk 
wielsteun

Veiligheidsriem  Steunstang
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Gebruiksinstructies
STAP 11

STAP 12

STAP 13

Slinger afstellen  (optioneel)
De optimale slingerlengte is de langste stand. Sommige maaiers 
hebben frontbeschermingen of grotere kappen die de langere 
slinger in de weg zitten. De slinger kan worden afgesteld door 
de borgmoer en sluitring te verwijderen, de slinger in de kortere 
stand te brengen en de borgmoer en sluitring opnieuw aan te 
brengen. 

Langere instelling – 
12“-radius

Kortere instelling – 
10“-radius

Borgmoer 

Sluitring slinger

Maaier heffen
• Hef de maaier door de slinger rechtsom te draaien.
• Zie stap 21 voor het heffen van de maaier met behulp van een 

boormachine.

Probeer niet meer dan 340 kg te heffen.

De MoJack PRO moet worden gebruikt op een stevige vlakke on-
dergrond.

De motor moet uitgeschakeld en de contactsleutel verwijderd zijn.

De maaier moet in de neutrale stand staan.

De parkeerrem moet tijdens het heffen en/of laten zakken van de 
maaier zijn uitgeschakeld.

De veiligheidsriemen moeten strak zijn aangetrokken.

Drager in de veiligheidsratel vastzetten
• Als de drager omhoog komt, geeft een klikkend geluid aan 

dat de veiligheidsratel naar behoren werkt. Zodra de maaier 
de gewenste werkhoogte heeft bereikt, draait u de slinger ½ 
omwenteling linksom om de spanning van de hefriem af te 
halen en te zorgen dat de drager stevig in de veiligheidsratel 
rust.

Veiligheidsratel

½ omwenteling

Drager
Hefriem
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Gebruiksinstructies
STAP 14

STAP 15

STAP 16

Wielkeg

Maaier voor service voorbereiden
• Plaats wielkeggen (niet meegeleverd) achter de achterbanden 

van de maaier.
• Zet de maaier nu op de parkeerrem. 

½ omwenteling
Maaier laten zakken 
• Verwijder de wielkeggen.
• Schakel de parkeerrem uit.
• De maaier moet in de neutrale stand staan.
• Draai de slinger ½ omwenteling rechtsom terwijl u de hand-

greep en de ontgrendelingshendel van de ratel samendrukt. 
Houd de handgreep en de ontgrendelingshendel van de ratel 
samendrukt en draai de slinger linksom tot de wielsteunen 
stevig op de grond staan. 

Ontgrendeling-
shendel ratel

Handgreep

Maaier van de MoJack PRO verwijderen
• Verwijder de veiligheidsriemen van de voorbanden van de 

maaier.
• Het verwijderen van de steunstangen is optioneel tijdens deze 

stap.
• Rijd of rol de maaier van de wielsteunen af.
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Gebruiksinstructies

STAP 17

De MoJack PRO voorbereiden voor opslag (stappen 17 - 20)

STAP 18

STAP 19

Wielsteunen verwijderen
• Verwijder de drukpennen van de wielsteunen en 

trek de wielsteunen van de hefarm.
• Berg de borgpennen op in de wielsteunen

Hefarm

Inzetstuk hefarm

Inzetstuk hefarm

Borgpen

Borgpen

Wielsteun

Inzetstuk  hefarm 

Borgpen

Inzetstuk voor de hefarm verwijderen
• Verwijder de borgpennen van de hefarm en trek 

het inzetstuk voor de hefarm van de hefarm.
• Berg de borgpennen op in de hefarm.

Hefarm loshaken
• Verwijder de kleine haarspeld en de gaffelpen van 

de hefarm.
• Haak de hefarm los van de drager door de voor-

zijde van de hefarm op te tillen en naar buiten te 
trekken.

• Berg de gaffelpen en haarspeld op in de hefarm.

Bovenste balk 
van drager

Hefarm

Gedeelte met 
uitsparing

Haarspeldveer

Gaffelpen
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Gebruiksinstructies

STAP 21

DE MOJACK PRO IS NU GEREED VOOR 
OPSLAG OF TRANSPORT.

STAP 20 Borgpen 
kolom

Borgpen 
kolom

MoJack PRO inklappen
• Trek aan de borgpen voor de kolom en draai hem 90 graden in 

de ontgrendelde stand.
• Hef de kolom uit de voet door de kolom aan de handgreep om-

hoog te trekken en de kolom vervolgens te laten zakken.
• Zet de kolom vast door de borgpen voor de kolom te draaien 

tot de ring in de vergrendeluitsparing valt.

MoJack PRO met een boormachine heffen  (optioneel)
• MoJack PRO met een boormachine heffen (optioneel)
• De MoJack PRO kan worden geheven of neergelaten met 

behulp van een toerentalgeregelde boormachine met 
netaansluiting (minimaal 7 ampère) of een toerental-
geregelde boormachine met accuvoeding (minimaal 
18 V).

• Voor de boormachine is een aansluiting van 7/16“ nodig. 
Deze is niet meegeleverd. (optioneel te bestellen: 
DP20716AF en 751971)

• Verwijder de slinger door de borgmoer te verwijderen.

• Breng de aansluiting van 7/16“ stevig aan op reductor 
voor de boormachine.  Laat de boormachine omgekeerd 
draaien (linksom) om de hefarm te heffen, en laat de boor-
machine voorwaarts draaien (rechtsom) om de hefarm te laten 
zakken.

• De ontgrendelingshendel van de ratel en de handgreep 
moeten tijdens het laten zakken van de hefarm worden 
samendrukt.

• Volg alle andere gebruiksinstructies tijdens het gebruik van de 
boormachine.

• Breng de slinger weer aan voor toekomstig gebruik.

De gebruiker dient de boormachine stevig vast te 
houden voordat hij de hefarm heft of laat zakken.

7/16“-
aansluiting

Reductor voor boormachine

Slinger verwijderen
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Onderhoudsschema

• Controleer telkens vóór gebruik op versleten, loszittende 
of beschadigde onderdelen van de MoJack PRO.  Indien 
er beschadigde onderdelen worden vastgesteld, gebruik 
dan de MoJack PRO niet en neem contact op met de Mo-
Jack dealer.

• Controleer vóór elk gebruik de hefriem.  Vergewis u ervan 
dat de hefriem niet beschadigd of gescheurd is en dat het 
stiksel van de lus stevig is. Indien er een of meer van deze 
problemen worden vastgesteld, gebruik dan de MoJack 
PRO niet en neem contact op met MoJack dealer.

• Controleer of de veiligheidsratel goed werkt. Als de dra-
ger omhoog komt, geeft een klikkend geluid aan dat de 
veiligheidsratel naar behoren werkt. Breng de drager 
naar de werkhoogte en draai de slinger ½ omwenteling 
linksom om de spanning van de hefriem af te halen. Als 
de drager niet stevig in de veiligheidsratel rust en de he-
friem gespannen blijft, gebruik dan de MoJack PRO niet 
en neem contact op met MoJack dealer.

• Breng éénmaal per jaar of na 50 maal gebruik lithiumvet 
aan op de kleine nok van de lier en tussen de kleine nok 
van de lier en het remmechanisme.

Lier

Volle lengte van 
de hefriem 

controleren

Lus van 
hefriem 

Drager

Lier

Veiligheids-
ratel Drager Kleine nok

Remmecha-
nisme

Lithiumvet 
aanbrengen
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Steunstanggids voor bandenmaten

Bandenmaat

Bandenmaat

Bandenmaat


