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1.1

Záruka

Záruční nároky dle přiloženého záručního listu.
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Všeobecné bezpečnostní pokyny

Návod k obsluze je třeba před prvním použitím přístroje kompletně přečíst. Pokud nastanou o zapojení a
obsluze přístroje pochybnosti, obraťte se na výrobce (servisní oddělení).
ABY BYL ZARUČEN VYSOKÝ STUPEŇ BEZPEČNOSTI, DODRŽUJTE POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ
POKYNY:
POZOR!
1. Dříve než začnete pracovat se sadou napínacích a připevňovacích pásů, je nezbytně nutné si
přečíst návod k obsluze, neboť mohou vzniknout škody na osobách a vozidlech.
2. Nikdy nepřekračujte povolenou celkovou hmotnost, která je uvedena na etiketě.
3. Pozor při připevňování nákladu na vozidlo, dbejte na dostatečnou stabilitu částí vozidla!
4. Pásy nesmí být zauzlované!
5. Sadu napínacích pásů nepokládejte nikdy přes ostré hrany a hrubé povrchy, pokud nejsou hrany
vhodně chráněny.
6. Se sadou napínacích pásů pracujte jen v běžném teplotním rozsahu–20°C až +60°C.
7. Pás nevystavujte horkým povrchům či chemikáliím.
8. Při jištění nákladu dbejte na rovnoměrné rozdělení pásů!
9. Pozor:
Při jízdě v zatáčkách a při větru mohou vznikat dodatečné akcelerační a boční síly!
10. Není vhodné ke zvedání a nošení nákladů!
2.1

Pásy s připevňovacím hákem

K zajištění nákladu připevňovacím hákem musí být hák nejprve zaháknut do stabilního zařízení – např.
střešní nosič!
Hák nepokládejte nikdy na hrany, neboť to při sklouznutí může vést k vážným úrazům.
Při napínání je třeba dbát na to, aby se připevňovací hák neuvolnil z ukotvení!
2.2

Pásy s napínacími ráčnami

K bezpečnému zajištění nákladu musíte udělat minimálně 1-2 vinutí pásu na ráčně!
Ráčnu nikdy neprodlužujte napínací pákou kvůli dosažení větších napínacích sil!
Při napínání pomocí napínacích ráčen je třeba dbát na to, abyste pás napnuli již rukou tak, abyste na páce
ráčny museli udělat maximálně 3 vinutí pásu.
2.3

Požadavky na obsluhu

Obsluha si musí před použitím přístroje pozorně přečíst návod k obsluze.
2.3.1

Kvalifikace

Kromě podrobného poučení odborníkem není pro používání přístroje nutná žádná speciální kvalifikace.
2.3.2

Minimální věk

Na přístroji smí pracovat jen osoby, jež dosáhly 16 let.
Výjimku představuje využití mladistvých, pokud se toto děje během profesního vzdělávání za účelem
dosažení dovednosti pod dohledem školitele.
2.3.3

Školení
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Používání přístroje vyžaduje pouze odpovídající poučení odborníkem resp. návodem k obsluze. Speciální
školení není nutné.

3 Obsluha
1.

Položte pás kolem přepravovaného zboží. Nyní protáhněte
jeden konec pásu štěrbinou (1).

2.

Nyní pohybujte ráčnovou rukojetí (3) sem a tam (viz A,B,C,D)
tak, aby se pás napnul.

3.

Pokud dáte nyní ráčnovou rukojeť (3) do polohy A , je
přepravované zboží zajištěno!

4.

K povolení pásu musíte vytáhnout pojistku ráčny (2) a
ráčnovou rukojeť (3) zatlačit dopředu (D).

5.

Nyní můžete pás vytáhnout ze štěrbiny (1)!

3.1

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu
•
•
•
•

3.2

Návod krok za krokem
•
•
•
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Použijte přístroj až poté, co jste si pozorně přečetli návod k obsluze.
Dodržujte všechny v návodu uvedené bezpečnostní pokyny.
Chovejte se zodpovědně vůči ostatním osobám.
Napínací pás nepokládejte nikdy přes ostré hrany, protože by se mohl rozříznout.

Před každým použitím zkontrolujte napínací pásy z hlediska případného poškození a trhlin!
Při poškození kovových součástí a trhlinách je třeba pás ihned vyměnit!
Sadu napínacích pásů musí minimálně jednou ročně zkontrolovat odborný personál!

Prohlídky a údržba

Sadu napínacích pásů čistěte jen vlažným mýdlovým louhem a kartáčem. K čištění nikdy nepoužívejte
chemikálie či rozpouštědla.
Po čištění nechte pás dostatečně vyschnout na vzduchu.
4.1

Skladování

Sadu napínacích pásů skladujte jen v suchých a málo vytápěných místnostech. Pásy nevystavujte
přímému slunečnímu záření.
Za následné škody v důsledku neodborně připevněných pásů a nepředpisově zajištěný náklad ručí
samotný uživatel:
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