Překlad původního návodu k používání

_____________________________________________________________

ŘETĚZOVÉ KLADKOSTROJE

NÁVOD K OBSLUZE
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Vážený zákazníku!!
Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, přejeme Vám spokojenost s jeho používáním.
Stali jste se majitelem řetězového kladkostroje. Tento kladkostroj se charakterizuje maximální
bezpečností a jednoduchou obsluhou, je to spolehlivé a vysoce výkonné zařízení s rychlou instalací
a připraveností k použití.
Přestože je jeho obsluha snadná, jeho provoz musí odpovídat požadavkům obsaženým v tomto
návodu a platným bezpečnostním předpisům na území, kde se používá.
VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ
Je zakázáno zdržovat se pod zvednutým nákladem
Pohyblivé části stroje!
Používejte osobní ochranné prostředky
Noste ochranné brýle a helmu

TECHNICKÉ ÚDAJE:
MODEL
MAX. NOSNOST
VÝTAHOVÁ VÝŠKA
WLL

HS-1T
999 kg
cca 2,5 m
1,15 t

HS-2T
1999 kg
cca 2,5 m
1,15 t

HS-3T
2999 kg
cca 2,5 m
2,05 t

HS-5T
4999 kg
2,5 m
2,05 t

1. POUŽITÍ
Řetězový kladkostroj je určen ke zvedání nákladů. Nemůže být použit jako zvedací prvek nastavený
natrvalo, nebo pro jiné účely.
2. NÁVOD K POUŽITÍ
Před každým použitím je třeba zkontrolovat technický stav kladkostroje.
- zavěste pevný hák k závěsu s odpovídající pevností
- k pohyblivému háku zavěste náklad
- předběžně napněte řetěz a zkontrolujte, zda není zamotaný nebo pokroucený
- pohybem ovládacího řetězu v odpovídajícím směru přemístěte náklad.
3. ÚDRŽBA
Kladkostroj je třeba chránit před vlhkostí. Nevystavujte působení nepříznivým atmosférickým
podmínkám.
Kladkostroj je třeba udržovat v čistotě, bez mastnoty. Je třeba namazat všechny pohyblivé části.
4. PRAVIDLA BEZPEČNOSTI
Nedodržování následujících upozornění a zasahování do konstrukce kladkostroje zbavuje výrobce
odpovědnosti za škody vyplývající z provozu zařízení způsobené osobám, zvířatům a na majetku
nebo samotném zařízení a ruší záruční práva.
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a) Uživatel nesmí překročit maximální parametry, pro které bylo zařízení navrženo. Věnujte
pozornost maximální nosnosti uvedené na typovém štítku kladkostroje.
b) Kladkostroj není určen k přemísťování osob a zvířat.
c) Je zakázáno zvedat jeden náklad pomocí dvou nebo více kladkostrojů.
d) Je třeba kontrolovat stav řetězu. Pokud naleznete prasknuté nebo deformované články řetězu,
je zakázáno pokračovat v další práci.
e) Během práce kladkostroje nesmí řetěz přijít do styku s ostrými hranami.
f) Nepoužívejte kladkostroj v případě, že je řetěz zamotaný, nejprve musíte rozmotat zamotané
články.
g) Během práce je vyžadováno, aby obsluhující osoba sledovala po celou dobu přemísťovaný náklad.
Je třeba věnovat zvláštní pozornost, aby v cestě přemísťovaného nákladu nebyli žádní lidé ani zvířata.
h) Je zakázáno pohybovat se nebo zastavovat se pod přemísťovaným nákladem.
i) Při zvedání nákladu nepoužívejte nadměrnou sílu, netahejte za řetěz. Pokud se náklad zvedá
s odporem, je třeba okamžitě zastavit zvedání a provést kontrolu zařízení.
j) Mějte na paměti údržbu zařízení. Udržujte zařízení čisté pro jeho lepší a bezpečnější fungování.
Postupujte podle pokynů týkajících se mazání nebo výměny prvků vybavení. Udržujte rukojeti suché,
čisté a neznečištěné od oleje nebo maziva.

1. Pevný hák
2. Pohyblivý hák
3. Kryt
4. Nakládací řetěz
5. Ovládací řetěz

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme, že výrobek uvedený v "Technické údaje" / "Specifikace" splňuje
požadavky následujících norem a normativních dokumentů:
EN 13157+A1:2009
a splňuje požadavky následující směrnice:
2006/42/EC
MAR-POL s.c.
IMPORT-EXPORT
Mariusz Ściana
SUCHOWOLA 6A
26-020 CHMIELNIK, POLSKO
CHMIELNIK, dne 10. 8. 2013
Plná verze prohlášení o shodě spolu s nezbytnými certifikáty se nachází v sídle společnosti
MAR-POL s.c. IMPORT-EXPORT Suchowola 6a 26-020 Chmielnik, Polsko.
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Záruční list
název zařízení:

..................................................................

typ / model:

...................................................................

datum prodeje:

...................................................................

poznámky:

....................................................................

....................................
podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky
V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců
od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba
12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze
a způsobu použití.
Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným
účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením.
Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné
předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené
údržby.
Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií
zpracování.
Nárok na uplatnění záruky zaniká:
1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti
5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení
Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce
(např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)
Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.
Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech
opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám
fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.
Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.
Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem
zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.
Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe
do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky,
nelze uznat jako záruční vady!
Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým
prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou
v záruce uznány.
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