Řetězový zvedák P19790, P19791, P19792
Návod k použití
Předtím než začnete pracovat, prohlédněte si pozorně háky, řetěz, brzdící zařízení
a naolejování kladky, začněte s obsluhou za řízení,
Použití
Řetězový zvedák série HS je přenosné zvedací zařízení snadno ovladatelné ručně.
Je vhodné pro použití v továrnách, dolech, na farmách, staveništích, nakládacích
nábřežích, docích a skladištích na instalaci zařízení stejně jako pro vykládání
a nakládání zboží. Je obzvláště prospěšné při zvedacích pracích venku
a na místech, kde není vhodné použítí přídavných proudem poháněných zařízení.
Řetězový zvedák může být připevněn k mobilním vozíkům jakéhokoliv typu jako
pojízdný řetězový zvedák. Je vhodný jako vysokozdvižný vozík, mobilní ruční jeřáb,
rameno jeřábu.
Přednosti
Hlavní přednosti řetězového zvedáku série HS
- bezpečný, spolehlivý, minimální údržba
- lehce ovladatelný
- pěkný vzhled
- dlouhá životnost
Údržba
Čistěte řetězovou kladku, po použití namažte její části vazelínou a uskladněte
na suchém místě.
Inspekce a údržba by měla být provedena ručně, nikdy ji nenechte rozmontovat nebo
smontovat.
Seřiďte chod zařízení na stupeň 0, jak je ukázáno na obrázku C-C. Údržba
brzdového mechanism by měla být provedena při záběru šikmých zubů ozubeného
disku a západky, ujistěte se, že pružina i západka pracují citlivě a spolehlivě, potom
otočte kolo ve směru hod.ručiček – to musí zatlačit disk a talíře na brzdové sedlo –
otočením proti směru hod.ručiček by mělo dojít k vyčištění mezi diskem a talíři.
Po vyčištění a opravě by měla být kladka podrobena zátěžovému a bezzátěžovému
testu, řetězový zvedák může být používán po zjištění účinnosti brzdy. Čistěte třecí
plochy brzdy, brzdový mechanismus by měl být pravidelně kontrolován, abychom
předešli závadám brzdy či spadnutí nákladu.

Držte se 9 následujících bezpečnostních pravidel:
Obr.1 Nepoužívejte dva nebo více zvedáku ke zvedání jednoho břemene.
Obr.2 Nepřekračujte povolenou nosnost.
Obr.3 Nepoužívejte řetěz zvedáku k přímému upnutí břemene. Používejte pouze
hák. Obr.4 Používejte pouze ke zvedání a spouštění břemene.
Obr.5 Nepoužívejte na boční nebo horizontální tahaní břemene.
Obr.6 Kladka musí být vždy prostupná.
Obr.7 Nepracujte se zauzlovaným nebo překrouceným řetězem.
Obr.8 Při používání kladky nesmí být nikdo pod břemenem.
Obr.9 V případě, že řetěz nelze táhnout dále, netahejte zvýšením síly.

Okamžitě přestaňte zvedák používat a zkontrolkujte jej.
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Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto
zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických
osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané
bezplatně proaví seris firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetně
odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující může
uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady,
v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný
popis závady a kontakní údaje (zpáteční adresa, telefon).

Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě
prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze
odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli
vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je
kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny.
Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržování podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo
používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byli
způsobeny nevhodným skladování či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec připustného zatížení
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