NÁVOD K POUŽITÍ

Mini naklápěcí zvedák
TAL15001

Pozorně přečtěte tento návod před použitím výtahu.
Tento návod je nedílnou součástí položky a musí být vždy
přiložen.
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BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Nepřekračujte uvedenou kapacitu.
Po zvednutí je nutné, aby bylo zatížení uzamčeno pomocí anti-naklápěcího ramene.

Je zakázáno pracovat pod vozidlem, aniž by bylo umístěno na stojkách.
Anti-vyklápěcí rameno poskytuje dodatečnou bezpečnost, ale neodstraní nutnost
používat stojky.
Používejte na rovném a pevném neklouzavém povrchu, který je vhodný pro nesení
břemen.
Zkontrolujte, zda je zatížení stabilní na zvedáku. Ujistěte se, že neexistuje riziko
naklonění nebo sklouznutí.
Nepokoušejte se pohybovat nákladem, když sedí na zvedáku.
Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný zvedák.
Neupravujte zvedák !
Tento zvedák je určen výhradně pro zvedání automobilů. Jakékoliv jiné použití je
zakázáno.
Při zvedání nebo spouštění auta, nedovolte, aby se někdo jiný než provozovatel přiblížil
k vozidlu.
Řiďte se návodem k použití. Zejména z důvodu nebezpečí, které představuje elektrická
energie, nepoužívejte v přítomnosti vody.
Doporučujeme použití vrtačky třídy II. V opačném případě nainstalujte 30mA
diferenciální jistič.
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Při zvedání nebo spouštění, je zakázáno, aby vozidlo leželo celou vahou na zvedáku.
Musíte nechat vozidlo zbytek volně na předních nebo zadních kolech.Postup pro 4
zvednutá kola je popsán v sekci "sklápění".
Nedodržení těchto doporučení může vést k poškození majetku a osob.
POPIS
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: pouzdro jednotky
: spojovací čep
: naklápěcí ramena
: kolečka
: anti-naklápěcí bezpečnostní rameno
: závitové tyče
: revizní otvor
: závitové trubky

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Mini výtah musí být provozován s elektrickou vrtačkou, která má dostatečný točivý
moment (90 Nm).
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Použití rázového utahováku, vzduchových utahováků je zakázáno, protože škody by
mohl být poškozen zvedák.
Použivejte na plochém, pevném, hladkém povrchu (např. beton).Hrubá podlaha může
bránit fungování zvedáku, tím, že klade příliš velký odpor pohybu koleček.
Před zvedáním nebo spouštěním břemene, zkontrolujte, že překážky, které brání
sestupu (stojanů a anti-vyklápěcí rameno) jsou odstraněny
Záruka se nevztahuje v případě, že bezpečnostní pokyny a bezpečnostní opatření nejsou
dodržovány.
Rozsah provozních teplot: -10 / +50 °C
OMEZENÍ ZATÍŽENÍ
Spojovací čep mezi vrtačkou a zvedákem působí jako ochrana v případě nadměrného
zatížení nebo při dosažení maximální výšky.
V těchto situacích, zlomení tohoto čepu je normální. Nahraďte tento kolík novým, pak
i nadále můžete používat, ujistěte se, že pokyny pro maximální zatížení a výšky jsou
dodržovány.
Zvedák je vybaven koncovými dorazy, pro maximální polohu zdvihu a nejnižší polohu.
Čep se také zlomí, pokud uživatel přepkoná zarážky.
Předtím, než zvedák dosáhne konce zdvihu, je nutné postupně zpomalit pohyb a
zastavit před dosažením dorazu..
.NOSNOST

Max 1000 kg

Při zvedání vozidla se nesnažte zvednout všechny 4 kola současně, ale nechtě
auto na předních nebo zadnícho kolech.
Maximální nosnost je 1000 kg, což znamená že můžete zvedat I těžší vozidla,
pokud mají dvě kola na zemi.
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Max 1500 kg

=

Jakmile je vozidlo zvednuté, max. statická nosnost je 1500kg, to znamená že
vozidlo může být umístěno horizontálně se 4 koly, pokud jeho hmotnost
nepřesahuje 1500kg.
.
PŘEVÁŽENÍ



kolečka

Zařízení je těžké, nezvedejte. Doporučuje se přesunovat pomocí koleček.
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ÚDRŽBA
Nejméně 4x za rok namažte pohyblivé části zvdeáku. Častěji v případě
intenzivního používání.
INSTALACE
- vozidlo musí mít ruční brzdu vypnutou a musí být v neutrálu. Musí být na
vodorovném povrchu, takže se nebude pohybovat silou vlastní hmotnosti.
- umístěte zvedák na straně vozidla. Hnací tělesa musí být umístěny
směrem k přední části vozidla.
- vsuňte zvedák pod vozidlo, vycentrujte s podélnou osou vozidla. Dvě
pogumované podpěry musí být umístěny symetricky ve vztahu k dolní
části karoserie. Zkontrolujte, zda podpěry nejsou v kontaktu s křehkými
součástmi vozidla.
- pro zvednutí předku vozidla, umístěte zvedák pod přední kola vozidla (u
vozidel s motorem vpředu).

Drive housings

-

Pro zvednutí zadní části, přesuňte zvedák mírně dozadu tak, aby většina
hmotnosti byla přenesena na přední stranu.
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ZVEDÁNÍ
- zasuňte šestihranný bit sklíčidla. Kardan je určen pouze pro zvedání s
klikou.
- umístěte vrtačku do držáku.
- spusťte vrtačku (směr otáčení vpravo) držte ji pevně.
- před dosažením max. výšky zpomalte rychlost zvedání. Nepřekračujte max.
výšku vyznačenou červenou čarou.
- utáhněte machanismus anti-vyklápěcího ramene.
- zkontrolujte, zda je vozidlo stabilní k práci pod ním. Nesmí se naklánět ani
zklouzávat
- nainstalujte podpěrné sloupky před prací pod vozidlem.
Je možné taky zvedák snížit a zvýšit pomocí kliky a kardanu.

SNIŽOVÁNÍ
- povolte anti-naklápěcí rameno. Zapomenete-li jej povolit, může dojít k
poškození zvedáku.
- povolete pomocí vrtačky v opačném směru.
- snižte zvedák dokud není zcela dole a lze odstranit zpod vozidla.
- před dosažením min. výšky pomalu snižujte rychlost spouštění.
NAKLÁNĚNÍ
Pouze pro práci na přední nebo zadní části vozidla.
Je-li těžiště vozidla s osou zvedáku, může mít tendency naklánět se dopředu
nebo dozadu. Aby se tomu zabránilo, je nutné použít stojky a bezpečnostní
rameno. Dale se doporučuje vychýlit osu zvedáku ze středu podvozku, aby se
kladlo větší zatížení na kola.
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Zvedání 4 kol současně:
Nejdříve je nutné zvednout přední nebo zadní cast vozidla, poté jej jakmile je
dosaženo požadované výšky naklonit ručně.
Tato operace musí být provedena takto:
- umístěte 2 stojky pod konec vozidla který je zvednut.
- jeden pracovník obsluhy zvedne vozidlo do požadované výšky.
- druhý zajistý bezpečnostní rameno a ujistí se že je vozidlo stabilní, poté první
pracovník může uvolnit zvedák.
- umístěte další dva sloupky na druhý konec vozidla.
POJISTNÉ MATICE
Pojistné matice se můžou časem opotřebovat, nebo pokud jsou špatně mazané.
V tomto případě zvedák zdrží břemeno, ale je potřeba matice vyměnit.
Tyto matice lze zkontrolovat pomocí kontrolního otvoru č.7, který se nachází na
trubce č. 6. Pokud to chcete učinit tak:
- zvedněte zvedák na cca. Střední velikost
- trubka č. 8 má otvor, který musí lemovat s kontrolním otvorem č. 7
- je-li matice vidět přes kontrolní otvor, je to proto že byla poškozena. Přestaňte
zvedák používat a odešlete jej na opravu.
- matice je v pořádku, pokud není vidět přes kontrolní otvor.
LIKVIDACE
- všechny kovové díly mohou být recyklovány.
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ZÁRUČNÍ LIST
Název výrobku
Typ výrobku
Datum prodeje
Razítko a podpis
Prodejce
Záznam o provedeném servisním zákroku
Datum převzetí
Datum provedení
servisem
opravy

Číslo reklamačního
protokolu

Podpis pracovníka

Poznámky

Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto
zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovednost za vady po dobu 24 mesícu
(u právnických osob 12 mesícu). Reklamace budou posouzeny naším reklamacním
oddelením (viz níže) a uznané bezplatně proaví seris firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, vcetne
odstranení
vady, musí být vyrízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode dne uplatnení reklamace,
pokud se
prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhute. Kupující muže uplatnit reklamaci osobne nebo
zasláním
zboží k reklamaci prepravní službou na vlastní náklady, v bezpecném balení. Zásilka musí obsahovat
reklamovaný
výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontakní údaje (zpátecní adresa, telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhute 30 dnu (dobu lze po vzájemné dohode
prodloužit). Po
projevení skryté vady materiálu do 6 mesícu od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vymenen
za nový
(vady, které existovaly pri prevzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotrebením). Na
neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohode uplatnit
primerenou
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 úcelum, než ke kterým je urcen nebo
používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé pusobením vnejších mechanických, teplotních ci chemických vlivu - vady
byli zpusobeny nevhodným skladování ci manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec pripustného zatížení

NÁVOD NA POUŽITIE

Mini naklápacie zdvihák
TAL15001

Pozorne prečítajte tento návod pred použitím výťahu.
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou položky a musí byť vždy priložený.
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BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
Neprekračujte uvedenú kapacitu.
Po zdvihnutí je nutné, aby bolo zariadenie uzamknuté pomocou anti-naklápacieho
ramena.

Je zakázané pracovať pod vozidlom, bez toho, aby bolo umiestnené na stojkách.
Anti-vyklápacie rameno poskytuje dodatočnú bezpečnosť, ale neodstráni nutnosť používať
stojky.
Používajte na rovnom a pevnom nekĺzavom povrchu, ktorý je vhodný pre nesenie bremien.
Skontrolujte, či je zaťaženie stabilný na zdviháku. Uistite sa, že neexistuje riziko naklonenie
alebo skĺznutiu.
Nepokúšajte sa pohybovať nákladom, keď sedí na zdviháku.
Nikdy nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný zdvihák.
Neupravujte zdvihák!
Tento zdvihák je určený výhradne pre zdvíhanie automobilov. Akékoľvek iné použitie je
zakázané.
Pri zdvíhaní alebo spúšťaní auta, nedovoľte, aby sa niekto iný ako prevádzkovateľ priblížil k
vozidlu.
Riaďte sa návodom na použitie. Najmä z dôvodu nebezpečenstva, ktoré predstavuje
elektrická energia, nepoužívajte v prítomnosti vody.
Odporúčame použitie vŕtačky triedy II. V opačnom prípade nainštalujte 30mA
diferenciálnej istič.
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Pri zdvíhaní alebo spúšťaní, je zakázané, aby vozidlo ležalo celou váhou na zdviháku.
Musíte nechať vozidlo zvyšok voľne na predných alebo zadných kolech.Postup pre 4
zdvihnutá kola je popísaný v sekcii "sklápania".
Nedodržanie týchto odporúčaní môže viesť k poškodeniu majetku a
osôb.
OPIS

3

4
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8
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5
6

: pouzdro jednotky
: spojovací čap
: naklápacie ramená
: kolieska
: anti-naklápací bezpečnostné rameno
: závitové tyče
: revízny otvor
: závitové rúrky

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Mini výťah musí byť prevádzkovaný s elektrickou vŕtačkou, ktorá má dostatočný
krútiaci moment (90 Nm).
Použitie rázového uťahovača, vzduchových uťahovačov je zakázané, pretože škody by
mohol byť poškodený zdvihák.
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Používajte na plochom, pevnom, hladkom povrchu (napr. betón). Hrubá podlaha môže
brániť fungovaniu zdviháka, tým, že kladie príliš veľký odpor pohybu koliesok.
Pred zdvíhaním alebo spúšťaním bremena, skontrolujte, že prekážky, ktoré bránia
zostupu (stojanov a anti-vyklápaciu rameno) sú odstránené
Záruka sa nevzťahuje v prípade, že bezpečnostné pokyny a bezpečnostné opatrenia nie
sú dodržiavané.
Rozsah prevádzkových teplôt: -10 / +50 ° C
OBMEDZENIA ZAŤAŽENIA
Spojovací čap medzi vŕtačkou a zdvihákom pôsobí ako ochrana v prípade nadmerného
zaťaženia alebo pri dosiahnutí maximálnej výšky.
V týchto situáciách, zlomenie tohto čapu je normálne. Nahraďte tento kolík novým,
potom aj naďalej môžete používať, uistite sa, že usmernenia pre maximálne zaťaženie a
výšky sú dodržiavané.
Zdvihák je vybavený koncovými dorazmi, pre maximálnu polohu zdvihu a najnižšiu
polohu. Čap sa tiež zlomí, ak používateľ přepkoná zarážky.
Predtým, než zdvihák dosiahne koniec zdvihu, je nutné postupne spomaliť pohyb a
zastaviť pred dosiahnutím dorazu.
. NOSNOSŤ

Max 1000 kg

Pri zdvíhaní vozidla sa nesnažte zdvihnúť všetky 4 kolesá súčasne, ale nechtiac auto na
predných alebo zadnícho kolesách.
Maximálna nosnosť je 1000 kg, čo znamená že môžete zdvíhať Aj Tetsu vozidlá, ak
majú dve kolesá na zemi.
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Max 1500 kg

=

Akonáhle je vozidlo zdvihnuté, max statická nosnosť je 1500kg, to znamená že vozidlo
môže byť umiestnené horizontálne so 4 kolesami, ak jeho hmotnosť nepresahuje
1500kg.
.
PŘEVÁŽANIE



kolečka

Zariadenie je ťažké, nezdvíhajte. Odporúča sa presúvať pomocou koliesok.
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.
ÚDRŽBA
Najmenej 4x za rok namažte pohyblivé časti zdviháka. Častejšie v prípade intenzívneho
používania.
INŠTALÁCIA
- vozidlo musí mať ručnú brzdu vypnutú a musí byť v neutrále. Musí byť na
vodorovnom povrchu, takže sa nebude pohybovať silou vlastnej
hmotnosti.
- umiestnite zdvihák na strane vozidla. Hnacie telesá musia byť umiestnené
smerom k prednej časti vozidla.
- vsuňte zdvihák pod vozidlo, vycentrujte s pozdĺžnou osou vozidla. Dve
pogumované podpery musia byť umiestnené symetricky vo vzťahu k
dolnej časti karosérie. Skontrolujte, či podpery nie sú v kontakte
s krehkými časťami vozidla.
- pre zdvihnutie prednej časti vozidla, umiestnite zdvihák pod predné kolesá
vozidla (pri vozidlách s motorom vpredu).

Drive housings

Pre zdvihnutie zadnej časti, presuňte zdvihák mierne dozadu tak, aby
väčšina hmotnosti bola prenesená na prednú stranu.
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ZDVÍHANIE
- Zasuňte šesťhranný bit skľučovadla. Kardan je určený len pre zdvíhanie s kľukou.
- Umiestnite vŕtačku do držiaka.
- Spustite vŕtačku (smer otáčania vpravo) držte ju pevne.
- Pred dosiahnutím max výšky spomaľte rýchlosť zdvíhania. Neprekračujte max výšku
vyznačenú červenou čiarou.
- Utiahnite machanismus anti-vyklápacieho ramena.
- ZkontrRlujte, či je vozidlo stabilné na prácu pod ním. Nesmie sa nakláňať ani zklouzávat
- Nainštalujte podperné stĺpiky pred prácou pod vozidlom.
Je možné taky zdvihák znížiť a zvýšiť pomocou kľuky a kardanu.

ZNIŽOVANIE
- povoľte anti-naklápacie rameno. Ak zabudnete ho povoliť, môže dôjsť k poškodeniu
zdviháka.
- povoľte pomocou vŕtačky v opačnom smere.
- znížte zdvihák dokiaľ nie je úplne dole a možno odstrániť spod vozidla.
- pred dosiahnutím min. výšky pomaly znižujte rýchlosť spúšťania

NAKLONENIE
Iba pre prácu na prednej alebo zadnej časti vozidla.
Je-li ťažiska vozidla s osou zdviháka, môže mať tendenciu nakláňať sa dopredu alebo
dozadu. Aby sa tomu zabránilo, je nutné použiť stojky a bezpečnostné rameno. Dale sa
odporúča vychýliť os zdviháka zo stredu podvozku, aby sa kládlo väčšie zaťaženie na
bicykle.
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Zdvíhanie 4 kolies súčasne:
- najskôr je nutné zdvihnúť prednú alebo zadnú cast vozidla, potom ho keď sa
dosiahne požadovaná výška nakloniť ručne.
- táto operácia musí byť vykonaná nasledovne:
- umiestnite 2 stojky pod koniec vozidla ktorý je zdvihnutý.
- jeden pracovník obsluhy zdvihne vozidlo do požadovanej výšky.
- druhý zaistite bezpečnostné rameno a uistí sa že je vozidlo stabilné, potom prvý
- pracovník môže uvoľniť zdvihák.
- umiestnite ďalšie dva stĺpiky na druhý koniec vozidla.
POISTNÉ MATICE

-

-

Poistné matice sa môžu časom opotrebovať, alebo ak sú zle mazané. V tomto prípade
zdvihák zdrží bremeno, ale je potreba matica vymeniť.
Tieto matice možno skontrolovať pomocou kontrolného otvoru č.7, ktorý sa nachádza na
trubke č 6. Ak to chcete urobiť tak:
- zdvihnite zdvihák na cca. stredná veľkosť
- trubka č 8 má otvor, ktorý musí lemovať s kontrolným otvorom č 7
- ak je matica vidieť cez kontrolný otvor, je to preto že bola poškodená. Prestaňte zdvihák
- používať a odošlite ho na opravu.
- matica je v poriadku, ak nie je vidieť cez kontrolný otvor
.

LIKVIDÁCIA
- všetky kovové diely môžu byť recyklované

E085002 - 081003

page 8 / 8

ZÁRUČNÝ LIST
Názov výrobku
Typ výrobku
Datum prodaja
Pečiatka a podpis
Predajca
Záznam o vykonanom servisnom zákroku

Datum prevzetia
servisom

Datum provedení
opravy

Číslo reklamačného
protokolu

Podpis pracovníka

Poznámky

Dna 1.1.2014 vstúpil do platnosti zákon c. 89/2012 Zb. Firma XTline s.r.o. v súlade s týmto zákonom
poskytuje
na Vami zakúpený výrobok zodpovednost za vady po dobu 24 mesiacov od zakúpenia tovaru (u právnických
osob 12 mes.). Reklamácie budú posúdené naším reklamacným oddelením (pozri nižšie) a uzvávané
bezplatne
opraví servis firmy XTline s.r.o.
Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane
odstánenia vady,
musí byt vybyvená bez zbytocného odkladu, najneskor do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie, pokial sa
predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci može uplatnit reklamáciu osobne alebo
zasláním
tovaru na reklmáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpecnom balení. Zásielka musí obsahovat
reklamovaný výrobok, predajné dokumenty, podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatocná adresa,
telefón).
Vady , ktoré možno odstránit , budú opravené v zákonnej lehote 30 dní ( dobu môžu po vzájomnej dohode
predlžit ) .
Po prejavení skrytej vady materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja , ktorá sa nedá odstránit bude výrobok
vymenený za nový ( vady , ktoré existovali pri prevzatí tovaru ,
nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním ) . Na neodstránitelné vady a
vady , ktoré si je kupujúci schopný opravit sám môžu po vzájomnej dohode uplatnit primeraná zlava z
kúpnej ceny
Nárok na reklamáciu zaniká, ak :
- Výrobok nebol používaný a udržiavaný podla návodu na obsluhu
- Výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné úcely, než na ktoré je urcený
- K poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatocnej údržby ,
alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív apod
- Škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických , teplotných ci chemických vplyvov - Chyby boli
spôsobené nevhodným skladovaním , ci manipulácio s výrobkom
- Výrobok bol použitý nad rámec prípustného zataženia

ZAŘÍZENÍ (VÝROBEK) NÁZEV: ZVEDÁK
TYP: T
PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE): 1 - 1,5T
EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO: TAL15001
VÝROBCE
XTline s.r.o.

NÁZEV:
ADRESA:

Jinošov 95, 67571 Náměšť nad Oslavou

IČ:

26246937

DIČ CZ:

26246937

prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:

ES 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU - NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb. a
NV č. 229/2012 Sb.(dle přílohy II A)
a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají.

POPIS

FUNKCE

KONSTRUKCE, MECHANICKÉ A HYDRAULICKÉ PŘEVODY.

ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ K ZVEDÁNÍ BŘEMEN.

Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem
ČSN EN ISO 12100;Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika;2011-07-01
ISO 11684;Bezpečnostní piktogramy;1995-01-15
ČSN EN 1005-3+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení;2009-05-01
ČSN EN 1070;Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie;2000-05-01
ČSN EN 349+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla;2009-01-01
ČSN EN 953+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů;200909-01
ČSN EN 1493;Zvedáky vozidel;2011-01-01
ČSN EN ISO 4413;Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti;2011-07-01

Zvolený postup posuzování shody
Posouzení shody za stanovených podmínek ( výrobcem nebo oprávněným zástupcem výrobce ). Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)

Jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu a číslo certifikátu ES přezkoušení typu.
Na uvedené zařízení se nevztahuje povinné přezkoušení typu autorizovanou zkušebnou. Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:
Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21
Údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.

místo:
datum:

Náměšť nad Oslavou
2013-05-16

Jméno:

Funkce:
jednatel

Podpis:

