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Kontejnery:
- víceúčelové
- ostatní

Návod k obsluze

1. Použití a návod k údržbě
Všichni operátoři, kteří jsou přítomni během manipulací,
jsou povinni dodržet bezpečnost práce na pracovišti.
Informace v tomto manuálu uvádějí správné použití
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Tato brožura je zhotovena v souladu s bezpečnostními
předpisy k informování uživatele o co nejlepším a
nejbezpečnějším   používání těchto zařízení. Proto   si
pečlivě přečtěte tento návod k obsluze před použitím
výrobku a dbejte bezpečnostních předpisů.

tohoto vybavení, pro které bylo navrženo a
zkonstruováno.
Tento návod k obsluze musí být vždy k nahlédnutí. Při
ztrátě manuálu je třeba prodejce požádat o vystavení
kopie.

1.1 Případy ve kterých prodejce neručí
- nesprávnou přípravou k použití v provozu
- použitím v rozporu s tímto manuálem
- nedostatky při údržbě a opravách
- různými úpravami, zásahy nebo změnami v konstrukci
nebo části vybavení neoprávněnou osobou

2. Popis kontejnerů
Víceúčelové a ostatní kontejnery jsou navrženy a určeny
pro nakládku, zvedání a přepravu sypkých směsí, pojiv
(beton, malta a podobný materiál), obvykle na
staveništích.

3. Podmínky používání kontejnerů
Nepoužívejte toto zařízení, dokud si pečlivě nepřečtete
tento návod k obsluze. Struktura zařízení je ověřena
pro náklad max. 2200kg/m2. Respektujte max. nosnost
zařízení. Max. kapacita v litrech je udána
na identifikačním štítku na zařízení. Součtem max.
nosnosti a hmotnosti zařízení je hrubá hmotnost.
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Samozřejmě je třeba brát ohled na manévrovatelnost
s plně naloženým zařízením.

4. Všeobecné bezpečnostní předpisy
Je zakázáno použít zařízení, dokud není zabezpečen vstup
osob nebo zvířat do pracovního prostoru.
Vymezte  pracovní prostor a  přijměte všechna opatření
k nejvyšší bezpečnosti práce.
Ujistěte se, že do pracovního prostoru nevstoupí
neoprávněná osoba.
Podcházet manipulovaný náklad je zakázáno. Dbejte
opatrnosti před uvolněním nákladu. Dodržujte bezpečný
odstup.
Při manipulaci se vyvarujte prudkým pohybům s
nákladem.
Obsluha nesmí opustit pracovní prostor během
manipulace.
Manipulovat s nákladem mimo pracoviště je zakázáno.
Zařízení je také určené pro nakládku, manipulaci a
vykládku materiálu z nákladních automobilů.
Jakékoliv úpravy zařízení musí být prováděny na zemi
a ve stabilní poloze.

5. Pokyny

5.1 Pro obsluhu
Úpravy, nastavení a údržba zařízení musí být
prováděny poučenou osobou seznámenou s návodem
k obsluze. Jakákoli jiná osoba má zakázáno provádění
těchto úprav.

5.2 Pro přepravu
Pro nakládání a přepravu zboží musí být použito zařízení
dostatečné nosnosti a velikosti.
Při nakládání pevně zahákněte nakládací hák nebo řetěz
do oka umístěném na vršku zařízení.

5.3 Pro používání
Používejte zařízení pouze pro zvedání a manipulaci
s nákladem popsané v bodě 3.

Ujistěte se, že hmotnost manipulovaného materiálu
nepřekročí maximální nosnost uvedenou na identifikačním
štítku umístěném na zařízení a zároveň hmotnost
manipulovaného materiálu společně se zařízením
nepřekročí max. nosnost zvedacího zařízení (jeřábu).

Zkontrolujte spojovací příslušenství mezi zařízením
a jeřábem, resp. použijte vhodný řetěz mezi oběma.
Zkontrolujte max. nosnost tohoto řetězu. Nesmí být
menší než hmotnost zařízení a materiálu v něm.

Obsluha zařízení si musí před jeho použitím zajistit:
- volné prostranství
- v pracovním prostoru se nepohybuje žádná osoba
- v případě nebezpečí použije akustického signálu
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6. Údržba

Všechny údržby a opravy musí být prováděny na zemi
a na stabilním podkladu.

6.1 Běžná údržba
Po každém použití je nutné zařízení důkladně očistit,
aby nedošlo k zanesení pohyblivých částí. Sváry na
zařízení musí být průběžně kontrolovány – věnujte
velkou pozornost různým prasklinám a trhlinám. Po
důkladném očištění zařízení také zkontrolujte hybné
části zařízení a průběžně je ošetřete maznicí. Pro
vyprázdnění nebo vyčištění zařízení nepoužívejte velmi
ostrých předmětů a nárazů nebo podobných nářadí -
mohou poškodit strukturu a odolnost výrobku.

Jestliže shledáte jakékoli trhliny, praskliny nebo jiné
anomálie, kontaktujte prodejce zařízení.

Opravy, jako zásahy do konstrukce a vzhledu zařízení
jsou zakázány. Při porušení zaniká platnost CE
certifikátu.

Prodejce odmítá zodpovědnost, jestliže zařízení není
používáno s bezpečnostními předpisy nebo je používáno
v rozporu s tímto manuálem.

7. Rozsah použití

Zařízení  je zkonstruováno na  25000 zvedacích cyklů.
Po překročení tohoto limitu je třeba důkladné prohlídky
(kontroly).

8. Záruka

Prodejce ručí na zařízení zárukou 6 měsíců od jeho koupi
na materiál nebo výrobní vady.

Vady v důsledku nesprávného a nevhodného použití,
zanedbané údržby  nebo běžného opotřebení či škrábanců
jsou vyjmuty ze záruky.

Reklamace záruky musí obsahovat kopii faktury,
uživatelský manuál a CE certifikát.


