Návod pro montáž a použití

Zajišťovací pás 40960
40960
CZ
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V balení je zahrnuto:
1.
2.

1 ks návodu k montáži
1 ks zajišťovací pás o délce 2,60 m

V případě zájmu o další informace, nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto
návodu pro montáž a použití dostatečně podrobně popsány, můžete si potřebné informace
vyžádat přímo u výrobce.
Kromě toho poukazujeme na skutečnost, že obsah tohoto návodu pro montáž a použití není
součástí dříve existujícího ujednání, příslibu či právního vztahu ani nemá tyto měnit. Veškeré
závazky vyplývají z příslušné kupní smlouvy, která rovněž obsahuje úplnou a výlučně platnou
úpravu záruky. Tyto smluvní úpravy záruky nejsou tímto Návodem pro montáž a použití ani
rozšířeny, ani omezeny. Poskytování třetím osobám a pořizování kopií tohoto podkladu,
zhodnocení a sdělování jejího obsahu je přípustné pouze s výslovným souhlasem výrobce.
Protiprávní jednání, jež odporují výše uvedeným skutečnostem, mohou být příčinou ke vzniku
odpovědnosti za škodu.

Montáž zajišťovacího
zajišťovacího pásu
Varianta přes žebřík

Zajišťovací pás umístíme na horní
část žebříku pro zamezení jeho
sesunutí viz obrázek.
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Varianta do příčl
příčl e žebříku
žebřík u
Zajišťovací pás umístíme do příčle
na horní části žebříku pro zamezení jeho
sesunutí viz obrázek.

Bezpečnostní pokyny pro použití zajišťovacího
zajišťovacího pásu
• Před každým použitím zajišťovacího pásu provést kontrolu zda není poškozený
• Nepoužívat pás při závadách jako jsou: zářezy na pásu apod., deformace
upínacího a spojovacího mechanismu
• Dodržet předepsanou sílu utažení 250 daN
• Při ostrých hranách použít odpovídající ochranu hran (zejména při přepravě ve
vozidle)
• Vyhnout se vysokým teplotám (nepoužívat při více než 100°C)
• Nedělat na pásu uzly
• Nezvedat předměty pomocí pásu
• Dbát pokyny v návodu k použití a v ČSN EN 12 195-2

Péče a údržba
•
•

Všechny části zajišťovacího pásu jsou bezúdržbové
Sponu pásu udržovat v čistotě

Výrobce:
Výrobce:
ZARGES GmbH
Postfach 1630
D-82360 Weilheim

Zastoupení v ČR:
Zarges CZ, s.r.o.
Hněvkovského 87
617 00 BRNO
tel. / fax: +420 543 234 727
e-mail: obchod@zarges.cz
www.zarges.cz

tel.: +49 881 687-0
fax: +49 881 687-500
e-mail: zarges@zarges.de
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