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POZOR:
TENTO NÁVOD K OBSLUZE SI PŘEČTĚTE PŘED INSTALACÍ A PROVOZEM LANOVÉHO NAVIJÁKU.
Konstrukce musí vydržet zátěž, pro kterou je lanový naviják dimenzován.
Lanové navijáky montujte pomocí šroubů a pojistných matic M10/8.8.

VÝSTRAHA
Tento lanový naviják se nesmí používat pro zdvihání břemen nebo živých tvorů.
POZOR: Používejte pouze pro tahání ve vodorovném směru!

PROVOZ

Nepřekračujte hodnoty týkající se přípustného zatížení lanového navijáku. Údaj o výkonu se vztahuje na
jednu vrstvu lana na bubnu. Čím více lana je na bubnu, tím je výkon menší. K upevnění háku na ocelové
lano resp. na lano použijte správnou koncovou spojku. Při ukotvení lana na buben musí na bubnu zůstat 4
až 6 návinů, aby vzniklo tření potřebné pro správné ukotvení. Lano resp. ocelové lano je nutno na bubnu
správně vyrovnat. Lanový naviják 720 B má vestavěnou brzdu!

POZOR: LANO RESP. OCELOVÉ LANO POD ZATÍŽENÍM NIKDY NEODVÍJEJTE ÚPLNĚ.

Návod pro upevnění lana na buben lanového navijáku
Nepotřebujete šrouby, matice ani držák lana. Na níže uvedených vyobrazeních vidíte dvě možnosti, jak lze
lano provléci otvory po straně bubnu. 

POZOR: Lano nikdy při zatížení úplně nevytahujte, nechte na bubnu natočené čtyři (4) plné vrstvy.
Jinak může dojít k uvolnění lana z bubnu.
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Montáž ruční kliky

Abyste umožnili snadné odvíjení lana bez odporu, měli byste namontovat ruční kliku podle vyobrazení.

Funkce:
Když se otáčí klikou proti směru hodinových
ručiček, klika se uvolní z hřídele a buben je volně
pohyblivý.

1. Šroub
2. Podložka
3. Pouzdro
4. Pružina

Kontrola a údržba

• Pro zajištění správného a bezpečného provozu je třeba  udržovat pohyblivé součásti včetně převodovky,
pojistných zařízení a hřídelí čisté a namazané.

• Jednotlivé součásti by mohly být narušeny chemikáliemi, solí nebo rzí. Proto je nutno před každým
použitím zkontrolovat správnou funkci všech součástí.

• Lanový naviják nepoužívejte, je-li lano zauzlované nebo má zeslabená místa. Během provozu nesahejte
na ocelové lano, lanovou kladku, buben ani řemenice. 

Pozor

Přívěsy pro přepravu člunů, které nemají kladky pro kýl a boční kladky pro trup, jsou konstruovány tak, že se
při nakládání člunu ponoří pod vodu, tj. člun by měl na přívěs „připlout“. Pokud přívěs není pod vodou, mohly
by pokusy o „vytažení“ člunu na takový přívěs vést k poruše lanového navijáku a případně i k poranění osob. 

Lanové navijáky nejsou konstruovány pro upevňování člunů na přívěsy – k tomu byste měli použít speciální
zařízení na upevňování člunů. 

Poznámka

Pro zajištění zvýšené stability a bezpečnosti byste tento lanový naviják
měli namontovat pomocí tří šroubů M10/8.8, podložek a pojistných
podložek, jak je uvedeno na obrázku.

MADE FOR GÜDE GERMANY
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EG-Konformitätserklärung
Prohlášení o shodě ES

Hiermit erklären wir, Güde GmbH & Co. KG
Tímto prohlašujeme my, Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart
sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen,
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien
entsprechen.

že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu,
odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese
Erklärung ihre Gültigkeit.

V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou
platnost.

Bezeichnung der Geräte: - 360, 720 B
Označení přístrojů:

Artikel-Nr.: - 55125, 55126
Číslo výrobku:

Einschlägige EG-Richtlinien:

Angewandte harmonisierte
Normen:
Použité harmonizované
normy:

Datum/Herstellerunterschrift: 05.05.06
Datum/podpis výrobce
Angaben zum Unterzeichner: pan Arnold, jednatel
Údaje o podepsaném:


