Koziołki CHB8000-8 ton / CHB12000-12 ton /
CHB16000-16 ton / CHB20000-20 ton
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁAŚCICIELA/UśYTKOWNIKA
Przed uŜyciem stojaków właściciel i/lub uŜytkownik musi przeczytać ze zrozumieniem i
zapoznać się z instrukcją uŜytkowania producenta oraz z zawartymi w niej ostrzeŜeniami. Personel
zajmujący się uŜytkowaniem i pracą na urządzeniu musi zachować szczególną ostroŜność, posiadać
odpowiednie kompetencje i kwalifikacje oraz przejść stosowne przeszkolenie w zakresie
bezpiecznego i prawidłowego uŜytkowania urządzenia w trakcie obsługi pojazdów silnikowych oraz ich
części. Szczególny nacisk naleŜy połoŜyć na informacjach zawierających ostrzeŜenia.
Kupujący/właściciel jest zobowiązany do upewnienia się, czy operator rozumie wszystkie instrukcje i
ostrzeŜenia producenta w swym ojczystym języku, jeśli nie zostały one przetłumaczone w instrukcji.
Właściciel i/lub uŜytkownik ma obowiązek przestudiowania i zachowania instrukcji i odnośnych
ostrzeŜeń producenta w zakresie bezpieczeństwa, w celu późniejszego odniesienia się do nich.
Właściciel i/lub uŜytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie wszystkich etykiet ostrzegawczych i
instrukcji w stanie czytelnym i niezniszczonym. Etykiety i teksty zastępcze są dostępne u producenta
na Ŝyczenie.
INSPEKCJA
Inspekcja wizualna musi być przeprowadzona bezwzględnie kaŜdorazowo przed uŜyciem
stojaka. KaŜdy stojak, który w jakikolwiek sposób jest uszkodzony, zuŜyty lub działa nieprawidłowo
musi być wycofany z uŜycia. Jeśli stojak został poddany zbyt duŜemu obciąŜeniu lub został uderzony,
musi zostać natychmiast skontrolowany i naprawiony przez nasz serwis posprzedaŜny przed
ponownym uŜyciem. Zaleca się coroczne przeprowadzenie kontroli stojaka przez nasz serwis
posprzedaŜny lub przez kompetentny zakład oraz wymianę brakujących nalepek ostrzegawczych na
odpowiednie, wyszczególnione przez producenta.
INSTRUKCJA UśYTKOWANIA
Działania naleŜy rozpocząć od włączenia hamulca parkowania w pojeździe i zablokowania
wszystkich kół. Upewnić się, czy pojazd został podniesiony na Ŝądaną wysokość i czy jest stabilny.
Podnieść stojak jak najbliŜej podłuŜnicy i włoŜyć kołek do odpowiedniego otworu. Upewnić się, czy
oba stojaki są ustawione na równej wysokości i utrzymają cięŜar w sposób równomierny w chwili
usuwania urządzenia podnoszącego. Ustawić ostroŜnie
stojaki pod punktami wsporczymi
zaznaczonymi przez producenta pojazdu. Nie przemieszczać się pod pojazdem w chwili ustawiania
lub usuwania stojaków ! POWOLI obniŜać ładunek na stojaki i sprawdzić, czy jest on ustawiony w
centralnej pozycji stopy stojaka. Sprawdzić stabilność ładunku. Jeśli ładunek nie jest usytuowany w
środku stopy stojaka, lub jeśli nie jest stabilny, podnieść go ponownie i ustawić odpowiednio stojaki, by
zapewnić odpowiednie rozłoŜenie cięŜaru przed przystąpieniem do prac lub napraw. Podczas
usuwania stojaków, ostroŜnie podnieść pojazd na tyle wysoko, by uwolnić stojaki, upewniwszy się, Ŝe
pojazd pozostaje stabilny. Przechylić stojaki i uŜyć kół, które pomogą podczas ich przestawiania
[dotyczy modeli wyposaŜonych w koła], nie przemieszczać się pod pojazdem w chwili wykonywania tej
operacji. Koła słuŜą tylko do pomocy w trakcie przestawiania stojaków i NIE naleŜy ich uŜywać przy
obciąŜonych stojakach. Opuścić ostroŜnie pojazd na podłogę.

