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Návod  pro  použití. Pro  lanový  zvedák  SAT.

Lanové  zvedáky  SAT  jsou  ručními  zdvihacími  zařízeními  ke  zdvihání,  tažení  a  napínání  ve  všech  směrech.  Upínací 
čelisti  uvnitř  přístroje  transportují  ocelové  lano,  přičemž  je  možno  pracovat  s  neomezeně  dlouhým  lanem.  Přístroje  nejsou  
schváleny  pro  přepravu  osob.  Lanové  zvedáky  SAT  se  dodávají  se  standartní  délkou  ocelového  lana  20 m,  ukončeného  hákem
s  pojistkou  proti  vysmeknutí  břemene.  Na  žádost  zákazníka  lze  dodat  lano  v  jakékoliv  délce.

Při  ukotvování  čepu  přístroje  je  třeba  dbát  na  to,  aby  čep  byl  zcela  prostrčen  a  zajištěn  závlačkou.  Lano  musí  při  
použití  procházet  přístrojem  bez  překážky  a  při  zatížení  musí  být  možnost  přístroj  volně  vyrovnat  ve  směru  tahu.  Tažné  lano  se
nesmí  přímo  připevnit  na  břemeno.

Aby  se  předešlo  přetížení,  jsou  lanové  kladkostroje  SAT  vybaveny  střižnými  kolíky.  Při  odstřižení  kolíku  je  břemeno
stále  drženo  upínacím  mechanismem  a  střižný  kolík  může  být  pod  zatížením  okamžitě  vyměněn.  Také  je  možné  spuštění    
břemene  a  následná  výměna  střižného  kolíku.  Náhradní  kolík  je  součástí  dodávky  a  je  uložen  v  držadle  páky.

Uvedení  lanového  zvedáku  do  provozu :
Páková  trubka  se  přes  zajišťovací  vačku  nasadí  na  požadovanou  páku  pro  posuv  vpřed  nebo  pro  tah  zpět.  Pokud  chcete  zdvihat,
táhnout  nebo  napínat,  pracujte  s  pákou  pro  posuv  vpřed.  S  pákou  pro  tah  vzad  pracujte  tehdy,  pokud  chcete  břemeno  spouštět,
resp.  jej  uvolnit.  Právě  nepoužívaná  páka  musí  mít  možnost  volně  se  kývat  a  nikdy  se  nesmí  současně  manipulovat  s  oběma  
pákami  najednou.

Před  uvedením  do  provozu  je  nutné  zvolit  ukotvení  pro  zařízení  s  odpovídající  nosností  a  stabilitou.

Zasunutí  lana :
Páka  pro  zpětný  tah  a  páka  pro  posuv  vpřed  se  posunou  až  na  doraz  ve  směru  volnoběžné  páky.  Volnoběžná  páka  se  zatlačí    
do  opačného  směru  až  do  slyšitelného  zacvaknutí.  Doporučujeme  přitom  přístroj  postavit  na  kotevní  čep,  tím  se  docílí  jednodušší
manipulace.  Nyní  může  být  navlečena  zašpičatělá  část  lana. Lano  se  protáhne  přístrojem  tak  dalece,  aby  bylo  zasunuto  do
manipulačních  čelistí.  Volnoběžná  páka  se  přemístí  do  své  původní  polohy  a  tím  se  čelisti  uzavřou.  Nyní  je  zařízení  připraveno  
k  použití.  Před  použitím  vyzkoušejte  správnou  činnost  bez  zatížení.

Kontroly:
Každý  lanový  zvedák  SAT  je  odzkoušen  výrobcem  dle platných  norem  a  technických  předpisů  výrobce.  Prohlídky  provádí  obsluha  
určená  uživatelem  a  je  povinna  zajistit  písemný  záznam  o  provedených  zkouškách,  opravách,  prohlídkách  a  údržbách  zařízení.
Před  každým  použitím  proveďte  vizuální  prohlídku,  zda  lanový  zvedák  není  viditelně  poškozen,  nebo  zda  není  poškozeno  lano  a
hák.  Proveďte  zkoušku  funkčnosti  lanového  zvedáku  bez  zatížení  a  potom  zkoušku  se  zatížením,  avšak  pouze  do  výše  nosnosti
zařízení. Dodržujte  bezpečnostní  předpisy  pro  práci  navijáků,  zdvihacích  a  tažných  zařízení.  Pro  opravy  lanových  zvedáků  je  nutné 
používat  pouze  originální  náhradní  díly  výrobce.  Po  provedené  opravě  částí,  které  mají  vliv  na  bezpečnost  a  nosnost  je  nutné  
provést  zkoušku  se  zatížením  zařízení  o  25%  vyšším  než  je  dovolené  maximální  zatížení  zařízení.

Udržování :
Před  uvedením  do  provozu  se  musí  provozovatel  seznámit  s  obsluhou  a  dbát  na  to,  aby  manipulaci  se  zařízením  prováděl  jen
zaškolený  pracovník.  Uživatel  je  povinnen  udržovat  přístroj  v  dobrém  technickém  stavu,  čistotě  a  pravidelně  provádět  promazání.
Věnovat  pozornost  na  trhliny  a  funkčnost  zařízení  a  ocelového  lana.  Při  poškození  lana,  provést  jeho  výměnu.
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