verze červen 2011

Pokyny k montáži a údržbě
- kolečko DUO -

Tento překlad je nutné použít ve spojení s originálním návodem přiloženým v balení domku
Obrázky k textům naleznete v originálním přiloženém návodu.
-- před montáží a použitím výrobku si pečlivě přečtěte až do konce tento návod --
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Strana 2 originálního návodu
Pro pomoc s montáží nebo objednání náhradních dílů volejte náš český HOT LINE 739-661-428

Bezpečnostní informace
Při používání kolečka dbejte těchto pokynů:
 nedovolte ostatním, aby se v kolečku vozili, mohli by z kolečka vypadnout a zranit se
(kolečko není určeno k přepravě osob)
 nepřekračujte maximální povolenou hmotnost 248 kg
 v případě práce v kopcích či na kluzkém povrchu zredukujte náklad
 nepřekračujte rychlost 16 km/hod
 vždy začněte kolečko plnit odzadu; pokud by se těžké předměty daly do kolečka v jeho
přední části (před nápravou), kolečko by se rychle vyklopilo dopředu a mohlo by způsobit
poranění
 POZOR – vzhledem k principu páky zvedá uživatel cca 15% celkové hmotnosti - je snadné
kolečko přetížit a vzniká tak nebezpečí vzniku závady případně poranění → NEPŘETĚŽUJTE
KOLEČKO !!!
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Před montáží kolečka
Přepočítejte všechny díly a zkontrolujte kompletnost dodávky. Pokud jakýkoliv díl chybí, tak
ukončete montáž a výrobek nestavte - kontaktujte dovozce – firmu LANIT PLAST, s.r.o. na
mob 739-661-428 nebo podle kontaktů na www.lanitplast.cz.
Sáček s drobným materiálem dejte stranou. Pokud by nějaká část chyběla, zavolejte
zákaznický servis.
Vyzkoušejte, zda všechny šroubky zapadají do příslušných otvorů. Pokud je to nezbytné,
seškrábejte nadbytek laku z vnitřní strany otvorů. Neseškrábejte všechen lak. Čistý kov by
mohl zkorodovat. Některé šroubky bude potřeba opatrně zatlouct skrz otvor gumovou
paličkou.
Pro montáž výrobce doporučuje v USA celkem tři osoby.
Dvě osoby budou provádět montáž a třetí osoba bude číst návod na montáž.

Nedovolte přítomnost dětí v prostoru montáže kolečka.
Potřebné nářadí
klíč, šroubovák, bezpečnostní brýle
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Seznam dílů
kód
ARB
ARC
ARD

název dílu
vana kolečka
pravá rukojeť
levá rukojeť

(tub)
(right handle bar)
(left handle bar)

počet ks v balení
1x
1x
1x
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ARE
ARF

podpěra / stabilizátor
spojovací lišta

(roll bar)
2x
(connesction sleeve) 2x

kód
ARG
AMU

název dílu
osa/náprava
kolo

(axle)
(wheel)

počet ks v balení
1x
2x

Seznam drobného materiálu
kód
název dílu
BHS Materiál na konstrukci/nápravu
ARH
závlačka
AAO
5/16“ matka
ARJ
5/16“ U-šroub
ARI
koncová krytka nápravy

(cotter key)
(5/16“ nylock nut)
(5/16“ U-bolt)
(axle end plug)

4x
4x
2x
2x

BHT Materiál k montáži rukojetí
AVF
5/16x3“ šroub s půlkulovou hlavou
AVG
5/16“ plastová rozpěra
ABD
5/16“ podložka
AAN
5/16“ matice

(5/16“ x 3“ screw)
(5/16“ plastic spacer)
(5/16“ flat washer)
(5/16“ cap nut)

2x
2x
2x
2x

počet ks v balení

BHU Materiál k montáži kádě na konstrukci
AVH
5/16“x2“ šroub s půlkulovou hlavou (5/16“x2“ screw)
AAO
5/16“ matka
(5/16“ nylon nut)
ABD
5/16“ podložka
(5/16“ flat washer)

6x
6x
6x
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Obrázkový popis jednotlivých součástí a montážních dílů
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Obrázkový popis jednotlivých součástí a montážních dílů
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Obrázkový popis jednotlivý součástí a montážních dílů

MONTÁŽ KONSTRUKCE KOLEČKA
Strana 9 originálního návodu
1.1 Nasuňte dvě podpěry ARE na dvě spojovací lišty ARF, jak je uvedeno na obrázku. Srovnejte
otvory.
1.2 Ujistěte se, že je náprava ARG vycentrovaná a připevněte ji k podpěře ARE dvěma U-šrouby
ARJ a čtyřmi matkami AAO.
Poznámka:

šrouby utáhněte pevně
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Poznámka:

Podpěra by měla přesahovat 9 3/4“ od středu U-šroubu do konce podpěry.
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1.3 Vložte jistící sponu ARH do druhého otvoru od konce nápravy ARG, jak je na obrázku.
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1.4 Nasuňte jedno kolo AMU na každý konec nápravy ARG, dokud se nezarazí o jistící sponu
ARH.
Poznámka:

Přimontujte kola na nápravu ventilkem ven od vany kolečka ARB.
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1.5 Kola AMU zajistěte k nápravě ARG jistícími sponami ARH, které vložíte do otvorů na každém
konci nápravy, jak je ukázáno na obrázku. Na každý konec nápravy vložte koncovou krytku
ARI.
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MONTÁŽ RUKOJETÍ
K montáži potřebujete díly a doplňky viz obrázky.
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2.1 Otočte vanu kolečka ARB směrem dolu a položte pravou a levou rukojeť ARD a ARC přes
spodní část vany tak, aby se otvory v rukojetích překrývaly s otvory na spodní části každé
strany vany.
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2.2 Levou a pravou rukojeť ARD a ARC připevněte k vaně kolečka dvěma 3“ šrouby AVF, dvěma
podložkami ABD, dvěma plastovými vložkami AVG a dvěma matkami AAN.
Poznámka:

v tomto kroku utáhněte matky pouze ručně

Strana 16 originálního návodu

MONTÁŽ KÁDĚ KE KONSTRUKCI
Strana 17 originálního návodu
3.1 Opatrně otočte vanu kolečka ARB a umístěte ji na podpěru s koly. Zarovnejte otvory dle
obrázku.
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Strana 18 originálního návodu
3.2 Připevněte rukojeti ke kádi šesti 2“ šrouby AVH, šesti podložkami ABD a šesti matkami AAO.
Upozornění: Matky nepřetahujte.
Pokud by se šrouby dostaly skrz plastové krytky, zavolejte zákaznický servis.
Vyčnívající konce šroubu by mohly způsobit poranění.
3.3 Vše utáhněte
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BOČNÍ PRODLOUŽENÍ
4.1 Do čtyř otvorů na bočních stranách vany kolečka mohou být vložena standardní 1“x2“
prkna, čímž se prodlouží boční strany kolečka a udrží tak vyšší hromadu.
Upozornění: Nepřekračujte hmotnost 248 kg nebo více než můžete uvézt.
Na prkna nevynakládejte nadměrný vnější nebo vnitřní tlak.
Strana 20 originálního návodu

Informace o záruce
1. Výrobce (dovozce) poskytuje záruku 2 roky od data nákupu na defekty v materiálu nebo
zpracování. Defekty jsou definovány jako závady, které omezují použití produktu. Defekty
způsobené nesprávným použitím nebo nedbalostí do záruky nespadají. Záruku není možné
uplatnit ani na defekty způsobené nesprávnou instalací, úpravami nebo nehodami. Také ji
nelze použít v případě poškození způsobené vandaly, korozí, živelnou katastrofou nebo
dalšími skutečnostmi mimo kontrolu továrny. Obecně – veškeré události definovatelné jako
pojistná událost nelze řešit zárukou.
2. Ze záruky jsou také vyjmuta běžná opotřebení způsobená provozem výrobku jako např. ojetí
pneumatik apod.
3. Tato záruka je nepřenosná a je výslovně vymezená na opravu nebo výměnu poškozených
částí, které mohly být stanoveny při kontrole výrobcem, že je zpracování či materiál vadný.
4. Do záruky není zahrnuto poškrábání nebo odření výrobku při běžném používání. Navíc,
defekty vyplývající z úmyslného poškození, nedbalosti, nerozumným užíváním nebo
nevhodným nakládáním či přetížením a instalací nevhodných zařízení taktéž nejsou
zahrnuty do záruky.
5. Ačkoli je celé příslušenství vyrobeno s nejvyšším stupněm bezpečnosti, nelze vyloučit
možnost poranění. Uživatel přebírá zodpovědnost za veškerá nebezpečí úrazu, plynoucí z
užívání tohoto produktu.
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Údržba
Kolečko je vyrobeno z bezúdržbových materiálů. Nicméně čas od času doporučujeme kolečko
umýt např. mýdlovým roztokem, nebo šamponem na auta.
Nepoužívejte v žádném případě chemická čistidla nebo rozpouštědla.
Jedno ročně namažte osy kol silikonovou vazelínou.
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