Návod - přísavné kotvy
Před prvním použití přísavné kotvy si pečlivě nepřečtete celý návod na její použití! Návod si
uschovejte pro použití v budoucnu. Šetrně odstraňte z přísavné kotvy všechen obal.
Nebezpečí – označuje situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění. Toto slovo je
omezeno na nejextrémnější situace.
Varování – označuje situaci, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.
Upozornění – označuje situaci, která může vést k poškození majetku a zraněním. Upozorňuje na
nebezpečné použití.

Použití přísavné kotvy
1) Otřete vlhkým hadrem kotvu a místo na které ji chcete umístit. Ujistěte se, že je povrch čistý
a suchý, aby se kotva bezpečně přisála.
2) Kotvy připevněte proti sobě, tak, aby kroužky směřovaly v nejkratším možném směru proti
sobě a spojte je spojovacím lanem, gumičkou, apod.
3) Přiložte obě kotvy na požadované místo, zatlačte na gumu a zatáhněte páčku dolů, aby vznikl
potřebný podtlak.
4) Pro ujištění, že kotva dostatečně drží, zatáhněte za kroužek.

Skladování
Pro maximální životnost sací kotvy, skladujte kotvy s rozpojenou pákou (ne zamčenou), tak, aby bylo
těsnění v uvolněné poloze. Neskladujte při teplotách nižších 5 °C a vyšších a vyšších než 28 °C.
Očistěte vlhkým hadříkem před a po každém použití.

Bezpečnostní upozornění
Kotva by měla být použita pouze jako dočasné upevňující zařízení a neměla by být trvale umístěna na
jakémkoliv povrchu. Pokud kotvu nepoužíváte, sundejte ji.
Kotvu používejte pouze na čistý, rovný a neporézní povrch, aby se zabránilo úniku vzduchu.
Před připevněním nákladu důkladně vyzkoušejte, jestli jsou kotvy dobře připevněné. Pokud se kotva
pohybuje, sundejte jí a přichyťte znovu. Nepřetěžujte kotvu vyšší zátěží než 22 kilogramů, její
přetížení může vést k selhání a uvolnění nákladu. Nesprávné použití nebo nadměrné zatížení může
způsobit poškození vozidla.
Je odpovědností uživatele zajistit dostatečné ukotvení nákladu. Pokud jste na pochybách o množství
síly, která bude na náklad vyvíjena, použijte další ukotvení. Posunutí nákladu může vést k poškození
kotvy, vozidla a zranění motoristů.
Dbejte zvýšené pozornosti v extrémních podmínkách. Extrémní teploty mohou ovlivnit povrch vozidla
a gumového těsnění.
Nikdy nedovolte, aby se na kotvách drželi osoby nebo zvířata, může to mít za následek zranění nebo
smrt.
Nepoužívejte kotvy k jiným účelům, než k zajištění plachtou, sítí nebo jiný náklad vztahující se
k vozidlu. Zatížení nesmí překročit 22 kilogramů při cestování!
Pravidelně kontrolujte kotvu a její zatížení (před cestou, během cesty). Sledujte, jestli se kotva

nepohne.
Nepoužívejte kotvu v případě poškození. Vyvarujte se ostrým hranám a abrazivním nebo horkým
povrchům.

Důležité
Nedodržení veškerých pokynů, může vést ke ztrátě přilnavosti, poškození nákladu, vozidla a jiného
majetku nebo může vést k ublížení na zdraví. Výrobce a distributor nenesou žádnou odpovědnost za
případné škody nebo zranění v důsledku nesprávného použití.

