
sa12 

 

 
 

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ  

  
 
 
 
 
 
 

Návod k používání  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

ZAŘÍZENÍ (VÝROBEK)  NÁZEV: Kosmetické křeslo 8194 

TYP: 8194 

PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE):  
  DODAVATEL 

NÁZEV: MedHelp, s.r.o. 

ADRESA: Kozinova 789,  29001 Poděbrady 

IČ:  28255356 

DIČ:  CZ28255356 

 



 
 

 

PRODEJNÍ - KONTAKTNÍ INFORMACE 

12    
 
 

    

Poznamenejte si následující informace týkajícího se Vašeho zařízení. Tyto informace je nutné znát při              
objednávání náhradních součástí, při ztrátě nebo krádeži. 

Typové číslo:   
Výrobní číslo:   

Datum dodání (prodeje):   
Dodavatel (prodejce):   

Adresa:   
Telefon/mobil/fax:   

Mail:   
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1 Úvod  
Děkujeme za Váš nákup kosmetického křesla. Pečlivě si přečtěte tento manuál před            
použitím křesla. Manuál si ponechte pro možnou další potřebu. 

V chladném období je nutné po vybalení nechat křeslo ve volném prostoru místnosti, aby              
dostalo pokojovou teplotu (min 3 hodiny). 

Předkládaný návod k obsluze obsahuje technická data zařízení, údaje a pokyny pro jeho             
ustavení a transport, informace týkající se obsluhy a uvedení zařízení do chodu.

 

Návod by však nesplnil své poslání, kdyby s jeho obsahem nebyli seznámeni vedoucí             
oddělení a především ti, kteří budou zařízení obsluhovat a udržovat.

 

Povinností uživatele a obsluhy je řádně se seznámit před zahájením práce s návodem            
k používání. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti práce, údržbě a je nutné ho            
považovat za součást zařízení. Bezporuchová, bezpečná práce se zařízením a jeho životnost            
do značné míry závisí na jeho správné a pečlivé údržbě.  

Provozní zaměstnanci by měli kompletně rozumět a být seznámeni s informacemi           
obsaženými ve všech sekcích tohoto návodu. Důležitá jsou především bezpečnostní opatření           
u každé kapitoly a dále zde uvádíme všeobecná bezpečnostní opatření doporučovaná při            
provozu tohoto zařízení.  

Jestliže Vám budou některé informace v návodu nesrozumitelné, obraťte se na výrobce           
zařízení. Doporučujeme Vám vyhotovit si po doplnění údajů o koupi zařízení kopii „Návodu             
k používání“ a originál si pečlivě uschovat pro případ ztráty nebo poškození. Při práci se              
řiďte bezpečnostními pokyny, abyste se vyvarovali nebezpečí zranění vlastní osoby nebo           
osob v okolí. Upřesnění názvosloví v tomto návodu – křeslo=stroj=zařízení, není-li uvedeno        
jinak.  

 
Tyto pokyny jsou v návodu k používání označeny tímto výstražným          
bezpečnostním symbolem:  

 

● POZOR HROZÍ OHROŽENÍ ZDRAVÍ, NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU  
● VELMI DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBSLUHU  
● VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO OBSLUHU  

2 Popis předpokládaného použití zařízení 
Použití jakýmkoliv jiným způsobem než uvádí výrobce je v rozporu s určením zařízení! Toto 
zařízení musí být provozován pouze osobami, jež dobře znají jeho vlastnosti a jsou 
obeznámeny s příslušnými předpisy jeho provozu. Jakékoliv svévolné změny provedené na 
tomto zařízení bez svolení výrobce, zbavují výrobce zodpovědnosti za následné škody nebo 
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zranění! Pokud charakter stroje umožňuje jeho použití i k jiným účelům, které nejsou 
vyjmenovány v jeho určení nebo zakázaných činnostech, je uživatel povinen (pokud chce 
tuto činnost provádět) toto konání konzultovat s výrobcem. Při práci se řiďte 
bezpečnostními pokyny, abyste se vyvarovali nebezpečí zranění vlastní osoby nebo osob v 
okolí. 

3 Obecný popis zařízení 
(základní popis zařízení) 

 

3.1 Specifikace 
Křeslo se skládá z podstavce a vrchního dílu dle typu křesla.  
Křeslo je konstruované ze zádového, středního a nožního dílu, které jsou vzájemně 
propojené. Výška celého křesla se elektricky nastavuje pomocí ručního ovladače.  
 
Technické parametry 
hmotnost křesel dle typu 69 kg 
maximální zátěž křesla - 180 kg 
napájení jednotky 230V/50Hz 
napájení motoru 24V 
celkový příkon max 86W  
provozní hlučnost max. 45dB (A) 

4 Ovládání zařízení 
(možnosti ovládání zařízení) 

 

● k ovládání slouží ruční ovladač  
 

5 Popis stanovišť, která mají být obsazena obsluhou 
(stanovená místa pro obsluhu u zařízení) 

 

● obsluha je u zařízení 
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6 Kontrola zařízení před spuštěním 
(operace, které je obsluha povinna provést před spuštěním zařízení) 

 

● jedenkrát měsíčně proveďte kontrolu ochranných zařízení - funkčnost krytů apod. 
● obsluha je povinna před zahájením práce zkontrolovat zařízení zda nevykazuje 

známky poškození či jiné vlastnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví nebo 
majetku 

● v případě zjištění takového nedostatku nesmí obsluha stroj spustit či jinak na něm 
pokračovat v činnosti (nahlásit odpovědnému pracovníkovi)  

 

7 Výstrahy týkající se zakázaných způsobů použití, ke kterým může 
podle zkušeností dojít 

(operace, činnosti a způsoby použití, které nesmí obsluha provádět) 

 

● je zakázáno a nesmí být nikdy vyřazeny z činnosti nebo odstraněny nebo 
znemožněny funkce bezpečnostních zařízení  

● je zakázáno dotýkat se pohybujících se částí stroje tělem, nebo předměty a nářadím 
● je zakázáno na zařízení provádět takové konstrukční úpravy a zásahy, které nebyly 

doporučeny a schváleny výrobcem zařízení, totéž platí o výměně náhradních dílů za 
jiný druh 

● je zakázáno pracovat na stroji pod vlivem alkoholu, drog nebo léků, které mohou 
snižovat schopnost reakce a pozornost  

● je zakázáno provádět jakékoliv opravy bez dozoru vyškoleného údržbáře a 
souhlasem odpovědného vedoucího 

● je zakázáno provádět údržbu, čištění a opravy za chodu zařízení a není - li zařízení 
zabezpečeno proti náhodnému nebo automatickému spuštění 

● je zakázáno provozovat zařízení bez krytů 
● je zakázáno provozovat zařízení s jakoukoliv poruchou v konstrukci či mechanismu 

stroje a bez bezpečnostních prvků stroje 
● je zakázáno uvádět zařízení do chodu, jsou-li přítomny nepovolané osoby 

v nebezpečné vzdálenosti nebo v nebezpečném prostoru u stroje 
● je zakázáno zařízení používat ve vlhkém, výbušném prostředí 
● chybná instalace, nevhodné používání křeslo může způsobit zranění 
● pečlivě si přečtěte instrukce v tomto manuálu 
● nikdy nepoužívejte křeslo, které není správně složeno, nebo jeho části jsou chybějící, 

poničené či chybně nainstalované 
● maximální nosnost křesla je 180kg 
● chraňte křeslo před zvýšenou vlhkostí 
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● při přenášení křeslo držte za spodní část konstrukce (v rozích pod plastovým 
krytem), nikdy za vrchní část (polstrování), nebo za pohyblivé části nebo za přídavné 
části (např. držák papíru, ruční ovladač, apod.) 

● nevystavujte křeslo extrémním teplotám 
● maximální zátěž hlavové části je 20kg 
● maximální zátěž područky je 15kg 
● maximální zátěž zádové části je 40kg 
● maximální zátěž nožní sekce je 40kg 
● dětem je zakázána jakákoliv manipulace s křeslem 
● do prostoru pod sedací, nožní a zádovou část neumísťujte žádné předměty ani osoby 
● doporučujeme kontrolovat uložení šroubů pohybových částí a správnou funkci 

aretačních mechanismů pravidelně, alespoň jednou za 3měsíce 
● zkontrolujte vizuálně před každým použitím neporušení přívodního silového kabelu 

ke křeslu, elektrické příslušenství, mechanické poškození elektrických kabelů 
● v případě zjištění závady kontaktujte pověřeného pracovníka. Křeslo nepoužívejte. 
● doporučujeme provádění roční prohlídky  
● uživatel si zajišťuje pravidelné revize výrobků s elektrickým zařízením 

 

8 Bezpečnostní pokyny 
(snížení vzniku rizika úrazu) 

 

Montáž, připojení, uvedení do provozu a rovněž i údržby a opravy může provádět jen 
kvalifikovaný, proškolený personál při dodržování: 

● ustanovení tohoto návodu k používání 
● aktuálně platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a úrazové prevence 

NEPOKOUŠEJTE SE UVÉST ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU, POKUD JSTE NEPŘEČETLI VŠECHNY 
NÁVODY DODANÉ VÝROBCEM A NEPOROZUMĚLI JSTE POSTUPU! 

9 Bezpečnostní pokyny pro obsluhu 
(tyto pokyny musí obsluha zařízení dodržovat)  

 

ELEKTRICKÉ ČÁSTI STROJE SE NESMÍ OPLACHOVAT STŘÍKAJÍCÍ VODOU! 

● bezpečnostní zařízení musí být vždy udržovány v bezvadném stavu 
● bezpečnostní značení na stroji udržujte v čitelném stavu 
● bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu 

k používání 
● dodržujte stanovené hygienické požadavky stanovené provozovatelem 
● dříve než začnete jakkoliv obsluhovat stroj, pečlivě si přečtěte tento návod 

k používání včetně ostatních návodů od dílčích zařízení 
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● na elektrorozvaděč s řídící jednotkou nestříkejte vodu  
● nepoužívejte žádné zdroje otevřeného ohně 
● nepracujte nikdy se strojem, když se cítíte jak fyzicky tak psychicky unaveni 
● nespouštějte stroj bez krytů  
● poškozený stroj nesmí být nikdy uveden do provozu 
● křeslo je zakázáno používat pro jiné účely, než pro které bylo zkonstruováno – 

kosmetické křeslo ke kosmetický účelům, pedikérské křeslo k pedikérským účelům 
● pracovníci provádějící obsluhu a údržbu stroje musí být prokazatelně seznámeni s 

tímto návodem k používání 
● pracujte pouze za dobrých světelných podmínek nebo se postarejte o odpovídající 

umělé osvětlení 
● před započetím práce provede obsluha vizuální kontrolu pohyblivých částí stroje, 

jestli nevykazují známky nadměrného opotřebení, případně poškození 
● s nadměrně opotřebenými, případně poškozenými díly, nelze toto zařízení provozovat 
● seřizování, údržbu a čištění stroje provádějte pouze při odpojeném přívodu elektriky 
● stroj smějí obsluhovat pouze pracovníci starší 18ti let, duševně a tělesně způsobilí, 

prokazatelně proškoleni a pověřeni obsluhou stroje 
● veškerá údržba, opravy a seřizování stroje se musí provádět pouze při zastaveném a 

řádně zajištěném stroji 
● zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití (prostory) 
● zařízení není určeno do vlhkého a výbušného prostředí 
● zařízení pokud není používáno, musí být uloženo v suchém prostředí 
● nepřetěžujte křeslo nad maximální zátěž křeslo 
● nepřetěžujte jednotlivé sekce křesla nad maximální zátěž  

10 Připojení pracoviště na síť 
(požadavky na připojení) 

 

● hodnota provozního napětí a jeho kmitočet musí souhlasit s údaji uvedenými na 
štítku zařízení 

● správná činnost elektrického zařízení je zajištěna při povoleném kolísání jmenovité 
hodnoty napájecího napětí ± 10% 

● připojení zařízení musí být provedeno správně dimenzovanými vodiči 
 

11 Zkoušky zařízení 
 (nutné zkoušky zařízení) 

 

● elektrické zařízení musí být po úplném připojení podrobeno zkouškám dle platných 
norem země, kde je zařízení provozováno 

● o provedení revize musí být vystaven písemný doklad 
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12 Bezpečnost práce na elektrickém zařízení 
 (požadavky na bezpečnost) 

 

Elektrické zařízení vyžaduje plánovanou a pravidelnou údržbu, která je předpokladem 
bezpečné, spolehlivé práce a podstatného prodloužení životnosti elektrického zařízení 

● práci a obsluhu elektrického zařízení mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou 
kvalifikací 

● vnější ochranná svorka zařízení musí být vodivě připojena na ochranný systém 
uživatele a řádně konzervována 

 

13 Povinnosti provozovatele 
 (povinnosti pro udržování zařízení provozovatelem dle platných předpisů a norem) 

 

● udržovat elektrické zařízení v trvale bezpečném a spolehlivém stavu, který odpovídá 
platným elektrotechnickým předpisům 

● konat pravidelné kontroly a revize elektrického zařízení ve stanovených lhůtách 
● zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez 

elektrotechnické kvalifikace (laici) a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu platných 
norem a předpisů 

● s obsluhou a bezpečnostními předpisy prokazatelně seznámit všechny osoby, které 
budou předmětné elektrické zařízení obsluhovat, s možným nebezpečím úrazu 
elektřinou 

 

14 Obsluha elektrického zařízení 
(požadavky na obsluhu zařízení z hlediska kvalifikace pro elektrická zařízení) 

 

● obsluhovat elektrická zařízení smějí jen osoby s kvalifikací požadovanou pro příslušné 
zařízení 

● osoby bez odborné elektrotechnické kvalifikace (laici) mohou samy obsluhovat 
elektrická zařízení malého a nízkého napětí, která jsou provedena tak, že při jejich 
obsluze nemohou přijít do styku s nekrytými živými částmi elektrického zařízení pod 
napětím 
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● tam, kde jsou vypracovány místní nebo jiné bezpečnostní a pracovní předpisy nebo 
pokyny, musí být na vhodném místě přístupny a pracovníci musí být s nimi 
prokazatelně seznámeni 

● osoby, které obsluhují stroje a zařízení, musí být seznámeny s provozovaným 
zařízením a jeho funkcí 

● obsluhující se smí dotýkat jen těch částí, které jsou pro obsluhu určeny 
● k obsluhovaným částem musí být vždy volný přístup 
● při poškození elektrického zařízení nebo poruše, která by mohla ohrozit bezpečnost 

nebo zdraví pracujících, musí pracovník, který takový stav zjistí a nemůže-li sám 
příčiny ohrožení odstranit, učinit opatření k zamezení nebo snížení nebezpečí úrazu, 
požáru nebo jiného ohrožení 

● při přemisťování elektrických spotřebičů musí být tyto předem bezpečně odpojeny od 
napětí 

 

15 Osoby bez odborné elektrotechnické kvalifikace (laici) mohou 
(požadavky na obsluhu zařízení z hlediska kvalifikace pro elektrická zařízení) 

 

● před přemisťováním el zařízení (pracovních strojů), připojených na elektrickou síť 
pevným nebo poddajným přívodem, se musí provést bezpečné odpojení od sítě 

● před přemisťováním elektrických spotřebičů (zařízení), připojených na elektrickou síť 
pohyblivým přívodem s vidlicí, se musí provést bezpečné odpojení od sítě vytažením 
vidlice ze zásuvky 

● při obsluze elektrického zařízení musí obsluhující dbát příslušných návodů a instrukcí 
a místních provozních předpisů k jeho používání, jakož i na to, aby zařízení nebylo 
nadměrně přetěžováno nebo jinak poškozováno 

● udržovat elektrické zařízení podle návodu výrobce 
● za vypnutého stavu elektrického zařízení mohou přemisťovat a prodlužovat pohyblivé 

přívody spojovacími šňůrami opatřenými příslušnými spojovacími částmi 
● zapínat a vypínat jednoduchá elektrická zařízení 

Zjistí-li se při obsluze závada na zařízení např.: 

● poškození izolace 
● zápach po spálenině 
● kouř 
● neobvykle hlučný nebo nárazový chod elektrického zařízení 
● silné bručení 
● trhavý rozběh 
● nadměrné oteplení některé části elektrického zařízení 
● jiskření 
● brnění od elektrického proudu 

 

MUSÍ SE ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ IHNED VYPNOUT A ZÁVADA OHLÁSIT ÚDRŽBÁŘI 
ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO NADŘÍZENÉMU PRACOVNÍKOVI. 
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16 Elektrická zařízení 
(požadavky na provoz zařízení) 

 

POŠKOZENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ POUŽÍVAT ! 

17 Všeobecná pravidla pro pořádek a čistotu 
(požadavky pro dodržování skladování výrobků, čistoty a hygienických požadavků) 

 

● dodržujte stanovené hygienické požadavky stanovené provozovatelem 
● dodržujte stanovené hygienické požadavky stanovené výrobcem 
● dřív než začnete s čištěním, vypněte zařízení 
● nejdůležitější podmínkou je čistota a pořádek na pracovišti 

 

18 Kouření, svařování nebo používání otevřeného ohně 
(bezpečností požadavky z hlediska možnosti požáru nebo výbuchu způsobené ve vztahu k 
zařízení) 

 

KOUŘENÍ JE ZAKÁZÁNO 

● to se týká nejen zaměstnanců společnosti, ale také hostů, zákazníků, zahraničních 
pracovníků, řidičů apod. 

● opravy, které vyžadují svařování, zapálené hořáky, atd musí být provedeny 
odděleně, ve speciálně vybavené dílně, tam kde je to možné 

● oblast práce a její nejbližší okolí, ve kterém se bude svařovat, musí být udržována 
pod dohledem nejméně 10 hodin po ukončení práce  

● rozprášené nebo tekuté horké kapky kovu z řezného plamene (svařovací kuličky) 
jsou mimořádně nebezpečné, neboť nelze předvídat směr a vzdálenost jejich dopadu 

 

19 Pokyny k uvedení do provozu a používání zařízení 
(v případě potřeby pokyny pro odbornou přípravu obsluhy) 
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● obsluhu a údržbu zařízení mohou provádět pouze osoby prokazatelně seznámené s 
tímto „Návodem k používání“ a pověřené uživatelem 

● obsluha stroje musí být prokazatelně proškolena, zacvičena a přezkoušena (o 
proškolení proveden zápis), ze znalostí pro danou činnost  

● Sundejte z křesla ochranné materiály. Křeslo umístěte na vodorovnou pevnou 
plochu.  

● Hlavovou sekci zasuňte do otvoru v zádové části a dotáhněte šroubem s černou 
plastovou hlavou.  

● Ruční ovladač zasuňte do příslušného konektoru umístěného v zadní části plastového 
opláštění křesla.  

● Elektrický kabel zasuňte do příslušného konektoru umístěného v zadní části 
plastového opláštění křesla. 

● Vidlici elektrického kabelu zasuňte do odpovídající zásuvky (230V/50-60Hz). 
 

19.1 Nastavení jednotlivých sekcí  
● Ruční ovladač s 6 tlačítky slouží k nastavení výšky křesla, zádové sekce a nožní 

sekce.  
● Na ovladači je vždy znázorněna sekce křesla, která se ovládá příslušnými tlačítky. 
● Zmáčknutím tlačítka na jedné straně ovladače měníte sekci v jednom směru (dle 

šipky).  
● Druhým tlačítkem měníte sekci v opačném směru.  
● Úhel nastavení hlavové části změníte tak, že povolíte páku po straně hlavové části, 

napolohujete do požadovaného úhlu a páku dotáhnete.  
● Nožní část lze prodloužit pomocí šroubu, který je umístěn ze spodní strany nožní 

části. Povolte šroub, oddalte nožní část od její delší části a dotáhněte šroub. 
● Dbejte vždy zvýšené pozornosti, aby během polohování pod křeslem nebyly žádné 

předměty (případně osoby), které mohou vadit polohování.  

20 Podmínky, za nichž zařízení splňuje požadavky na stabilitu 
(během používání, dopravy, montáže, demontáže v době mimo provoz, zkoušení nebo v 
případě předvídatelných poruch) 

 

● rozložení hmotností zařízení zaručuje dostatečnou stabilitu proti převrácení  
● zařízení se musí postavit, na pevný povrch se sklonem do 1 stupně  

 

21 Postup, který je nutno dodržet v případě havárie nebo poruchy 
(pokud může dojít k zablokování, postup, který je třeba dodržet k bezpečnému odblokování 
zařízení) 
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● vypnout zařízení 
● odpojit zařízení od přívodu elektřiny 
● postupovat dle pokynů výrobce 

 

22 Specifikace náhradních součástí, které se mají použít 
(pokud tyto mají vliv na zdraví a bezpečnost obsluhy) 

 

● používejte jen originální díly od výrobce 
 

23 Popis operací při seřizování a údržbě 
(které provádí uživatel, a preventivní opatření k údržbě, která by se měla dodržovat) 

 

DBÁT NA DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O ZABRÁNĚNÍ NEHODÁM ! 

● celé pracoviště je nutné udržovat v čistotě, aby vlivem nečistot nemohlo dojít k 
poruše funkce pohyblivých částí 

 

DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ OPERACE: 

● vypnutí energií (elektrika)  

24 Upozornění pro údržbu 
(bezpečnost při provádění údržby a seřizování zařízení) 

 

● nevystavujte křeslo extrémním teplotám 
● nevystavujte křeslo přímým slunečním paprskům 
● chraňte křeslo před nárazy o ostré hrany 
● chraňte křeslo za pomocí froté návleků, prostěradel 
● produkty s vysokým obsahem alkoholu mohou koženku poničit 
● znečištění všech částí křesla můžete pomocí saponátových prostředků, např. Corona, 

Universal apod. za použití houby nebo hadříku.  
● K čištění nikdy nepoužívejte organických rozpouštědel(-benzol, trichlorethylen, 

aceton a pod.). 
● desinfekci částí docílíte desinfekčním přípravkem např. Mika sept sprej, Incidin 

Liquid. 
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BEZPEČNOST 

● dříve než začnete provádět jakékoli údržbářské práce, odpojte křeslo z elektrického 
rozvodu (ze zásuvky), tím vyloučíte možnost náhodného spuštění zařízení někým 
jiným, je-li nutné z hlediska opravy nebo měření mít křeslo připojené do zásuvky, 
dbejte zvýšené opatrnosti 

● informovat obslužný personál, jmenovat osoby zodpovědné za dohled 
● obeznámit zúčastněné s umístěním a obsluhou hasicích přístrojů a umístěním 

požárních hlásičů 
● zajistit oblast, které se bude dotýkat údržba 
● části, které mohou gravitací změnit polohu, je nutné zajistit  
● obraťte se na autorizovaný servis a žádejte originální náhradní díly, nedodržení výše 

uvedeného může ovlivnit bezpečnost zařízení 
● pro výměnu dílců a potřebných věcí opatřete předem takové, aby byly identickým 

typem nebo vyhovovaly normám, při používání neoriginálních náhradních dílů nebo 
zanedbání pravidelné údržby může dojít k poškození zařízení a zaniká nárok na 
záruku  

● připravit dostatečné dílenské vybavení 
● stroj odpojit dle tohoto návodu k obsluze a zajistit proti neočekávanému 

znovuspuštění 
● údržbářské práce musí být prováděny kvalifikovaným personálem v souladu s 

instrukcemi zodpovědné osoby, pracovník provádějící údržbu a dovolené opravy 
zařízení musí znát podrobně funkci včetně návodu na obsluhu, pozdním zjištěním 
příčiny poruchy a neodbornou, nekvalitní údržbou může dojít ke škodám 

 

OPATŘENÍ PŘED OPĚTOVNÝM SPUŠTĚNÍM: 

● zkontrolovat zařízení zda je osazeno všemi kryty 
● přezkoušet bezpečnostní funkci všech prvků 
● přezkoušet bezpečnostní opatření 
● přezkoušet funkčnost procesu 

 

25 Mazání 
(mazací program) 

 

Dbejte pokynů výrobce 

● zabránit smíchání různých mazacích látek  
● doplňujte pouze značkové mazací látky stejného druhu jakosti a kvality 
● u všech používaných mazacích prostředků musí být zaručena odolnost proti stárnutí  
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26 Pokyny k bezpečnému provádění seřizování a údržby 
(včetně ochranných opatření, která je nutno během těchto operací učinit) 

 

PŘED ZÁSAHEM DO STROJE: 

● přesvědčte se, že zařízení není připojeno na elektrický rozvod 
 

ZAJISTĚTE PRACOVIŠTĚ TAK, ABY NEMOHLO DOJÍT K ZNOVU PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K: 

● elektrické soustavě 
 

27 Seznam doporučených náhradních dílů 
 (dle katalogu náhradních dílů) 

 

POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO NÁHRADNÍHO DÍLU SE POVAŽUJE ZA ZÁSAH DO KONSTRUKCE 
STROJE, VÝROBCE PROTO NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA TAKTO POZMĚNĚNOU 
KONSTRUKCI 

● je třeba používat jen takové náhradní díly, které vyhovují stanoveným požadavkům 
výrobce 

● neodborně prováděné opravy, jakož i použití nesprávných náhradních dílů má za 
následek ztrátu záruky na výrobek 

 

28 Likvidace výrobku a jeho částí 
(ekologie likvidace zařízení) 

 

DBEJTE PLATNÝCH EKOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ ! 

Při závěrečném vyřazení zařízení z provozu (po skončení jeho životnosti), mějte na paměti 
zájem a hledisko ochrany životního prostředí a recyklační možnosti (obecně): 

● vypusťte obsah tekutin do speciálně k tomu určených kontejnerů – a to takové 
kapaliny jako motorový olej, převodový olej, chladicí a čistící tekutiny, a odešlete je 
do specializovaných zařízení 

● zlikvidujte toxické odpady (např. baterie, elektronika) podle předpisů oddělte 
plastické materiály a nabídněte je pro recyklaci 
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● oddělte kovové části podle typu pro šrotování 
● je nutné, aby se majitel zařízení při odstraňování (zneškodňování) odpadů z hlediska 

péče o zdravé životní podmínky a ochrany životního prostředí řídil zákonem o 
odpadech 

● je tedy nutné, aby vzniklé odpady nabídl provozovatelům zařízení ke zneškodňování 
odpadů, jedná se zejména o kovy, oleje, maziva, plastické hmoty atd. 

 

29 Použité piktogramy a jejich význam 
(řešení zbytkových rizik) 

 

Údaje o dalších rizicích, která zůstanou i navzdory přijatým opatřením k zajišťování 
bezpečnosti při navrhování, bezpečnostním opatřením a doplňujícím ochranným opatřením 

Zbytková rizika jsou řešena bezpečnostními piktogramy na stroji a upozorněním v návodu k 
používání 

 
 

 

 
• Obsluha je povinna si prostudovat návod k používání. 
• Obsluha je povinna při seřizování, údržbě a opravách odpojit zařízení od všech energií. 
• Nesahej do těchto míst, kde vlivem funkčnosti zařízení jsou pohybující se části. 
• Pozor elektrické zařízení. 
• Vypni v nebezpečí. 
• Nehas vodou ani pěnovým přístrojem. 
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