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ÚVOD

ÚVOD

Předmluva

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek od 
společnosti ActSafe Systems AB®. 

Při správném používání představuje tento 
naviják revoluční převrat v oblasti práce ve 
výškách. Zdvihací materiály a nástroje díky 
tomuto zdvihacímu zařízení dostanete na 
místo výkonu práce s mnohem menším 
vypětím sil. 

O společnosti ActSafe

Společnost ActSafe vám nabízí kompletní 
sortiment osobních ochranných prostředků 
(OOP) a komplexní školení v používání a 
manipulaci s tímto zařízením. Další infor-
mace týkající se navijáků ActSafe Power 
naleznete na našich webových stránkách 
www.actsafe.se

O návodu

Informace v tomto návodu nemohou 
nahradit školení a nácvik. Naviják smí 
používat pouze osoby, které prošly řádným 
školením. Nesprávné použití může způsobit 
vážné zranění nebo smrt.

Popis návodu 

Nejdůležitější bezpečnostní informace jsou 
označovány slovy nebezpečí a upozornění. 
Významy upozorňujících slov:

Další informace o následcích a podrobnosti 
jsou označeny takto.

POZNÁMKA! 

Slovo „Poznámka uvádí důležité informaci o 
zařízení používaném spolu s navijákem.

Nedodržení následujících pokynů může mít 
za následek VÁŽNÉ ZRANĚNÍ nebo SMRT.

NEBEZPEČÍ

Doporučení pro uživatele jsou označena takto.

DOPORUČENÍ

Nedodržení následujících pokynů může mít za 
následek ZRANĚNÍ nebo poškození zařízení.

UPOZORNĚNÍ
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ÚVOD 

Definice

TERMÍN POPIS

Kotva Připevňovací bod lana nebo navijáku.

Stoupání Pohyb směrem nahoru po laně.

Slaňování Pohyb směrem dolů po laně.

Hlavní lano Naviják se připevňuje na hlavní lano. Schváleno podle normy EN 1891.

Záložní  
/vedlejší lano

Bezpečnostní lano, které ponese zátěž v případě selhání hlavního lana.  
Schváleno podle normy EN 1891.

Zachycovač pádu Zařízení, které zastaví pád a omezuje zatížení.  
Schváleno podle normy EN 353-2.

Aktivní / živé lano Lano, které je při práci zatíženo.

Pasívní / mrtvé lano Lano, které při práci není zatíženo.

Uživatel / pracovník Obsluha navijáku.

Způsobilá osoba Osoba s odpovídajícím školením a certifikátem pro daný úkol.

Pádový faktor 1 Délka pádu X m s činnou délkou lana X m.   
Pádový faktor je poměr délky pádu ku délce činného lana.

Petzl I’D / výstroj 
Petzl Průmyslové slaňovací zařízení pro sestupné lano.
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PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ
Společnost ActSafe Systems AB nemá nad 
používáním zařízení žádnou kontrolu, a 
proto je za veškeré škody, zranění osob 
nebo smrt v důsledku nesprávného použití 
a nevhodnou údržbou tohoto produktu 
zodpovědný výhradně uživatel.

Společnost ActSafe Systems AB, ani její 
distributoři a pracovní partneři nepřebírají 
žádnou odpovědnost ani neručí za škody, 
zranění osob ani smrtelná zranění v důsled-
ku používání neproškolenou osobou nebo 
nesprávného použití a nevhodné údržby 
tohoto produktu.

Naviják není bezpečnostní zařízení. Je to 
nástroj pro zdvíhání a spouštění osob a/
nebo vybavení. Musí být proto vždy použí-
váno v kombinaci se schváleným záložním 
systémem včetně schválených součástí 
zachycovače pádu.

Výrobek nesmí být používán osobou, která 
nebyla proškolena společností ActSafe Sys-
tems AB nebo našimi distributory. 

Tento návod popisuje pouze základní 
vlastnosti a použití navijáku a nenahrazuje 
příslušné školení a certifi kaci pro práci v 
systémech s přístupem z lana.

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ
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BEZPEČNOST

BEZPEČNOST

Bezpečnost navijáku

Uživatelé tohoto výrobku musí být proško-
leni nebo musí projít řádným schváleným 
školením u společnosti ActSafe Systems AB 
nebo schválenými distributory společnosti 
ActSafe.

Naviják nesmí být používán:

 • Pro žádný jiný účel, než pro jaký byl 
navržen.

 • Ve výbušném prostředí.

 • Pokud byl jakýmkoli způsobem upraven 
někým jiným, než společností ActSafe 
Systems AB.

 • V případe volného pádu na tvrdý povrch 
z výšky vyšší než 1 metr.

 • Pokud byl vystaven dynamickému 
namáhání, protože je navržen jen 
pro práci ve statických systémech.

 • Pokud byl použit jakýmkoli nesprávným 
způsobem, protože mohlo dojít k 
poškození některých jeho částí nebo 
komponent.

Používejte pouze originální náhradní díly / 
materiál doporučené společností ActSafe 
Systems AB.

Pokud si nejste jisti stavem navijáku, musí 
být naviják před použitím zkontrolován a 
schválen společností ActSafe Systems AB 
nebo některým schváleným distributorem 
společnosti ActSafe.

Naviják ActSafe a příslušné vybavení 
musí být před každým použitím a po něm 
zkontrolovány a alespoň jednou ročně 
podrobeny prohlídce (národními předpisy 
mohou předepisovat častější frekvenci 
prohlídek).

Přečtěte si pečlivě tuto kapitolu a ujistěte se, 
že jste jejímu obsahu porozuměli.

NEBEZPEČÍ
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BEZPEČNOST

Bezpečnost motoru

Dále jeZAKÁZÁNO:

 • Otevírat palivovou nádrž nebo ji plnit,  
je-li motor ještě horký nebo v chodu. 
(Před doplňováním paliva nechejte  
motor vychladnout alespoň po dobu   
2 minut).

 • Přepravovat motor, je-li palivo   
v nádrži.

 • Zjišťovat funkci zapalování pomocí vy-
jmutého konektoru zapalovací svíčky.

 • Dotýkat se tlumiče, válce nebo chladiče, 
když jsou horké (hrozí popálení).

Další informace týkající se motoru nalezne-
te v přiloženém uživatelském návodu.

Některé části motoru mohou zůstat horké 
dlouho potom, co byl motor vypnut. Při 
manipulaci s navijákem je proto důležité 
dbát na to, aby se zabránilo popálení.

  
NESTARTUJTE motor:

 • Byl-li odstraněn vzduchový filtr nebo 
jeho kryt.

NESPOUŠTĚJTE motor:

 • V nevětraném prostoru. (Výfukové plyny 
obsahují oxid uhelnatý, což je smrtící 
plyn bez zápachu).

 • Bez tlumiče. Pravidelně kontrolujte 
tlumič   
a vyměňte v případě potřeby.

 • Dochází-li pod, na nebo za tlumičem  
k hromadění trávy, listů nebo jiných  
hořlavých materiálů.

Bezpečnost paliva

Použijte nádobu schválenou pro palivo.

JE ZAKÁZÁNO:

 • Spouštět motor, pokud došlo k rozlití 
benzínu nebo je cítit zápach benzínu 
nebo hrozí jiné nebezpečí výbuchu.

 • Dolévat palivo do navijáku v nevětraných 
prostorách, jako například uvnitř budov.

Ujistěte se, že horké části nepřijdou do styku 
s oblečením ani čímkoli, co by mohlo být 
poškozeno nadměrným teplem.

UPOZORNĚNÍ

 • Uchovávat, přelévat nebo manipulovat 
s benzínem v blízkosti  jakéhokoli zdroje 
vznícení jako jsou např. otevřené ohně, 
jiskry nebo velmi horké části.

 • Otvírat uzávěr palivové nádrže v době 
chodu motoru.
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BEZPEČNOST

Obecná bezpečnostní opatření

 • Vypracujte analýzu rizik a minimálně 2 
samostatné záchranné plány.

 • Připravte si vhodné záchranné vybavení  
.

 • Zkontrolujte všechny komponenty v 
systému.

Souprava pro záchranu

Tradiční metody záchrany se vztahují k  
lezení/výstupu pomocí nezatíženého lana 
ke zraněnému pracovníkovi a spouštění/
slaňování do bezpečí pomocí vybavení.

Tato činnost trvá obvykle déle, než by 
trvalo přímé sestupování, když nepomáhá-
te zraněné osobě.

Doba přístupu k poraněné osobě je dů-
ležitá, a společnost ActSafe proto při každé 
práci s navijákem doporučuje také plánová-
ní záchrany.

Při manipulaci s lanovým systémem si sestavte 
záchranný plán.

TIPY

Nástroje a vybavení vždy zajistěte.

Nebezpečná oblast pod osobou pracující ve 
výšce je v okruhu 2/3 výšky a v případě silného 
větru i větší. V nebezpečné oblasti se nesmí 
zdržovat žádné jiné osoby.

TIPY
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BEZPEČNOST

Lanový bezpečnostní systém

Lanový systém musí být tvořen hlavním 
lanem (1) a vedlejším záložní lanem (2), 
přičemž obě lana musí splňovat normu 
EN1891 a mít průměr 10–13 mm.

Obě lana musí mít samostatné kotvící 
body s minimální pevností 15 kN. Posouze-
ní, zda jsou samostatné kotvící body dosta-
tečné, musí provést kompetentní osoba.

Národní předpisy mohou mít vyšší poža-
davky. Výrobek se připevňuje k hlavnímu 
lanu. Dojde-li k porušení kterékoli části nos-
ného systému, zatížení se ihned přenese na 
vedlejší lano, které spolu se zachycovačem 
pádu (3) tvoří systém pro zachycení pádu 
(podle normy EN 353-2).

Charakteristiky lana jsou při používání 
navijáku velmi důležité. Lana, jejichž cha-
rakteristiky se pro použití navijáku nehodí, 
mohou v nejhorším případě způsobit vzpří-
čení lana mezi lanovou svěrku a nůž a v 
důsledku toho může dojít k poškození lana.

3

1

2

Nepoužívejte naviják bez záložního
systému.

Nosnost navijáku je vyšší než bezpečné provozní 
zatížení (SWL) nejběžnějších zachycovačů pádu. 
Z tohoto důvodu jsou při zdvíhání zátěže nutné 
samostatné systémy pro zachycení pádu. Další in-
formace týkající se SWL naleznete v uživatelském 
návodu zachycovače pádu.

NEBEZPEČÍ

Mrtvé lano nesmí být zatíženo. Nevytvářejte la-
nové dráhy (viz obrázek) pomocí hlavního lana.
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BEZPEČNOST

Doporučení pro lana

Zařízení ActSafe PME je konstruováno pro 
lana podle normy EN 1891. Všechna lana 
splňující normu EN 1891 se s navijákem ne-
chovají stejně. Společnost ActSafe testovala 
různé typy lan; chcete-li získat další infor-
mace o různých typech, kontaktujte nás.

Přečtěte si a snažte se porozumět níže 
uvedeným tipům a doporučením týkajících 
se lan a odměnou vám bude vyšší výkon 
lan i navijáku ActSafe.

Doporučujeme, aby uživatel lano před rutinním 
nasazením s navijákem vyzkoušel. Chcete-li získat 
další informace a pomoc se zkoušením lana, obrať-
te se na společnost ActSafe.

Nové lano bude mít vyšší životnost, namočíte-li jej 
před prvním použitím do studené vody.

Zabraňte kontaktu písku a nečistot s lanem a jejich 
vniknutí do lana. V takovém případě by docházelo 
k opotřebení lanové svěrky a oka. Použijte tašku 
na lano, vak na lano nebo podobnou ochranu.

Udržujte lana v dobrém stavu, příslušné informa-
ce získáte od distributora / výrobce.

Pokud bylo lano znečištěno pískem, štěrkem, 
olejem nebo tukem, konzultujte vhodný postup 
s výrobcem lana.

TIPY

Podle praxí ověřeného pravidla lze konsta-
tovat, že extrémně měkká lana nedrží dob-
ře v lanové svěrce. Velmi měkké lano může 
vést k nízké zdvihací kapacitě, protože lano 
začíná prokluzovat a v nejhorším případě se 
může i vzpříčit.

POZNÁMKA! Ne všechna lana splňující 
normu EN 1891 se chovají stejně. Mají mírně 
odlišné charakteristiky (tvrdé, měkké, s tlus-
tým/tenkým opletem apod.).

 

Lano, které se dostalo do kontaktu s 
kyselinou, nesmí být za žádných okolností 
používáno. Takové lano vyhoďte!

POZOR
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BEZPEČNOST

Před použitím

 • Zkontrolujte všechny 
komponenty v systému.

 • Použijte vhodné OOP 
(osobní ochranné 
prostředky, například 
přilby, ochranné ruka-
vice a ochranné brýle, 
ochranu sluchu 5).

 • Použijte vhodný oděv 
bez volně visících částí.

 • V případě nutnosti si 
zavažte dlouhé vlasy 
či vousy tak, tak aby 
nezasahovaly do oblasti 
ramen.

Osobní bezpečnost

Uživatel musí mít kombinaci úvazu (1, 2) schválenou podle 
normy EN813 (nízký připevňovací bod pro primární lano, 
3) a také normy EN361 (vysoký připevňovací bod pro 
záložní lano nebo zachycovač pádu, 4). Národní předpisy 
mohou mít vyšší požadavky.

Nepoužívejte naviják, pokud jste unavení, nemocní 
nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.

3

4

5

1

2

Při používání  
se ujistěte, že

 • Postupujete opatrně 
a používáte zdravý 
rozum.

 • Nedržíte lano těsně nad 
navijákem; hrozí riziko 
přiskřípnutí.

 • Udržujete ruce a nohy 
mimo rotující části.

 • Vyvarujte se kyvadlo-
vému pohybu, když 
začínáte stoupat.
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BEZPEČNOST

Školení

Vzhledem k možnosti použití v různých 
oblastech a za různých okolností, je školení 
nezbytné.

Práce ve výškách nebo v místech s obtíž-
ným nebo omezeným přístupem vyžaduje 
velkou zručnost, kterou lze dosáhnout pouze 
rozsáhlým školením a pravidelnými opakova-
cími kurzy.

Certifikáty mají tři různé úrovně uvedené 
níže. Další informace získáte od místního 
distributora společnosti ActSafe.

Uživatelé tohoto výrobku musí být proškoleni 
nebo musí projít řádným schváleným škole-
ním u společnosti ActSafe Systems AB nebo 
schválenými distributory společnosti ActSafe.

Naviják ActSafe PME umožňuje velmi rych-
lý, bezpečný a spolehlivý přístup do výšek a 
hloubek.

Navijáky se velmi snadno nasazují v rámci 
různých pracovních metod a jsou neocenitel-
né v místech s obtížným přístupem a místech, 
do kterých nelze přistupovat použitím jiných 
prostředků. 

ASA úroveň 1
Basic PME Operator (základní 
operátor navijáku PME)
(1denní kurz)

V tomto základním kurzu naučíme 
uživatele, jak naviják efektivně a 
bezpečně používat při základních 
činnostech. Školená osoba získá 
kvalifikaci pro:

 • provádění kontroly před 
použitím,

 • zdvíhání na vertikální lana,

 • používání navijáku jako 
zdviháku,

 • použití navijáku v základním 
systému spouštění, 

 • práci v základních lanových 
systémech,

 • samozáchranu,

 • identifikaci a schopnost řešení 
jednoduchých technických 
problémů,

První úroveň splňuje základní poža-
davky na znalosti podle meziná-
rodních právních předpisů v oblasti 
činností s přístupem z lana.

ASA úroveň 2
Advanced PME Operator (pokro-
čilý operátor navijáku PME)
(1denní kurz)

V tomto pokročilém kurzu naučíme 
uživatele, jak naviják efektivně 
používat při složitějším lanovém 
přístupu a při záchranných akcích.   
Předpokladem pro tento kurz je 
získání certifikátu ASA úroveň 1. 
Školená osoba získá kvalifikaci pro:

 • všechny body osnovy úrovně 1,

 • složitější lanové systémy,

 • provádění týmových záchran-
ných akcí.

ASA úroveň 3
Master Operator (Hlavní operá-
tor) (5denní komplexní kurz)

  
V tomto komplexním kurzu naučíme 
uživatele, jak naviják efektivně 
používat při základním, složitém a 
velmi specifickém lanovém přístupu 
a/nebo při záchranných akcích. 
Koncového uživatele naučíme, jak 
používat navijáky v jejich specifickém 
pracovním prostředí. Techniky, právní 
předpisy a postupy v jednom balíčku. 
Pro účast v tomto kurzu na úrovni 1 
a 2 nemusíte mít žádný předchozí 
certifikát (prerekvizity).  Školená 
osoba získá kvalifikaci pro:

 • všechny body osnovy úrovně 2   
(další informace níže),

 • příslušné   
techniky práce a právní předpisy,

 •  použití navijáků ve stávajících 
pracovních postupech,

 • použití navijáku ve specifickém 
pracovním prostředí (specifickém 
pro koncového uživatele).
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POPIS SYSTÉMU
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POPIS SYSTÉMU

Č. ČÁST

1 Primární připojení

2 Závěs

3 Zajišťovací karabina

4 Konstrukce

5 Systém lanové svěrky

6 Záchranná sada

7 Slaňovací zařízení

8 Zapalovací svíčka (skrytá)

9 Vzduchový fi ltr (skrytý)

10 Uzávěr palivové nádrže

Č. ČÁST

11 Palivová nádrž

12 Rukojeť akcelerátoru

13 Hlavní vypínač

14 Sekundární připojovací bod

15 Spodní otvor, NENÍ URČEN PRO ZVEDÁNÍ

16 Převodovka

17 Uzávěr olejové nádrže/měřič úrovně

18 Startér

19 Ruční pumpa

20 Sytič
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POPIS SYSTÉMU

1

6

2

3

4

5

Č. ČÁST

1 Sekundární připojení

2 Spodní otvor, NENÍ URČEN PRO ZVEDÁNÍ

3 Oko (vedení lana)

4 Nůž

5 Kryt lana

6 Lanová svěrka

Obecné informace

Tento výrobek je určen pro zvedání osob 
a náklady v systémech se statickým lanem 
(včetně záložního lana). Lze použít 10mm 
až 13mm lana schválená normou EN1891. 
Mrtvé lano nesmí být zatíženo.

Karabinu v primárním připojení lze na-
hradit jinou karabinou schválenou normou 
EN362. Závěs na konstrukci smí být na-
hrazen výhradně originálním závěsem od 
společnosti ActSafe Systems AB.

Motor a palivo

Naviják je vybaven 4taktním motorem. 
Lze použít bezolovnatý benzin Normal pro 
4taktní motory s oktanovým číslem (OČ) 91 
nebo vyšším. Doporučujeme použití benzinu 
pro 4taktní motory Alcylate s OČ 95.

 • Motor bude mít vyšší výkon.

 • Motor se nebude zanášet.

 • Benzin pro 4taktní motory Alcylate lze 
skladovat dlouhou dobu, aniž by se sni-
žovala kvalita.

 • Neobsahuje jedovaté olovo,   
benzen, aromatické látky ani síru.  
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POPIS SYSTÉMU

Sestupné zařízení (nouzové)

Pokud potřebujete sestoupit (např. pokud 
vám dochází palivo), je naviják ActSafe 
vybaven záchrannou sadou, která umož-
ňuje obsluze jednoduše připojit slaňovací 
zařízení, odpojit naviják a sestoupit na zem.

Záchranná sada se skládá z následujících 
součástí:

 • 1 popruh

 • 1 krokovací oko

 • 2 karabiny (červená a modrá).

 • 1 svorka na lano

 • 1 slaňovací zařízení včetně   
červené karabiny

Provedení samozáchrany je podrobněji   
vysvětleno na str. 20 a je také součástí   
základního školení zacházení s navijákem.

Ochrana proti přetížení

Naviják je vybaven ochranou proti přetíže-
ní, která je založena na funkci odstředivého 
tření.

Když se zvýší otáčky motoru, dva brz-
dové špalíky se přitisknou k bubnu a tření 
způsobí, že je lano pevně zachyceno. Je-li 
naviják provozován v souladu s pokyny, 
ochrana proti přetížení vydrží 300 kg.

Maximální zatížení může být omezeno 
v případě, že se výkon motoru sníží, napří-
klad použije-li se horší palivo, je-li špinavý 
vzduchový filtr, v případě nepříznivých 
povětrnostních podmínek, používá-li se 
výrobek ve vyšší nadmořské výšce atd.

U nového navijáku můžete zaznamenat po-
někud nižší nosnost než obvykle, vzhledem 
k tomu, že brzdové špalíky ještě nejsou 
vzájemně přizpůsobeny.

Bude-li mít naviják trvale nízkou nosnost, 
může to být způsobeno opotřebovanými 
brzdovými špalíky. Kontaktujte svého míst-
ního distributora ActSafe.

Převodovka je vybavena   
bezpečnostním protiskluzovým šroubem, 
který ji chrání před poškozením. Šroub je 
umístěn pod pytlem záchranné sady.
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POUŽITÍ

POUŽITÍ

Kontrolní seznam před a po použití 

Zkontrolujte především systém lanové svěrky;

 • Lanová svěrka nesmí být porušená (např. 
ve spojích).

 • Kryt lana.

 • Oko (vedení lana).

 • Nůž.

Dále prohlédněte

 • Primární připojení; závěs a karabinu.

 • Konstrukci, a to zejména v oblasti 
pro primární připojení.

 • Zda je funkce navíječe i ovládací prvky 
plně funkční.

 • Neuniká palivo ani olej.

 • Zda byla provedena pravidelná kontrola  
(podle národních předpisů).

 • Všechny ostatní části.

 • Zda je úroveň paliva dostatečná  
pro daný úkol.

V případě pochyb o stavu navijáku se obrať-
te přímo na společnost ActSafe Systems AB 
nebo na schváleného distributora.

Při posuzování pracovní situace věnujte 
pozornost následujícím bodům

 • Je k dispozici záchranný plán a záchranné 
vybavení.

 • Provedena analýza rizik.

 • Systém záložního lana a zařízení pro 
ochranu proti pádu (EN 353-2) je spojeno 
s předním nebo zadním připojovacím 
bodem (EN 361) celotělovým úvazem.

Zlomení oka bude mít za následek uvolnění 
lana z lanové svěrky, důsledkem čeho bude 
volný pád.

Upozornění! Obrázek znázorňuje oko, které je 
opotřebené daleko za hranicí přijatelného/bez-
pečné opotřebení.

POZOR

Před každým použitím navijáku se musí uži-
vatel ujistit, zda je naviják plně funkční a zda 
byly provedeny správné přípravy. V případě 
pochyb o stavu navijáku naviják nepoužívejte 
a obraťte se přímo na společnost ActSafe Sys-
tems AB nebo na schváleného distributora.

Zkontrolujte naviják a jeho součásti a ujis-
těte se, že neobsahuje uvolněné součásti ani 
nevykazuje známky nadměrného opotřebení 
nebo poškození. Poškození zahrnuje prask-
liny nebo známky nadměrného opotřebení, 
které by naznačovaly, že byl produkt vystaven 
nadměrné síle nebo nárazu.

Opotřebení!
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POUŽITÍ

Připojení k lanu

1. Umístěte naviják na zem.
2. Otevřete kryt lana.

4. Umístěte lano kolem lanové svěrky.
5. Zavřete kryt lana.

3.  Udělejte na laně smyčku a a prostrčte ji 
vedením lana  přímo nad lanovou svěrkou.

6.  Připojte karabinu primárního připojení k při-
pojovacímu bodu EN 813 celotělového úvazu 
a zkontrolujte, že je karabina uzamčená.

Zkontrolujte, že se živé lano odvíjí směrem 
doleva   
a že je kryt lana úplně uzavřen.

Nesprávné připojení lana může způsobit 
vážné zranění nebo smrt. Naviják vždy pou-
žívejte se záložním systémem lana.

Před použitím se ujistěte, že je lano správně 
připojeno.

NEBEZPEČÍ

Při manipulaci s navijákem při spuštěném mo-
toru zachovejte opatrnost, hrozí nebezpečí ná-
hodného zvednutí bez správného připevnění.

Pokud je naviják připojen k lanu a ne k obsluze, 
dávejte při spouštění motoru pozor, protože 
naviják může krátce navíjet lano, než se motor 
zahřeje.

Posuňte naviják do úrovně pasu pro jednodušší 
připojení k úvazu.

DOPORUČENÍ
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POUŽITÍ

Výstup

6

2

7

3

8

4

5

1.  Umístěte naviják na zem.

2.  Zapněte hlavní vypínač.

3. Několikrát stiskněte ruční pumpu, 
dokud neuvidíte palivo (skryté).

4.  V případě potřeby použijte sytič 
(studený motor).

5.  Zatáhněte za startér (skrytý).

6.  Zvyšte rychlost otočením rukojeti 
akcelerátoru směrem k sobě.

7.  Pevně držte rukojeť v pravé ruce. Naviják 
musí být obrácen směrem doprava.

V této poloze budou výfukové plyny 
vyfukovány směrem od uživatele.

8.  V průběhu prvních metrů stoupání 
odvíjejte mrtvé lano.

Po přibližně 5 metrech zatížení lana bude 
možné naviják „vyčistit“.

9.  Pohyb zastavte otočením rukojeti smě-
rem od sebe nebo puštěním rukojeti. 
Potom posuňte vypínač zapalování do 
pozice ZASTAVIT.

Vždy dbejte na to, aby navíjení lana probí-
halo plynule. V průběhu stoupání dbejte na 
to, aby nebyl pohyb odvíjeného lana ničím 
blokován.

Nedržíte lano těsně nad navijákem; hrozí riziko 
přiskřípnutí.

UPOZORNĚNÍ

Přizpůsobte rychlost podmínkám, dávejte pozor a 
používejte zdravý rozum.

Pokud potřebujete získat rovnováhu, chyťte se 
primárního připojovacího popruhu nebo karabiny.

Vypněte sytič okamžitě po spuštění motoru. Pomalu tahejte za startér, dokud neucítíte odpor.
Potom silně zatáhněte za startér, abyste předešli 
zpětnému rázu a zranění ruky nebo paže.

Stůjte přímo pod bodem ukotvení, abyste se 
při vzestupu ze země vyvarovali kyvadlovému 
pohybu.

DOPORUČENÍ
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POUŽITÍ

Nouzové slanění

V průběhu všech těchto kroků musíte zůstat 
připojeni k záložnímu systému lana. Na 
obrázcích se záložní systém lana pro větší 
přehlednost nenachází.

Použijte vybavení v záchranné sadě.

1. Připojte slaňovací zařízení k lanu pod 
navijákem a připojte jej k úvazu pomocí 
připojené červené karabiny. Ujistěte se, 
že je slaňovací zařízení vedeno správně.

1

2-4

 

2. Připojte svorku lana (modrou karabinu) 
k živému lanu nad navijákem (přibližně 
10 cm).

3. Připojte svorku lana k úvazu pomocí 
červené karabiny na kratším popruhu.

4. Utáhněte krátký závěs stiskem   
svorky lana nahoru.

Připojení k živému lanu nyní tvoří svorka lana, 
která je připojena k úvazu krátkým závěsem.

5. Uvolněte lano z lanové svěrky.

Naviják je nyní volný a vy jste připojeni  
ke svorce lana, slaňovacímu a záložnímu 
systému.

Udržujte mezi navijákem a slaňovacím zaří-
zením dostatečně dlouhý kus volného lana 
(přibližně 0,5 m) , abyste mohli jednoduše 
pracovat.

DOPORUČENÍ
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POUŽITÍ

7

6 a

6 b

6. Umístěte nohu do krokovacího oka a 
postavte se na ni (a). Zatímco stojíte, 
utáhněte lano pomocí slaňovacího zaří-
zení (b). Když se nyní posadíte, přenese 
se vaše hmotnost na slaňovací zařízení.

 7. Odpojte svorku lana a začněte   
slaňovat.

Tento postup se také používá při každoden-
ní práci, pokud potřebujete slanit. Naviják 
vám umožní výstup a tento postup vám 
umožní slanit.

Přizpůsobte rychlost podmínkám, dávejte pozor 
a používejte zdravý rozum.

DOPORUČENÍ
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POUŽITÍ

Doplňování paliva

Při doplňování paliva postupujte podle 
těchto pokynů, aby se minimalizovalo  
nebezpečí vzniku požáru a zranění.

1.  Vypněte vypínač motoru.

2.  Nechte motor vychladnout.

3.  Otevřete palivovou nádrž.

4.  Doplňte palivo.

5.  Zavřete palivovou nádrž.

Před nastartováním motoru se posuňte 
alespoň 3 m od místa doplňování paliva.

Doprava

Uchopte naviják za rukojeť navijáku při 
vypnutém motoru a s tlumičem mimo tělo.

Pro delší přepravu se ujistěte, zda:

 • Je vypínač motoru vypnutý.

 • Motor vychladl.

 • Je palivová nádrž prázdná.

Skladování

Naviják skladujte v přepravní schránce,  
na chladném, tmavém a suchém místě.

Udržujte naviják daleko od oblastí, kde by 
palivové výpary mohly být v dosahu jisker 
nebo otevřeného   
plamene (z ohřívače vody, elektrických  
motorů nebo přepínačů, pece apod.)

Použitím přepravní schránky prodloužíte   
životnost navijáku.

DOPORUČENÍ

Po každém použití palivovou nádrž vyprázdněte.

Vyčistěte a vysušte naviják před každým ulože-
ním.

DOPORUČENÍ
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SERVIS A ÚDRŽBA

Doporučení pro údržbu

SERVIS A ÚDRŽBA
Používejte pouze originální náhradní díly / 
materiál doporučené společností ActSafe 
Systems AB.

Pravidelně čistěte přístroj (nadměrný prach, 
ucpané části atd. má na výkon negativní 
dopad). Zkontrolujte, zda karabiny nejsou 
zkorodované. V případě potřeby je vyčistě-
te a namažte.

Zkontrolujte stav oleje v motoru, v přípa-
dě potřeby jej vyměňte. Zkontrolujte vzdu-
chový fi ltr, v případě potřeby jej vyčistěte 
nebo vyměňte.

Vyčistěte naviják
od mořské vody a špíny

POZNÁMKA! Nepoužívejte tekoucí voduani 
odmašťovací přípravky a nikdy nepoužívej-
te vysokotlakou myčku!

 • Po použití naviják vyčistěte vlhkým 
hadříkem nebo kartáčkem a vysušte. 
Odstraňte všechny nečistoty a utřete do 
sucha.

 • Suchý prach lze odstranit  
stlačeným vzduchem.

 • Vyčistěte důkladně karabinu,  
namažte řídkým olejem. 

1.  Vyjmete pytel záchranné sady  
(na suchý zip).

2.  V případě potřeby otočte lanovou svěrku  
tak, aby byl viditelný protiskluzový kolík.

3.  Odšroubujte protiskluzový kolík pomocí  
šroubováku a přepínače.

4.  Připojte nový bezpečnostní protiskluzo-
vý šroub pomocí 13mm klíče. Použijte 
Loctite 243. Neutahujte nadměrně!

Před servisem odstraňte zapalovací kabel. 
Opatření slouží k zabránění náhodnému spuš-
tění během údržby.

DOPORUČENÍ

Udržujte palce válců motoru a ovládací části
bez nečistot a jiných cizorodých látek,
které by mohly mít vliv na otáčky.

Projděte „Kontrolní seznam před a po použití“
při každé údržbě ke zvýšení bezpečnosti
uživatele výrobku.

DOPORUČENÍ

Výměna zlomeného bezpečnostního
protiskluzového šroubu

Pokud se bezpečnostní protiskluzový šroub 
zlomí, musí být bez ohledu na důvod zaslán 
autorizovanému distributorovi na bezpečnostní 
kontrolu! Naviják se před dokončením kontroly 
nesmí používat.

NEBEZPEČÍ

Servis je oprávněna provádět pouze společnost 
ActSafe nebo autorizovaný distributor společ-
nost ActSafe.
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SERVIS A ÚDRŽBA

Výměna systému lanové svěrky

Pokud si nejste jisti některými z těchto kro-
ků, kontaktujte společnost ActSafe Systems 
AB nebo místního distributora.

1.  Odšroubujte oko uvnitř textilního pytle   
(2 matice).

2.  Odstraňte oko, nůž a kryt lana, který je 
namontován na oku.

3.  Odšroubujte lanovou svěrku a sundejte ji   
(5 šroubů).

4.  Pokud je to nutné, vyměňte textilní 
chránič proti prachu (není na obrázku) za 
lanovou svěrkou.

Po čištění, namažte ozubený věnec a ozu-
bené kolo voděodolnou vazelínou.

5.  Vyměňte lanovou svěrku a utáhněte 
šrouby na 10 Nm a použijte Loctite 243.

6.  Vyměňte nůž a oko a upevněte dvěma 
maticemi M6 s podložkami Nordlock, 
utáhněte na 10 Nm. Ujistěte se, že 
podložky Nordlock jsou namontovány 
správně.

Servis je oprávněna provádět pouze společ-
nost ActSafe nebo autorizovaný distributor 
společnost ActSafe.

NEBEZPEČÍ
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SERVIS A ÚDRŽBA

Výměna primárního připojovacího závěsu

Pokud si nejste jisti některými z těchto kro-
ků, kontaktujte společnost ActSafe Systems 
AB nebo místního distributora.

1.  Pro vyjmutí pojistky použijte kleště.

2.  Odstraňte karabinu a závěs.

3.  Zatlačte nový závěs přes díry konstruk-
ce.

4.  Připojte novou karabinu a zajistěte ji 
pojistkou.

 

Údržba motoru

Další informace týkající se bodů a har-
monogramu údržby motoru naleznete v 
návodu na obsluhu motoru.

Po prvních 10 hodinách používání neza-
pomeňte vyměnit olej. (Normální servisní 
interval je 50 hodin/6 měsíců.)

Nastavení karburátoru

Karburátor by měl být nastaven tak, aby se 
lanová svorka při volnoběžných otáčkách 
neotáčela.

Vzduchový filtr

Vzduchový filtr se musí čistit denně nebo 
i častěji, při výkonu práce v mimořádně 
znečištěném prostředí, aby se předešlo 
problémům, jako jsou:

 • Poruchy karburátoru.

 • Problémy se spouštěním.

 • Snížení výkonu motoru.

 • Nadměrné opotřebení částí motoru.

 • Zvýšená spotřeba paliva.
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SERVIS A ÚDRŽBA

Zapalovací svíčka

Na elektrodách svíček se mohou tvořit  
nánosy, což může vést k poruše a/nebo  
potížím při spuštění. Stav zapalovacích 
svíček může ovlivnit:

 • Špinavý vzduchový filtr.

 • Těžké provozní podmínky.

V některých oblastech, vyžadují místní 
právní předpisy použití odporu zapalovací 
svíčky na potlačení rušení ze zapalovací 
svíčky. Pokud byl motor původně vybaven 
odporem zapalovací svíčky, musí se při 
každé výměně zvolit stejný typ zapalovací 
svíčky.

Výbava

Imbusový klíč 4 mm – rovný konec

Klíč 10 mm

Klíč 13 mm

Šroubovák

Kleště a kladivo

Materiál

Řídký olej

CRC 5-56

Loctite 243

Mazivo Interflon LS 2

Kontrola hladiny oleje a výměna

Zkontrolujte hladinu oleje v motoru při 
zastaveném motoru a ve vodorovné poloze. 
Pravidelná výměna oleje prodlužuje život-
nost motoru.

Náhradní díly 

Nejčastější náhradní díly jsou uvedeny 
zde. Nemůžete-li najít nějaký náhradní díl, 
kontaktujte společnost ActSafe Systems AB 
nebo místního distributora.

Lanová svěrka  50-150-101

Kryt  50-150-103

Nůž  50-150-105

Bezpečnostní  
protiskluzový  
šroub  50-150-115

Oko  50-150-106

Závěs  50-150-112

Karabina  50-105-052

Vypusťte použitý olej, když je motor teplý.
Teplý olej teče rychle a vyteče všechen.

DOPORUČENÍ
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PRŮVODCE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Pokud tato příručka nevyřeší vaše pro-
blémy, nejprve se podívejte do návodu 
k motoru, kde naleznete další průvodce 
odstraňováním problémů a potom se 

PRŮVODCE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Motor se nespustí

Nosnost je viditelně horší

Svěrka sjíždí z lana, lano prokluzuje

PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVA

Prázdná nádrž Doplňte do navijáku palivo.

Uvolněný kabel k zapalování Znovu připojte kabel k zapalování na svíčku.

Nesprávné palivo Vyprázdněte nádrž navijáku, vyčistěte a doplňte palivo.

Nesprávné nastavení karbu-
rátoru

Nastavte karburátor, viz návod k obsluze.

PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVA

Nesprávné palivo Změňte za doporučené palivo.

Naviják se používá ve vysoké 
nadmořské výšce.

Vysoká nadmořská výška bude mít za následek ztrátu výkonu. Motor lze 
doplnit o vybavení pro použití ve vysoké nadmořské výšce. Kontaktujte 
společnost ActSafe nebo schváleného distributora.

Motor je ve špatném stavu Motor musí být servisován.

PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVA

Lano nesprávně připojeno Lano znovu připojte.

Lano není vhodné  
pro naviják

Vyměňte lano.

Lanová svěrka je opotřebovaná
Naviják musí být odeslán do opravy na servis, kontaktujte společnost 
ActSafe nebo schváleného distributora.

obraťte na společnost ActSafe Systems AB 
nebo schváleného distributora společnosti 
ActSafe.
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ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUKA

Společnost ActSafe je zodpovědná za 
správnou funkci výrobku v průběhu záruční 
doby. Je-li zjištěna závada v době trvání 
záruky, výrobek bude opraven společností 
ActSafe nebo autorizovaným servisem. 

Platnost záruky musí být doložena kopii 
faktury a sériovým číslem výrobku. 

ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUKA

Omezení odpovědnosti

Záruční doba je 12 měsíců od data prodeje, 
pokud nebylo dohodnuto jinak. Datum 
prodeje musí být uveden v dokumentaci 
uvedené výše.

Opravy budou prováděny společností 
ActSafe nebo autorizovaným servisem. 
Chcete-li zjistit, kde se nachází nejbližší 
autorizovaný servis, kontaktujte společnost 
ActSafe.

Doprava výrobku do a z autorizovaného 
servisu je na náklady zákazníka.

Společnost ActSafe neodpovídá za:

 • Pravidelné kontroly, údržbu a opravy 
nebo výměny částí v důsledku běžného 
používání.

 • Spotřební materiál.

 • Úpravy provedené bez povolení společ-
nosti ActSafe.

 • Vady způsobené změnami, které byly 
provedeny bez souhlasu společnosti 
ActSafe.

 • Náklady v důsledku nutnosti přizpůso-
bení nebo úpravy výrobku v důsledku 
nových národních nebo mezinárodních 
norem.

Záruční opravy nebude provedena,  
pokud škoda vznikla v důsledku:

 • Nesprávného používání nebo zneužívání  
výrobku.

 • Nedostatečné údržby.

 • Použití náhradních dílů a dalších částí, 
které nejsou kompatibilní s výrobkem.

 • Opravy a úpravy prováděnou zaměst-
nanci, kteří nejsou autorizovány společ-
ností ActSafe.

 • Nedostatečného zabalení výrobku při 
jeho odeslání společnosti ActSafe nebo 
autorizovanému servisu.

 • Nehody, přírodní katastrofy nebo okol-
ností mimo kontrolu společnosti ActSafe.
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TECHNICKÁ DATA

POZNÁMKA!  Výkon je testován s novým 
nenamočeným 11mm lanem, při pokojové 
teplotě.

TECHNICKÁ DATA

VÝKON / ČÁST HODNOTA KOMENTÁŘ

Lano
Statické / Semi statické lano  
10–13 mm EN1891

Maximální pracovní 
zatížení

300 kg

Bezpečné provozní 
zatížení (SWL)

200 kg

Záchranné 250 kg

Rychlost výstupu 0–17 m/min (100 kg nákladu) Plynulé nastavení.

Doporučený  
teplotní rozsah

-20 °C až +40 °C Naviják lze použít i mimo tento teplotní rozsah.

Hmotnost 10,4 kg Kromě paliva.

Rozměry 47 x 25 x 28 cm

VÝKON / ČÁST HODNOTA KOMENTÁŘ

Motor Honda GX35

Převodový poměr 43:1

Typ
Chlazení nuceným vzduchem 
4taktní OCH, jednoválec 

Zdvih 35,8 cm3

Svíčka CMR5H (NGK)

Spojka Odstředivá spojka

Paliva
Bezolovnatý benzin Alcylate 
s OČ 95 pro 4taktní motory

Lze použít bezolovnatý benzin Normal 
pro 4taktní motory s OČ 91 nebo vyšším.

Palivová nádrž 0,65 l

Motorový olej SAE 10W-30

Technické údaje motoru
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DODATEK

Prohlášení o shodě a certifi kát typu zkoušky EC.

DODATEK
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SERVISNÍ KNÍŽKA

SERVISNÍ KNÍŽKA

Sériové číslo ActSafe:

Rok výroby

Datum nákupu

Datum prvního uvedení 
do provozu

Jméno majitele

Datum servisu

DATUM KONTROLOR OK

Podpis
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Distributor:

ActSafe Systems AB
Sagbäcksvägen 13 | SE-437 31 Lindome | Švédsko

Telefon +46 31 65 56 60 | Fax +46 31 65 56 69

info@actsafe.se | www.actsafe.se


