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NÁVOD NA POUŽITÍ 

Výrobce: Omni Cubed (U.S.A.) 
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DOSTUPNÉ VE TŘECH DÉLKÁCH: 1200, 1800, 2400 mm. 

 

 

 

 

a. Svorka – náhradní díl 
b. Profilovaná výztuha 
c. Otočný knoflík 
d. Šrouby pro uvolnění a posunutí 
e. Horní čelist svorky 
f. Dorazová ochranná guma 
g. Spodní čelist svorky 
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BEZPEČNOST 

Nedodržení pokynů pro bezpečnost, údržbu a pokynů pro použití může mít za následek 
uklidnění produktu, vážné zranění nebo poškození majetku 

 
Upozornění 
Nikdy nepoužívejte jako nosné zařízení. 

Nepoužívejte jako zdvihací zařízení. 

 
Pozor! 
Nepoužívejte na křivých materiálech. 

Neutahujte přílišnou silou svěrací čelisti. 

Doporučujeme vždy výztuhu nejprve vyzkoušet na daném materiálu a ověřit křehkost a 
potřebnou sílu k dotažení svorek. 

Vyhněte se horizontálnímu zdvihu. 

 

 
 

ÚDRŽBA 

Výztuhy čistěte vodou nebo neutrálním čističem. Po omytí dobře osušte. 

Každé 2 měsíce doporučujeme promazat závity bílým lithiovým vazime dle potřeby. 
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INSTRUKCE K POUŽITÍ 
 
Ujistěte se, že materiál je čistý. 
 
Otevřete svěrací čelisti svorek otočením 
knoflíků proti směru hodinových ručiček, 
opatrně nasaďte výztuhu na materiál 
(obrázek 1). 
 
Pokud je potřeba svorky posunout, uvolněte 
šrouby na svorce pomocí klíče 3/16“, a 
posuňte svorky na výztuze dle potřeby. 
 
Následně opět utáhněte šrouby (obrázek 2) 
 
Rukou utáhněte svorky pomocí knoflíků na 
jejich hlavě pro upevnění na materiálu. 
Neutahujte svorky příliš velkou silou. 
 
K uvolnění svorek otáčejte knoflíky na 
svorkách po směru hodinovýh ručiček. 
 
Pokud nejde lehce výztuhu sejmout 
z materiálu, ujistěte se, že jsou všechny 
svorky uvolněné. Následně rukou klepněte 
do svorek směrem z materiálu k uvolnění 
výztuhy. Nikdy neklepejte zeshora ne 
zespodu do výztuhy/svorky (obrázek 3). 
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PODOBNÉ PRODUKTY 
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ZÁKAZNICKÝ SERVIS 
Rádi Vám pomůžeme, poradíme, nabídneme náhradní díly apod. Ve všech 
případech nás kontaktujte na: 
T: +420 312 690 385 
M: +420 777 762 086 
Email: info@boudacommercio.cz 
 
 
 

ZÁRUKA 
Omni Cubed poskytuje záruku původnímu vlastníkovi produktu po dobu 
jednoho roku od data nákupu. Tato záruka se vztahuje na vady vzniklé při 
výrobě a na vady, kterése projeví při běžném používání. Tato záruka se 
nevztahuje na nesprávné použití a na běžné opotřebení součástek. Obraťte se 
na zákaznický servis Omni Cubed nebo prodejce. 
 
 

ODPOVĚDNOST 
Omnicubed, autorizovaní distributoři, ředitelé, ředitelé, zástupci, zaměstnanci 
nebo výrobci nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, 
represivní, náhodné nebo zvláštní následné škody na majetku nebo životě, ať už 
vzniknou nebo jsou s nimi spojeni, nebo za zneužití našich výrobků. 
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