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NÁJAZDOVÉ RAMPY
SKLÁPATEĽNÉ
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NÁVOD

Len pre domáce a nekomerčné použitie
Vážená zákazníčka, vážení zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok z našej ponuky. Aby ste si s ním užili radosť čo najdlhšie a aby ste s ním 
dokázali zaobchádzať bezpečne, dbajte rozhodne na nasledovný návod na montáž a obsluhu. Uschovajte prosím 
tento návod, aby ste mohli doňho nazrieť aj neskôr. 

Pre akýkoľvek servis a technickú podporu sa môžete s dôverou obrátiť na nášho odborného pracovníka.

Vyrobené pre:
Jurhan s.r.o.
Zlatovská 2425
91105 Trenčín
Slovakia

Pozor:
Dbajte na bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu, aby ste sa vyhli poraneniu alebo poškodeniu výrobku. 
Vhodné len na domáce použitie a nie na podnikateľské účely!

Dôležité:
Prečítajte si celý návod dôsledne. Uschovajte si návod na neskoršie nahliadnutie. Ak by ste sa jedného dňa rozhodli 
výrobok odovzdať ďalej, dbajte na to, aby ste odovzdali aj tento návod.

• Drobné časti držte mimo dosahu detí!  Riziko udusenia!
• Skontrolujte, či je zásielka kompletná. Neskoršie reklamácie nemôžu byť uznané.
• Skontrolujte všetky diely a časti, či nie sú poškodené. Napriek dôslednej kontrole sa môže stať, že určitý tovar 

sa môže poškodiť cestou. V takom prípade výrobok nemontujte. Poškodené časti môžu byť nebezpečné a 
privodiť poranenie.

• Nikdy nerobte na výrobku zmeny! Po ich vykonaní zaniká možnosť záruky a výrobok sa v najhoršom prípade 
môže stať aj nebezpečným.

• Vybaľte všetky diely a časti súpravy a umiestnite komponenty na kartón alebo na iný čistý povrch. To váš nový 
produkt ochráni.

• Dbajte pritom na to, aby ste nepoškrabali dlážku, keď pracujete s náradím.
• Ubezpečte sa, či je výrobok pred použitím kompletný.
• Na čistenie použite špongiu a teplú mydlovú vodu. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá prípadne bielidlá, výrobok 

tak môžete poškodiť.

POUŽITIE VÝROBKU V SÚLADE S JEHO URČENÝM ÚČELOM
Používajte nájazdovú rampu výhradne na nakladanie a vykladanie na vozidlo/z vozidla. Neprekročte nikdy 
kapacitu 400 kg (200 kg na rampu) a výšku 60 cm. Používajte výrobok len na predpísaný účel. Za škody spôsobené 
v nesúlade s účelom použitia nepreberá výrobca žiadne ručenie. Akákoľvek úprava výrobku môže negatívne 
ovplyvniť bezpečnosť výrobku a vedie k zániku záruky.

http://www.jurhan.com


www.jurhan.com3

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Nebezpečenstvo pricviknutia! Dávajte pozor, aby vám neprivrelo ruky!
• Rozložte rampu dôsledne a dbajte pro tom na to, že obe rampy treba vyslovene používať ako pár.
• Toto náradie nie je hračkou, držte deti od neho v bezpečnej vzdialenosti.
• Noste rampu oboma rukami a dávajte pozor na pevný podklad.
• Rozoženie rampy ba malo byť na rovnom podklade. Ubezpečte sa pred použitím, či nárazníková hrana 

leží pevne na schode alebo platforme, nemôže sa zošmyknúť a neprekračuje maximálnu výšku 60 cm. Pri 
prekládke do osobného auta musí toto byť zabezpečené proti pohybu.

• Dbajte na to, aby sa počas nakladania nezdržiavali na rampe žiadne osoby alebo sa pod rampu alebo 
nakladacou plochou nenachádzali zvieratá.

• Nikdy neprekročte maximálnu kapacitu 400 kg (200 kg na jednu rampu), nakladajte pomaly, nenechajte padnúť 
žiaden náklad na rampu. To by mohlo znížiť kapacitu  nákladu a spôsobiť zranenie alebo vecné škody.

• Dbajte na to, aby rampy boli očistené od špiny, masti, oleja. 

http://www.jurhan.com


4www.jurhan.com

ZOZNAM DIELOV

Diel Označenie Počet
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MONTÁŽ
Na upevnenie nakladacích platní používajte dodané skrutky, matice a poistné krúžky. Dbajte pritom, aby bola 
platňa montovaná pod nájazdovú rampu.

• Rozloženie rampy by malo byť na rovnom podklade.
• Odpružená tyč na dolnej strane musí zapadnúť do drážok na opačnej strany.
• Ubezpečte sa pred jazdou nárazníková hrana leží pevne schodíku alebo na plošine, nezošmykne sa a 

neprekročí sa maximálna výška 60 cm. Pri prekládke do auta alebo na príves ich treba zabezpečiť proti pohybu.

Pozor, nebezpečenstvo zošmyknutia
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Na sklopenie pritlačte tyč na spodnej strane proti sile pruženia drážok a rampu zároveň poskladajte.
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Jurhan s.r.o.
Zlatovská 2425
91105 Trenčín

Slovakia
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