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Úvod

První hanácká BOW, s.r.o.
1 Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení ruční 
ohýbačky plechu od firmy Metallkraft a jsme přesvěd-
čeni, že jste tím učinili správnou volbu. 

Před uvedením stroje do provozu si pečlivě přečtěte 
tento návod k obsluze. 

Najdete v něm informace o správném uvedení stroje 
do provozu, jeho účelu použití, stejně jako informace 
o bezpečném a efektivním provozu a údržbě.

Návod k obsluze je nedílnou součástí stroje. Uchová-
vejte ho proto vždy na pracovišti. Mimo pokyny tohoto 
návodu se také řiďte obecně platnými bezpečnostními 
předpisy. 

Ilustrace v tomto návodu k obsluze slouží k základnímu 
porozumění a mohou se v detailech od skutečnosti lišit.

1.1 Autorská práva

Obsah tohoto návodu k obsluze je chráněný autorskými 
právy. Jeho použití je dovoleno v rámci použití stroje. 
Jakékoli jiné použití není bez písemného souhlasu 
výrobce povoleno.

1.2 Zákaznický servis

Pro technické informace prosím kontaktujte Vašeho pro-
dejce nebo náš zákaznický servis. 

První hanácká BOW spol. s r.o. 
Příčná 84/1, 779 00 Olomouc 

Tel: + 420 585 378 012
Fax: + 420 585 378 013
E-mail: bow@bow.cz 
Web: www.bow.cz

Máme vždy zájem o informace a zkušenosti z provozu, 
které mohou být cenné pro zlepšení našich výrobků.

1.3 Omezení odpovědnosti

Veškeré informace a pokyny v tomto návodu byly vypra-
cované v souladu s platnými normami a předpisy, při 
známém stavu techniky a dlouholetých znalostech 
a zkušenostech. 

V některých případech výrobce nenese žádnou odpo-
vědnost za škody a to při: 

- nedodržení těchto pokynů, 

- nesprávném použití stroje, 

- použití nepovolanými pracovníky,

- neoprávněných úpravách a technických změnách,

- použití neoriginálních náhradních dílů.

Skutečný vzhled výrobku se může v důsledku technic-
kých změn lišit od uvedených vyobrazení.

Platí závazky dohodnuté v dodavatelské smlouvě, všeo-
becné obchodní a dodací podmínky dodavatele 
a zákonná pravidla platná ke dni uzavření smlouvy.

2 Bezpečnost

Tato kapitola poskytuje přehled všech důležitých bez-
pečnostních prvků stroje, které zajišťují bezpečnost osob 
i bezporuchový provoz stroje. Další bezpečnostní 
pokyny najdete v jednotlivých kapitolách, ke kterým se 
vztahují.

2.1 Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny jsou v tomto návodu k obsluze 
označené symboly. Bezpečnostním pokynům předchází 
signální slova, která vyjadřují rozsah nebezpečí.

Tipy a doporučení

VAROVÁNÍ!

Tato kombinace symbolu a signálního slova upozor-
ňuje na možnou nebezpečnou situaci, která by 
mohla vést ke smrti nebo vážným zraněním.

POZOR!

Tato kombinace symbolu a signálního slova upozor-
ňuje na možnou nebezpečnou situaci, která by 
mohla vést k lehkému zranění.

POZOR!

Tato kombinace symbolu a signálního slova upozor-
ňuje na možnou nebezpečnou situaci, která by 
mohla vést ke škodám na majetku nebo životním 
prostředí.

UPOZORNĚNÍ!

Tato kombinace symbolu a signálového slova upo-
zorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která by 
mohla vést ke škodám na majetku nebo životním 
prostředí.
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Bezpečnost

První hanácká BOW, s.r.o.
Abyste snížili rizika a vyhnuli se nebezpečným situacím, 
řiďte se bezpečnostními pokyny, které jsou uvedeny 
v tomto návodu k obsluze.

2.2 Odpovědnost provozovatele

Provozovatel je osoba, která provozuje stroj pro 
komerční nebo obchodní účely a nese právní odpověd-
nost za ochranu uživatelů, zaměstnanců nebo třetích 
stran.

Povinnosti provozovatele:

Pokud se stroj používá pro komerční účely, je provozo-
vatel ze zákona odpovědný zajistit pracovní bezpečnost. 
Proto musí být dodržovány bezpečnostní předpisy 
a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze, stejně jako 
obecné bezpečnostní předpisy, předpisy pro ochranu 
životního prostředí a prevenci nehod. Zejména platí 
následující:

- Provozovatel se musí informovat o platných bez-
pečnostních předpisech a ohodnotit další rizika, 
která mohou vzniknout při zvláštních pracovních 
podmínkách. Poté z těchto informací musí vytvořit 
provozní pokyny pro provoz stroje. 

- Provozovatel musí během celé doby provozu stroje 
kontrolovat, zda provozní pokyny odpovídají aktu-
álnímu stavu předpisů a upravovat pokyny dle 
potřeby.

- Provozovatel je zodpovědný za instalaci, provoz, 
řešení závad, údržbu a čistění stroje.

- Provozovatel musí zajistit, aby si všechny osoby, 
které mají co do činění se strojem, přečetly a poro-
zuměly tomuto návodu k obsluze. Musí také zajistit 
pravidelné školení personálu a informovat perso-
nál o možných rizicích.

- Provozovatel musí poskytnout požadované bez-
pečnostní vybavení a dohlížet na jeho používání.

Dále je také provozovatel zodpovědný za udržování bez-
vadného technického stavu stroje. Proto platí následu-
jící:

- Provozovatel musí zajistit, aby se dodržovaly pře-
depsané intervaly pro údržbu. 

- Provozovatel musí nechat pravidelně kontrolovat 
funkčnost a úplnost všech bezpečnostních prvků.

2.3 Kvalifikace personálu

Různé činnosti uvedené v tomto návodu k obsluze 
vyžadují různé kvalifikace pracovníků.

Pro všechny práce jsou vhodní pouze ti pracovníci, 
od nichž lze očekávat, že práci spolehlivě provedou. 
Osoby, jejichž pozornost je ovlivněna léky, alkoholem, či 
drogami, nesmí být připuštěny ke stroji. 

Níže jsou uvedeny potřebné kvalifikace personálu 
pro jednotlivé činnosti:

Obsluha stroje

Obsluha stroje musí být poučená provozovatelem o jed-
notlivých činnostech a možných rizicích při nesprávném 
chování. Činnosti, které nespadají do normálního pro-
vozu stroje, smí obsluha vykonat pouze, pokud jsou uve-
deny v tomto návodu k obsluze a provozovatel stroje je 
s nimi seznámený.

Kvalifikovaní pracovníci

Kvalifikovaní pracovníci jsou na základě svého odbor-
ného vzdělání a zkušeností, stejně jako znalostí přísluš-
ných norem a ustanovení, schopni provádět příslušné 
práce a rozpoznat možná rizika a vyhnout se jim.

Výrobce

Některé práce smí provádět pouze kvalifikovaní pracov-
níci výrobce. Jiní pracovníci nejsou oprávněni tyto práce 
provádět. Pro provedení těchto prací kontaktujte Vašeho 
prodejce.

2.4 Osobní ochranné pomůcky

Osobní ochranné pomůcky slouží k zajištění bezpeč-
nosti a ochraně zdraví obsluhy stroje. Personál musí 
během práce se strojem tyto pomůcky používat dle 
pokynů tohoto návodu k obsluze. 

Následující symboly označují jednotlivé ochranné 
pomůcky:

Tipy a doporučení

Tento symbol upozorňuje na užitečné tipy a doporu-
čení pro lepší a účinnější provoz bez závad. 

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí při nedostatečné kvalifi-
kaci personálu!

Nedostatečně kvalifikovaný personál nemusí rozpo-
znat možná rizika při zacházení se strojem, a tím 
vystavit sebe a ostatní osoby nebezpečí těžkých zra-
nění, či dokonce smrti. 

-  Všechny práce smí provádět pouze kvalifikované 
osoby.

-  Nedostatečně kvalifikované osoby musí zůstat 
mimo pracovní prostor stroje.
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Správný účel použití

První hanácká BOW, s.r.o.
2.5 Obecné bezpečnostní pokyny

Postupujte podle následujících pokynů:

- Používejte ochranné prvky a bezpečně je upevňujte. 
Nikdy nepracujte bez ochranných prvků a udržujte je 
funkční.

- Udržujte stroj a jeho okolí v čistotě. Zajistěte dosta-
tečné osvětlení pracoviště.

- Koncepce stroje nesmí být změněna a stroj nesmí být 
použitý pro jiné pracovní operace, než pro které je 
určený výrobcem. 

- Nikdy nepracujte pod vlivem nemocí ovlivňujících kon-
centraci, únavy, drog, alkoholu nebo léků.

- Na pracoviště nepouštějte děti a osoby, které nejsou se 
strojem obeznámeny.

- Závady, které narušují bezpečnost, nechejte nepro-
dleně odstranit.

- Chraňte stroj před vlhkostí (nebezpečí koroze).
- Před každým použitím stroje se přesvědčte, že nejsou 

poškozeny žádné jeho díly. Poškozené díly je nutné 
okamžitě vyměnit, abyste odstranili zdroje nebezpečí!

- Stroj nepřetěžujte! Lépe a bezpečněji budete pracovat 
v uvedeném výkonnostním rozsahu. Používejte 
správné nástroje! Dbejte na to, aby nástroje nebyly 
tupé nebo poškozené.

- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušen-
ství, předejdete tak případným nebezpečím a rizikům 
úrazů.

2.6 Výstražné štítky na stroji

Na stroji jsou umístěny výstražné štítky s pokyny, které 
je třeba dodržovat. Výstražné štítky umístěné na stroji 
nesmíte odstranit. Poškozené nebo chybějící výstražné 
štítky mohou vést k poškození či nebezpečným situacím. 
Ihned je proto nahraďte novými štítky. Pokud nejsou 
štítky snadno rozpoznatelné a čitelné, postavte stroj 
mimo provoz, dokud je nenahradíte novými štítky.

Obr. 1:  1 Použijte ochranné pomůcky I 2 Nedotýkejte se! I 3 Nebezpečí 
skřípnutí

3 Správný účel použití

Ruční ohýbačka plechů slouží výhradně k ohýbání oce-
lových, hliníkových, měděných, mosazných a zinkových 
plechů.

Stroj smí používat pouze kvalifikované a poučené osoby. 

Ke správnému účelu použití stroje patří také dodržování 
všech údajů a pokynů uvedených v tomto návodu 
k obsluze. Každé jiné použití se považuje za nesprávné 
použití. Je zakázáno provádět jakékoli změny stroje.

Při svévolných konstrukčních a technických změnách 
zařízení zaniká záruka výrobce za následné škody. 

Na jakékoli nároky na záruční plnění při nesprávném 
použití výrobku nebude brán zřetel.

3.1 Nebezpečí při nesprávném použití

Tento stroj nepoužívejte pro ohýbání jiných materiálů, 
než pro které je určený. 

3.2 Zbytková rizika

I když budou dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy 
a stroj bude použitý podle určení, stále existují zbytková 
rizika, která jsou uvedena níže:

Ochranné rukavice

Ochranné rukavice chrání ruce před ostrými hra-
nami, stejně jako třením, opotřebením nebo hlubšími 
zraněními.

Pracovní obuv

Pracovní obuv chrání nohy před rozdrcením, pádem 
předmětů a uklouznutím na kluzkém povrchu. 

Pracovní oděv

Pracovní oděv je přiléhavý oděv s nízkou pevností 
v tahu.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí při nesprávném použití!
Ruční ohýbačku plechu smíte provozovat pouze 
v bezvadném technickém stavu. Případné závady 
musí být neprodleně odstraněny. Svévolné změny 
stroje nebo nesprávný účel jeho použití, stejně jako 
nerespektování bezpečnostních předpisů nebo 
pokynů, které jsou uvedeny v tomto návodu 
k obsluze, vedou k ukončení záruky a odpovědnosti 
výrobce za případné škody.

1 2 3
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