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Návod k obsluze
Verze 1.0

Pákové nůžky

– PS 125

– PS 150

– PS 300

Návod pečlivě uschovejte pro další použití!
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1 Bezpečnost práce
Navíc k tomuto Návodu k obsluze mějte na vědomí následující části:
• vztahující se zákony a předpisy,
• právní předpisy týkající se prevence úrazů při práci

MĚJTE  VŽDY  TENTO  DOKUMENT  PO  RUCE  U  PÁKOVÝCH  NŮŽEK  PRO  BUDOUCÍ 
POUŽITÍ.

1.1 Správné používání

VAROVÁNÍ!

V případě nesprávného používání může zařízení 
• ohrozit zaměstnance
• ohrozit samotný stroj a další majetek provozovatele
• ovlivnit správnou činnost pákových nůžek

Pákové nůžky byly zkonstruovány pro stříhání a dělení kovových předmětů. Aplikování větších 
sil pomocí  páky není dovoleno.

Jestliže je  zařízení používáno jiným způsobem než jak je uvedeno výše, nebo je modifikováno 
bez souhlasu Optimum Maschinen GmbH, nebo provozováno odlišným postupem, potom je 
provozováno nesprávně.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.

Chtěli  bychom zdůraznit,  že jakékoliv úpravy na konstrukci,  nebo technické a technologické 
změny ,které nebyly schváleny  fy Optimum Maschinen GmbH mají za následek zrušení nároku 
na záruku a činí záruku bezpředmětnou.

Součástí správného používání je také že:
• nejsou překročeny maximální hodnoty pro  zařízení
• je dodržován Návod k obsluze
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2 Vybalení a instalace

INFORMACE

Pákové nůžky jsou sestaveny před dodáním.  Po dodání  zařízení,  ihned překontrolujte,  zda 
nebylo  poškozeno  během  přepravy  a  zda  neschází  některé  komponenty.  Na  pozdější 
reklamace nebude brán zřetel. Zkontrolujte také zda nejsou uvolněny spojovací šrouby.

2.1 Obsah dodávky
• 1 x pákové nůžky
• 1 x doraz materiálu
• 1 x pracovní páka
• 1 x Návod k obsluze

2.2 Instalace a ustavení

VAROVÁNÍ!

Použití nestabilního zvedacího zařízení nebo zavěšení, které se může zlomit při zátěži, 
může způsobit vážná zranění nebo dokonce smrt.

Zkontrolujte zda má zvedací zařízení a zavěšení dostatečnou rezervu a je v perfektním 
stavu.

Dodržujte předpisy pro prevenci úrazů.

Upevněte správně břemeno a také se nezdržujte pod tímto zavěšením !

Jestliže není  zařízení umístěno přímo na pracovním stole např. na stavbě, pak by mělo být 
zařízení  upevněno  na  povrch  který  unese  jeho  váhu  pomocí  určených  kotevních  otvorů. 
Uvědomte si prosím, že existuje další nebezpečí převržení stroje v případě použití páky.

VAROVÁNÍ!

Zařízení se může převrhnout, pokud není dostatečně ukotveno !!!

2.3 Ukotvení

POZOR!

Ukotvěte pákové nůžky v kotvících otvorech ( 4 ks) na dostatečně pevné podloží.
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3 Činnost
Pákové nůžky se používají pro 
• stříhání plechu
• dělení kulatiny

 Při pohybu pracovní pákou na  zařízení dochází k přenosu střižné síly na nože stroje. Vždy 
zajistěte páku abyste zabránili jejímu pohybu když není použita ve výrobním procesu.

VAROVÁNÍ!

Uvědomte si, že během práce se zařízením pohyb páky vždycky způsobí činnost břitu 
nůžek.  Vždy  upozorněte  na  tuto  skutečnost  kohokoliv,  kdo  stojí  v  nebezpečné  zóně 
tohoto zařízení .

Noste ochranné rukavice, protože plech má vždy ostré hrany nebo otřepy.

Noste ochrannou obuv.

3.1 Stříhání
Stříhání nebo odstřihování se provádí pomocí pevného spodního břitu a pohyblivého horního 
břitu.  Horní  břit  se  pomocí  páky  pohybuje  dolů  a  střih  se  provádí  od  zadní  části  směrem 
dopředu.
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4 Technické údaje

4.1   Tabulka údajů

Typ PS 125 PS 150 PS 300
Max.prům.materiálu Ø 13 mm Ø 13 mm Ø 13 mm

Max.střižná délka 125 mm 150 mm 300 mm

Maximální síla materiálu 4 mm 4 mm 4 mm

Hmotnost 10 kg 12 kg 25 kg

 4.2   Emise
   Pákové nůžky PS 125, 150, 300 nemají žádné emise.

5 Údržba
Druh a rozsah opotřebení závisí ve velké míře na individuálních podmínkách provozu stroje.
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5.1   Rozložené schema pákových nůžek
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První hanácká BOW, spol. s r.o., Příčná 84/1,779 00 Olomouc, IČ 47670631

Záruční listZáruční list
produkt:

typ:

výrobní číslo:

datum prodeje:

podpis
prodávajícího:

razítko
prodávajícího:

záznamy o opravách:

Záruční list je vystaven:Záruční list je vystaven:  (zaškrtněte jednu z podmínek)(zaškrtněte jednu z podmínek)

A 
pro koncového spotřebitele a zaručuje bezplatnou opravu
výrobku této firmy podle podmínek dále uvedených po
dobu 24 měsíců.
Záruční list nenahrazuje prodejní doklad.

B 
podle ust.  § 429 odst.2 obchodního zákoníku na
základě  ústní  kupní  smlouvy,  na  výše  uvedené
zboží a zaručuje bezplatnou opravu výrobku této
firmy podle podmínek dále uvedených po dobu
12 měsíců 

Záruční podmínky jsou uvedeny na druhé straně

www.bow.cz/reklamace tel.: +420 585 154 522 servis@bow.cz



Záruční podmínky pro případ A:Záruční podmínky pro případ A:
Záruční doba na výrobek prodaný koncovému spotřebiteli, kterým se rozumí osoba, která kupuje výrobek za

jiným  účelem  než  pro  podnikání  s  tímto  výrobkem,  je  24 měsíců  od  data  převzetí  výrobku  koncovým
spotřebitelem.  Podnikáním se  rozumí  soustavná  výdělečná  činnost  prováděná  vlastním jménem a  na  vlastní
odpovědnost  (§ 2 odst.1 obchodního zákoníku).  Právo  z  odpovědnosti  za  vady  se  uplatňuje  u  prodávajícího
písemnou reklamací, v níž je třeba označit srozumitelně a určitě vadu výrobku a popsat jak se tato vada projevuje.
K písemné reklamaci je  nutné  doložit  záruční  list  podepsaný koncovým spotřebitelem a doklad o zakoupení
výrobku. Kopie záručních listů  nebo dokladů  o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů
nebo  jinak  poškozené  záruční  listy  nebo  doklady  o  zakoupení  výrobku,  nebudou  považovány  za  doklady
prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího.

Záruka  se  nevztahuje  na  opotřebení  výrobku  způsobené  jeho  obvyklým  užíváním
(§ 619 odst.2 občanského zákoníku).  Prodávající  považuje v tomto smyslu za obvyklé užívání  zejména pokud
výrobek:

● Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití.
● Nebyl vystaven živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku).
● Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen.
Za rozpor s kupní smlouvou (§ 616 odst.3 občanského zákoníku) není prodávajícím považováno:
● Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým užíváním výrobku nebo části výrobku.
● Poškrabání povrchu výrobku či jiné drobné vnější poškození způsobené manipulací při jeho vybalování

po koupi zejména při nedodržení instrukcí daných návodem k použití.
● Reklamace  parametrů,  které  nejsou uvedeny v  návodu nebo v  jiné  obchodně-technické dokumentaci

prodávajícího či v závazných technických normách.
● Domnělé  vady,  které  není  schopen  koncový  spotřebitel  prodávajícímu  hodnověrně  předvést  či  jinak

doložit.

Podpis koncového spotřebitele:                                                                    

Záruční podmínky pro případ B:Záruční podmínky pro případ B:
Záruční doba na zboží  dodané kupujícímu podle ustanovení obchodního zákoníku; je 12 měsíců  ode dne

dodání zboží; v případě, že prodávající odesílá zboží kupujícímu, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa
určení.

Prodávající odpovídá za konstrukci a materiál zboží a za to, že zboží bude po záruční dobu způsobilé pro
použití k obvyklému určení.

Ze záruky jsou vyloučeny vady, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží, pokud ke škodě došlo
vnějšími událostmi nebo zásahem třetích osob, jiných než subdodavatelů, prodávajícího nebo jiných osob, které
prodávající  použil,  vady  nástrojů  a  opotřebitelných  dílů,  k  jejichž  poškození  došlo  běžným opotřebením při
obvyklém užíváním a vady způsobené nedodržením instrukcí daných návodem k použití.

Prodávající považuje za obvyklé užívaní ve shora uvedeném smyslu zejména pokud zboží:
● Je používáno pouze k účelu, ke kterému je určeno a který je popsán v přiloženém návodu k použití.
● Nebylo vystaveno živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku).
● Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozeno.
Právo  z  odpovědnosti  za  vady  se  uplatňuje  u  prodávajícího  písemnou  reklamaci  nebo  faxem na  adrese

prodávajícího,  v  níž  je  třeba označit  srozumitelně  a  určitě  vadu zboží  a  popsat  jak  se  tato  vada projevuje s
uvedením dne a hodiny vzniku vady a dne a hodiny nahlášení. V reklamaci je kupující povinen zvolit nárok z vad
zboží dle § 436 nebo § 437 obchodního zákoníku. K reklamaci je nutné doložit záruční list podepsaný kupujícím a
doklad o zakoupení zboží. Kupující je povinen vady reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění, nejpozději do konce záruční doby. Příjem reklamace prodávající potvrdí písemně, faxem nebo e-mailem s
uvedením času, předběžné doby trvání a způsobu odstranění vady.

Pokud je to potřebné, kupující umožní prodávajícímu přístup do prostor za účelem odstranění vad zboží. Za
tím účelem sdělí kupující prodávajícímu svého zástupce, který je oprávněn potvrdit odstranění vady nebo sdělit
důvody, pro které toto potvrzení odmítá vydat.

Kupující svým podpisem potvrzuje, že souhlasí se záručními podmínkami a že převzal návod k použití zboží.

Podpis kupujícího:                                                                    
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