
1 INDLEDNING
Kære kunde,
Tak, at du har besluttet at købe et produkt og virksomhed Vares Mnichovice
Vi præsenterer dig med denne pjece som en enhed til at lette dit arbejde med 
vores
produkt. Denne tekniske dokumentation opretholdes for at sikre korrekt 
håndtering
maskinen og dens fulde anvendelse. Vi mener, at vores produkt vil
et hundrede procent opfyldt. Vi vil være meget glad, hvis du kontakter os med 
nogen
ønsker eller forespørgsel.
Charles Vodenka
Formand for aktieselskab
Den nuværende Manual indeholder tekniske data udstyr, data og vejledning om
dens oprettelse, og transport, oplysninger om drift og maskinen tages i brug.
Instruktioner, dog undladt at opfylde sin mission, hvis indholdet ikke var 
bekendt
Hoved og især dem, der vil drive og vedligeholde maskinen.
Vi ønsker at forsikre dig, at maskinen var på vores side får maksimal 
opmærksomhed og
mener vi, at i overensstemmelse med alle regler i denne manual vil du
leverede maskine glad.
Brugerens ansvar fungerer korrekt og at sætte dig selv, før du begynder
med brugsanvisning. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, 
vedligeholdelse og
Det må betragtes som en del af anlægget, (hvad angår drift af udstyret
gennemført uddannelse af brugerne, herunder løbende uddannelse af 
operatøren).
Problemfri, sikker arbejde med maskinen og dens holdbarhed i høj grad 
afhænger
ordentlig og omhyggelig vedligeholdelse.
Operating personale bør fuldt ud forstå og være bekendt med oplysninger



er indeholdt i alle dele af denne manual. Sikkerhed er særligt vigtige
foranstaltninger for hvert kapitel og her er de generelle forholdsregler
anbefales, når du betjener denne maskine.
Hvis du finder nogen oplysninger i de uforståelige instruktioner, kontakt
producenten. Vi anbefaler, at du forbereder dine data efter afslutning af købet 
af kopimaskiner
"Instruktioner" nøje og beholde den oprindelige i tilfælde af tab eller skade.
På arbejdet, skal du følge sikkerhedsinstruktionerne i for at undgå risiko for 
skade
egne folk, tilskuere eller ødelæggelse af materielle goder eller miljøskader
miljø.

2 PRODUKT IDENTIFIKATION
Vares trailere bruges til transport af forskellige materialer, genstande og 
værktøjer i
forbindelse med drivenheden. Trailers til quads kan forbindes til ctyrkolkám:
Linhai 260 (280), YourneyMan højde "hænger" fra Jorden bolden 37 cm (højde
toppen af (bolden) eller kød (på ben)
Brug andre midler end producenten er i strid med bestemmelsen af maskinen!
Denne maskine må kun betjenes af personer, der kender godt de egenskaber 
og
er bekendt med reglerne for dens drift. Vilkårlig ændring
udført på denne maskine uden tilladelse, at fratage brugeren af ansvaret for 
følgeskader
skader eller kvæstelser! Hvis arten af maskinen tillader dens anvendelse til 
andre formål,
ikke er anført i destination eller forbudt aktiviteter, brugeren
skal (hvis han ønsker at udføre denne aktivitet) af rådføre sig med 
producenten.
På arbejdet, skal du følge de sikkerhedsinstruktioner, at du undgår risikoen for 
skader
egen person eller personer.
Disse instruktioner er i vejledningen er markeret med denne sikkerhed 
advarsel
symbol:
Hvis du ser dette symbol i vejledningen omhyggeligt læse følgende
kommunikation.

3 KONTROLLER UDSTYR FØR BETJENING
· Operation er nødvendig, før arbejdet med at kontrollere, om enheden
tegn på skader eller andre egenskaber, der kunne føre
trussel mod sundhed eller ejendom
· Om alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger er funktionelle og på plads
· I tilfælde af en sådan mangel på ansatte ikke at genoptage
i drift

4 FORBUDTE AKTIVITETER
· Brug ikke anlægget med en lidelse i struktur eller
mekanisme i maskinen uden sikkerhedsanordninger og maskiner



· Brug ikke maskinen under indflydelse af alkohol, narkotika eller medicin, der
kan reducere lydhørhed og opmærksomhed
· Den placering i drift, i tilstedeværelse af uautoriserede personer
i tæt nærhed eller i et farligt område af maskinen
· Tag ikke affald fra driften af etableringen af eksplosionsfarlige områder
· Rør ikke ved de bevægelige dele af maskinen, kroppen, eller genstande og
værktøjer
· Brug ikke en maskine i strid med kravene til sikkerhed
arbejde - dvs. sikkerhedsanvisninger

5 SIKKERHEDSFORSKRIFTER
ADVARSEL!
Montage, installation, idriftsættelse, samt vedligeholdelse og reparationer kan
kun udføres af kvalificerede og uddannet personale i overensstemmelse med:
· Bestemmelserne i instruktionerne aktuelt gældende regler vedrørende 
sikkerhed og forebyggelse af ulykker.
· Beskadiget maskine må aldrig sættes i drift.
· Før du bruger en maskine, omhyggeligt at læse instruktionerne
at anvende.
· Sørg for at følge sikkerhedsanvisningerne i denne manual
at anvende.
· Maskinen må kun betjenes af ansatte over 18 år, mentalt og fysisk
kvalificeret, uddannet og instrueret af operatøren.
· Personale, der udfører service og vedligeholdelse værktøjer skal påviseligt 
være bekendt
med vejledningen.
· Bær ikke på bagsiden:
af personer eller dyr
eksplosive materialer
materialer ud over omridset af køretøjet i alle retninger
af usikrede materiale
· S-skilte på maskinen holdes i en læsbar tilstand.
· Brug ikke maskinen aldrig, når du føler dig træt.
· Udskiftning af beskadigede dele af maskiner serviceret af en ekspert. De kan 
udveksles
Kun originale reservedele.
· Sørg for, at mødre, stifter og skruer er blevet strammet, og at maskinen altid 
var i
svarende driftsikker.
· Når du arbejder med Vares anhænger skal overholde alle sikkerhedsregler og
måle
· Dæk - Den største "skadedyr" overbelastning deres dæk. Dæk
er de mest følsomme punkt af traileren, og det er nødvendigt ikke at 
overskride
nyttelast vægt.
· Rengøring - Trailer Vares lejlighedsvis ren for mudder og snavs eller hård. 
vask.



Slidte og flishugges maling sted i tide en passende reparation eller bevarelse
male.
· Stående Vares trailer i forbindelse med firehjulstræk skal altid sikres med 
håndbremser.
· Inden du bruger semi-Varese nødvendig teknisk kontrol af køretøjer
i særdeleshed:
samlenitte at sikre det trækkende enhed
stramme skruerne på trækstangen, hjul, etc.
dæktrykket
en uafhængig undersøgelse af strømforsyning
· Semi Vares må ikke overbelaste vægten over sin maksimale nyttelast.
· Når du bruger et kabel-trailer enheder, der er involveret i rotation kan ikke 
udføre
med en radius mindre end 3 m
· At løse mængden af materialer indlæst på traileren skal anvendes Vares
tilstrækkelig styrke, og testes for dette formål reb.
· Max. stigeevne af traileren forbundet til bugsering enhed er 13.
Stigeevne betyder, at du kan arbejde med et fuldt lastet sættevogn
bærer nogen af de ovennævnte trækkraftenheden på skråninger
til 13

6 BESKRIVELSE
Sættevogne (lastbiler) er enakslede Vares og neodpérované, metal
konstruktion. De har følgende hovedgrupper:
· Krop (flatbed)
· Chassis
Krop - selvbærende karrosseri har en solid sidepaneler og solid forsiden. 
Bagfladen er
hængslet og aftagelig. Forbinde rammen er lavet af roterende
hængsler i form af "U", boltet til den tværgående bjælke chassis og anvendelse
låsestift i den forreste. Suspensionen køretøjet er således konstrueret, som 
tillader
flatbed hældning omkring 30 grader bagud.
Chassis - Chassiset er rørformet, selvbærende konstruktion, delt. Grundlaget
Chassiset er et rør langsgående udelt = oj, og = tværgående aksel rør. 
Langsgående og
grenrøret er svejset sammen. Den langsgående rør er tæt på at vippe
spand. EFT er i sin forreste del er forsynet med jern, ved hvilken det er muligt
forbindelse til hver lastbil ctyrkolkám. Dette tillader akslen af korset
på grund af den vippende trucken trækkende enhed. Akslen er fremstillet af 
tykvægget
rør. På begge sider af aksel er svejset hjulaksler. Det er at afhjælpe
svejset skrog montering. De poloosách hjul er faste. Hjulene er
forsynet med dæk 145x70-8 på lejerne. Tophastighed: 40 km / t

7 SPECIFIKATIONER
KAPACITET TYPE interne dimension
Krop LxBxH
DÆK



Inflation: 0,17 MPa
MAKSIMALHASTIGHED
SÆT
TDKS 300 kg 1150X750X300 145x70 mm-8 på lejer 20 km / t

8 MONTERING
Trailer (lastbil) Vares
ATV Trailers:
Korba indkøbsvogn · kontakt nedefra.
· Sæt det bageste aksel på forreste flange til skrue aksel
mod forsiden af spanden. Sørg for, at de 4 skruer M10x30, strammes endnu!
· Front hængslet trækstang låsemekanisme.
· Monter hjul.
· Kontakt din indkøbsvogn på hjul
· Tilslutning af bagakslen bolte og skruer, der fastgør bagsiden af navneskilte
· Åbn foldemekanismen og sikre låse kæden.
Forberedelse til Ride
Det påhviler føreren før du kører til den normale kontrol lastbil. Kontrol 
betegner
især tippeskovl ben og stramme boltesamlinger.
Dæk - for pålidelig drift og lang levetid for dækket, sørg
korrekt oppustet til det anbefalede tryk på 0,17 MPa.
Kørsel - Kørsel med anhænger (lastbil) er normal, særlig håndtering
viser trækstyrkeegenskaberne for sættet enhed. Indstiller maksimale 
hastighed er 20 km / t
Vær særlig opmærksom på særligt vende og dreje.
Bag - Rear trailer er hængslet og aftagelig. Sikring mod deponering
under kørsel sker ved to låsebeslag.

9 VEDLIGEHOLDELSE
Sletning af trailer Vares vedrører stort set kun hjul. Hjul
fedt, efter fjernelse af holderingen, trækkes hjulnavet til siden og
smøre akslerne hjulene to til tre gange om året med fedt.
Hjul med kuglelejer slettes ikke.

10 BORTSKAFFELSE
Når den endelige nedlukning af maskinen (efter afslutningen af sit liv), holder i
renter og hukommelse aspekter af miljøbeskyttelse og genbrug: Tøm
flydende indhold til et særligt udpeget containere - og at sådanne væsker som
motorolie, gearolie, køle-og rengøringsmidler, og sende dem til
specialiseret udstyr. Bortskaffelse af giftigt affald (fx batterier) i henhold til 
reglerne.
Adskil plastmaterialer og tilbyde dem til genbrug. Adskille metaldele ved
Skriv til ophugning.

11 ANVENDES I MACHINE SAFETY PIKTOGRAMMER
Bemærk
Brugeren er forpligtet til at holde ikoner i god stand, og hvis de
skade for at sikre deres udskiftning. Piktogrammer fastgøre montering 



maskinen
synlige punkter adgang retninger.
Brugte ikoner og deres betydning.
Tilbageværende risici behandles i maskinsikkerhed piktogrammer og advarsler i 
vejledningen.
Tilbageværende risici behandles med sikkerheds ikoner placeret på maskinen 
og advarsler i brugsanvisningen. Instruktioner for
bruge noter om brug af personlige værnemidler.
Ø Operatøren er nødvendig, før man begynder at arbejde med maskinen læse 
brugsanvisningen og følge hans instruktioner
O Før du starter maskinen, drift og sørg for, at i nærheden af maskinen ikke er 
uvedkommende personer - mulighed for
virkning, indfangning

12 RETNINGSLINJER
Ved bestilling af reservedele:
Når kørestol reparationer, bruger kun originale reservedele. Bestil udskiftning
fremskynde de dele, hvis du angiver ved bestilling:
1 / Produkt varenummer
2 / det nøjagtige navn og adresse, hvis muligt din kontakttelefonnummer.
Bestil varen til tiden, helst på forhånd.
Salg af produkter og reservedele, som fabrikanten:
Vares Mnichovice som Ondrejov 699, 251 64 Mnichovice
Web: www.vares.cz
Tlf: 323 640 413, 323640607, 323640613 Fax: 323 640 466
E-mail: info@vares.cz og din forhandler (forhandler, hvor du købte produktet)

13 GARANTI
1 / Vognen skal leveres af producenten for design, funktion, kvalitet og 
fuldstændighed kun
disse betingelser, at lastbilen er behandlet i henhold til instruktionerne. 
Garantien gælder ikke for
defekter, som skyldes naturlig slitage, forkert opbevaring eller forkert
operation eller skader forårsaget af kunden eller tredjepart.
2 / garanti udløber Vares trailer ulykker ikke er forårsaget af en defekt i 
materialer og
produktion eller interferens med konstruktionen traileren Vares uden samtykke 
fra producenten.
Garantiperioden er 2 år fra købsdatoen.

14 YDERLIG GARANTI OPLYSNINGER
Garantien kortet er solgt til den tilsvarende varetype og serienummer som
del af dets tilbehør. Det skal indsendes for hver enkelt fordring. Forudsat
overholdelse garantibetingelser (kapitel VIII vejledning) giver
forbrugerens garanti
24 måneder af salget
Garantien dækker ikke skader forårsaget af ydre påvirkninger, såsom
For eksempel, forstyrrelser i det elektriske netværk skader forårsaget af 
naturkatastrofer



uegnede driftsbetingelser, skader under transport og håndtering, eller hvis
Produktet bruges i strid med instruktioner. Garantien ikke også
i tilfælde af ubeføjet indgreb i det udstyr, ejer eller anden person
(Organisationer).
Med forbehold af garanti og mod fremlæggelse af bevis for køb og korrekt
udfyldt garantikort, fjerne entreprenøren fri for alle fejl,
forårsaget af fabrikationsfejl eller defekt materiale, således at det kan være et 
produkt
anvendes korrekt.
Sælger korrekt og fuldstændig udfylde garantibevis. Ufuldstændig eller
forkert ændret garantien er ugyldig. Garantien forlænges med den tid,
produktet var i garantireparation. Vi anbefaler, at du sammen med garanti
og bevis for købet og holde dokumentation for reparation.
Hvis reparationen viste, at manglende anvendelse gældende
Garantien skal betale omkostningerne ved dens fjernelse af kunden.


