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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy Metallkraft©. 
 
Metallkraft© kovoobráběcí stroje zaručují vysokou kvalitu a přesvědčí Vás 
optimálním poměrem cena/výkon. Neustálý vývoj a inovace našich 
produktů zajišťují vždy aktuální stav techniky a bezpečnosti. Naším cílem 
je, aby Vám práce s tímto výrobkem přinesla hodně radosti a znamenala 
usnadnění práce. 

UPOZORNĚNÍ! 

Pro zajištění hladkého pracovního chodu a také z bezpečnostních důvodů 
je třeba si tento návod k obsluze důkladně přečíst před uvedením stroje 
do provozu a poté jej uschovat pro případné další použití. 

1 Informace 

Tento návod k obsluze pevně stanovuje správný účel použití stroje 
a obsahuje všechny potřebné informace pro jeho správný a bezpečný 
provoz a údržbu. Neustálé respektování pokynů obsažených v tomto 
návodu k obsluze zajišťuje bezpečnost osob a stroje a dlouhou životnost 
stroje. 

UPOZORNĚNÍ! 

Informace obsažené v tomto návodu k obsluze jsou určené 
pro uživatele stroje. Tento návod k obsluze je nedílnou součástí 
stroje a proto je třeba jej uschovat po celou dobu životnosti stroje. 
Návod k obsluze musíte předat dalším uživatelům stroje a v případě 
potřeby je třeba jej doplňovat. 
 
Obrázky a informace, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, se 
mohou lišit od provedení Vašeho stroje. Výrobce se neustále snaží 
o zlepšení a vývoj svých výrobků. Proto mohou být provedeny optické 
a technické změny, aniž by byly předem ohlášeny. Změny a chyby jsou 
vyhrazeny. 
 
Vaše zlepšovací návrhy ohledně tohoto návodu k obsluze jsou důležitou 
součástí vylepšování našich služeb, které zákazníkům nabízíme. 

2 Bezpečnostní pokyny 

Označení „stroj“ nahrazuje běžný obchodní název výrobku, na který se 
tento návod k obsluze vztahuje. 

U označení „kvalifikovaný personál“ se jedná o pracovníky, kteří jsou 
schopni na základě svých zkušeností, technického vzdělání a znalostí 
pracovních předpisů provést nutné práce a rozpoznat případná rizika 
během provozu či údržby stroje a vyhnout se jim. 

UPOZORNĚNÍ! 

Nesprávné použití stroje stejně jako nerespektování 
bezpečnostních předpisů či pokynů uvedených v tomto 

návodu k obsluze vede k ukončení záruky a odpovědnosti výrobce 
za způsobené škody či poranění! 

2.1 Použité symboly a výstražná slova 

V tomto návodu byly pro označení možných nebezpečí použity následující 
symboly a výstražná slova. 
 

Symbol Výstražné slovo Definice / následky

 

NEBEZPEČÍ! Upozornění na situace, které mohou vést 
k bezprostřednímu ohrožení osob. 

POZOR! 
Upozornění na situace, které by mohly vést 
k poranění osob, poškození zařízení nebo 
k dalším finančním škodám. 

 
UPOZORNĚNÍ! Důležité informace a upozornění. 

 
INFORMACE! Tipy pro použití stroje a další užitečné 

informace. 

Tabulka 2-1 

2.2  Bezpečnostní předpisy během provozu 

NEBEZPEČÍ! 

Při nesprávném použití pákových nůžek na plech, mohou vzniknout 
vážná nebezpečí. Kromě bezpečnostních pokynů, které jsou uvedeny 
v tomto návodu k obsluze, musíte dodržovat i obecně platné 
bezpečnostní předpisy pro ochranu před úderem elektrickým 
proudem, nebezpečím poranění či vzniku požáru. Pracovní pokyny, 
které jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách tohoto návodu 
k obsluze, musíte dodržovat. Následující bezpečnostní pokyny 
a opatření musíte dodržovat za všech okolností. 

První hanácká BOW, s.r.o.





















Obráběcí a tvářecí stroje,
kompresory, pneumatické nářadí…

Infolinka: 800 100 709 (CZ), 0800 004 203 (SK) • www.bow.czVáš prodejce

První hanácká BOW, s.r.o.




