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Οδηγίες ασφάλειας για τρίποδο στήριξης αυτοκίνητου. 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ  
Παρακαλώ διαβάστε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες ασφάλειας και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας. 
Μην υπερφορτώνετε το τρίποδο ασφάλειας πέρα από το βάρος για το οποίο έχει σχεδιαστεί. 
Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει φθορά ή ακόμα και θραύση του τρίποδου. 
Τοποθετήστε το βάρος του οχήματος σας στην μέση του τρίποδου. Χρησιμοποιήστε τα τρίποδα σαν ζευγάρι σε 
σκληρό και επίπεδο έδαφος.  
Αν χρησιμοποιήσετε τα τρίποδα σε ανώμαλο έδαφος υπάρχει περίπτωση να προκληθούν ζημίες στο όχημα σας 
και να κινδυνεύσει η υγειά σας.  
 
Δυνατότητα φόρτωσης . 

Μοντέλο BWR5027 

Δυνατότητα φόρτωσης 6 TN 

Min.  ύψος στήριξης 375mm 

Max. ύψος στήριξης 570mm 

  
Οδηγίες χρήσης 

1. Διαβάστε το εγχειρίδιο του αυτοκίνητου σας ώστε να εντοπίσετε τα σημεία που μπορείτε να 
τοποθετήσετε το τρίποδο. Αυτό το σημείο είναι σχεδιασμένο έτσι από τον κατασκευαστή του 
οχήματος σας για την ασφαλέστερη στήριξη του οχήματος σας. Επιλέξτε τα σημεία αυτά σκεπτόμενοι 
την φύση της δουλείας σας και την κλίση του εδάφους.  

2. Τοποθετήστε τα τρίποδα κάτω από το όχημα σας ενώ το έχετε ανυψώσει με τον γρύλο. Τοποθετήστε 
τα τρίποδα στα σημεία ασφαλής αγκίστρωσής του οχήματος σας. 

3. Για να ρυθμίσετε τα τρίποδα στο επιθυμητό ύψος απλά αφαιρέστε τον πηρό συγκράτησης και 
σηκώστε ή κατεβαστέ το στήριγμα συρταρωτά. Επανατοποθετήστε τον πηρό και βεβαιωθείτε ότι έχει 
ασφαλίσει κανονικά. Βεβαιωθείτε ότι και τα δυο τρίποδα είναι ρυθμισμένα στο ίδιο ύψος. 

4. Χαμηλώστε το όχημα σας στα τρίποδα με αργές κινήσεις και αφήστε το να ακουμπήσει απαλά πάνω 
τους.  

 
Συντήρηση και επιθεώρηση. 
1. Επιθεωρήστε οπτικά τα τρίποδα πριν από κάθε χρήση. Ελέγξτε για φθαρμένες κολλήσεις και 

ελλείπει εξαρτήματα. Ένα τρίποδο που εμφανίζεται φθαρμένο πρέπει να αντικαταστείτε άμεσα. 
2. Μην χρησιμοποιείτε το τρίποδο σαν μακράς διάρκεια λύση για να στηρίζετε το όχημα σας.  

Χρησιμοποιήστε το τρίποδο μόνο για να στηρίξετε το όχημα σας μικρά διαστήματα χρόνου.  
 

 



 

www.BormannTools.com 

 

GB    

 


