
Návod k použití praku NOTCH BIG SHOT®

POUŽITÍ

Hlava praku BIG SHOT® smí být použita pouzte s nepoškozenou, zkontrolovanou a k tomu
určenou sklolaminátovou násadou průměru 1,25”. Nepoužívejte s žádným jiným typem
násady! Kapsa praku BIG SHOT® byla navržena pro práci s arboristickým instalačním
závažím, použití jiného typu projektilu je přísně zakázáno. Při používání je nutno se
zabezpečit ochrannými pomůckami včetně přilby a ochranných brýlí.
Prak BIG SHOT® byl navržen pouze pro instalaci lanka a neměl by být použit k jiným
účelům.



INSTRUKCE K ODPALOVÁNÍ

● Nainstalujte hlavu BIG SHOT® (1) na Vrchní tyč (2) násady vložením hlavy do
koncovky typu samice. Zajistěte hlavu vyrovnáním dvou otvorů proti sobě a zajistěte
kolíkem, který je součástí Vrchní tyče.

● Při použití více tyčí, spojte Vrchní tyč (2) a Spodní tyč (3) a opět zajistěte kolíkem.
Popřípadě mezi tyče (2) a (3) lze umístit ještě Střední tyč stejným způsobem a
prodloužit tak výslednou délku praku. Upozornění: Kolík je pod velkým pnutím.

● Připravte si instalační lanko a ujistěte se, že je volné a bez překážek, které by mohly
bránit v úspěšné instalaci.

● Připevněte konec lanka k oku instalačního závaží.

● Ohodnoťte cílovou oblast kvůli možným rizikům. Pokud jsou v bezprostřední blízkosti
lidé nebo cenný majetek, NEODPALUJTE dokud nebudou přemístěni do bezpečné
vzdálenosti. Před odpálením na samotný odpal upozorněte hlasovým signálem kvůli
případným lidem stojícím ve vaší blízkosti.

● Umístěte instalační závaží do kapsy projektilu (4). Ujistěte se, že je závaží vyrovnáno
uvnitř kapsy. Kovový kroužek by měl směřovat ven pro úspěšný odpal. Použití jiného
typu projektilu se nedoporučuje.

● Uchopte textilní poutko (5) ukazováčkem a prostředníčkem. Zaujměte bezpečnou
odpalovací pozici, natáhněte směrem dolů podél tyče na požadovanou délku, zamiřte
a uvolněte poutko.

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

(1) Hlava BIG SHOT®
(2) Vrchní tyč
(3) Spodní tyč
(4) Kapsa projektilu
(5) Textilní poutko





VAROVÁNÍ!

Kapsa projektilu BIG SHOT® musí směřovat od obsluhujícího prak, směrem k zamýšlenému
cíli se Spodní tyčí postavenou pevně na zemi. Mezi Kapsou projektilu a obsluhujícím se tedy
nachází Tyč(e) praku (2, 3).
NEPOUŽÍVEJTE v žádné jiné pozici.


