
solo Přečtěte si pozorn ě následující pokyny 
a při práci s ty čemi je dodržujte.  
Obecné bezpe čnostní pokyny  

TM 

detectortesters 

Návod k použití  
teleskopických ty čí Solo  

VÝSTRAHA: Nepřipusťte nekontrolované zasunutí 
teleskopické tyče. Hrozí riziko zranění nebo 
poškození testovacího vybavení. 

UPOZORNĚNÍ: Doporučujeme tyče Solo před a po 
použití vždy překontrolovat; pokud zjistíte jakékoli 
známky poškození, nadměrného opotřebení nebo 
úprav, takové tyče raději nadále nepoužívejte. 

Teleskopické tyče Solo jsou určeny výhradně 
pro použití s testery Solo, Testifire a Trutest. 
product ranges. 

VÝSTRAHA: Abyste zamezili nebezpečí zakopnutí, 
neponechávejte tyče Solo v době, kdy s nimi 
nepracujete, bez dozoru např. opřené o zeď nebo 
položené na zemi či na stole. Hrozí riziko zranění nebo 
poškození testovacího vybavení. 

Solo 100 
Teleskopická ty č 4,5 m 

           Solo 108  
Teleskopická ty č 2,5 m VÝSTRAHA: Tyče Solo nejsou vhodné pro použití      

v prostorách s vysokým napětím. Hrozí riziko zranění 
nebo poškození testovacího vybavení. Solo 101 

Prodlužovací ty č 

VÝSTRAHA:  Při práci ve výškách se doporučuje, aby 
kvalifikovanáná osoba nejdříve provedla posouzení 
rizik. Tak budou identifikována rizika jak pro osobu 
pracující s tyčemi Solo, tak i pro okolní prostor, 
potřebná bezpečnostní opatření, případně nezbytnost 
použití osobních ochranných prostředků. 

     Solo 602 
Transportní obal  

VÝSTRAHA: Nepracujte s tyčemi Solo v situacích, kdy 
můžete být ovlivněni např. nemocí či únavou. Hrozí 
riziko zranění nebo poškození testovacího vybavení. 
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Technickou podporu pro tyče a další vybavení Solo  
poskytuje autorizovaný distributor značky 
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Používání ty čí Solo  Tipy pro p ředcházení únav ě 

Při vysouvání a zasouvání 
teleskopické tyče Solo tuto tyč 
vždy držte svisle. Před zahájením 
testování se vždy přesvědčte, zda 
jsou všechna pojistná tlačítka 
zapadlá v příslušných otvorech. 

TIP 1: V zájmu vyšší stability a nižšího namáhání 
stůjte při testování tak, že jedna noha je více vpředu. 

TIP 2: Je-li to možné, testování požárních hlásičů 
by měli provádět alespoň 2 pracovníci, kteří se po 
určitém čase střídají. 

TIP 3: Při testování držte tyč střídavě při levé    
a pravé straně těla. Při použití teleskopické tyče                 

Solo 100/108 ve spojení                      
s prodlužovací tyčí Solo 101 by 
teleskopická tyč před připojením    
nebo odpojením prodlužovací tyče 
měla být zcela zasunutá.  

"cvak"  

TIP 4: Provádějte pravidelné přestávky. 

Práce s dálkovým ovlada čem Testifire 25  

VÝSTRAHA: Pokud pro testování 
požárních hlásičů používáte hlavici 
Testifire ve spojení                                     
s dálkovým ovladačem                     
Testifire 25, bude pro                          
stisknutí tlačítka na ovladači               
nutné tyč chvíli držet jen                           
jednou rukou. 

Pro prodloužení teleskopické tyče Solo 100/108 je 
možné použít nejvíce 3 prodlužovací tyče Solo 101 
(dale viz kapitola Obecná doporučení). 

Při zasouvání teleskopické tyče tuto tyč vždy  
držte svisle. Před odpojením prodlužovací tyče 
teleskopickou tyč vždy nejprve zcela zasuňte. 

Při zasouvání teleskopické tyče postavte tyč dolním 
koncem na podlahu; prstem jedné ruky stiskněte 
pojistné tlačítko a druhou rukou kontrolujte zasouvání. 

V této situaci prosím buďte 
velmi opatrní. 

Před zahájením testování   
si pečlivě prostudujte návod 
k ovladači Testifire 25. 

Skladování a údržba ty čí Obecná doporu čení 

Nejsou-li tyče Solo právě používány, měly by být 
uchovávány v transportního obalu (Solo 602). 

Pracovní výška dosažitelná pomocí tyčí Solo je pro 
testovací hlavice Solo a Testifire max. 9 m. Pro 
dosažení této výšky je třeba použít 1 teleskopickou 
tyč Solo 100 ve spojení se 3 prodlužovacími tyčemi 
Solo 101 a při testování stát přímo pod požárním 
hlásičem (tyč je orientována svisle). 
Není-li možné stat přímo pod hlásičem, 
nepřekračujte pracovní výšku 6 m a nestůjte dále 
než 1,5 m od půdorysné pozice hlásiče. 

Čistění tyčí Solo provádějte pouze hadříkem 
navlhčeným vodou nebo jemným čistícím 
prostředkem. 

Na tyče Solo je výrobcem 
poskytována omezená 
doživotní záruka. 
Poškození nebo záměrná 
úprava tyčí má za následek 
neplatnost této záruky. 

Při použití testovací hlavice Trutest je tyč třeba 
vždy držet svisle a nepřekračovat pracovní výšku  
6 m. Pro dosažení této výšky je třeba použít           
1 teleskopickou tyč Solo 100 a 1 prodlužovací tyč 
Solo 101. Likvidace  

Tyče Solo jsou vyrobeny ze sklolaminátu (GRP), 
který není klasifikován jako nebezpečný odpad      
a je tak možné jej likvidovat běžnými způsoby       
v souladu s místními předpisy. 

Solo & Testifire  

1 x Solo 100  
+ 
3 x Solo 101 

Tyče Solo předejte k likvidaci vždy v celku, 
nesnažte se je lámat či řezat na menší 
kusy. Tyče nelikvidujte pomocí ohn ě. 

solo TM 
detectortesters www.solo -tester .com 
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