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Prečo použiť AutoBeDeku®
Bezpečnostná deka prispieva k zvýšeniu bezpečnosti
a ochrany zdravia a majetku pri manipulácii so stojacim vozidlom na okraji vozovky. Zákon síce stanovuje,
že každý vodič motorového vozidla, ktoré je povinne
vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, musí
tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak
také vozidlo tvorí prekážku premávky na pozemných
komunikáciách, ale môže upozorniť ostatných vodičov
už pred tým, než stačí vodič umiestniť výstražný trojuholník v predpísanej vzdialenosti od vozidla.
Tento nový výrobok – AutoBeDeka® – ochranný kryt
zadného nárazníka, podstatne zvyšuje viditeľnosť odstaveného vozidla. Tým, že je bezpečnostný ochranný
poťah umiestnený vyššie než na zemi stojaci výstražný
trojuholník, budú ho a teda aj odstavené vozidlo, vidieť
ostatní účastníci cestnej premávky skôr a na väčšiu vzdialenosť. AutoBeDeka® rieši tiež kritickú situáciu na ceste,
ak dôjde k odstaveniu vozidla a vodič ešte len odchádza

postaviť trojuholník a vozidlo v tomto okamihu nie je
ešte nijako označené a, samozrejme, aj opačne.
Ďalšou z možností je využitie pri vlečení vozidla. Reflexný poťah je možné umiestniť na zadný nárazník
a zafixovať pomocou gumových laniek.
Upozornenie: AutoBeDeka® v žiadnom prípade nenahrádza prenosný výstražný trojuholník podľa príslušnej vyhlášky (V ČR podľa zákona č. 361/2000 Zb., § 26
odst. 3, použitie prenosného výstražného trojuholníka
podľa EKK 27).
Poznámka: Inštaláciu AutoBeDeky® urobte podľa obrázkov.

-SkúškyProtokol o skúške č. 42/127 037/2007 Skúšobné laboratórium akreditované ČIA pod č. 1182
Informácie o technických údajoch, materiáloch, rozmeroch, zárukách a vonkajšom vzhľade sa vzťahujú
na termín zadávania montážneho návodu do tlače.
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny.

Príklady použitia:
Zvýšenie bezpečnosti odstaveného vozidla
Praktická pomôcka pri výmene kolesa
Zamedzenie znečistenia odevu
pri vykladaní a nakladaní
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Plochu na ktorú budete lepiť suché zipsy na uchytenie, je nutné
dobre odmastiť, najlepšie benzínovým čističom. Samolepiace
suché zipsy na uchytenie nájdete vo vnútornom vrecku obr. č. 4
spoločne s háčikmi na uchytenie.
POZOR: V prípade nedostatočného odmastenia plochy, hrozí odlepenie samolepiacich suchých zipsov.
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Vyberte z vnútorného vrecka
pridržiavacie gumičky s háčikmi.

Obr. 8:

Prípadné použitie ochrannej montážnej dečky na zamedzenie zašpinenia oblečenia od nečistôt na
vozovke pri výmene kolesa.
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Na našité suché zipsy, ktoré sa
nachádzajú na zadnej strane AutoBeDeky, pripneme samostatne dodané samolepiace suché
zipsy. Položíme dečku do stredu
lepenej plochy – pozor na výrez
pre zámku kufra vozidla.
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Jednou rukou pridržte AutoBeDeku na stanovenom mieste a zložte ochrannú fóliu na samolepiacich suchých zipsoch a potom
silne pritlačte v mieste lepenia.
Lepiaci spoj dosahuje optimálnu
kvalitu po 24 hodinách.

Podľa obrázka prevlečte pridržiavacie gumičky okom AutoBeDeky.
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Takto uchytenú pridržiavaciu
gumičku odmerajte na potrebnú dĺžku na uchytenie za spodný okraj zadného nárazníka. Povytiahnite gumičku z koncovky
háčika a podľa nameranej dĺžky
upravte uzol. Prebytočnú gumu odstrihnite.
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Pri spätnom skladaní AutoBeDeky, vždy skladajte znečistené
časti k sebe, aby nedochádzalo
k znečisteniu plôch, ktoré vás
majú chrániť proti zašpineniu
a tiež aby sa neznižoval odraz reﬂexných plôch.
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Zložené časti uchyťte pomocou
chlopní do pôvodného stavu
ako pred rozložením.

Na vnútornej strane reﬂexnej
časti AutoBeDeky je prichytená
na suché zipsy ochranná montážna dečka.
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