
Stěhovací pásy - SHOULDER DOLLY® 
 
 
návod k instalaci a obsluze 
Váženy zákazníku, gratulujeme k nákupu stěhovacích pásů Shoulder Dolly. 
Tento revoluční systém na přesouvání a stěhování těžkých a objemných předmětů 
pomocí pákového efektu - Shoulder Dolly je určen pro dvě osoby. 
 

Tento návod je pro modely: (LD 8500 – set, LD 2000 – set) 

 
 
Bezpečnostní pokyny: 
 
Upozorněni: ShoulderDolly® stěhovací pásy Vás neudělají silnější než by jste byly bez něj. Systém je 
ergonomicky navržen tak, aby podporoval a usnadňoval správné zvedací techniky. 
Upozorněni: Nikdy nezvedejte nic, co je těžší, než byste normálně a / nebo pohodlně zvednuli. 
Doporučujeme vám sledovat instruktážní videa na webových stránkách. Zvedání se ShoulderDolly® 
zahrnuje konkrétní techniku. Při prvním použití systému, začněte s předměty, které jsou velmi lehké 
(malé komody, stoly, matrace, atd.). Pak si pomalu otestujte větší, složitější věci a místa např. schody. 
Upozorněni: Tento produkt je určen pro příležitostné uživatele. Pro každodenní profesionální využití 
doporučujeme produkt PROFI LIFT. Hmotnostní limit na tomto systému je 362 kg. ShoulderDolly® vás 
neudělá silnější než bez tohoto systému. 
Upozorněni: Pokud si všimnete jakýchkoli opotřebení na šití nebo třepení postroje "popruhu nebo 
pohybující popruhu, doporučujeme jeho okamžitou výměnu.. 
Upozorněni: Vždy mějte tento návod k obsluze společně se stěhovacím systémem ShoulderDolly® 
Ujistěte se, že noví uživatelé se dostanou k tomto návodu a budou instruováni před použitím systému. 
Pokyny k likvidaci: Nepotřebné nebo poškozené pásy zlikvidujte ekologicky v tomu určeném zařízení 
(sběrny, ekodvory). Prosím řiďte se podle aktuálně platných předpisů! 
 

Instruktážní fotografie: 

 

 

 



 

 

 

POUŽITÍ SHOULDERDOLLY® SPRÁVNĚ: 
1) Vytáhněte postroj - ujistěte se, že spona je před vámi a slovo "FRONT" směřuje nahoru 
2) Nasaďte pásy přes ramena foto 2 a 3 tohoto návodu 
3) Umístěte zvedací popruh pod spodní část objektu, který chcete přesunout. 
4) Pokrčte kolena a nastavte délku pásu podle velikosti břemene 
5) Zasuňte zvedací popruh přes sponu, jak je uvedeno na fotografii 5 a 6 tohoto návodu 
6) Nastavení délky popruhu. Každý člověk by měl mít stejné množství popruhu mezi objektem a 
sponou. 
7) Postavte se pomalu - vyvažujte objekt rukama 
8) Komunikujte s partnerem při stěhování 


