Інструкція щодо використання монтажного ручного інструмента
При використанні ручного та електричного монтажного інструмента для геошурупа завжди дотримуйтесь
рекомендованих сил затягування. Штикове з'єднання геошурупа розраховане на максимальну силу
затягування 1 200 Нм. Якщо перевищити це значення під час встановлення, можна пошкодити з'єднання.

Безпечне установлення
До початку роботи, пов'язаною з копанням ґрунту, зв'яжіться з службою, яка компетентна безкоштовно перевірити, чи
не знаходяться під землею об'єкти комунікацій. Усі відмічені місця для встановлення геошурупів повинні бути
перевірені на можливі перешкоди, такі як закопані кабелі, трубопроводи або будь-які інші види споруд.
Треба ознайомитися з архітектурними кресленнями або планами попередньої конструкції, щоб уникнути
перешкоджання в роботі одне одному. Особа, що встановлює геошуруп, несе відповідальність за безпечні умови
роботи. При встановленні комбінацій геошурупів особливу увагу слід звернути на можливі ґрунтові зсуви, високі рівні
ґрунтових вод, критичне промерзання, високий рівень кислотності або будь-який інший вид відхилення від норми. У
випадку наявності ненормальних умов установлення компанія BAYO.S анулює усі гарантії.

Підготовка обладнання
Особисті засоби захисту
Кувалда
Вироби компанії BAYO.S, що застосовуються

Підготовка до встановлення
Зробіть направляючий отвір, забивши молотком кіл, що додається, прямо в ґрунт
Порада: у разі зіткнення з перешкодою (каміння, корінь дерева) спочатку використайте обладнання для буріння
Порада: якщо ґрунт виявиться занадто твердим, витягніть геошуруп і залийте воду в утворений отвір. Дайте воді
всмотктатися.

Встановлення геошурупа
Руками, з легким натисканням униз, поверніть наконечник геошурупа А за годинниковою стрілкою у зробленому
направляючому отворі. Зробіть ще декілька обертів, доки геошуруп не буде самостійно триматися в землі.
Зберіть монтажний інструмент, приладнайте його в верхній частині геошурупа і продовжуйте вкручувати цей геошуруп.
Встановивши геошуруп на максимально дозволену глибину, зніміть монтажний інструмент і встановіть насадку
або додаткове пристосування за потребою.
Порада: При роботі у важкодоступних місцях можна використовувати тільки одну рукоятку монтажного інструменту
Marwall.
Порада: Щоб отримати більш потужний важіль, до додаткової довжини можна приладнати обидві рукоятки.
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