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Instrukcja obsługi 
 

Podpory do stabilizacji SUPPORTER X2 

 

 
Podpory Supporter X2 używane są do stabilizacji pojazdów, składają się z podstawy, 
trzonu głównego (podpory), głowicy, zintegrowanego pasa samozwijającego z grzechotką 
oraz przedłużki o długości 76 cm co pozwala nam na maksymalny wysuw podpory na 
wysokość 242,3 cm. 

 
DZIAŁANIE PASKA Z GRZECHOTKĄ Z OPCJĄ „ANTYPOŚLIZGOWEGO PASKA” (ABS):  
UWAGA: System ABS umożliwia zwolnienie siły naprężenia wstępnego małymi krokami:  
1. Pociągnij za spust grzechotki, otwórz całkowicie uchwyt zapadki i zwolnij spust. To 
blokuje rączkę zapadki w pozycji neutralnej 4 i umożliwia swobodny ruch pasa przez 
zapadkę mechanizm, patrz Rysunek 2 i 3.  
2. Wyciągnij żądaną długość pasa z końca podstawy urządzenia i zamocuj swobodnie 
przesuwany hak w żądane położenie w samochodzie, Rysunek 5. Uwaga: Taśma jest 
naprężona z powodu automatycznego przewijania bębna.  
3. Aby wyregulować napięcie pasa, pociągnij do góry spust i obróć uchwyt do pozycji 
naprężenia pasa 1, przesunięcie uchwytu zapadki do przodu i do tyłu w położeniu 1 
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zwiększy napięcie paska systematycznie, aż do uzyskania pożądanego napięcia. Przesuń 
dźwignię zapadki z powrotem do pozycji zablokowanej 3 po naprężeniu, rysunek 3.  
4. Aby zwolnić napięcie paska, pociągnij spust do góry i obracając uchwyt do kontrolki 
zwolnij pozycję 2 i zwolnij spust, Rysunek 3.  
5. Naciąg zostaje zwolniony przez przesunięcie uchwytu do przodu i do tyłu w położeniu 
2 zwolnienie występuje w małych przyrostach z każdym pociągnięciem klamki, rysunek 3. 
Uwaga: Kontrolowane zwolnienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pasek jest 
obciążony.  
6. Aby uwolnić pasek, pociągnij do góry spust i obracając uchwyt do pozycji neutralnej 4. 
Grzechotka jest teraz w pełni otwarta i pasek można wyciągnąć swobodnie przez 
mechanizm zapadkowy, Rysunek 2 i 3. 

 
Sprawianie podpory – wykonanie stabilizacji 
1. Połóż jedną rękę na radełkowanym kołnierzu TwistLock, a drugą na podstawie kolca, 
patrz rysunek 4.  
2. Odblokuj kołnierz TwistLock, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara (- kierunek etykiety), aż się zatrzyma, około 45 °. Powoduje to 
rozłączenie zazębiających się zębów na wale.  
3. Wyreguluj długość kolumny (wysuwanie / wsuwanie wału), aby ustawić podstawę 
kolca w wyznaczonym miejscu punkt kontaktowego w pojeździe. Uwaga: Długość 
wysuwu musi być tylko przybliżona do punktu wstawienia w pojeździe z podporą 
pochylona do pojazdu pod kątem około 45 ° - 60 ° (najlepiej 45 °); patrz rysunek 4.  
4. Trzymając obie ręce na miejscu, obróć mechanizm TwistLock w prawo (- kierunek 
etykiety) aż do wyrównania czerwonych pasków wskaźnika blokady. OSTRZEŻENIE: 
Mechanizm TwistLock jest obciążony sprężyną i może powrócić samoczynnie; Jednakże 
Operator musi zawsze fizycznie obrócić mechanizm z powrotem, aby upewnić się, że 
zazębiają się zęby w pełni.  
5. Przesuń podporę w żądane miejsce w pojeździe, umieszczając najpierw podstawę 
kolca. 6. Jak pokazano w sekcji „OBSŁUGA PASA Z ZAPADKĄ” powyżej, zwolnij pas 
zapadkowy i przymocuj swobodnie przesuwany hak do spodu pojazdu. Haki mocujące 
mogą służyć do ułatwienia połączenia między pojazdem a hakiem paska z mechanizmem 
zapadkowym zgodnie z wymaganiami.  
7. Naciągnij pas zapadkowy, aż wspornik zostanie bezpiecznie na miejscu i zablokuj 
rączkę zapadki.  
8. W razie potrzeby przymocuj podstawę szpilkami (każdy otwór Ø = 1 ”/ 25,4 mm).  
9. Aby usunąć podporę, wykonaj kroki 1–6 w odwrotnej kolejności. 
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Oto ilustracja idealnej stabilizacji pojazdu przy użyciu dwóch podpór. Zwróć uwagę na 
optymalny kąt 45 ° między podporami, podłożem i pojazdem. Podstawy podpór i haki 
pasa z grzechotką są przymocowane do ram pojazdu i sztywnego obszaru nadwozia, jak 
pokazano na rysunku. Pasek zapadkowy jest w pozycji zablokowanej. 
 

Konserwacja 
 
Podpory oraz inny oprzęt do podpór należy utrzymywać w czystości.  
 
Podpora działa pomimo zapiaszczenia. W sytuacji ratowniczej można użyć takie 
urządzenie, należy jednak zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym 
wykorzystaniu pneumatyki. W przypadku zapiaszczenia podpory, przedłużki lub głowicy 
należy niezwłocznie po powrocie do koszar przemyć bieżącą wodą dane urządzenie. 
Usuwanie zapiaszczenia z podpory (szczególnie z gwintu cylindra) sprężonym powietrzem 
nie jest zalecane, natomiast można je stosowanie go do usuwania innych zabrudzeń.  
 
Dla lepszej swobody pracy zaleca się stosowanie środków teflonowych 
wykorzystywanych do smarowania.  
 
Należy dokonywać przeglądów stanu uszczelek w głowicach po każdym czyszczeniu.  
 
 
Dystrybutor na rynek Polski 
 
Kadimex Sp. z o.o. 
Ul. Wólczyńska 290  
01-919 Warszawa 
 


