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NÁVOD K OBSLUZEBELT SANDER

CZPostup montáže/Seznam částí(viz

Nejvhodnější je součásti věšáku namontovat tak, aby byly háky těsně nad 
sedlem a řídítky. Přejete-li si, můžete celý věšák připevnit na samostatnou 
desku a tu potom přišroubovat na stropní nosník.(viz obr. 1)

1. Postup montáže

Změřte si vzdálenost od řídítek k zadnímu okraji sedla. Tam se nasazují 
háky věšáku. Změřenou vzdálenost přeneste na desku nebo na strop.

Najděte stropní nosník. Pokud je strop zakrytý sádrokartonem, hledejte 
stopy šroubů, nepravidelnosti povrchu, úchyty. Ty mohou pomoci při 
lokalizaci nosníku. K ověření, že jste stropní nosník opravdu našli, použijte 
hřebíček nebo úzký šroubovák. Až nosník najdete, změřte jeho vzdálenost 
od zdi. Vzdálenost sedlo/řídítka přeneste na osu nosníku, aby zvedací 
zařízení sledovalo jeho směr. Plánujete-li věšák namontovat kolmo ke 
stropním nosníkům, budete muset zvedací zařízení namontovat na desku 
a tu připevnit k dvojici nosníků, jak ukazuje obrázek. 

Maximální nosnost věšáku je 20 kg

Před montáží je nutné, abyste se seznámili s těmito pokyny. Zanedbání 
tohoto kroku může vyústit ve zranění nebo škodu na majetku.(viz obr. 2,3)

Na konci lana uvažte dvojitý uzel. Zbytek lana protáhněte čtvercovým 
otvorem zvedacího zařízení. Lano dále protáhněte kolem kladek na 
stropě a u háků, jak je vidět na obrázku.

2.Seznam částí (viz obr. 4)

1. 2. Kladky hákůSestava zvedacího zařízení

STROPNÍ VĚŠÁK NA KOLO

NÁVOD K OBSLUZE

Pomocí dodaných vrutů připevněte obě pevné části zvedacího zařízení (3 
vruty ke každé) ke stropu tak, aby jejich vzdálenost odpovídala vzdálenosti 
sedla a řídítek.



CZ      7   Tools Requirement/Použití věšáku na kola/Spuštění kola

Potřebné nástroje (viz obr. 6)3.

Pomocí 2 zbývajících vrutů připevněte na stěnu rohatinku. Přitom budete 
také potřebovat najít vhodný nosník ve stěně. Při montáži na strop ze 
stropních překladů použijte hmoždinky. Hmoždinky si můžete koupit v 
kterémkoli železářství nebo potřebách pro kutily. Lano nezkracujte! 
Přebytečné lano se může navinout na rohatinku.(viz obr. 5)

Lano zatáhněte směrem k zadní kladce a udržujte je napnuté (viz obrázek 
níže). Pomalu lano povolujte a kolo spouštějte. Pustíte-li lano moc rychle, 
brzda ho zastaví. Když bude kolo na zemi, uvolněte háky se sedla a řídítek a 
vytáhněte je ke stropu. Volné lano namotejte na rohatinku.

1. 2. Svinovací metrKřížový šroubovák

Rope lock disengaged (viz obr. 7)

4. Použití věšáku na kola

Háky spusťte nad řídítka a sedlo. Ujistěte se, že lano není zkroucené. Kolo 
zvedněte do háků. Kolo nyní můžete zvednout ke stropu tahem za lano. 
Kdykoliv lano uvolníte, brzda ho zajistí, aby kolo nespadlo. Z bezpečnostních 
důvodů lano uvažte k rohatince a přebytečné lano na ni naviňte.

5. Spuštění kola

Neodpovídáme za škody na majetku a zdraví zaviněné 
nesprávnou montáží nebo přetěžováním zařízení.

Uživatelská příručka je pouze v jazykové verzi.
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