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    A felszerelés menete/ Az alkatrészek listája  10

MENNYEZETI KER KP RTART

HU

A tartó alkatrészeit úgy a legjobb felszerelni, hogy a kampók közvetlenül a 
nyereg és a kormány alatt legyenek. Ha akarja, az egész tartót először 
hozzáerősítheti egy lemezhez, aztán ezt csavarozhatja a mennyezeti 
gerendára.(lsd kép 1)

1. A felszerelés menete

Mérje le a kormány és a nyereg hátsó széle közti távolságot. Oda kell 
felilleszteni a tartó kampóit. A lemért távolságot vigye át a lemezre 
vagy a plafonra.

Keresse meg a mennyezeti gerendát. Ha a plafont gipszkarton takarja, 
keressen csavarnyomokat, felületi egyenetlenséget, rögzítési pontokat. 
Ezek segíthetnek a gerenda megtalálásában. Annak ellenőrzésére, hogy 
valóban megtalálta a mennyezeti gerendát, használjon szeget vagy kis 
fejű csavarhúzót. Ha megtalálta a gerendát, mérje le, milyen messze van 
a faltól. A nyereg-kormány távolságot vigye át a gerenda tengelyére, 
hogy az emelőszerkezet kövesse az irányát. Ha a tartót a mennyezeti 
gerendára merőlegesen tervezi felszerelni, az emelőszerkezetet egy 
lemezre kell felszerelnie, majd ezt rögzíteni a gerendapárhoz, ahogy az 
ábra mutatja. 

A tartó maximális teherbírása 20 kg
A szerelés megkezdése előtt meg kell ismerkednie ezekkel az 
utasításokkal. Ennek a lépésnek az elhanyagolása sérülést vagy 
anyagi kárt okozhat.(lsd kép2,3)

A kötél végére kössön dupla csomót. A kötél többi részét húzza át az 
emelőszerkezet négyszögletes nyílásán. A kötelet ezután húzza át a 
mennyezeten és a kampókon lévő csigákon, ahogy az ábrán látja.

2.Az alkatrészek listája (lsd kép 4)

1. 2. A kampók csigáiEmelőberendezés

MENNYEZETI KERÉKPÁRTARTÓ

A mellékelt csavarok segítségével rögzítse az emelőberendezés mindkét 
stabil részét (3 csavar mindegyikhez) a plafonhoz úgy, hogy a köztük lévő 
távolság megegyezzen a nyereg és a kormány távolságával.
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HU   11   Szükséges szerszámok/A kerékpártartó használata/A kerékpár leengedése

Szükséges szerszámok (lsd kép. 6)3.

A 2 megmaradt csavarral rögzítse a falra a villát. Ehhez is találnia kell 
egy megfelelő gerendát a falban. Mennyezetburkolattal fedett 
mennyezetre való szerelés esetén használjon tipliket. Tiplit bármelyik 
vaskereskedésben vagy ezermesterboltban vásárolhat. A kötelet ne 
rövidítse meg! A felesleges kötelet feltekerheti a villára.(l sd kép  5)

A kötelet húzza a hátsó csiga felé, és tartsa megfeszítve (ld. az alábbi 
ábrát). Lassan engedje a kötelet, és engedje le a kerékpárt. Ha túl gyorsan 
engedi a kötelet, a fék megállítja. Amikor a kerékpár leért a földre, akassza 
ki a kampókat a nyeregből és a kormányból, és húzza fel őket a plafonra. 
A szabad kötelet tekerje fel a villára.

1. 2. Feltekerhető mérőszalagKeresztfejes csavarhúzó

A kötélfék kiengedve (lsd kép. 7)

4. A kerékpártartó használata

A kampókat engedje a kormány és a nyereg fölé. Győződjön meg róla, 
hogy a kötél nincs megtekeredve. A kerékpárt emelje fel a kampókra. Most 
a kötelet húzva felemelheti a kerékpárt a plafonig. Ha bármikor elengedi a 
kötelet, a fék gondoskodik róla, hogy a kerékpár ne essen le. Biztonsági 
okokból a kötelet kösse rá a villára, és a felesleges kötelet tekerje fel rá.

5. A kerékpár leengedése

A nem megfelelő felszerelésből vagy a készülék túlterheléséből eredő 

anyagi kárért vagy egészségkárosodásért nem vállalunk felelősséget.

A használati útmutatónak csak nyelvi verziója van.
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