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SUFITOWY WIESZAK NA ROWER

PLSposób montażu /Lista części

Najwłaściwszym sposobem montażu wieszaka jest umieszczenie haków tuż 
nad siodełkiem i kierownicą. Wieszak można także przymocować do 
osobnej płyty i przytwierdzić ją następnie do nośnika sufitowego.(por. rys.  
1)

1. Sposób montażu

Zmierz odległość od kierownicy do tylnej krawędzi siodełka. Tam 
umieszcza się haki wieszaka. Zmierzoną odległość przenieś na płytę 
lub sufit.

Znajdź nośnik sufitowy. Jeśli sufit pokryty jest karton-gipsem, szukaj śladów 
śrub, nierównomierności powierzchni, uchwytów. Mogą one pomóc w 
lokalizacji nośnika. Do sprawdzenia, że naprawdę znalazłeś/-aś nośnik 
sufitu, użyj gwoździa lub wąskiego śrubokrętu. Po znalezieniu nośnika, 
zmierz jego odległość od ściany. Odległość siodełko/kierownica przenieś 
na oś nośnika, aby podnośnik pokrywał się z jego kierunkiem. Jeśli 
planujesz montaż wieszaka w pionie do nośników sufitowych, będziesz 
musieć zamontować podnośnik na płytę i przytwierdzić ją do dwóch 
nośników, tak jak pokazano na rysunku. 

Maksymalna nośność wieszaka wynosi 20 kg
Przed montażem konieczne jest zapoznanie się z niniejszą 
instrukcją. Zaniedbanie tego kroku może spowodować zranienie 
lub szkodę majątkową.(por. rys.2,3)

Na końcu linki zawiąż podwójny węzeł. Pozostałą linkę przeciągnij 
przez kwadratowy otwór podnośnika. Linkę następnie przeciągnij 
wzdłuż rolek na suficie i przy hakach, jak pokazano na rysunku.

2.Lista części (por. rys. 4)

1. 2. Rolki hakówZestaw podnośnika

SUFITOWY WIESZAK NA ROWER

Przy pomocy dostarczonych wkrętów przymocuj obie stałe części 
podnośnika (3 wkręty do każdej) do sufitu tak, aby ich odległość 
odpowiadała odległości siodełka od kierownicy.
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PL 13 Szükséges szerszámok / Opuszczanie roweru / Opuszczanie roweru

Szükséges szerszámok (por. rys. 6)3.

Przy pomocy pozostałych 2 wkrętów przytwierdź do ściany
podpórkę. Będzie przy tym konieczne znalezienie właściwego 
nośnika na ścianie. Podczas montażu na sufit z płyt sufitowych użyj 
kołków rozporowych. Kołki rozporowe można zakupić w jakimkolwiek 
sklepie z artykułami żelaznymi lub w sklepie dla majsterkowiczów. Nie 
skracaj linki! Nadmiar linki można nawinąć na podpórkę.(l  sd kép  5)

Pociągnij linkę w kierunku do tylnej rolki i utrzymuj ją napiętą (patrz poniższy 
rysunek). Powoli luzuj linkę, opuszczając rower. Jeśli puścisz linkę zbyt 
szybko, hamulec ją zatrzyma. Gdy rower będzie na ziemi, zwolnij haki z 
siodełka i kierownicy i podciągnij je pod sufit. Wolną linkę nawiń na 
podpórkę.

1. 2. Miara zwijanaPotrzebne narzędzia

Hamulec linki zwolniony (por. rys. 7)

4. Wykorzystanie wieszaka na rowery

Haki opuść nad kierownicę i siodełko. Upewnij się, że linka nie jest 
poskręcana. Podnieś rower do haków. Teraz można podciągnąć rower pod 
sufit przez pociągnięcie za linkę. Jeśli puścisz linkę, hamulec ją zabezpieczy, 
aby rower nie spadł. Ze względów bezpieczeństwa zawiąż linkę na 
podpórce i nawiń na nią nadmiar linki.

5. Opuszczanie roweru

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody majątkowe i zdrowotne 

powstałe w skutek nieprawidłowego montażu lub przeciążenia 

urządzenia.

Podręcznik użytkownika dostępny jest tylko w wersji językowej.
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