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Zoznam častí

SKPostup montáže/Zoznam častí

Najvhodnejšie je súčasti vešiaka namontovať tak, aby boli háky tesne 
nad sedlom a riadidlami. Ak si prajete, môžete celý vešiak pripevniť na 
samostatnú dosku a tú potom priskrutkovať na stropný nosník.(pozrite obr. 
1)

1. Postup montáže

Zmerajte si vzdialenosť od riadidiel k zadnému okraju sedla. Tam sa 
nasadzujú háky vešiaka. Zmeranú vzdialenosť preneste na dosku alebo 
na strop.

Nájdite stropný nosník. Ak je strop zakrytý sadrokartónom, hľadajte
stopy skrutiek, nepravidelnosti povrchu, úchyty. Tie môžu pomôcť pri 
lokalizácii nosníka. Na overenie, že ste stropný nosník naozaj našli, použite 
klinček alebo úzky skrutkovač. Keď nosník nájdete, zmerajte jeho 
vzdialenosť od steny. Vzdialenosť sedlo/riadidlá preneste na os nosníka, 
aby zdvíhacie zariadenie sledovalo jeho smer. Ak plánujete vešiak 
namontovať kolmo k stropným nosníkom, budete musieť zdvíhacie 
zariadenie namontovať na dosku a tú pripevniť k dvojici nosníkov, ako 
ukazuje obrázok. 

Maximálna nosnosť vešiaka je 20 kg

Pred montážou je nutné, aby ste sa oboznámili s týmito pokynmi. 
Zanedbanie tohto kroku môže vyústiť do zranenia alebo škody na 
majetku.(pozrite obr.2,3)
3.Na konci lana uviažte dvojitý uzol. Zvyšok lana pretiahnite štvorcovým
otvorom zdvíhacieho zariadenia. Lano ďalej pretiahnite okolo kladiek na 
strope a pri hákoch, ako je vidieť na obrázku.

2.Zoznam častí (pozrite obr. 4)

1. 2. Kladky hákovZostava zdvíhacieho zariadenia

Zoznam častí

Pomocou dodaných skrutiek pripevnite obe pevné časti zdvíhacieho 
zariadenia (3 skrutky ku každej) k stropu tak, aby ich vzdialenosť 
zodpovedala vzdialenosti sedla a riadidiel.

NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD NA OBSLUHU



SK    9    Potrebné nástroje/Použitie vešiaka na kolesá/Spustenie kolesa

Potrebné nástroje (pozrite obr. 6)3.

Pomocou 2 zostávajúcich skrutiek pripevnite na stenu rohatku. Pritom
budete takisto potrebovať nájsť vhodný nosník v stene. Pri montáži na 
strop zo stropných prekladov použite rozperky. Rozperky si môžete kúpiť 
v ktoromkoľvek železiarstve alebo potrebách pre domácich majstrov. 
Lano neskracujte! Prebytočné lano sa môže navinúť na rohatku.(pozrite 
obr. 5)

Lano zatiahnite smerom k zadnej kladke a udržujte ich napnuté (pozrite 
obrázok nižšie). Pomaly lano povoľujte a koleso spúšťajte. Ak pustíte lano 
príliš rýchlo, brzda ho zastaví. Keď bude koleso na zemi, uvoľnite háky zo 
sedla a riadidiel a vytiahnite ich k stropu. Voľné lano namotajte na rohatku.

1. 2. Zvinovací meterKrížový skrutkovač

Brzda lana povolená (pozrite obr. 7)

4. Použitie vešiaka na kolesá

Háky spustite nad riadidlá a sedlo. Uistite sa, že lano nie je skrútené. Koleso 
zdvihnite do hákov. Koleso teraz môžete zdvihnúť k stropu ťahom za lano. 
Kedykoľvek lano uvoľníte, brzda ho zaistí, aby koleso nespadlo. Z 
bezpečnostných dôvodov lano uviažte k rohatke a prebytočné lano na ňu 
naviňte.

5. Spustenie kolesa

Nezodpovedáme za škody na majetku a zdraví zavinené nesprávnou 

montážou alebo preť  ažovaním zariadenia.

Používateľ ská príručka je iba v jazykovej verzii.
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