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UNIVERZ LIS CSIGASOR 
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.AZ UNIVERZÁLIS CSIGASOR FELSZERELÉSE(lsd kép 2)

UNIVERZÁLIS CSIGASOR 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Helyes telepítés esetén az univerzális csigasor teherbírása 45 kg.A 
csigasor túlterhelése személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.A 
nem megfelelő felszerelésből és a csigasor túlterhelésből eredő 
sérülésekért és anyagi kárérét nem vállaljuk a felelősséget.
Ez az univerzális csigasor egyszerre csak egy tárgy (kerékpár, tetőbox, 
kajak stb.) emelésére szolgál.
A felemelni kívánt tárgyat ne terhelje mással.
Soha ne emeljen fel tárgyakat emberekkel, gyerekekkel vagy 
háziállatokkal együtt.Ez sérüléssel végződhet.
Az univerzális csigasort ne szerelje elektromos csatlakozó és stabilan 
beépített tartozékok közelébe.
A csigasort ne szerelje olyan helyre, ahol gyakran megfordulnak 
emberek.
Mielőtt hozzálát a felszereléshez, alaposan ismerkedjen meg annak 
menetével

Az univerzális csigasor felszereléséhez válasszon ki egy alkalmas 
helyet.Fontos, hogy a csigasort egy stabil fa mennyezeti gerendához 
rögzítse.A gerenda keresztmetszete 6 x 12 cm vagy nagyobb legyen.(Ld. 
1. és 2. ábra)A továbbiakban meg kell vizsgálnunk, megfelelő
távolságban lesz-e a csigasor a faltól.Mérje meg a távolságot a 
felakasztandó tárgy (mint a példában látható kajak) közepétől a két 
széléig.Számoljon rá 12  14 cm szabad helyet az oldalsó falaktól.(Ld. 
3.ábra, B+C = távolság)

A csiga és a kampó együttesét egymástól minimum 15 – 20 cm 
távolságban kell rögzíteni.A csomag megfelelő hosszúságú kötelet 
tartalmaz ahhoz, hogy a kampókat akár 3 méter távolságba szerelje 
fel.A távolságot annak függvényében állapítsa meg, mit szeretne 
felakasztani.Nagyon rövid tárgyak esetén a kampókat közelebb lehet 
tenni egymáshoz.A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, 
hogy az univerzális csigasort a 6 x 12 cm-es lemez szélesebb oldalához 
rögzítse.(2. ábra)A lemezt csavarok segítségével lehet a gerendához 
rögzíteni.Az elülső és a hátsó kampó helyének 3. ábra szerinti 
megállapításához használja a 2. ábrán található méreteket.
A csigasor tartóinak lemezre (2. ábra), vagy közvetlenül a mennyezeti
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4. A FÉK KEZELÉSE (lsd kép. 2)

Tekerje le a maradék kötelet a falon lévő villáról.Húzza a kötelet befelé, a 
fék felé, és engedje le a felakasztott tárgyat.A kötél elengedésével 
lehetővé teszi, hogy a fék megállítsa a teher további ereszkedését.Ha fel 
akarja emelni a tárgyat, egyszerűen húzza a kötelet kicsinyenként, amíg el 
nem éri a kívánt magasságot.
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ábra szerinti megállapításához használja a 2. ábrán található méreteket.A 
csigasor tartóinak lemezre (2. ábra), vagy közvetlenül a mennyezeti 
gerendára (1. ábra) való rögzítéséhez használja a mellékelt csavarokat. A 
csigasor és a lemez együttesét 6 x 40 milliméteres csavarral és lapos 
alátéttel erősítheti a mennyezeti gerendához.(Ahogy a 2. ábra mutatja)(A 
csavarok, az alátétek és a lemez nem a csomag része.)
A lemez mennyezeti gerendára történő felszereléséhez használja a B + C = 
távolság méretet.A faltól mérje, és jelölje meg a gerendán.A lemezt fogja 
hozzá megfelelő pozícióban a gerendához (két embert igényló munka), 
és jelölje be a csavarok helyét.Minden csavar számára fúrjon 
lyukat.Győződjön meg róla, hogy a csavarok a gerenda közepén lesznek 
(2. ábra).
A következő lépésben rögzítse a falra a csigasor villáját.A villát a fal egy 
stabil oszlopához kell hozzácsavarozni.A villát olyan magasságba 
csavarozza, hogy kényelmesen elérhető legyen.(Kb. 120 cm).

1. Fagerenda
2. Gipszkarton
3. Csavar
4. A csavarok, az alátétek és a lemez nem a csomag része
5. Csavar alátéttel
6. Gipszkarton
7. LAP
8. Kifúrt lyuk

Az univerzális csigasor tartóinak az adott felület lemezéhez való rögzítése 
után a csigarendszeren végig kell húzni a nejlonkötelet, hogy a tárgyakat 
majd fel tudja emelni.Kezdje azzal, hogy a kötelet (2) belehúzza a fékbe, 
ahogy lejjebb a 3. ábrán látja.Folytassa az útvonalakon (A - C az első kötél 
esetében) (A - D a második kötél esetében).A B és C kampóknak egymás 
felé fordulva kell lenniük.A kötél végén csináljon egy hurkot.A mellékelt 
csavart húzza át a tartón, a kötélhurkon és a csiga nyílásán.(C és D)




