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rower, drabinę, kajak i inne przedmioty
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PODNIEŚ
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ZABEZPIECZ
1 ZABEZPIECZ

Maksymalne
obciążenie 20kg
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Podnośnik do rowerów/uniwersalny: Nr. kat. 7800

Rys. 1

Instrukcja montażu/obsługi

Lista elementów

Górny bloczek

7752
HCP1458
HCP1451
HCP1444

Niezbędne narzędzia

Specyfikacja

Bolec

Wiertarka elektryczna/ręczna
Maks. ciężar obiektu: 20 kg
Wiertło 5,5mm
Min. ciężar obiektu: 4.5 kg
Drabina
Maks. wysokość podnoszenia: 2.4 m
Okulary ochronne
Przełożenie: 2:1
Wykrywacz belek (dostępny w sklepach z narzędziami budowlanymi)

Lina 4,8mm

Przeplatanie liny rozpocznij od dołu
knagi. Przełóż ucho liny pomiędzy
bolcem a górnym bloczkiem i dookoła
bolca. Ucho powinno wysunąć się na
tyle, aby dało się przez nie przepleść
resztę liny. Przeciągnij linę przez ucho
i zaciągnij.

Nr. kat.

1 Samoblokująca knaga zabezpieczająca
1 Pasy z klamrami i dolnym bloczkiem
6,4m Lina 4,8mm z przeszytym uchem
1 Hak huśtawkowy

Przeszyte ucho

Mocowanie liny do knagi
zabezpieczającej

Samoblokująca knaga zabezpieczająca

Samoblokująca knaga
zabezpieczająca

Hak
huśtawkowy
Góra
Bolec
Lower pulley

Górny
bloczek

Mechanizm
blokujący

Rys. 2

Mocowanie dolnego bloczka

Samoblokująca knaga zabezpieczająca
(widok w przekroju)
Mechanizm
Górny bloczek
blokujący – knaga

Bolec
Przełóż wolny koniec liny przez
bloczek znajdujący się na pasach.
Następnie poprowadź linę z
powrotem pomiędzy bolcem a
górnym bloczkiem. Przytrzymaj
mechanizm blokujący w pozycji
otwartej. Przeprowadź linę dookoła
górnego bloczka i przez mechanizm
zaciskowy.

Umieść przedmiot bezpośrednio pod systemem podnośnika i rozepnij pasy.
Rowery: Przełóż jedną klamrę przez tylne
koło i ramę roweru a następnie zapnij.
Przełóż drugi pas przez przednie koło, za
widelcem, dookoła ramy i zapnij.

Hak
huśtawkowy

Montaż

Objaśnienia użytych terminów znajdują się na ilustracji.
Rozpakuj wszystkie elementy i całkowicie rozwiń linę.
Tył roweru

Góra samoblokującej
knagi zabezpieczającej

Inne przedmioty: Przepleć pas wokół lub
przez trwale połączone elementy przedmiotu
(np. pomiędzy stopniami drabiny). Zapnij
klamry i wyreguluj długość pasków tak, aby
przedmiot wisiał stabilnie.

Podnoszenie / opuszczanie przedmiotu
Lina podnosząca

Pasy z dolnym bloczkiem

Montaż podnośnika

Rys. 3
Pasy

Podwieszanie roweru / innego
przedmiotu

Przeszyte ucho

Dolny bloczek

Klamry

Obsługa

Przy pomocy wykrywacza belek zlokalizuj belki/krokwie (postępuj zgodnie
z instrukcją obsługi urządzenia).
Wywierć w belce, nad środkiem
ciężkości podwieszanego obiektu
otwór 5,5mm. Wkręć w otwór hak
huśtawkowy tak, aby cały gwint
schował się w otworze. Ustaw hak w
takiej pozycji, aby wolny koniec liny
skierowany był w stronę tyłu roweru.
Nasuń górę knagi zabezpieczającej
na hak huśtawkowy. Podczas pracy
zawsze używaj okularów ochronnych!

Podnoszenie: Stań obok przedmiotu i pociągnij linę. Gdy przedmiot znajdzie się na
oczekiwanej wysokości zwolnij linę. Knaga zabezpieczająca zablokuje ją.
Opuszczanie: Stań po stronie, w którą lina wychodzi z knagi. Napnij linę. W celu zwolnienia
blokady odsuń linę od przedmiotu. Opuszczaj powoli.
Ostrzeżenie: Nie wolno podnosić ani opuszczać przedmiotu podczas, gdy przebywają pod
nim osoby.

Gwarancja
Podnośnik Harken Hoister objęty jest pięcioletnią, ograniczoną gwarancją. Gwarancja obejmuje bloczki, jeśli są użytkowane zgodnie z instrukcją oraz dopuszczalnymi obciążeniami
zawartymi w instrukcji. Gwarancja nie obejmuje liny, pasów oraz klamer. Firma Harken nie
odpowiada za prawidłowy i bezpieczny montaż podnośnika w stropach z różnego rodzaju
materiałów. W celu zapewnienia bezpiecznego montażu należy skonsultować się z profesjonalnym wykonawcą prac budowlanych. USZKODZENIA PRZYPADKOWE ORAZ POWSTAŁE
W KONSERKWENCJI NIE SĄ OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ. Niektóre stany/kraje nie
dopuszczają ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe przypadkowo, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania w konkretnym przypadku.
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