Vektkapasitet: 20 kg
Det er meget viktig at du leser og overholder disse anvisningene. Manglende
overholdelse kan føre til skade på person eller eiendom.

Monteringsanvisninger
For best mulige resultater bør heisen monteres slik at krokene er
rett over setet og styret. Hvis du ønsker det, kan du montere hele
heisen til en plate som så monteres på takbjelkene.

1. Mål avstanden fra styret til baksiden av setet. Det er her krokene
vil bli festet til sykkelen. Overfør målene til taket eller til en plate.
2. Finn en takbjelke. Hvis taket ditt er dekket med tørrmur skaI
du se etter spiker, uregelmessigheter og fester, disse kan hjelpe
deg til å finne bjelker. Bruk en liten spiker eller skruetrekker til å lage
et prøvehull i taket for å forsikre deg om at du har funnet en bjelke.
Når du har funnet en bjelke, måler du avstanden fra veggen til
bjelken. Overfør sete/styre-målene langs bjelken, slik at heisens
fester er på en linje. Hvis du planlegger å montere heisdelene i
motsatt retning av bjelkene må du montere heisdelene til en
plate og feste platen til to skruer, som vist.

3. Knyt en dobbelknute på tauets ende. Tre resten av tauet
gjennom det firkantede hullet på heismontasjen. Fortsett å tre
tauet gjennom heismontasjetaljene og fest montasjetaljene, som
vist.

Liste over deler:
2–
Montasjeanordning
er for heisen
2 – Kroktaljer

*

Du trenger følgende
verktøy:
• Phillips skrutrekker
• Målebånd

Taulåsen utkoplet

4. Bruk de medfølgende treskruene til å montere hver av
heismontasjeanordningene (3 skruer hvert) til taket. Forsikre deg
om at krokene er i linje med dine styre/sete-mål.
5. Bruk de gjenværende 2
treskruene til å montere tauklemmen til veggen. Igjen må du
finne en ansats å montere
klemmen på. Bruk
veggforankringer hvis du
monterer på en hul overflate.
Du kan kjøpe
veggforankringer i de fleste
jernvareforretninger og
byggesentre. Ikke kutt av
tauet. Bruk klemmen for
oppvikling av overflødig tau.

Bruk av sykkelheisen
Senk krokene ned over sykkelens styre og sete. Forsikre deg om at
tauene ikke er vridd. Løft sykkelen på krokene. Nå kan sykkelen
heises opp til taket ved å dra i tauet. Selv om tauet løsnes, vil
taulåsen forhindre at sykkelen faller ned. For sikkerhets skyld bør
du binde av tauet på klemmen og vikle overflødig tau rundt
klemmen
Senking av sykkelen
Dra tauet bakover mot den bakre taljen, mens du holder tauet spent
(se illustrasjonen nedenfor). La tauet slippe langsomt ut idet
sykkelen senkes. Hvis tauet slipper ut for raskt, vil det utløse
taulåsen. Når sykkelen er nede, tas den av krokene og krokene
heves til taket. Resten av tauet vikles rundt tauklemmen.
Vi er ikke ansvarlige for skade på person eller eiendom som
skyldes feilaktig montering eller overbelastning.

