Postupujte dle montážního návodu na zadní straně
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Zkontrolovat, aby mezery
na obou stranách mezi rámem
a spodním víkem byly stejné.

Matky stejnoměrně dotáhnout, tak aby
se rám přitisknul ke stropu (Detail D).
(Pozor! Nepřetahujte matky, aby
nedošlo k zdeformování rámu)

Stav 11.04.2012

Montážní návod pro půdní schody WIPPRO GM4 Objekt

A

Balík s půdními schody obsahuje:
1ks stahovací tyč
4ks montážní u-profily
8ks M8 matek (montují se na závitové tyče a rohové šrouby)
4ks M8 závitových tyčí s rohovými šrouby

Před montáží si zkontrolujte, zda souhlasí rozměry schodů, balení je úplné a
schody nemají viditelné vady.
Montážní profil

Izolační vlna

V případě zjištění vad kontaktujte ihned Vašeho obchodního partnera. Vadné schody
nesmí být zabudované, jinak nebude uznána reklamace vady.

Pozice 6 výška místnosti

1) Montáž půdních schodů je nejlepší provádět ve třech lidech

Rozměry 138x68 a 128x68 jsou pro výšku místnosti 255 - 275cm, rozměr
118x68 je pro výšku místnosti 250 - 265cm plynule nastavitelné. 2 stavěcí
šrouby tvoří doraz pro otvírací mechanismus pojezdových ramen
(kuličkové ložisko se opírá o hlavu stavěcího šroubu). Pomocí stavěcích
šroubům M10 je nastavena výška místnosti. Dbejte na to, aby rozložené
schody tvořily jednu přímku a na spojích seděly v celé ploše.
Pokud jsou schody příliš dlouhé, je možné zkrátit spodní nohy schodů. Po
zkrácení nasaďte opět plastové krytky na nohy.
Pokud jsou schody příliš krátké, musí být vyměněny oba spodní díly
schodů.

2) Po rozbalení balíku, položte schody na rovnou, měkkou a čistou podložku,
nejlépe na dva dřevěné hranolky, aby nebyl poškozen lak spodního víka

3) Přišroubujte závitové tyče k rámu schodů do připravených otvorů na 4 rozích
4) Jedna osoba vyleze na půdu. K upevnění schodů bude potřebovat klíč č.13,
4ks montážních u-profilů a 4ks M8 matek.
5) Dvě osoby zvednou schody ze spodu do stavebního otvoru a podepřou
je připravenými vzpěrami.
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6) Osoba na půdě nasadí u-profily na závitové tyče a zajistí je našroubováním matek M8
7) Matky stejnoměrně dotáhnout, tak aby se rám přitisknul ke stropu. Osoba pod schody
kontroluje mezeru mezi stropem a rámem schodů, zároveň seřizuje pravoúhlé
usazení. (detaily jsou znázorněny na zadní straně)
GM4 Objekt 118 při výšce místnosti od 250cm do 255cm
je nutné spodní díl schodů zkrátit o 5cm. Plastové krytky
na nohy žebříku po zkrácení nasaďte opět zpět.
Pokud je to nutné, je možné zkrátit nohy schodů
na potřebnou délku a opět nasadit plastové krytky.
Nastavení

Stavěcí šrouby
na výšku místnosti

Rameno

rovinnosti víka
Pokud nejsou schody usazeny přesně podle vodováhy, je
tu možnost nastavení spodního víka.
Na spodním víku jsou dva šrouby, které spojují spodní
víko se schody.
Jestliže se spodní víko přesně nezavírá, můžeme pomocí

zašroubování nebo vyšroubování šroubů spodní víko
přesně natavit.
1. Matku uvolnit včetně šroubu upevněného ke
spojovacímu plechu. Šroub doleva nebo doprava otáčet,
čímž ho vyšroubujeme nebo zašroubujeme.
Matku opět dotáhnout a upevnit šroub ke spojovacímu

plechu!
Očkový šroub

8) Osoba v místnosti může schody zatáhnutím za kroužek opat
rně otevřít. Než vstoupíte na schody,

je nutné nastavit schody na výšku místnosti, viz obrázek poz. 6.
9) Jakmile jsou schody namontované, prostory mezi rámem schodů a betonovým
popř. dřevěným stropem musí být vyplněn izolační vatou.

10) Dbejte na to, že schody smí být používány pouze jednou osobou.

Platná záruka je pouze při dodržení montážního postupu.
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