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CLASSIC RACK

FENDER RACK

FAT RACK

Gratulerer med anskaffelse av ditt nye Steadyrack stativ!
Monteringen er enkel når du følger disse enkle stegene.
Du vil trenge følgende verktøy. Målebånd, elekrisk drill, riktig type borr til underlaget (10mm) for
stativet og (8mm) for holderen til bakhjulet. Skrutrekker med stjerne og en fastnøkkel eller skralle
(14mm) for å stramme boltene.
Stativet inkluderer monteringskit for mur eller treverk. Dersom du installerer stativet på en
stålramme eller annet materiale må du supplere med riktig festemateriell. Vi anbefaler ikke å
montere på gips om du ikke treffer en stender som tåler belastingen.

• MÅL "Y" (se tegning 1)
For sykler opp til 10kg - legg til 50mm

LA OSS BEGYNNE
A Installere ditt steady rack stativ

• MÅL "Z" (se tegning 1)
For sykler over 10 kg - legg til 750mm

Det flørste steget er å markere nøyaktig hvor boltene skal være.
Det kan være dy trenger noen til å holde for dette steget.

Optimalt skal du ha mellom 25mm og 75mm klaring bra bakdekket
til gulvet når sykkelen henger i stativet. Ved denne avstanden vil det
være enklest å sette inn og ta ut syklen fra stativet.TSykler kommer i
forskjellige størrelser og dekkstørrelser varierer også så vi anbefaler å
sjekker hver enkelt sykkel får du borrer hull.

Ta stativet ut av boksen og ta av endestykkene. Opne så stativet
og legg det på gulvet.
Plasser syklen i normal oppreist possisjon og plasser den med
bakhjulet mot veggen 90 grader ut fra punktet hvor du skal
montere stativet. Se teging 1.
Påse at bakhjulet er intil veggen. Ta så stativet og plasser det under
fordekket slik det vil være når syklen henger på veggen. Få noen til
å holde syklen mens du markerer avstanden til hullene på gulvet
med en blyant. Plasser så syklen og stativet til side mens du bruker
målebånder og overfører merkene til veggen. Mål X
Du må så legge til 50-75mm for at syklen skal ha klarering fra bakken når
den henger i stativet.

Nå som du har alle målene overfører du målene til veggen hvor du
skal ha stativet og markerer hullene på veggen.
Drill så ditt første hull og bolt stativet løst fast. Bruk et vater og sør
for at det henger rett på veggen. Når stativet henger rett marker så
de andre hullene.
(Pass på at stativet ikke beveger
seg når du markerer hullene).
Fjern stativet fra veggen og borr
så de andre hullene.

Tegning 1
Overfør målene fra gulvet til veggen og legg til enten 50mm
(mål Y) eller 75mm (mål Z) for å få riktig plassering av skuene
avhengig av vekkten på syklen din. Klarering fra gulvnivå kan
variere noe uten at det har noen effekt på stativet og funksjon.

TOP SENTER HULL

DELER INKLUDERT
1 x STEADYRACK stativ
1 x Brakett til bakhjulet
2 x Ende deksler
1 x Monteringskit inkluderer:
TIL STEADYRACK:
4 x bolter,14mm
4 x plugger - for montering i mur/betong
TIL BRAKETT TIL BAKHJULET:
2 x Skruer med sterne
2 x plugger - for montering i mur/betong

For montering i treverk benytt
de medfølgende skruene. Skal
du feste i mur eller betong
benytt de medfølgende
pluggene eller suppler med
egne egnede plugger.

MÅL "Y" ELLER "Z"

Se tegning 2 for hvilke ull du
skal benytte. Stram skruene
godt, men ikke overstramm.

STEADYRACK

MÅL "X"

Monter ende dekslene.
Du er snart ferdig!

MUR/BETONG TREVERK
Tegning 2

TIPS - For enkleste mulige bruk av stativet prøv å tilpass høyden
slik at bakhjulet ikke er høyere enn 75mm over gulvet når syklen
står i stativet. Dette for at det skal være enklest mulig å sette inn
og ta ut syklen. Jo høyere stativet plasseres jo vanskligere blir
denne oprasjonen.
SPØRSMÅL- Kan jeg montere stativer i samme høyde så det ser
bra ut selv om syklene har forskjellig lengde?
SVAR - Om syklene dine er ca like lange kan du fortsatt montere
stativene i samme høyde, men ta da utgangspunkt i den legste
syklen.
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A Installere braketten for bakhjulet

Alt vi nå trenger å gjøre er å montere festet for bakhjulet.
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Diagram 2.
Benytt et vater for å markere øvrige fester om du monterer flere stativer på samme høyde
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in montere mange stativer i et borrettslag, sammeie, kontorbygning el. Da anbefaler vi deg å benytte vår "Avstandsguide
og monteringshøyde" som er laget for å passe til mange typer sykler.

Ta kontakt med din Steadyrack forkandler om du har spørsmål til montering.
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Steadyrack stativet må ikke installeres av barn.
Steadyrack stativene er ikke produsert for utenørs bruk og
anbefales kun for montering inne.
Benytt ikke Steadyrack stativet til annet enn det det er
beregnet for. Stativet må ikke belastes med mer enn 35kg.

parTs inCLuded

Når man åpner og lukker stativet pass på å ikke klem
fingrene. Dette ungås ved å holde i enden av stativet. For å
unngå skader må man aldi la armen falle ned.
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WHEEL SUPPORT BRACKET

ON OF FASTENINGS

Garantien bortfaller om man ikke følger instruksjoner for
montering og bruk.
Sjekk nettsiden eller din Steadyrack forhandler om du har
spørsmål i forhold til installasjon eller bruk. Stativene passer
de fleste standard sykler.
Merk: Bilde på esken er kun en illustrasjon.

1 X REAR WHEEL SUPPORT BRACKET

