Vejledning
Fig. 1
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1: For at justere foden på cykelholderen til korrekt position skubbes den leddelte samling (1) som er
monteret på den lodrette stang (A) nedad, indtil den ikke kan trykkes længere ned. Fastgør
samlingen. Fødderne kan monteres med mindre spredning, dog vil dette påvirke stabiliteten og
begrænse muligheden for at justere indstillinger.
2: Fødderne (2) trykkes nedad til en vandret position. Sørg for at stativet placeres på en solid og
jævn overflade.
3: Indsæt teleskopstangen (B) i den lodrette stang (A) før du monterer cykelholderen (C) på
teleskopstangen.
4: Fastgør værktøjshylden (D) på den lodrette stang (A) og placer den i den ønskede højde.
Yderligere stabilitet
Fødderne på arbejdsstativet kan evt. fastgøres til gulvet for at opnå bedre stabilitet.
Hjul stabilisatoren (E) monteres på forhjulet og på rammen af stativet.
Montering af cyklen
Instruktion



Sørg for ikke at overskride mærket for maksimum udvidelse af teleskopstangen (B)
Sørg altid for at cykelholderen (C) ikke er monteret længere ude end der er vist på fig.1.
Cyklen må aldrig blive monteret i en position der er længere ude end fødderne på stativet, da
stativet så kan vælte.

For at undgå belastning på cykelholderen og risiko for at stativet vælter, bør du vælge placeringen
af cykelholderen sådan at cyklen får den bedst mulige balance, se fig. 2 og 3

Juster vinklen på cykelholderen inden cyklen monteres og sørg for at alle låsebolte og skruer er
spændt. Skal stativet justeres efter montering af cyklen, anbefales det at man er 2 personer.
For at stabilisere forhjulet, kan man montere hjul stabilisatoren (E) mellem styret og den
teleskopiske stang (B) se fig. 4

Værktøjsbeholder
Værktøjsbakken er magnetisk, for at holde på smådele og værktøj

Vedligeholdelse og opbevaring
Vask stativet med varmt vand og PH neutral sæbe. Tør altid den rene overflade med en tør klud.
Undgå at bruge stærke kemikalier (f.eks. opløsningsmidler). Opbevar stativet i et tørt og ventileret
rum.

Vigtigt!
Læs altid instruktionen inden stativet tages i brug, og gem denne instruktion til senere brug.

Teknisk data
Maximum belastning: 30 kg
Passer til cykelstel i størrelsen 25mm til 45 mm

Tilsigtet brug
Dette stativ er designet til privat brug.

Sikkerheds tips










Læs altid vejledningen inden stativet tages i brug og følg samlevejledningen punkt for
punkt.
ADVARSEL! Sørg altid for ikke at overskride maksimal vægten på 30 kg. Overskrides
denne vægt er der risiko for at stativet tager skade, og at en ulykke kan opstå.
Kontroller at alle dele på stativet er intakte og fastspændte.
Vær sikker på at skruer der forbinder den øverste stang altid er spændt.
ADVARSEL! Placer altid stativet på en solid og jævn overflade, for at undgå stativet
vælter.
ADVARSEL! Forsøg ikke at køre på cyklen når den er monteret i stativet.
Undgå skade! For at undgå skade på cyklen, spænd ikke cykelholder klemmen omkring
kabler og ledninger.
Når du bruger stativet til carbon- eller tynde aluminiumsstel, så pas på du ikke overspænder
holderen, så stellet tager skade.
Sørg for at
samlingsstykket
spændes således
at de to plastdele
har kontakt

ADVARSEL!
Uhensigtsmæssigt brug kan gøre skade på personer eller ting.

INDHOLD:
1X unbrakonøgle
1X monterings stang (A)
1X teleskopstang (B)
1X cykelholder (C)
1X værktøjs hylde (D)
1X forhjul stabilisator (E)
1X manual

