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BOXLIFT-NOSTIN
Maksiminostokapasiteetti 45 kg

Turvallisuushuomautus: Noudata käyttöohjeita tarkasti varmistaaksesi, että asennat tuotteen oikein. 
Maahantuoja ei vastaa virheellisestä asennuksesta johtuvista omaisuus- tai henkilövahingoista. 

ASENNUSOHJEET
-  Älä koskaan asenna nostinta lähelle valaisimia tai pistorasioita.
-  Älä koskaan kuormita nostinta liikaa. 
-  Älä koskaan nosta henkilöitä tai esineitä, jotka voivat epätasaisen kuorman takia aiheuttaa vaaratilanteen. 
-  Älä asenna nostinta alueelle, jossa on paljon ihmisiä/liikennettä. 
- Älä koskaan ylitä nostimen suurinta sallittua nostokapasiteettia 45 kg.

ASENNUKSESSA TARVITTAVAT TYÖKALUT (eivät sisälly pakkaukseen):
Pora Ø 10mm, ristipääruuvitaltta, 2 x 17 mm jakoavain, mittanauha

MUKANA TULEVAT OSAT
-  2 nylon-kiinnityshihnaa
-  2 metallista kiinnityslevyä
-  2 nostinosaa
-  4 pulttia + mutteria
-  2 vetopyörää koukuilla
-  2 puuruuvia
-  4   betoniruuvia
-  1 köysi
-  1 köysipidike

NOSTINTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ KATTOKOTELOIDEN, POLKUPYÖRIEN TAI TIKKAIDEN NOSTAMISEEN KIINNI-
TYSHIHNOJEN AVULLA TAI ILMAN.
Metalliset kiinnikelevyt on kiinnitettävä kattoon tai puupalkkiin. Nostimen voi halutessaan asentaa myös lautaan, 
joka kiinnitetään sisäkaton kannakkeisiin. Käytä katon materiaaliin soveltuvia ruuveja (puu/betoni). Jos katto on 
tehty tiilestä/kipsilevystä tms., hanki tarkoitukseen sopivat ruuvit. 
Vetopyörien etäisyys toisistaan määräytyy nostettavan esineen mukaisesti.
Esimerkkejä:
-  Kattokotelo, pituus 220 cm, suositeltu etäisyys 180 cm.
-  Tikkaat, pituus 300 cm, suositeltu etäisyys 240 cm.

KIINNITYSOHJE:
1.  Kun vetopyörien välinen etäisyys on määritetty, kiinnitä 2 metallista kiinnityslevyä kattoon sopivia ruuve-
 ja käyttäen (kuva 1). 
2. Pujota köyden toinen pää koukun ”A”, nostimen vetopyörän ”B”, koukulla varustetun pyörän ”D” ja nos- 
 tinosassa olevan reiän läpi ja kiinnitä umpisolmulla. Pujota sitten köyden toinen pää koukun ”A”, nosti- 
 men vetopyörän ”B”, toisen nostinosan vetopyörän ”C” sekä koukkupyörän ”E” ja nostinosassa olevan  
 reiän läpi ja kiinnitä umpisolmulla (kuva 2).
3. Kiinnitä nostinosat kattoon aikaisemmin kiinnitettyihin metallisiin asennuslaattoihin (kuva 3). Kohdista  
 laattojen reiät nostimissa olevien reikien kanssa, kiinnitä ne pulteilla ja muttereilla.
4.  Asenna köysipidike seinään puupalkin, vaarnaruuvin ja kahden puuruuvin avulla tai käyttämällä betoni- 
 ruuveja (kuva 4). 
 ÄLÄ leikkaa yli jäävää köyttä pois, vaan kierrä se seinään asettamasi pidikkeen ympärille.

KUORMAN LASKEMINEN ALAS
Vedä köyttä vetopyörään päin pitäen sitä samalla kireällä. Päästä köyttä ulos hitaasti ja laske kuorma alas. Jos 
päästät köyden liian nopeasti, köyden lukitusmekanismi aktivoituu ja estää näin kuormaa putoamasta. Kun 
kuorma on alhaalla, irrota se koukuista. Nosta koukut takaisin ylös kattoon ja kierrä köysi pidikkeen ympärille. 


