Montážní návod stropního
sušáku Sheila-Maid
Součástí balení jsou následující komponenty:

4 nebo 6 borovicových lamel sušených v peci
2 litinové zakončení se 4 nebo 6 otvory pro lamely
1 jednoduchá a 1 dvojitá kladka
1 x 10 m bavlněné šňůry
1 příchytka ke zdi se šrouby
Pro montáž budete potřebovat vrtačku, šroubovák, kladivo, metr, tužku.
Kam umístit stropní sušák Sheila Maid? Výrobce doporučuje montáž do stropních dřevěných trámů
či nosníků. Montáž sušáku je ovšem možná také do betonových či jiných stropních konstrukcí. Zde
je ovšem nutné použít vhodný fixační materiál jako jsou hmoždinky - není součástí balení.
(Montážní návod popisuje montáž do dřevěné konstrukce)
Jakmile se rozhodnete do které místnosti budete sušák instalovat, vyberte vhodné trámy, nebo
nosníky. Je důležité zkontrolovat, že sušák nebude představovat překážku v průchodu. Pokud je
plně vytažen, vzdálenost od stropu je cca 30cm.

Vhodné místo pro uchycení do dřevěných trámů zjistěte poklepem. Dřevo by mělo vydávat pevný
zvuk - NE dutý.
Tužkou si vyznačte místo, které situujte do středu trámu. Vzdálenosti mezi jednoduchou a dvojitou
kladkou jsou doporučeny níže dle délky lamel.
Obecně lze však říci, že vzdálenost mezi koncem lamely a litinovým zakončení je 10 cm. Dále je
nutné dodržet, aby upevňovací poloha příchytky byla kolmá k dvojité kladce a nedocházelo tak ke
křížení lana. Příchytka musí být připevněna k pevné betonové nebo dřevěné konstrukci.
Nyní si vyznačte upevňovací body kladek do stropu vzdálenosti jsou závislé na rozměrech
zakoupeného sušáku.
Pro 42”(107 cm) Sheila Maid potřebujete rozteč 92 cm.
Pro 57”(145 cm) Sheila Maid potřebujete rozteč 125 cm

Pro 72”(183 cm) Sheila Maid potřebujete rozteč 142 cm.
Pro 84”(213 cm) Sheila Maid potřebujete rozteč 152 cm.
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Rozteče kladek se mohou lišit v závislosti na
polohách trámů.

Nyní vyvrtejte otvory vrtákem o průměru 4mm a zašroubujte šrouby kladky po celé délce závitu, poté se ujistěte že jsou šrouby pevně ukotveny. V případě, že jde šroub těžko
utáhnout nepatrně zvětšete otvory. Kladku neutahujte silou, mohlo by dojít k namáhání
závitů.
Jednoduchou kladku připevněte na vzdálenější bod od zdi, který jste si vyznačili.
Položte konce litinových zakončení na podlahu a do určených otvorů vsuňte dřevěné lamely
tak, aby přečnívaly cca o 10cm z každé strany.
Rozmotejte šňůru a provlečte jeden konec nejprve přes jednoduchou kladku a poté přes dvojitou, jak je znázorněno na obrázku (A). Pamatujte, že smyčka šňůry bude vyčnívat dolů z
dvojité kladky směrem k nástěnné příchytce.
Oba konce šňůry spus te na podlahu. Každý konce šňůry pevně přivažte k očku, které je v
horní části litinového zakončení, jak je znázorněno na obrázku (B).
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Umístěte příchytku svisle na požadované místo ke zdi.
Je nutné zvolit pevnou konstrukci. Vytáhněte smyčku šňůry z dvojité kladky a
opatrně zevedněte sestavu sušáku do horní polohy (ke stropu). Přidržte provaz
u zdi, abyste určili vhodné umístění příchytky. Pomocí tužky si vyznačte na zeď
body, vyvrtejte otvory, vložte hmoždinky a následně přimontujte příchytku.
Ujistěte se, že je příchytka bezpečně ukotvena ke zdi.

Doporučujeme, vytvořit na smyčce šňůry, která vychází z dvojité kladky uzel, jak je
znázorněno na obrázku (C).
Místo uvázání uzlu by mělo být takové, aby vytvořenou smyčku bylo možné zavěsit na příchytku v pozici, kdy bude sušák spuštěn v pohodlné poloze na rozložení oblečení.
Pravidelně kontrolujte upevnění kladek u stropu, stav šňůry a polohy lamel. Pokud budete
mít jakékoliv pochybnosti s montáží, neváhejte nás kontaktovat pro více informací. Výrobce ani distributor nenese žádnou odpovědnost za škody vniklé při montáži stropního sušáku.
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