MANUÁL X-POLE
POLE PROFESIONÁLNÍ PEVNÉ KOTVENÍ + HORNÍ
KONCOVKA
Návod k sestavení Profesionálního pevného kotvení a Horní koncovky
pro X-pole Tyče.
ŽÁDÁME O DŮKLADNÉ PŘEČTENÍ NÁVODU PŘED SAMOTNOU INSTALACÍ TYČE.
Abyste Profesionální pevné kotvení (PPK) a návazně Horní koncovku a tím i celou Tyč měli bezpečně
a stabilně ukotveny, je nezbytně nutné přečíst si následující informace a držet se uvedeného
postupu. Návod přečtete od začátku dokonce a ujistěte se, že jste mu správně porozuměli.
V případě JAKÝCHKOLIV dotazů volejte vaši technickou podporu na mobilu: +420 608 059 971 nebo emailu: obchod@tanecnityce.cz dříve, než začnete s instalací nebo používáním PPK či koncovky
koncovky.

INSTALACE HORNÍ KONCOVKY
Horní koncovka je pro napojení PPK vybavenaPojistnou podložkou
odložkou se závitem a šroubem
šroubem. Účelem
Podložky a Šroubu
roubu je zajistit, aby byla Horní koncovkapevně zajištěna v PPK Kotvení.
POZOR: Při používání Pole Away je povinné zabezpečit
pečit Horní koncovku do PPK použitím Záchytné
podložky a Šroubu. Tento proces znemožní Tyči nežádoucí odpojení od PPK při zvedání či ukládání
Tyče na strop. Toto zabezpečení není potřeba, pokud se tyč používá s běžnou Horní koncovkou,
nikoliv prodlouženou verzí pro klenutý strop. Pokud není použita Záchytná podložka je nutné využít
Bezpečnostní šroub Spodního kotvení (jeho umístění v ost. případech není nezbytné) pro maximální
stabilitu tyče.

POSTUP INSTALACE HORNÍ KONCOVKY

Obr. 1.1

Pomocí 4mm imbusového klíče (není součástí balení) odstraňte Zajišťovací šroub jak je znázorněno
na obrázku 1.1.
Pro uvolnění Šroubu přidržte tělo Horní koncovky pomocí rukavice nebo látky a otočte imbusovým
klíčem proti směru hodinových ručiček.
ručiček

Obr. 1.2

Podložky jsou dostupné
ostupné ve dvou variantách a umožňují upevnění/uvolnění Tyče v Horní koncovce:
 NX45CR-0216SAG = Běžná Podložka (Obr. 1.2. Shaft Alignment Guide)
 NX45CR-0216WSHR - Záchytná Podložka (Obr.
(
1.2. Retaining Washer)

Obr. 1.3

Jakmile byl Šroub zcela odstraněn,
odstraněn přistupte k odstranění Podložky otáčením proti směru
hodinových ručiček.. Pro usnadnění tohoto procesu použijte 6 mm imbusový klíč (není součástí
balení). Vložte imbus do horní části Podložky (Obr. 1.3) a znovu přidržte tělo, otočte p
proti směru
hodinových ručiček.

Horní koncovka je nyní připravena k instalaci.

Obr. 1.4

POZOR: Zkontrolujte, že PPK a jeho Ložisko jsou ve správné poloze. To provedete kontrolou tenké
Kruhové linky na PPK (Obr. 1.4). Pokud Kruhová linka není viditelná, otočte PPK o 180
180°, nyní by měla
být znatelná. Je nezbytně nutné aby PPK a jeho Ložisko byly správně nastaveny – tj. s viditelnou
Kruhovou linkou, což zajistí optimální výkonnost tyče.

Obr. 1.5.

Obr. 1.6

S Ložiskem otočeným směrem k podlaze a Kotvící deskou otočeným směrem ke stropu (Obr. 1.5)
uvidíte otvor ve středu Kotvící desky (Obr. 1.6). Držte Kotvení v uvedené polozeaa vložte do něj Horní
koncovku.. Když je zcela zasunuta,
zasunuta vidíte Závit Vrchní koncovky v Otvoru
tvoru Kotvící desky.
POZOR: Kotvící deska nemusí mít ve svém středu otvor. V tomto případě musíte odstranit 8 Šroubů a
jako první nainstalovat Podložku z vrchu Kotvení (Obr. 1.7) a spojit ji tímto procesem s Vrchní
koncovkou skrz Kotvení a až poté opět spojit Kotvící desku s Kotvením pomocí Šroubů (Obr. 1.8)
1.8).

Obr. 1.7

Obr. 1.8

5. Jakmile je „Vrchní koncovka“ umístěna v otvoru „Kotvení“, zajistěte pevné spojení obou částí
„Podložkou“ pomocí 6mm imbusového klíče a utáhněte ve směru hodinových ručiček. Po instalaci
„Podložky“ přistupte k upevnění „Šroubu“ do „Vrchní koncovky“ pomocíí 6mm imbusového klíče a
utáhněte po směru hodinových ručiček.

UPOZORNĚNÍ: POKUD INSTALUJETE KOTVENÍ PRO KLENUTÝ STROP, UJISTĚTE SE, ŽE VÝŘEZ VE TVARU
„U“ MÍŘÍ SPRÁVNÝM SMĚREM DLE VAŠICH POTŘEB.

VEŠKERÁ INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA JSOU KE STAŽENÍ ZDE:
https://www.tanecnityce.cz/vse-o-nakupu/videa-a-manualy/
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ S INSTALACÍ NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT TÝM
EUROPOLES: OBCHOD@TANECNITYCE.CZ / +420 608 059 971

