
2.   Aby przyciąć szynę usuń wpierw górną część 
        prowadnicy zębatkowej. 
 
           Zauważ, że prowadnica ta jest o 
           150mm krótsza niż szyna.

1.           

     Schody należy zmierzyć od noska górnego schodka do podłogi na dole,   
     w linii prostej. Metalowa miarka powinna leżeć na krawędzi każdego stopnia. 
     Zanotuj ten pomiar, a następnie dodaj do niego 200mm (naddatek). 
     W ten sposób uzyskasz całkowitą długość szyny.
   
                                      Długość toru           Naddatek           Wymagana długość szyny
        Przykład:         375cm       +      200mm       =          395cm

Instrukcja skracania szyny 

Aby przyciąć szynę do wymaganej długości postępuj następująco:

     ZANIM ZACZNISZ CIĄĆ I WIERCIĆ, UPEWNIJ SIĘ, ŻE JESTEŚ 
     WYPOSAŻONY W ODPOWIEDNIĄ ODZIEŻ OCHRONNĄ.

 Wszystkie pomi-
ary szyny powinny 
być wykonane na 
spodniej części 
szyny (strona 
przeciwna do 
mechanizmu 
zębatkowego), 
ponieważ jest 
to strona, która 
będzie spoczywać 
na schodach.
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Wszelkie cięcia 
muszą być 
wykonane na 
górnym odcinku 
szyny.

NIE TNIJ na złączu, 
ponieważ w tym 
miejscu dwie 
części szyny są 
precyzyjnie 
przycięte, aby 
idealnie  do siebie 
pasowały.

Zmierz wpierw schody
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3.   Usuń górną stację ładowania     
        umiejscowioną na szynie. 

200mm



6.   Przytnij szynę na 
        pożądaną długość, 
        używając piłki do 
        metalu o 
        szerokim ostrzu, 
        bądź piły 
        tarczowej.
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5.   Przeciągnij 
        kabel 
        tymczasowo 
        do dolnego 
        końca szyny, 
        aby uniknąć 
        uszkodzenia 
        podczas cięcia.

7.   Górny ogranicznik 
        (przymocowany 
        śrubami do górnej 
        powierzchni szyny,
        blisko jej górnego 
        końca) musi 
        również zostać 
        usunięty. 

        

4.   Odłącz brązowy i 
        niebieski kabelek 
        na spodniej 
        stronie stacji 
        ładowania.      

�

8.   Górna część prowadnicy 
        zębatkowej musi zostać ponownie 
        zainstalowana. Należy ją tak skrócić, 
        aby była dłuższa od szyny o 150mm. 
        Ze względów bezpieczeństwa należy 
        zachować tą różnicę długości.  

Skracając prowadnicę 
zachowaj jeden wolny
“stopień”dla instalacji 
zderzaka krańcowego.

9.   Przyśrubuj ponownie prowadnicę 
        zębatkową korzystając z pozostałych 
        otworów. 

Zamocowanie prowadnicy 
zębatkowej

10. Przyśrubuj z powrotem zderzak 
        krańcowy mocując prowadnicę 
        w pozycji gotowej do wiercenia.

Sprawdź jeszcze raz, 
czy kabel nie zostanie 
uszkodzony.

11. Nawierć 
        otwór 
        przez środek 
        prowadnicy w 
        odległości 2-3 
        ząbków od 
        zderzaka. 
        Skorzystaj z 
        5mm wiertła.

150mm
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12. Korzystając 
        z 8mm 
        wiertła wywierć 
        pod kątem otwór, 
        powiększ otwór 
        pod kątem, tak 
        aby główka 
        śruby łatwo 
        weszła. 

13. Przyśrubuj teraz prowadnicę. 

Uwaga! Główka śruby powinna 
sprawnie wejść w prowadnicę. 
W przeciwnym razie 
prowadnica nie będzie chodzić 
gładko, a może nawet 
spowodować uszkodzenia. Jeśli 
śruba wciąż wystaje, zmień wielkość 
otworu, aż będzie pasować. 

16. Nawierć dwa 3mm otwory dla
        śrub mocujących oraz jeden 
        13mm otwór pomiędzy tymi 
        otworami. 

        

15. Stacja ładowania 
        powinna zostać tak 
        zamontowana, aby 
        jej górna krawędź 
        znajdowała się 
        120mm poniżej 
        przecięcia 
        (Wykorzystaj 
        ją jako 
        szablon). 

Zamocowanie stacji ładowania14. Usuń zderzak, aby 
        zamonotować wagonik 
        na szynie. 

(3mm)    (13mm)  (3mm)

Wywierć 10mm otwór u 
spodu szyny w odległości 
65mm od górnego końca 
szyny. 

Przycinając szynę do 
wymaganej długości możesz
już nie mieć kabla 
transformatora u spodu szyny. 
W tym przypadku wywierć 
otwór dla kabla ponownie i 
włóż uszczelkę. 

16a. JEŚLI WYMAGANE 

65mm

3mm 13mm 3mm

120mm



21. Wykorzystaj górny ogranicznik jako szablon 
        i zaznacz punkt w odległości 90mm od 
        górnego końca szyny. 

        Następnie zaznacz drugi otwór w odległości 
        38mm od pierwszego. Oznacz te miejsca 
        wiercąc małe otwory 3mm wiertłem. 

20.  Umocuj stację ładowania 
         dwiema śrubami, a                   
         pozostały kabel włóż 
         do szyny. 

18.  Przymocuj brązowy kabelek 
         do górnego paska na punkcie          
         ładowania, a niebieski do 
         dolnego. 

19.  Upewnij się, że żadna z metalowych 
         części stacji ładowania wraz z 
         okablowaniem (oprócz śrub 
         mocujących), nie 
         dotykają szyny. 
         Skorzystaj z taśmy 
         zolującej.
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Zamocowanie górnego ogranicznika oraz zderzaka krańcowego

17.  Przeciągnij kabel szyny                   
         przez 13mm otwór. 

        

22. Szyna może teraz zostać 
        złożona i przymocowana do 
        schodów. Po zainstalowaniu 
        szyny nałóż wagonik. Zjedź 
        nim w dół na tyle, aby 
        swobodnie zainstalować 
        zderzak krańcowy oraz 
        ogranicznik.  

23. Przyśrubuj zderzak krańcowy 
        oraz ogranicznik.  

90mm

38mm

3mm


