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Zanim zaczniesz pracę

• Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące konserwacji oraz bezpiecznego użytkowania 
systemu.

• Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu, by w razie konieczności móc ją przekazać razem z systemem innym użytkownikom.
• Przed pierwszym korzystaniem z systemu sprawdź, czy elementy znajdujące się w opakowaniu pasują do specyfikacji wskazanej na 

opakowaniu lub niniejszej instrukcji.
• Do pomocy przy pracach montażowych zaproś asystenta. Pamiętaj, że prace na wysokościach wymagają odpowiednich uprawnień 

- w razie wątpliwości skorzystaj z wiedzy lub usług ekspertów z zakresu wykańczania wnętrz. W żadnym wypadku nie wykonuj prac 
samodzielnie!

• W razie konieczności demontażu systemu nie wykorzystuj tych samych kołków do ponownego montażu.

Zasady bezpieczeństwa

1. Przed przystąpieniem do prac montażowych upewnij się, czy podłoże (sufit) na którym będzie mocowany system jest do tego 
odpowiednie. W żadnym wypadku nie mocuj systemu do płyt karton-gips, OSB itp. System powinien być zamocowany bezpośrednio do 
stropu.

2. Podczas montażu wykorzystaj odpowiednie kołki do danego podłoża - w razie wątpliwości skorzystaj z wiedzy lub usług ekspertów z 
zakresu wykańczania wnętrz.

3. Podczas montażu zadbaj o odpowiednie wypoziomowanie systemu.
4. Maksymalny udźwig dla pojedyńczego pantografu wynosi 15kg. Aby uzyskać odpowiednią sztywność i nośność systemu stosuj się do 

zaleceń podanych w dalszej części instrukcji.
5. W razie problemów z montażem skontaktuj się ze sprzedawcą.
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Zawartość zestawu

Szyny podwójne i pojedyncze
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Zawartość zestawu

Uchwyt sufitowy (płytka) Zakończenie szyny śruba Zakończenie szyny klamra
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Zawartość zestawu

Pantograf 40-200cm Wózek podwójny Wózek pojedynczy
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Zawartość zestawu

Wózek kablowy Linka zabezpieczająca Klucz do regulacji naciągu
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Zawartość zestawu

System 3010 3020 3030 3050

Szyna pojedyncza 3m 2 sztuki

Szyna podwójna 3m 1 sztuka 2 sztuki

Zakończenie szyny klamra 2 sztuki 4 sztuki

Zakończenie szyny śruba 4 sztuki

Uchwyt sufitowy (płytka) 6 sztuk

Pantograf 40-200cm 1 sztuka 2 sztuki 3 sztuki 4 sztuki

Wózek podwójny 2 sztuki 4 sztuki

Wózek pojedynczy 1 sztuka 2 sztuki 3 sztuki 4 sztuki

Wózek kablowy 1 komplet (3 sztuki) 2 komplety (6 sztuk) 3 komplety (9 sztuk) 4 komplety (12 sztuk)

Linka zabezpieczająca 1 sztuka 2 sztuki 3 sztuki 4 sztuki

Klucz do regulacji naciągu 
pantografu

1 sztuka
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Montaż zestawu

Przygotowanie do pracy

System zawieszenia oświetlenia wymaga odpowiednio 
przygotowanego sufitu:

1.  Zwróć uwagę czy strop do którego zamierzasz zamonto-
wać system jest równy - najlepiej za pomocy łaty budowla-
nej lub poziomicy laserowej.

2. Wysokość pomieszczenia nie powinna być wyższa niż 
3.5m. Pantografy dostępne w zestawie mają maksymalny 
zasięg 2m co daje optymalny zapas około 1,5m nad ziemią 
do ewentualnej wymiany lamp lub zmiany nastaw. 

W przypadku pomieszczeń, które są wyższe niż 3,5m lub ich strop jest nierówny, bądź posiada przeszkody konstrukcyjne 
sugerujemy zakup specjalnych dystansów do montażu szyn. 

max 3,5m
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Montaż zestawu

Przygotowanie otworów montażowych w suficie

1. Za pomocą poziomicy laserowej lub innych narzędzi 
wyznacz miejsce na suficie, gdzie zostaną zamocowane 
uchwyty do szyn sufitowych. Odległość między uchwytami 
nie powinna być większa niż 1m, a rozstaw między szynami 
powinien wynosić około 2m.

2. Wykorzystaj uchwyt jako wzór do wykonania otworów 
montażowych. Wykonaj po dwa odwierty dla każdego 
uchwytu (otwory są ułożone diagonalnie). 

3. Do przygotowanych otworów wetknij kołki rozporowe.

Montaż uchwytów należy przeprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi. Wyposaż się w odpowiednie wiertło, kotwy 
oraz wiertarkę lub młotowiertarkę. Praca na wysokości wymaga uprawnień i zabezpieczenia przed upadkiem.

max 1m
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Montaż zestawu

Montaż szyn pojedyńczych (sufitowych) z uchwytami

1. Przygotuj płytki montażowe (uchwyty). Poluzuj śruby na uchwytach za pomocą klu-
cza 10 w taki sposób, aby móc swobodnie odchylić elementy zacisku do szyny.

2 Nałóż płytki na szynę pojedyńczą. Strona szyny, która ma być zwrócona ku sufitowi 
ma być płaska - tylko w taki sposób poprawnie spasujesz uchwyt z szyną.

3. Rozmieść płytki wzdłuż szyn zgodnie z otworami wywierconymi w suficie (odległo-
ści muszą się zgadzać).
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Montaż zestawu

Montaż szyn pojedyńczych (sufitowych) z uchwytami

4. Skręć śruby kluczem na zaciskach w uchwycie. Zaciski chwy-
tające szynę muszą być równo ułożone, aby otwory montażowe 
do sufitu były ze sobą spasowane.
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Montaż zestawu

Montaż szyn pojedyńczych (sufitowych) z uchwytami

5. Przyłóż całą szynę z założonymi płytkami do miejsca montażu.

6. Wkręć śrubę od kołka (uprzednio wbitego w otwór w stropie) 
przez otwory montażowe. Pamiętaj, że śruba musi przejść przez 
otwór w płytce i zacisku.

6. Ponów czynność z każdą płytką i upewnij się, czy wszystkie 
śruby zostały odpowiednio dociągnięte.

7. Rozstaw między szynami pojedyńczymi zamocowanymi do 
sufitu powinien wynościć około 2m.
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Montaż zestawu

Montaż szyn podwójnych

1. Przygotuj wózki podwójne - będą one ruchomym łącznikiem między szyną pojedyńczą i 
podwójną. Wsuń po dwa wózki pojedyńcze na szynę podwójną. 

2. Ustaw wózki w rozstawie takim samym jak ułożone są szyny pojedyńcze względem sie-
bie. 

3. Przekręć górną część wózka, tak by była ustawiona w poprzek długości szyny podwójnej.

4. Podnieś szynę podwójną, a następnie wsuń górne części wózków podwójnych w szyny 
zamocowane na suficie (poproś o pomoc drugą osobę).
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Montaż zestawu

Montaż szyn podwójnych

5. Zabezpiecz szyny pojedyńcze za pomocą dedykowanych śrub. W ten sposób szyny po-
dwójne poruszające się po szynie zamocowanej do sufitu zostaną zabezpieczone przed 
wysunięciem.
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Montaż zestawu

Montaż wózka pojedyńczego

1. Wsuń wózek pojedyńczy na szynę podwójną (dolny płaskownik szyny).

2. Następnie w taki sam sposób wsuń wózki kablowe, które będą miały za zada-
nie utrzymać przewód zasilajacy nad sceną.

3. Ponów czynność z pozostałymi wózkami pojedyńczymi (o ile w zestawie jest 
ich więcej). Pamiętaj, że na jedną szynę podwójną możesz zamontować maksy-
malnie dwa pantografy.

4. Zabezpiecz końcówki szyny lub szyn podwójnych za pomocą dedykowanych 
klamer skręcanych śrubami.
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Montaż zestawu

Mocowanie pantografów na wózkach

1. Spasuj gniazdo 16mm w pantografie z trzpieniem na wózku pojedyńczym. 
Aby wsunąć do końca pantograf, wciśnij blokadę obok śruby zaciskającej.

2. Skręć śrubę zaciskającą na trzpieniu wózka pojedyńczego.



18

Montaż zestawu

3. Aby wyregulować siłę naciągu pantografu (to z jaką siłą trzeba go opuszczać 
w dół) użyj dedykowanego klucza.

4. Wetknij go w jeden z otworów znajdujących sie na bębnie z linką naciągającą 
pantograf, a następnie ruchem od siebie albo do siebie ustaw siłę naciągu.
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Obsługa systemu

Montaż lampy na pantografie

1. Zapleć dodaną do zestawu linkę na rozpórce pod trzpieniem na pantografie, a 
następnie przewlecz ją przez oczko koło śruby zaciskowej.
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Obsługa systemu

2. Następnie zamontuj lampę błyskową lub inne akcesorium wyposażone w gniaz-
do 16mm. Procedura montażu jest ta sama jak w przypadku montażu pantografu 
do wózka.

3. Poprowadź linkę przez szczeliny w uchwycie lampy lub innego akcesorium, tak 
aby zabezpieczyć urządzenie przed ewentualnym wypadnięciem z pantografu.
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Obsługa systemu

4. Pętle linki, która została opleciona przez lampę i pantograf złap karabiń-
czykiem z drugiego jej końca.
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Obsługa systemu

Operowanie pantografami i szynami.

Do swobodnego operowania pantografami i szynami służy dedykowany drążek teleskopowy doda-
wany do każdego zestawu. 

1. Aby zmienić pozycję lampy zawieszonej na pantografie zaczep hak na klamrze (hamulcu) wózka. 
Aby swobodnie zmieniać położenie pantografa z lampą, pociągnij hamulec wózka w dół i przesuwaj 
nim w lewo lub prawo.
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Obsługa systemu

2. Aby zmienić wysokość lampy zaczep hak na rozpórce pantografu znajdującej się tuż nad trzpieniem 
do mocowania lamp.



Importer: 
Freepers Spółka Cywilna

90-203 Łódź
Pomorska 41

tel. 42 329 41 77
email: sklep@fripers.pl

www.fripers.pl
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