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DOMÁCÍ NAKLÁPĚCÍ  
TRÉNINKOVÁ STĚNA
Vítáme Vás ve světě domácího tréninku. Děkujeme za nákup domácí tréninkové stěny TR POWER.
Více než 15 let zkušeností se stavěním lezeckých stěn jsme zužitkovali na minimálním prostoru. Díky nosné 
konstrukci připevněné na zeď Vám stěna nebude překážet, veškeré technické řešení je skryto v zadním rámu. 

Doufáme, že Vám stěna bude skvěle sloužit a Vaše výkonnost bude díky TR-POWER stoupat. 

• Před montáží si ověřte, že zeď, ke které bude připevněna, je dostatečně pevná pro ukotvení lezecké stěny. 
• Tato boulderingová stěna je určena k použití vždy pouze pro jednu osobu.
• Kromě komerčních lezeckých chytů nepřipevňujte nic jiného, co by mohlo potenciálně poškodit celistvost 

lezecké stěny nebo zeď, ke které je připevněna (např. dětská houpačka).
• Nedoporučujeme použití velkých lezeckých struktur, zejména kvůli jejich vysoké hmotnosti.
• Tato boulderingová stěna není určena ke kombinaci s jistícími body (tedy lezení s lanem). Tato lezecká 

stěna (a pravděpodobně ani zeď, ke které je připevněna) nejsou určeny k zachycení pádu lezce.
• Doporučujeme použití dopadové plochy s následujícími vlastnostmi: 

– žádná překážka (2 m dopředu a 1,5 do stran), která by mohla lezce při pádu zranit, zejména při 
provádění dynamických pohybů, 
– rozměry dopadové plochy:

• TR-Walls nenese odpovědnost za nevhodné použití boulderingové stěny.

Bezpečnost je pro nás důležitým pilířem. 
Přečtěte si prosím bezpečnostní upozornění níže:
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Až 266 chytů

Silná konstrukce pro 
náročný domácí trénink.

Možnost instalace
navijáku na levé nebo 
pravé straně lezecké stěny.

Možnost instalace
navijáku na levé nebo 
pravé straně lezecké stěny.

Úhlově nstavitelná stěna 
od 10 do 40° převisu

Bezpečnostní maximální doraz.

Lezecká plocha:2,46 x 2,43 m (~6 m²)

Kvalitní lezecká plocha 
z 18mm překližky

Madlo na celé horní hraně 
(dvě vrstvy překližky 

s  pohodlným zaoblením).

Boční hrany překližkových panelů 
lze použít jako lezecké chyty.

ÚVOD | HLAVNÍ RYSY A ROZMĚRY
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ÚVOD | CO BUDE POTŘEBA?

Základní zkušenosti s montážními pracemi 
a chuť hrát si se stavebnicí.

Dále:
• Vrtačka s příklepem
• Vidiové vrtáky
• Chemické kotvy nebo svorníky s roznášecími 

plotnami (dle typu kotvení lze dokoupit na 
našem E-shopu)

• Akušroubovák
• Bity TORX – sada
• Křížové bity PZ2 – sada
• Stranové klíče – sada
• Imbusové klíče – sada
• GOLA nebo trubkové klíče – sada
• Svinovací metr
• Vodováha
• Úhelník
• Kolečko – nejlépe bantamové

   Důležité upozornění: 

• Pokud si nejste jisti, zda je zeď, ke které se 
chcete kotvit dostatečně nosná, obraťte se 
na nás nebo na statika.

• Při jakýchkoliv pochybnostech v průběhu 
montáže se obraťte na nás. Rádi Vám 
poradíme.
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KOMPONENTY |  DŘEVĚNÉ PRVKY

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/


8

KOMPONENTY |  KLADKOVÝ SYSTÉM

KOMPONENTY |  OCELOVÉ PRVKY

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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KOMPONENTY |  SPOJOVACÍ MATERIÁL

DIN 912 (dxL)

Vrut konstrukční 6x50/60/80, 
talířová hl.; TX30

Vrut pro tesařské kování 
4,8x45; TX20

Vrut konstrukční 6x50/60,  
zapuštěná hl.; TX30

DIN 985 (d)DIN 125/440 d1(xd2xs)

KOMPONENTY |  PŘEKLIŽKOVÉ PANELY

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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BOVA Rohovník BV/R 03-40 (Typ 180) Úhelník 90° Typ3 120x40x60x3 (HxBxLxS)

SPOJOVACÍ MATERIÁL ks
Matice pojist. p8 M10, DIN 985 9
Matice pojist. p8 M8, DIN 985 30 30
Podložka plochá 10,5x20x2, DIN 125 2
Podložka plochá 8,4x16x1,6, DIN 125 34
Podložka pro dř.kons 11x33x3, DIN 440 10
Podložka pro dř.kons 9x27x2,5, DIN 440 22
Rohovník BOVA BV/R 03-40 (Typ 180) 4
Šroub M8x120, pev. 8.8, imbus válcová hlava, DIN 912 28
Šroub M8x25, pev. 8.8, imbus válcová hlava, DIN 912 4
Šroub M10x140, pev. 8.8, imbus válcová hlava, DIN 912 1
Šroub ovládací PVC M8 4
Úhelník 90° Typ3 120x40x60x3,0 4
Vrut konstrukční 6,0x60 TX30, talířová hlava 16
Vrut konstrukční 8,0x80 TX40, talířová hlava 4
Vrut pro tesařské kování 4,8x45 PHH TX20, závit celý 56
Vrut VBU-PRO 6,0x50 TX30, zapuštěná hlava 36
Vrut VBU-PRO 6,0x60 TX30, zapuštěná hlava 46

KOMPONENTY  | SPOJOVACÍ MATERIÁL

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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MONTÁŽNÍ KROKY

1, 2, 3, 4  Zadní dřevěný rám ........................................ 12–14

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Přední dřevěný rám ...................................... 15–18

12, 13, 14, 15, 16 Kladkový systém ..........................................19–22

17, 18 Boční výztuž ..................................................22–23

19, 20, 21, 22,  

23, 24, 25, 26, 27 Překližkové panely........................................24–27

28, 29, 30, 31, 32 Zajištění maximálního dorazu .....................28–29
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MONTÁŽNÍ KROKY  |  ZADNÍ DŘEVĚNÝ RÁM

Umístěte prvky 1, 2, 3 a 4 na podlahu a spojte je, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Ověřte, zda jsou 
konce dřevěných trámů zarovnány a zda je rám čtvercový. Pro kontrolu pravoúhlosti musí být vzdálenost 
měřená od protilehlých rohů rámu stejná.

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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MONTÁŽNÍ KROKY |  ZADNÍ DŘEVĚNÝ RÁM

Každý roh rámu je zajištěn pomocí ocelového rohovníku BV/R 03-40 plus osmi vruty pro tesařské kování 
4,8x45 (červené tečky níže).

Umístěte zadní rám ke zdi a ujistěte se, že je vodorovný. Poté pokračujte k ukotvení zadního rámu ke stěně 
pomocí šesti předvrtaných otvorů na prvcích 2, 3 a 4 (zakroužkovány na následujícím obrázku). V závislosti na 
typu zdi, kde bude kotvení, je třeba provést různé postupy a použít další nástroje. V případě pochybností se 
poraďte s odborníkem.

Při kotvení například do betonové zdi lze postupovat takto:

a. Prostrčte šroub M10 skrz každý předvrtaný otvor a zaťukejte do něho kladivem, abyste označili jeho 
umístění na zdi. Poté sejměte zadní rám a vyvrtejte otvory (12 mm a hloubka cca. 120 mm). Dávejte pozor, 
abyste vrtali kolmo ke zdi!
b. Očistěte otvory, abyste odstranili veškeré nečistoty, a do každého otvoru naneste chemické lepidlo a 
umístěte tyč se závitem M10 (min. 100 mm tyče uvnitř stěny a 95 mm venku). Tyče musí být přilepeny kolmo 
ke zdi! Pokud jde o aplikaci a dobu schnutí lepidla, postupujte podle pokynů produktu, který jste si vybrali.
c. Jakmile lepidlo úplně zaschne, přiložte dřevěný rám zpět na své místo a zajistěte jej pomocí podložek DIN 
440 (11x33x3) a samojistných matic DIN 985 M10.

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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MONTÁŽNÍ KROKY  |  ZADNÍ DŘEVĚNÝ RÁM

Připevněte prvky „a“, „b“ a „c“ k zadnímu rámu pomocí předvrtaných otvorů na dřevěných trámcích 2, 3 a 4.
a. Ocelové prvky „a“ a „b“ vyžadují každý jeden šroub DIN 912 M8x120 (+ pojistná matice DIN 985 M8 
a podložky DIN 125) a jeden konstrukční vrut 6x60 (s talířovou hlavu). Všimněte si, že vyčnívající části prvků 
„a“ a „b“ jsou vyrovnány s vnější stranou rámu.
b. Ocelový prvek „c“ vyžaduje dva šrouby DIN 912 M8x120 (+ pojistné matice DIN 985 M8 a podložky DIN 
125/440).

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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MONTÁŽNÍ KROKY |  PŘEDNÍ DŘEVĚNÝ RÁM

Opakujte krok 1 s dřevěnými trámy 5, 6, 7 a 8.

Každý roh rámu je zajištěn pomocí jednoho ocelového 
úhelníku (90°) 120x40x60x3, plus dvou DIN 912 
M8x120 šroubou (+ DIN 125/440 podložky a DIN 985 
M8 samojistných matic) a šesti vrutů 4,8x45 (červené 
tečky na následujících obrázek). Otvory pro šrouby 
M8x120 jsou již na dřevěném rámu předvrtané.

Připevněte prvky „d“, „e“ a „f“ k přednímu 
rámu pomocí předvrtaných otvorů na 
dřevěných trámcích 5, 6 a 8.

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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a. Dlouhé ocelové prvky „d“ a „e“ vyžadují každý tři šrouby DIN 912 M8x120 (+ podložky DIN 125 a pojistné matice 
DIN 985 M8). Každý šroub je také doprovázen jedním konstrukčním vrutem 6x60 (s talířovou hlavu). Všimněte si, že 
perforované ocelové L profily jsou nejblíže k vnější straně rámu.
b. Ocelový prvek „f“ vyžaduje dva šrouby DIN 912 M8x120 (+ podložky DIN 125/440 a pojistné matice DIN 985 M8).

MONTÁŽNÍ KROKY  |  PŘEDNÍ DŘEVĚNÝ RÁM

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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MONTÁŽNÍ KROKY |  PŘIPOJENÍ PŘEDNÍHO RÁMU K ZADNÍMU

Připevněte ocelové prvky „g“ a „h“ k přednímu rámu pomocí předvrtaných otvorů na dřevěném nosníku 7. 
Každý prvek vyžaduje dva šrouby DIN 912 M8x120, plus podložky DIN 125/440 a pojistné matice DIN 985 M8.

Umístěte přední rám blíže k zadnímu rámu (dřevěné trámy 1 a 7 musí být rovnoběžné a oddělené přibližně 
20 mm) a zasuňte ocelové prvky „i“ a „j“ vedle „g“ a „h“. Kulatá ložiska jsou umístěna mezi prvky „g + i“ a „h + 
j“. Upravte polohu předního rámu tak, aby prvky „i“ a „j“ správně seděly na dřevěném trámu 1 a byly v plném 
kontaktu se zadní zdí.
Zkontrolujte, zda jsou přední a zadní rámy po stranách správně vyrovnány. V případě potřeby upravte.

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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Jakmile je vše správně zarovnané, zajistěte závěsy na místě pomocí šesti vruty, jak je znázorněno na 
následujícím obrázku (zelené tečky: vruty s talířovou hlavou 8x80; modré tečky: vruty s talířovou hlavou 6x60).

Pokračujte k ukotvení prvků „i“ a „j“ k zadní stěně. Na betonové zdi můžete postupovat podle těchto kroků 
(Postup je nutno upravit v závislosti na typu zdi):
a. Pomocí vrtacího kladiva vytvořte otvor (⌀12 mm a hloubku přibližně 120 mm) přes předvrtané otvory na 
prvcích „i“ a „j“. Dávejte pozor, abyste vrtali kolmo ke zdi!
b. Podobně jako v kroku 3 vyčistěte otvory, abyste odstranili veškeré nečistoty. Poté do každého otvoru 
naneste chemické lepidlo a umístěte závitovou tyč M10 (min. 100 mm tyče uvnitř stěny a 25 mm venku). Tyče 
musí být přilepeny kolmo ke zdi!
c. Po úplném zaschnutí lepidla vložte dodanou čtvercovou podložku a pojistnou matici DIN 985 M10.

MONTÁŽNÍ KROKY  |  PŘEDNÍ DŘEVĚNÝ RÁM

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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Připevněte naviják k zadnímu rámu pomocí předvrtaných otvorů na nosnících prvcích 2 nebo 4. V závislosti na 
vašich preferencích a dostupném prostoru (tj. k naklonění lezecké stěny musíte mít snadný přístup k navijáku) 
lze naviják připevnit k jednomu z dřevěných trámů. Naviják je zajištěn dvěma šrouby DIN 912 M8x120 (+ 
podložky DIN 440 a pojistné matice DIN 985 M8).

MONTÁŽNÍ KROKY |  KLADKOVÝ SYSTÉM

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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MONTÁŽNÍ KROKY  |  KLADKOVÝ SYSTÉM

Připevněte jednu kladku k horní části dřevěného trámu 2 (zadní rám). Nejprve vytáhněte lanko z navijáku a 
provlékněte jej zadní částí kladky kolem jejího kola. Poté pomocí dvou předvrtaných otvorů připojte kladku 
k trámu pomocí dvou šroubů DIN 912 M8x120 (+ podložek DIN 125/440 a pojistných matic DIN 985 M8).

Připravte si druhou kladku, která bude připevněna k horní části zadního rámu. Podobně jako v kroku 13 musíte 
nejprve vytáhnout lanko z navijáku a protáhnout ho zadní částí kladky kolem jejího kola. Poté připojte kladku k 
ocelovému prvku „k“ (následující obrázek) pomocí čtyř šroubů DIN 912 M8x25 (+ podložky DIN 125 a pojistné 
matice DIN 985 M8).

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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MONTÁŽNÍ KROKY |  KLADKOVÝ SYSTÉM

Připevněte ocelový prvek „k“ k „c“ v horní části zadního rámu pomocí jednoho šroubu DIN 912 M10x140 (+ 
podložky DIN 125 a matice DIN 985 M10). Šroub příliš neutahujte, aby se mohl ocelový prvek „k“ volně otáčet. 
Šroub M10x140 funguje jako osa otáčení.

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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MONTÁŽNÍ KROKY  |  BOČNÍ VÝZTUŽ

Protáhněte lanko z navijáku 
a připojte karabinu navijáku 
k ocelovému prvku „f“ předního 
rámu.

Připojte ocelové prvky „m“ a „n“ k „a“ a „b“. Tyto ocelové ruce pomáhají při lezení zabránit kroucení stěny. 
Spojení je provedeno šroubem M8 s rukojetí, který prochází oválným otvorem na prvcích „a“ a „b“ a zašroubují 
se na přivařenou matici na prvcích „m“ a „n“. Poté je za svařovanou matici přidána pojistná matice DIN 985 M8, 
aby byl šroub upevněn jako osa otáčení. Dávejte pozor, abyste pojistnou matici příliš neutáhli, aby se ocelové 
ruce mohly při změně úhlu lezecké stěny volně otáčet nahoru a dolů.

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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MONTÁŽNÍ KROKY |  BOČNÍ VÝZTUŽ

Druhý konec ocelových rukou „m“ a „n“ je připevněn k prvkům „d“ a „e“ předního rámu. Opět šroub M8 s 
rukojetí prochází jedním z oválných otvorů perforovaných profilů „d“ a „e“ a je našroubován na navařenou 
matici prvků „m“ a „n“. Tyto šrouby M8 s rukojetí jsou odstraněny při změně úhlu stěny a připevněny zpět (na 
odpovídající oválný otvor) před lezením.

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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MONTÁŽNÍ KROKY  | PŘEKLIŽKOVÉ PANELY

Před položením překližkových panelů je na přední rám (mezi trámy 6 a 8) připevněn dřevěný profil ‚T‘ vyrobený 
z překližky (trám č. 9). Spojení je provedeno jedním vrutem se zapuštěnou hlavou 6x60 na každém konci 
(modrá tečka na následujícím pravém obrázku). Trám 9 sedí na drážkách na dřevěných trámech 6 a 8.

Další kroky pro připevnění překližky lze provést několika způsoby. Jednou z možností je následující:

Připojte prvek 10 (tj. Překližkové prkno 36x80x1000mm) k překližkovému panelu „A“ pomocí čtyř zápustných 
vrutů 6x50. Panel „A“ překrývá polovinu prvku 10, jak je znázorněno níže.

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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MONTÁŽNÍ KROKY |  PŘEKLIŽKOVÉ PANELY

Umístěte panel „A“ do levého horního rohu předního rámu a přidržte jej na místě, například několika 
svorkami. Ujistěte se, že hlava šroubu vycházející z ocelového prvku „f“ je uvnitř velkého otvoru na panelu „A“ 
(zakroužkovaný níže). Ověřte také vodováhou, že je panel správně umístěn.

Umístěte panel „B“ do pravého horního rohu předního rámu a přidržte jej na místě pomocí svorek. Znovu se 
ujistěte, že hlava druhého šroubu pocházejícího z ocelového prvku „f“ je uvnitř velkého otvoru na překližkovém 
panelu (v kroužku níže).
Zkontrolujte, zda jsou horní okraje panelů „A“ a „B“ dokonale vyrovnány a zda mezi nimi není mezera.
V případě potřeby lehce povolte svorky a upravte jejich polohu.

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/


23

24

25

26

MONTÁŽNÍ KROKY  | PŘEKLIŽKOVÉ PANELY

Opakujte krok 20 s panelem „C“ a překližkovým prknem 11. Panel „C“ opět překrývá polovinu prvku 11, jak je 
znázorněno na následujícím obrázku.

Umístěte překližkový panel „C“ na přední rám, přesně pod panel „A“. Držte jej na místě pomocí svorek a ujistěte 
se, že jsou na boku vyrovnány a že mezi nimi není mezera. Ověřte, že hlavy dvou šroubů vycházejících z 
ocelového prvku „g“ (v kroužku níže) jsou uvnitř dvou velkých otvorů na překližkové desce.

Pokud panely „A“, „B“ a „C“ sedí správně na předním rámu, vyměňte spodní svorku na panelu „C“ za jeden 
zapuštěný šroub 6x60 (modrý X na následujícím obrázku) pomocí předvrtaného otvoru na spodním rohu 
překližkového panelu. Nyní můžete překližkový panel „D“ umístit na přední rám. Pokud bylo vše správně 
provedeno, bude tento panel správně vyrovnán s ostatními a se šrouby pocházejícími z ocelového prvku „h“. 
Dále pokračujte v připojení panelů k přednímu rámu, jak je vysvětleno v dalším kroku.
V případě nesouososti povolte svorky a proveďte příslušnou opravu.

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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Připojte čtyři překližkové panely pomocí šroubů se zápustnou hlavou 6x50 (červená X na následujícím obrázku) 
a 6x60 (modrá X) pomocí předvrtaných otvorů ø 6mm na okrajích každého panelu. Zapuštěná hlava šroubů by 
měla být zcela zapuštěna do překližkových desek. Ideálním nástrojem pro tento úkol by byl rázový utahovák.

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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Před přidáním posledního prvku lezecké stěny si přečtěte další část - „Používání lezecké stěny“.

Upravte úhel lezecké stěny na její maximální převis (tj. Pomocí navijáku spusťte stěnu, dokud nebude možné 
boční ocelové ruce „m“ a „n“ spojit s posledními oválnými otvory na prvcích „d“ a „e“.

Pomocí dodaného dynamického lana (3 metry) vytvořte na jednom konci „dvojitý očko“ uzel. Utáhněte uzel rukou.
ENG tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=7Eso8q84aCc
CZ tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=W7bL0J3QWww

1 2 3 4

Dlouhý konec lana protáhněte podložkou DIN 440 M10 a stejný konec lana pak protáhněte drážkou v horní 
části předního rámu.

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/


30

31

32

29

MONTÁŽNÍ KROKY |  LANOVÝ MAXIMÁLNÍ DORAZ

Druhý konec lana protáhněte druhou drážkou v horní části dřevěného zadního rámu. Rukou stáhněte konec 
lana a utáhněte celé lano; a pak pomocí fixy vytvořte na laně čáru přímo pod dřevěným trámem.

Upravte úhel předního rámu blíže ke zdi a ponechejte dostatek prostoru, abyste mohli zůstat uvnitř 
konstrukce. Vezměte prověšení lana, vložte podložku DIN 440 M10 a vytvořte druhý „dvojitý očko“ uzel, co 
nejblíže značce, kterou jste předtím udělali v kroku 30. Uzel ručně utáhněte.

Pro úplné utažení obou dvojitých uzlů, odpojte boční ocelové ruce „m“ a „n“ od předního rámu (tj. Od „d“ a „e“) a 
pomocí navijáku spusťte lezeckou stěnu, až je lanko navijáku volné a hmotnost lezecké stěny uzly zcela utáhne.

http://tr-walls.eu/category/reference/lezecke-steny/
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POUŽÍVÁNÍ LEZECKÉ STĚNY
Před manipulací a používáním lezecké stěny si přečtěte „BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY“.

a) Odstraňte „šrouby s rukojetí“, které spojují boční ocelová ruce („m“ a „n“) s perforovanými ocelovými 
profily („d“ a „e“) předního rámu. 

b) Otočte nahoru boční ocelové ruce („m“ a „n“) do svislé polohy, aby se při nastavování úhlu lezecké stěny 
nerušily. Na prvcích „a“ a „b“ (zadního rámu) můžete mírně utáhnout dva „šrouby s rukojetí“, aby ocelová ruce 
neklesla dolů. 

c) Pomocí navijáku upravte úhel lezecké stěny do požadované polohy (od přibližně 10 do 40 stupňů). 

d) Mírně povolte zpět „šrouby s rukojetí“ na prvcích „a“ a „b“, aby se prvky „m“ a „n“ mohly volně otáčet. Poté 
znovu připevněte prvky „m“ a „n“ k perforovaným ocelovým profilům („d“ a „e“) předního rámu a zašroubujte 
zpět dva „šrouby s rukojetí“. 
  - Aby bylo možné ocelové ruce „m“ a „n“ připevnit zpět na „d“ a „e“, možná budete muset mírně upravit 
úhel stěny (tj. Lehce otočit pákou navijáku, dozadu nebo dopředu) tak, aby ocelové ruce mohly dosáhnout 
nejbližšího oválného otvoru na děrovaných ocelových profilech. 
  - Kvůli možnému malému zkroucení předního rámu (způsobenému například nerovnoměrným 
rozložením hmotnosti na přední rám - některá lezecká chyty jsou těžší než ostatní), může být jedna ocelová 
ruka snadno znovu připevněna, zatímco druhá ne. V tomto případě pomocí navijáku lehce otočte lezeckou 
stěnu, dokud nebude možné znovu připevnit druhou ocelovou ruku. 

e) Zatlačte na střed horní části lezecké stěny (např. Můžete viset na horní hraně lezecké stěny několik 
sekund), aby se přední rám dostal do zcela stabilní polohy. 

f) Zkontrolujte, zda je lanko navijáku zcela pod napnutím. Pokud ne, otáčejte páčkou navijáku, dokud se lanko 
neaktivuje. 

g) Ručně utáhněte všechny čtyři „šrouby s rukojetí“. 

h) Nyní jste připraveni začít lézt!
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