BRUGSANVISNING TIL JUMBO TELESKOPSTIGE
VIGTIGT: Denne brugsvejledning
skal læses grundigt inden stigen
tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen sam®men med stigen.
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1 Slå stigen ud

Åben den strop, der holder stigen lukket ved opbevaring.
Placér stigen på et fast, skridsikkert og vandret underlag.
Placér din fod på nederste trin, for at holde stigen på plads.
Træk nu med begge hænder i koblingerne ved det 3. trin fra bunden
Fortsæt med de øvrige trin - hvert trin skal trækkes ud til det låser, inden næste trin trækkes ud.
Træk det ønskede antal trin ud - indtil den ønskede højde opnås.
Stå IKKE på de trin der beﬁnder sig i 90 cm afstand fra toppen af stigen.
TIP: For at trække stigen ud i fuld højde, træk det øverste trin ud først. Vær sikker på at trinnet er fuldt udtrukket og
låst. Fortsæt derefter med de øvrige trin fra toppen og nedefter. Husk at sikre dig at hvert trin er fuldt udtrukket og låst.

2 Lukning af stigen

Lukning af stigen skal foretages med forsigtighed. Placer IKKE ﬁngre, hænder eller andre kropsdele på trin, mellem trin eller ovenpå koblingerne.
TIP: Ligesom stigen åbnes med 30 cm interval, så lukkes den også med 30 cm interval. Hvert trin lukkes ved at skyde
de to låse på trinnet under det trin du vil lukke, ind mod hinanden samtidigt.
Start med at lukke stigen oppefra og ned - trin for trin - ved at skyde de to låse på trinnet under det trin du vil lukke, ind
mod hinanden samtidigt. HUSK: hold hænderne UNDER koblingen, mens du aktiverer låsene (se ﬁgur 2).
Trin for trin:
1. Grib om koblingerne ved det trin, hvor låsene skal aktiveres.
2. Placér tommelﬁngrene på låsene.
3. Placér resten af hånden UNDER koblingerne (hvis din hånd beﬁnder sig over koblingen kan den komme i
klemme mellem trinnene).
4. Skub låsene mod hinanden samtidigt, indtil trinnet ovenover sænkes.
5. Gentag for hvert trin.

3 Transport af stigen


Strop
Lås
Kobling
Bærehåndtag

Luk stroppen om stigen. Du skal sikre dig stroppen er stramt og forsvarligt lukket. Læg armen over ydersiden af stigen
og tag fat ved gribehåndtaget på det 2. nederste trin. Løft IKKE stigen ved trinnene - den kan åbnes og derved forårsage skade på bruger eller stige.
VIGTIGT:
• Læs alle instruktioner på stigen og i denne vejledning grundigt inden brug
• Når stigen udtrækkes og benyttes, skal den stå sikkert på en vandret, fast og skridsikker ﬂade.
• Træk stigen ud med låsene ind mod dig selv
• Når stigen lænes mod en væg eller anden fast og sikker struktur, skal den hvile med øverste trin mod denne.
Stigen må ikke hvile på vangerne alene. Dette kan forårsage skader på stigen, som ikke er indbefattet af garantien.
• Forsøg IKKE på at udskyde eller lukke stigen, mens du står på den
• Er stigen skadet, kan der forekomme fejlfunktion og må derfor ikke benyttes
• Bær og brug ikke stigen i nærheden af strømførende ledninger og kabler. Stigen er ledende!
• Opbevar stigen tørt
• Stigen må ikke benyttes horisontalt som arbejdsplatform e.l.
• Stigen er IKKE beregnet til brug i vand
• Hvis stigen bliver våd, skal den straks tørres og smøres med et tyndt lag siliconespray

4 Vedligehold

For at sikre jævn og glat funktion bør stigen holdes fri for småstumper, byggematerialer, sand, osv.
Fjern straks maling og andre materialer fra vangerne. Stigen kan smøres med en let siliconespray
BEMÆRK: En vis ‘indkøringsperiode’ kan forventes ved en ny teleskopstige.

