VEJLEDNING

JUMBO TAGSTIGER
SAMLEVEJLEDNING TAGRYGBØJLE
1. Montage af tagrygbøjle på tagtige
Tagrygbøjlen monteres på tagstigen på indersiden af vangen. Trinnene på
tagstigen er fastgjort i den øvre del af vangen - tagrygbøjlen monteres på den
nederste del! Før bolte gennem hullerne i tagrygøjlen og de passende huller
i tagstigen. Skru i første omgang møtrikkerne løst på. Når alle møtrikker er
monteret spændes de fast til.

2. Montage af toprør
Før gevindstangen gennem røret. Rør og gevindstang
skal monteres i spidsen af tagrygbøjlen

3. Montage af hjul
Hjulene skal monteres på de to små tapper på
tagrygbøjlen. Før en bolt gennem hjulet og monter
det på ydersiden af tappen. Spænd bolten præcis
nok til at hjulet stadig kan køre rundt. Gentag på
den anden side

Før gevindstangen igennem hullet i spidsen af den ene
tagbøjle og skru en møtrik løst på og gentag med den
anden tagbøjle. Spænd herefter begge møtrikker fast til.

FORLÆNGELSE AF TAGSTIGER
JUMBO Tagstiger kan forlænges ved at samle to eller flere stiger med et samlebeslag.
1. Montage af samlebeslag
Samlebeslaget monteres på den
ene stige i den øverste del af vangen (der hvor trinnene sidder) med
de medfølgende møtrikker. Sæt
samlebeslaget udvendigt og vent
med at spænde boltene til. Gentag i
modstående side.

BETJENING:
Når den færdigmonterede stige skal lægges
op på taget vendes den således at tophjulene
vender ned mod taget.
Skub stigen op ad taget, indtil hjulene er forbi
tagryggen.
Vend nu stigen 180° om, så hjulene nu vender opad, og træk stigen lidt tilbage, således
at spidsen af tagrygbøjlen (der hvor toprøret
sidder) stemmer sikkert mod modsatte side af
taget.

2. Samling af stiger
Læg stigerne op mon hinanden
og fastgør nu samlebeslaget til nr.
2 stige med bolte og møtrikker.
Nu kan samtlige bolte spændes
fast til.

BEMÆRK:
JUMBO Tagrybøjle er ikke 100% universal - den
passer ikke nødvendigvis til alle taghældninger.
Eks: Hvis tagryggens udformning gør at tagrygbøjlen ikke kan placeres optimalt, anbefales det
at sikre stigen ved at binde et kraftigt tov i toprøret og fastgøre den modsatte ende til et stationært punkt!
NB:
Benyt IKKE JUMBO Tagstige som fritstående stige (må kun benyttes liggende på fast underlag)
JUMBO Tagrygbøjle er kun beregnet til brug med
JUMBO Tagstige.
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