Brugsanvisning til JUMBO Teleskop-Wienerstige
DANSk

Læs denne vejledning - for din sikkerheds skyld.

OPBEVAR DENNE VEJLEDNING VED DIN STIGE

EU
Denne stige er godkendt i henhold til
EN131, såvel som SP (typkontroll 37
98 01)

Når øverste trin er slået sammen:
• Lås hængslet op.
• Saml stigens for- og bagdel.
• Hæld stigen ind mod dig selv.
• Løsn låsepalerne på det øverste udslåede trin på fordelen.
• Løsn låsepalerne på det øverste udslåede trin på bagdelen.
• Gentag indtil stigen er slået helt sammen.
KORREKT POSITION
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FORKERT POSITION

Udtrækning af stigen

Låsepalerne skal vende ind mod brugeren.
Løsn stropperne der sikrer stigen i ”opbevaringstilstand”. Løsgør bærehåndtaget.
Placer stigen på en plan, ikke-glat overflade.
Placer din fod på stigens stabilisatorfod for at holde stigen på plads.
Brug nu begge hænder og træk op ved koblingerne ved 3. trin fra bunden.
Vær sikker på at hvert trin er trukket fuldt ud og låst, før næste trin trækkes ud.
Spred stigens for- og bagdel fra hinanden.
Tryk ned på leddene og vær sikker på de er låst.
Stå ikke og træd ikke op på de to øverste trin på stigen.

Sammenklapning af stigen

Vær meget omhyggelig når stigen slås sammen.
Husk at stigen trækkes ud og låses trin for trin (30 cm) - og også lukkes trin for trin.
Hvert trin lukkes ved at trykke de to låsepaler på hver side af trinnet ind samtidigt. Start
ved det højest udtrukne trin og luk hvert trin ved at aktivere låsepalerne under trinnet med
tommelfingrene. Vær sikker på at resten af din hånd er under koblingen på trinnet.

ADVARSEL: Hvis du placerer resten af hånden OVER koblingerne, vil
din hånd blive klemt mellem trinnene!
Trin for trin:

• Slå det øverste trin sammen først.
• Grib stigen ved koblingerne UNDER det trin hvorpå du aktiverer låse
palerne.
• Placer tommelfingrene på de låsepaler du ønsker at udløse.
• Placer resten af hånden UNDER koblingerne.
• Skub nu låsepalerne ind mod hinanden indtil trinnet klapper sammen.
• Gentag for hvert trin
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Transport af stigen

Sæt sikkerhedsstroppen omkring stigen - vær sikker på den sidder stramt og sikkert!
Monter bærehåndtaget mellem for- og bagdel. Håndtaget forhindrer at stigen åbner sig.
Bær altid stigen ved håndtaget. Løft ikke stigen i trinnene, da stigen kan åbne sig og forårsage skade på både bruger og stige.
VIGTIGT
• Læs ALLE sikkerhedsinstruktioner på selve stigen, samt denne manual før du tager stigen i brug.
• Vær sikker på stigen står på en plan og ikke-glat overfalde.
• Vær sikker på låsepalerne vender ind mod brugeren af stigen.
• Forsøg ikke på at slå stigen ud mens der stås på den.
• Må IKKE benyttes vandret som arbejdsplatform eller bro.
• Opstår der skader på stigen, kan det have konsekvenser for dens funktion og sikkerhed
- og den må derfor IKKE benyttes.
• Brug ikke stigen i nærheden af højspændingledninger, strømførende kabler eller andet
elektrisk udstyr, da stigen leder strøm.

Vedligehold & opbevaring
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For pålidelig og jævn drift, sørg for stigen altid holdes tør og ren for skidt osv. Sand,
jord eller en hvilken som helst anden slangs skidt og partikler vil beskadige stigen.
Maling og andre substanser der klæber til vangerne skal afrenses øjeblikkeligt.
Opbevar stigen et tørt sted. Stigen er IKKE beregnet til brug i vand eller i fugtige
miljøer. Skulle stigen blive våd, tør den straks af med en ren og tør klud - og giv den
gerne en let smøring med en silikonespray.
Ved misbrug eller misligehold i forhold til instruktionerne bortfalder garantien.

