Drift och skötsel
TELESKOPLÄKTARE MOT VÄGG

Gäller teleskopläktare med följande funktioner:
-

installerad mot slät vägg ( ej under en balkong )
motordriven
kabelansluten manöverenhet.
utan utläggningsbara skyddsskivor på golvet
under läktaren
automatiskt fällbara läktarstolar
automatiskt teleskoperande sidoräcken

Vänligen läs dessa instruktioner noggrant innan teleskopläktaren
användes för första gången. Om ni inte förstår instruktionerna,
vänligen kontakta Unisport Scandinavia omedelbart och fråga efter
ytterligare instruktioner.
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH ÄNDAMÅL
Unisports teleskopläktare är konstruerad specifikt för den lokal den
är projekterad för i enlighet med tillämpliga Europeiska standarder
och föreskrifter. Teleskopläktaren för denna specifika anläggning är
avsedd för inomhusbruk och skall därför ej utsättas för vatten eller
fukt.

MONTERING
Teleskopläktaren är fast monterad i byggnaden. Golvet ska vara
plant, jämnt, horisontalt, och kunna bära minst 5 kN/m2. Om
teleskopläktaren manövreras ut på ett sviktande sportgolv, måste
det vara förstärkt och uppfylla kraven enligt DIN 18032 ( EN
14904:2006 ) vidare krävs ytterligare förstärkningar under sportgolvet där den största belastningen är under teleskopläktarens
hjul.
Om man vill skydda golvet extra väl så skall skyddskivor
av plywood läggas ut framför läktaren, dessa skivor måsta man
redan från början bestämt att de skall användas eftersom läktaren
då måste installeras uppe på en av skivorna. Läktaren kan ej klättra
upp för skivor som lagts ut framför läktaren om det ej från början
installerats någon fast skydds-skiva under läktaren i parkerat läge.
Bakom teleskopläktaren bör det finnas belysning för eventuellt
servicearbete.
Det är strängt förbjudet för någon icke auktoriserad montör att
utföra installationsarbete av och på teleskopläktaren.
OBS! Endast av Unisport auktoriserat företag kan
montera, demontera och reparera produkten.

www.unisport.com
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH ÄNDAMÅL
Slå alltid av strömmen på arbetsbrytaren som sitter på väggen
bakom läktaren när läktaren står i sitt parkerade och stängda läge.

MAXIMALT ANTAL ÅSKÅDARE
Antalet åskådare som samtidigt får befinna sig på läktaren är
samma som antalet sittplatser.

SÄKER ANVÄNDNING
Endast utbildad personal som är väl förtrogen med drift & säkerhetsinstruktionerna får manövrera läktaren Ni som brukare skall
alltid visuellt se över läktaren före varje användning. Ev. lösa skruvar
skall kontrolleras, stabiliteten av läktarens konstruktion, visuellt
kontrollera de svetsade kopplings- och monteringspunkterna,
ev. felaktigheter skall omgående rapporteras till Unisport.

BRANDSÄKERHET
Det är strikt förbjudet att röka och att använda pyroteknisk utrustning på läktarna. Var god följ lagstiftning för allmänna sammankomster för offentliga arrangemang.

Om läktaren har skadats av någon okänd anledning,
eller ej uppför sig normalt, skall följande steg vidtagas:

1.Viktigt att golvet framför
läktaren städas av, kontrollera
även bakom läktaren, mellan
hjulen så att inga läskburkar etc
ligger ivägen för hjulen då läktaren skall rulla ut.

-

Tag omedelbart produkten ur användning.
Sätt ut en skylt ”UR FUNKTION-FÅR EJ ANVÄNDAS”
på en synlig plats.
Bryt elektriciteten till teleskopläktaren.
Lås in manöverhandtag / fjärrkontroll
Förhindra ytterligare användning av produkten och
kontakta det auktoriserade serviceföretaget.

ELEKTRISK DRIFT
När läktaren är utkörd måste man undersöka att den verkligen
nått sin yttersta position. Är teleskopläktaren ej fullständigt utkörd
till sitt yttersta läge har den ej tillräcklig bärkraft för att klara
belastningen från åskådarna, vilket kan skada både läktaren och
åskådarna.
Motorerna till läktaren kan vara i kontinuerlig drift i ca fem minuter
vilket är tillräckligt för normal användning. Vid hård och överdriven
belastning slås motorn av automatiskt genom det termiska motorskyddet, motorerna måste då vila i ca 15-20 minuter för att kylas
ned innan de är klara för användning igen.
Läktaren stannar automatiskt i sitt yttersta och innersta läge
om ”Close” eller ”Open” knapparna hålles intryckta.
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HANDHAVANDE
Utkörning av teleskopläktare med kabelansluten handkontroll:

2. Stick manöverenheten i kontakten som sitter i läktarraden
närmast golvet.
3. Se till att den röda nödstoppsknappen ej är nedtrycket.
4. Tryck först på ”grön knapp
switch on” för att slå på strömmen i handkontrollen.
5. Tryck på ”svart knapp open”
för att köra ut läktarna. Håll
knappen intryckt hela tiden,
läktaren stannar automatiskt.
6. Se till att läktaren är helt
utkörd i sitt yttersta läge
7. Tag manöverpanelen ut ur
kontakt i främsta raden
och förvara denna inlåst och
oåtkomlig för obehöriga
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HANDHAVANDE
Inkörning av teleskopläktare med kabelansluten
handkontroll:
1. VIKTIGT! Se till att golvet
under läktaren är helt rent utan
några lösa föremål som läktarhjulen kan rulla över.
2. Stick manöverpanelen i kontakten som sitter i första raden.
3. Se till att den röda nödstoppsknappen ej är nedtrycket.
4. Tryck först på ”grön knapp
switch on” för att slå på strömmen i handkontrollen.
5. Tryck på ”vit knapp close”
för att köra in läktarna. Kör in
läktaren i sitt innersta läge, Håll
knappen intryckt hela tiden,
läktaren stannar automatiskt.
6. Se till läktaren körs in helt till
sitt innersta läge.
7. Tag manöverpanelen ut ur
kontakt i främsta raden
och förvara denna inlåst och
oåtkomlig för obehöriga.

SKÖTSELANVISNING
Teleskopläktarens läktar-rader skall alltid hållas rena och torra.
Utspilld dryck etc. skall torkas upp och rengöres annars kan golvskivorna missfärgas. Torra trasor och neutrala kemiska rengöringsmedel skall användas. Läktarens ståldetaljer kan torkas av med lätt
fuktad trasa.
Trädetaljerna på läktarstolarna torkas av med lätt fuktad trasa,
om läktarstolarna har klädsel så dammsuges sitt och ryggdynan
med jämna mellanrum, textilen på läktarstolarna kan tvättas med
textiltvättmedel, eller samma typ av klädseltvätt som till bilklädsel.
Stativdelarna kan torkas av med lätt fuktad trasa.
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Ståldetaljerna på läktaren och läktarstolarna torkas av med lätt
fuktad trasa.
UNDERHÅLL
Endast ett auktoriserat serviceföretag får underhålla och reparera
produkten för att garantin skall gälla. Endast original reservdelar får
användas. Det måste finnas ljus vid platsen för åtgärden (reparationen och underhållet ). Vi föreslår att ni installerar ett antal fasta
belysningspunkter på väggen bakom teleskopläktaren.
OBS! Före service eller reparation skall ALLTID huvudströmmen brytas.
Tidsplaner för kontroll:
a. Auktoriserad person genomför en visuell kontroll
regelbundet.
b. Auktoriserat serviceföretag skall genomföra en fysisk
kontroll 1 gång / år.
Det auktoriserade serviceföretaget skall skriva en servicerapport på genomförd service eller reparation..
SÄKERHETSVARNING:
FARAN MED STRÖMFÖRANDE DELAR
På grund av mekanisk eller annan påverkan (böjning, vibrationer,
mekaniska slag, temperatur och ljus) på elkablar (isolering), kan
det uppstå kontakt mellan den elektriska ledningen och läktarens
konstruktionsdelar, vilket kan direkt eller indirekt medföra livsfara.,
därför är det oerhört viktigt att visuell kontroll sker regelbundet så
att kablar etc ej skadats eller kommit i kläm någonstans. Ansvarig
person måste utföra kontinuerliga kontroller för att tillgodose
säker användning och underhåll av produkten enligt vad dessa
instruktioner föreskriver. När dessa villkor för användning, underhåll
och service instruktioner inte efterföljs, avsäger sig tillverkaren allt
ansvar för eventuella skador på produkt och människor.

