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TELESKOPTRIBUNER UNDER BALKON

Drift og vedligeholdelse 

Gælder for teleskoptribuner med følgende funktioner: 

-  installeret under balkon
-  motordrevet
-  kabeltilsluttet manøvreenhed
-  uden flytbare beskyttelsesplader på gulvet under tribunen
-  automatisk sammenklappelige tribunestole
-  automatisk teleskopstyrede sidegelændere 

Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt inden teleskoptri-
bunen anvendes første gang. Hvis De ikke forstår instruktionerne, 
bedes De venligst kontakte Unisport Scandinavia straks, og bede 

om yderligere oplysninger. 

ANVENDELSESOMRÅDER OG SLUTMÅL 
Unisports teleskoptribuner er konstrueret specielt til det sted de 
skal benyttes, i overensstemmelse med vedtagne europæiske stan-
darder og regler. Teleskoptribunen til det enkelte anlæg er tilpasset
indendørsbrug, og må derfor ikke udsættes for vand eller fugt.

MONTERING 
Teleskoptribunen er fast monteret i bygningen. Gulvet skal være 
fladt, jævnt og horisontalt, og skal kunne bære mindst 5kN/m2. 
Hvis teleskoptribunen køres ud på et fjedrende sportsgulv skal det 
forstærkes og opfylde kravene ifølge DIN 18032 (EN 14904:2006).
Endvidere kræves der yderligere forstærkninger under sportsgulvet, 
da den største belastning ligger under teleskoptribunens hjul.

Bag teleskoptribunen bør der være belysning i forbindelse med 
eventuelt servicearbejde. 

Det er strengt forbudt for ikke-autoriserede medarbejdere at ud-
føre installationsarbejde ved og på teleskoptribunen. 

OBS! Kun firmaer autoriseret af Unisport må
montere, demontere og reparere produktet.
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SPECIEL ADVARSEL TIL DRIFTSPERSONALET 
Strømmen skal altid afbrydes ved hovedafbryderen der sidder på 
væggen bag tribunen, når denne står stille og er låst.

SIKKERT BRUG 
Kun uddannet personale som er fortrolig med driftog sikkerheds-
instruktionerne må flytte tribunen. Som bruger skal De altid gen-
nemgå tribunen før den tages i brug. Der skal kontrolleres for evt. 
løse skruer, konstruktionens stabilitet sikres, de svejsede samlings- 
og monteringspunkter kontrolleres. Evt. fejl skal omgående
rapporteres til Unisport.

Hvis tribunen er blevet beskadiget af ukendte årsager,
eller reagerer unormalt, skal følgende trin følges:
- Tag straks produktet ud af drift
-  Et skilt med teksten ’UDE AF DRIFT – MÅ IKKE
 BENYTTES’, skal placeres på et synligt sted.
-  Afbryd strømmen til teleskoptribunen
-  Læg driftsredskaber og fjernkontrol i et aflåst skab
-  Undgå yderligere brug af produktet og kontakt det
 autoriserede serviceselskab

For at kunne manøvrere tribunen skal afbryderen, som sidder 
på væggen bag tribunen, eller er placeret et andet sted, slås til. 
Tribunerne må kun flyttes ud eller ind, når der ikke befinder sig 
andre personer i arbejdsområdet. For at sikre dette skal der 2 
personer til at betjene tribunen. Inden tribunen flyttes, er det 
meget vigtigt at kontrollere området under og bagved tribu-
nen, da der her er størst risiko for at blive klemt.

ELEKTRISK DRIFT 
Når tribunen er kørt på plads, skal man sikre sig at den er kørt ud 
i yderste position. Er den ikke i yderste position, har den ikke tils-
trækkelig bærekraft til at klare belastningen fra tilskuerne, hvilket 
kan skade både tribune og tilskuere. Tribunens motorer kan være
i kontinuerlig drift i ca. fem minutter, hvilket er nok til almindeligt 
brug. Ved hård eller overdreven belastning slår motoren automa-
tisk fra, derefter må motoren hvile i ca. 15-20 minutter for at blive 
kølet ned, inden den er klar til brug igen. Tribunen er automatisk 
fastlåst i yderste eller inderste position, hvis ’Close’ eller ’Open’-
knapperne holdes inde.

DET MAKSIMALE ANTAL TILSKUERE 
Antallet af tilskuere som samtidigt må opholde sig på tribunen 
svarer til antallet af siddepladserr.

BRANDSIKKERHED 
Det er strengt forbudt at ryge og at anvende brandfarligt materiale 
på tribunerne. Venligst følg reglerne om sammenkomster ved  
offentlige arrangementer.

ANSVARSHAVENDE 
Udkørsel af teleskoptribune med håndholdt kabeltilslutning:
 
1. Det er vigtigt at gulvet foran 
tribunen er ryddet, kontrollér
også bag tribunen og mellem 
hjulene, så der ikke ligger flasker 
eller lign. i vejen for hjulene, der 
hvor tribunen køres ud. 

2. Sæt køreenheden i kontakten 
der sidder i tribunekanten nær-
mest gulvet. 

3. Sørg for at den røde nødstops-
knap IKKE er trykket ned. 

4. Tryk først på ’grøn knap strøm 
på’ for at tilslutte strømmen til 
håndkontrollen. 

5. Tryk på ’sort knap åben’ for at 
køre tribunen ud. Hold knap-
pen nede hele tiden, tribunen 
standser automatisk. 

6. Sørg for at tribunen er kørt helt 
ud i yderste position. 

7. Påmontér de 3-4 øverste ræker 
på tribunens sider. 

8. Læg evt. det øverste trappetrin 
op mod balkonen. 

9. Tag håndkontrollen ud af kon-
takten og opbevar den aflåst og 
utilgængelig for uvedkommende.
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ANSVARSHAVENDE 
Indkøring af teleskoptribune med kabeltilsluttet håndbetjening:

jævne mellemrum, stoffet på stolene kan vaskes med stofvas-
kemiddel eller samme type stofvaskemiddel som anvendes til 
betrukne bilsæder. Stativdelene kan tørres med en let fugtig
klud. Ståldelene på tribunen og tribunestolene tørres af med en let 
fugtig klud. 

VEDLIGEHOLDELSE 
Kun et autoriseret servicefirma må vedligeholde og reparere pro-
duktet, hvis garantien skal gælde. Der må kun anvendes originale 
reservedele. Pladsen ved eventuelle reparationer og ved vedlige-
holdelse skal være oplyst. Vi foreslår at De installerer et antal faste 

belysningspunkter på væggen bagved teleskoptribunen.

OBS! Før service eller reparationer skal hovedstrømmen
ALTID være afbrudt. 

Tidsplaner for kontrol:
a. Autoriseret person gennemfører regelmæssigt en visuel 
kontrol.
b. Autoriseret servicefirma skal gennemføre en fysisk kontrol 1 
gang om året. 

Det autoriserede servicefirma skal skrive en servicerapport
over gennemført service eller reparation.

SIKKERHEDSADVARSEL:

RISIKO VED STRØMFØRENDE DELE 
På grund af mekanisk eller anden påvirkning (bøjning, vibrationer, 
mekaniske slag, temperatur og lys) på elkabler (isolering), kan der 
opstå kontakt mellem den elektriske ledning og tribunens kon-
struktionsdele, hvilket direkte eller indirekte kan medføre livsfare,
derfor er det overordentligt vigtigt at der jævnligt kontrolleres 
visuelt, at ingen kabler osv. er beskadiget eller kommet i klemme 
nogen steder. Den ansvarlige person må udføre stadig kontrol for 
at kunne garantere sikker brug og vedligeholdelse af produktet ud
fra hvad disse instruktioner foreskriver. Hvis disse vilkår for anven-
delse, vedligeholdelse og serviceinstruktioner ikke følges, frasiger 
producenten sig ethvert ansvar for eventuelle skader på
produkt og mennesker.

1.VIGTIGT! Sørg for at gulvet un-
der tribunen er rent og at der ikke
ligger løse genstande som hju-
lene kan rulle over. 

2. VIGTIGT! Fjern de 3-4 øverste 
rækker som ikke automatisk kan
være under balkonen. 

3. VIGTIGT! Fjern det øverste 
trappetrin som ikke nødvendigvis 
kan gå under balkonen. 

4. Sæt betjeningspanelet i kon-
takten som sidder i første række. 

5. Sørg for at den rød nødstop-
knap ikke er trykket ned. 

6. Tryk først på ’grøn knap strøm 
på’ for at slå strømmen til i hånd-
kontrollen. 

7. Tryk på ’hvid knap lås’ for at 
køre tribunen ind. Kør den ind 
i inderste position. Hold knap-
pen nede hele tiden, tribunen 
standser automatisk. 

8. Sørg for at tribunen køres helt 
ind i inderste position. 

9. Tag betjeningspanelet ud af 
kontakten i første række og op-
bevar den aflåst og utilgængeligt 
for uvedkommende.

VEDLIGEHOLDELSE 
Teleskoptribunens rækker skal altid holdes rene og tørre. Spildte 
drikkevarer skal tørres op og renses af, elleres kan gulvpladernes 
misfarves. Tørre klude og kemisk neutrale rengøringsmidler skal 
anvendes. Tribunens ståldele kan tørres af med en let fugtig klud.
Trædelene på tribunestolene tørres af med en let fugtig klud, hvis 
stolene er betrukket med stof, dampsuges sæde og ryglæn med


