Drift og vedlikehold
TELESKOPTRIBUNE MOT VEGGEN

Gjelder teleskoptribuner med følgende funksjoner:
-

Installert mot flatt vegg (ikke under en balkong)
Motordrevet.
Kablet kontrollenhet.
Uten å legge beskyttelse plater på gulvet under tribunen.
Automatisk sammenleggbar tribune.
Automatisk teleskopisk rekkverk.

Vennligst les disse instruksjonene nøye før teleskoptribunen
benyttes for første gang. Hvis man ikke forstår instruksjonene,
vennligst kontakt Unisport umiddelbart og be om ytterligere
instruksjoner.
BRUKSOMRÅDER OG FORMÅL
Unisports teleskoptribuner er utformet spesielt for det prosjekterte
lokalet i samsvar med gjeldende Europeiske standarder og forskrifter. Teleskoptribunen for dette spesifikke anlegget er beregnet for
innendørs bruk, og bør derfor ikke utsettes for vann eller fuktighet.
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MONTERING
Teleskoptribunen er fastmontert i bygningen. Gulvet bør være flatt,
jevnt, horisontal, og være i stand til å bære i det minste 5 kN/ m2.
Hvis teleskoptribunen benyttes på et sviktende sportsgulv, må
det være forsterket og møte kravene iht. DIN 18032 (EN 14904:
2006). Videre krever ytterligere forsterkninger under sportsgulvet
der den største belastningen er under teleskoptribunens hjul. Hvis
du ønsker å beskytte gulvet ekstra godt skal man legge ut kryssfinerplater foran tribunen, utlegg av disse platene må avklares i
forkant om skal benyttes, da teleskoptribunen må installeres
oppå noen av platene. Tribunen kan ikke kjøres opp på platene som
er lagt ut foran hovedtribunen, så fremt det ikke er installerst fra
begynnelsen en permanente beskyttelsesplater under tribunen i
parkert stilling. Bak teleskoptribunen bør det være belysning for
evt. servicearbeid. Det er strengt forbudt for uautorisert personell å
utføre installasjonsarbeidet av teleskoptribuner.
NB! Kun et Unisport autorisert firma kan
montere, installere og reparere produktet.

Drift og vedlikehold
TELESKOPTRIBUNE MOT VEGGEN

BRUKSOMRÅDER OG FORMÅL
Slå alltid av strømmen på hovedbryter som er plassert på veggen
bak tribunen når tribunen er parkert i lukket stilling.

MAKSIMALT ANTALL TILSKUERE
Antallet tilskuere som kan være til stede på tribunen samtidig er
det samme som antall seter.

SIKKER BRUK
Kun personale som er kjent med bruks- og sikkerhetsinstrukser
må manøvrere tribunen. Du som bruker skal alltid visuelt se
over tribune før bruk. Evt. løse skruer bør sjekkes, stabiliteten av
tribunens konstruksjon, visuell sjekk av sveisede koblinger og festepunkter, og evt. feil skal rapporteres umiddelbart til Unisport.

BRANNSIKKERHET
Det er strengt forbudt å røyke og bruke pyroteknisk utstyr på tribunen. Følg regler for offentlige arrangementer.

Hvis tribunen har blitt skadet av en eller annen ukjent
grunn, eller ikke oppfører seg normalt, skal følgende tiltak
utføres:
Stopp all bruk av produktet umiddelbart.
Sett opp et skilt ”I USTAND-MÅ IKKE BENYTTES”
på et godt synlig sted.
Koble fra strømforsyningen til teleskoptribunen.
Fjern kontrollspaken/ fjernkontrollen.
Forhindre ytterligere bruk av produktet og kontakte
autorisert servicepersonale.
ELEKTRISK DRIFT
Når tribunen er trukket ut må man undersøke om virkelig nådd sin
ytterstilling. Er ikke teleskoptribunen fullstendig trukket ut til sin
maksimale posisjon, har den ikke tilstrekkelig kapasitet til å håndtere belastningen av tilskuerne, noe som kan skade både tribune
og tilskuere. Motoren til tribunen kan være i kontinuerlig drift i ca.
fem minutter, som er tilstrekkelig for normal bruk. Ved kraftig og
overdreven belastning stanses motoren automatisk av termisk motorvern. Motorene må deretter hvile i 15-20 minutter for å kjøles
ned før de er klare til bruk igjen. Tribunen stopper automatisk
i sin ytterste og innerste posisjon når ”Lukke” eller ”Åpne” knappen
holdes inne.

DRIFT
Utkjøring av teleskoptribunen med kablet kontroller:
1. Viktig at gulvet foran tribunen
blir rengjort, og til kontrollert bak
tribunen, samt mellom hjulene
slik ingen brusbokser etc.er
veien for hjulene der tribunen
skal rulle ut.
2. Sett kontrollenheten i kontakten på tribuneraden nærmest
gulvet.
3. Pass på at den røde nødstoppknappen ikke er trykket inn.
4. Trykk først ”grønn knapp på”
for å slå på strømmen på håndkontrollen.
5. Trykk deretter på den ”sorte
åpne-knappen” for å drive ut
tribunene. Hold knappen nedtrykt helt til tribunen automatisk
stopper.
6. Kontroller at tribunen er helt
utkjørt i sin ytterste posisjon.
7. Ta håndkontrollen ut av stikkkontakten på første rad, og oppbevar den innelåst og utilgjengelig for uvedkommende.
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HANDHAVANDE
Innkjøring av teleskoptribunen med kablet
kontroller:
1. Viktig at gulvet foran tribunen
blir rengjort, og til kontrollert bak
tribunen, samt mellom hjulene
slik ingen brusbokser etc. er veien
for hjulene der tribunen skal rulle ut.
2. Sett kontrollenheten i kontakten på tribuneraden nærmest
gulvet. 3. Pass på at den røde
nødstoppknappen ikke er trykket
inn.
3. Pass på at den røde nødstoppknappen ikke er trykket inn.
4. Trykk først ”grønn knapp på”
for å slå på strømmen på håndkontrollen.
5. Trykk deretter på den ”sorte
åpneknappen” for å drive ut tribunene. Hold knappen nedtrykt
helt til tribunen automatisk
stopper.
6. Kontroller at tribunen er helt
utkjørt i sin ytterste posisjon.
7. Ta håndkontrollen ut av stikkkontakten på første rad, og oppbevar den innelåst og utilgjengelig for uvedkommende.

VEDLIKEHOLD
Teleskoptribunens tribunerader bør alltid holdes rent og tørt. Sølt
drikke osv. bør tørkes opp og rengjøres ellers kan gulvbordene misfarges. Tørre filler og nøytrale kjemiske rengjøringsmidler bør brukes.
Tribunens ståldeler kan tørkes av med en fuktig klut. Tredetaljene
på tribunestolene tørkes med fuktig klut, hvis tribunestolene har
møbeltrekk, støvsug så sete- og ryggpute med jevne mellomrom.
Stoffet på tribunestolene kan rengjøres med vanlig vaskemiddel,
eller vaskes med samme type middel som benyttes til vask av
møbeltrekk. Stålstativets deler kan tørkes av med en fuktig klut.
Ståldetaljene på tribunen og tribunestolene tørkes med en fuktig
klut.
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SERVICE
Det er kun et autorisert serviceselskap som skal utføre service og
reparere produktet for at garantien skal være gyldig. Kun originale
reservedeler må benyttes. Det må være tilstrekkelig med lys på stedet der arbeidet skal utføres (reparasjon og vedlikehold). Vi foreslår
at man installerer en rekke faste belysningspunkter på veggen bak
teleskoptribunen.
NB! Før service eller reparasjon må hovedstrømmen alltid
være avslått.
Hyppighet for kontroller:
a. Autorisert person gjennomfører en visuell inspeksjon regelmessig.
b. Autorisert selskap skal gjennomføre en fysisk kontroll én
gang per år.
Den autoriserte forhandleren må skrive servicerapport
ved fullføring av service eller reparasjon.
SIKKERHET ADVARSEL:
FARE MED STØMFØRENDE LEDNINGER
På grunn av mekaniske eller annen påvirkning (bøying, vibrasjon,
mekanisk sjokk, temperatur og lys) på elektriske ledninger (isolasjon), kan det være kontakt mellom elektriske ledninger og
tribunens konstruksjonselementer, som direkte eller indirekte kan
medføre livsfare. Derfor er det ekstremt viktig at visuell inspeksjon
gjøres regelmessig, slik at kablene etc. ikke er skadet eller har en
knekk noen steder. Den ansvarlige personen skal utføre løpende
kontroller for å oppfylle forsvarlig bruk og vedlikehold av produktet
som disse instruksjonene foreskriver. Hvis betingelsene for bruk,
vedlikehold- og serviceinstruksjonene ikke følges, fraskriver produsenten seg ethvert ansvar for eventuelle skader på produktet og
mennesker.reparere produktet for at garantien skal være gyldig.
Kun originale reservedeler må benyttes. Det må være tilstrekkelig
med lys på stedet der arbeidet skal utføres (reparasjon og vedlikehold). Vi foreslår at man installerer en rekke faste belysningspunkter på veggen bak teleskoptribunen.

