
DRIFT & SKÖTSEL

Denna beskrivning gäller för förvaringshiss RANTZOWS  
dubbel,  artikelnummer 401660. 

Montering
Montering av förvaringshiss RANTZOWS dubbel bör endast 
utföras av behöriga montörer. Till varje leverans bifogas en 
monteringsanvisning som beskriver monteringen av hissen.

Säkerhet
Unisport har lång erfarenhet av att tillverka idrottsmaterial och 
alla komponenter som används är noga utvalda och kontrol-
lerade för att uppfylla maximal stabilitet och styrka. Alla typer 
av ändringar på konstruktionen kan utgöra en säkerhetsrisk. 
Om ni vill göra någon typ av förändring skall ni kontakta Unis-
port Obs garantin upphör att gälla om någon typ av förändring 
utförts utan samråd och godkännande från Unisport.

Handhavande
Hissen hissas upp respektive ner genom att vrida nyckeln eller 
trycka på knappen på brytaren som är kopplad till hissen. 

Nerhissning
Kontrollera att området runt och under hissen är fritt från 
hinder och att ingen person befinner sig i närheten där mattan 
åker ner. Vrid nyckelbrytaren till läge ”ner” och håll den i detta 
läge till motorn stannar. Om nerhissningen vill avbrytas, släpp 
nyckeln. När flaket är helt nerhissat och står på golvet, lossa 
karbinhakarna och ta ner mattan. 

Upphissning
Placera hoppbädden på hissflaket stående på långsidan, knäpp 
fast karbinhakarna i oket och lås fast de med skruven. Kontrol-
lera att hoppbädden ligger säkert och rätt placerad på hissflaket 
innan hissningen börjar. Vrid nyckelbrytaren till läge upp och 
håll den i detta läge till motorn stannar. Om nerhissningen vill 
avbrytas släpp nyckeln.

Underhåll och service
Förvaringshissen måste kontrolleras regelbundet vad gäller 
lösa detaljer, infästningarna i väggen, eventuella skador eller 
olika typer av funktionsstörningar som kan förekomma. Extra 
uppmärksamhet skall riktas på repet som hissflaket hänger 
i. Det är brukarens ansvar att snarast kontakta Unisport vid 
misstankar om felaktighet. Förvaringshissen bör kontrolleras 
årligen av ett auktoriserat besiktningsföretag för att garantera 
säkerheten. Ett avtal om årlig säkerhetsbesiktning kan tecknas 
med Unisport.  
Förvaringshissen är tillverkad av stål med ett hissflak av trä. 
Alla stål och trädetaljer är ytbehandlade med någon form av 
ytbehandling, pulverlack, våtlack eller förzinkning. Alla delar 
torkas av med en lätt fuktad trasa och i förekommande fall 
med normala icke frätande rengöringsmedel.. 

Varning
Förvaringshissen är endast avsedd för förvaring av hoppbäddar 
med en max vikt på 75 kg per hissflak. Inga andra redskap eller 
personer får hissas med hissen. Undvik i möjligaste mån att 
vistas under en upphissad hoppbädd.

Garanti
Unisport lämnar 2 års produktgaranti förutsatt att produkten 
hanteras och underhålls enligt denna anvisning.
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