
 KÄYTTÖ & KUNNOSSAPITO 

Tämä kuvaus koskee Rantzowsin kokoontaitettavaa kaksirivistä 
katsomoa, tuotenumero 300140.

Asentaminen
Rantzowsin kokoontaitettavan katsomon saa asentaa ainoas-
taan valtuutettu asentaja. Jokaisen toimituksen mukana toimi-
tetaan asennusohjeet, joissa kerrotaan tarkemmin katsomon 
asentamisesta. 

Turvallisuus
Unisportilla on runsaasti kokemusta urheilutarvikkeiden ja 
-välineiden valmistuksesta. Kaikki osat valitaan ja tarkastetaan 
huolellisesti niin, että ne ovat mahdollisimman vakaita ja kes-
täviä. Rakenteen kaikenlaiset muutokset voivat vaarantaa tur-
vallisuuden. Jos haluatte muuttaa rakennetta, ottakaa yhteyttä 
Unisportiin. Huom! Takuu raukeaa, jos rakenteeseen tehdään 
muutoksia ilman Unisportilta etukäteen saatua ohjeistusta ja 
hyväksyntää.

Käyttö
Katsomon osien kantavuus on mitoitettu neljälle henkilölle ri-
viä kohti (0,5 m/istumapaikka). Jokaisella rivillä on tilaa neljälle 
henkilölle. Katsomon ja seinän välinen tila täytyy pitää puhtaa-
na. Puhdistamista varten alimman etulevyn voi laskea alas. 
 
Avaaminen
Puhdista alue, jolle katsomo avataan. Varmista, että alueella 
ei ole hiekkaa tai vastaavaa, sillä se voi vaurioittaa etupanee-
lin lakattua pintaa ja lattiaa. Katsomo avataan käsivoimin 
käyttämällä avaamiseen tarkoitettuja kahvoja, jotka sijaitsevat 
etupaneelissa. Avaa katsomo avaamalla ensin katsomon kes-
kiosassa oleva lukko mukana toimitetulla avaimella, vetämällä 
katsomoa suoraan poispäin seinästä ja vetämällä/painamalla 
katsomoa tasaisesti lattiaa vasten.

Taittaminen kokoon
Varmista, että istuinpaikoille ei ole jäänyt ylimääräisiä tavaroi-
ta. Tartu katsomon alimpaan istuintasoon ja nosta tasaisesti, 
kunnes kahvat tulevat esiin. Tartu sitten kahvoihin ja työnnä 
katsomoa hitaasti kohti seinää. Varmista, että katsomon lukko 
lukittuu.

Kunnossapito ja huolto
Katsomo täytyy tarkastaa säännöllisesti löystyneiden detaljien, 
mahdollisten vaurioiden ja mahdollisesti esiintyvien toimin-
tahäiriöiden varalta. Jos epäilet vikoja, ota pikaisesti yhteyttä 
Unisportiin. Valtuutetun tarkastajan täytyy tarkastaa katsomo 
vuosittain, jotta katsomo on varmasti turvallinen. Vuosittaisis-
ta turvallisuustarkastuksista voi tehdä sopimuksen Unisportin 
kanssa.

Katsomot valmistetaan teräksestä. Istuintasot ovat puuta. 
Kaikki teräs- ja puudetaljit on pintakäsitelty (esim. jauhe-
maalattu, märkämaalattu tai sinkitty). Puhdista kaikki osat 
kostutetulla liinalla. Tarvittaessa voit käyttää puhdistamiseen 
myös mietoa hankaamatonta puhdistusainetta.

Varoitus
Varomaton käsittely voi johtaa puristumisvammoihin. Katso-
mon saa avata ja taittaa kokoon ainoastaan täysi-ikäinen käyt-
täjä. Katsomo on tarkoitettu istuvan yleisön käyttöön. Sitä ei 
saa käyttää muihin tarkoituksiin. Katsomo ei ole kiipeilypaikka. 
Kun katsomo ei ole käytössä, se täytyy taittaa kokoon ja lukita 
niin, ettei sitä voi käyttää luvatta tai väärin. 

Takuu
Unisport antaa tuotteelle 2 vuoden takuun. Takuu on voimassa, 
jos tuotetta käsitellään ja pidetään kunnossa näiden ohjeiden 
mukaisesti.
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