
 KÄYTTÖ & KUNNOSSAPITO 

Tämä kuvaus koskee Rantzowsin yksiosaista säilytyshissiä, 
tuotenumero 401650. 

Asentaminen
Rantzowsin yksiosaisen säilytyshissin saa asentaa ainoastaan 
valtuutettu asentaja. Jokaisen toimituksen mukana toimite-
taan asennusohjeet, joissa kerrotaan tarkemmin hissin asenta-
misesta.

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
Hissiä nostetaan ja lasketaan kääntämällä avainta tai paina-
malla hissiin kytketyn ohjaimen painiketta.

Laskeminen alas
Varmista, että hissin ympärillä ja alapuolella olevalla alueella 
ei ole esteitä eikä lähistöllä ole ihmisiä, kun lasket maton alas. 
Käännä avainkytkin asentoon ”alas” ja pidä se tässä asennossa, 
kunnes moottori pysähtyy. Jos haluat keskeyttää laskemisen, 
vapauta avain. Kun lava on laskeutunut kokonaan lattialle, 
avaa karbiinihaat ja laske matto alas.

Nostaminen
Aseta alastulopatja hissilavalle pitkä sivu alaspäin, kiinnitä 
karbiinihaat nostolaitteeseen ja lukitse ne ruuvilla. Ennen kuin 
aloitat noston varmista, että alastulopatja on asetettu hissila-
valle tukevasti ja oikein. Käännä avainkytkin asentoon ”ylös” ja 
pidä se tässä asennossa, kunnes moottori pysähtyy. Jos haluat 
keskeyttää noston, vapauta avain.

Kunnossapito ja huolto
Säilytyshissi täytyy tarkastaa säännöllisesti löystyneiden detal-
jien tai seinäkiinnitysten, mahdollisten vaurioiden ja mahdolli-
sesti esiintyvien toimintahäiriöiden varalta. Erityistä huomiota 
täytyy kiinnittää köyteen, jonka varassa hissilava roikkuu. Jos 
epäilet vikoja, ota pikaisesti yhteyttä Unisportiin. Valtuutetun 
tarkastajan täytyy tarkastaa säilytyshissi vuosittain, jotta hissi 
on varmasti turvallinen. Vuosittaisista turvallisuustarkastuksis-
ta voi tehdä sopimuksen Unisportin kanssa.

Säilytyshissi on valmistettu teräksestä. Hissilava on puuta. 
Kaikki teräs- ja puudetaljit on pintakäsitelty (esim. jauhemaa-
lattu, märkämaalattu tai sinkitty). Puhdista kaikki osat kostu-
tetulla liinalla. Tarvittaessa voit käyttää puhdistamiseen myös 
mietoa hankaamatonta puhdistusainetta.

Varoitus
Säilytyshissi on tarkoitettu ainoastaan enintään 75 kg painavi-
en alastulopatjojen säilytykseen. Hissillä ei saa nostaa muita 
varusteita eikä ihmisiä. Vältä oleskelua ylös nostetun alastulo-
patjan alapuolella.

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