
 VOIMISTELURENKAAT RANTZOWS J102

Tämä kuvaus koskee Rantzowsin voimistelurenkaita, tuote-
numero 300310. 1 pari renkaita. Kattokorkeus enintään 9000 
mm.

Asentaminen
Rantzowsin voimistelurenkaat saa asentaa ainoastaan val-
tuutettu asentaja. Jokaisen toimituksen mukana toimitetaan 
asennusohjeet, joissa kerrotaan tarkemmin voimistelurenkai-
den 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
Voimistelurenkaita saavat käsitellä ainoastaan henkilöt, jotka 
ovat tutustuneet näihin ohjeisiin. Voimistelurenkaat täytyy 
nostaa ylös, kun ne eivät ole käytössä. 
 
Laskeminen
Jos haluat laskea renkaat alas, irrota seinäkiinnittimessä oleva 
turvakiila. Vapauta ketju, joka on kiinnitetty pidikkeeseen. 
Pidä kiinni ketjusta ja vapauta sitä sitten varovasti. Kuminauha 
nostaa ketjua ja renkaat laskeutuvat alas. Kun renkaat ovat so-
pivalla korkeudella, kiinnitä ketju takaisin paikoilleen. Kiinnitä 
ketju pidikkeeseen työntämällä sitä pidikkeeseen ja asettamal-
la turvakiila paikoilleen.

Nostaminen
Kun haluat nostaa renkaat ylös, avaa turvakiila, vapauta ketju 
ja vedä renkaita kattoa kohti. Kerää ketju kiinnittimen luona 
olevaan ketjukoriin. Kiinnitä ketju työntämällä se pidikkeeseen 
ja asettamalla turvakiila takaisin paikoilleen.

Kunnossapito ja huolto
Voimistelurenkaat täytyy tarkastaa säännöllisesti löystynei-
den detaljien, vaijereiden tai ketjun mahdollisten vaurioiden 
ja mahdollisesti esiintyvien toimintahäiriöiden varalta. Puiset 
renkaat täytyy tarkastaa säännöllisesti tikkujen ja vastaavien 
varalta. Jos epäilet vikoja, ota pikaisesti yhteyttä Unisportiin. 
Valtuutetun tarkastajan täytyy tarkastaa voimistelurenkaat ja 
niiden kiinnitys vuosittain, jotta ne ovat varmasti turvallisia. 
Vuosittaisista turvallisuustarkastuksista voi tehdä sopimuksen 
Unisportin kanssa. Kaikki teräsdetaljit on pintakäsitelty (esim. 
jauhemaalattu, märkämaalattu tai sinkitty). Puhdista kaikki 
osat kostutetulla liinalla. Tarvittaessa voit käyttää puhdistami-
seen myös mietoa hankaamatonta puhdistusainetta.

Varoitus
Varomaton käsittely voi johtaa putoamisvammoihin.

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