Fällbar läktare UNISPORT 4-rader
DRIFT & SKÖTSEL
Denna beskrivning gäller för Unisports fällbara läktare med 4
rader, artikelnummer 300142.
Montering
Montering av Unisports fällbara läktare bör endast utföras av
behöriga montörer. Till varje leverans bifogas en monteringsanvisning som beskriver monteringen av läktaren.
Säkerhet
Unisport har lång erfarenhet av att tillverka idrottsmaterial och
alla komponenter som används är noga utvalda och kontrollerade 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 Unisport. Obs garantin upphör att gälla om någon typ av förändring utförts utan samråd och godkännande från Unisport
Handhavande
Läktarsektionerna är hållfasthetsberäknade för fyra personer
per rad (0,5 m/sittplats). Varje rad rymmer 4 personer. Området mellan väggen och läktaren skall städas, detta görs genom
att fälla ner den nedersta städluckan.
Nedfällning
Städa området där läktaren kommer att fällas ner, var särskilt
noggrann att sopa bort grus och dylikt då detta kan skada
frontpanelens lackerade yta samt golvet. Läktaren fälls ner
med handkraft. Vid fällning skall händer placeras i de för ändamålet urfrästa handtag som är placerade på frontpanelen.
För fällning av läktaren, lås upp låset som sitter mitt på läktaren med medföljande nyckel, dra läktaren sakta utåt och dra/
tryck läktaren sakta helt ner mot golvet.

Uppfällning
Kontrollera att sittplanen är helt fria från kvarglömda föremål.
Ta tag i läktarens nedersta sittplan och lyft sakta tills handtagen
blir åtkomliga, fatta därefter med händerna i handtagen och tryck
läktaren långsamt upp mot väggen. Kontrollera att läktaren är
helt uppfälld och att låset har snäppt i.
Underhåll och service
Läktaren måste kontrolleras regelbundet vad gäller lösa detaljer
eventuella skador eller olika typer av funktionsstörningar som
kan förekomma. Det är brukarens ansvar att snarast kontakta
Unisport vid misstankar om felaktighet. Läktarna bör kontrolleras
årligen av ett auktoriserat besiktningsföretag för att garantera säkerheten. Ett avtal om årlig säkerhetsbesiktning kan tecknas med
Unisport Läktarna är tillverkat i stål med sittskivor 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
Klämskador kan förekomma vid oförsiktig hantering. Nedfällning
eller uppfällning av läktarna skall endast göras av vuxna personer.
Läktaren är avsedda för sittande publik och får ej användas till
andra ändamål. Det är ej tillåtet att använda läktaren som ett
klätterredskap. När läktaren ej används skall den vara uppfälld
och låst för att förhindra obehörig eller felaktig användning.
Garanti
Unisport lämnar 2 års produktgaranti förutsatt att produkten
hanteras och underhålls enligt denna anvisning.

.

unisport.com

