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Denna beskrivning gäller för Unisports fällbara läktare med  
5 rader, artikelnummer 300143. 

Montering
Montering av Unisports fällbara läktare bör endast utföras av 
behöriga montörer. Till varje leverans bifogas en monterings-
anvisning som beskriver monteringen av läktaren. 

Säkerhet
Unisport har lång erfarenhet av att tillverka idrottsmateriel  
och alla komponenter som används är noga utvalda och kon-
trollerade för att uppfylla maximal stabilitet och styrka. Alla 
typer av ändringar på konstruktionen kan utgöra en säkerhets-
risk. 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 

Manövrering 
Kontrollera att området under läktarsektionerna är helt fritt 
från hinder. Vrid nyckelbrytaren för fällning och kontrollera 
hela tiden att hinder för fällningen inte finns. Varning: det är 
förenat med stor fara att vistas under läktarna vid fällning då 
dessa fälls ned med stor motorkraft. Varje motor har inbyggda 
gränslägen som gör att dessa stängs av när läktaren blivit ner-
fälld. Vid hinder under fällningen kan denna avbrytas genom 
att släppa nyckelbrytaren.  

Uppfällning
Haka av samtliga trappor om lösa trappsteg används. Observera 
att skada kan inträffa om uppfällning görs innan samtliga trappor 
avlägsnats. Kontrollera att samtliga sittplan är helt tömda från 
ev. kvarlämnade föremål. Vrid nyckelbrytaren för uppfällning. 
Varje motor har inbyggda gränslägen som gör att dessa stängs 
av när läktaren blivit nerfälld. Vid hinder under uppfällning kan 
denna avbrytas genom att släppa nyckelbrytaren.  
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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 kontrol-
leras 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. Nedfäll-
ning eller uppfällning av läktarna skall endast göras av vuxna 
personer som tagit del av denna instruktion. Läktaren är avsed-
da 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.
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