Romerska ringar UNISPORT
DRIFT & SKÖTSEL
Denna beskrivning gäller för Unisports romerska ringar,
artikelnummer 300305.
Montering
Montering av Unisports Romerska ringar bör endast utföras av
behöriga montörer. Till varje leverans bifogas en monteringsanvisning som beskriver monteringen av ringarna.
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
Ringarna får endast hanteras av personal som tagit del av
denna instruktion. Ringarna ska vara upphissade när dom inte
används.

Underhåll och service
Ringarna måste kontrolleras regelbundet vad gäller lösa
detaljer, eventuella skador på vajer, kedja eller olika typer av
funktionsstörningar som kan förekomma. Träringarna ska kontrolleras regelbundet så att inga flisor eller dylikt finns. Det är
brukarens ansvar att snarast kontakta Unisport vid misstankar
om felaktighet. Ringarna och dess infästningar skall kontrolleras årligen av ett auktoriserat besiktningsföretag för att
garantera säkerheten. Ett avtal om årlig säkerhetsbesiktning
kan tecknas med Unisport. Alla ståldetaljer 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
Fallskador kan förekomma vid oförsiktigt eller felaktigt handhavande.
Garanti
Unisport lämnar 2 års produktgaranti förutsatt att produkten
hanteras och underhålls enligt denna anvisning.

Nedhissning
Vid nedhissning av ringarna, lossa säkerhetssprinten som sitter
i väggfästet. Frigör kedjan som sitter fast i lås knoppen. Håll i
kedjan och släpp sedan försiktigt så den elastiska linan lyfter
kedjan så att ringarna åker ner. Tag fast kedjan när önskad
arbetshöjd är nådd. Fäst kedjan i låsknoppen genom att sticka
in den i urtaget och sätt tillbaka säkerhetssprinten.
Upphissning
Vid upphissning av ringarna, lossa säkerhetssprinten, frigör
kedjan och drag upp ringarna upp mot taket. Kontrollera så att
kedjan landar i kättingkorgen som sitter på säkerhetsfästet.
Fäst kedjan i knoppen genom att sticka in den i urtaget och
sätt tillbaka säkerhetssprinten.
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