


Инструкции за телескопични стълби

ВАЖНО: Моля прочетете инструкциите внимателно преди да използвате
стълбата. Запазете инструкциите за бъдещи справки.

Стъпка 1. Разгъване на телескопичната стълба
1. Освободете каишката, която осигурява стълбата.
2. Поставете стълбата изправена в изходна позиция.
3. Сложете крак върху най-долното стъпало, за да задържите стълбата стабилно на

място.
4. Извадете съединителя на най-горното стъпало с двете ръце.



5. Уверете се, че всяко стъпало е изтеглило удължънието си и е заключено, преди
да пристъпите към изтеглянето на следващото стъпало.

6. Изтеглете желания брой стъпала, докато постигнете желаната височина.
7. Не стъпвайте на най-горното стъпало.

Съвет: За да разгънете стълбата до пълната й височина, изтеглете най-горното
стъпало и се уверете, че е заключено. След това продължете с останалите стъпала.
Отново се уверете, че всяко стъпало е заключено, преди да изтеглите следващото
стъпало.

Стъпка 2. Сгъване на телескопичната стълба
Моля, бъдете много внимателни, докато събирате стълбата. Не поставяйте никоя част
от тялото си, включително ръцете, пръстите или палците, между стъпалата.

Съвет: Не забравяйте, че точно както стълбата се разгъва и се заключива с едно
стъпало, то също така и се затваря с едно стъпало. Всяко стъпало се затваря с
едновременно натискане на заключващите бутони навътре едини към други.
Започнете от най-високото стъпало, до което стигате. Моля, затворете всяко
стъпало с безопасно спускане. Моля, уверете се, че останалата част от ръката ви е
поставена по-ниско от стъпалото (виж диаграмата).

Стъпка по стъпка

1. Хванете стълбата за рамката под стъпалото.
2. Поставете палеца върху заключващите бутони, които искате да изключите.
3. Поставете останалата част от ръката си под заключващия механизъм.
4. Ако поставите останалата част от ръката си над заключващия механизъм —

може да бъде заклещена между стъпалата!
5. Едновременно с това натискайте заключващите бутони навътре (един към друг),

докато горното стъпало падне надолу.
6. Повторете тази операция за всяко едно стъпало.



Безопасност: Ако следващото по-ниско стъпало е напълно изтеглено, то предишното
стъпало ще спре. Ще можете да затворите стълбата напълно, когато затворите и
следващото по-ниско стъпало.

Стъпка 3. Прибиране на телескопичната стълба
Поставяне на “осигурителната каишка”. Уверете се, че лентата е стегната и добре
привързана. При пренасяне поставете ръката си върху външната част на стълбата и
хванете дръжката, разположена под второ стъпало, за да не се отваря стълбата.

Важно да помните!
1. Прочетете всички инструкции за безопасност на стълбата, преди да я използвате.
2. При удължаване на стълбата, уверете се, че стълбата здраво стои на ниво, не

поставяйте върху нестъбилна повърхност.
3. Разгънете стълбата със заключващи бутоне обърнати към Вас.
4. Облягайте стълбата само с върха срещу твърда повърхност. Никога не облягайте

стълбата на част от разгънатите стъпала. Правейки това може да предизвикате
щети.

5. Да не се носи или използва стълбата близо до електропроводни линии или
оборудване. По стълбата може да си индуцира електричество.

6. Стълбата се съхранява на сухо място, за да се избегне влага.
7. Да не се използва като седло.

Грижи и поддръжка
За безпроблемно функциониране, пазете стълбата чиста от каквито и да било отломки.
Премахвайте боя или други вещества, които могат да се залепят по стълбата. Стълбите
имат 6 месеца  гаранция за фабрични дификти. Тази гаранция изцяло покрива повреди
в материала или дефекти, получени по време на производството на Вашата стълба.
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