Záručny list - Montážny návod pre GM 4 OBJEKT – Pokyny na používanie

NÁVOD NA MONTÁŽ SCHODOV GM 4 – OBJEKT
Čo je potrebné na montáž schodov?
Najlepšie je vykonávať montáž v troch pracovníkoch (ak ste vybavení zdvíhacím zariadením pre schody možno
vykonávať montáž v dvoch)
Montážny kľúč č.13
Pilka na kov
Minerálne vlnu na vyplnenie medzery medzi rámom schodov a konštrukcií stropu
Čo obsahuje dodávka schodov?
Pred montážou dôkladne skontrolujte či je balík kompletný. Dodávka obsahuje:
1 kus schodisko vrátane rámu
1 kus sťahovacie tyče
8 kusov M8 závitových matiek
4 kusy montážne rúrky (môže byť aj profil U-ďalej len rúry)
Pred montážou si skontrolujte či súhlasí rozmery, či je balík kompletný a či nie sú viditeľne poškodené. Pri
zistení nedostatkov kontaktujte ihneď svojho predajcu, pretože v zabudovanom stave nebudú uznané.
1. rozbaľte všetky diely a pripravte na montáž
2. spodný diel zdvihnú dve osoby, vloží do stavebného otvoru a zabezpečia vopred pripraveným podstavcom.
(možno tiež použiť zdvíhacie zariadenia napr. navijak)
3. osoba, pracujúci na hornej strane (na povale) nasadí na závitové tyče montážne rúry. Potom naskrutkuje
matky na závitové tyče.
4. matky sú rovnomerne utiahnuté až golier rámu plne doľahne na podhľad.
5. ak už schody s rámom sú pevne zavesené, skontrolujte či medzera medzi rámom a spodným vekom je po
celom obvode rovnako veľká.
6. potom medzeru medzi rámom schodov a konštrukcií stropu po celej výške stropnej konštrukcie vyplňte
(nehorľavou) minerálnou vlnou. Polyuretánovú penu použite iba na fixáciu schodov v rohoch a ostatné medzeru
vyplňte minerálnou vlnou. Penu použite iba s certifikovanou požiarnou odolnosťou. Medzeru medzi rámom
schodov a konštrukcií stavebného rozmeru vyplňte vlnou tak, že bude po celej výške obvodového rámu
schodov. Nedostatočné umiestnenie môže spôsobovať v zimnom období kondenzácii vodných pár na
konštrukciu schodov.
7. v prípade dodávky schodov s horným vekom, skontroluje či horné veko možno ľahko zavrieť.
8. priestorová výška sa nastaví pomocou nožnicového mechanizmu.
9. v prípade, že máte normalizovaný rozmer a výška miestnosti je nižšia ako 250cm bude potrebné spodný diel
schodov pre prispôsobenie výšky skrátiť.

Pokyny pre používanie a údržbu výrobků Wippro

Podmienkou dlhodobej funkčnosti a užívanie je primeraná manipulácia a šetrné zaobchádzanie s výrobkom.
Schody používajte k bežnému výstupe na pôdu. Pred každým výstupom (použitím schodov) skontrolujte či sú
všetky časti pevne spojené a nastavení. Ak sú časti schodov uvoľnené alebo zle nastavené, nevstupujte na ne
ani nijako nepoužívajte, kým nie je vykonaná náprava. Schody majú madlo pre bezpečný výstup, preto vždy pri
používaní schodov sa ho pevne držte. Vyvarujete sa styku s ostrými predmetmi, ktoré môžu poškodiť
povrchovú úpravu výrobku a nedovoľte, aby došlo k nárazom na schody alebo veko schodov. Vo všetkých
týchto situáciách hrozí mechanické poškodenie výrobku. Výrobok nijako mechanicky neupravujte. Schodisko
nezaťažujte viac ako 120kg a nevstupujte na schodisko súčasne s inou osobou. Na odstraňovanie nečistôt
použite iba navlhčenú handru. Pohyblivé častí v mieste ohybu premažte len vazelínou alebo olejom.

Záručny list

Wippro poskytuje záruku 24 mesiacov od dátumu zakúpenia na funkčnosť schodov za predpokladu
- Montáž vykoná autorizovaná montážna firma alebo sám výrobca
- Schody sú používané na účel im predpísaným a je dbané všetkých pokynov pre používanie a údržbu
- So schodmi je odborne manipulované
- Do schodov nie je nijako poznačené a nie sú nijako mechanicky upravené a poškodené
ak nie sú poškodené živelnou pohromou alebo požiarom
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