SLIMMILS stelten Montage en Gebruiksaanwijzing
Lees gebruiksaanwijzing voor montage en gebruik.
Dit is noodzakelijk voor goed gebruik van het product en
persoonlijke veiligheid.

• MONTAGE
1) Maak de buisklemmen los.
2) Plaats de onderste steunbuis in de buisklem en het onderste
bevestigingspunt. Plaats de bout en de moer in het onderste
bevestigingspunt en draai deze vast.
3) Schuif de bovenste steunbuis over de onderste steunbuis door de
buisklem draai de buisklem handvast. Bepaal de positie van de bovenste
bevestigingsband onder de knie. Draai de bouten van de buisklem vast.
Let op! Niet te vast in verband met vervorming van de buis.
4) Bepaal de positie van de steunbuis zodat je recht op de stelten staat en
draai de bout en moer vast.
5) Plaats de hielplaat op de voetplaat door middel van de twee schroeven.

• Gebruikswaarschuwingen
1. VASTMAKEN VAN DE BEVESTIGINGSBANDEN
A)
B)
C)

De zes gaatjes in de voetenplaat worden gebruikt om de afstand
tussen de voetenplaat en de hielsteun aan te passen.
Gelieve eerst de beenbevestiging vast te maken, vervolgens de
overige bevestigingsbanden.
Gelieve eerst overige bevestigingsbanden los te maken, vervolgens de
been bevestiging.
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2.

VOORWAARTSE/ACHTERWAARTSE BALANS
A)

B)

C)
D)

3.

Wanneer de stelten naar voren hellen, maak de klemmen, maak de
klemmen los en draai de beenbevestiging en steunbuis richting de
achterkant en maak de buisklem vast. Deze aanpassing is om
ervoor te zorgen dat er een goede balans ontstaat. De balans van de
stelten wordt bepaald door het middelste gedeelte van het gehele
verensysteem. Nooit been binding buigen.
Wanneer uw lichaam naar voren buigt bij gebuikt van de stelten,
gelieve het verensysteem aan te passen door de laagste veer te
verstellen.
Echter wanneer u naar achteren buigt, gelieve het verensysteem aan
te passen door de hoogste veer te verstellen.
De riemen van de steunbuis en voet worden naast de steunbuis zelf
gebruikt om de balans van de stelten te behouden. De gebruiker kan
stelten aanpassen aan zijn eigen voet en onderbeen zodat deze
comfortabel gedragen kunnen worden.

HOOGTEAANPASSING:

Verwijder de vleugelmoeren. Trek de stelten uit tot de gewenste hoogte, breng
de gaten van de benen en telescoopbuis tegenover elkaar en plaats de
vleugelmoer terug. Zorg dat de vleugelmoer goed vastzit.

• Nakijken voor gebruik
Zorg ervoor dat de stelten vrij zijn van schade en geen slijtage vertonen, dat al
de bouten en moeren goed zijn vastgezet. Speciale aandacht vragen de
montage van de steunbuis en vleugelmoeren van het telescopische gedeelte.
Zorg dat je gewoon loopt en je voeten niet meesleept. Gebruik de stelten niet in
een onveilige omgeving zoals in een ruimte met los liggende kabels, touwen,
elektriciteitskabels, gebroken glas enz.enz.
Zorg dat je gereedschap en benodigde materialen voor handen zijn zodat ze
vanaf de stelten bereikbaar zijn.
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• Onderhoud
Controleer stelten grondig voor gebruik en pleeg onderhoud:
•
•
•
•
•

breng een dunne laag vet aan op de veren
vervang breekbare onderdelen indien nodig
vervang nylon manchetten indien nodig
vervang vleugelmoeren indien nodig
vervang riemen indien nodig

Let op:
(1) Inspecteer de stelten grondig voor gebruik. Zorg ervoor dat de
stelten vrij zijn van schade en geen overbelasting zichtbaar is.
(2) Herstel alle schade voor gebruik
(3) Zorg ervoor dat bevestigingsbanden strak en veilig bevestigd zijn.
(4) Bevestig eerst bovenbeen bevestigingsbanden bij het aantrekken
van de stelten
(5) Verwijder alles van de zolen dat gevaar oplevert bij gebruik van de
stelten
(6) Loop alleen op een harde en gelijke ondergrond
(7) Bedek gaten in vloer, trapgat etc.
(8) Loop recht vooruit en maak alleen een u-bocht wanneer u van
richting wilt veranderen
(9) Verwijder stelten wanneer u gaat klimmen of trap lopen
(10) Gebruik assistentie wanneer u objecten van de vloer wilt rapen.
! WAARSCHUWING:
1) Gebruik de stelten niet zonder de gebruiksaanwijzing gelezen te hebben.
2) Gebruik de stelten niet als deze vervormd of gemodificeerd zijn door derden
3) NIET lopen op gladde ondergrond.
4) NIET lopen op zand, rotsige ondergrond, modder, ongelijke of extreem zachte
ondergrond.
5) NIET dragen in de buurt van los touw, elektriciteitskabels, gebroken glas etc.
6) NIET dragen op verhogingen zoals stoel, kruk, steiger etc.
7) NIET dragen met zwaar gewicht in uw handen
8) NIET rennen of snel wandelen op stelten.
9) NIET dragen onder invloed van drugs of alcohol.
10) Gebruik geen stelten die hoger zijn dan noodzakelijk.
11) De leverancier stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend
uit het gebruik van de stelten.
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