PYSTYTYSSOHJE
RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR
RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR
PORRASTELINE ST 1400
ASENNUSTELINE FT 750, FT 750XR & FT 750 BST
EN 1298 - IM - fi

TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA
wibeladders.fi

TYPKONTROLLERAD
Arbetsmiljöverkets
krav AFS 2013:4

SC1809–12

Tyyppitarkastettu AFS 1990:12 ja EN 1004:2005 mukaisesti.
Rakennusteline on hyväksytty kuormitusluokka 3 mukaan (2,0 kN/m2) ,
mikä on korkein mahdollinen luokka porrastelineille.
Kuormaluokka 3
Työtason kuormitus, pintakuorma : 2,0 kN/m2
Suurin pistekuorma 1,0 kN, 0,2 m x 0,2 m alalle.
Suurin pistekuorma 1,5 kN, 0,5 m x 0,5 m alalle.
Suurin sallittu sivuttaiskuormitus
• RT ja ST telineille: 300 N (n. 30 kg)
• FT telineille: 100 N (n. 10 kg)
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Asennusohje
Näistä asennusohjeista löydät vaiheittaiset ohjeet, kuinka asennat yksinkertaisimmalta ja mahdollisimman turvallisella
tavalla Wibe Ladders telineesi. Lue turvallisuusohjeet ennen telineen asentamista ja käyttöä. Mikäli teline luovutetaan
jollekin muulle, myös tämän henkilön on saatava nämä ohjeet.

TURVALLISUUSOHJEITA
YLEISTÄ TIETOA
•
•
•
•
•
•

Tyyppitarkastettu AFS 1990:12 ja EN 1004:2005 mukaisesti, kuormaluokka 3 (2,0 kN/m2 ). Tätä kuormitusta
ei saa koskaan ylittää.
Suurin pistekuorma 1,0 kN, 0,2 m x 0,2 m alalle.
Maakohtaiset määräykset ja säädökset, mm. rakentamisen, purkamisen, vakauden, käytön ja kunnossapidon
suhteen, on huomioitava.
Teline on rakennettava asennusohjeiden mukaisesti, sisältäen ne osat, jotka kuhunkin korkeuteen on määritelty
osaluettelossa.
Telineille tulee nousta tikkaita tai portaita pitkin (rakennusteline). On myös mahdollista kiivetä kehyksen vaakasiteitä pitkin, jos säännökset sen sallivat.
Työskentely vain yhdessä tasossa kerrallaan.

RAKENTAMINEN / PURKAMINEN
•
•
•
•
•
•

Tarkista, että kaikki telineen osat, apuvälineet ja turvavarusteet ovat työpaikalla ja ne toimivat oikein.
Telineen rakentamisen/purkamisen suosittelemme tehtäväksi kahden henkilön voimin.
Tarkista, että alusta, johon teline pystytetään, on tarpeeksi kantava sekä telineelle, että sen kuormalle.
Tarkista, että alusta, johon teline pystytetään, on tasainen ja vaakasuora (erityisesti FT-750, jossa ei ole säädettäviä
pyöriä). Tarkista ensimmäinen taso vesivaa’an avulla sekä pituus- että leveyssuunnassa, maksimikaltevuus on 1 %.
Tarkista tuuliolosuhteet sekä se, ettei lähellä ole mitään esteitä (kuten johtoja, voimalinjoja).
Yksityiskohtaisempaa tietoa kunkin mallin rakentamisesta ja purkamisesta on kyseisen mallin tiedoissa seuraavilla
sivuilla.

VAHINGOITTUNEITA TAI VIALLISIA OSIA EI SAA KÄYTTÄÄ!
TUULIKUORMA
Nimitys

Vaikutus boforin-asteikon mukaan

Boforia

Tuulen nopeus. (km/h)

Tuulen nopeus
(m/S)

Kohtalainen tuuli

Maasta nousee pölyä ja irrallisia papereita; pienet oksat
liikkuvat.

4

20–28

5–8

Navakka tuuli

Suuret oksat heiluvat; puhelinlangoissa suhisee; sateenvarjoa
vaikea pidellä.

6

40–50

11–14

Kova tuuli

Puiden oksat katkeilevat; ulkona liikkuminen vaikeaa.

8

63–74

17–21

•
•
•
•

Varo voimakasta tuulta. Työskentely telineellä on lopetettava, mikäli tuulen nopeus ylittää 8 m/s (28 km/h).
Varo tuulivoimien vaikutusta (tuulitunnelin vaikutus avoimista rakennuksista, suojaamattomista rakennuksista ja
rakennusten kulmista).
Ankkuroi teline johonkin kiinteään, mikäli tuulen nopeus ylittää 12 m/s (41 km/h). Teline on varmistettava myös
työpäivän loputtua tai kun se jätetään vartioimatta.
Pura teline jos tuulen nopeuden oletetaan nousevan yli 18 m/s (65 km/h).

5

KÄYTTÖ

• Käytä asennusohjeiden kääntöpuolella olevaa tarkistuslistaa, kun asennat ja käytät rakennustelinettä.
• Telineiden käytössä on toimittava paikallisten säädösten mukaan. Suomessa on noudatettava Valtioneuvoston
asetusta (205/2009) Rakennustyön turvallisuudesta. Tämän mukaan telineen saa pystyttää, purkaa ja muuttaa
vain pätevän henkilön johdolla sellainen työntekijä, jolle on annettu suunniteltuihin tehtäviin liittyvä ja erityisiä
vaaroja koskeva erityisopastus ja ohjeet vähintään 57 §:ssä määritellyistä seikoista.
• Älä koskaan yritä nostaa työskentelykorkeutta laittamalla esim. laatikoita tai tikkaita lavalle.
• Varusteiden, työkalujen, materiaalien yms. nostaminen ja laskeminen on tehtävä telineen pohja-alan sisäpuolella
(ml. tukijalat). Ota huomioon sallittu maksimikuorma lavaa kohden.
• Ota huomioon työn mahdollisesti aiheuttama kuorma, joka voi aiheuttaa telineen kallistumista, kuten poran käyttö
tai viereisen julkisivun purkutyöt.
• Maksimituuli siirtäessä on 7,7 m/s (28 km/h).
• Telinettä saa siirtää ainoastaan sen pituussuunnassa, käsin työntämällä tai vetämällä sitä alaosasta.
• Ennen telineen siirtämistä, varmista ettei telineellä ole ihmisiä, varusteita tai materiaaleja. Telineen on oltava tyhjä.
• Telinettä siirrettäessä varo mahdollisia lähellä olevia sähkölaitteita, johtoja ja vaijereita.
• Ole erityisen varovainen, jos siirrät telinettä epätasaisella tai kaltevalla pinnalla ja käytä pyörien lukitusta.
Tukijalat nostetaan ainoastaan sen verran, että niillä on tilaa kulkea epätasaisen kohdan yli.
• Huomioi, että siirrettäviä telineitä ei ole suunniteltu käytettäväksi riippuvina telineinä.
• Rakennustelinettä ei saa käyttää kulkuväylänä muihin telineisiin, rakenteisiin tai vastaaviin.

HUOLTO

Pyörät ja siirtäminen
Telineen pyörät on varustettu jarruilla. Jarru lukitaan painamalla jalalla punaista poljinta ja vapautetaan painamalla
vihreää poljinta. Jarrujen on aina oltava lukittuna, paitsi jos telinettä liikutetaan lyhyen matkaa.
Jotta telinettä voidaan liikuttaa, lavakorkeus saa olla maksimissaan 6 m (RT-1400/ST-1400) tai 4 m (RT-750/FT-750)
Kun telinettä siirretään, tukijalkojen on oltava paremman vakauden vuoksi asennettuna, ne nostetaan pari senttiä
ylemmäs maanpinnasta. Telinettä siirretään liikuttamalla sitä pituussuuntaisesti ja ainoastaan tasaisella maalla.
Huom! Telinettä ei saa koskaan siirtää, niin että siinä on ihmisiä tai tavaraa. Telineen on oltava siirrettäessä tyhjä.
Suuremmat pyörät (ST-1400/RT-750/ST-1400) on varustettu korkeussäädöllä, pyöriä voidaan säätää noin 30 cm.
Korkeussäätöä tulee käyttää epätasaisella tai kaltevalla pinnalla. Älä koskaan nosta kaikkia pyöriä samanaikaisesti
maksimi yläasentoon.

•
•
•
•
•
•
•
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Käsittely, kuljetus ja säilytys on suoritettava huolellisesti.
Kaikki osat on tarkistettava säännöllisesti vaurioiden varalta.
Hitsauskohdat ja lukitusmekanismit on tarkistettava erityisen huolellisesti.
Telineiden osat, joissa on lommoja ja lovia on poistettava käytöstä.
Pyörien korkeussäädön kierteet on puhdistettava ja voideltava säännöllisesti.
Kadonneiden telineosien tilalle on vaihdettava uudet vastaavat Wibe Laddrs -telineosat.
Vahingoittuneet osat on poistettava käytöstä ja kierrätettävä asianmukaisesti.
Katso varaosalistasta (s. 9) tarvitsemasi tiedot osien tilausta varten.

1,3
–2
,3
m

30–50°

TELINEEN VAKAUS JA
TELESKOOPPISET TUKIJALAT

Teleskooppisia tukijalkoja on asennettava neljä, yksi
jokaiseen telineen kulmaan. Teleskooppiset tukijalat
pitää asentaa niin, että ne ulkonevat n. 2,3 metriä
telineestä. Katso kuvista tukijalkojen oikea kulma.

Teleskooppisen tukijalan asentaminen

Asenna ensin ylempi kiinnike, kiristä kevyesti. Kiinnitä sitten alempi kiinnike ja kiristä kevyesti. Säädä sitten
niin, että jalat ovat kuvan mukaisessa asennossa ja paina ne tiukasti maahan. Lopuksi kiristä molemmat
kiinnikkeet tiukasti. Tukijalkojen pitää levätä tukevasti maassa ja telineen pitää seisoa pystysuorassa.
Normaalitilanteessa teleskooppiset tukijalat voidaan asentaa ilman, että keskimmäistä kiinnikettä säädetään.
Jos keskimmäistä kiinnikettä pitää säätää, käytä silloin 17 mm hylsyä tai kiintoavainta.

RT 1400 & RT 1400XR
Sisällä

Ulkona RT 1400

Lavakorkeus

Tukijalat

Kulma
tukijalat

2,2 m–12,2 m

Teleskooppiset

30°

Vastapaino

Lavakorkeus

-

Ulkona RT 1400XR

Tukijalat

Kulma
tukijalat

Vastapaino

Lavakorkeus

Tukijalat

Kulma
tukijalat

Vastapaino

2,2–6,2 m

Teleskooppiset

30°

-

2,2–6,2 m

Teleskooppiset

35°

-

8,2 m

Teleskooppiset

30°

20 kg

8,2 m

Teleskooppiset

50°

80 kg

RT 750 & RT 750XR
Sisällä

Ulkona RT 750

Lavakorkeus

Tukijalat

Kulma
tukijalat

2,2 m–12,2 m

Teleskooppiset

30°

Vastapaino

Lavakorkeus

Tukijalat

Kulma
tukijalat

-

2,2–6,2 m

Teleskooppiset

8,2 m

Teleskooppiset

Ulkona RT 750XR
Vastapaino

Lavakork

Tukijalat

Kulma
tukijalat

Vastapaino

30°

-

2,2–6,2 m

Teleskooppiset

30°

-

30°

40 kg

8,2 m

Teleskooppiset

50°

180 kg

Vastapaino

ST 1400
Sisällä

Ulkona

Lavakorkeus

Tukijalat

Kulma
tukijalat

Vastapaino

Lavakorkeus

Tukijalat

Kulma
tukijalat

2,2 m - 12,2 m

Teleskooppiset

30°

-

2,2–6,2 m

Teleskooppiset

50°

-

8,2 m

Teleskooppiset

50°

140 kg

FT 750 & FT 750XR

FT 750 BST & FT 750 VNA-korotuspaketti

Sisällä & ulkona
Kunnossapito ja huoltokäyttö

Sisällä & ulkona
Rakennustyömaakäyttö

Lavakorkeus

Tukijalat

Kulma
tukijalat

Vastapaino

Lavakorkeus

Tukijalat

Kulma
tukijalat

Vastapaino

1,8 m

-

30°

-

1,8 m

Teleskooppiset

30°

-

3,8–5,8 m

Teleskooppiset

30°

-

3,8–5,8 m

Teleskooppiset

30°

-

Vastapaino

Tietyissä rakennuskorkeuksissa ja olosuhteissa on teline varustettava vastapainoilla, jotta
saavutetaan riittävä vakavuus. Tarkista taulukosta, milloin vastapainoja tarvitaan. Vastapainot
on asetettava asianmukaisesti kehyksen alimpaan vaakapuolaan.
Huom! Tukijalkoja, kiinnikkeitä ja vastapainoja on aina käytettävä yllä olevan taulukon
vaatimusten mukaisesti!
XR-telinepaketit ovat Ruotsin vaatimuksten mukaisia peketteja.

7

XR-telinepaketti
Ruotsissa telineille on erilaiset turvallisuusvaatimukset. Sen vuoksi telineet myydään erilaisten
osien kanssa kuin Suomessa (nousuportaat, vaakasiteet ja lisätasot). Tällaisia paketteja kutsutaan
XR-telinepaketeiksi. Jos sinulla ei ole XR-telinepakettia, voit sivuuttaa tiedon, joka liittyy niihin.

RT 1400XR-4m

RT 750XR-4m

FT 750XR-4m

NOUSUPORTAAT
Kulkua telineen ylimmälle tasolle voidaan helpottaa nousuportailla. Ruotsissa AFS 2013:4 säädöksen mukaan
telineissä pitää käyttää nousuportaita, jos korkein työtaso on yli 2,5 m maan pinnasta.
Alimman tason nousuporras ei saa tukeutua maahan standardin EN 1004 mukaan. Tällaiset nousuportaat
löytyvät Wibe Laddersin valikoimista sekä RT- että FT-telineille.

Nousuportaan asennus
Jotta nousuporras sopisi tasojen välille, tasojen välin
pitää olla 2 m. Jos käytetään nousuporrasta, tason
luukun pitää olla aina tason eri päädyssä kuin alemman tason luukku. Jos kaikkien tasojen luukut ovat
tasojen samassa päädyssä, nousuporras on alemman
tason luukun päällä, eikä kulkeminen onnistu.
Nousuporras pitää kiinnittää ensimmäiselle tason
alapuolella olevalle vaakapuolalle. Lukitse nousuportaan lukitusmekanismi portaan sekä ylä- että
alapäästä.
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839081

839080

817517**

839492

839493

839490

839047

839045

839046

839540

839541

839048

839038

839051

839050

839043

839042

839041

839040

839044

839019

839020

Til.nro

TASO LUUKULLA FT750

NOUSUPORRAS TUELLA FT750

VINOSIDE FT750

VAAKASIDE FT750

PERUSPAKETTI FT750

POTKULISTA SIVU ST,RT1400

POTKULIST PÄÄTY FT,RT1400

POTKULIST PÄÄTY FT,RT750

TASO ST,RT

TASO ISOLLA LUUKULLA ST

TASO LUUKULLA RT

NOUSUPORRAS RT,FT

NOUSUPORRAS TUELLA RT

NOUSUPORRAS TUELLA RT

SUOJAKAIDE ST

VINOSIDE ST RT

VAAKASIDE ST,RT

PÄÄTYKEHYS 0,75x 1m FT,RT

PÄÄTYKEHYS 0,75x 2m FT,RT

PÄÄTYKEHYS 1,4 x 1m ST,RT

PÄÄTYKEHYS 1,4 x 2m ST,RT

KULKUAUKKOPÄÄTYKEHYS ST

TELESKOOPPINEN TUKIJALKA

PYÖRÄ 200 mm ST,RT

Nimike

3,5

12,7

6,3

2,2

2,0

39,1

4,9

2,8

1,8

16,4

15,6

16,7

5,5

7,6

20,1

3,0

2,6

2,4

7,0

3,8

5,5

10,4

8,9

5,1

5,8

8
2

10
2

12

8

2

10

2

12

1
1
2

1

3

1

7

1

11

1

9

2

4

FT 750

4

2

4

4

2

2*

2

1*

2

1

2

1

5

6

9
+4*

1*

7
+2*

1*

2

2

2

1

4

2

2

2

2

5,8 m

ST 1400

1

5

2

16

2

14

2

12

2

10

12

1

3,8 m

RT 750

2

8

10

6

12

8

5

2

2

6

1

10

2

2

5

1

8

2

2

4

1

4

6

2

2

3

1

3

6

4

4

2

1

2

2

2

1

1,8 m
Sisältää suojakaiteet
& tukijalka.

RT 1400

4

2

6
2

4

4

6
2

4
2

6
2
2
1

1
1

2
2

4

4

4
2

2
2
6

12

1*

16
+10*

5*

10

1*

14
+8*

4*

8

1*

12
+6*

3*

6

1*

10
+4*

2*

4

1*

8
+2*

1*

2

2

6

2

2

5

2

2

4

2

2

3

2

2

2

2

1

2

2

4

4

2
2

6

24

16
+10*

1*

20

5*

14
+8*

1*

16

4*

12
+6*

1*

12

3*

10
+4*

1*

8

2*

8
+2*

1*

6

4

1*

5

1
+5*

4

1
+4*

3

1
+3*

2

1
+2*

1

1

1
+1*

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

4

4

12,2 m

4

4

10,2 m
4

4

8,2 m
4

4

6,2 m
4

4

4,2 m
4

4

2,2 m
4

4

12,2 m

4

4

10,2 m

4

4

8,2 m

4

4

6,2 m

4

4

4,2 m

4

4

2,2 m

4

4

12,2 m

4

4

10,2 m

4

8,2 m

** 817517 sisältää taitettavan kehyksen, 4 pyörää (839078) sekä luukullisen lavan, FT 750 (839090).

1,8 m

WIBE LADDERS —TELINEPAKETTIEN OSALISTA

839542

POTKULISTA SIVU FT750

Paino
(kg)

839090

6,2 m

* Osat kuuluvat vain paketteihin RT 1400XR, RT 750XR ja FT 750XR, jotka ovat saatavilla ensisijaisesti Ruotsissa, missä on korkeammat turvallisuusvaatimukset.

839496

4,2 m
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Huom! FT 750 BST & FT 750 VNA-KOROTUSPAKETTI katso sivu 19.

2,2 m

RT 1400 & RT 1400XR
Sisätiloissa: maksimi työtason korkeus: 12,2 m, maksimityöskentelykorkeus: 14,2 m
Ulkotiloissa: maksimi työtason korkeus: 8,2 m, maksimityöskentelykorkeus: 10,2 m
Maksimityöskentelykorkeus = työtason korkeus + 180 cm henkilön pituus, työskentely 20 cm pään yläpuolella.

XR-TELINEPAKETTI
Ruotsissa telineille on erilaiset turvallisuusvaatimukset. Sen vuoksi telineet myydään erilaisten osien kanssa
kuin Suomessa (nousuportaat, vaakasiteet ja lisätasot). Tällaisia paketteja kutsutaan XR-telinepaketeiksi.
Jos sinulla ei ole XR-telinepakettia, voit sivuuttaa tiedon, joka liittyy niihin.

ASENNUS
Tarkista osien lukumäärä oikean telinekorkeuden mukaan. Katso luettelo osista sivulta 9.
1

Asenna pyörät (4 kpl) kahteen 1-metrin päätykehykseen.
Lukitse pyörät (Kuva 2)
Lisätietoa pyöristä sivulta 6.

2

Kiinnitä yksi vaakaside (keltainen) 1-metrin päätykehyksen pystysuoraan osan,
juuri alimman vaakapuolan yläpuolelle. Kiinnitä saman vaakasiteen toinen
pää vastakkaiseen 1-metrin päätykehykseen. (Kuva 1)

3

Kiinnitä toiselle pitkälle sivulle samalla tavalla toinen keltainen vaakaside.
Varmista, että teline seisoo suorassa.

Kuva 1

Kuva 2

4

Kiinnitä 2-metrin päätykehys toiseen 1-metrin alimmaiseen päätykehykseen.
Lukitse päätykehykset toisiinsa kiinnitysmekanismin avulla. (Kuva 3)

5

Kiinnitä vinoside (metallin värinen).
Aloita alimmasta kehyspuolasta, noin 5 cm päästä reunasta ja kiinnitä se
vastakkaisen puolen 5. puolaan (alhaalta laskien). (Kuva 4)

6

Asenna seuraava 2-metrin päätykehys (vastakkaiselle puolelle) alimmaiseen
1-metrin päätykehykseen.
Lukitse sitten päätykehykset toisiinsa kiinnitysmekanismin avulla. (Kuva 3)

7

Asenna sitten seuraava vinoside, mutta toisinpäin kuin aiemmin.
Katso sivukuvaa, jossa vinositeet muodostavat ristin.

5 cm

Kuva 3

Kuva 4

Kiinnitä vinoside (metallin värinen).

8

Aseta ensimmäinen luukullinen työtaso paikoilleen, alhaalta laskettuna
kahdeksanteen (8) puolaan.
Lukitse työtason kaksi lukkoa, jotka sijaitsevat lyhyillä sivuilla. (Kuva 5)
Jos et heti yletä asentamaan työtasoa kahdeksanteen puolaan, voit
tilapäisesti asettaa työtason kehyksen ensimmäisiin vaakapuoliin.

9

Jos asennat XR-telinettä, aseta työtaso ilman luukkua
ensimmäisen työtason viereen.
Lukitse työtason kaksi lukkoa, jotka sijaitsevat lyhyillä sivuilla. (Kuva 5)

10

Asenna 2 vinosidettä lisää. Yksi kummallekin puolelle aiemmin
asennettujen vinositeiden yläpuolelle. (Kuva 6)

11

Jos rakennat XR-telinettä; Kiinnitä nousuporras työtason luukun alle.
Kiinnitä nousuportaan ylimmät koukut ensimmäiseen vaakapuolaan työtason alle.
Lukitse koukun kiinnitysmekanismilla. (Kuva 5)

10

Kuva 5

Kuva 6

12

Teleskooppiset tukijalat asennetaan ennen työtasolle kiipeämistä.
Katso lisätietoa sivulta 7.

13

Kiipeä tasolle luukun kautta ja istu alas.
Asenna tasolla istuen 2 vaakasidettä (keltaisia) neljänteen kehyspuolaan työtasosta
ylöspäin laskettuna.
Jos et yletä asentamaan niitä kokonaan paikaltasi, voit sovittaa päät paikalleen myöhemmin.

14

XR-telinettä asentaessasi, kiinnitä lisäksi 2 vaakasidettä toiseen vaakapuolaan työtason
yläpuolelle.

HUOM! Jos 2,2 m on telineen lopullinen korkeus, siirry kohtaan 22.
Jos haluat rakentaa telineesi yli 2,2 m korkeuteen, jatka lukemalla seuraavat kohdat.
15

Asenna 2 kappaletta 2-metrin päätykehyksiä.

16

Asenna kuvan mukaisesti neljä vinosidettä.

17

Jos asennat XR-telinettä, kiinnitä nousuporras.

18

Asenna työtaso kahdeksannen kehyspuolan päälle, edellisen tason yläpuolelle.
Lukitse työtason kaksi lukkoa, jotka sijaitsevat lyhyillä sivuilla.

19

Jos asennat XR-telinettä, aseta työtaso ilman luukkua
ensimmäisen työtason viereen.
Lukitse työtason kaksi lukkoa, jotka sijaitsevat lyhyillä sivuilla.

20

Kiipeä työtasolle luukun kautta ja istu alas.
Asenna tasolla istuen 2 vaakasidettä (keltaisia) neljänteen kehyspuolaan
työtasosta ylöspäin laskettuna.
Jos et yletä asentamaan niitä kokonaan paikaltasi, voit sovittaa päät
paikalleen myöhemmin.

21

Jos asennat XR-telinettä, kiinnitä lisäksi 2 vaakasidettä toiseen vaakapuolaan työtason
yläpuolelle.

HUOM! Toista kohdat 15–21 kunnes olet saavuttanut lopullisen korkeuden.
Muutoin jatka seuraavasti.
22

Asenna 2 vaakasidettä lisää toiseen kehyspuolaan työtason yllä.

23

Asenna työtaso ilman luukkua ylätason rinnalle.

RT 1400 & RT 1400XR

Kiinnitä nousuportaan ylimmät koukut seitsemänteen (7) vaakapuolaan
työtason yläpuolella. Lukitse koukun kiinnitysmekanismilla. (Kuva 5)

Lukitse työtason kaksi lukkoa, jotka sijaitsevat lyhyillä sivuilla.
24

Asenna potkulista. Aloita laittamalla lyhyet sivut paikoilleen.
Liu'uta pitkät sivut lyhyiden sivujen peltikiinnikkeisiin.

Teline on nyt asennettuna ja valmiina käyttöön.
HUOM! Kiipeä telineessä aina sisäpuolella. Telineen ulkopuolella ei saa kiivetä. Katso lisätietoa nousuportaista s. 8.
Älä koskaan kurottaudu liian pitkälle työskennellessäsi telineellä.

PURKAMINEN
Kohdat 1–24 päinvastaisessa järjestyksessä.
Muista olla huolellinen telineen käsittelyssä ja kuljettamisessa, jotta osat eivät vaurioidu.

VINKKI
Jos työtaso tai side on tiellä työskennellessäsi, siirrä sitä toiseen kohtaan saadaksesi enemmän tilaa.

11

RT 750 & RT 750XR
Sisätiloissa: maksimi työtason korkeus: 12,2 m, maksimityöskentelykorkeus: 14,2 m
Ulkotiloissa: maksimi työtason korkeus: 8,2 m, maksimityöskentelykorkeus: 10,2 m
Maksimityöskentelykorkeus = työtason korkeus + 180 cm henkilön pituus, työskentely 20 cm pään yläpuolella.

XR-TELINEPAKETTI
Ruotsissa telineille on erilaiset turvallisuusvaatimukset. Sen vuoksi telineet myydään erilaisten osien kanssa
kuin Suomessa (nousuportaat, vaakasiteet ja lisätasot). Tällaisia paketteja kutsutaan XR-telinepaketeiksi.
Jos sinulla ei ole XR-telinepakettia, voit sivuuttaa tiedon, joka liittyy niihin.

ASENNUS
Tarkista osien lukumäärä oikean telinekorkeuden mukaan. Katso luettelo osista sivulta 9.
1

Asenna pyörät (4 kpl) kahteen 1-metrin päätykehykseen.
Lukitse pyörät (Kuva 2)
Lisätietoa pyöristä sivulta 6.

2

Kiinnitä yksi vaakaside (keltainen) 1-metrin päätykehyksen pystysuoraan osan,
juuri alimman vaakapuolan yläpuolelle. Kiinnitä saman vaakasiteen toinen
pää vastakkaiseen 1-metrin päätykehykseen. (Kuva 1).

3

Kiinnitä toiselle pitkälle sivulle samalla tavalla toinen keltainen vaakaside.
Varmista, että teline seisoo suorassa.

Kuva 1

Kuva 2

5 cm

4

Kiinnitä 2-metrin päätykehys toiseen 1-metrin alimmaiseen päätykehykseen.
Lukitse päätykehykset toisiinsa kiinnitysmekanismin avulla. (Kuva 6)

5
Kuva 3

Kiinnitä vinoside (metallin värinen).
Aloita alimmasta kehyspuolasta, noin 5 cm päästä reunasta ja kiinnitä
se vastakkaisen puolen 5. puolaan (alhaalta laskien). (Kuva 3)

Kuva 4

6

Asenna seuraava 2-metrin päätykehys (vastakkaiselle puolelle) alimmaiseen
1-metrin päätykehykseen.
Lukitse sitten päätykehykset toisiinsa kiinnitysmekanismin avulla. (Kuva 6)

7

Kiinnitä toinen vinoside (metallin värinen) (Kuva 4). Aloita alimmasta kehyspuolasta ja
kiinnitä se vastakkaisen päätykehyksen viidenteen puolaan alhaalta lukien.

8

Aseta ensimmäinen luukullinen työtaso paikoilleen, alhaalta laskettuna
kahdeksanteen (8) puolaan.
Lukitse työtason kaksi lukkoa, jotka sijaitsevat lyhyillä sivuilla. (Kuva 5)
Jos et heti yletä asentamaan työtasoa kahdeksanteen puolaan, voit
tilapäisesti asettaa työtason kehyksen ensimmäisiin vaakapuoliin.

Kuva 5

Kuva 6

9

Jos asennat XR-telinettä, aseta työtaso ilman luukkua ensimmäisen työtason viereen.
Lukitse työtason kaksi lukkoa, jotka sijaitsevat lyhyillä sivuilla. (Kuva 5)

10

Teleskooppiset tukijalat asennetaan ennen työtasolle kiipeämistä.
Katso lisätietoa sivulta 7.

11

Kiipeä työtasolle luukun kautta ja istu alas.
Asenna tasolla istuen 2 vaakasidettä (keltaisia) neljänteen kehyspuolaan
työtasosta ylöspäin laskettuna.

12

12

Jos asennat XR-telinettä, kiinnitä lisäksi 2 vaakasidettä toiseen vaakapuolaan
työtason yläpuolelle.

HUOM! Jos 2,2 m on lopullinen korkeus telineellesi, jatka kohdasta 19.
Jos haluat rakentaa telineesi yli 2,2 m korkeuteen, jatka lukemalla seuraavat kohdat.
13

Asenna 2 kappaletta 2-metrin päätykehyksiä.

14

Asenna 2 vinosidettä.

15

Jos asennat XR-telinettä, kiinnitä nousuporras.
Kiinnitä nousuportaan ylimmät koukut seitsemänteen (7) vaakapuolaan
työtason yläpuolelle. Lukitse koukun kiinnitysmekanismilla. (Kuva 5)

16

Asenna työtaso kahdeksannen (8) kehyspuolan päälle, edellisen työtason yläpuolelle.

17

Kiipeä tasolle luukun kautta ja istu alas.
Asenna tasolla istuen 2 vaakasidettä (keltaisia) neljänteen (4) kehyspuolaan
työtasosta ylöspäin laskettuna.

18

HUOM! Toista kohdat 13–18 kunnes olet saavuttanut halutun korkeuden.
Muutoin jatka seuraavasti.
19

Asenna 2 vaakasidettä lisää toiseen kehyspuolaan työtason yllä.

20

Asenna potkulista. Aloita laittamalla lyhyet sivut paikoilleen. Liu'uta sitten
pitkät sivut lyhyiden sivujen peltikiinnikkeisiin.

Teline on nyt asennettuna ja valmiina käyttöön.
HUOM! Kiipeä telineessä aina sisäpuolella. Telineen ulkopuolella ei saa kiivetä.
Katso lisätietoa nousuportaista s. 8.
Älä koskaan kurottaudu liian pitkälle työskennellessäsi telineellä.

RT 750 & RT 750XR

Jos asennat XR-telinettä, kiinnitä lisäksi 2 vaakasidettä toiseen vaakapuolaan
työtason yläpuolelle.

PURKAMINEN
Kohdat 1–24 päinvastaisessa järjestyksessä.
Muista olla huolellinen telineen käsittelyssä ja kuljettamisessa, jotta osat eivät vaurioidu.

VINKKI
Jos työtaso tai side on tiellä työskennellessäsi, siirrä sitä toiseen kohtaan saadaksesi enemmän tilaa.

13

ST 1400
Sisätiloissa: maksimi työtason korkeus: 12,2 m, maksimityöskentelykorkeus: 14,2 m
Ulkotiloissa: maksimi työtason korkeus: 8,2 m, maksimityöskentelykorkeus: 10,2 m
Maksimityöskentelykorkeus = työtason korkeus + 180 cm henkilön pituus, työskentely 20 cm pään yläpuolella.

ASENNUS
Tarkista osien lukumäärä oikean telinekorkeuden mukaan. Katso luettelo osista sivulta 9.
1

Asenna pyörät (4 kpl) 1-metrin päätykehykseen ja 2-metrin
päätykehykseen, jossa on kulkuaukko.
Lukitse pyörät. (Kuva 1)
Lisätietoa pyöristä sivulta 6.

Kuva 1

2

Kiinnitä 1-metrin päätykehys 2-metrin kulkuaukolliseen päätykehykseen.
Lukitse päätykehykset toisiinsa kiinnitysmekanismin avulla. (Kuva 3)

3
Kuva 2
Kuva 3

Nosta kulkuaukollinen päätykehys pystyyn. Kiinnitä se vastakkaisen puolen
päätykehyksiin vaakasiteiden avulla. Huomioi, että päätykehyksen kulkuaukon
tulee olla vasemmalla puolella telineen ulkopuolelta katsottuna.

1m
päätykehys

2m
päätykehys

Kiinnitä 2 vaakasidettä (keltainen) 1-metrin päätykehykseen, aivan alimman
vaakapuolan yläpuolelle.

Varmista, että teline seisoo suorassa.
2m
päätykehys
kulkuaukolla

1m
päätykehys

4

Kiinnitä vinoside (metallin värinen) 1-metrin kehykseen.
Aloita alimmasta kehyspuolasta, noin 5 cm päästä reunasta ja
kiinnitä se vastakkaisen päätykehyksen viidenteen (5) puolaan (alhaalta laskien). (Kuva 5)

5

Kiinnitä 2-metrin kulkuaukolliseen päätykehykseen 1-metrin päätykehys.
Lukitse päätykehykset toisiinsa kiinnitysmekanismin avulla. (Kuva 3)

5 cm

Kuva 4

6

Kiinnitä portaat kulkuaukollisen kehyksen alimpaan puolaan ja
vastakkaisen päätykehyksen seitsemänteen (7) puolaan.
Lukitse nousuporras koukun kiinnitysmekanismilla. (Kuva 4)

7

Kiinnitä työtaso portaiden viereen, kahdeksannelle (8) puolalle.

Kuva 5

Lukitse työtason kaksi lukkoa, jotka sijaitsevat lyhyillä sivuilla. (Kuva 4)
8

Kiinnitä vinoside (metallin värinen) samalle puolelle kuin ensimmäinen vinoside.
Kiinnitä toinen vinoside samaan puolaan, jossa ensimmäisen vinositeen yläpää
on kiinni. Kiinnitä vinositeen toinen pää vastakkaiseen päätykehykseen
neljä (4) puolaa ylemmäs. (Kuva 6)

9

Teleskooppiset tukijalat asennetaan ennen työtasolle kiipeämistä. Katso lisätietoa sivulta 7.

10

Kiinnitä suojakaiteet (mustat) portaiden sivuille.

11

Käy istumaan työtasolle ja kiinnitä kaksi vaakasidettä (keltaisia) tason yläpuolelle, 2. ja 4.
kehyspuolaan kiinni.

Kuva 6

14

HUOM! Jos 2,2 m on lopullinen korkeus telineellesi, jatka kohdasta 19.
Jos haluat rakentaa telineesi yli 2,2 m korkeuteen,jatka lukemalla seuraavat kohdat.
12

Kiipeä portaat ja kiinnitä 2-metrin päätykehys kulkuaukollisen päätykehyksen
vastakkaiselle puolelle.
Lukitse sitten päätykehykset toisiinsa kiinnitysmekanismin avulla.

13

Asenna portaat. Portaiden alimman tason pitäisi olla samalla korkeudella
kuin viereisen työtason.
Lukitse koukuilla

14

Kiinnitä suojakaiteet (mustat) portaiden sivuille.

15

Kiinnitä 2-metrin päätykehys kulkuaukolliseen päätykehykseen.

16

Kiinnitä kaksi vinosidettä samalle puolelle kuin aiemmin asennetut vinositeet siten,
että ne muodostavat siksak-kuvion. Huolehdi, että jokaiseen erilliseen päätykehykseen
kiinnittyy vinoside.

17

Kiinnitä työtaso portaiden viereen, yhden puolan ylemmäs kuin porras.
Lukitse työtason kaksi lukkoa, jotka sijaitsevat lyhyillä sivuilla. (Kuva 4)

18

Käy istumaan työtasolle ja kiinnitä kaksi (2) vaakasidettä (keltaisia) työtason yläpuolelle,
2. ja 4. kehyspuolaan kiinni.

Muutoin jatka seuraavasti.
19

Aseta luukullinen työtaso portaiden yläpuolelle.
Lukitse työtason kaksi lukkoa, jotka sijaitsevat lyhyillä sivuilla. (Kuva 4)

20

Kiipeä tasolle luukun kautta ja istu alas.

ST 1400

HUOM! Toista kohdat 12–18 jos haluat rakentaa korkeammalle.

Käy istumaan työtasolle ja kiinnitä kaksi (2) vaakasidettä (keltaisia) tason yläpuolelle,
2. ja 4. kehyspuolaan kiinni.
21

Asenna potkulistat. Aloita laittamalla lyhyet sivut paikoilleen. Liu'uta sitten pitkät sivut
lyhyiden sivujen peltikiinnikkeisiin.
Jos pitää asentaa potkulista alimmalle tasolle, käytä lyhyttä potkulistaa
(tuotenumero 839490), jotta lista ei tule portaiden tielle.

Teline on nyt asennettuna ja valmiina käyttöön.
Kiipeä telineessä aina sisäpuolella. Telineen ulkopuolella ei saa kiivetä.
Älä koskaan kurottaudu liian pitkälle työskennellessäsi telineellä.

PURKAMINEN
Kohdat 1–21 päinvastaisessa järjestyksessä.
Muista olla huolellinen telineen käsittelyssä ja kuljettamisessa, jotta osat eivät vaurioidu.

15

FT 750 & FT 750XR
Sisätiloissa/ulkotiloissa: maksimi työtason korkeus 5,8 m, maksimi työskentelykorkeus 7,8 m.
Maksimityöskentelykorkeus = työtason korkeus + 180 cm henkilön pituus, työskentely 20 cm pään yläpuolella.

XR-TELINEPAKETTI
Ruotsissa telineille on erilaiset turvallisuusvaatimukset. Sen vuoksi telineet myydään erilaisten osien kanssa
kuin Suomessa (nousuportaat, vaakasiteet ja lisätasot). Tällaisia paketteja kutsutaan XR-telinepaketeiksi.
Jos sinulla ei ole XR-telinepakettia, voit sivuuttaa tiedon, joka liittyy niihin.

ASENNUS
Tarkista osien lukumäärä oikean telinekorkeuden mukaan. Katso luettelo osista sivulta 9.
1

Taita kehys auki ja varmista, että se on lukkiutunut.

2

Lukitse pyörät. (Kuva 3)
Lisätietoa pyöristä sivulta 6.

3

Aseta luukullinen työtaso haluamallesi korkeudelle.
Lukitse tason kaksi lukkoa, jotka sijaitsevat lyhyillä sivuilla.
Varmista, että seisoo suorassa.

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

HUOM! Ellet halua rakentaa telinettä korkeammaksi tai asentaa suojakaiteita, teline on nyt valmis.
Jos haluat rakentaa korkeammalle, jatka seuraavaan kohtaan.
4

Jos asennat XR-telinettä, kiinnitä nousuporras työtason luukun alle.
Kiinnitä nousuportaan ylimmät koukut ensimmäiseen vaakapuolaan työtason alle.
Lukitse nousuporras koukun kiinnitysmekanismilla. (Kuva 4)

5

Kiinnitä yksi vaakaside (keltainen) taittokehyksen päätykehyksien väliin,
juuri alimman vaakapuolan yläpuolelle.
Aseta vaakaside viereisen kuvan mukaisesti.

6

Kiinnitä vinoside (metallin värinen).

7

Kiinnitä kaksi 1-metrin päätykehystä telineeseen.
Lukitse sitten kehykset toisiinsa kiinnitysmekanismin avulla. (Kuva 5)

Kuva 4

Kuva 5

8

Teleskooppiset tukijalat asennetaan ennen työtasolle kiipeämistä.
Katso lisätietoa teleskooppisista tulijaloista sivulta 7.

9

Kiinnitä vinoside (metallin värinen).
Aseta vinositeet vuorotellen telineen molemmille puolille siksak-kuvioon.

10

Kiipeä tasolle luukun kautta ja istu alas.
Asenna tasolla istuen 2 vaakasidettä (keltaisia) neljänteen (4) kehyspuolaan työtasosta
ylöspäin laskettuna.

11

16

Jos asennat XR-telinettä, kiinnitä lisäksi 2 vaakasidettä toiseen (2) vaakapuolaan työtason
yläpuolelle.

HUOM! Jos 1,8 m on lopullinen korkeus telineellesi, jatka kohtaan 19.
Jos haluat rakentaa telineesi yli 2,2 m korkeuteen, jatka lukemalla seuraavat kohdat.

12

Asenna 2 kpl 2-metrin päätykehyksiä telineeseen.

13

Kiinnitä vinoside (metallin värinen).

14

Jos asennat XR-telinettä, kiinnitä nousuporras.
Kiinnitä nousuportaan ylimmät koukut seitsemänteen (7) vaakapuolaan
työtason yläpuolella.
Lukitse nousuporras koukun kiinnitysmekanismilla. (Kuva 4)

15

Asenna työtaso kahdeksannen (8) kehyspuolan päälle, edellisen työtason yläpuolelle.
Lukitse työtason kaksi lukkoa, jotka sijaitsevat lyhyillä sivuilla.

16

Kiipeä työtasolle luukun kautta ja istu alas.

17

Jos asennat XR-telinettä, kiinnitä lisäksi 2 vaakasidettä toiseen vaakapuolaan työtason
yläpuolelle.

18

Kiinnitä vinoside (metallin värinen).
Jatka asettamalla vinositeet vuorotellen telineen molemmille puolille siksak-kuvioon.

HUOM! Toista kohdat 12–18 jos haluat rakentaa korkeammalle.
Muutoin jatka seuraavasti.
19

Jos asennat XR-telinettä, asenna 2 vaakasidettä lisää toiseen kehyspuolaan työtason yllä.

20

Asenna potkulista. Aloita laittamalla lyhyet sivut paikoilleen. Liu'uta sitten pitkät sivut
lyhyiden sivujen peltikiinnikkeisiin.

FT 750 & FT 750XR

Asenna tasolla istuen 2 vaakasidettä (keltaisia) neljänteen kehyspuolaan työtasosta
ylöspäin laskettuna.

Teline on nyt asennettuna ja valmiina käyttöön.
Kiipeä telineessä aina sisäpuolella. Telineen ulkopuolella ei saa kiivetä. Katso lisätietoa nousuportaista s. 8.
Älä koskaan kurottaudu liian pitkälle työskennellessäsi telineellä.

PURKAMINEN
Kohdat 1–20 päinvastaisessa järjestyksessä.
Muista olla huolellinen telineen käsittelyssä ja kuljettamisessa, jotta osat eivät vaurioidu.

VINKKI
Jos työtaso tai side on tiellä työskennellessäsi, siirrä sitä toiseen kohtaan saadaksesi enemmän tilaa.

17

ASENNUSOHJE
ASENNUSTELINE FT 750 BST

827518 + 827520

18

827518

Pyörät ja siirtäminen
Telineen pyörät on varustettu jarruilla. Jarru lukitaan painamalla jalalla punaista poljinta ja vapautetaan painamalla
vihreää poljinta. Jarrujen on aina oltava lukittuna, paitsi jos telinettä liikutetaan lyhyen matkaa.
Jotta telinettä voidaan liikuttaa, lavakorkeus saa olla maksimissaan 6 m (RT-1400/ST-1400) tai 4 m (RT-750/FT-750)
Kun telinettä siirretään, tukijalkojen on oltava paremman vakauden vuoksi asennettuna, ne nostetaan pari senttiä
ylemmäs maanpinnasta. Telinettä siirretään liikuttamalla sitä pituussuuntaisesti ja ainoastaan tasaisella maalla.
Huom! Telinettä ei saa koskaan siirtää, niin että siinä on ihmisiä tai tavaraa. Telineen on oltava siirrettäessä tyhjä.
Suuremmat pyörät (ST-1400/RT-750/ST-1400) on varustettu korkeussäädöllä, pyöriä voidaan säätää noin 30 cm.
Korkeussäätöä tulee käyttää epätasaisella tai kaltevalla pinnalla. Älä koskaan nosta kaikkia pyöriä samanaikaisesti
maksimi yläasentoon.

,3

m

30–50°

–2

VAKAUS JA TELESKOOPPISET TUKIJALAT

1,3

Teleskooppisia tukijalkoja on asennettava neljä, yksi
jokaiseen telineen kulmaan. Teleskooppiset tukijalat
pitää asentaa niin, että ne ulkonevat n. 2,3 metriä
telineestä. Katso kuvista tukijalkojen oikea kulma

Teleskooppisen tukijalan asentaminen
Asenna ensin ylempi kiinnike, kiristä kevyesti.
Kiinnitä sitten alempi kiinnike ja kiristä kevyesti.

Säädä sitten niin, että jalat ovat kuvan mukaisessa asennossa ja paina ne tiukasti maahan. Lopuksi
kiristä molemmat kiinnikkeet tiukasti. Tukijalkojen pitää levätä tukevasti maassa ja telineen pitää seisoa
pystysuorassa.
Normaalitilanteessa teleskooppiset tukijalat voidaan asentaa ilman, että keskimmäistä kiinnikettä säädetään. Jos keskimmäistä kiinnikettä pitää säätää, käytä silloin 17 mm hylsyä tai kiintoavainta.

Nimike

839019

TELESKOOPPINEN TUKIJALKA

5,7

839042

KEHYS 750x2000, RT FT

3,8

839043

KEHYS 750x1000, RT FT

7,0

839540

NOUSUPORRAS

5,5

839490

POTKULISTA KAPEA LYHYT SIVU, 750

817517*

PERUSPAKETTI, FT-750

839080

VAAKASIDE, FT-750

839081

VINOSIDE, FT-750

839542
839090
839496

3,8 m

Paino
(kg)

Til.nro

1,8 m

TELINEPAKETTI / OSALISTA FT 750 BST

4

4
2

2

2

Sisällä & ulkona

1

1,8

2

4

39,1

1

1

2,0

FT 750 BST

5

11

2,2

2

4

ASKELMATIKAS, FT-750

6,3

1

1

LAVA LUUKULLA, FT-750

12,7

POTKULISTA PITKÄ SIVU 1,7, FT-750

3,5

Lavakorkeus

Tukijalat

Kulma
tukijalat

Vastapaino

1,8 m

Teleskooppiset

30°

-

3,8 m

Teleskooppiset

30°

-

1
2

4

* 817517 sisältää taitettavan kehyksen, 4 pyörää (839078) sekä luukullisen lavan, FT 750 (839090).
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FT 750 BST
Sisätiloissa/ulkotiloissa: maksimi työtason korkeus 3,8 m, maksimi työskentelykorkeus 5,8 m
Maksimityöskentelykorkeus = työtason korkeus + 180 cm henkilön pituus, työskentely 20 cm pään yläpuolella.

BST-TELINE
Tämä FT 750 BST- telinepaketti täyttää valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (VNA 205/2009)
BST-telinepaketissa on lisätty vaakasiteitä parantamaan putoamissuojausta, jokaisella työtasolla on potkulistat,
jokaiselle tasolle on nousuporras ja tukijalat ovat teleskooppiset.

KASAAMINEN
Tarkista osien lukumäärä halutun telinekorkeuden mukaan. Katso luettelo osista tämän ohjeen lopusta.
1

Taita kehys auki ja varmista, että se on lukkiutunut.

2

Lukitse pyörät. (Kuva 3)
Lisätietoa pyöristä ohjeen lopussa.

3

Aseta työtaso haluamallesi korkeudelle.
Lukitse työtason kaksi lukkoa, jotka sijaitsevat lyhyillä sivuilla.
Varmista, että teline seisoo suorassa.

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

4

Kiinnitä alimman tason nousuporras työtason luukun alapuolelle.
Kiinnitä nousuportaan yläkoukut ensimmäiseen vaakapuolaan työtason alle.
Lukitse nousuporras koukun kiinnitysmekanismilla. (Kuva 4)

5

Kiinnitä yksi vaakaside (keltainen) taittokehyksen päätykehyksien väliin,
juuri alimman vaakapuolan yläpuolelle.
Aseta vaakaside viereisen kuvan mukaisesti.

6

Kiinnitä vinoside (metallin värinen).

7

Kiinnitä kaksi 1-metrin päätykehystä telineeseen.
Lukitse sitten kehykset toisiinsa kiinnitysmekanismin avulla. (Kuva 5)

Kuva 4

Kuva 5

8

Teleskooppiset tukijalat asennetaan ennen työtasolle kiipeämistä.
Katso lisätietoa teleskooppisista tulijaloista sivulta 7.

9

Kiinnitä vinoside (metallin värinen).
Aseta vinositeet vuorotellen telineen molemmille puolille siksak-kuvioon. Vinositeen
alempi kiinnitysleuka kiinnitetään taittokehyksen toiseksi ylimpään vaakapuolaan.

10

Kiipeä tasolle luukun kautta ja istu alas.
Asenna luukulla istuen 2 vaakasidettä (keltaisia) toiseen kehyspuolaan työtasosta ylöspäin
laskettuna ja 2 vaakasidettä neljänteen kehyspuolaan työtasosta ylöspäin laskettuna.

11

20

Asenna potkulistat. Aloita asentamalla lyhyet päätypotkulistat. Laita pitkän sivun
potkulistat paikalleen pudottamalla ne lyhyiden päätypotkulistojen metallisiin hahloihin.

HUOM! Teline on nyt valmis, jos sen työtason korkeus on 1,8 m.
Jatka kasausohjetta eteenpäin, jos haluat rakentaa telineen työtason 3,8 m korkeuteen.
12

Asenna 2 kpl 2-metrin päätykehyksiä telineeseen.

13

Aseta 2 vaakasidettä (keltainen) kuudenteen (6) kehyspuolaan työtasosta ylöspäin
laskettuna.

14

Kiinnitä vinoside (metallin värinen). Vinositeet asetetaan vuorotellen telineen molemmin
puolin siksak-kuvioon. Katso mallikuva sivulta 18.

15

Kiinnitä nousuporras.
Kiinnitä nousuportaan yläosan kiinnityskoukut seitsemänteen (7) vaakapuolaan työtasosta
ylöspäin laskettuna.
Lukitse nousuporras koukun kiinnitysmekanismilla. (Kuva 4)

16

Lukitse työtason kaksi lukkoa, jotka sijaitsevat lyhyillä sivuilla.
17

Kiipeä tasolle luukun kautta ja istu alas.
Asenna tasolla istuen 2 vaakasidettä (keltaisia) toiseen kehyspuolaan työtasosta ylöspäin
laskettuna ja 2 vaakasidettä neljänteen (4) kehyspuolaan työtasosta ylöspäin laskettuna.
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FT 750 BST

Asenna työtaso kahdeksannen (8) kehyspuolan päälle edellisen tason yläpuolelle.
Aseta tason luukku nousuportaan yläpuolelle.

Kiinnitä vinoside (metallin värinen).
Vinositeet asetetaan vuorotellen telineen molemmin puolin siksak-kuvioon.
Katso mallikuva sivulta 18..
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Asenna potkulistat. Aloita asentamalla lyhyet päätypotkulistat. Laita pitkän sivun
potkulistat paikalleen pudottamalla ne lyhyiden päätypotkulistojen metallisiin hahloihin.

Teline on nyt asennettuna ja valmiina käyttöön.
Tämä FT 750 BST- telinepaketti täyttää valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (VNA 205/2009)
Huom! FT 750 BST-telinettä Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (VNA 205/2009) vaatimusten mukaisesti
ei voi rakentaa korkeammaksi kuin 3,8 m, koska telineen sertifikaatin mukainen vakausvaatimus ei täyty yli 3,8 m korkeissa
telinepaketeissa. Maksimi tasonkorkeus FT 750 BST telineessä on 3,8 m.
Kiipeä telineessä aina telineen sisäpuolella nousuportaita käyttäen. Telineen ulkopuolella ei saa kiivetä!
Katso lisätietoa nousuportaista s. 8.
Älä koskaan kurottaudu liian pitkälle telineen ulkopuolelle työskennellessäsi telineellä.

PURKAMINEN
Kohdat 1–20 päinvastaisessa järjestyksessä.
Muista olla huolellinen telineen käsittelyssä ja kuljettamisessa, jotta osat eivät vaurioidu.
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POIKKEAVAT TELINEKORKEUDET
Teline on mahdollista rakentaa myös toisella tavalla kuin edellä mainituissa telinekohtaisissa ohjeissa neuvotaan.
Työtaso voidaan tarvittaessa asettaa myös muille korkeuksille, työkohteen niin vaatiessa. Näissä tapauksissa on
mahdollista, että jokin vinoside on siirrettävä ylös- tai alaspäin, jottei se ei osu lavan kohdalle. Ota huomioon seuravat
asiat, jos työtaso on poikkeavalla korkeudella.
Tukeminen
Älä koskaan vähennä vaaka- ja ristisiteiden määrää alkuperäisestä määrästä.
Vaakasiteet ylimmällä työtasolla
Ylimpien vaakasiteiden täytyy olla vähintään metrin korkeudessa
työtasosta (4 vaakasiteen verran).
Nousu telineelle
Standardin EN 1004 mukaan maksimikorkeus maasta ensimmäiselle
askelmalle on 400 mm, kun kiivetään joko nousuporrasta tai pääty-kehystä käyttäen. Jos ns. ensimmäinen askelma on työtaso,
maksimi-korkeus on 600 mm.

min.
1m

Työtasojen välinen etäisyys
Standardin EN 1004 mukaan työtasojen välisen etäisyyden tulee
olla vähintään 1,9 metriä. Jos kehyksen sisäpuolta käytetään työtasolta toiselle nousemiseen, työtasojen välinen maksimietäisyys
on 4,2 metriä.

max.
400 mm

max.
400 mm

RT- ja FT-mallit
RT- ja FT-malleissa on mahdollista siirtää työtasot halutulle korkeudelle.
Mahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset, jos telineen ensimmäiselle
lavalle nousuun tarvitaan nousuportaita tai nojatikkaita. Tässä tapauksessa on kaksi vaihtoehtoa:
•
•
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Ensimmäinen lava voidaan asettaa maksimissaan 600 mm:n
korkeuteen. Silloin nousuportaita tai tikkaita ei tarvita.
Ensimmäinen työtaso voidaan asettaa sellaiselle korkeudelle,
jolla vaakatuellista nousuporrasta voidaan käyttää.

max.
600 mm

min. 1,9 m
max. 4,2m

TELINE PORTAISSA
Päätykehyksiä vaihtamalla on mahdollista rakentaa teline portaisiin tai alustalle, jossa on korkeuseroja.

1.

Tutki ensin huolellisesti ohjeet peruskokoonpanon asentamisesta, jotta olet perehtynyt peruskokoonpanon asentamiseen.

2.

Kun asennus tehdään portaisiin, vaihda pyörät jalkalevyihin.
Aloita 2-metrin päätykehyksellä portaikon alapäässä.

3.

Asenna kaksi (2) vaakasidettä portaikon yläpäässä olevan
päätykehyksen alimpiin mahdollisiin puoliin.

4.

Säädä ylempien tai alempien jalkalevyparien korkeutta,
varmistaaksesi että teline seisoo suorassa.

5.

Asenna vinoside niin alas kuin se on mahdollista. Kun käytetään leveämpää RT-1400, asennetaan kaksi vinosidettä
samansuuntaisesti niin alas kuin mahdollista.

6.

Jatka telineen asennusta ylöspäin, noudattaen mahdollisimman
tarkasti telineen asennusohjeita.

7.

On tärkeää noudattaa telineen asennusohjeissa esitettyjä
vaatimuksia tuennan (vaaka- ja vinositeet) ja vakauden osalta.
Käytä tukijalkoja myös telineen porraskäytössä.

8.

Asenna kahdet suojakaiteet sekä potkulistat ylimmälle työtasolle.

HUOM! Työtaso tulee asettaa siten, että ylimmista vaakasiteistä
tulee vähintään 1 metrin korkuiset kaiteet. Ylimmät vaakasiteet
ovat tällöin neljännen (4) puolan korkeudella työtasosta.
HUOM! On tärkeää, että asennusohjeiden vaaka- ja vinositeiden
määrää noudatetaan.
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TARKISTUSLISTA
ENNEN TELINEEN PYSTYSTÄ

TELINEEN PYSTYTYKSEN AIKANA

• Tee suunnitelma telineen pystytykseen, käyttöön ja
purkamiseen.

• Noudata pystytysohjeita.

• Varmista, että joku henkilö on vastuussa telineestä ja sen
työympäristöstä.

• Käytä pystytyksen suunnittelun lähtökohtana sitä työtason
korkeutta, jolla haluat työskennellä.

• Varmista, että telineen pystyttäjillä on riittävä koulutus
telineen pystytykseen.

• Varmista, että teline on suorassa, koko pystytyksen ajan.

• Varmista, että teline sopii aiottuun käyttötarkoitukseen.

• Valmistele maa/alusta hyvin.

• Lukitse kaikki lukitusmekanismit.

• Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat saatavilla eivätkä
ne ole vaurioituneita tai virheellisiä.

• Istu alas tason luukun päällä, kun asennat vaakasiteitä.
Älä koskaan seiso tason päällä ennen kuin vaakasiteet on
asennettu.

• Tarkista, että sää on sopiva pystyttämiselle ja telineen
käytölle.

• Katso myös tarkistuslista "käytön aikana".

• Varmista, että maa/alusta kestää telineen oman painon ja
sille käytössä asetettavan painomäärän.
• Eristä telinettä ympäröivä alue tarvittaessa.

TELINEEN PYSTYTYKSEN JÄLKEEN
Telineen pystyttäjän ja käyttäjän pitäisi tarkistaa teline
asennuksen jälkeen.
• Varmista, että maa/alusta kestää telineen oman painon ja
sille käytössä asetettavan painomäärän.
• Tarkista, että teline on suorassa.
• Teline pitäisi olla niin lähellä seinää kuin mahdollista.
• Varmista, että kaikki telineen kulkuväylät ovat turvallisia.
• Tarkista, että seuraavat osat on asennettu asennusohjeiden
mukaisesti ja, että kaikki niiden lukitusmekanismit ovat
lukossa:
• Pyörä/jalkalevy

• Käsijohteet

• Vastapainot
• Tukijalat

• Kulkuväylät
(portaat ja nojatikkaat)

• Päätykehykset

• Työtasot

• Vaaka-/ vinositeet

• Potkulistat

Seuraavat dokumentit pitää antaa
telineen käyttäjälle:
• Suunnitelma telineen pystytykseen, käyttöön ja
purkamiseen.
• Wibe Ladders telineiden pystytysohje.
• Dokumentaatio pystytyksen jälkeisestä tarkastuksesta.
• Tieto siitä miten telineen lumenpuhdistus tulee suorittaa.

• Kaiteet

PÄIVITTÄIN ENNEN KÄYTTÖÄ
• Tarkista, että tukijalat on asennettu oikein.
• Tarkista, että kukaan ei ole muuttanut telineen rakennetta
ja, että teline ei ole vaurioitunut.
• Tarkkaile maan/alustan painonkestävyyttä, erityisesti
roudan sulaessa ja rankkojen sateiden aikana ja niiden
jälkeen.
• Tarkkaile tuulen voimakkuutta ja muita ympäristötekijöitä,
jotka voivat vaikuttaa telineeseen.

KÄYTÖN AIKANA
• Pyörien on oltava lukittuina muulloin, paitsi telinettä
liikuteltaessa.
• Älä ylitä telineelle asetettua maksimipainomäärää.

• Työtasojen luukkujen tulee olla suljettuina, kun telinettä
ei käytetä.
• Telineeseen saa laittaa kuormaa vain yhdelle työtasolle
kerrallaan.
• Kiipeä aina telineen kehyksen sisäpuolella, jos käytössäsi
ei ole nousuportaita.
• Älä koskaan kurota liian pitkälle työskennellessäsi
telineellä.
• Älä koskaan kuormita telinetta suuremmilla sivuttaisilla
voimilla kuin mitä teline on suunniteltu kestämään.
• Tarkkaile maan/alustan painonkestävyyttä, erityisesti
roudan sulaessa ja rankkojen sateiden aikana ja niiden
jälkeen.
• Tarkkaile tuulen voimakkuutta ja muita ympäristötekijöitä,
jotka voivat vaikuttaa telineeseen.

