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Tämä kokoamisohje on suunniteltu toimimaan vaihe-vaiheelta ohjeena varmistamaan vaivaton ja turvallinen pystytys
3T-menetelmää soveltaen.
Lue tämä ohje ja varmista, että ymmärrät sen täysin ennen kuin ryhdyt kokoamaan telinettä.
Ohjeessa näytetään liitosholkki alaspäin pystytys. Liitosholkki ylöspäin pystytyksessä on samat vaiheet.

TURVALLINEN TYÖTASON KUORMITUS JA TYÖSKENTELYKORKEUDET
Suurin sallittu työtason kuorma on 250 kg tasaisesti jakautuneena. jaettuna työtasolle.

Työtason korkeus ei saa ylittää tässä ohjeessa esitettyä enimmäismäärää.

VAROITUS
ÄLÄ KOSKAAN SEISO
TYÖTASOLLA JOSSA EI
OLE KAITEITA

KOKOAMISOHJE
1. Valmistelu
• Telinetornin sijoituspaikan on oltava vaakatasossa.

Auki

• Varmistu että kaikkien päätykehien lukitustapit ovat kuvan
osittamassa lepoasennossa.

Lukittu

• Kun pääty tai turvakaide pääty on asennettu, tulee aina varmistaa
että lukitus tappi on asennettu kuvan mukaiseen lukitusasentoon .
Auki

• Lajittele vaaka- ja vinotuet erikseen ja varmista että niitä on ohjeen
mukainen määrä (vinotuki on pidempi). Vaaka- ja vinotukien lukot
avataan kuvan osoittamalla tavalla

Lukittu

2. Pohja
Telineen perusta

Telinepyörän lukitus ja lukituksen avaus
tapahtuu kuvan osittamalla tavalla.

Vaihe 1: Asenna telinepyörä säätöjalkaan tai Snappy telineessä
suoraan päätykehään käyttäen käsiä (työkalua ei saa käyttää
apuna).
Vaihe 2: Varmista, että päätykehien lukitustapit ovat kokonaan
poistettu sekä lepo että lukitus asennoista (ei koske Snappy
telinettä) .

Auki

Lukittu

Vaihe 3: Lukitse kaikki telinepyörät aina enne kuin nouset telineelle.
3. Työtason lukitus (Windlock-lukko)
Windlock-kiinnitysrakenne on asennettu tasoon koukun kohda lla.
Sen lukitus on esitetty kuvassa.
Auki
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Lukittu

KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ NEUVOJA
• Suosittelemme, että telinetornin kokoamiseen, purkamiseen ja siirtämiseen osallistuisi aina vähintään kaksi
henkilöä.
• Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat työmaalla ja toimintakunnossa.
• Varmista, että kokoamispaikka on turvallinen telinetornin kokoamista, purkamista, siirtelyä ja myös telineellä
työskentelyä silmällä pitäen. Kiinnitä erityistä huomiota maaperän/alustan kuntoon, onko alusta kantava ja
suora vai kalteva, onko esteitä ja mitkä ovat tuuliolosuhteet. Maaperän/alustan kantavuuden on oltava riittävä
telinetornin tukemiseen.
• Telineelle nouseminen on aina suoritettava rakenteen sisäpuolelta tikkaita käyttäen.
• Myös osien nostaminen on suoritettava telinetornin sisäpuolelta ja tavallisesti osat tulee nostaa köysien
avulla.
• Telinetornin siirto on tehtävä käsin työntämällä telineen alaosasta.
• Telinetornia siirrettäessä on huomioitava mahdolliset yläpuoliset vaaratekijät (esim. sähköjohdot).
• Työtasoilla ei saa olla ketään eikä mitään tornia siirrettäessä.
• Vaakatasossa vaikuttavia kuormia on varottava, sillä ne voivat vaikuttaa telinetornin vakavuuteen. Suurin
sallittu sivuttaisvoima on 20 kg.
• Laatikoiden ja apuaskelmien käyttö on kielletty keinoina saavuttaa lisäkorkeutta. Jos lisäkorkeutta tarvitaan,
edustajamme voi toimittaa lisäkomponentteja.
• Koottua telinetornia ei saa nostaa tai riiputtaa.
• Rikkoutuneiden komponenttien ja muiden valmistajien komponenttien käyttö on kielletty.
• Tukijalkoja on käytettävä aina kun sellaisia edellytetään. Tukijalkojen käytössä on noudatettava
asennusohjetta tornin korkeus huomioiden.
• Tornia ei saa käyttää, jos tuulen voimakkuus ylittää 4 Beaufort-voiman.
• Jos tuulen arvioidaan saavuttavan 6 Beaufort-voiman, torni on sidottava pitävään rakenteeseen.
• Jos tuulen arvioidaan saavuttavan 8 Beaufort-voiman, torni on purettava tai se on siirrettävä tuulelta suojaan.
• Varmistu, että Snappy telineen matalissa työtasokorkeuksissa (1m) käytettävän, sivulle asennettava lyhyt askelmatikkaan
yläpään koukut ovat asianmukaisesti kiinnitetty lukittavaan vaakatukeen ja alaosan tukivarren koukut alaosan vaakatukeen.
Lisäksi varmistu, että askelmatikas tukeutuu alustaan. Kun olet varmistanut kiinnityksen ja askelmatikkaan tukevuuden, voit
nousta sitä pitkin turvallisesti työtasolle.

•

Tuulen nopeus
Voima
4

Huippu, mph
18

Huippu, km/h
29

Huippu m/s
8,1

Opastus
Keskinkertainen tuuli - Nostattaa pölyä ja

6

31

50

13.9

Voimakas tuuli - Sateenvarjon käyttö on

8

48

74

20.8

Myrskyvoimakkuus - Käveleminen tuottaa

YLLÄPITO
• Osat on pidettävä puhtaana, erityisesti koskien päätykehien liitosholkkeja. Liitosholkkien on sovittava vaivatta
paikoilleen. Voitelu voidaan suorittaa ohuella öljyllä.
• Säätöjaloista on poistettava lika ja maali kevyesti harjaten ja lukkoja on voideltava ohuella öljyllä.
• Osiin ei saa kohdistaa iskuja. Niitä ei saa heittää tai pudottaa.
• Kiinnityskoukkujen jousimekanismi voidaan öljyttä kevyesti.
• Osat tulee lastata ja sitoa huolellisesti kuljetuksen ajaksi.
Varastoi osat mielellään lattia tai maapinnan yläpuolelle tarkoituksen mukaiselle alustalle tai telineeseen
• Vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava uusiin. Instant Upright -sivustolla on lisäohjeita ja
myös jälleenmyyjä voi auttaa.
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TUKIJALAT
Ulokepuomeja on tarvittaessa käytettävä takaamaan tornin pystyssä pysyminen. Lisäksi on noudatettava
painolastitaulukkoa.

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4

OIKEA TUKIJALAN KOKO JA KYKY TUKEA TELINETORNIA ON AINA VARMISTETTAVA
Asennus:
Asenna tukijalan ylempi liitin 6. Ja 7.Puolan väliin ja kiristä liitin kevyesti Aseta alempi liitin alimman puolan
yläpuolelle. Varmista, että alempi tukivarsi on mahdollisimman vaaka-asennossa. Sijoita tukijalat siten,
että niiden aluslevyt ovat jokseenkin saman matkan päässä toisistaan, kuten kuvassa 2 on esitetty. Säädä
tukijalka ja asenna liitimet tarvittaessa uudelleen siten että tukijalka on tiukasti kiinni alustassa. Varmistu että
teleskooppijalan lukitustapit ovat asianmukaisesti paikoillaan. Kun tukijalat ovat asianmukaisesti paikoillaan,
varmistu vielä että kaikki liittimet ovat kiristetty.
Sijoittaessasi telinetornia seinää vasten, älä poista tukijalkaa vaan siirrä se seinän suuntaiseksi. (Kuva 3)
Sijoittaessasi telinetornia sisäkulmaukseen, irrota sisäpuolinen tukijalka ja sijoita toinen seinän suuntaisesti.
Sijoita toinen ulommista tukijaloista toisen seinän suuntaisesti ja toinen ulompi siten että se tukee telinetornia
sen todennäköisimpään kaatumissuuntaan. Huomioi myös että seinien korkeus on suurempi kuin telineen
korkeus. Jos epäilet asennusta pyydä asiantuntijan lausunto (Kuva 4)
Telinepainoja voidaan käyttää lisävakavuuden saamiseksi. Ole yhteydessä jälleenmyyjään lisäpainojen
suhteen.
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TUOTETIETOJA
Sanppy telineen päämitat ja osaluettelo

Snappy 300 - 1 m, 2 m ja 4 m noudattaen standardeja BS1139-6 ... EN1004 ja Work at Height Direktiiviä
Työskentelykorkeus (m)

3,2m

4m

6m

Korkeus työtasoon (m)

1,2 m

2m

4m

Telineen kokonaiskorkeus (m)

2m

3m

5m

Telineen kokonaispaino,( kg)

53,5

73,1

136,6

Osaluettelo

Paino (kg)

1m

Snappy-perusyksikkö

22,3

1

Liittimillä varustettu vaakatuki tikkaalle

3,0

1

Vaakatuki (2 m)

1,7

1

Vinotuki (2 m)

1,8

Työtaso luukulla (2 m)

14,1

2m

4m

1

1

1

5
2

1*

1

2

Turvakaide päätyyn

2,7

2

2

Turvakaide-elementti sivulle (2 m)

3,8

2

2

7-portainen jatkokehä

8,5

Askelmatikas sivulle (3-askelmaa)

3,2

Askelmatikas (2m) (6-askelmaa)

6

Tukijalka

4

Telinepyörä

2,3

Jalkalistasarja (SW 2,0m)

6,8

2
1
1

2
4

4

4

4

1

1

TELINETORNIN SIIRTÄMINEN
Torni on valmisteltava siirtoa varten ennen sen siirtämistä uuteen paikkaan.
• Varmistu, että tuulen nopeus ei ylitä 29 km/h (8,1 m/s).
• Varmista, että torni on tyhjä (ei esineitä eikä henkilöitä)
• Tarkasta, että siirtoa haittaavia yläpuolisia esteitä ei ole (mm. sähköjohtoja).
• Kohota tukijalat irti alustasta (50mm – 100mm).
• Varmista, että telineen siirto reitillä ei ole esteitä jotka vaarantavat telineen vakavuuden
• Avaa telinepyörien jarrut
• työnnä / vedä tornia varovasti käsivoimin telineen alaosasta. Telinetornin siirtämisessä ei saa käyttää
konevoimaa.
• Kun telinetorni on saatu uuteen paikkaan, se on saatettava uudelleen käyttökuntoon .
• Varmista, että teline on suorassa (tarvittaessa suorista säätöjaloilla), kaikki telinepyörät tukevalla alustalla ja
kakkien pyörien jarrut ovat lukittuna .
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* Vakiomallista
tasoa voidaan
käyttää

SNAPPY 300 – Korkeus työtasoon 1m
2

4

6

SNAPPY 300 – Korkeus työtasoon 2m
2

5

SNAPPY 300 –Korkeus työtasoon 2 m jatkuu
3

4

6

8
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SNAPPY 300 – Korkeus työtasoon 4 m
1

2

4

6

8

7

SNAPPY 300 –KORKEUS TYÖTASOON 4 M JATKUU
9

10

11

12

13

14

15

8

