
   

ALUMIININEN 

MONITOIMITIKAS
FIN
Käyttö- ja
turvallisuusohje

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä!
Säilytä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.



Yleistä

Kiitos kun valitsit Kramforsin monitoimitikkaat. Monitoimitikkaita voidaan käyttää jatkotikkaana,
a-tikkaana tai nojatikkaana. Monitoimitikkaiden käyttö vaatii erityistä varovaisuutta, joten tutustu 
huolella käyttöohjeisiin ennen tikkaiden käyttöönottoa.

Turvallisuusohjeita

» Näitä monitoimitikkaita saa käyttää ainoastaan yläpuolella kuvatuissa asennoissa.
» Huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta tulee noudattaa aina tikkaiden käytön aikana.
» Tarkasta aina tikkaiden vakaus varmistamalla, että ne ovat sijoitettu tasaiselle ja kestävälle
   perustalle.
» Tarkasta aina, että kaikki kohteet ovat työtäsi vastaavassa asennossa.
» Alustaa saa käyttää ainoastaan silloin, kun tikkaat ovat yhdessä vaakasuorassa asennossa.
» Aseta tikkaat oikeaan (75,5 aste) kulmaan, kun niitä käytetään suorassa asennossa.

Suorat tikkaat A-tikkaat Nojatikkaat Varastointi

Saranat
1. Avaa saranat siirtämällä kahvaa vapautusasentoon ”o” (katso kuva) ja tämän jälkeen 
 taittamalla tikkaat sisäänpäin.
2.  Saranat lukittuvat automaattisesti asentoonsa heti, kun tikkaat avataan.
3.  Tarkasta aina ennen tikkaiden käyttöä, että kaikki saranat ovat luotettavasti lukittuna oikeaan
 asentoonsa.
4.  Jokainen saranapari on lukittava samanaikaisesti.
5.  On äärimmäisen vaarallista yrittää muunnella tikkaiden, saranoiden tai käyttöliitoksien 
 asentoa tikkaiden ollessa käytössä.
6.  Pidä kaikki liitokset aina puhtaina ja esteettöminä. Suosittelemme peittämään liitokset
 äärimmäisen likaisten työtoimenpiteiden ajaksi.



Avaa tikkaat:
Asettamalla lukitustappi (musta) asentoon “0”.
Sarana on lukittuna paikalleen asennossa ”L”.

Muista!

Maksimikuormitus: 150 kg. 
Älä ylikuormita tikkaita. Tikkaiden ylikuormittaminen saattaa johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi oman turvallisuutesi varmistamiseksi.

Tärkeää!

Asennusohjeet
1. Aseta tukijalan tanko sivukaiteiden päähän (katso kuva).
2. Lukitse tukijalan tanko mutterilla ja pultilla.



Huolto ja kunnossapito
1.  Saranat tulee voidella hyvälaatuisella voiteluaineella liikkuvuuden varmistamiseksi.
2.  Saranat tulee puhdistaa käytön jälkeen ja erityisesti, kun saranat ovat altistuneet pölylle ja
 lialle.
3.  Jos vettä käytetään saranoiden puhdistamiseen, muista lisätä voiteluainetta niiden
 kuivaamisen jälkeen.

Näitä tikkaita ei saa koskaan käyttää jos mikä tahansa osa on kadonnut, vaurioitunut tai kulunut.

Yläpuolella kuvattujen ohjeiden noudattaminen pitää tikkaat hyvässä käyttökunnossa ja pidentää 
niiden käyttöikää.

Tärkeää!

Turvallisuusohjeet

1.  Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

2.  Tikkaiden maksimi kapasiteetti on 150kg. Älä ylikuormita tikkaita.

3.  Aseta tikkaat oikeaan kulmaan seinää vasten (kallistuskulma noin 1:4)

4.  Tikkaita saa käyttää vain 1 henkilö kerrallaan.

5.  Tarkista silmämääräisesti, että tikkaat ovat ehjät ja suorat.

6.  Tarkista ennen jokaista käyttöä etteivät tikkaat ole vahingoittuneet ja niitä on
  turvallista käyttää.

7.  Käytä tikkaita vain tasaisella ja vakaalla alustalla. Alustan tulee olla 
 liikkumaton ja pitävä.



8.  Tikkaita saa käyttää vain silloin kun askelmat ovat vaakasuorassa.
 Vinossa olevia tikkaita ei saa käyttää.

9.  Älä kurota tikkailta.

10.  Älä roiku tikkaissa. Tikkailla tulee siestä tukevasti, jalat samalla askelmalla
 työskentelyn aikana.

11.  Älä aseta tikkaita märälle tai öljyiselle alustalle.

12.  Älä käytä tikkaita vesisateella tai tuulisella ilmalla.

13.  Älä käytä tikkaita pehmeällä alustalla (nurmikolla).

14.  Jatkotikkaiden yläpään tulisi olla ainakin 1m yli tavoiteltavan ylätason.

15.  Älä poistu tikkailta toiselle tasolle, ellei tikkaita ole tuettu ja sidottu 
 asianmukaisesti.

16.  Älä poistu A-tikkailta toiselle tasolle.

17.  A-tikkaat tuetaan kuvanmukaisesti toisiinsa.

18.  A-tikkaita ei saa tukea maata vasten.



19.  Älä käytä tikkaita siltana.

20.  Älä käytä tikkaita kävelysiltana.

21.  Seiso max. kolmanneksi viimeisellä askelmalla ku työskentelet a-tikkailla.  
 Seiso max. neljänneksi viimeisellä askelmalla ku työskentelet jatkotikkailla.

22.  Varo sähköjohtoja.

23.  Käytä a-tikkaita oikeassa kulmassa.

24.  Älä käytä a-tikkaita työtasona.

25.  Jatkotikkaille ei saa nousta enempää kuin 1 henkilö kerrallaan.

26.  A-tikkaille ei saa nousta enempää  kuin 1 henkilö kerrallaan.

27.  Jatkotikkaiden kallistuskulma on 65-75º 

28.  Jatkotikkaiden tulee seistä tasaisella ja vakaalla alustalla. Tarkista myös
 vierellä olevien tikkaiden alusta ennen tikkaiden käyttöä. 

29.  Älä käytä tikkaita pyöreää kohdetta vasten.



31.  Voitele saranat voiteluöljyllä.

32.  Älä kiipeä, laskeudu tai työskentele a-tikkailla takaperintai sivuttain.

34.  Sido tai kiinnitä tikkaat huolellisesti.

33.  Älä kiipeä, laskeudu tai työskentele jatkotikkailla takaperin tai sivuttain.

Tamforce Group, Finland

Maahantuoja

Varastointi
Varastoi tikkaat huolellisesti, mielellään sisätiloissa. Alumiinisia tikkaita ei tule säilyttää tiloissa, joissa
on syövyttäviä aineita. Tikkaita ei saa ripustaa pienasta tai sivutuesta.
Tikkaat olisi hyvä säilyttää vaaka-asennossa.

Huomioitavaa
Näitä tikkaita ei saa käyttää kokemattomat henkilöt, lapset sekä henkilöt, joiden henkinen, fyysinen tai 
aisteihin pohjautuva toimintakyky on tavanomaista heikompi. Tikkaita ei saa käyttää väsyneenä, 
lääkkeiden tai alkoholinvaikutuksenalaisena. Näitä tikkaita voi käyttää henkilöt, jotka ovat saaneet 
asianmukaisen opastuksen laitteen käyttöön ja täten ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät 
turvallisuusohjeet- ja riskit. Lapset eivät saa leikkiä tikkailla.
Varmista aina että tikkaat soveltuvat käyttötarkoitukseensa. Älä käytä vahingoittuneita tikkaita.
Arvioi riskit ennen tikkaiden käyttöä ottamalla huomioon maan lainsäädäntö.



Tikasmalli Pituus jatkotikkaana Korkeus A-tikkaana Askelleveys Askeväli Paino

3 x 4 3.63m 163cm 34cm 27cm 10.6kg
4 x 4 4.44m 215cm 34cm 27cm 11.6kg


