
1. Instructiuni de asamblare a schelei MOBECH
Asigurati-va ca produsul este livrat catre dumneavoastra in ambalaj, fara parti componente lipsa
- (Figura 1) In primul rand, montati partile din aluminiu ale bazei
- (Figura-2) La introducerea partilor componente laterale de aluminiu în baza, asigurat-va ca partea de jos a scarii este 

introdusa corect si ferm.
- (Figura-3) Cand introduceti cele doua traverse laterale, (248 cm.) asigurati-va ca acestea sunt asezate in pozitia corecta si 
blocate cu sistemul de fixare Q-Lock  (acesta se gaseste pe treapta nr 4 si nr 10, vezi figura)

- (Figura-4) Așezați platforma in zona de siguranta rosie
- (Figura-5) Fixati cele doua brate diagonale scurte (205 cm.) cu sistemul de blocare Q-Lock in locurile indicate in figura 
(* treapta 4 si treapta 8, vezi figura) 

- (Figura-6) Fixati apoi bratele de jos cu ajutorul sistemului de blocare Q-Lock in gaurile treptelor inguste ale extensiei
scarilor.

- (Figura 7) Fixati cele 4 brate in sistemul de siguranta Q-Lock in gaurile treptelor, portiunile 11 si 13 ale schelei
- (Figura-8) Fixați cele patru bucăți de stabilizare aflate la baza scărilor folosind șuruburile, apoi ansamblul este gata de 
utilizare..

2. Instrucțiuni de utilizare
-  Înainte de a utiliza schela, deschideti brațele stabilizatoare de la baza. (Dacă aveți un perete sau alt punct de sprijin, (nu 
este necesara deschiderea acestor stabilizatoare in partea respectiva)

-  Blocați frânele roților inainte de a folosi schela.
-  Greutatea schelei trebuie sa fie sustinuta si de roti dar si de restul mecanismelor de sustinere incluse in ansamblu, 
nu folositi schela cu puncte de sprijin partiale.

-  Utilizatorul trebuie sa urce pe schela prin interior folosind platforma de acces, NU urcati pe treptele exterioare ale schelei.
-  Pentru accesul la platforma, deschideti capacul cu care aceasta este prevazuta.
-  Asigurati-va ca toate metodele de stabilizare sunt bine pozitionate si fixate.
-  Capacitatea maxima de incarcare este de 186 kg

3. Instrucțiuni de siguranță

· Suprafata pe care schela urmeaza sa fie asamblata si utilizata, trebuie sa fie plata, rigida si stabila, se pot folosi si pene de 
lemn penntru sustinere.
· Asigurați-vă că roțile sunt în contact cu solul in permanenta si acestea sunt blocate cu ajutorul mecanismelor.
· Urcarea si iesirea se face numai prin interior, utilizatorul trebuie sa foloseasca ambele maini pentru sustinere si sa nu care 
alte obiecte in timp ce se deplaseaza pe ansamblu.
· Personalul autorizat care va folosi schela trebuie sa poarte echipament de protectie, cizme, casca, manusi speciale, etc. 
Incaltamintea sau zona de lucru sau de acces trebuie sa fie curate, fara urme de noroi, umezeala, gheata, smoala, vopsea, 
etc. 
· Personalul care urmează să utilizeze schela trebuie să fie selectat dintre persoanele care sunt potrivite pentru lucrul la
inaltime. Frica de înălțime, hipertensiune arterială sau persoanele cu greutate peste limita nu au voie sa foloseasca schela.
· Este interzisa stationarea pe partile laterale sau pe trepte.
· Poziția schelei nu trebuie să fie schimbata în timp ce personalul lucrează pe aceasta, restul utilajelor aflate in vecinatate 
vor trebui fixate si asigurate.
· Dacă aveți de gând să utilizați schela in aer liber, nu o utilizați cand bate vantul.
· Nu lucrați în linii de înaltă tensiune, in ploaie, fulgere, sau în alte conditii meteo neprielnice.
· Nu instalați schela cu piese lipsa, defecte sau gresite. 

4. Dezasamblarea și instrucțiuni de stocare
· Când demontati schela, începeti din partea de sus intotdeauna.
· Păstrați piesele demontate împreună.
· Depozitati schela in interior.
· Pentru lipsa componentelor, adresati-va producatorului sau unui punct de vanzare, nu combinati partile componente ale 
acestui produs cu alte piese nerecomandate de producator.
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