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ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Výrobca zaručuje, že výrobok je bez chyby 

materiálu a spracovania. V prípade preukázateľné 

chyby materiálu alebo spracovania, alebo škody 

vzniknuté v dôsledku chyby materiálu alebo 

spracovania, ktoré sú preukázateľné, má kupujúci 

nárok na opravu alebo výmenu výrobku v súlade 

so zákonmi o predaji spotrebného tovaru, ktoré sú 

platné v krajine nákupu.

Rozšírená záruka
Výrobca je zodpovedný za vady výrobku, ktoré sa 

vyskytnú v priebehu jedného roka od pôvodného 

dátumu kúpy.

Rozsah
Výrobca nie je zodpovedný za vady výrobku, ak je 

pravdepodobné, že chyba vznikla v dôsledku 

•	 používania	výrobku	iným	spôsobom,	než	je	
popísané v návode na použitie 

•		 nedostatočného	čistenia,	údržby,	skladovania	
alebo transportu, ktorý je v rozpore s návodom 

na použitie 

•		 prestavby,	zmeny	alebo	expozície	inému	
vonkajšiemu poškodeniu alebo nehode

•		 náhodného	poškodenia	cudzími	predmetmi	
alebo látkami 

•		 preťaženia	
•		 opravy	neautorizovaným	servisným	partnerom,	

alebo použitím iných ako originálnych 

náhradných dielov 

•		 nesprávnej	inštalácie.
Za vadu nie je považované 
•		 bežné	opotrebovanie	
•		 bežná	spotreba	opotrebiteľných	dielov.

Reklamácie 
Pre platnosť záruky je nutné predložiť účtenku o 

nákupe. Kupujúci musí oznámiť predajcovi závadu, 

ktorú chce reklamovať, v primeranej lehote po tom, 

čo bola závada zistená, alebo v lehote stanovenej v 

krajine nákupu.

Servis a opravy
Akékoľvek služby alebo opravy by mali byť vždy 

vykonávané výhradne autorizovaným servisným 

strediskom, ktoré v každom jednotlivom prípade 

vykoná hodnotenia a navrhne vhodné opatrenia. 

Pri oprave je nutné používať vždy originálne 

náhradné diely. Kontaktujte svojho predajcu pre 

zistenie, kde sa nachádza najbližšie autorizované 

servisné stredisko, alebo vyhľadajte adresu na 

zadnej strane návodu na použitie.

Teleskopik platform, eşsiz dizaynı sayesinde 

teleskopik kenarları kapalı şeklinden üç ayrı 

yükseklikte çalışma platformuna dönüştürülebilen 

açılıp kapanabilir bir çalışma platformudur. 

Platformun özelliklerini ve fonksiyonlarını 

koruyabilmeniz için teleskopik platformu, 

kullanma kılavuzunda yazdığı şekilde kullanmanız 

ve bakımını yapmanız gerekmektedir.

A  Platformu açma

Teleskopik platform üç ayrı yükseklikte açılabilir. 

Her kısmın basamakları, açtığınız zaman otomatik 

olarak kilitlenir.

Platformu ve basamakları her iki uçta 
açtığınız zaman basamakların kilitli 
olduğundan emin olana kadar üzerinde 
oturmamalı, durmamalı ya da üzerine 
çıkmamalısınız. 

Platformu açınız:

1 Platformu ters yatırıp açın. Orta yakalama 

kancalarının platformu kilitlediğinden emin 

olunuz.

2 Otomatik olarak kilitlenen merdiveni açın. 

Her merdivenin uç pozisyonda ve kilitlenmiş 

olduğundan emin olunuz. 

3 Platformu çevirin. Platform şu an seviye 1’de.

4 Platformu seviye 2’ye yükseltme – orta 
seviye:

 En üstteki basamak kısmını açın. Ayağınız 

alt basamakta olacak şekilde merdiveni 

platformun bir tarafından hareketsiz bir 

şekilde tutun. Platformu sıkıca tutun ve orta 

basamağa karşı tutarak aynı anda yukarı doğru 

çekin. DİKKAT! En üstteki basamağın kilitleme 

düğmeleri boruya doğru yaylanıp basamağı 

kilitlemelidir. Platformun diğer tarafındaki 

merdiveni aynı şekilde açın.

5 Platformu seviye 3’e yükseltme - en yüksek 
seviye:

 Platformun bir ucundaki merdiveni ayağınızı 

alttaki basamağa koyarak hareketsiz bir şekilde 

tutun. Platformu kavrayın ve yukarı doğru çekin. 

Merdiven tamamen açılana kadar borulardan 

çekmeye devam edin. DİKKAT! Her iki 

basamaktaki kilitleme düğmeleri boruya doğru 

yaylanıp basamakları kilitlemelidir. Platformun 

diğer tarafındaki merdiveni aynı şekilde açın.

6 Tüm basamakların kilitlenmiş olduğundan emin 

olduktan sonra, merdiveni kullanabilirsiniz.

UYARI! Teleskopik merdiven kullanılırken her 
zaman uygun bir şekilde kilitlenmiş olma-
lıdır. Platformu kullanmak için merdivene 
çıkmadan önce ortadaki kıskacın, platformun 
her ucundaki merdivenlerin ve tüm açılmış 
merdiven kısımlarının kilitlenmiş olmasını 
kontrol edin.  

B Platformu alçaltma

Merdiveni, seviye 2’ye – orta seviye ya da seviye 1’e 

aşağıda belirtildiği gibi alçaltınız:

7 Platformun bir ucundan en alttan yukarıya 

kadar merdivenin kilidini açıp bastırın. En alttaki 

kayan güvenlik kilitlerini serbest bırakarak 

başlayın. Her defasında bir kilidi serbest bırakın, 

tüm bunları platform diğer elinizle tutarken 

yapın. Sağınızdaki kilidi sağ elinizi kullanarak 

solunuzdakini de sol elinizi kullanarak serbest 

bırakın.

8 Basamak kısmı, kilidi serbest bıraktığınız anda 

katlanır. Platformu kavrayın ve merdiven kısmını 

kontrollü bir şekilde iki elinizle kapatın.

9 Platformun diğer tarafındaki merdiveni alçaltın.

10 Açılan tüm merdivenlerin kilitlenmiş 

olduğundan emin olduktan sonra platformu 

kullanabilirsiniz.

UYARI! Ellerinizi, serbest bırakıp kapattığınız 
basamak kısımlarının üzerine ya da arasına 
koymayınız.

C Platformu kapatma 

Platformun her iki ucundaki basamakları tamamen 

kapatarak başlayın, daha sonra platformu katlayın.

Teleskopik platformu aşağıda belirtildiği gibi 

kapatınız: 

11 Gerekiyorsa platform ve merdiveni temizleyiniz  

ve silikon spreyiyle bakımını yapınız (aşağıda 

bakım ve koruma bölümüne bakınız).

12 Teleskopik platformu seviye 1’e alçaltınız 

(yukarıda alçaltmayla ilgili olan bölüme bakınız)

13 Platformu ters çeviriniz.

14 Merdivenlerin kilitleme düğmeleri platformun 

dış yüzeyindedir. Kilitleme düğmesine basın 

ve merdiveni katlayın. Kilidi serbest bırakın ve 

diğer merdiveni de katlayın.

15 Ortadaki kıskacı tutun ve platformu bir arada 

katlayın.Ortaya doğru katlanmaları için 

merdivenleri kavrayın.  SK

NÁVOD NA POUŽITIE
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D Platformu temizleme

Güvenlik ve işlevsellikten ötürü merdiven her 

zaman	temiz	tutulmalıdır.	Özellikle	teleskopik	
borular ve basamakların temizliğine özen 

gösterilmelidir. Talaş, kir, boya damlalarını, 

yapışkan artıkları vs. platformu kapatmadan önce 

silerek ya da kurutarak temizlemelisiniz. Platformu 

ve merdivenleri bir parça bez ve sıvı temizleyici 

kullanarak temizleyin. 

Temizledikten sonra teleskopik borulara silikon 

spreyle bakım yapın, merdivenleri açın ve sprey 

püskürtün, daha sonra bir bez parçası ya da kağıtla 

kurulayın. Teleskopik platform, tozlanmaması için 

her zaman kuru tutulmalıdır. 

E  Taşıma ve Saklama

Çalışma platformunu açılmasını engellemek için 

tutacağından tutarak kapalı bir şekilde taşıyınız.

Çalışma platformunu bir yerden bir yere 

taşırken her zaman tamamen kapalı bir şekilde 

taşıyınız. Bu, teleskopik borulara gelecek olası 

bir darbe ya da hasarın platformun işlevselliğine 

zarar	vermesini	engelleyecektir.	Üst	bagajda	veya	
kamyonda nakil esnasında, zarar görmemesi için 

platformu düzgün bir şekilde sabitleyiniz.

Çalışma platformu aşağıda yazılanlar 
doğrultusunda saklanmalıdır:
•	 kompakt	durumda	tamamen	kapalı	bir	şekilde
•	 aşınmayacağı	bir	konumda	(örn.	ıslak	ya	da	

nemli ortam, ısı, radyatör kenarında)

•	 taşıttan,	ağır	eşyadan	veya	kirletici	maddeden	
zarar görmeyecek bir şekilde

•	 engel	olmayacak	ya	da	takılma	riskine	yol	
açmayacak bir şekilde

•	 kolayca	suç	amaçlı	kullanılamayacak	şekilde,	
mümkünse kilitli olarak

Kullanmadan Önce

•	 Çalışma	platformunun	sahibi,	kullanıcının	
kullanma kılavuzuna ulaşma olanağının 

bulunduğundan emin olmalı.

•	 Teslimden	sonra,	ilk	kullanımdan	önce	çalışma	
platformunun iyi durumda olduğunu ve tüm 

parçalarının çalışır halde olduklarını kontrol 

etmeniz gerekmektedir.

•	 Sağlık	durumunuz	çalışma	platformunun	
kullanımına el vermelidir. Bazı sağlık durumları, 

ilaçlar, alkol veya uyuşturucunun aşırı kullanımı, 

güvenlik risklerine yol açabilir.

•	 Çalışma	platformunun	güvenli	kullanımı	için,	
hiç bir zarar görmemiş olduğunun kontrolü için, 

kullanılacağı her iş günü incelenmelidir, bknz. 

”Bakım ve Koruma”.

•	 Eğer	çalışma	platformu	profesyonel	olarak	
kullanılacaksa, düzenli olarak incelenmelidir.

•	 Çalışma	platformunun	yapılmakta	olan	işe	
uygun olup olmadığını kontrol ediniz. 

•	 Hasarlı	çalışma	platformunu	kullanmayınız.
•	 Islak	boya,	toprak,	çamur,	yağ,	kar	gibi	kirleri	

çıkarınız.

•	 Çalışma	platformu	işte	kullanılmadan	önce	risk	
analizi yapılır ve kullanılacağı ülkedeki kurallar 

geçerlidir. 

•	 Çalışma	platformu	-20°C	ile	60	°C	arası	çevre	
hava sıcaklığında kullanılmalı ve saklanmalıdır.

Yerleştirme

•	 Kullanmadan	önce	çalışma	platformunun	
tamamen kilitli olduğunu kontrol ediniz.

•	 Ortadaki	kıskacı,	merdivenleri	ve	açılmış	
olan tüm merdiven kısımlarının kilitli olup 

olmadığını kontrol etmeden platformda 

oturmamalı, üzerine çıkmamalısınız.

•	 Platform,	yerde	ya	da	zeminde,	ağırlık	tüm	
ayaklara eşit dağılmış şekilde sabit durmalıdır. 

Platform yatık şekilde durmamalı ya da 

ayaklarından biri yüksüz olmamalıdır.  

•	 Herhangi	bir	şeyin	(örnek	olarak	yayaların,	
arabaların veya kapıların) platformla çarpışma 

riskini göz önünde tutunuz. 

•	 İş	yerindeki	tüm	elektrik	risklerini	tanımlayınız,	
elektrik direği kabloları ve diğer korunaklı 

olmayan elektrik teçhizatı gibi.

•	 Çalışma	platformu	basamaklar	üzerine	değil,	
ayaklarının üzerine konmalıdır.

•		 Platformun	kaymaması	için	önlemler	alınmamış	
ise, söz konusu zeminin temizliği düzgün 

yapılmamış ise çalışma platformu kaygan zemin 

üzerine koyulmamalıdır (örn. buz, parlak yüzey 

veya ciddi derecede baştan aşağı kirletilmiş 

yüzey). 

Kullanım

•		 Çalışma	platformunun	azami	yük	kapasitesi	150	
kilodur. 

•		 Çalışma	platformunu	kirli	ortamlarda	ve	kirli	
işlerde	kullanmayınız.	Örneğin,	eğer	platform	
duvar yapımında, beton işlerinde ya da boyama 

işlerinde kullanılırsa, zamanla onu temizlemek 

zorlaşacak ve ürünün teleskopik özelliği zarar 

görecektir.

•		 Teleskopik	borularını	çeşitli	darbelerden	ve	
zarar görebileceği benzer koşullardan uzak 

tutunuz. Boruların zarar görmesi halinde 

ürünün teleskopik özelliği de zarar görecektir. 

•	 Yana	doğru	çok	fazla	uzanmayınız.	Kullanıcının	
kemer tokası (göbek çukuru) platformun 

kenarlarının içinde olmalı ve iş süresi boyunca 

her iki ayak platformun üzerinde olmalıdır. 

•	 Daha	yüksek	bir	kata	çıkmak	için	merdiven	
kullanmayınız.

•	 Elektrik	işlerine	iletken	olmayan	çalışma	
platformunu kullanınız.

•	 Çalışma	platformunu	kötü	havalarda	dışarıda	
kullanmayınız, örn. kuvvetli rüzgar.

•	 Çocukların	platformla	oynamasına	engel	
olunuz.

•	 Eğer	mümkünse	iş	yerindeki	kapıları	(acil	çıkışlar	
hariç) ve pencereleri kapatınız.

•	 Yüzünüz	platforma	bakacak	şekilde	çalışma	
platformuna inip çıkınız.

•	 Çalışma	platformunu	kullanırken	elverişli	
ayakkabılar kullanınız.

•	 Yanlara	çok	fazla	ağırlık	binmesi	gerektiren	
işlerden kaçınınız, örn. duvar veya beton 

matkaplama.

•	 Düzenli	olarak	ara	vermeden	uzun	periyodlarla	
çalışma platformunda durmayınız (yorgunluk 

bir risktir). 

•	 Merdiven	üzerinde	çalışırken	sadece	hafif	ve	az	
zahmetli teçhizat kullanınız.

Bakım ve Koruma

Teleskopik platform dikkatli kullanım gerektiren 

bir gereçtir. Eşsiz özeliklerini koruması için hassas 

bir şekilde bakımını yapınız. Platformu, özellikle de 

teleskopik boruları her zaman temiz tutunuz. 

Platform hiç bir zaman (kaymayı engelleyici) 

kauçuk ayaklar olmadan kullanılmamalıdır. 

Bu kauçuk korumalar yıpranabilen ünitelerdir 

ve bu koruma üniteleri satıcınızdan tekrar 

temin edilebilir. Koruma başlıkları yıprandıkça 

değiştiriniz.

Güvenlik sebebiyle sadece orjinal parçalar 

kullanılmalı. Çalışma platformu yetkili tamirci 

tarafından tamir edilmeli. Onarılması gerekiyorsa, 

platformu kullanmayınız, satış temsilcisi ile 

iletişime geçiniz.

DİKKAT! Platformun üzerindeki bilgi pulu 
yıpranmaya başladığında yenisini sipariş 
edebilirsiniz: Kullanım kılavuzunun arka 
yüzündeki adrese bakınız ya da size en yakın 
satış şubesine başvurunuz.

Kullanmadan önce kontrol ediniz:

 teleskopik borularının eğilip bükülmediğini, 

burkulmadığını, darbeyle içeri 

gömülmediğini, çatlamadığını, hasar 

görmediğini

 teleskopik borularının bağlantılarda tam 

olduğunu

 köşebentlerin (perçin çivileri, vidalar vb.) eksik 

olmadığını, gevşek oturup oturmadığını veya 

hasar görüp görmediğini

 basamakların eksik, gevşek, yıpranmış, hasar 

veya zarar görmüş olmadığını

 kauçuk ayakların eksik, gevşek, yıpranmış, 

hasar veya zarar görmüş olmadığını

 tüm çalışma platformunun temiz olduğunu 

(hiç bir kir, toprak, çamur, boya, yağ veya gres 

olmadığını)

 kilit düzeneklerinin hasar veya zarar 

görmediğini ve olması gerektiği gibi 

çalıştıklarını kontrol ediniz.

UYARI! Yukarıda yazanların doğrultusunda 
eksikler farkederseniz çalışma platformunu 
kullanmayınız.

KULLANMA KILAVUZU
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GARANTİ KOŞULLARI 

Üretici,	ürünün	malzeme	ve	üretim	hatasından	
muaf olduğunu garanti eder. Malzeme veya üretim 

hatası veya malzeme veya üretim hatasından ötürü 

meydana gelmiş hasar kanıtlanabilirse, alıcının, 

satın almanın gerçekleştiği ülkede geçerli olan 

tüketici mallar satış yasalarına uygun olarak, ürünü 

tamir ettirme veya değiştirme hakkı mevcuttur.

Genişletilmiş Garanti Geçerliliği
Üretici,	satınalma	tarihinden	itibaren	bir	yıl	içinde	
meydana gelen ürün hatalarından sorumludur.

Geçerlilik Alanı
Üretici	aşağıdaki	sebeplerden	dolayı	oluşabilecek	
hatalardan sorumlu değildir:

•	 ürün	kullanım	kılavuzunda	belirtildiği	gibi	
kullanılmamışsa

•	 ürünün	temizliği,	bakımı,	koruması,	saklanması,	
nakliyesi kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi 

yapılmamışsa

•	 ürün	yeniden	tasarlanmış,	tadil	edilmiş,	
değiştirilmiş ya da başka bir harici zarara veya 

kazaya uğramış ise

•	 ürün	bilinçsizce	yabancı	bir	nesne	ya	da	madde	
tarafından hasara uğratılmış ise

•	 ürüne	aşırı	yüklenme	yapılmışsa
•	 ürün	yetkisi	olmayan	servis	tarafından	tamir	

edilmiş veya orjinalinden başka yedek parçalar 

kullanılmış ise

•	 ürün	yanlış	bir	şekilde	kurulmuş	ise.
Hata olarak görülmeyen durumlar:

•	 ürünün	olağan	aşınması
•	 aşınan	parçaların	olağan	tüketimi.

Şikayet 
Garantinin	geçerli	olması	için	alış	fişi/makbuzu	
gösterilmelidir. Alıcı şikayette bulunmak istiyorsa, 

şikayet etmek istediği kusur hakkında, kusurun 

farkedilidiği andan itibaren uygun bir zaman 

içinde veya satınalmanın gereçekleştiği ülkede 

belirlenmiş geçerli olan zaman diliminde satış 

temsilcisine bilgi vermelidir.

Servis ve Onarım
Olası muhtemel servis ve onarım işleri, her zaman, 

her bir özel durum için uygun tedbir hakkında 

bir değerlendirme yapacak olan yetkili servis 

tarafından yapılmalıdır. Onarımda her zaman 

orjinal yedek parça kullanılır. Size en yakın yetkili 

servisin nerede bulunduğunu öğrenmek için 

satış temsilcinizle iletişime geçin ya da kullanım 

kılavuzunun arkasındaki adrese bakınız.

KULLANMA KILAVUZU
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