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Godkendelser: 

Certifikat: EPTC-DL-S1706609 

EN131-1 2015 

EN131-2+A2 2017 

EN131-3 2007 

EN131-6 2015 

Vedrørende: 

80010144/DLT213E, 80010145/DLT212E, 80010146/DLT210E, 80010147/DLT209E, 
80010148/DLT208E 

Samling af stige: 
Fastgør stabiliseringsstangen sikkert i sporene i bunden inden anvendelse 

a. Indsæt stabiliseringsstangen i hullerne i bunden.
b. Indsæt boltene i skruehullerne, skru låsemøtrikkerne på boltene og 

spænd dem.

Advarsel: 
• Når stigen er udfoldet, bør den aldrig være i mere end 75° vinkel.

• Sørg for at hvert trin er låst i sin position før anvendelse.

• Stigen bør ikke anvendes hvis den er skadet på nogen måde.

• Hold stigen ren for fedt, olie, maling og andre væsker.

• Maksimal bæreevne: 150 kg.

• Vær altid varsom når du opstiller og anvender stigen. Hav altid kroppen vendt mod stigen mens
den opstilles og anvendes.

• Fjern altid ting i arbejdsområdet, der kan være til fare.

• Brug altid passende fodtøj når stige anvendes.

• Ræk ikke for langt ud fra stigen og læn dig ikke for langt til siderne. Flyt altid stige til en mere
passende placering i stedet.

• Må kun anvendes kun på sikker, flad og plan overflade.

• Børn bør blive holdt ude fra arbejdsområdet. Lad ikke børn kravle eller anvende stigen.

• Stå ikke på de øverste tre trin af stigen.

Rengøringsinstruktioner: 
• Opbevar stigen i lukket position.

• Hav stigen sikret og låst under transport.

• Hold stige ren og fri for alle andre materialer.

Bortskaffelse: 
• Smid al emballage, papir, karton, plastik, plastikposer væk i overensstemmelse med lokale

genbrugs regulativer.

• Når produktet skal bortskaffes, anvend da en autoriseret genbrugsstation.
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Fuld udfoldelse af stige: 
1. Stofremmen løsnes omkring stigen.
2. Sørg for at stigen er på en sikker, flad og plan overflade.
3. Sæt én fod på nederste faste trin på stigen.
4. For at folde stigen ud, løftes trinnet ovenover indtil trinnet klikker på plads.
5. Gentag punkt 4 for hvert trin, oppefra og nedefter indtil stigen er foldet ud i fuld længde.
6. Når alle trin er udfoldet og klikket ind i position, er stigen klar til anvendelse.

Delvis udfoldelse af stige: 
1. Gentag punkt 1 til 3, som beskrevet henover.
2. For at udfolde stigen, start ved at løfte i det nederste trin (den lige over det nederste faste trin

hvor din fod er placeret på) indtil hører den klikke i position.
3. Gentag punkt 2 for hvert trin ved at starte fra bunden, indtil den ønskede højde er opnået og

efterlad de øverste trin fortsat sammenfoldet. Forsøg ikke at udfolde oppefra og nedefter, da hvert
led ikke vil klikke i position og låse korrekt.

4. Når de ønskede antal trin er foldet ud og klikket i position er stigen sikker at anvende.

Sammenfoldning af stige: 
1. Sørg for at stigen er på en sikker, flad og plan overflade.
2. Placér en fod på stabiliseringsstangen i bunden.
3. På trin nummer to (nedefra) er to røde plastik splitter. Én på hver side.
4. Start ved nederste trin og glid knappen i venstre side mod højre og den i højre side mod venstre.
5. Sørg for ikke at have fingre mellem trinene, pres derefter ganske let ned på et af de øverste trin.

Stigen vil derefter folde sig selv sammen langsomt.
6. Når stigen er helt foldet sammen, tag så stofremmen og bind om stigen.
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