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GRC ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΚΑΜΠΟ ΑΝΑΒΑΣΗΣ
Υποδείξεις ασφαλείας
Πριν τη θέση του πτυσσόμενου κατώφλι ανάβασης σε λειτουργία διαβάστε προσεκτικά όλες
τις οδηγίες χρήσης. Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας, για να αποφύγετε ζημιές
οφειλόμενες σε εσφαλμένη χρήση!
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Αν το πτυσσόμενο κατώφλι ανάβασης υποστεί ζημιά, δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί πλέον!
Το προϊόν έχει κατασκευαστεί για την ιδιωτική χρήση.
Πριν τη χρήση ελέγξτε για τυχόν ζημιές.
Φροντίστε να ανοίγετε και να κλείνετε το κατώφλι με το σωστό τρόπο, γιατί
υφίσταται κίνδυνος σύνθλιψης!
Το πτυσσόμενο κατώφλι ανάβασης πρέπει να τοποθετείται μόνο σε επίπεδα,
σκληρά και αντιολισθητικά δάπεδα. Να μη χρησιμοποιείται σε υγρά ή λαδωμένα
υπόβαθρα.
Αυτό το πτυσσόμενο κατώφλι ανάβασης δεν είναι παιχνίδι για παιδιά και δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως εργαλείο γυμναστικής ή αθλητισμού.
Το πτυσσόμενο κατώφλι ανάβασης δεν είναι κατάλληλο για άλματα ή απότομες
(δυναμικές) επιβαρύνσεις. Συνεπώς δεν επιτρέπεται να πηδάτε επάνω στο κατώφλι
ανάβασης.
Ανεβαίνετε στο μέσο της επιφάνειας του κατωφλιού και πατάτε και με τα δύο πόδια.
Φοράτε πάντα σταθερά παπούτσια. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο
πτυσσόμενο κατώφλι, για να αυξήσετε το ύψος του.
Δεν επιτρέπεται να υπερβαίνετε τη μέγιστη συνολική επιβάρυνση των 150 kg.
Το πτυσσόμενο κατώφλι προβλέπεται για τη χρήση από ένα μόνο άτομο. Δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από δύο ή περισσότερα άτομα ταυτόχρονα!
Όταν δε χρησιμοποιείτε το πτυσσόμενο κατώφλι, κλείνετέ το και φυλάσσετέ το σε
μέρος μη προσβάσιμο στα παιδιά.
Το πτυσσόμενο κατώφλι είναι κατάλληλο για τη χρήση μόνο σε εσωτερικούς
χώρους.

Χειρισμός
Άνοιγμα:
Για να το ανοίξετε, πιάστε τις δύο τραπεζοειδείς σχισμές της μακρόστενης πλευράς και
τραβήξτε το πτυσσόμενο κατώφλι προς τα έξω. Μη βάζετε τα χέρια σας στα πλαϊνά τοιχώματα
την ώρα που ανοίγουν (κίνδυνος σύνθλιψης)!
Κλείσιμο:
Πιάστε το πτυσσόμενο κατώφλι με το ένα χέρι από τη λαβή του σκαλοπατιού και τραβήξτε
προς τα επάνω.

