Bruker veiledning
DEN BÆRBARE
SIKKERHETSLØSNINGEN

Se video her!

►Vennligst les følgende instruksjoner nøye.
►Ta vare på denne veiledningen for senere bruk.
►Sjekk at alle deler er skadefrie før bruk.

ADVARSEL:

Rapid Roll-systemet er BARE EN VISUELL BARR I E R E og må ikke brukes
som stengsel / sikring for folk eller materiell. Det skal ikke brukes som sikkerhetsrekkverk eller som fallsikringssystem og må ikke belastes vertikalt eller horisontalt
på noen deler.
Feilaktig bruk kan føre til dødsfall, alvorlig personskade eller skade på eiendom.
Se til at systemene settes opp og tas ned på et trygt arbeidsområde uten fotgjengere og biltrafikk.
Brukeren må legge på tilleggsvekter, f. eks. sandsekker, på beholderens stålfot,
på den mobile basen og på stolpebasene ved sterk vind eller vanskelige forhold;
dette for å unngå dødsfall, alvorlig personskade eller skade på eiendom.
Sjekk de lokale myndigheters sikkerhets- og byggeforskrifter før Rapid Rollproduktene brukes.
www.maxeta.no
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SETT OPP GJERDEBEHOLDEREN
● Plassér beholderens
stålfot på et fast underlag.
Se til at klipsene som skal
holde stativet fast, ikke er
bøyd skjeve eller fylt med
fremmedlegemer.
● Brukes hjulbase,
må den plasseres
på fast, vannrett
underlag.
● Sett beholderen oppå
stålfoten. Plassér den
med hempene ved
klipsenes åpne side.
● Drei beholderen så
hempene kommer på plass,
dytt gjerne med foten.
● Sett inn låsesplintene.
► Brukeren må legge på tilleggsvekter
(f. eks. sandsekker) på stålbena ved vind
eller vanskelige forhold, dette for å unngå
dødsfall, alvorlig personskade eller skade
på eiendom.
● Brukes fot med jordspyd, må det sjekkes at
beholderen er korrekt sikret med delene som fulgte
med. Pass på at det ikke går elektriske kabler, vanneller gassrør i bakken.
Kontakt kommunens tekniske etat.
Benytt bærehåndtakene og legg på kraft for å stikke
beholderen ned i mykt underlag.
▬ 2 ▬
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SETT UT GUMMIBASENE
● Sett ut gummibasene
på fast, vannrett underlag
ca. 4 m fra hverandre.

● Barrieren kan settes i
rett linje, som innhegning
eller med 3 sider.
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SETT UT STOLPENE
● Ta stolpene ut av vesken eller fra basen med hjul.
● Sett stolpene i gummibasene ved å presse ned,
begynn med endestolpen, som har håndtak.
● Sørg for at krokene på stolpene vender vekk fra
trafikk og fotgjengere.

● Brukes stolper med jordspyd, føres
stolpen utenpå kraven på basen.
Trykk ned, evt. med foten.
Pass på at det ikke går elektriske
kabler, vann- eller gassrør i bakken.
Kontakt kommunens tekniske etat.
▬ 3 ▬
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BRUK AV SVEIVEHÅNDTAKET

● Fjern stroppen fra
sveivehåndtaket.

► OBS.: Klemmefare!
Hold alltid den ledige hånden unna
sveivehåndtaket når det brukes.
Hvis ikke, kan man skade seg.

● Gå på innsiden av gjerdet når det rulles ut, vekk fra
fotgjengere og trafikk. Rull ut til ønsket lengde.

● Stangen med netthaker festes til håndtakene på
endestolpen.
● Brukes det flere beholdere, hektes stangen med netthaker til håndtakene på siden av beholderen.

● Så fort stangen er festet til endestolpen, hektes
gjerdet til midtstolpene mens man går mot beholderen.
Trekk gjerdet mot beholderen for å få det stramt.
● Start øverst og fest gjerdet i 3. nettingrute.
Hekt så gjerdet til midtre, deretter nederste krok.
▬ 4 ▬
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FESTE / LØSNE GJERDET
● Når gjerdet er godt festet til stolpene, brukes sveivehåndtaket til å dra inn slakken. Sett på stroppen igjen.

► OBS.: Klemmefare!
Hold alltid den ledige hånden unna
sveivehåndtaket når det brukes. Hvis
ikke, kan man skade seg.

● Gjerdet kan kobles fra beholderen eller omplasseres
ved ganske enkelt å fjerne det fra netthakene på
beholderens festestang.
● Gjerdet festes igjen ved å følge trinn 1 og feste det
til netthakene på festestangen igjen.

Nå er du klar for en trygg arbeidsdag!

▬ 5 ▬

TREKKE INN OG LAGRE
RAPID ROLL-SYSTEMET
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FJERNE GJERDET FRA STOLPENE

● Begynn på endestolpen; hekt gjerdet av stolpekrokene.

● Legg gjerdet på bakken.
Hvis bakken er full av bøss og rusk, trengs hjelp til å
holde gjerdet loddrett mens det trekkes inn.

▬ 6 ▬
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TREKKE GJERDET INN
● Fjern stroppen fra sveivehåndtaket.
► OBS.: Klemmefare!
Hold alltid den ledige hånden unna
sveivehåndtaket når det brukes. Hvis
ikke, kan man skade seg.

● Sveiv med klokken for
å trekke inn gjerdet.
Se etter at det ikke følger
med noe rusk inn i rullen.
● Når gjerdet er rullet inn,
settes stroppen på igjen.
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FJERNE OG LAGRE STOLPENE
● Fjern stolpene fra gummibasene
ved å vri forsiktig og løfte.
● Legg stolpene tilbake i vesken
eller i basen med hjul.
▬ 7 ▬
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FJERNE OG LAGRE BASENE
● Gummibasene fjernes
og lenes mot noe stabilt
eller settes tilbake i baseholderen med hjul.
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FJERNE OG LAGRE BEHOLDEREN
● Fjern låsesplintene fra
beholderens stålfot.
Vri beholderen med klokken så
den løsner fra klipsene.
Beholderen kan lagres på foten,
eller liggende. Unngå å plassere
tunge gjenstander på beholderen
mens den er liggende.

Vedlikehold

►►Skruer, bolter, muttere, fester og komponenter må sjekkes regelmessig.
►►Sørg for at gjerdet ikke fylles med fremmedlegemer.
►►Tørk av overflaten med fuktig klut eller svamp med mildt rengjøringsmiddel
og varmt vann.
►►Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
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