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UNDERHÅLLSKIT
För att även utöka funktionaliteten och 
säkerställa säkerheten på din produkt 
har vi skapat en underhållssats inklusive 
en rengöringssvamp och en mikrofiberduk.

Telesteps unika melamin-rengörings-
svamp löser enkelt uppgiften utan att 
skada ytan. En problemlösare för att 
underhålla din produkt och ta bort  
hårda fläckar och smuts. Fukta endast 
med vatten, inga kemikalier behövs. 
Telesteps tänker på din säkerhet och 
miljön.

VAR SÄKER, TA HAND OM 
DIN TELESKOPISKA STEGE
Telesteps underhållsprogram är ett  
koncept för din säkerhet! 

Av säkerhets- och funktionsskäl måste produkten 
alltid hållas ren, särskilt de teleskopiska rören och 
fotsteg. Smuts, fyllningar, målarfläckar, lim etc. måste 
rengöras efter varje användning och innan produkten 
är stängd. Om din produkt är blöt, öppnar du stegen 
helt, torkar av den och håller den öppen tills produkten 
är helt torr.

Produkten är inte säker om någon av delarna är skadade eller slitna. Använd inte 
produkten om du behöver reparera den. Byt ut skadade delar eller/och kontakta din 
auktoriserade serviceverkstad för hjälp. Eventuellt reparationsarbete måste alltid 
utföras av en auktoriserad serviceverkstad.

Behandla din produkt med försiktighet så att den behåller sina unika egenskaper. 
Följ strikt rekommendationerna och steg för att alltid ha en säker teleskopisk produkt 
redo för att användas:  
FÖRE ANVÄNDNING - EFTER ANVÄNDNING - ÅRLIG KONTROLL



INNAN ANVÄNDNING
• Din produkt är ett precisionsverktyg, 

hantera det med omsorg

• Att ditt hälsotillstånd tillåter att  
använda produkten

• Okulär inspektion för bucklar, sprickor

• Kolla om låsning av fotsteg fungerar 
korrekt - öppna och stäng

• Röda knappar under fotstegen  
fungerar och syns

• Gummitopp och fot är i rätt skick

• Testa att bromsfunktionen fungerar

• Fotsteg och smutskanaler är rena

• Tillbehör monterade fungerar korrekt

• Se till att alla instruktionsetiketter är 
intakta och läsbara

EFTER ANVÄNDNING
• Rengör produkten ordentligt från allt 

damm och smuts

• Om produkten är våt, öppna  
produkten helt och torka av

• Om din stege är genomblöt, öppnar 
du produkten helt, torka av den och 
håll den öppen tills den är torr

• Okulär inspektion för bucklor och 
sprickor

• Förvara stegen i torr miljö

RESERVDELAR
Vår höga kvalitet gör att produkterna håller länge. Mycket länge.

Några delar slits och måste ibland bytas ut. På vår webbplats hittar du våra reservdelar 
som du enkelt kan byta ut själv för att upprätthålla den höga säkerhetsnivån.

GUMMIFOT
Oavsett vilken produkt du har köpt kan 
vi erbjuda dig nya gummifötter som du 
enkelt byter ut själv.

GUMMITOPP
För alla sortens teleskopiska stegar 
finns gummitoppar att beställa när dem 
är slitna.



ÅRLIG INSPEKTIONSPROGRAM
Den årliga inspektionen är till för att skapa en repetitiv årlig rutin och se över  
produktens tillstånd.

• Identifiera stegens ID-nummer - du hittar den under botten fotsteget

• Fyll i ID i matrisen nedan, som följer produktens hela (!) livscykel

• Följ instruktionerna före och efter användning

• Utför reparationer vid behov (endast av behörig personal!)

• Reparationer ska noteras i matrisen

• Signera för varje utförd inspektion

Produkt linje
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