Svarbiausia saugumas

Komponentai

Jungiamuosius raiščius reikia naudoti, kai bokštas viršija saugų
aukštį, stabilizatorių / atramų ribas arba yra iškilęs nestabilumo
pavojus. Jie turi būti standūs, abipusiai pritvirtinti prie abiejų
rėmo statramsčių laikančiomis stačiakampėmis arba
pasukamosiomis jungtimis. Turi būti naudojamos jungtys,
tinkančios 50,8 mm skersmens bokšto vamzdžiui. Idealiausiai
jungiamieji raiščiai turėtų būti pritvirtinti tvirtinimo elementais prie
abiejų tvirtos konstrukcijos paviršių.

APSAUGOS KOMPLEKTAS

JUNGIAMOSIOS DALYS

APSAUGINIS
RĖMAS
HORIZONTALI
SĄVARŽĄ
ŠONINĖS/GALINĖS

Jungiamųjų raiščių dėjimo dažnis gali skirtis priklausomai nuo
taikymo srities, tačiau jie turėtų būti dedami bent kas 4 metrai
aukščio.

2M PRAILGINIMO KOMPLEKTAS BAZINIS KOMPLEKTAS

APSAUGINĖS LENTOS

ĮSTRIŽINĖ SĄVARŽA

Norėdami gauti daugiau informacijos apie bokšto pritvirtinimą,
kreipkitės į tiekėją arba „Youngman“.

RĖMO PRAILGINIMAS

PRIEŽIŪRA - LAIKYMAS - TRANSPORTAVIMAS
Visi komponentai ir jų dalys turi būti reguliariai tikrinami,
siekiant nustatyti pažeidimus, ypatingai jungiamųjų dalių.
Pamestos ar sulūžusios dalys turi būti pakeistos, o vamzdžiai,
kurių įlenkimas didesnis nei 5 mm, neturėtų būti naudojami ar
taisomi iš sugedusios pusės. Reguliuojamus kojų sriegius reikia
nuvalyti ir šiek tiek sutepti, kad jie laisvai judėtų.

PLATFORMOS9,5â86

STABILIZATORIUS
PAGRINDINĖ DALIS

Petnešų žnyplės, rėmo blokavimo spaustukai, nuleidžiamų durų
skląstys ir platformos blokavimo kabliukai turėtų būti reguliariai
tikrinami, kad įsitikinti, jog jie tinkamai užsifiksuoja.
Visi kompone ntai turi būtitinkamai sa ug omi, kad neatsirastų
jokių pažeidimų.
Įsitikinkite, kad transportuojant komponentai nepažeisti
dėl per didelio suveržimo.

RATUKAS

Stabilizatoriaus
pakuotė (parodyta
tik viena
dėl aiškumo)
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HORIZONTALI
SĄVARŽA (įtraukta į
apsauginio turėklo pakuotę)
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Kiekių sąrašas

REGULIUOJAMŲ KOJŲ MONTAVIMAS

KIEKIŲ KOMPLEKTUOSE SĄRAŠAS
MiniMax Bokštas pagal EN1004: platformos ilgis 1.83m
Naudojimui viduje/lauke
2.6m 2.8m 3.7m 5.7m 7.8m
DARBINIS AUKŠTIS (m)
0.6m 0.9m 1.7m 3.7m 5.8m
PLATFORMOS AUKŠTIS (m)
KIEKIS KOMPLEKTE
APRAŠYMAS
SVORIS (KG)
Pagrindinė dalis

34kg

1 pakopos apsauginis rėmas

8kg

2 pakopų apsauginis rėmas

16kg

2m prailginimo rėmas

47kg

Mažas stabilizatorius (a)

12kg

Vidutinis stabilizatorius (b)

18kg

Reguliuojamų kojų komplektas

5kg

Apsauginių lentų komplektas

5kg

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2b

2
2

1
d

1

1
1

d

1

1

1

1

1

1

MiniMax Bokštas pagal EN1004: platformos ilgis
Naudojimui viduje/lauke

1.83m

APRAŠYMAS
Sulankstomas pagrindinis rėmas
Platforma su liuku

2.6m 2.8m 3.7m 5.7m 7.8m
0.6m 0.9m 1.7m 3.7m 5.8m
KOMPONENTŲ KIEKIAI
1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

8 pakopų rėmai
1

Įstrižinės sąvaržos

2

4

4

7

3

5

9

13

d

4

4

4

2 pakopos apsauginis rėmas

2

2

2

Mažas stabilizatorius (a)

4b

4

4

4

Horizontalios sąvaržos
Aosauginės lentos

d

4

4

2

1 pakopos apsauginis rėmas

4

Vidutinis stabilizatorius (a)
Reguliuojamos kojos (c)

19mm skersmens veržliarakčiu atsukite tvirtinimo varžtą ir
nuimkite ratuką nuo pagrindo.

1

KOMPONENTŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

DARBINIS AUKŠTIS (m)
PLATFORMOS AUKŠTIS (m)

Jei žemė nelygi arba nuožulni, turėsite paildomai sumontuoti
reguliuojamas kojas.
Apverskite pagrindinę dalį aukštyn kojomis, kad rateliai būtų
nukreipti į viršų. Rekomenduojame, kad procesui palengvinti tai
darytų du asmenys.

4

4

4

Vykdykite reguliuojamų kojų
pakuotėje pateiktas instrukcijas, kad
pakeistumėte didelį ratuko kaištį į
mažesnį, kuris pateiktas pakuotėje.
Vadovaudamiesi instrukcijomis
įstatykite naują ratuką į reguliuojamą
kojelę, tada vėl priveržkite tvirtinimo
varžtą veržliarakčiu. Kartokite šį
procesą su kitais ratukais ir
reguliuojamomis kojelėmis. Įdėkite
keturių kojų ir ratukų dalis į
pagrindinę įrenginio dalį.

Pagrindą pastatykite taip, kad ratai tinkamai stovėtų ant žemės.
Naudodami gulsčiuką patikrinkite pagrindinės įrenginio
dalies lygį. Jei reikia, sureguliuokite kojas taip, kad
išlygintumėte pagrindinę įrenginio dalį.
SVARBU: Reguliuojamas kojas naudokite tik tam, kad išlyginti
pagrindinės dalies lygį o ne papildomam aukščiui įgyti.

a Iš viso reikalingi 4 stabilizatoriai. - parduodama pakuotėse po 2
b Reikalinga tik išoriniam naudojimui.
c Reguliuojamos kojos reikalingos tik tuo atveju, jei žemė yra nelygi arba nuožulni.
d Apsauginės lentos yra reikalingos, jei rizikos įvertinimas rodo, kad tai būtina.
9
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Surinkimo procedūra

Surinkimo procedūra
Užfiksuokite visų keturių ratukų stabdžius. Užtikrinkite, kad
ratukai būtų nukreipti į išorę nuo pagrindinio įtaiso.

1 ETAPAS
MAKSIMALUS PLATFORMOS AUKŠTIS 0,6M
MAKSIMALUS DARBINIS AUKŠTIS 2,6M
1 PAGRINDINIS RĖMAS
1 REGULIUOJAMŲ KOJŲ PAKUOTĖ
(būtina, jei žemė nelygi arba nuožulni)
1 APSAUGINIŲ LENTŲ PAKUOTĖ
(būtina, kai rizikos vert inimas rodo, kad
apsauginės lentos yra būtinos)

Patikrinkite, ar žemė lygi ir ar visi keturi ratukai liečiasi su
žeme. Norėdami patikrinti pagrindo lygį, naudokite
gulsčiuką. Jei žemė nelygi arba nuožulni, turėsite
sumontuoti papildomas reguliuojamas kojas. Žr.
“Reguliuojamų kojų montavimas”.

PAGRINDINIO RĖMO PASTATYMAS

1

Padėkite platformą reikiamame aukštyje ant
pagrindinio rėmo galinių rėmų pakopų. Nestatykite
platformos ant 2 pakopos.
Abiejuose platformos galuose po pakopomis užfiksuokite
blokavimo kaiščius.

2

Pastatykite pagrindinį rėmą į reikiamą padėtį ir
išskleiskite į šonus galinius rėmus.

Užlipkite ant platformos
nurodyta seka.

Stumkite centrinį sulankstomą rėmą į išorę, kol abi vidurinės
vyrių jungtys užsifiksuos atviroje pozicijoje. Patikrinkite, ar
abiejų vyrių jungčių gaidukas pasisuko į išorę, tai yra
užsifiksvimo poziciją.

SVARBU:
Niekada nelipkite į pagrindinio rėmo išorę.
Niekada nesiekite - nenuleiskite ir nekeiskite
pagrindinio rėmo padėties jei tai nėra būtina.
Jei jūsų rizikos vertinimas rodo, kad tai
būtina, pritvirtinkite apsaugines lentas prie
platformos ir patikrinkite, ar nėra
tarpų. Žiūrėkite skyrių “APSAUGINIŲ LENTŲ
ĮRENGIMAS”
11
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Surinkimo procedūra

Surinkimo procedūra
Kiekviename pagrindinio rėmo gale pritvirtinkite
1 pakopos
apsauginį turėklų rėmą. Įsitikinkite, kad yra užfiksuoti visi 4 rėmo
blokavimo spaustukai.

2 ETAPAS
MAKSIMALUS PLATFORMOS AUKŠTIS 0,9M
MAKSIMALUS DARBINIS AUKŠTIS 2,9M
1 PAGRINDINIO RĖMO PAKUOTĖ

REGULIUOJAMŲ KOJŲ PAKUOT
TĖ
(būtina, jei žemė nelygi arba nuožulni)
1 PAGRINDINIO RĖMO A PSAUGOS PAKUOTĖ (1 PAKOPA)
reikalinga, kai rizikos vertinimas rodo, kad būtina pagrindinio rėmo
apsauginė pakuotė
Horizontalią atramą pritvirtinkite prie viršutinės apsauginio
1 APSAUGINIŲ LENTŲ PAKUOTĖ
3 rėmo pakopos, susilankstomoje bokšto pusėje.
(reikalinga, kai rizikos vertinimas rodo, kad
apsauginės lentos yra būtinos)
SVARBU: Visada įsitikinkite, kad sąvaržos yra visiškai
užfiksuotos.

Jei atlikus rizikos vertinimą paaiškėja, kad būtina
apsaugoti platformą nuo turėklų iki 0,9 m aukščio, jums reikės 1
pakopos apsauginio rėmo pakuotės.
Atlikite 1 etapo - 1 žingsnį - pagrindinio rėmo pastatymas
Jei žemė nelygi arba nuožulni, turėsite sumontuoti
papildomas reguliuojamas kojas. Žr. “Reguliuojamų kojų
montavimas”.

2

Įdėkite 4 spyruoklinius spaustukus, pateiktus
apsauginio rėmo pakuotėje. Išskleiskite spaustukus virš
pagrindinio įrenginio statramsčių viršaus ir nuleiskite žemyn, kad
spaustuko kaištis įsitvirtintų į skylę vertikalioje padėtyje.

13
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4 Padėkite platformą reikiamame aukštyje ant
pagrindinio rėmo pakopų.
Nestatykite platformos ant 3 pakopos.

Abiejuose platformos galuose po pakopomis užfiksuokite
blokavimo kaiščius.
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Surinkimo procedūra

Surinkimo procedūra

Užlipkite ant platformos nurodyta seka.

3 ETAPAS

Iš sėdimos padėties, išorinėje įtaiso pusėje, ant 5 ir 7
pakopų pritvirtinkite horizontalias sąvaržas, kaip
apsauginius turėklus. Nestokite ant platformos, kol
neturite sumontavę apsauginių turėklų.

MAKSIMALUS PLATFORMOS AUKŠTIS 1.7M
MAKSIMALUS DARBINIS AUKŠTIS 3.7M

SVARBU: Visada įsitikinkite, kad sąvaržos yra visiškai
užfiksuotos.

)


1 APSAUGINIO RĖMO PAKUOTĖ (2 PAKOPOS)
2 MAŽŲ STABILIZATORIŲ PAKUOTĖ
(2 stabilizatoriai pakuotėje) tik i šoriniam naudojimui.
1 APSAUGINIŲ LENTŲ PAKUOTĖ
(bū tina, kai rizikos vertinimas rodo, kad nuožulnios
plokštės yra būtinos)

Atlikite 1 etapo - 1 žingsnį - pagrindinio rėmo pastatymas
Jei žemė nelygi arba nuožulni, turėsite sumontuoti
papildomas reguliuojamas kojas. Žr. “Reguliuojamų kojų
montavimas”.

2

Įstatykite horizontalią sąvaržą tarp apatinių pakopų,
esančių pagrindinio įtaiso priekyje. SVARBU: visada įsitikinkite,
kad sąvaržos yra visiškai užfiksuotos.

SVARBU:
ę

Niekada nesiekite, nenuleiskite ir nekeiskite
pagrindinio įtaiso padėties jei tai nėra būtina.
Jei jūsų rizikos vertinimas rodo, kad tai
būtina, pritvirtinkite apsaugines lentas prie
platformos ir patikrinkite, ar nėra tarpų.
Žiūrėkite skyrių “APSAUGINIŲ LENTŲ
ĮRENGIMAS”
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Surinkimo procedūra
3 Įdėkite 4 spyruoklinius spaustukus, pateiktus apsauginių
rėmų pakuotėje. Išskleiskite spaustukus virš pagrindinio rėmo
statramsčių viršaus ir nuleiskite žemyn, kad spaustuko kaištis
įsitvirtintų į skylę vertikalioje padėtyje.

5 Jei bokštas naudojamas
lauke, prie kiekvieno bokšto kampo
pritvirtinkite po vieną mažo dydžio
stabilizatorių.
Atlaisvinkite spaustukus ir sudėkite
aplink bokšto statramsčius. Ranka
tvirtai priveržkite spaustukus.
Norėdami rasti stabilizatorių
padėties nurodymus, skaitykite
skyrių “Stabilizatoriai”.
6 Užlipkite ant bokšto iš
vidaus ir iš saugios platformos
vietos, ant viršutinių ir apatinių
apsauginių turėklų rėmų abejose
platformos pusėse pritvirtinkite 4
horizontalias sąvaržas kaip
apsauginius turėklus. SVARBU:
visada įsitikinkite, kad sąvaržos yra
tinkamai užfiksuotos

Kiekviename pagrindinio įtaiso
gale pritvirtinkite 1 pakopos
apsauginį turėklų rėmą. Įsitikinkite,
kad yra užfiksuoti visi 4 rėmo
blokavimo spaustukai.

4

Surinkimo procedūra

Įdėkite įstrižą atramą tarp 5 -osios pagrindinio rėmo
pakopos ir apatinės apsauginio turėklo rėmo pakopos.

SVARBU: Visada įsitikinkite, kad sąvaržos yra
visiškai užfiksuotos.
Ant 6-osios pagrindinio rėmo pakopos pritvirtinkite
platformą su liuku. Abiejuose platformos galuose po
pakopomis užfiksuokite
blokavimo kaiščius.

Kai horizontalios sąvaržos yra
sumontuotos kaip apsauginiai
turėklai, jos visada turėtų būti 0,5m ir
1,0m virš platformos lygio
NIEKADA nestovėkite ant platformos,
kol nebus uždėti apsauginiai turėklai.
Jei jūsų rizikos įvertinimas rodo, kad
tai būtina, pritvirtinkite apsaugines
lentas prie patformos ir patikrinkite, ar
platforma tinkamai atsidaro ir
užsidaro. Žiūrėkite skyrių
„APSAUGINIŲ LENTŲ
MONTAVIMAS“

Dabar bokšto konstrukcija yra
1,7 m platformos aukštyje.
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Surinkimo procedūra
4 ETAPAS
MAKSMIMALUS PLATFORMOS AUKŠTIS 3.7M
MAKSIMALUS DARBINIS AUKŠTIS 5.7M

Surinkimo procedūra
3 Įdėkite 4 spyruoklinius spaustukus, pateiktus prailginimo
rėmo pakuotėje. Išskleiskite spaustukus virš pagrindinio rėmo
statramsčių viršaus ir nuleiskite žemyn, kad spaustuko kaištis
įsitvirtintų į skylę vertikalioje padėtyje.

1 PAGRINDINIO RĖMO KOMPLEKTAS
1 REGULIUOJAMŲ KOJŲ PAKUOTĖ
(būtina, jei žemė nelygi arba nuožulni)
1 PRAILGINIMO RĖMO PAKUOTĖ
1 APSAUGINIO RĖMO PAKUOTĖ (2 PAKOPŲ)

2 MAŽŲ STABILIZATORIŲ KOMPLEKTAI
(2 stabilizatoriai pakuotėje
 )
Atlikite 1 etapo - 1 žingsnį - pagrindinio rėmo pastatymas
Jei žemė nelygi arba nuožulni, turėsite papildomai
pritaikyti reguliuojamas kojas. Žr. “Reguliuojamų kojų
montavimas”.

Kiekviename pagrindinio rėmo
gale pritvirtinkite 8 pakopų
prailginimo rėmą. Įsitikinkite, kad
yra užfiksuoti 4 rėmo blokavimo
spaustukai.

2

Įstatykite horizontalią sąvaržą tarp apatinių pakopų,
esančių pagrindinio įtaiso priekyje. SVARBU: visada
įsitikinkite, kad sąvaržos yra visiškai užfiksuotos.

4

Įdėkite įstrižą sąvaržą tarp 4 ir 7
bokšto pakopos
SVARBU: Visada įsitikinkite, kad
sąvaržos yra visiškai užfiksuotos.
Įstatykite kitą priešinga kryptimi tarp 7
ir 10 pakopos, kitoje bokšto pusėje.
Visada įsitikinkite, kad sąvaržos yra
visiškai užfiksuotos ir kad tinkamai
sujungia apatinius rėmus su
priešingais ir viršutiniais rėmais.
youngmangroup.com
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Surinkimo procedūra
5

Surinkimo procedūra
8

Prie kiekvieno bokšto

kampo pritvirtinkite mažą
stabilizatorių. Atlaisvinkite
spaustukus ir pastatykite juos
aplink bokšto statramsčius.
Ranka tvirtai priveržkite
spaustukus. Norėdami rasti
stabilizatorių padėties
nurodymus, skaitykite skyrių
“Stabilizatoriai”.

Uždėkite trečią įstrižą sąvaržą. Įstrižainės tvirtinimas turėtų
būti atliekamas vadovaujantis zigzago modeliu skirtingose
bokšto pusėse. Įdėkite 4 spyruoklinius spaustukus,
pateiktus kartu su apsauginių rėmų turėklais .
Kiekviename pagrindinio rėmo gale pritvirtinkite dviejų
pakopų apsauginį rėmą. Įsitikinkite, kad yra užfiksuoti visi
4 rėmo blokavimo spaustukai

6 Ant 8-osios pagrindinio
rėmo pakopos pritvirtinkite
platformą su liuku.
Abiejuose platformos galuose po
pakopomis užfiksuokite blokavimo
kaiščius

9 Įdėkite ketvirtą įstrižą
sąvaržą tarp apatinio 2 pakopų
apsauginio turėklo pakopos ir 8-o
prailginimo rėmo pakopos.
7 Užlipkite į bokštą iš vidaus
ir iš saugios platformos vietos,
ant 2 ir 4 pakopos virš
platformos, abejose bokšto
pusėse pritvirtinkite 4
horizontalias sąvaržas kaip
apsauginius turėklus. SVARBU:
Visada įsitikinkite, kad sąvaržos
yra visiškai užfiksuotos.

10 Dabar platforma turi būti
perkelta į 6-ąją bokšto pakopą taip:
atlaisvinkite 4 apsauginių turėklų
tvirtinimo kabliukus, esančius
toliausiai nuo platformos su liuku,
bet sąvaržas palikite savo vietoje. Iš
saugios platformos vietos,
atlaisvinkite 4 likusius sąvaržų
kabliukus ir nuimkite 4 apsauginius
turėklus.

Kai horizontalios sąvaržos yra
sumontuotos
kaip
apsauginiai
turėklai, jos visada turėtų būti 0,5m ir
1,0m virš platformos lygio
NIEKADA nestovėkite ant
platformos, kol nebus uždėti
apsauginiai turėklai
21
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Surinkimo procedūra

Surinkimo procedūra

Nusileiskite bokštu. Dabar
platforma turėtų būti perkelta į
bokštą, perkeliant ją nuo 8-ojo
į 6-ąjį laiptelį (viršutinės
pagrindinio rėmo pakopos)

13

Užlipkite ant bokšto iš vidaus ir iš saugios platformos vietos
ant viršutinių ir apatinių pakopų abiejose platformos pusėse
pritvirtinkite 4 horizontalias sąvaržas kaip apsauginius turėklus.
NIEKADA nestovėkite ant platformos, kol nebus uždėti
apsauginiai turėklai.
Pritvirtinkite apsaugines lentas prie platformos ir patikrinkite, ar
platforma tinkamai atsidaro ir užsidaro.
Žiūrėkite skyrių “APSAUGINIŲ LENTŲ ĮRENGIMAS”

 


11

NIEKADA nestovėkite ant platformos, kol nebus
uždėti apsauginiai turėklai

12 Padėkite platformą su
liuku ant 14-osios bokšto
pakopos (viršutinės aštuonių
pakopų pailginimo rėmo
pakopos). Užfiksuokite
blokavimo kaiščius po
pakopomis abiejuose
platformos galuose.

Dabar bokšto konstrukcija yra 3,7 m platformos aukštyje.
23
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Surinkimo procedūra
5 ETAPAS
MAKSIMALUS PLATFORMOS AUKŠTIS 5.8M
MAKSIMALUS DARBINIS AUKŠTIS 7.8M
1 PAGRINDINIO RĖMO PAKUOTĖ
1 REGULIUOJAMŲ KOJŲ PAKUOTĖ
(būtina, jei žemė nelygi arba nuožulni
)

2 PRAILGINIMO RĖMŲ PAKUOTĖS

Surinkimo procedūra
9

Sumontuokite ketvirtą
įstrižainę, vadovaudamiesi zigzago
modeliu skirtingose bokšto pusėse.
Ant 16-os bokšto pakopos (antrosios
viršutinio prailginimo rėmo pakopos)
uždėkite kitą platformą su liuku.
Abiejuose platformos galuose po
pakopomis užfiksuokite blokavimo
kaiščius.

1 APSAUGINIO RĖMO PAKUOTĖ (2 PAKOPŲ)
2 VIDUTINIŲ STABILIZATORIŲ PAKUOTĖS
(2 stabilizatoriai pakuotėje)
Atlikite 1 etapo - 1 žingsnį - pagrindinio rėmo
pastatymas
s

Jei žemė nelygi arba nuožulni, turėsite pritaikyti
reguliuojamas kojas. Žr. Reguliuojamų kojų montavimas.
Sekite 4 etapo - 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 žingsnius

8 Uždėkite trečią įstrižą
sąvaržą. Įstrižainės
tvirtinimas turėtų būti atliekamas
zigzago pavidalu kitose bokšto
pusėse.

10 Užlipkite ant bokšto iš vidaus ir
iš saugios platformos vietos
pritvirtinkite penktą įstrižą sąvaržą
vadovaudamiesi zigzago modeliu
skirtingose bokšto pusėse, bet
sąvaržą pritvirtinkite ant 1-osios
pakopos virš platformos taip, kaip
parodyta paveikslėlyje.

11 Įstatykite 4 horizontalias
sąvaržas kaip apsauginius
turėklus ant 2 ir 4 pakopos virš
platformos, abejose bokšto
pusėse.

Pritaisykite 4 spyruoklinius
spaustukus, pateiktus prailginimo
rėmo pakuotėje, prie aštunto
pratęsimo rėmo statramsčio laiptelio.
Išskleiskite spaustukus virš pagrindinio
įrenginio statramsčių viršaus ir
nuleiskite žemyn, kad spaustuko
kaištis įsitvirtintų į skylę vertikalioje
padėtyje. Kiekviename pagrindinio
rėmo gale pritvirtinkite 8 pakopų
prailginimo rėmą. Įsitikinkite, kad yra
užfiksuoti visi 4 rėmo blokavimo
spaustukai.

Pritaisykite 4 spyruoklinius
spaustukus pateiktus prailginimo
detalės pakuotėje, prie aštuntosios
prailginimo rėmo pakopos.
Išskleiskite spaustukus virš
pagrindinio įrenginio statramsčių
viršaus ir nuleiskite žemyn, kad
spaustuko kaištis įsitvirtintų į skylę
vertikalioje padėtyje.
Kiekviename bokšto gale pritvirtinkite 2 pakopų
apsauginį rėmą. Įsitikinkite, kad visi 4 rėmo blokavimo
spaustukai užfiksuoti
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15 Užlipkite ant bokšto iš vidaus ir
iš saugios platformos vietos abejose
platformos pusėse sumontuokite 4
horizontalias sąvaržas ant 2-osios ir 4osios pakopos virš platformos kaip
apsauginius turėklus. NIEKADA
nestovėkite ant platformos, kol nebus
uždėti apsauginiai turėklai.

12 Sumontuokite šeštą įstrižinę sąvaržą
vadovaudamiesi zigzago modeliu skirtingose
bokšto pusėse, bet apatinę sąvaržos dalį
pritvirtinkite 2 pakopomis virš platformos
taip, kaip parodyta. Sumontuokitę septintą
įstrižinę sąvaržą priešingoje bokšto pusėje
žemiau apatinės apsauginio dviejų pakopų
rėmo pakopos ir aštuonių pakopų
prailginimo rėmo kaip parodyta

Perkelkite
16 platform
ą ant 14-osios

bokšto pakopos (apatiniojo 8
pakopų rėmo viršutiniosios
pakopos)

13

Abi platformas dabar
reikia perkelti į bokštą taip:
atlaisvinkite 4 apsauginių turėklų
tvirtinimo kabliukus, esančius
toliausiai nuo platformos, bet
sąvaržas palikite savo vietoje. Iš
saugios platformos vietos,
atlaisvinkite 4 likusius sąvaržų
kabliukus ir nuimkite 4 apsauginius
turėklus. Nusileiskite nuo bokšto ir
nuimkite viršutinę platformą.

17 Užlipkite ant bokšto iš vidaus ir iš
saugios platformos vietos abejose
platformos pusėse sumontuokite 4
horizontalias sąvaržas ant 2-osios ir 4osios pakopos virš platformos kaip
apsauginius turėklus. NIEKADA
nestovėkite ant platformos, kol nebus
uždėti apsauginiai turėklai.

14

Pakartokite ankstesnius
veiksmus tam, kad pašalintumėte 4
apsauginius turėklus iš likusios
platformos ir nusileistumėte nuo
bokšto. Likusią platformą dabar
reikia perstatyti į bokštą, perkeliant ją
nuo 8-osios ant 6-osios pakopos
(viršutiniai pagrindinio rėmo
laipteliai). Abiejuose platformos
galuose po pakopomis užfiksuokite
blokavimo kaiščius.

27

18 Ant 22 -osios bokšto
pakopos (viršutiniojo 8 pakopų
rėmo viršutinės pakopos)
pastatykite platformą su liuku.
Abiejuose platformos galuose po
pakopomis užfiksuokite
blokavimo kaiščius

MiniMax Vartotojo vadovas

youngmangroup.com

28

Surinkimo procedūra

Surinkimo procedūra

18 Užlipkite ant bokšto iš vidaus ir iš

APSAUGINIŲ LENTŲ MONTAVIMAS
Pradėkite nuo galinių plokščių,
kuriose yra raudoni plastikiniai
spaustukai. Yra du tarpai,
priklausomai nuo to, kurioje
pusėje pastatysite įstrižinę sąvaržą.
Įkiškite į tinkamas angas taip,
kaip parodyta, užtikrindami,
kad pro juos nepateks dideli
daiktai ir kad platformos liukas
lengvai atsidarys.

saugios platformos vietos abejose
platformos pusėse ant 2 ir 4 pakopos
virš platformos pritvirtinkite 4
horizontalias sąvaržas kaip apsauginius
turėklus. NIEKADA nestovėkite ant
platformos, kol nebus uždėti apsauginiai
turėklai. Sumontuokite apsaugines
lentas patikrindami, ar nėra tarpų ir ar
platforma tinkamai atsidaro ir užsidaro.
Žiūrėkite skyrių “APSAUGINIŲ
PLOKŠČIŲ ĮRENGIMAS”

STABILIZATORIAI

Dabar bokšto konstrukcija yra 5,7 m platformos aukštyje.

Išmontavimo procedūra
Bokšto išmontavimas yra atvirkštinė surinkimo
procedūra. VISADA perkelkite platformas ir apsauginius
turėklus taip, kaip parodyta.
Nuimdami ar pakeisdami
apsauginių turėklų laikiklius,
visada elkitės taip:
atlaisvinkite 4 apsauginius
turėklus, esančius toliausiai nuo
platformos, bet palikite sąvaržas
savo padėtyje. Iš saugios
plaformos vietos, atlaisvinkite likusius
sąvaržų kablius ir nuimkite 4
apsauginius turėklus. NIEKADA
nestovėkite ant platformos be
apsauginių turėklų.

Prie kiekvieno bokšto kampo pritvirtinkite vieną stabilizatorių
maždaug 45 laipsnių kampu. Apatinis spaustukas turi būti
sumontuotas kuo žemiau. Žiūrėkite žemiau pateiktą schemą.
Įsitikinkite, kad visos 4 guminės kojelės liečiasi su žeme ir kad
spaustukai yra pritvirtinti. Stabilizatoriaus padėtis turi būti tokia,
kaip parodyta diagramose.
Naudodami vidutinius stabilizatorius, visada ištieskite
teleskopines kojas iki didžiausios padėties ir užfiksuokite jas
fiksavimo spaustuku.
Kai judinate bokštą, užfiksuokite kiekvieną teleskopinę koją tik
nuo žemės, atlaisvinkite ratukus, užtikrindami, kad vieta būtų
tvirta ir nėra jokių kliūčių tiek žemėje, tiek virš jos. Po judėjimo
patikrinkite, ar visi ratukai yra tvirtai pritvirtinti prie žemės ir
užfiksuoti, ir ar bokštas yra vertikalus. Pakeiskite stabilizatorių
padėtį taip, kaip nurodyta aukščiau.

MAŽAS
STABILIZATORIUS
Apatinis spaustukas

3.2m
2.9m

1.3m
VIDUTINIS STABILIZATORIUS
4.2m

4.6m

2.3m
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