Esteiden käyttöohjeet
A-este: (säädettävä, renkailla) kumirouhe
A-este aukaistaan haluttuun korkeuteen aina esteen ollessa kyljellään. Avaa estettä
ensin niin paljon, että esteen keskisalko suorenee ja saat pujotettua keskisalon
lukitustapin sille varattuun reikäänsä. HUOM! Este tulee aina saattaa säilytys
kuntoon keskisalon ollessa minimi mitassaan .. . Salon ollessa lyhimmillään
avautuu este sääntöjen vaatimaan korkeuteen.
Esteessä on mahdollisuus madaltaa korkeutta jatkamalla keskisalon mittaa. . Tämä
tapahtuu poistamalla salon päissä olevat siipipultit ja jatkamalla tämän jälkeen salkoa.
Molemmille pulteille on varattu salkoon useita eri kiinnitys paikkoja. Tee tämä
säätö aina esteen ollessa kyljellään. Asettaessasi estettä säilytys asentoon laita
korkeus-säädön lukituspultti paikoilleen siten, että sen kanta tulee aina esteen
pintalevyä kohti. ( muutoin voi pultin kärki tehdä lommon pintalevyyn. )
Muista estettä kokoon taittaessasi aina asettaa ensin keskisalko lyhimpään
asentoonsa. Tarkista myös ettei keskisalon lukitus pultti jää salon puolikkaiden väliin
estettä sulkiessasi . ..
HUOM! Kahdessa alimmassa korkeusasetuksessa esteen maksimi ylityspaino on
30 KG
Tarkista esteen ollessa alimmassa korkeudessaan ( esteen ”harja” 1,3m
korkeudella), että renkaat eivät kannattele estettä vaan se on omien jalkojensa
varassa tukevasti maassa.
Renkaiden lukitus kuljetus asentoon:
Renkaat lukittuvat automaattisesti kuljetus asentoonsa, kun estettä nostetaan
riittävästi. ( noin 10 cm). Suorita renkaiden lukitus nousu (esteenpuolikas)
kerrallaan. Tarkista, että renkaiden lukitusrauta asettui sille varatun syvennyksen
perälle. ( Nosta estettä esim. hartioillasi siten, että menet sen ” alle ” ja
kohotat estettä suoraan keskeltä sen pintalevyä, hartioitasi apuna käyttäen.
Varo ettei este kaadu kyljelleen. )

Renkaiden vapautus:
Estettä tulee nostaa ensin siten, että renkaat nousevat ilmaan. ( Nosta estettä esim.
hartioillasi siten, että menet sen ” alle ” ja kohotat estettä suoraan keskeltä sen
pintalevyä, hartioitasi apuna käyttäen. Varo ettei este kaadu kyljelleen. )Tämän
jälkeen pidä estettä ylhäällä ja vedä renkaiden vapautusvaijerista. Pidä vaijeri kireällä
ja laske samanaikaisesti este alas. Suorita renkaiden vapautus nousu (esteenpuolikas)
kerrallaan. HUOM! vapautus vaijerin toimintaan ei tarvitse voimaa jos estettä
on nostettu riittävästi
Estettä ei ole tarkoitettu liikuteltavaksi renkaiden varassa, sen ollessa alimmissa
korkeus-asetuksissaan.
Tarkista aina ennen käyttöä ettei este ole renkaidensa varassa!
Puhdista esteen pinta tarvittaessa harjaamalla tai pesemällä. HUOM! pesussa älä
käytä liuotin aineita sillä ne vahingoittavat kumirouhepinnoitetta!
Suosittelen esteet säilyttämistä sateelta suojattuna ainakin talvi aikaan . ..
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