
Magas állvány Protect 800-as típushoz
Ezt a magas állványt kifejezetten a Protect 800-as készülékhez tervezték.

A készülék biztonságos elhelyezésének érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az 
összes biztonsági előírást.
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KICSOMAGOLÁS

1. A csomagolóanyag eltávolításához használjon sniccert/ollót. VIGYÁZZON, hogy a vágás során 
ezek éles felülete ne sértse meg a festékréteget.

2. A becsomagolt rúd közepe táján a csomagolóanyagban van két csavar, ne dobja ki.

3. Az alj kicsomagolása után a fékezett kerekeket még ne oldja ki.
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ÖSSZESZERELÉS

1. Tegye bele a rudat enyhe oldalirányú mozgatás közben lefelé 
nyomva. A festékréteg vastagságától függően szorulhat. Teljesen 
az alj alsó részéig be kell csúsznia (alulról, a csavarfurat felől 
nézve nem lehet rés a rúd és az alj között).



2. Döntse oldalra az aljat úgy, hogy a rúd vége a padlóra támaszkodjon és csavarja be a csavart. 
Az alj mozgatásával segítse a rúdon és az aljon lévő furatok illeszkedését.

3. Kézzel szorítsa meg a csavart úgy, hogy a rúd ne mozogjon.

4. Fordítsa vissza az állványt függőleges helyzetbe.

5. Tegye rá a mellékelt 5 m-es lengő hosszabbítót.(Fel kell
tekerni és a rúdra ráhúzva az aljra rakni).

6. A készülék felhelyezését megelőzően mozgassa a rúd felső
részét a kívánt magasság beállításához. A készülék teteje kb.
10 cm-rel feljebb lesz, mint a rúd teteje. A furatok
segítségével a magasság 5 fokozatban állítható. A jellemző
ajtónyílás / liftajtó magassághoz a 3. furat használata javasolt.

7. A rögzítőcsavart a legalacsonyabb pozícióhoz is használja, ne
hagyja, hogy a felső rúd teljesen belecsússzon az alsóba, mert
ez a készülék helyes rögzítését megakadályozhatja. Vigyázzon
a felső rúd mozgatásakor, mert azt elengedve a rúd hirtelen
lecsúszhat és sérülést okozhat. A csavart érdemes a menet
nélküli furat irányából a rúdba csavarni, mert így gyorsabban
becsavarható.
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8. Ellenőrizze, hogy a Protect 800-as készülék kivehető előszűrője ki van-e tisztítva és a helyén
van-e. Kapcsolja be a Protect 800 készüléket a tetején lévő billenőkapcsolóval és állítsa be a
kívánt légcsere szintet (I: 220 m3/óra, II: 260 m3/óra). A készülék a továbbiakban a kapcsolóval
vagy a hálózati csatlakozó csatlakoztatásával is ki/be kapcsolható.

9. Emelje fel a Protect 800 készüléket és a hátoldalon lévő két fordított kulcslyuk alakú nyílásba
akassza be az állvány T alakú felső idomán lévő csavarokat. Az állvány kialakításától függően
egy vagy két Protect 800-as készülék helyezhető el az állványon. Ellenőrizze, hogy a készülék
vízszintesen, stabilan áll-e.

10. A készülék hátlapja felőli oldalon a rúdon lévő rugós rögzítő lemezt mozgassa felfelé majd
lefelé, hogy annak alsó bevágása a készülékházba beakadjon. Ez a rögzítés akadályozza meg a
készülék véletlen leesését. A rögzítő lemez oldalán lévő csavarok megszorításával a lemez
igény szerint zárt pozícióban rögzíthető.
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11. A készülék tápkábelét vezesse át az állvány T alakú felső idomának átellenes oldalára, ahol a 
vezeték egy bevágásba húzva rögzíthető.

12. A lelógó kábelt húzza át az ellenkező irányba a készülék alatt és szorítsa be a készülék alja és a 
rúd közé, amivel megakadályozható, hogy egyenetlen talajon az állvány mozgatás közben 
zörögjön.

13. Csavarja a kábelt a rúd köré úgy, hogy vége a hosszabbítóig érjen, majd dugja be a csatlakozót a 
hosszabbítón lévő aljzatba. Ha a készülék csatlakozója elegendő hosszúságú, akkor közvetlenül is 
csatlakoztathatja az elektromos hálózathoz. Minden esetben ügyelni kell a csatlakozó kábelek 
biztonságos elvezetésére, a botlásveszély megakadályozására.

Az állvány mozgatásához egyenként oldja fel a kerekek rögzítését. Ehhez meg kell keresni a 
fékező pöcköket közvetlenül a kerekeknél (fékezett állapotban azok kioldó része függőlegesen 
felfelé áll), majd kézzel a kerék függőleges tengelye irányába kell húzni a kerékrögzítés 
kioldásához. A kerék a későbbiekben lábbal is rögzíthető, illetve kioldható.

15. Az állvány magassága a használat során igény szerint módosítható. Ehhez elsőként távolítsa el a 
Protect 800 készüléke(ke)t az állványról a rögzítő lemez kioldásával (10.), majd pedig a 
készülék(ek) leemelésével. Ezt követően a rudazat rögzítő csavarjának kioldásával a rúd a kivánt 
magasságba állítható. A rúd készülékkel együtt történő mozgatása balesetveszélyes, ezért nagy 
körültekintést igényel.
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