Kontorstrapetsen
BRUKSANVISNING

i

ALLMÄNT
För att undvika skador i samband med hantering och användning av
Kontorstrapetsen, ska denna bruksanvisning läsas igenom noga.
INNEHÅLL
Kontorstrapetsen inkl. tillhörande skylt. Artikel: KT.L63.2016 & KT.L40.2016
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Monteringsbalk inkl. 2 st fastmonterade fästbeslag med ögla & bult
Mått monteringsbalk i cm: L.68 x H.10 x Tj.4,8
Skruv för fäste av monteringsbalk på vägg
Bricka för monteringsskruv
Läderremmar med sydd armering
Trapetspinne. Mått i cm: L.66,3 x D.3,6
Skylt. Mått i cm: L.42 H.14,5
Skruv för fäste av skylt på vägg
Bricka för skruv- fäste av skylt på vägg

Remmarna finns i 2 st standardlängder:
Lång rem L.63cm med 7 st ställhål för höjdreglering (KT.L63.2016).
Kort rem L.40cm med 4 st ställhål för höjdreglering (KT.L40.2016).
Produktens vikt exklusive emballage: 4,5kg.
MATERIAL
Monteringsbalk: Vitlackerad furu, vattenbaserad lack.
Remmar: Smort naturellt vegetabiliskt garvat läder från Tärnsjö Garveri.
Remmarna är förstärkta med armering i form av fastsydd canvas på
lädrets baksida.
Trapetspinne: Klarlackerad massiv björk.
Fästbeslag (monterad på monteringsbalk): Galvaniserat stål.
Skylt: Vitlackerad MDF med screentryck.
Skötselanvisning: Kontorstrapetsen rengöres regelbundet vid behov, torkas av först
av med torr trasa därefter fuktig trasa om så behövs. Fläckar på trä tas bort med
ljummen tvållösning. Om läder börjas kännas torrt p.g.a. mycket solljus eller ålder,
återfettas det med läderbalsam Tiptop från Tärnsjö Garveri AB.
HANTERING
Kontrollera produkten före användning. Läs produktbeskrivningen.
Produkten fordrar montering.
Max. belastning 110 kg (säkerhetsfaktor 3).
Reparera aldrig själv produkten, trasig produkt får inte användas.
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Kontorstrapetsen
PLACERING
Fackmannamässig montering på vägg eller pelare inomhus.
Kontorstrapetsens balk monteras i betongvägg med bifogad skruv och bricka.
Plugg för skruvar väljs fackmannamässigt.
Vid montering i gipsvägg måste vägg förstärkas enligt sakkunnig.
Rekommenderad höjd från golv till centrum monteringsbalk ca 220cm.
Remmar träs runt monteringsbalkens fästbeslag och låses samt
höjdregleras med spännen. Trapetspinne sticks in i remmarnas öglor och rem
ligger då i pinnens utfrästa spår.
Skylt monteras i närhet av trapetspinne.
Använd bifogad skruv och bricka och skruva genom skyltens förborrade hål.
Tillverkaren tar inte ansvar för montering eller skador som uppkommer
p.g.a. Kontorstrapetsens montering.
EGENSKAPER
Skall endast användas för att sträcka ut musklerna, annat
användningsområde rekommenderas ej.
Remmarnas längd kan justeras beroende på stretchövning och brukarens längd.
Barn får ej använda produkten utan vuxens överinseende.
STANDARD
Kontorstrapetsen uppfyller kraven på hållfasthet enligt delar av
SS-EN ISO 20957-1:2013, Stationära träningsredskap – Del 1: Generella säkerhetskrav och provningsmetoder. Resultatet av provningen visar att den maximala
belastningen som redskapet kan märkas medbegränsas till 110 kg (säkerhetsfaktor 3).
Användningsklasser: 4.3.1 Klass S och 4.3.2 Klass H

DESIGN Margreth Dahlqvist & Catarina von Matern. Made in Sweden.
TILLVERKARE
Trapets Arkitektur & Design AB
Klintvägen 24
141 71 Segeltorp
T: +46 70 740 22 00
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ca. 220cm

Användningsklasser: 4.3.1 Klass S (Studio): professionellt och/eller kommersiellt bruk. OBS Sådan stationära träningsredskap
är avsedd att användas i utbildningsområden organisationer såsom idrottsföreningar, skolor, hotell, klubbar och studios, där
tillgång och kontroll är särskilt regleras av ägaren (person som har det juridiska ansvaret).
4.3.2 Klass H (Hem): hemmabruk.
OBS Sådan stationära träningsredskap är avsedd att användas i privata hem där tillgång till den utrustning regleras av ägaren
(person som har det juridiska ansvaret).

