הוראות שימוש לשרפרף-סולם  SAFRUTרב מצבי
למען בטיחותך ,קרא את ההוראות בעיון לפני השימוש.

כיצד להפוך את השרפרף לסולם כפול ?
 .1החזק בפתח העליון של השרפרף ולחץ על כל הכפתורים מצד אחד וכן מהצד השני  -המפרקים יקפצו מעט.
 .2השלם את הפתיחה על ידי משיכה כלפי מעלה עד לנעילה  -יופיעו עיגולים ירוקים מעל המפרקים.
 .3סובב את המנעולים ופתח את שני הצידי הסולם עד שמגבילי המיפתח יתיישרו.
עיגולים ירוקים

מנעול

מגביל
המיפתח

חווק
כפתורים

בריחים

מפרק

שלבי הסולם ננעלים באופן אוטומטי ע"י ה בריחים בזמן פתיחת הסולם בצורה הנכונה .
עליך רק לוודא תקינות הנעילה כמתואר מטה.

אין נעילה

יש נעילה
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אזהרה !!! שים לב !!! בטרם עלייתך על הסולם עליך לבדוק היטב ולוודא שכל  6עיגולים האדומים של הבריחים
מוסתרים לחלוטין ומופיעים  2עיגולים ירוקים מעל כל מפרק בשני צידי הסולם.
אין להשתמש בחווקים העליונים של הסולם ,אלא אם כן קיים מאחז יד בגובה  90ס"מ מעל השלב שעליו עומד
המשתמש.
הערה :יש לוודא כי תמיד קיימ ים מאחזי יד בטוחים ותמיכה בטוחה למשתמש בסולם .
אין לעמוד על השלב הגבוה ביותר של הסולם .

כיצד להפוך את הסולם חזרה לשרפרף ?
 .1הרם קלות את מגבילי המיפתח בשני הצדדים ,קרב וקפל את שני הצידי הסולם וסגור את המנעולים.
 .2החזק בפתח העליון של הסולם ותוך הטיה קלה קדימה או אחורה שחרר את זוגות הבריחים המקבילים,
מלמעלה עד למטה.
 .3במצב שהסולם כמעט בצורת שרפרף (כאשר נותרים כ 3 -ס"מ מרווח קפיצי בין המפרקים) יש ללחוץ היטב
בשולי הסולם במקומות הלחיצה עם כפות ידיים פתוחות עד לנעילת כל המפרקים.

מקומות לחיצה

מרווח קפיצי

אזהרה !!! שים לב !!! במהלך סגירת הסולםאין לשים ידיך ובוודאי ידיים של אחרים עלו/או בין השלבים.
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כיצד להפוך את השרפרף לסולם יחיד ?

טבעות
גומי

באותו אופן כמו פתיחת סולם כפול ,לחץ רק על  3כפתורים מכל צד
ומשוך תחת אותם דגשים.
לצורך שימוש כסולם יחיד המנעולים נשארים סגורים .

אזהרה !!! שים לב !!! בטרם עלייתך על הסולם ,
עליך לוודא שהרצפה עליה הצבת את הסולם ,אינה חלקה ו/או רטובה .
שימוש כסולם יחיד מותר רק באורכו המלא.
יש למקם סולם במרחק  0.5מטר מהקיר לקבלת זווית הנכונה של 75
מעלות ביחס לקו האופק .
יש לבדוק ששתי טבעות הגומי צמודות לקיר.
אין להשתמש בחווקים העליונים בסולם יחיד; יכול לגרום להחלקת
הסולם עקב כוחות אופקיים הפועלים עליו .
 0.5מטר

כדי לקפל סולם יחיד; החזק היטב בחלק העליון מהצד החיצוני
של הסולם ביד אחת ובידך השנייה שחרר את הבריחים מלמעלה עד למטה.
חשוב להוריד באיטיות ובזהירות ,למניעת נפילה חופשית.

מצבים ומידות

גובה 50 :ס"מ
אורך 45 :ס"מ

גובה 47 :ס"מ

רוחב 25 :ס"מ

אורך 45 :ס"מ
גובה כללי 130 :ס"מ

רוחב 45 :ס"מ

גובה חווק עליון 102 :ס"מ
משקל 6.2 :ק"ג

מרווח בין השלבים 28 :ס"מ

עומס מרבי 150 :ק"ג
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 80ס"מ

 54ס"מ

 27ס"מ
4

הוראות מחייבות לפני השימוש והטיפוס על הסולם:
 .1חל איסור לעשות שימוש כלשהו בסולם למי שלא קרא והבין את הוראות השימוש המחייבות הנ"ל וכן מי
שאינו חש בטוח שיוכל לייש ם אותן.
 .2חובה לבדוק ויזואלי ת מצב של כל נקודות הנעילה (אדומות וירוקות ) מיד לאחר פתיחה או כל שינוי
בגובה.
 .3היצרן אינו אחראי לכל נזק ש נגרם כתוצאה משימוש.
 .4אין להשתמש בסולם פגום .
 .5אין להשתמש בסולם ללא רגלי ות הגומי (למניעת החלקה) ו/או עם רגליות קרועות ו/או שחוקות .
 .6אין לחרוג מהעומס המרבי הכולל של  150ק"ג להעמסה על הסולם.
 .7אין להשתמש בסולם לצרכים שלא מיועד להם בהגדרתו.
 .8יש לוודא שהצבת את הסולם על פני שטח יציב ובהתאם למרווחים הנדרשים.
 .9יש לבדוק את שלמותו הפיזית והתפעולית לפני השימוש הראשוני ולאחריו .
 .01יש לוודא שהסולם מתאים ל צרכי השימוש בו.
 .11יש לעמוד במרכז חבקי הסולם ולהימנע מהפעלת עומסי צד.
 .21יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים בעת השימוש בסולם.
 .31יש למנוע כל אפשרות שימוש על ידי ילדים ובפרט משחק ו/או טיפוס על הסולם.

תחזוקה:
 .1לא ייעשה כל שינוי ב שרפרף-סולם אלא על ידי היצרן בלבד .
 .2אין לדרוך או להניח חפצים על הסולם כשהוא במצב אופקי.
 .3כל החלקים (כולל הפנימיים) עמידים בפני קורוזיה  - ,ניתן לשטוף.
 .4לפתיחה וסגירה חלקה יותר ,מומלץ במצב פתוח ,לרסס לתוך החריצים
תרסיס סיליקון יבש (נטול שמן).

כתובת :רח' פארן  2א.ת .הצפוני יבנה

טל08-9322852 :
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אתרwww.safrut.co.il :

