Säkerhetsinstruktioner
Skötbordet är konstruerat för att förebygga och undvika skador och olyckor. Det är ändå mycket
viktigt att användaren är väl instruerad i sättet att installera och handha skötbordet.
• Skötbordet får endast användas på det sätt som beskrivs på sid. 2.
• Det är viktigt att barn på skötbordet eller i dess närhet alltid hålls under strikt uppsikt.
Lämna aldrig ett barn obevakat på skötbordet. Skötbordet är ingen lekplats!
• Handhavandet måste ske på ett sådant sätt att risk för skador på person och egendom inte
uppstår.
• Skötbordet får endast handhas av personer som läst och förstått dessa instruktioner och har
behörighet att använda det. Tänk på att du som användare har ansvar för att ingen kommer till
skada.
• Skötbordet och arbetsområdet måste vara i fullgott skick. Skötbordet får ej användas om skador
eller fel uppkommit som påverkar drift- och funktionssäkerheten, ej heller om skötbordet har
reparerats, ändrats eller justerats utan ansvarig persons tillstånd och godkännande.
• Tillse att skötbordet står stadigt och plant.
• Det saknas en standard för klämrisker runt rörliga skötbord. Vår rekommendation är du ser till
att det finns tillräckligt avstånd, ca 10cm, till intilliggande väggar, bänkar och skåp. Kontrollera
regelbundet att det finns det fria utrymmet finns kvar, så att klämrisker inte uppstår. Låt aldrig
skötbordet komma i kontakt med angränsande föremål.
• Sänk inte skötbordet om inte utrymmet under är fritt från personer eller föremål.
• Utför inga lyft- eller sänkrörelser om någon befinner sig på stege eller på korgar.
• Förändringar av skötbordet som påverkar drift- eller funktionssäkerhet är inte tillåtna. Diskutera
planerade förändringar med Jeltec för att få en bedömning av lämpligheten och vilka konsekvenser som uppstår. Vi tar endast ansvar för sådana förändringar som gjorts med vårt skriftliga
medgivande.
• Skyltar och märkningar får ej avlägsnas eller göras oläsliga.
• Överbelasta inte skötbordet. Se Tekniska data och Maxlastskylt. Lasten förutses vara jämnt
utbredd och fördelad på skötbordsytan.
• Skötbordet ska årligen genomgå kontroll av kompetent person i syfte att förebygga olycksfall.
Besiktning av ackrediterat besiktningsföretag krävs ej.
• Flytta inte Skötbordet utan att först koppla loss vatten- och avloppsanslutningar, om det är
försett med tvättho.
• Boverkets, Arbetsmiljöverkets och andra myndigheters föreskrifter ska efterlevas.
• Vid användning i publik miljö, speciellt där barn kan komma in i skötbordets arbetsområde, ska
operatören vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra att personer kommer in i riskområdet t.ex.
genom att avspärra arbetsområdet.
• Skötbordet ska vid behov skyddas mot obehörig användning med hjälp av t.ex. placering i
låsbart utrymme.
• Vid inspektioner, service och reparationer ska skötbordsytan vara tömd.
• Installation, service och reparationer får endast utföras av personal som har erforderlig
kompetens.
• Endast Jeltec originalreservdelar ska användas vid utbyte av delar. Vårt garantiåtagande kan
annars upphävas i sin helhet.
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