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Vi ønsker dig tillykke med købet af en multikombistige fra Alulock. Et originalt produkt 
udviklet til professionel anvendelse. Normal procedure ved og efter levering af stiger: 
Kontroller at emballage og stige er ubeskadiget. Ved transportskader rettes 
reklamationen til transportøren. Ved mangler rettes henvendelse til din leverandør. 

Brugeren er selv ansvarlig for, at lokale, regionale og nationale bestemmelser over-
holdes, samt at de i brugsanvisningens anførte bestemmelser (love, forordninger, 
advarsler samt sikkerhedsbestemmelser) overholdes i alle enkeltheder.

TÆNK PÅ DIN EGEN SIKKERHED - 
LÆS INSTRUKTIONEN FØR DU ANVENDER MULTIKOMBISTIGEN

Opstilling som anlægsstige: 1) Stigen ligges ned langs underlaget. 2) Topbeslaget ind-
stilles i begge sider, sådan, at piktogrammet for en ønskede opstilling er ud for pilen. Se 
Fig.1. 2) De 4 låsebeslag trækkes ud, og drejes sådan, at låsebeslagene er i åben posi-
tion. Se Fig. 2. 3) Stigen trækkes ud til den ønskede stigelængde - dog max. 4,15 mtr. for 
alle modeller. Min. 2 trin overlap. Se Fig. 3. Efter indstilling bringes låsebeslagene tilbage 
i låst position med indgreb i indvendig stigedel. Fig. 2. 4) Stigen opstilles på arbejdsstedet 
med min. stigevinkel: 65 grader. med hængslet rettet mod muren. Fig. 3.

Fig 1. Fig 2. Fig 3.

Opstilling som wienerstige: 1) Stigen ligges ned langs underlaget. 2) Topbeslaget ind-
stilles i begge sider, sådan, at piktogrammet for en ønskede opstilling er ud for pilen. Se 
Fig. 1. 2) De 4 låsebeslag trækkes ud, og drejes sådan, at låsebeslagene er i åben  
position. Se Fig. 2. 3) Stigen trækkes ud til den ønskede stigelængde - husk: min. 2 trin 
overlap. Se Fig. 3. Efter indstilling bringes låsebeslagene tilbage i låst position med  
indgreb i indvendig stigedel. Se Fig. 2. 4) Stigen opstilles på arbejdsstedet. Ønskes stigen 
anvendt på trapper, indstilles stigedelene i forskudt længde, svarende til niveau-
forskydningen. 
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Copyright: Hel eller delvis gengivelse kun tilladt efter skriftlig  
indhentet tilladelse fra Alulock ApS, DK-4100 Ringsted.

ALULOCK ApS    
DK-4100 Ringsted
Tel.  +(45) 70 22 16 00

www.alulock.com     
E-mail: alulock@alulock.com

Har du nogle spørgsmål til anvendelse 
og vedligeholdelse af dit Alulock produkt, er 
du naturligvis meget velkommen til at 
kontakte os.

Husk at opmærke stigen med fortløbende nummer, indføre opmærkningen 
i virksomhedens logbog på værktøj, og efterfølgende udføre stigekontrol 
min. 1 gang årligt. Testresultater indføres i virksomhedens logbog. 

Yderligere information om anvendelse af transportable stiger findes i Arbejdstilsynets 
vejledning, B.3.1.1, juli 2005.

Alle stiger fra Alulock er godkendt EN131 og må 
belastes med max. 150 kg. 

EN131

Inden anvendelse sikres, at: 1) Alle stigefødder står fast på underlaget. 2) Se efter at 
vanger og trin er fri for olie, snavs og andre materialer, der giver risiko for skrid. 
3) Stigen er uden revner i vanger og trin. 4) Der ikke er løse trin og skader på trin/vange 
forbindelse. 5) Der ikke er løse, beskadiget eller manglende skruer, bolte, nitter og 
nitteforbindelser. DEFEKTE STIGER SKAL REPARERES AF FAGFOLK ELLER  
KASSERES. 6) Ingen personer, dyr eller genstande bringes i fare. 
 
Ved anvendelse: 1) Gå aldrig højere end til tredje øverste trin. 2) Læn dig aldrig ud fra 
stiges vanger - flyt stigen nærmere på arbejdsstedet. 3) Stil ikke stigen opad en væg, 
med mindre, at det er beskrevet i brugsanvisningen. 4) Anvend den ikke som en del af 
et stillads. Producenten / leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for skader eller ulykker 
ved forkert eller ikke tilladt anvendelse af stigen. 5) Anvend godt og sikkert fortøj. Aldrig 
defekt fodtøj, træsko, indesko eller ligende. Husk at gribe fast med begge hænder på 
udvendig side af stigens vanger, når stigen lukkes sammen.  
Følg anvisningerne på stigemærkatet, vær ekstra opmærksom på max. belastning. Kan 
stigen ikke stilles sikkert op - anvend den ikke ! Ved alle henvendelser til leverandøren 
bedes opgivet varens produktionsdato og varenummer. Data findes på stigemærkatet 
anbragt på stiges vange.
Stiger i aluminium rengøres med sæbevand. Stigen er fremstillet af genanvendeligt  
materiale, og skal kasseres efter gældende lokale regler og bestemmelser, så skade  
på miljøet undgåes.

Vigtigt ! Anvend ikke stiger i aluminium ved arbejde
med elektriske installationer.


