
Käyttöohje

TIKLI JUMBO ASENNUSTELINE 178SKT 
sisältää kääntyvän nousuportaan ja kaiteistuksen



1. Olosuhteet / Vastuuvapauslauseke
Valmistaja / maahantuoja Tikli Group Oy ei ole vastuussa mikäli tuotetta käytetään muuto-
in kuin käyttöohjeiden mukaisesti. Asennusohjetta ei saa kopioida, kuvata, muokata eikä 
kääntää ilman valmistajan lupaa.

2. Takuu
Tikli Group Oy ei hyväksy takuun piiriin väärinkäytöstä tai vahingollisesta käytöstä johtuvia 
vikoja. Takuu ei koske myöskään normaalia kulumista. Asennustelineen kanssa saa käyttää 
vain Tikli suosittelemia telineen lisävarusteita, osia tai tuotteita.

3. Käyttö ja toiminto
Asennusteline max kokonaiskuormalle 200kg/m2  EN1004

Suosittelemme käyttämään asennustelinettä turvallisiin ja kevyisiin töihin matalissa korkeuk-
sissa max 3m asti. Telinettä tulee käyttää vain tasaisella alustalla suoraan asemoituna. Teline 
on säänkestävä, sitä voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Yleisesti ottaen, alumiini-
telineiden tulee välttää kosketusta käsittelemättömien rautarakenteiden ja -osien kanssa, sillä 
nämä syövyttävät alumiinia.

Ulkokäytössä telinettä ei saa käyttää tuulivoiman 
ylittäessä 12,5 m/s. Varmista telineen pystys-
sä pysyminen myös kun teline ei ole käytössä. 
Säilytä telinettä suojaisessa paikassa poissa tuu-
lesta ja sateesta.

Tikli Jumbo 178SKT sisältää taittuvan asennustelinerungon varustettuna kääntyvällä käsijoh-
teellisella nousuportaalla, lukittavat pyörät (6 kpl), työtaso 0,6 x 1,8 m ja kaksi 1,8 m vaaka-
pienaa kaiteeksi. Jokainen osa on kehitetty vuosien tuotekehittelyn tuloksena; turvallinen ja 
helppokäyttöinen teline.

Työtaso on varustettu myrskysalvoilla, lukitse (A)

Pyörien jarrut lukitaan painamalla jalalla renkaan jarrupainiketta (B)

Vaaka-ja vinotuet on varustettu lukittuvilla lukoilla (C)

MAX. 200 kg/m2
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4. Yleiset säännöt ja käyttöohjeet

4.4 Asennusteline tulee pystyttää turvallisesti tukevalle ja tasaiselle alustalle, jonka tulee 
kestää siihen kohdistuva telineen paino ja telineelle tuleva kuormitus myös työsken-
telyn ajan.

4.5 Siirrettäessä telinettä varmista ettei telineellä ole tavaroita tai henkilöitä.

4.6 Siirtämisen jälkeen renkaat täytyy asemoida max tukipinta-alan saavuttamiseksi 
sekä lukita ennen käyttöä. Varmista kaikkien renkaiden lukitus ja tee lisäksi muut tar-
vittavat toimenpiteet ennen telineelle nousua sekä telineen luota poistuessasi siten 
ettei teline pääse liikkumaan.

4.7 Varo yläpuolella olevia esteitä. Telinettä tulee pitää vähintään 3 m etäisyydellä voi-
malinjoista!

4.8 Nostolaitteita tai taljoja ei saa käyttää telineellä.

4.9 Kiipeä ja poistu telineeltä vain sille suunniteltua turvallista nousutietä pitkin.

4.1

4.2 Varmista ennen asennusta että kaikki osat ovat ehjiä, vain telineeseen kuuluvia vahin-
goittumattomia Tikli Jumbo osia voidaan käyttää.

4.3 Rungon pystyputkissa olevat pyörät (4 kpl) tulee asemoida max pinta-alan ja vakau-
den saavuttamiseksi viistoon, varmistaen myös kaikkien pyörien kiinnitys ja lukitus. 
Telineen kuormituksen tulee aina jakautua tasaisesti näihin neljään pyörään.

!
Asenna ja pura teline ohjeen mukaisesti. Telineen asennus ja käyttö vain 
tasaisella suoralla alustalla, teline ja työtaso suorassa. Telineen käyttö ja 
asennus ainoastaan riittävillä tiedoilla ja taidoilla varustetulle henkilölle. 
Asennusteline on helppo pystyttää yksin.

HUOM! 
Käytä telinettä suorassa vain 

SUORALLA ALUSTALLA!



5. Ylläpito ja huolto

Asennustelineen huolto rajoittuu osien tarkastamiseen ja 
tarvittaessa vaihtamiseen. Tarkista kaikki osat huolellisesti 
ja säännöllisesti ennen jokaista käyttöä.

Älä käytä vasaraa tai vastaavaa laastin irrottamiseen. 

Älä käytä öljyä lukkoihin, saranoihin tai renkaisiin. Suosit-
telemme tarvittaessa PTFE-kuivavoitelusprayta. 

4.10 Telineellä työskentelevät eivät saa nojata kaiteistukseen tai kumartua sen yli.

4.11 Telinettä ei saa käyttää tukemaan rakennusosia.

4.12 Työskentelytasoa ei saa korottaa seisomalla tikkaiden, laatikoiden tai muiden ko-
rokkeiden päällä.

4.13 Asennustelineen liittäminen rakennukseen sillaksi ei ole sallittua.

4.14 Älä hyppää tai heitä mitään telineellä tai telineeltä.

4.15 Älä altista telinettä syövyttäville aineille, äläkä väännä tai lyö telinettä.

4.16 Älä altista telinettä pitkiä aikoja lämpötiloissa lähellä -200 C tai +700 C

4.21 Mikäli telinettä käyttää muu henkilö, varmista että käyttöohje seuraa 
mukana tai toimitetaan hänelle.

4.17 Älä käytä telinettä ulkona tai avoimissa raken-
nelmissa mikäli tuuli ylittää 12,5 m / s. Telinettä 
tulee käyttää ja säilyttää suojaisessa paikassa.

4.18 Älä kiinnitä mainostauluja tai vastaavia telineeseen sillä ne lisäävät tuulikuormaa.

4.19 Näytä hyvää esimerkkiä käyttämällä aina henkilökohtaisia suojavarusteita (kypärä, 
työhanskat, turvakengät, heijastinliivi jne).

4.20 Varmista että käyttöohje on käytettävissä aina.
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6.1 Aloita avaamalla telinerunko vetämällä toista päätyä etäämmälle.

6.2 Asenna työtaso halutulle korkeudelle 0,25 / 0,5 /0,75 /1,0 m.
Tasokorkeudelle 0,25 m nousu suoraan maasta.

6. Asennus
Huomioituasi aiemmat kohdat etene telineen kasaukseen. Mittojen ottaminen asennuskoht-
eesta auttaa varmistamaan oikean telineen tai työpukin valinnan.

HUOM: Varmista että telinerungon jousilukot lukittuvat. Asemoi ja lukitse telinerungon 4 
rengasta suurimman tukipinta-alan saavuttamiseksi.

HUOM: Varmista että työtason koukut ovat hyvin telineen pääty-
pienojen päällä ja lukitse tason alapuolen myrskylukot (2 kpl),  (1m 
tasokorkeudella vain 1 kpl). Käytä telinettä vain suorassa, tasa-
isella alustalla.

0,50 m
Yksi askelma alas portaalta

0,75 m
Portaiden tasolla

1,00 m
Yksi askelma portaalta 

ylöspäin



6.3 Asenna vaakatuet kaiteeksi telineelle molemmin puolin pystyrungon yläosa-
an. Asenna vaakapiena telineen sisäpuolelta ulospäin varmistaen lukitus. 
Horjahtamisen seurauksena piena ei tällöin pääse irtoamaan mikäli lukitus 
pettäisi. 

6.4 Avaa portaat. Nosta portaita kevyesti ylöspäin ja sitten ulospäin. Käännä por-
taat alas tasaiselle alustalle ja lukitse renkaat painamalla lukitus alas. Teline 
on valmis käyttöön!

HUOM: Telinettä on helppo siirtää kun pyörät lukitsematta joko kasattuna tai kuljetusnipus-
sa. Muista aina asemoida ja lukita kaikki pyörät ennen telineen käyttöä, varmistaa alustan 
ja työtason suoruus sekä oikeat olosuhteet. Telinettä ei saa käyttää kuljetusalustana hen-
kilöille tai tavaroille.



7. Telineen purkaminen

7.1 Ensin taita nousuportaat. Vedä ylimmästä askelmasta ylöspäin ja käännä 
porras runkoa vasten säilytysasentoonsa.

7.2 Irrota molemmat vaakapienat painamalla lukkojen kielekettä.

7.3 Avaa tason alta myrskylukot ja nosta taso pois. Avaa pyörien lukitus jalalla 
kääntämällä lukitus auki asentoon, telinerunko taittuu nippuun helpommin.

7.4 Avaa telinerungon takaosan saranoiden lukitus painamalla kummankin sa-
ranan nappia ja kääntämällä telinerungon päädyt toisiaan vasten. Telinettä 
on nyt helppo kuljettaa myös nipussa pystyasennossa  kevyesti rullaamalla.
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