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Kiitos Tikli Jumbo asennustelineen valinnasta. 

Ennen asennustelineen käyttöä on tärkeää lukea 
ohjeet huolellisesti ja noudattaa niitä. Haluamme 
varmistaa mahdollisimman turvallisen telineen asennuksen ja käytön
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TIKLI JUMBO 178 / (250 BK) 
ASENNUSTELINE

W W W. T I K L I . C O M



W W W. T I K L I . C O M

1. Olosuhteet / Vastuuvapauslauseke
Tikli Group ei ole vastuussa mikäli tuotetta käytetään muutoin kuin ohjeiden mukaisesti.
Asennusohjetta ei saa kopioida, kuvata, muokata eikä kääntää ilman maahantuojan / 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 ei saa käyttää muiden telineiden osia kuin Tiklin suosittelemia lisävarusteita, 
osia ja tuotteita.

3. Käyttö ja toiminto

Asennusteline on tehty max.  kuormalle 200 kg/m2.

Perusosan tasokorkeus 1,8m - työskentelykorkeus 3,8m. 

Suosittelemme käyttämään asennustelinettä turvallisiin ja helppoihin töihin annetussa työskentelykorkeu-
dessa. Asennusteline on säänkestävä ja sitä voidaan käyttää sekä sisä-ja ulkotiloissa. Yleisesti ottaen, 
alumiinitelineiden tulisi välttää kosketusta käsittelemättömien rautarakenteiden ja osien kanssa, sillä 
nämä syövyttävät alumiinia.

Työskenneltäessä ulkona telinettä ei saa käyttää tuulivoiman ollessa 
yli 12,5m/s.  Varmista telineen pystyssä pysyvyys kun teline ei ole 
käytössä säilyttämällä teline suojaisessa paikassa tuulelta/sateelta.

Asennustelinettä on saatavissa kahta kokoa (74x178 )cm sekä (130x250) cm. Tämä ohje pitää sisäl-
lään nämä koot. Asennusteline 250 BK (130x250)cm sis. 2 kpl tasoja (60x250)cm.

Tikli Jumbo asennusteline koostuu kahdesta osasta ja on helppo tarvittaessa korottaa. Jokainen osa on 
kehitetty vuosien tietotaidolla ja kokemuksella, silmälläpitäen helppoutta ja turvallisuutta työskentelyssä.
    
                                    Lukitussalpa varmistaa tason paikalla pysyvyyden (A)

                                    Pyörien jarrut toimivat kevyellä jalan painalluksella (B) 

 

4. Osat

Tikli Jumbo asennusteline voidaan tarvittaessa 
helposti korottaa.

Ennen korotusta seuraa asennusohjeita tarka-
sti, samat osat, korotukset ja ohjeet käyvät kuin 

(130x250)cm alumiinitelineissä.
 

Mikäli sinulla on vaikeuksia valita oikea telinetyyppi 
tai asennukseen liittyvää kysyttävää pyydämme 

ystävällisesti ottamaan meihin yhteyttä: 

+358 (0)207 609 250 
tai 

MYYNTI@.TIKLI.COM

!

Jousilukko

Taittorunko
Ø 50mm/2mm
alumiiniputki

Jarrulliset 
pyörät 12,5cm

Työskeskentelytaso

MAX. 200 kg/m2

B

A
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5.  Yleiset ohjeet sekä käyttöohjeet

5.1 Seuraa ohjeita sekä asennuksessa että purkamisessa. Asennusteline tulee 
aina asentaa tasaiselle ja suoraan. Telineen käyttö ja asennus ainoastaan 
riittävillä tiedoilla ja taidoilla varustetulle henkilölle.  Asennusteline on helppo 
pystyttää yksin.

5.2 Ennen asennusta kaikki osat on tarkistettava. Vain ehjiä, vahingoittumattomia 
Tikli Jumbo osia saa käyttää.

5.3 Varmista pyörien tiukka kiinnitys päätyputkirunkoon. Painon tulee jakautua ta-
saisesti kaikille neljälle pyörälle. Vakiona 12,5 cm pyörät valmiiksi kiinnitettyinä, 
lisävarusteena säätöpyörät.

5.5 Telinettä korotettaessa päädyt tulee lukita sokilla. Sokkien asentaminen putken muotoisesti 
sokka alas päin. Yhdistysholkkeja tulee käyttää korotuksissa.

5.6 Tikli Jumbo asennusteline tulee pystyttää turvallisesti tukevalle alustalle joka kestää teli-
neen ja sille tulevan painon myös työskentelyn ajan. Asennustelinettä siirrettäessä työnnä 
ainoastaan pituussuunnassa ainoastaan perusosasta. Siirrä kävelynopeudella ja max. 2 % 
kaltevuudella, välttäen epätasaisuudet / kuopat.

5.7 Siirtäessäsi telinettä varmista että telineellä ei ole tavaroita eikä henkilöitä.

5.8 Siirtämisen jälkeen lukitse renkaat. Asemoi renkaat ennen lukitusta ja telineelle 
nousua siten, että ne ovat viistottain max pinta-alan saavuttamiseksi (tukevoittaa
telinettä). Ennen telineen käyttöä lue ohjeet huolellisesti varmistaaksesi oikean ja
turvallisen käytön.

5.9 Varo yläpuolella olevia esteitä. Teline tulee aina pitää vähintään 3m etäisyydellä voimalinjois-
ta.

5.10 Nostolaitteita tai taljoja ei saa käyttää telineellä.

5.11 Kiipeä turvallisesti! Käytä molempia käsiä kiivetessäsi - älä yritä kantaa samalla työkaluja 
etc. Varmista tasapainosi ja kenkien puhtaus/pitävyys. Pidä toinen käsi koko ajan tukevasti 
telineen rungossa kiivetessäsi. Rakennustyömaakäytössä käytä aina voimassa olevan (esim. 
Vna 205/2009) asetuksen mukaisia turvamääräyksiä esim. kaiteistuksia ja nousutietä 
telineille, esim. Tikli askelmatikkaat sisäpuoliseen nousuun sekä nousuun maasta telineen 
tasolle.

5.12 Mikäli asennustelinettä on korotettu, kiipeä ainoastaan sisäpuolelta. Työmaakäytössä 
lisävarusteeksi askelmatikas ja tukijalat 1m tasokorkeudesta lähtien, kotikäytössä tukijalat 
vaaditaan 2,5m tasokorkeudesta lähtien. Vakiona kiinteä taso, avattavien luukkujen on oltava 
suljettuna muuna kuin nousun aikana.
Käytä lisävarusteena potkulistoja kun tasokorkeus 2m tai enemmän (estämään tavaroiden 
tippuminen tasolta).

5.13 Telinettä ei saa käyttää tukemaan rakennusosia.

5.14 Työskentelytasoa ei saa korottaa laatikoilla, tikkailla tai muilla esineillä.

5.15 Älä yhdistä kahta telinettä tasolla mikäli et ole saanut valmistajan valtuutusta.

5.4. Varmista aina ennen telineelle nousua että taittoteline on jousisaranasta 
lukittuna.

!
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6. ASENNUS

6.1. Asennusteline kiinni

Teline on taitettuna kiinni varastoitaessa (pieni tilantarve) - avattaessa telinettä pidä ren-
kaat lukitsemattomina (helpottaa avausta) työntämällä telineen päätyjä erilleen auki-asen-
toon, jolloin jousisaranat lukittuvat automaattisesti. Ennen työtason asennusta varmista 
että saranat lukittuivat ja lukitse renkaat (viistoon asentoon max. pinta-alan saavuttami-
seksi).

 
6.1.2. Lukitus
  Taitettava teline lukittuu avattaessa automaattisesti. 

6.1.3. Työtason asennus 
 Taso asennetaan koukuistaan päädyn vaakapienojen päälle

6.1.4. Työtason lukitus 
            Lukitse taso telineen päätypienoihin kääntämällä sokat pienan alle (myrskylukot). Tällöin 

varmistat myös, ettei taso liiku käytön aikana.

6.2. Isojen säätöpyörien asennus (lisävaruste)

6.2.1. Säätöpyörien sovitus. 
Poista mahdolliset vakiorenkaat irrottamalla niiden kiinnitys. Työnnä säätörenkai-
den varsi pohjaan asti telineen runkoputken sisään. Kiristä säätörenkaan kiinnitys 
siipimutterista varmistaen turvallinen käyttö. Säätörenkaissa kierretanko josta kor-
keutta voi säätää kiertämällä rengasta. Varmista oikea korkeus ja suoruus siten, 
että taso ja teline ovat vaaterissa, suorassa.

6.2.2.  Säätöpyörien varmistus
Lukitse rengas painamalla jarru jalalla alas. Varmistaaksesi lukitus, yritä liikuttaa 
telinettä. Vahingoittuneet / vialliset renkaat tulee vaihtaa.

5.16 Älä hyppää telineeltä, äläkä heitä telineen tasolle mitään.

5.17 Älä avaa/ käytä syövyttäviä aineita telineellä, älä lyö tai paina telinettä.

5.18 Älä säilytä telinettä pitkiä aikoja -20 tai +70C lämpötiloissa.

5.19 Älä käytä telinettä ulkona tai avoimissa rakennuksissa mikäli tuuli on 12,5m/s tai enem-
män. Näin ollen teline tulee säilyttää ja käyttää suojaisassa paikassa.

5.20 Älä kiinnitä mainoslakanoita tms. telineeseen, sillä ne saattavat voimistaa tuulen vaikutusta.

5.21 Näytä hyvää esimerkkiä ja käytä aina hyviä henkilösuojaimia (kypärä, hanskat, turvakengät, 
turvaliivit etc).

5.22 Varmista että asennusohje on telineen kanssa aina saatavilla.

5.23 Mikäli asennusteline annetaan lainaksi tai toisen käyttöön tulee ohje toimittaa myös telineen 
mukana.
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6.3. Telineen purkaminen/ kasaus
Asennusteline puretaan päinvastaisessa järjestyksessä kuin avataan / kasataan.
Älä heitä mitään osia maahan, käsittele telineen osia asiallisesti. Painamalla lukkoa jalalla alaspäin 
rengas lukittuu - ylöspäin avautuu.Kuljetuksessa vältä suuria tärähdyksiä, jotka saattavat aiheuttaa pai-
naumia putkiprofiileihin niiden vastatessa toisiaan

7. HUOLTO
Tikli Jumbo asennustelineet eivät vaadi huoltoa lukuun ottamatta putsausta. Älä käytä vasaraa tai kovia 
esineitä esim. kun irrotat laastia. 

                Saranoita, lukkoja, työtason lukkoja ja renkaita EI SAA RASVATA TAI ÖLJYTÄ!

8. LISÄVARUSTEET

Fig. 4
Fig. 3

Fig. 5

Fig.1

Fig. 6

Fig. 9

Fig. 7

Fig. 2

Fig. 11 Fig. 13Fig. 12

Fig. 8

Fig. 10
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Tikli Jumbo asennusteline 178 SK 
(74 x 178 cm)

Tikli Jumbo asennusteline 250 BK 
(130 x 250 cm)

Tuote no. Fig. Kuvaus Paino 
kg.

1600100 1 Sokka 0,10

1400200 2 Yhdistysholkki (kaiteeseen, korotuksiin 6,10

1400125 3 Säätörenkaat halkaisija 20 cm, säätövara 30 cm 1,30

1420100 4 Vakiorengas halkaisija 12,5 cm 0,27

1001780 5 Työtaso 178 cm kiinteä 10,50

1002500 5 Työtaso 250 cm kiinteä 15,70

1001781 6 Työtaso (60x178) cm luukulla (suosittelemme korotuksiin 2m välein) 11,00

1002501 6 Työtaso (60x250) cm luukulla (suosittelemme korotuksiin 2m välein) 16,10

178SK-1 7 Korotus 1m (2 päätyä (74x100)cm, 1 vinotuki 250 cm, 4 sokkaa) 11,98

178SK-2 8 Korotus 2m (2 päätyä (74x200)cm, 2 vinotukea 250cm, 4 sokkaa) 22,68

178SK-G 9 Kaidesetti 1m (2 päätyä(74x100)cm, 4 vaakatukea 178cm, 4 
yhdistyholkkia+sokat 4+4kpl) 17,56

1410050M 10 Tukijalat 50 cm; telineessä 178 työmaakäytössä (1-2,5)m 
tasokorkeudessa (Vna 205/2009)

1410150U 11 Tukijalat 200 cm; telineessä 178 (2,5-6)m ja telineessä 250BK (3,5-6)m 
tasokorkeudessa

1410250U 11 Ttukijalat 300cm; telineessä 178 (6-8,5)m ja telineessä 250BK (6-12)m 
tasokorkeudessa 1620178B

1620178B 12 Potkulistasetti 178 sis. 4 kpl potkulistoja (käytettävä kun tasokorkeus 2m 
tai enemmän) 

1620250B 12 Potkulistasetti 250 sis. 4 kpl potkulistoja (käytettävä kun tasokorkeus 2m 
tai enemmän) 

VINOTIKAS 13 Askelmatikas- askelmatikkaassa 6-askelmaa ja vinotukivarsi

Tuoto no. Kuvaus
Työkorkeus

 m
Tasokorkeus 

m Paino kg.

178SK Taittuva asennusteline, 178 x 74 cm 3,80 1,80 32,0

250BK Taittuva asennusteline, 250 x 135 cm 3,80 1,80 59,0
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8.1 Asennustelineen korotukset päätyelementeillä sekä kaidesetin asen-
nus 

LISÄVARUSTEET 178SK-1(1m korotus) ja 178SK-2 (2m korotus) sekä kaidesetti 1m 178SK-G: KÄYTÄ 
AINA KOROTUKSEN KANSSA KAIDESETTIÄ! 
(Huom; 1m kaidekorkeus (0.50m max pienaväli, kun tasokorkeus 2m 
tai enemmän).
Avaa asennusteline ohjeen mukaisesti. 
Kiinnitä tukijalat ja varmista telineen tukevuus ja kova, tasainen 
alusta. Yhdistä kaidepäädyt (2-pienaa eli harvempi) päätykappa-
leiden (1m=4 vaakapienaa ja 2m=8 pienaa) kanssa ja kiinnitä 
turvasokat paikalleen varmistamaan kiinnitys. Laita yhdistysholkit 
4 kpl asennustelineen päätyrungon putkeen. Nosta pääty-
elementit asennustelineiden päihin ja lukitse sokilla (sokan 
asennus putken muotoisesti alaspäin). Siirrä tasoa tarpeen 
mukaan ylemmäksi helpottaaksesi osien asennusta, kiipeä 
telineen sisäpuolella. Kiinnitä vinotuki  päätykaiteen ylimmän 
vaakapienan takareunaan ja vinotuen alempi koura 6:nteen 
ylhäältä - 1m korotuksessa 1 kpl ja 2m korotuksessa 2 kpl 
ristiin. Nosta luukullinen taso ylemmäksi, jolloin kaidepää-
tyyn on turvallisempi asentaa vaakapienat (178cm x 4 
kpl) kaiteeksi.  Asenna vaakapienat 2 kpl/pitkäsivu lukitus 
ulospäin (siten ei vaakapiena pääse irtoamaan mikäli 
hojaantuminen kaidetta vasten).
Kiinnitä potkulevyt (lisävaruste) työtasojen ympäri kun tasokor-
keus 2m tai enemmän. Potkulevyt estävät työkalujen/tava-
roiden tippumisen. Vaneristen potkulevyjen (korkeus 15 cm) 
kiinnitys toisiinsa ristiliitoksella, latta asemoi potkulevyt siten 
että tason luukku mahtuu avautumaan. 
Käytä tukijalkoja (lisävaruste) 2/3m x 4 kpl max. tukipinta-alan saavuttamiseksi.

8.2 KOROTTAMINEN TOISELLA TELINEELLÄ (luukullinen taso) 

Telineen kokoaminen kun kaksi telinettä päällekkäin (suositus 2 henki-
löä kasaamiseen); tasokorkeus max 2,5m-työskentelykorkeus 4,5m. 
Yhdistä telineet liitosholkeilla  laittamalla holkit alemman telineen pää-
typutkiin. Nosta toinen teline ylösalaisin toisen telineen päälle sarana-
sivut samalle puolelle (renkaat ylöspäin) ja lukitse yhdistysholkit sokilla 
(lenkillinen ohuempi sokka alemmaksi). Tai yhdistä telineet toisiinsa 
vaakatasossa jäykistäen telineiden etupuoli vaakapienoilla tai tasolla ja 
käännä setti yhdistettynä pystyyn. 
Lukitse alemman telineen pyörät, asenna taso ja/tai vaakapienoja 
jäykistät rakenteen ennen telineen pystyyn nostamista. 
Kiinnitä tukijalat 4 kpl max tukipinta-alan saamiseksi kun teline pystys-
sä. Rakennetta jäykistämään kiinnitä vinotuki 1 kpl 250 cm telineen 
takaosaan vaakapienaan, toimii samalla käsikaiteena sisäpuolisessa 
nousussa. Nouse telineelle ainoastaan sisäpuolelta. Kaiteeksi 3 
kpl vaakapienoja (178cm) max kaideväli 50 cm, kaidekorkeus 1m. 
Lukitse pienat pystyrunkoon sisäpuolelta ulospäin pitävyyden varmis-
tamiseksi (2kpl etupuolelle ja 1 kpl taakse). Kiinnitä myös potkulevyt 
(vaaditaan kun tasokorkeus 2m tai enemmän). 
Potkulevyissä ristiliitos ja asennusrauta joiden avulla asemoi potkulevyt 
siten, että luukullinen taso pääsee aukeamaan. 

Tikli Jumbo 178 korotettuna tasokorkeus 2,8m - 
työskentelykorkeus 4,8m
Tikli Jumbo asennusteline178SK luukullisella 
tasolla, 1m korotussetti (178SK-1), 1m kaidesetti 
(178SK-G), tukijalat 2m x 4 kpl, potkulistat sekä 

askelmatikas.

Tikli Jumbo 178x2 -setti tasokorkeus 2,5m 
- työskentelykorkeus 4,5m
Tikli Jumbo asennusteline 178SKx 2 kpl 
joista toinen luukullisella tasolla, yhdistys-
holkit 4 kpl + sokat 4+4 kpl, kaiteeksi 3 kpl 
vaakapienoja 178 cm, 1 kpl vinotuki 250 
cm,  tukijalat 0,5m x 4 kpl, potkulistat 
sekä askelmatikas työmaakäyttöön Vna 

205/2009 asetuksen mukaisesti.
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9. VAROITUKSET JA VÄÄRINKÄYTTÖ

 Asennusteline on tehty max.  kuormalle 200 kg/m2.

 

 

Lue huolella kohta 5 Yleiset ohjeet ja käyttöohjeet sekä vuosittain mahdollisesti muuttuvat työturvalli-
suusohjeet, työmaakohtaiset sekä kansalliset määräykset.

!

MAX. 200 kg/m2

10.               Tikli Group Oy Yhdystie 40 
62800 Vimpeli 

+358(0)207 609 250 
MYYNTI@TIKLI.COM

JÄLLEENMYYNTI HYVINVARUSTELLUISTA RAU-
TAKAUPOISTA

Älä käytä telinettä kun ihmisiä tai eläimiä lähettyvillä tai tarkista 
suojavarusteet. 

Pidä teline siistinä ja mahd. tyhjänä välttääksesi tavaroiden tippumi-
nen. Telinettä saa käyttää ainoastaan telinekäytössä.

Valmistaja/maahantuoja ei ole korvausvelvollinen mikäli tuotetta 
käytetty muutoin kuin normaalissa telinekäytössä tai yhdessä mui-
den valmistajien telineosien kanssa.

Väärinkäyttö voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Tarkista telineen kunto. 

Käytä telinettä vain kun osien kunto on moitteeton. 

Varmista ennen käyttöä että teline on oikein asennettu.

Omistajan velvollisuus on huolehtia että kaikki telineen käyttäjät 
ovat täysin informoituja ja koulutettuja käyttämään, asenta-
maan ja purkamaan telineitä. Älä anna alle 18-vuotiaan toimia 
telineellä.

Telinettä saa käyttää ainoastaan telinekäytössä..

Suojaa lukot ja renkaat lialta ja laastilta


