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Til athugunar:
Áður en Grillo göngugrindin er tekin til notkunar skal fara vel yfir leiðbeiningar um notkun,
umönnun og möguleika grindarinnar með fagmanni.
Grillo göngugrindin er fáanleg í tveimur tegundum; til notkunar innanhúss(4 stærðir) og til
notkunar utanhúss(3 stærðir)
Sjá töflu um stærðir – mjög mikilvægt að kynna sér hvaða stærð hentar hverju sinni
Fyrir notkun skal yfirfara vel hvort allir stillanlegir hlutar grindarinnar séu vel hertir/lokaðir
Göngugrindin skal ávallt vera í bremsu þegar hún er stillt – einnig skal alltaf skilja grindina eftir í
bremsu að notkun lokinni
Reglulega skal yfirfara bremsur og annað og skipta út eftir því sem við á
Á þeim stöðum sem Grillo grindin er í notkun þarf að gæta þess að gólfflötur sé auður; mottur,
tröppur og lausir hlutir á gólfum geta valdið því að grindin verður óstöðug
2ja ára ábyrgð er á Grillo göngugrindinni
Ávallt skal nota varahluti frá Ormesa í Grillo göngugrindina – sé það ekki gert fellur grindin úr
ábyrgð
Selta getur haft áhrif á bremsur grindarinnar og þarf því að þrífa þær mjög vel
Viðhald og þrif:
Yfirfara skal Grillo göngugrindina a.m.k. einu sinni í mánuði – yfirfara þarf alla hluti grindarinnar:
a) 3 mánuðum frá kaupum b) 6 mánuðum frá kaupum c) einu sinni á ári uppfrá því
Ávallt skal halda grindinni hreinni; króm hlutina skal þrífa með rökum klút og gæta þess að hjól og
bremsur séu hrein. Áklæði er þrifið með rökum klút og það sama á við um grindina sjálfa.
Stærðir:
Stærð 1 hámarksburðargeta 30kg (einungis til notkunar innanhúss)
Stærð 2 hámarksburðargeta 45kg (inna-n og utanhúss)
Stærð 3 hámarksburðargeta 60kg (innan- og utanhúss)
Stærð 4 hámarksburðargeta 75kg (innan- og utanhúss)

Ef spurningar vakna um notkun og/eða viðhald skal hafa samband við:
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