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Oddíl 1
Bezpečnost práce ve výšce
Práce ve výšce s sebou nese riziko vážného zranění nebo smrti. Henchman Hi-Step je navržen tak, aby pro tuto
činnost optimalizoval bezpečnost i stabilitu pracovníka. A to i tam kde nemusí být nutně rovný nebo tvrdý povrch.
Věnujte pozornost správnému používání, buďte zodpovědní. Řiďte se pouze podle doporučení výrobce, aby se
minimalizovala rizika s tím spojená.
1.

Před použitím promyslete:

• Zvažte rizika práce a vyberte si k činnosti to nejvhodnější a nejbezpečnější.
Může být práce provedena ze země?!
• Bedlivě si přečtěte tuto uživatelskou příručku
• Řiďte se taktéž bezpečnostním výstražný štítkem na plošině.
• Zkontrolujte, zda jakékoli části nevykazují známky nadměrného opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte,
• pokud existuje podezření na poškození kterékoliv z nich.
• Ujistěte se, že je každá prodlužovací noha zajištěna R klipem.
• Ujistěte se, že všechny výztužné tyče jsou správně zajištěny na obou koncích maticemi.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny 4 patky v plném kontaktu se zemí a plošina je stabilní.
Vše vždy pečlivě překontrolujte před samotním použitím!
2. Používejte pouze náhradní díly od společnosti Henchman Ltd. Nepoužívejte provizorní díly!
3. Při nastavování Hi-step plošiny na svažujícím se nebo nerovném povrchu nejprve nastavte prodlužující nohy
tak aby byla plošina co nejvíce stabilní. Následně výškově do upravte jednotlivé nohy pomocí závitu tak, aby
byly v úplném kontaktu s povrchem. Ne však více než o 40 mm viditelného závitu. V případě potřeby posuňte
samotnou nohu k dalšímu zajišťovacímu otvoru.
4.

Nikdy nepoužívejte Hi-Step plošinu, pokud není zcela sestavena.

5.

Nedovolte dětem přístup na Hi-Step plošinu - ani je nenechte na ni vylézt!
V případě, že potřebujete Hi-Step plošinu uskladnit, uložte ji ve složené poloze.

6.

Plošinu smí použít vždy jen jedna osoba, nikdy více osob. Maximální váha je 150 kg.
Jde o max. celkovou váhu vč. pracovníka a jeho nástrojů či dalších potřeb.

7.

Plošinu Henchman v žádném případě nijak neupravujte. Řada Hi-Step je navržena tak, aby splňovala
a požadavky na stabilitu. "Cizí" části mohou ohrozit funkčnost tohoto výrobku.
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Oddíl 2
Identifikace obsahu a dílů společnosti Hi-Step
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Oddíl 3
Montáž Hi-Step
Potřebné nástroje – Otevřený klíč - 2x 17mm, 1x 13mm
1. Rozbalte a prohlédněte veškerý obsah. Viz oddíl2
2. Nasuňte spojovací trubky (č. díl. 5a,5b a 5c) dle barevných značek na tři užší přivařené trubky na dvou
dlouhých zalomených trubkových dílech (2b, 2a). Dbejte na správné zajištění!

3.. Odstraňte matice a šrouby z horní části rámu žebříku (číslo dílu.1). Vložte právě sestavenou část ze
zalomených trubek (bod montáže č.2) do odpovídajících barevně značených držáků v horní části rámu žebříku.
Rám ze zalomených trubek by měl být namontován jistícími výstupky směrem dovnitř.
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Následně vložte šrouby do otvorů obou rámů a upevněte pomocí samosvorných matic (neutahujte je příliš,
aby nedošlo k promáčknutí materiálu!
5. Nasuňte každou ze čtyř nastavitelných nohou (číslo dílu. 4). do trubkových konců základny každého
rámu a upevněte pomocí velkých R klipů (číslo dílu. 6). Všechny nohy by měly být nastaveny na stejný
otvor.
6. Opatrně postavte plošinu (pozor: jednotka ještě není vhodná k použití). Sklopte desku plošiny do
vodorovné polohy tak, aby dokonale zapadla do protější trubky a byla tak zajištěna.(Zatlačte dolů, abyste se
díly spojily)

7 . Po sklopení desky přišroubujte volné konce obou výztužných tyček (Výztužná „H“ tyč) k okám naproti a
to pomocí matic a podložek. Pro Hi Steps Major a Maxi jsou k dispozici dvě další jednoduché výztužné
tyče. Výztužná tyč H je součástí každé plošiny Hi-step. Po namontování, zatlačte výztužné tyče směrem dolů,
(nebo-li je narovnejte) tak Hi- Step zajistíte.
8 . Při práci z Hi-Step plošiny se vždy zajistěte a to tak aby byl zadní ochranný popruh upevněn na obou koncích.

9 Před použitím proveďte kontrolu, že do sebe veškeré díly správně zapadly (plošinka, „H“ výztužná tyč)
10. Pokud budou vysunuty nohy více jak o polovinu své délky, použijte odnímatelný dvou příčkový díl přístupového
žebříku. Umístěte jej na příslušnou příčku podle potřeby pro pohodlný výstup na plošinu.
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Oddíl 4
Provoz
Hi-Step plošiny jsou podobné způsobem skládání tzv. štaflím avšak jinak jsou mezi nimi výrazné rozdíly. Hi-Step
je navržena tak, aby bylo možně výškově upravit všechny čtyři nastavitelné nohy. Jen tak je možné docílit stabilní
a bezpečné práce ve výškách a to i na svažitém terénu. Dále je vybavena plošinkou 60*60cm pro pohodlnou práci.
1. Každá ze 4 nohou se přizpůsobí vytažením nebo zatlačením a zajištěním velkým R klipem. K dispozici je
9 otvorů na noze a dva na nosných trubkách. Základní nastavení nohou lze provádět díky tomu po cca
75mm, drobnější výškovou úpravu je možné dokončit zašroubováním nohy dovnitř či ven, maximální délka
vyšroubovaného závitu je však 40mm!
2. Vždy před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny R klipy na místě a správně zastrčeny. Před použitím
zkontrolujte také stabilitu plošiny.
3. Když jsou nastavitelné nohy plošiny zcela vysunuty, pak použijte pro pohodlný a bezpečný výstup na plošinu,
samostatný dvou příčkový nástavec. Zavěste jej na nejvhodnější příčku žebříkového rámu.
Strana 4

4. Přesunutí Hi-Step se nejlépe provádí:
• Krátké vzdálenosti – ruční přenesení
• Delší vzdálenosti - složit a přenést
• Jakákoli vzdálenost - pomocí vozíku
5 Skladování

•
•
•
•
•
•

Pokud je namontováno Prodloužení demontujte jej.
Uvolnit západku na plošince.
Uvolněte výztužné tyče v jejich středech.
Sklopte obě části k sobě.
Vysuňte nohy z nosných trubek plošiny (pokud zasouváte dovnitř, udržujte dobře
namazané).
Postavte nebo zavěste na zeď.

Oddíl 5
Údržba
1.Buďte obezřetní v případě, že promáčknete či ohnete jakoukoli část, pořiďte si originální náhradu od společnosti
Henchman Ltd.

2. Před každým použitím zkontrolujte, zda není plošina poškozena.
3 . Nepokoušejte se žádným způsobem upravovat či nahrazovat jakýkoliv díl Hi-Step plošiny Henchman. Vždy
vyhledejte pomoc nebo originál náhradní díl Henchman Ltd. (V ČR autorizovaný distributor Henchman Ltd.)
4 . Udržujte nastavitelné nohy a všechny další části v čistotě. Udržujte nohy a závity dobře namazané, aby byl
zajištěn hladký chod, ... zkontrolujte stav před uskladněním (případně namažte je-li potřeba).
5. Při skladování uchovávejte část Hi-Step plošiny přikryté nebo pod přístřeškem. Nedovolte, aby se trubky naplnily
vodou! V zimě by hrozilo jejich prasknutí.
6 . Udržujte vnitřní část pro zasunutí nastavitelných nohou dobře namazanou, zejména při skladování.
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Oddíl 6
Prodloužení
a) Přehled dílů
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Oddíl 7
Sestava zařízení - PRODLOUŽENÍ
1. Položte Hi-Step plošinu na bok na zem a vysuňte nohy všechny výsuvné nohy (nechte plošinu zajištěnou
„H“ tyčemi)
2 . Vložte 2 nohy prodloužení boční strany (část 1a & 1b) s výstupky směřujícími dovnitř a k sobě. Upevněte
R klipy (část 5). Totéž udělejte s Prodloužením žebříku (část 2) s výstupky směřujícími dovnitř. A opět zajistěte
pomocí R klipů.
3.Vraťte posuvné nohy tentokrát již do namontovaného Prodloužení. Zajistěte pomocí R klipů cca v polovině jejich
nastavitelnosti a ve stejné výšce.
4.. Dle barevného označení na teleskopických tyčích a konstrukci, přimontujte všech šest teleskopický výztužný
tyčí (části 3 a 4). Dvě výztužné tyče se kříží na levé straně Prodloužení, a dvě na pravé straně (všechny čtyři
jsou identické) Na stranu se zalomenou trubkovou konstrukcí patří dvě kratší. Každý spoj zajistěte řádně křídlovou
matkou a podložkami. Při správné montáži bude Prodloužení v přímce s hlavním rámem plošiny.
Opatrně postavte Hi-Step do vzpřímené polohy.
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Oddíl 8
Montáž vozíku - Vozík (kolečka) je vhodný pro Hi-Step plošinu jak s nebo bez Prodloužení.

Krok 1 - Vozík je připraven k použití bez nutnosti větší montáže. Zasuňte samostatný díl do připraveného
sedla a zajistěte kolíkem.
Krok 2 - Středovou část vozíku nasuňte na druhou pevnou příčku plošiny (případně Prodloužení jeli
namontováno) a následně sklopte tak, aby konstrukce vozíku dosedla na první příčku.
Krok 3 - Sestava je nyní připravena k přepravě. Nakloňte sestavu na kola a přesuňte plošinu na jiné místo.
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