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Viktigt! Produkten är inte avsedd för användning av personer (däribland 
barn) med nedsatt, fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med 
begränsad erfarenhet eller kunskap, såvida de inte är under vuxnas 
uppsikt och ansvar. 

Dyk eller hoppa inte ifrån stegen.

Placera stegen på stabilt & jämnt underlag.

Max tillåten vikt: 150 kg vilket uppfyller kraven från industristandard 
EN16582.

Ta av den avtagbara delen eller hela stegen när poolen inte används och 
förvara den säkert utan åtkomst för barn. 

Stegen får endast monteras samman och sättas i och tas ur poolen av 
vuxna.

Stegen får bara användas till de poolstorlekar den avsedd för.

Instruktioner som inte efterföljs kan leda till skada på person eller 
egendom.

Produktinstruktionerna kan inte täcka in alla möjliga säkerhetsaspekter 
utan lyfter fram generella risker. Poolägaren är ansvarig för säkerheten 
kring sin pool. Se över vilka risker som kan vara aktuella just hos dig. 

Innan stegen används; kontrollera att de avtagbara stegen sitter fast 
stadigt och säkert på stegen. Kontrollera skruvar och infästningar med 
jämna mellanrum.

Den avtagbara sidan placeras på utsidan av poolen. 

Vinterförvaring
Kontrollera att alla delar är torra. Förvara stegen i ett torrt, säkert 
utrymme utan åtkomst för barn. 

Monteringstid 
En person ca 45 min.

Verktyg 
Stjärnskruvmejsel & Tång

Montering
Se illustrationerna 2-10.

Demontering av avtagbara steg
Se illustrationerna 11-12.



Monteringsillustrationer stege 132

(1) Nr Namn Antal 132/ 122
1 M6x30  Skruv 4
2  M6 Bricka 4
3  M6 Mutter 4
4  Steg 8    /   6
5 M6 Mutter 18  /  14
6 M6x45 Skruv 20  /  16
7 Ben V1 2
8 Plattform 1
9 Handtag  2
10 M6 Mutter 4
11 Lås 2
12 Ben V2 2 
13 M6x40 Skruv 2
14 Ben V3 2
15 Basplatta 1
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- OBS! Stege 122 har endast 3 steg! - 
(Stege 132 har 4 steg på varje sida)
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