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POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU SCHODŮ WIPPRO 

 
Podmínkou dlouhodobé funkčnosti a užívání je přiměřená manipulace a šetrné zacházení s výrobkem. Schody 

používejte k běžnému výstupu. Před každým výstupem (použitím schodů) zkontrolujte zda jsou všechny části pevně 

spojené a seřízené. Pokud jsou části schodů uvolněné nebo špatně seřízené, nevstupujte na ně ani nijak nepoužívejte, 

dokud není provedena náprava. Schody mají madlo pro bezpečný výstup, proto vždy při používání schodů se ho pevně 

držte. Vyvarujete se styku s ostrými předměty, které mohou poškodit povrchovou úpravu výrobku, a nedovolte, aby 

došlo k nárazům na schody nebo víko schodů. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození výrobku. Výrobek 

nijak mechanicky neupravujte. Schodiště nezatěžujte více jak 260kg a nevstupujte na schodiště současně s jinou oso-

bou. K odstraňování nečistot použijte pouze navlhčený hadr. Pohybující se částí v místě ohybu promažte pouze maza-

cím tukem nebo olejem. 

V případě použití výrobku Wippro FDA při výstupu na rovnou střechu nesmí být vnitřní výlezový žebří vystaven 

působení deště a sněhovým přeháňkám – zajistěte, aby horní víko v tomto případě bylo uzavřené pro zamezení vnik-

nutí vody do vnitřní části výlezu. 

 

 

 

Garanční podmínky 

 
Záruční doba je poskytnuta na funkčnost schodů za předpokladu:  

 montáž provede autorizovaná montážní firma   

 schody jsou používány k účelu jim předepsaným a je dbáno všech pokynů pro užívání a údržbu  

 se schody je odborně manipulováno  

 do schodů není nijak zasaženo a nejsou nijak mechanicky upraveny a poškozeny  

 pokud nejsou poškozeny živelnou pohromou nebo požárem  
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