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Standardmontering 

min 15° vinkel

Takhöjd 

80 mm distansbricka krävs vid 
användning i djupa öppningar 

80 mm distansbricka

1. Saxstege
2. Manöverarm
3. Skruv
4. Mutter
5. Skruv
6. Mutter
7. Sidofjäder
8. Fjäderspännare
9. Låssprint Ø 10 mm
10. Låsskruv
11. Bricka
12. Träpanel
13. Dragring

Monteringsanvisning Zip 4-7

Den hopfällda Zip-stegen är monterad på en träpanel vid leverans. 
På Zip 4-7 rekommenderas en 80 mm distansbricka (ingår ej i 
leveransen) bakom panelen. 

Installation 

Fäst träskivan (12) med lämpliga skruvar (10) (min. ø 8 x 80) och 
brickor (11) (min. sex fästen).  Använd Rawplugs eller liknande 
infästningar vid montering i tegel, sten eller betong (infästningar 
medföljer inte). Stegen måste alltid förvaras torrt. 

Observera: Använd inte stegen förrän den är helt installerad och har 
justerats till rätt golvviloläge. 

Justering av trappsteg 

1. Dra ner Zip-stegen i läge för användning.

2. Skruva av muttrarna (2) på undersidan av varje trappsteg tills du
kan vrida på alla steg.  Använd inte stegen.

3. Dra åt muttrarna (2).

Utan innertakslucka 

Takhöjd 

1. Trappsteg
2. Mutter
3. Inre saxmekanism
4. Yttre saxmekanism

Sida 1 av 2 

Med innertaklucka 

75 mm 
min. vid 
användning 
med inner 
taklucka. 
(lägg till 
75 mm till 
takhöjden) 

Fjäderjustering till golvnivå

Justering av viloläge efter fixering 

1. Dra ned stegen till den fästpunkt du behöver. 

2. Lossa låsmuttern (4) och skruva i bulten (3) tills det tar stopp. 
Dra sedan åt låsmuttern. Detta begränsar nu fästpunkten. 
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Dra åt och lossa huvudfjädern 

Detta bör endast vara nödvändigt om stegen inte stöttas upp av huvudfjädern 
i stängt läge. Justering ska endast göras i stängt läge. 

OBSERVERA! Huvudfjädrarna (7) är väldigt starka – var extra försiktig 

1. Använd en 300 mm lång metallstång med 10 mm diameter (Ingår ej i
leveransen) och sätt in den i ett hål i fjäderspännaren.

2. Vrid fjäderspännaren (8) uppåt för att ta avlasta och ta bort låssprinten (9): 

Dra åt: fortsätt vrida fjäderspännaren (8) uppåt och sätt i låssprinten (9)
i nästa hål. Se till att låssprinten (9) sitter ordentligt innan du tar bort
metallstången. 

Lossa: avlasta långsamt spänningen genom att sänka metallstången och sätt
den utdragna låssprinten (9) i hålet ovan. Se till att låssprinten (9) sitter
ordentligt innan du tar bort metallstången. 

3. När låssprinten sitter i rätt hål avlastar du långsamt spänningen med
metallstången. 

4. Se till att båda fjädrarna (7) är inställda till samma spänning. 

metallstång

Höjd

fjäder

+

dra åt

manöverarm

manöverarm (2)

+

fjäder (7)

fjäderspännare (8)

+

+

Fastsättning av ledstång (normal höger sida)

Justering av hastighet för 
att ökas motståndet

1. Lossa muttern (6). Dra åt fjädern genom att skruva i del (5) (se till att
fjädern inte vrids). 

2. Vajern och remsystemet ska nu vara i linje och parallellt med
manöverarmen (2). Fjädrarna på båda sidor ska justeras med samma kraft. 

3. Dra nu åt muttern (6). 

För att minska motståndet 

Utför ovanstående rutin i omvänd ordning men skruva ut del (5). 
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låssprint (9)

(Fortsättning från sida 1 av 2)

(Enheterna är tunga; tänk alltid på säkerheten i första hand)

+

fjäder
spännare

låssprint

Skruv (x10) 

Klämma (x3) 
Bult ø 10 mm (x3) 

Skruv (x12) 




