
ALULOCK-asennusteline (EN-1004, luokka 3)                        
Telineen kantavuus 200 kg/työtaso, tasainen kuormitus                    www.suomi-tikas.fi 

 
Siirtele telinettä aina siten, että se on tyhjä. Poista kaikki irto-osat sekä työkalut telineiltä, jotka voivat pudota 

telineeltä. Telineellä ei saa myöskään olla kyydissä ihmisiä sitä siirreltäessä. 

Käytä telinettä ainoastaan tasaisella alustalla. Telinettä ei myöskään saa siirrellä epätasaisella tai yli 3 % kallistuvalla 

alustalla. 

Alulock-2 ja Alulock-3 kokoamiseen ja purkamiseen vaaditaan kaksi henkilöä. 

Tarkista aina, että kaikkien pyörien lukot ja tasojen tuulihaat on lukittu, ennen telineille kiipeämistä. 

Telineellä ei saa hyppiä, eikä siltä saa kurotella ulospäin. 

Käytä ainoastaan täysin ehjiä, alkuperäisiä Alulock-telineen osia. Teline on turvallinen vain ehjänä ja oikein kasattuna. 

Telinekokojen suuremmat kokoamismallikuvat löydät kotisivuiltamme:  

www.suomi-tikas.fi/tuote/alulock-asennustelineet/ 

                 Lukitse kaikki tasojen tuulihaat!                    Siirrä liitoskohtien jaksolukitsijoiden ulokkeet telineestä  

            ulospäin, mikäli asennat liitoskohtaan varvaslistat. Kaksi kapeaa 

            listaa tulee päätyyn päällekkäin. 

 

Jotta työtason luukku mahtuu aukeamaan varvaslistojen kanssa, täytyy työtaso työntää aivan saranan puoleiseen 

reunaan. 

 

 

 

 

http://www.suomi-tikas.fi/tuote/alulock-asennustelineet/


 

 

Kokoa runko työskentelypaikalla. 

Avaa rungon niveletty perusosa työntämällä 

telineen päätyjä ulospäin, kunnes keskellä 

olevat nivelet lukittuvat. 

 

Käännä päädyt kohtisuoraan toisiaan 

vastaan ja lukitse pyörät. 

 

 

 

 

Asenna taso sopivalle korkeudelle ja muista 

lukita kaikki kourien tuulihaat. 

Mikäli olet jatkamassa telineen korkeutta, 

tarkista, että jokaisen pystyputken päässä 

on kuvan mukainen jaksolukitsin.  

Siirrä lukitsimet pois rei´istä siten, että 

jaksolukitsimien siivekkeet osoittavat 

telineestä ulospäin. 

 

 

Mikäli olet jatkamassa telineen korkeutta, on työtaso hyvä tässä 

vaiheessa nostaa telineen perusosan yläosaan. Tästä eteenpäin 

kokoamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.  

Nosta korotuspäätykehät perusosan päätyjen jatkeeksi ja lukitse 

jaksolukitsimet. Tue päätyjä, kunnes turvakaiteet on asennettu. 

Asenna kaksiosaiset turvaikaiteet niin, että niiden yläreuna on noin 

100 cm korkeudella työtasosta. Turvakaiteet asennetaan aina 

telineen sisäpuolelle niin, että niiden kourat osoittavat ulkopuolelle. 

Asenna Alulock2 ja Alulock3 mallikuvien mukaan yksiosaiset vino- ja 

vaakatuet. 

Varmistu, että kourat lukittuvat.  

 

 



 

 

 

Mikäli kokoat korkeampaa telinettä kuin Alulock2 

(tasokorkeus 165 cm), vaaditaan sivutukijalat 

turvallisuussyistä. 

Asenna sivutukijalat telineen jokaiseen kulmaan siten, 

että niiden tassut osuvat tukeasti maahan ja antavat siten 

tukea telineelle. 

******************************************** 

Kun kokoat Aulock3-telinettä, asenna telineeseen toinen 

taso. Asenna taso ensin niin, että se on matalammalla, 

jotta pääset turvallisesti rakentamaan ylimmän 

turvakaideosion. Muista lukita tason tuulihaat. 

  Katso mallia vino, ja vaakatukien 

  sijoittumiseen Alulock3 -  

     mallikuvasta, ohjeiden viimeiseltä 

     sivulta. 

 

 



                                 

                                                 


