
® Ultra-Sidewinder 
Käyttöohje 

 

KOKOAMINEN 
• Lattian tulee olla tasainen eikä siinä saa olla riskitekijöitä 
• Arvioi tarvittava suojan pituus ja varmista, että sinulla on tarpeeksi osia 
• Kokoa runko liu’uttamalla segmentin koiraspää naaraspäähän, kunnes segmentit napsahtavat 

yhteen kuten kuvassa 1 
• PIENI: Paina johdot pohjalla olevien kumikielekkeiden läpi siten, että johdoille jää tilaa niille 

tarkoitettuun väylään kuten kuvassa 2. KESKIKOKOINEN/SUURI: Aseta johto väylään. Nap-
sauta muoviset pidikkeet paikoilleen siten, että joka toinen on eri puolella. Katso kuva 3. 

• Aseta Ultra-Sidewinder® lattialle ja tarkista, että kokoamasi suoja asettuu tasaisen litte-
äksi maata vasten, kun johdot ovat sen sisällä. 

 

 

Kuva 1: Liu’uta segmenttejä yhteen, 
kunnes ne napsahtavat paikalleen. 
Vedä segmenttejä erilleen varmistaak-
sesi, että ne ovat lukittuneet yhteen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2: Paina johdot kumikielekkeiden 
läpi johtoväylään. Tarkista, että johdoille 
jää tilaa liikkua vapaasti. 

 

Kuva 3: Keskikokoisissa ja suurissa segmenteissä käytetään pidikkeitä joh-
doille.  

 
  

 

 
PURKAMINEN 

 
• Irrota kaikki johdot Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmästä 
• Paina päällyspuolen kielekettä ruuvimeisselillä tai muulla tylpällä esineellä ja 

liu’uta segmentit erilleen kuten kuvassa 4 
• Säilytä osia suojattuna auringonvalolta puhtaassa ja kuivassa tilassa 

 
 
 
 

KÄYTÖN RAJOITUKSET 

Paina kielekettä 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 4: Paina kieleke si-
sään ja vedä erilleen 

Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmä on suunniteltu toimisto- ja teollisuusympäristöihin. Suojajärjestelmä tulee levittää tasai-
selle, vakaalle alustalle. Sitä ei ole suunniteltu rakojen, kolojen tai kuoppien yli asetettavaksi. Suojajärjestelmän yli voi ajaa autolla tai 
avolavalla hitaasti (< 8 km/h), mutta sitä ei ole suunniteltu kestämään hyötyajoneuvoilla, sähkötrukeilla tai muilla kovarenkaisilla jär-
jestelmillä ylittämistä. Soveltuvuus tulee testata käyttöolosuhteissa. 

KEMIKAALINKESTÄVYYS 
Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmä kestää vesiliukoisia happoja, alkaleita, väkevöityjä suola- ja fosforihappoja, alkoholeja se-
kä eläin- ja kasviperäisiä mineraaliöljyjä, mutta jääetikka, hiilitetrakloridi, aromaattiset hiilivedyt, väkevöidyt rikki- ja typpihapot, este-
rit, ketonit ja etyleenidikloridi vahingoittavat sitä. HUOM. Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmä ei suojaa johtoja altistumiselta 
kemikaaleille, höyryille, kaasuille tai äärimmäisille lämpötiloille. 
 
KÄYTTÖLÄMPÖTILA: -40–49 °C 
 
MATERIAALI 

Runkosegmentit ja päätypalat ovat ABS-muovia, (pienen koon) kumikielekkeet ovat Santoprene-kumia ja (keskikokoi-
sen/suuren koon) pidikkeet ovat polypropeenia. 



KÄYTTÖ 
Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmä on innovatiivinen ratkaisu lattialla olevien johtojen asetteluun. Järjestelmässä on horisontaa-
lisesti taipuvat nivelet, joiden avulla sen voi asentaa kulmia ja huoneen muotoja myötäilevästi. Lisäksi järjestelmä suojaa ihmisiä kom-
pastumiselta sekä johtoja rikkoutumiselta. Järjestelmä sopii täydellisesti teollisiin ympäristöihin, neuvotteluhuoneisiin, toimistoihin ja 
muihin julkisiin tiloihin. Se on tarkoitettu vain väliaikaisiin järjestelmiin, eikä sovi pysyvien järjestelmien johtoväyläksi. Käyttäjän tulee 
noudattaa kaikkia voimassaolevia säädöksiä. 

VAROITUS: VÄÄRINKÄYTTÖ VOI JOHTAA LOUKKAANTUMISEEN TAI JOHTOJEN VAHINGOITTUMISEEN 
• Älä käytä perustana tikkaille, rakennustelineille tai muille rakennelmille tai keskitetylle kuormalle 
• Käytä vain tasaisella, kiinteällä alustalla. Älä käytä kaltevilla tasoilla tai irrallisilla tai liukkailla tasoilla 
• Suojajärjestelmään on mahdollista kompastua ja siihen voi nyrjäyttää nilkkansa, jos sitä ei huomaa 
• Älä käytä työalustana (esim. leikkaamiselle, poraamiselle, vasaran käytölle) 
• Ei suojaa johtoja altistumiselta ympäristölle tai alhaalta päin tulevalta vahingolta 
• Varmista, että johdot sopivat käytettäviksi Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmän kanssa 
• Sormet voivat jäädä puristuksiin segmenttien väliseen tilaan järjestelmää siirrettäessä 
• Tuotetta ei ole suunniteltu käytettäväksi kosteissa ympäristöissä 
• Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmä voi syttyä palamaan, jos se altistuu avotulelle tai yli 100 °C:n lämpötilalle 

 
HUOLTO 
Tarkista säännöllisesti, onko Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmä vahingoittunut. Irrota vaurioituneet osat ja korvaa ne uusilla 
segmenteillä. Säilytä puhtaassa ja kuivassa tilassa auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta suojattuna. 

 
VASTUU JA TAKUU 

 
RAJOITETTU TAKUU: UltraTech International, Inc. myöntää Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmälle takuun, joka kattaa valmis-
tuksesta tai valmistusmateriaaleista johtuvat viat. Takuuaika on kuusi (6) kuukautta alkaen toimitus- tai laskutuspäivästä, riippuen siitä, 
kumpi on ensin. Jos tuotteen käyttö, asennus tai säilytys ei ole ohjeiden mukaista, takuu raukeaa. Jos tuotteeseen tehdään muutoksia, 
takuu raukeaa. Tämä takuu kattaa viallisen tuotteen korjaamisen tai vaihtamisen. Muita takuita tai korvauksia ei tarjota. Tämä takuu ei 
kata muiden kuin yllä mainittujen vahinkojen korvauksen. 

 
Takuuvaatimukset tulee tehdä kirjallisesti kuuden (6) kuukauden sisällä toimitus- tai laskutuspäivästä, riippuen siitä, kumpi on ensin. 
Kaikkien UltraTechille palautettujen tuotteiden täytyy olla maksettuja. Mikäli tuote todetaan vialliseksi valmistusvirheestä tai valmistus-
materiaalista johtuvasta syystä, UltraTech maksaa korjaus-, vaihtamis- ja toimituskulut. Omistaja maksaa kaikki muut tuotteen palau-
tukset. 

 
UltraTech ja sen valtuutetut asiamiehet, työntekijät ja edustajat sanoutuvat irti muista mahdollisesti lainsäädännöstä johtuvista takuista, 
mukaan lukien takuista käyttötarkoitukseen sopivuudesta ja/tai kauppakelpoisuudesta. 

 
RAJOITETTU VASTUU: UltraTech International, Inc. ja sen valtuutetut asiamiehet, jakelijat ja edustajat eivät takaa Ultra-Sidewinder® -
johdonsuojajärjestelmän toimivuutta, koska valmistaja ei voi varmistua siitä, että tuotetta käytetään oikein. Tuotteen oikeaoppinen käyt-
tö ja ympäristön olosuhteet vaikuttavat oleellisesti tuotteen toimivuuteen sekä tuotteen käyttäjien turvallisuuteen. Tuotteen käyttäjä ottaa 
täyden vastuun tuotteen käytön sopivuudesta aiottuun tarkoitukseen. Tuotteen käyttäjä ottaa täyden vastuun tuotteen käytöstä. 

 
Käyttäjä vahvistaa saaneensa asianmukaiset ohjeet tuotteen käyttöön alkuperäisen pakkauksen mukana ja myöntää, ettei UltraTech 
ole vastuussa mahdollisesta välillisestä henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvasta vahingosta, käyttömahdollisuuden menettämisestä ai-
heutuvasta vahingosta, menetetystä ajasta, menetetyistä tuloista, tuotteen itsensä menetyksestä ja/tai muista oheisvahingoista, joihin 
UltraTech ei ole myöntänyt takuuta. Käyttäjä on vastuussa siitä, että sellaiset kuluneet, epävakaat, tarkoitukseen sopimattomat tai vial-
liset tuotteet, jotka voivat aiheuttaa turvallisuusriskin, poistetaan käytöstä. UltraTech ei voi ottaa vastuuta tällaisista asioista käyttäjän 
puolesta, sillä tuote on yksinomaan käyttäjän hallussa. 
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