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1. Úvod 
Tento návod na montáž a použitie slúži 
k dvojdielnému hliníkovému lešeniu, ktoré 
je označované ako Telesafe. Pred 
montážou lešenia Telesafe si starostlivo 
prečítajte tieto pokyny. Požadované 
lešenie musí byť zostavené a používané 
v súlade s týmito pokynmi. Všetky pokyny 
v tomto návode musia byť presne 
dodržané. V prípade nedodržania pokynov 
v tomto návode môže dôjsť k nehode. 
Predajca nezodpovedá za montáž a 
používanie lešení Telesafe vyrábaných 
spoločnosťou Cagsan Merdiven v rozpore 
s týmto návodom. Zamestnávateľ, vedúci 
alebo užívateľ nesie zodpovednosť za 
správne používanie lešenia v súlade 
s týmto návodom a za to, aby byl tento 
návod použitý všade, kde se používá 
lešenie Telesafe.  

2. Všeobecné 
Štandardné konfigurácie lešenia Telesafe 
môžete vidieť v tabuľke v tomto návode. 
Lešenie Telesafe môže byť montované, 
demontované alebo upravované len pod 
dohľadom oprávnenej osoby a osobami, 
ktoré sú vyškolené pre súvisiace špecifické 
riziká; 
• Porozumenie plánu montáže, demontáže 

alebo úprav lešenia Telesafe;  

• Bezpečná montáž, demontáž alebo úpravy 

lešenia Telesafe;  

• Opatrenia k predchádzaniu rizík voči 

ľuďom alebo predmetom; Bezpečnostné 

opatrenia pre poveternostné podmienky, 

ktoré môžu negatívne ovplyvniť 

bezpečnosť lešenia Telesafe 

• Povolené zaťaženie 

• Ďalšie riziká ku ktorým môže dôjsť 

v dôsledku vyššie uvedenej montáže, 

demontáže alebo úprav. Ľudia, ktorí sú za 

prácu zodpovední, musia mať tento návod 

k dispozícii.  

K montáži musia byť použité len originálne 
náhradne diely Cagsan Merdiven. 
 
Štandard Cagsan Merdiven – Konfigurácie 
lešení ProTube spĺňajú európsku normu 
EN1004. 
 
Pred použitím lešenia rešpektujte národné 
alebo miestne predpisy. Pokiaľ je to možné, 
pre väčšiu bezpečnosť by mali byť ľudia 
pracujúcí na lešení pripojení k vonkajšej  
stene. Ľudia by sa nemali pripojiť k lešeniu, 
pokiaľ nie je lešenie pripevnené ku stene.  

2.1. Použitie 

Lešenie Cagsan Merdiven Telesafe možno 
použiť vo výškach uvedených nižšie 
v tabuľke.  

Maximálna výška pracovnej podlážky 

Produkt Vnútri Vonku 
Telesafe S004XL 2,75 m 2,75 m 
Telesafe S005XL 3,83 m 3,83 m 
Telesafe S006XL 4,42 m 4,32 m 
Telesafe S007XL 5,23 m 5,23 m 
Telesafe S008XL 6,05 m 6,05 m 
• Maximálne zaťaženie na pracovnú 

podlážku je 186kg/m2 

• Lešenia Telesafe XL sú vyrábané podľa 

zaťaženia triedy 3 (200kg/m2) 

• TS EN 1004-3-6,05/6,05-H2-XXXD 

• TUV EN 1004-3-6,05/6,05-H2-XXXD 

• V prípade nadmerného vetra musia byť 

lešenia Telesafe dostatočne upevnené k 

stene 

• Lešenie Telesafe možno použiť len na 

vodorovných, rovných a pevných 

povrchoch 

• Lešenie Telesafe nemožno používať pri sile 

vetra prekračujúceho 8 m/s podľa NV č. 

365/2005 Sb. a ČSN 738101 

• Lešenie Telesafe nemožno používať počas 

búrky, snehu, ľadu, prílišného dažďa alebo 

bleskov 

• Nezdvíhajte ani nedržte lešenie Telesafe 

pomocou žeriavu 
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• Štandardné zostavy nepočítajú s použitím 

plachiet či reklamných billboardov. 

2.2. Dodatočné pokyny 
nevyhnutné pre 
používánie lešenia 
Telesafe 

• Pri práci s lešením Telesafe ste povinní 

používať osobné ochranné pracovné 

pomôcky podľa NV č. 362/2005 Zb. 

• Výstup na lešenie Telesafe je len vnútrom 

veže! Je zakázáné liezť po vonkajšej strane 

rámov, nestojte na 

stabilizátoroch/vzperách. 

• Nezvyšujte výšku pracovnej podlážky, na 

ktorej pracujete rebríkom, zdvihákom atď. 

(Obrázok 1)  

• Základné rozmery podláh nemožno v 

žiadnom prípade rozširovať.   

• Používanie zdvíhacích zariadení na lešení 

Telesafe nie je povolené. Môže to vážne 

ovplyvniť rovnováhu. (Obrázok 2) 

 
 

• Diely a nástroje na pracovnú podlahu 

lešenia Telesafe možno prenášať len ručne 

a to vnútrom veže. 

• Pokiaľ by malo byť lešenie Telesafe 

umiestnené na mäkkom povrchu, mali by 

byť pod kolieskami ochranné dosky alebo 

U-profily (Obrázok 3) 

• Zaťaženie proti vetru by sa malo vziať 

do úvahy v oblastiach, ktoré sú ovplyvnené 

vetrom, ako sú otvorené konštrukcie, rohy 

budov atd. Používanie lešenia by malo byť 

zastavené pri silách vetra, ktoré presahujú 

8m/s a nemalo by sa ani premiestňovať. 

Pokiaľ je to možné, lešenie Telesafe by 

malo byť pripevnené k stene 

a premiestňované môže byť len vtedy, keď 

sú vhodné poveternostné podmienky. 

(Obrázok 4) 

 
 

• Na vonkajšiu stranu lešenia Telesafe 

nesmú byť umiestnené ďaľšie pracovné 

plošiny a ďaľšie predmety 

• Lešenie Telesafe musí byť postavené tak, 

aby bolo vo vodorovnej polohe. Náklon 

lešenia nesmie presiahnúť 1%. Preto by vo 

výške 4 metrov nemal náklon presiahnúť 4 

cm 

• Nikdy neopúšťajte lešenie Telesafe bez 

toho, aby bolo zabezpečené proti vstupu 

neoprávneným osobám 

• Je zakázané kombinovať lešenia rôznych 

značiek/výrobcov, kombinácia môže 

predstavovať nebezpečenstvo, pretože pre 

také kombinovanie nie je vykonaný 

výpočet zaťaženia a vyváženia 

• Bezpečná prevádzka lešenia Telesafe musí 

byť vždy prioritou 

• Na lešení Telesafe musia vždy pracovať 

najmenej 2 ľudia (Obrázok 5) 

• Nepristupujte na pracovnú podlážku 

zvonku, ale zvnútra, kde je priestor pre 

prístup na pracovnú podlážku (Obrázok 6) 

• Výšku lešenia Telesafe možno nastaviť 

pomocou dvoch osôb, ktoré súčasne 

obsluhujú lanový systém (Obrázok 7) 
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2.3. Nastavenie výšky 
lešenia Telesafe 

1. Vytiahnutie lešenia 
a) Zatiahnite lano dole, pokiaľ západkový 

systém nepreskočí ďaľšiu priečku 

(Obrázok A) 

b) Keď horná západka prejde ďaľšou 

priečkou, pomaly spustite lanový 

systém (Obrázok B) 

c) Opakujte postup, pokiaľ nedosiahnete 

požadovanú výšku. 

 

2. Zníženie lešenia 
a) Zatiahnite lano dole, pokiaľ sa 

západkový systém nezdvihne od 

priečky (C). Zastavte, akonáhle sa 

západkový systém zdvihne od priečky 

(D).  

b) Spustie lešenie súčasne z oboch strán 

(E). Akonáhle dosiahnete požadovanú 

výšku (F), zastavte a potiahnite lano 

dole, kým sa západkový systém späť 

vykloní (G).  

c) Pomalým spúštaním lana umiestnite 

západku na požadovanú priečku (H).  

 
 

2.4. Podmienky pre 
použitie lešenia Telesafe 

Pri prvom alebo opätovnom použití už 
nainštalovaného lešenia Telesafe je 
potrebné zobrať do úvahy nasledujúce:  
• Produkt je vhodný pre použitie s lešeniami 

Telesafe  

• Lešenie Telesafe umožňuje bezpečnú 

prevádzku v bezprostrednej blízkosti 

miesta montáže 
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• Lešenie Telesafe možno stále bezpečne 

používať 

• Povrch je vodorovný, rovný a môže niesť 

potrebné množstvo nákladu 

• Faktory prostredia, ako sú otváracie dvere, 

automaticky používané slnečné clony, 

elektrické káble atď. nesmú spôsobiť 

nebezpečenstvo 

• Plocha nevyhnutná na montáž a 

používanie lešenia Telesafe musí byť bez 

bariér 

• Sú na pracovisku k dispozícii všetky 

požadované diely a osobné ochranné 

pracovné pomôcky podľa NV č. 362/2005 

Sb  

• Poškodené časti alebo iné než uvedené 

v tomto návode sa nesmú použiť 

• Lešenie Telesafe bolo zostavené v súlade 

s týmto návodom a konfiguračnou 

tabuľkou 

• Maximálna povolená výška nie je 

prekročená 

• Lešenie Telesafe je zmontované tak, aby 

dovnútra bolo možné vliezť 

• Kolieska sú správne umiestnené a 

zabrzdené 

• Rámy sú správne pripevnené 

• Vodorovné a diagonálne vzpery sú správne 

pripevnené a upevnené pomocou Q-Lock 

• Bočné podpery sú správne namontované 

• Lešenie Telesafe je vertikálne (kontrola 

pomocou vodováhy) 

• Lešenie Telesafe je vyvážené  

• Pracovné podlážky sú na správných 

miestach a sú zabezpečené bezpečnostnou 

západkou 

• Pracovné podlážky sú s odstupom 

najmenej 4 metrov 

• Všetky diely k lešeniu Telesafe a 

konfigurácie musia byť skontrolované pri 

každej inštalácii 

• Všetky zaisťovacie kolíky sú na svojom 

mieste na lešení a sú uzamknuté 

2.5. Kontrola, 
skladovanie a lešenie 
Telesafe 

• Časti lešenia Telesafe musia byť 

prepravované opatrne, aby nedošlo 

k poškodeniu 

• Skladované musí byť tak, aby k montáži 

veže boli k dispozícii len nepoškodené a 

originálne časti v správnom počte  

• Všetky časti musia byť skontrolované, že sú 

funkčné a nie sú znečistené 

• Nesmiete použiť poškodené alebo 

nevhodné súčasti 

• Poškodené časti je potrebné vrátiť 

výrobcovi na kontrolu 

• Lešenie Telesafe sa doporučuje každý rok 

skontrolovať odborníkom 

• Pokiaľ lešenie nepoužívate, malo by byť 

pripevnené na pevné miesto (napr. 

vonkajšia stena atď.) 

2.6. Demontáž lešenia 
Telesafe 

• Lešenie Telesafe by malo byť demontované 

podľa inštrukcií na montáž, ale v opačnom 

poradí. Pri demontáži pracovných 

podlážiek musia byť otvorené 

bezpečnostné západky (Obrázok 8) 

 

2.7. Premiestnenie 
lešenia Telesafe 

• Aby sa lešenie Telesafe pohybovalo, 

stabilizátory musia byť zdvihnuté 

maximálne 10 cm 

• Kolieska sa uvoľnia zdvihnutím brzdových 

pedálov (Obrázok 9) 
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• Pokiaľ sa lešenie Telesafe posúva, nesmú 

na ňom zostať žiadné osoby, náradie či 

materiály (Obrázok 10) 

 
• Pred posúvaním by mala byť vykonaná 

kontrola, či okolité vplyvy, napríklad 

otvárajúce se dvere, automatické slnečné 

clony, elektrické káble, prevádzka, 

okoloidúci a pod., nepredstavujú riziko vo 

chvíli, kedy je lešenie premiestňované 

• Lešenie Telesafe posúvajte len pozdĺž 

alebo priečne, cez vodorovný a dostatočne 

nosný povrch bez nerovností. 

• Tiež zabezpečte, aby sa lešenie počas 

posúvania nezačalo nakláňať 

• Hneď po premiestnení lešenia musia byť 

aktivované brzdy a to zošlapnutím 

brzdového pedálu 

2.8. Montáž a oprava 
náhradných dielov 

Náhradné diely poskytnuté firmou Hot-Fire 
s.r.o., musia byť umiestnené na správny 
produkt, a to rovnakým spôsobom ako 
nahradzované diely. Montáž (pripojenie) a 
oprava je vykonaná na vlastné 
nebezpečenstvo a na náklady zákazníka. 
Firma Hot-Fire s.r.o. nezodpovedá za škodu 
spôsobenú nesprávnou montážou a 
opravou. Firma Hot-Fire s.r.o. môže byť za 
poplatok privolaná na opravu Vášho 
produktu, alebo montáž. 

2.9. Záručné podmienky 

Tento výrobok firmy Hot-Fire s.r.o. bol 
navrhnutý, vyrobený a testovaný 
s najvyššou možnou starostlivosťou. Pokiaľ 
bude tento výrobok používáný v súlade 

s návodom a na príslušné účely, vzťahuje sa 
naň záruka za týchto podmienok:  
1. Firma Hot-Fire s.r.o. ručí za spoľahlivosť 

produktu a kvalitu materiálov použitých 

pre tento produkt. 

2. Akceptujeme všetky poškodenia, na ktoré 

sa vztahuje záruka, výmenou poškodenej 

časti, výmenou celého výrobku alebo 

poskytnutím častí k výmene. 

3. Poruchy, na ktoré se záruka nevzťahuje sú 

uvedené nižšie: 

a) Používanie produktu v rozpore 

s požadovaným využitím a návodom na 

jeho montáž a použitie.  

b) Bežné opotrebenie výrobku. 

c) Oprava či náhrada lešenia zákazníkom 

alebo treťou stranou (s výnimkou 

namontovania náhradných súčastí 

poskytnutých firmou Hot-Fire s.r.o., 

ako je uvedené v bode 2.8) 

4. Akékoľvek vady, nájdené po doručení 

výrobku,  nahláste ihneď firme Hot-Fire 

s.r.o. alebo distribútorovi. Pokiaľ nebudú 

vady ohlásené ihneď, záruka zaniká. 

K nároku na záruku sa musíte preukázať 

nákupným dokladom. 

5. Akékoľvek vady výrobku musia byť 

nahlásené firme Hot-Fire s.r.o. alebo 

distributorovi čo najskôr, najneskôr však 

do 7 dní po nájdení vady. 

6. a) Pokiaľ bude vznesený nárok podľa 

podmienok reklamácie, firma Hot-Fire 

s.r.o. má právo preskúmať výrobok vo 

výrobe. Zákazník musí pre tento účel 

výrobok poskytnúť. Pokiaľ bude počas 

skúmania výrobku zistené, že výrobok 

nebol používaný správne, bude cena 

prieskumu vyúčtovaná zákazníkovi. 

7. b) Pokiaľ bude zákazník požadovať, aby bol 

prieskum vykonaný nezávislou inštitúciou, 

hradí ho zákazník. 
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2.10. Pripojenie systému 
Q-Lock 

Vodorovné a priečne vzpery so systémom 
Q-Lock musia byť namontované do otvorov 
tak, aby kovový zámok smeroval dole a 
západka Q-Lock bola utiahnutá (Obrázok 
11). 

 

2.11. Zamykanie koliesok 

K zaisteniu koliesok musíte zošlapnúť 
brzdový pedál. Ak chcete otvoriť zámok 
kolieska, musíte zdvihnúť brzdový pedál 
nahor (Obrázok 12). 

 

2.12. Vysunutie 
vyvažovacích noh 

 
 
Pre lepšiu rovnováhu lešenia vytiahnite 
ramená na vyvažovacích nohách a otočte 

ich v smere hodinových ručičiek, aby ste 
zaistili nohy (Obrázok 13). 

 
 
Nezdvíhajte kolieska nad zem (Obrázok 
14). 

2.13. Kontrolný zoznam 

Pokiaľ sú zistené závady, nesmú byť 
dotknuté komponenty znovu použité. 
 
Pomôcky a bezpečnostné prvky 
• Kontroluja se, či sú k dispozícii všetky 

komponenty, nástroje a bezpečnostné 

prvky (lano atď.) pre montáž a prístup do 

pracovnej veže a tiež vhodné miesto 

použitia. 

Rebríky 
• Skontrolujte poškodenie a praskliny na 

nosných profiloch a priečkach. 

Vodorovné a diagonálne vzpery  
• Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu, 

prasklinám a či správne fungujú. 

• Skontrolujte, či systém Q-Lock nie je 

prasknutý alebo zdeformovaný. 

Pracovná podlážka 
• Skontrolujte, či nie je prasknutá, 

zdeformovaná a či fungujú bezpečnostné 

háky. Skontrolujte stav dreva a správnu 

funkciu poklopov. 

Okopová ohrádka pracovnej podlážky 
• Skontrolujte stav dreva a či nie je 

prasknutá. 

Vyvažovacie nohy 
• Skontrolujte, či koliesko a brzda správne 

fungujú. Skontrolujte, či je každá vysúvacia 

noha ľahko nastaviteľná. 
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2.14. Tabuľka konfigurácie hliníkového lešenia Telesafe XL 

 

 

    S004XL S005XL S006XL S007XL S008XL 

Výška pracovnej podlážky(m)   2,75 3,83 4,42 5,23 6,05 

Pracovná výška (m)   4,55 5,63 6,22 7,03 7,85 

6
0

x1
5

5 
cm

 

Popis 
Kód 

položk. 
Hmot- 
nosť Kusy 

8priečkový vysúvací rebrík S004XLMTK 12,5 2 - - - - 

10priečkový vysúvací rebrík S005XLMTK 15 - 2 - - - 

11priečkový vysúvací rebrík S006XLMTK 15,7 - - 2 - - 

13priečkový vysúvací rebrík S007XLMTK 19,4 - - - 2 - 

15priečkový vysúvací rebrík S008XLMTK 21 - - - - 2 

Uzamykateľné kolieska a vyvažovacia noha 
1220mm 

DA040506XL 14 2 2 2 - - 

Uzamykateľné kolieska a vyvažovacia noha 
1480mm 

DA07XL 14,5 - - - 2 - 

Uzamykateľné kolieska a vyvažovacia noha 
1540mm DA08XL 15 - - - - 2 

Spojovací profil 1900 mm 75251900SOM 1,4 2 2 2 2 - 

Spojovací profil 1950 mm 75251950SOM 1,4 - - - - 2 

Pracovná podlážka 60 cm PLT155x60 15 1 1 1 2 2 

Okopová ohrádka prac. podlážky TEK45678XL 9 1 1 1 1 1 

Skrutka s plastovou hlavou AKS000000003 0-2 8 8 8 16 16 

Horizontálna vzpera 1710 mm Q171075-100 1,5 6 8 8 8 8 

Diagonálna vzpera 2050 mm Q205075-100 1,8 2 2 2 2 2 

Diagonálna vzpera 2480 mm Q248075-100 2,1 2 2 2 2 - 

Diagonálna vzpera 2500 mm Q2500100 2,1 - - - - 4 

Stabilizačná vzpera 1860 mm DBR110001860 1,3 - - - 4 4 

Priečkový profil DA45678B 0,9 1 1 1 1 1 

Celková váha   99,1 107,1 107,6 138,7 153,1 

 

Popis Kód položky Rozmery 

8priečkový vysúvací rebrík S004XLMTK 130 x 2300 x 750 

10priečkový vysúvací rebrík S005XLMTK 130 x 2800 x 750 

11priečkový vysúvací rebrík S006XLMTK 130 x 3100 x 750 

13priečkový vysúvací rebrík S007XLMTK 130 x 3650 x 750 

15priečkový vysúvací rebrík S008XLMTK 170 x 4200 x 750 

Uzamykateľné kolieska a vyvažovacia noha 
1220mm 

DA040506XL 300 x 1220 x 460 

Uzamykateľné kolieska a vyvažovacia noha 
1480mm DA07XL 300 x 1480 x 460 

Uzamykateľné kolieska a vyvažovacia noha 
1540mm 

DA08XL 300 x 1540 x 460 

Spojovací profil 1900 mm 75251900SOM 75 x 25 x 1900 

Spojovací profil 1950 mm 75251950SOM 75 x 25 x 1950 

Pracovná podlážka 60 cm PLT155x60 1750 x 100 x 600 

Okopová ohrádka prac. podlážky TEK45678XL 2200 x 200 x 50 

Skrutka s plastovou hlavou AKS000000003 65 x 65 x 65 

Horizontálna vzpera 1710 mm Q171075-100 1730 x 100 x 60 

Diagonálna vzpera 2050 mm Q205075-100 2070 x 100 x 60 

Diagonálna vzpera 2480 mm Q248075-100 2500 x 100 x 60 

Diagonálna vzpera 2500 mm Q2500100 2530 x 110 x 70 

Stabilizačná vzpera 1860 mm DBR110001860 1860 x 150 x 30 

Priečkový profil DA45678B 105 x 90 x 340 
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2.15. Diely hliníkového lešenia Telesafe XL 
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2.16. Štítky na hliníkovom lešení Telesafe XL 
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3. Spôsob montáže hliníkového lešenia 
Telesafe XL 

3.1. Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe S004 XL 

(Obrázok 1) Vložte 2 spojovacie profily do vyvažovacích nôh s kolieskami. Zaskrutkujte skrutky 
s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek), pokiaľ nie sú celkom dotiahnuté. Vysuňte 
ramená z vyvažovacích nôh a pritiahnite k zemi (kolieska sa nesmú dostať nad zem). (Obrázok 
2) Nasaďte hliníkové rebríky do podvozku tak, aby užšie strany boli naproti sebe. 

 
 
(Obrázok 3) Zaskrutkujte skrutky s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek). Upevnite 
a zaistite dlhé vzpery (2x248cm) so systémom Q-Lock na druhú a ôsmu vonkajšiu priečku 
(Obrázok 4). Umiestnite pracovnú podlážku na červenú priečku. 
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(Obrázok 5) Upevnite a zaistite vzpery (2x205cm) pomocou systému Q-Lock do užších strán 
rebríkov a to do prvej a piatej priečky. (Obrázok 6) Upevnite a zaistite vodorovne vzpery 
(6x171cm) so systémom Q-Lock do užších strán rebríkov (do šiestej, siedmej a ôsmej priečky). 

 
(Obrázok 7) Umiestnite okopovú ohrádku pracovnej podlážky. 
(Obrázok 8) Lešenie je pripravené na použitie.  
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3.2. Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe S005 XL 

(Obrázok 1) Vložte 2 spojovacie profily do vyvažovacích nôh s kolieskami. Zaskrutkujte skrutky 
s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek), pokiaľ nie sú celkom dotiahnuté. Vysuňte 
ramená z vyvažovacích nôh a pritiahnite k zemi (kolieska sa nesmú dostať nad zem). (Obrázok 
2) Nasaďte hliníkové rebríky do podvozku tak, aby užšie strany boli naproti sebe. 
 

 
(Obrázok 3) Zaskrutkujte skrutky s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek). Upevnite 
a zaistite dlhé vzpery (2x248cm) so systémom Q-Lock na druhú a ôsmu vonkajšiu priečku. 
(Obrázok 4) Umiestnite pracovnú podlážku na červenú priečku. 
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(Obrázok 5) Upevnite a zaistite vzpery (2x205cm) pomocou systému Q-Lock do užších strán 
rebríkov, a to do tretej a siedmej priečky. (Obrázok 6) Upevnite a zaistite vodorovne vzpery 
(2x171cm) so systémom Q-Lock do užších strán rebríkov (do prvej priečky). (Obrázok 7) 
Upevnite a zaistite vodorovne vzpery (6x171) so systémom Q-Lock do užších strán rebríkov 
(do ôsmej, deviatej a desiatej priečky). 
(Obrázok 8) Umiestnite okopovú ohrádku pracovnej podlážky. 
(Obrázok 9) Lešenie je pripravené na použitie. 
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3.3. Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe S006 XL 

(Obrázok 1) Vložte 2 spojovacie profily do vyvažovacích nôh s kolieskami. Zaskrutkujte skrutky 
s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek), pokiaľ nie sú celkom dotiahnuté. Vysuňte 
ramená z vyvažovacích nôh a pritiahnite k zemi (kolieska sa nesmú dostať nad zem). (Obrázok 
2) Nasaďte hliníkové rebríky do podvozku tak, aby užšie strany boli naproti sebe. 

 
(Obrázok 3) Zaskrutkujte skrutky s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek). Upevnite 
a zaistite dlhé vzpery (2x248cm) so systémom Q-Lock na druhú a ôsmu vonkajšiu priečku. 
(Obrázok 4) Umiestnite pracovnú podlážku na červenú priečku. 
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(Obrázok 5) Upevnite a zaistite vzpery (2x205cm) pomocou systému Q-Lock do užších strán 
rebríkov, a to do tretej a siedmej priečky. (Obrázok 6) Upevnite a zaistite vodorovne vzpery 
(2x171cm) so systémem Q-Lock do užších strán rebríkov (do prvej priečky). (Obrázok 7) 
Upevnite a zaistite vodorovne vzpery (6x171) so systémom Q-Lock do užších strán rebríkov 
(do deviatej, desiatej a jedenástej priečky). 
(Obrázok 8) Umiestnite okopovú ohrádku pracovnej podlážky. 
(Obrázok 9) Lešenie je pripravené na použitie. 
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3.4. Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe S007 XL 

(Obrázok 1) Vložte 2 spojovacie profily do vyvažovacích nôh s kolieskami. Zaskrutkujte skrutky 
s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek), pokiaľ nie sú celkom dotiahnuté. Vysuňte 
ramená z vyvažovacích nôh a pritiahnite k zemi (kolieska se nesmú dostať nad zem). (Obrázok 
2) Nasaďte hliníkové rebríky do podvozku tak, aby užšie strany boli naproti sebe. 

 
(Obrázok 3) Zaskrutkujte skrutky s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek). Upevnite 
a zaistite dlhé vzpery (2x248cm) so systémom Q-Lock na štvrtú a desiatu vonkajšiu priečku. 
(Obrázok 4) Umiestnite pracovnú podlážku na červenú priečku. 
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(Obrázok 5) Upevnite a zaistite diagonálne vzpery na oboch stranách (2x205cm) pomocou 
systému Q-Lock do užších strán rebríkov a to do šiestej a desiatej priečky.                               
(Obrázok 6) Umiestnite druhú plošinu na červenú priečku. (Obrázok 7) Upevnite a zaistite 
vodorovne vzpery (2x171cm) so systémom Q-Lock do užších strán rebríkov (do tretej priečky).        
(Obrázok 8) Upevnite a zaistite vodorovne vzpery (6x171) so systémom Q-Lock do užších strán 
rebríkov (do jedenástej, dvanástej a trinástej priečky). (Obrázok 9) Upevnite štyři kusy 
stabilizačných vzpier (186 cm) zo základne do rebríka. Umiestnite okopovú ohrádku pracovnej 
podlážky. (Obrázek 10) Lešenie je pripravené na použitie. 
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3.5. Spôsob montáže hliníkového lešenia Telesafe S008 XL 

(Obrázok 1) Vložte 2 spojovacie profily do vyvažovacích nôh s kolieskami. Zaskrutkujte skrutky 
s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek), pokiaľ nie sú celkom dotiahnuté. Vysuňte 
ramená z vyvažovacích nôh a pritiahnite k zemi (kolieska se nesmú dostať nad zem). (Obrázok 
2) Nasaďte hliníkové rebríky do podvozku tak, aby užšie strany boli naproti sebe. 

 
(Obrázok 3) Zaskrutkujte skrutky s plastovou hlavou (v smere hodinových ručičiek). Upevnite 
a zaistite dlhé vzpery (4x250cm) so systémom Q-Lock na druhú a ôsmu vonkajšiu priečku a na 
deviatu a pätnástu vonkajšiu priečku. (Obrázok 4) Prvú pracovnú podlážku umiestnite na 
tretiu priečku. 
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(Obrázok 5) Upevnite a zaistite diagonálne vzpery na oboch stranách (2x205cm) pomocou 
systému Q-Lock do užších strán rebríkov a to do ôsmej a dvanástej priečky. (Obrázok 6) 
Umiestnite druhú plošinu na červenú priečku. (Obrázok 7) Upevnite a zaistite vodorovne 
vzpery (8x171) so systémom Q-Lock do užších strán rebríkov (do štvrtej, piatej a šiestej priečky 
a trinástej, štrnástej a pätnástej priečky).  

 
 
(Obrázok 8) Upevnite štyri kusy stabilizačných vzpier (186 cm) 
zo základne do rebríka. (Obrázok 9) Umiestnite okopovú 
ohrádku pracovnej podlážky na hornú pracovnú podlážku. 
(Obrázok 10) Lešenie je pripravené na použitie. 
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4.    3D obrázky hliníkového lešenia Telesafe XL 
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Miesto pre poznámky
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