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Stedox® Support käyttöohje 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiakaspalvelu  
dennis@stedox.com 

Dennis Sundström: +358 (0)44206 3020 

  

Lue tämä käyttöohje aina ennen Stedox® 
Supportin käyttöä ja asennusta! 
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 Stedox® 
 

Stedox® on suomalainen yritys, joka 
kehittää ja myy rakennusalan tuotteita. 
Stedox® Supportia (myöhemmin 
”asennustuki”) käytetään 
esivalmistettujen seinäelementtien ja 
betoni- ja puupylväiden asennuksessa 
kohdistamiseen ja säätämiseen. 

 Yleistä 
 

Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa ja 
ohjeita Stedox® Supportin turvallisesta 
asennuksesta ja käytöstä. Siksi on 
tärkeää, että käyttöohje luetaan aina 
ennen asennustuen käyttöä. 
Käyttöohjeen tulee olla aina saatavilla 
työmaalla. Stedox®-tuotteet on 
suunniteltu ammattikäyttöön osaavalle ja 
koulutetulle henkilöstölle. 

 Turvallisuus- ja 
käyttöohjeita 

 
3.1 Symbolit 
Tätä symbolia käytetään käyttöohjeessa 
korostamaan turvallisuuden kannalta 
tärkeitä asioita: 

Noudata aina turvallisuusohjeita, 
jotta vältytään henkilö- ja 
materiaalivahingoilta. 

 

3.2 Riskien arviointi 
 

Urakoitsijana sinun on tehtävä 
riskikartoitus, jossa käsitellään työhön 
liittyviä erityisiä riskejä. Työskentele koko 
ajan riskikartoituksen yhteydessä 
annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

 

3.3 Asennusohjeet 
 

Urakoitsijana olet vastuussa 
asennustukien asennuksen ja käytön 
dokumentoinnista. Sopiva dokumentaatio 
on tämä käyttöohje sekä työn 
edellyttämät lisäpiirustukset ja ohjeet. 

 
3.4 Käyttö 

 

Asennustuet ovat tarkoitettu 
ammattikäyttöön. Niitä saa käyttää vain 
ammattitaitoinen henkilöstö pätevän 
valvonnan alaisena. Käyttö-ohje on 
nähtävä osana laitetta. Lisäosat tai 
vastaavat poikkeamat ovat mahdollinen 
riski. Tällaisia poikkeamia tulee aina 
käyttää erikseen. Tämä siitäkin 
huolimatta, että te olette urakoitsijana 
vastuussa suunnittelun täydentävistä 
osista. 
 
3.5 Tiedottaminen työpaikalla 

 

Urakoitsijana varmista, että käyttöohje on 
saatavilla työmaalla. Henkilökuntaa tulee 
tiedottaa käyttöohjeen sisällöstä ja sen 
säilytyspaikasta ennen asennuksen 
aloittamista ja tuotteen käyttöönottoa. 

 

3.6 Kuvitukset  
 

Käyttöohjeiden kuvat osoittavat osia 
rakenteesta kokoonpanon aikana eivätkä 
ne aina ole täydellisiä työturvallisuuden 
kannalta. Sinun on aina käytettävä 
mukana olevia turvatoimintoja, vaikka 
niitä ei ole esitetty kuvissa. 
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3.7 Tuotteen tarkistaminen  
 

Tarkista tuotteen toimivuus ennen 
jokaista käyttökertaa. Stedox® Supportia 
ei saa muokata millään lailla, eikä 
vahingoittunutta asennustukea saa 
käyttää. 

 
3.8 Varaosat ja huolto 

 

Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. 
Stedox® Supportia saa huoltaa ja korjata 
ainoastaan valmistaja tai valtuutettu 
huoltoliike. 

 

3.9 Muiden tuotteiden käyttö 
 

Toisten valmistajien tuotteiden käyttö 
samanaikaisesti aiheuttaa aina 
tietynlaisen riskin. Riskin arviointi on 
tehtävä joka yksittäistilanteessa erikseen. 
Tilanne voi vaatia useita eri käyttöohjeita 
laitteiden kokoamiseen.  

 
3.10 Yleistä  

 
Stedox® pidättää kaikki oikeudet tehdä 
teknisiä muutoksia. Jotta työ voitaisiin 
tehdä turvallisesti, noudata kaikkia 
voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja 
muita turvallisuusohjeita. Urakoitsijana 
varmista, että rakennus ja runko ovat 
vakaat koko rakennusvaiheen ajan. Tähän 
kuuluu myös asennustuen asennus, 
purkaminen ja käsittely. Koko rakennus 
on tarkastettava asennustuen asennuksen 
ja purkamisen jälkeen.
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 Tekniset tiedot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Min pituus: 3000 mm 
 Max pituus: 5000 mm 
 Paino: 16 kg 

 
 Stedox® Supportin suurin sallittu kuormitus käytettäessä 45° kulmassa on 365 kg. 

 
Asennustuki täytyy aina asentaa mahdollisimman korkealle seinää vasten. Suurin sallittu 
kuormitus (365 kg) koskee ainoastaan käytettäessä 45° kulmassa.
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 Huomioitavaa 
 

Kun kierretanko on täysin uloskierrettynä, 
on lisäjatke tehtävä lukkotappia siirtämällä. 
Ennen kuin tukea voi käyttää, molempien 
kierretankojen on oltava yhtä paljon 
ulosruuvattuna, niin että tuen 
maksimipituutta voidaan hyödyntää ilman 
vaurioita. Molempia kierretankoja voidaan 
jatkaa enintään 160 mm. 

Älä koskaan siirrä lukko-tappia 
ilman että seinä ensin tuetaan 
nosturilla. 

 

 Huolto 
 

Pidä tuote hyvässä kunnossa pesemällä ja 
rasvaamalla kierteet joka käyttökerran 
jälkeen. 

 
Älä koskaan vaihda osia 
Stedox® Supportiin ilman 
että olet ensin yhteydessä 
asiakaspalveluun! Kaikki 
osat ovat valmistettu juuri 
Stedox® Supportia varten ja 
mikäli jokin osa on 
vaihdettava, ota 
asiakaspalveluun yhteyttä. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Vahingon sattuessa 
Vahingon sattuessa Stedox® Supportia 
käytettäessä, tee seuraavat 
toimenpiteet tässä järjestyksessä: 

- Estä henkilövahingot 

- Estä aineelliset vahingot 

- Ilmoita työmaan vastuuhenkilölle 

 


