
 
 

BETJENINGSVEJLEDNING 
 

TRAPPER FRA FIRMAET ATRIUM (MINI PLUS, DIXI, NOVO) 
 
 

ANVENDELSESOMRÅDE 
 
Produktet er et sæt elementer, som er tæt koblet sammen efter retningslinierne i den vedlagte 
monteringsvejledning (i tilfælde af, at monteringsvejledningen mangler elller bliver tabt, kan den hentes fra 
websiden:  
MINI PLUS - http://atriumpoland.blogspot.com/2014/07/atrium-mini-plus.html 
DIXI – http://atriumpoland.blogspot.com/2014/07/atrium-dixi.html 
NOVO - http://atriumpoland.blogspot.com/2014/08/atrium-novo.html) 
 
Hele sætet danner en fuldstændig og komplet konstruktion, som udelukkende er beregnet til anvendelse som 
indendørs trapper i boligbyggeriet (kategori A i henhold til EN 1990:2002),  
undtagen offentlige faciliteter. Som en fuldstændig og komplet konstruktion forstås i denne forstand,  
at trappernes elementer og enkelte dele skal monteres nøjagtigt på den måde, som er anført i 
monteringsvejledningen, dvs. at den ikke må modificeres, samles ved hjælp af ikke dertil egnede bolte, skruer eller 
med anvendelse af færre bolte/skruer end anbefalet. Trapperne kan anvendes ved lufttemperaturer fra +5° til +30° 
C og en luftfugtighed fra 30% til 70%. Valg af trappemodel afhænger af lokalets dimensioner, der bliver fastsat i et 
byggeprojekt. Byggeprojektet skal godkendes af  
et relevant tilsynsorgan. Trapperne bør ikke anvendes, medmindre ovenstående krav bliver overholdt. 
 

TRÆTRIN - FORMÅL 
Trinnene er lavet af træ og er designet til montering på et metalskelet fra firmaet ATRIUM. 
Træelementerne(trinnene) er lakeret.  
Affarvninger, nuanceforskelle og knaster er træets naturlige kendetegn, som derfor ikke berettiger el. giver 
anledning til reklamation. 
Trætrinnenes faktiske nuance kan være ubetydeligt forskellig fra træprøver og produkter i 
udstillingskasser (på udstillingsstativer) –  som skyldes de fysisk-kemiske processer, der foregår i træets 
struktur over tid og dermed ikke anses som en fejl ved produktet. 
 

ANVENDELSESBETINGELSER 
Det påhviler køberen - brugeren at anvende trapperne i henhold til formålet samt at montere og bruge trapperne på 
en hensigtsmæssig måde.   
 

BRUGSSIKKERHED 
Opmærksomheden henledes til, at der i begyndelsen af anvendelsesperionden bør undgås voldsomme 
temperatursvingninger i lokalet. 
Trapperne må først bruges efter at alle elementer bliver fuldstændigt monteret og alle forbindelser, skruer, mv., 
bliver sikkert fastgjort og spændt. For brugernes - og især for børnenes - sikkerheds skyld opfordrer vi stærkt til, at 
børnene gøres bekendt med generelle sikkerhedsregler for så vidt angår brugen af trapperne! Trapperne muliggør 
bevægelse i et lodret plan og er ikke et legested! Man bør ikke bruge trapperne uden at holde ved gelænderet. Det 
er ikke tilladt at læne sig frem over gelænderet, løbe op eller ned ad trapperne, glide ned af gelænderet, klatre op 
eller udføre øvrige handlinger, som er i strid med trappernes oprindelige formål. Børn på under 13 år samt kæledyr 
bør bruge trapperne med hjælp fra og under opsyn af voksne. Personer med balanceforstyrrelser skal ledsages af 
andre personer, som ikke lider af førnævnte forsryrrelser. Trapperne er blevet undersøgt af ITB (Statens 
Byggeforskningsinstitut) i Polen i henhold til kravene i ETAG008. 
 
 
 
 
 
 



 
VEDLIGEHOLDELSE AF KONSTRUKTIONENS OG GELÆNDERETS METALDELE 
 
Metaldelene bør rengøres med en fugtig klud tilsat et mildt rengøringsmiddel. Det er ikke tilladt at bruge aggressive 
kemiske midler eller abrasive stoffer. Delene bør ikke skylles med eller dyppes i vand.  
Al direkte kontakt med vand bør undgås. Træ- og metaldele kan blive ubetydeligt mørkere over tid( pga. 
patinering), som ikke anses som en fejl ved produktet. 
Det anbefales, at man periodisk, i takt med brugen af trapperne, kontrollerer tilspænding af 
forbindelseselementerne og fjerner eventuelle slør. 
Konstruktionen består af sammenkoblede moduler, som under arbejde ubetydeligt bøjes og dermed kan 
give visse lyde lige som alle stålkonstruktioner. Denne lydeffekt udgør ingen fare for brugerne (hvis 
bøjningen er ubetydelig – dvs. på et par milimeter), anses ikke som en fejl og kendetegner alle 
konstruktioner af den type. 
 

VEDLIGEHOLDELSE AF TRÆTRIN 
Trinnene bør udelukkende rengøres med en tør, blød klud. Det er ikke tilladt at bruge kemiske midler eller abrasive 
stoffer. Det er ikke tilladt at bruge glansgivende stoffer eller præparater, som øger trinoverfladens glathed. Ved en 
almindelig brugsslitage af de lakerede overflader kan der påføres  
1 eller 2 lag overfladelak, der egner sig til træ (der udføres en mellemslibning med sandpapir i kornstørrelse 180 ). 
 

MONTERINGSBETINGELSER 
Montering skal foregå efter retningslinierne i monteringsvejledningen med samtidig overholdelse af de alment 
gældende bestemmelser på arbejdsmiljøområdet. Trapperne skal udelukkende monteres med anvendelse af de 
forbindelseselementer, som bliver leveret af fabrikanten, undtagen de elementer, der fastgør trappernes 
konstruktion til underlaget, væggene og lofterne (fastgørelsesankre). Det påhviler køberen at vælge og anskaffe 
passende forankringselementer, som firmaet ATRIUM ikke inkluderer i sine sæt under hensyntagen til 
mangfoldigheden af underlagene, hvorpå trapperne kan monteres. 
Trapperne skal udelukkende monteres med anvendelse af de værktøjer, som er anført  
i monteringsvejledningen. Trappernes konstruktion skal fastgøres til underlaget samt bygningens konstruktionsdele 
(lofter, bærende vægge, mv.), således at der sikres en fast og stabil forbindelse.  
Det er strengt forbudt at modificere trapperne, montere trapperne ukorrekt eller på et ikke ordentligt forberedt 
underlag (især på underlaget, hvor der mangler bæreevne). 
Inden man påbegynder montering af trinnene skal disse opbevares i 7 dage i det samme lokale, hvor montering 
skal finde sted. Formålet med dettte er at garantere træets tilpasning til temperatur- og fugtforholdene i miljøet, 
hvori det skal arbejde. 
 

OPBEVARINGSBETINGELSER 
Sættet kan opbevares ved temperaturer fra +5° til + 20°C og en luftfugtighed i luftintervallet 30-70%. 
Opbevaringsstedet bør ikke befinde sig i nærheden af varmekilder, dvs. radiatorer, ovne, pejse, kedler, mv. 
 
 
Til Rette Vedkommende! 
 
Vi vil gerne takke Dem for Deres køb af vores produkt og gratulere Dem med det gode valg. 
Inden produktet tages i brug, beder vi venligst om, at alle de monteringsprocedurer og driftsvilkår, der omfattende 
er beskrevet i Monteringsvejledningen samt Betjeningsvejledningen, læses nøje igennem. 
Måtte der være nogen som helst problemer, opfordrer vi til at tage kontakt til os. Vores højt specialiserede 
medarbejdere står til Deres rådighed og vil gerne yde Dem al nødvendig hjælp for så vidt angår garantirettigheder 
samt yde Dem råd og vejledning både af teknisk karakter og vedrørende selve brugen. Evt. spørgsmål bedes 
venligst rettet via e-mail til: atrium@atriumsystem.eu. 
 

 
 
 
 
 



 
 

GARANTI 
 
1/ Firmaet ATRIUM garanterer korrekt funktion af de produkt, hvorpå nærværende garanti er stillet, forudsat, at 
produktet bliver brugt i henhold til dets oprindelige formål samt de tekniske og driftsmæssige betingelser, som er 
omhandlet i Betjeningsvejledningen og Monteringsvejledningen. 
 
 
2/ Garantikortet er gyldigt, såfremt det blev udfærdiget på en original blanket. Garantien bliver kun respekteret og 
er kun gyldig mod forevisning af en købskvittering, som indeholder følgende oplysninger; produktets navn og 
model, nummeret på garantikortet, salgsdato, stempel, sælgerens og køberens underskrifter; samt indlevering af 
billeder af det produkt, der ønskes returneret/ombyttet (hvorpå den konstaterede fejl er vist). I tilfælde af, at den 
konstaterede fejl vedrører trætrinnene, bedes træleverandørens symbol angives. Symbollet findes: 
- i tilfælde af trappen af type MINI PLUS, DIXI – på trinnets bagerste del, ved udskæringen 
- i tilfælde af trappen af type NOVO – i nærheden af åbningen i trinnet. 
Alle eventuelle sletninger eller tilføjelser i købsdokumentet medfører bortfald af garantien. 
3/ Firmaet ATRIUM yder 24 måneders garanti regnet fra købsdatoen. 
4/ Reklamationer behandles normalt i løbet af 14 arbejdsdage fra datoen, hvorpå de bliver indgivet på skrift (med 
en vedhæftet fotodokumentation, hvori den konstaterede fejl er vist). 
5/ Efter at firmaet ATRIUM anser reklamationen for begrundet, vil fabrikanten træffe - inden for garantien - en 
beslutning om, hvorvidt prisen på det fejlbehæftede produkt skal sænkes eller hvorvidt produktet delvist eller helt 
skal byttes om. Det er garanten, der bestemmer hvordan garantiprocedurer bliver gennemført. 
Firmaet ATRIUM frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser ved gennemførelse af 
reklamationsprocedurer, som den reklamerende kunde selv er skyld i, især i tilfælde af, at den reklamerende kunde 
mangler at indlevere den fornødne fotodokumentation, hvori den konstaterede fejl er vist, hvilket gør produktets 
ombytning umulig. 
6/ Det reklamerede produkt bør afleveres til den butik, hvori det blev købt, med en vedhæftet købskvittering. 
Produktet bør afleveres i den originale emballage eller anden emballage, som garanterer, at det er tilstrækkeligt 
sikret. Mangler der den originale emballage eller er den anvendte emballage uhensigtsmæssig, bærer den 
reklamerende kunde selv risikoen for eventuelle transportskader. 
7/ Garantien omfatter udelukkende de skader og fejl, som er opstået af årsager, der ligger i selve produktet. 
Garantien omfatter ikke de skader, som er opstået som følge af visse eksterne forhold, som f.eks. mekaniske 
skader, skader forårsaget af atmosfæriske fænomener, forurering, oversvømmelser, skader, der skyldes 
anvendelse af uhensigtsmæssige hjælpematerialer eller manglende overholdelse af de monterings- og 
driftsbetingelser, der er omhandlet i både Monteringsvejledningen og Betjeningsvejledningen. 
 
FABRIKANTEN FRASIGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER,  
DER SKYLDES: 
- Opbevaring og montering af trapperne i et lokale, hvori det gældende temperatur- og fugtighedskrav ikke er 
opfyldt (se punkt : „ANVENDELSESOMRÅDE”) eller i nærheden af varmekilder. 
- Rengøring med rigeligt vand samt kemisk aktive stoffer og abrasive stoffer. 
- Mekaniske skader, dvs. buler, ridser, stødmærker og revner 
- Rengøring med børster eller andre værktøjer, som kan beskadige overfladen.  
- Uhensigtsmæssig brug (brug af fodtøj, der forårsager slitage og ridser) 
 
8/ Garantien omfatter ikke alle de indgreb, der indgår i almindelig driftsbetjening, såsom montering, rengøring og 
vedligeholdelse. 
9/ Køberen taber alle de rettigheder, der fremgår af garantien, såfremt der konstateres, at der blev foretaget nogen 
uautoriserede modificeringer, konstruktionsændringer eller ukorrekt montering. Garantien kan vise sig ugyldig i et 
tilfælde af, at produktet bruges til industriformål eller i strid med dets oprindelige formål. 
10/ En eventuel reklamation pga. en synlig fejl eller mangel vil udelukkende behandles forudsat, at det 
konstaterede forhold bliver meldt inden montering finder sted og køberen samtidig undlader at foretage nogen 
som helst monteringsarbejder. 


