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Tak fordi du købte en jagtstige fra Dangate.  

Følg denne samleinstruktion nøje for at undgå uheld! 

 

Samlingsinstruktion af Dangate Jagtstige HS-25 

Indhold 

Item Number Description Quantity 

1 Midter stige del 1 

2 Øvre stige del 2 

3 Sæde sektion 1 

4 Ryg og skydestøtte 1 

5 Træ støtte 1 

6 Støtte sektion 2 

7 Skruer  

   

01       02      03                           

04      05     06 
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Advarsel:  

Opstilling og brug af jagtstigen må kun foretages af personer, som er fortrolig 

med opstilling denne. 

Vær omhyggelig med samling af stigen! 

Efterse løbende stigen for slidtage og kravl aldrig op i stigen, hvis der er tegn 

på slidtage eller andre defekter. 

Vær sikker på at underlaget som stigen stilles på er tilstrækkeligt stabilt, så 

stigen ikke vælter. 

Brugeren skal inden brug af jagtstigen sikre, at stigen er i sikker stand. 

Den maksimalt tilladte belastning er 125 kg og dette må ikke overskrides. 

Vær sikker på at stigen ikke er i berøring med strømførende tråde. 

Husk at følge loven ved for brug af jagtstige. Se i øvrigt mere hos Danmarks 

Jægerforbund. 

Lad ikke børn lege i stigen. 

 

Samle instruktion 

                     

Trin 1: Fastgør rygstøtte / skydestøtte (4#) støtte stænger(6#) til sæde sektion (3#) 
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Trin 2: Fastgør træstøttet (5#) på den midterste stige sektion (1#) 

 

 

 

 

      

Trin 5: Placér den samlede stige mod et egnet træ på den placering, du ønsker. Træ 

støttet (5#) skal placeres ind mod træet. Undlades dette vil der være risiko for, at 

stigen kollapser. Vær sikker på at underlaget er egnet til at stille stigen på, så stigen 

ikke synker. Stigen skal fastgøres omkring træet med et reb eller båndstrammer ved 

beslaget på sædesektionen. 

 

 

Trin 3: Fastgør de 2 øvrige stige sektioner (2#) henholdsvis den øvre og nedre på den 

the midterste stige sektion (1#) 

Trin 4: Saml stigesektionen til sædesektionen med rygstøttet og skydestøttet monteret 
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OBS ! 

Stigen er lavet i stål, som vil være udsat korrosion. Stigen kan med fordel beskyttes yderligere ved 

at sprøjte undervognbehandlings middel ned i rørene.  

 

Tilbehør: (købes separate) 

Gevær holder                   

Camouflage net til jagtstige  

Sidde pude               
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