Víceúčelový hliníkový žebřík M4x3 s deskou ML-103A

EN 131
MAX. ZATÍŽENÍ: 150KG

ČTĚTE POZORNĚ
1. Prověřte, zda všechny příčky žebříku jsou umístěny a zamčeny na správném
místě.
2. Nikdy nelezte na rozbitý žebřík.
3. Žebřík udržujte čistý. Zabraňte přístupu olejů, vody, sněhu, bláta, barev či jiných
kluzkých materiálů. Mějte očistěnou, pokud možno koženou obuv.
4. Nepoužívejte žebřík, který byl vystaven účinkům ohně, chemikálií či byl jinak
poškozen.
5. Žebřík umístěte na pevném, neklouzavém povrchu a zabezpečte základnu
žebříku. Nikdy žebřík nepodkládejte krabicemi, boxy či jinými nestabilními předměty
pro prodloužení žebříku.
6. Jest-li to možné, zabezpečte stabilitu žebříku jinou osobou.

SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ
1. Umístěte správně palce při složení žebříku.
2. Ruce a prsty musí být pod spojením, které se přenastavuje.
3. Nedávejte jakékoliv části těla mezi příčky nebo spojení nad již složenou příčku.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ
1. Při manipulaci s žebříkem se vyvarujte užívání alkoholických nápojů, léků či
jiných psychotropních látek.
2. Zabraňte přístupu dětí k žebříku.
3. Před použitím zkontrolujte pevnost spojení, základnu i vršek žebříku.
4. Při lezení sledujte žebřík a lezte na středu žebříku.
5. Nestůjte dál než 3 příčky od konce žebříku. Nikdy nelezte přes vršek žebříku.
6. Nepoužívejte žebřík za větrného počasí.
7. Žebřík nepoužívejte jako plošinu, prkno nebo zdvihadlo. Nikdy nepoužívejte žebřík
jako lešení, nepřetěžujte jej. Žebřík je určen pouze pro 1 osobu.
8. Žebřík používejte tam, kde zrovna pracujete. Nestrkejte a neposunujte zatížený
žebřík.
9. Nikdy žebřík nepřenastavujte je-li zatížen.
10. Při lezení používejte obě ruce.

NEBEZPEČÍ
1. Ocelový žebřík je vodivý. Zabraňte kontaktu s elektrickým proudem.
2. Žebřík stavte v úhlu 75,5° se základnou dlouhou 1/4 pracovní délky žebříku.
3. Žebřík používejte na pevném podkladu, ne na sněhu, ledu nebo jiném kluzkém
povrchu.
4. Žebřík postavte min. 30cm a max. 90cm od zdi. Musí přesahovat linii střechy, zdi
či jiného předmětu o který se opírá.

