POŽÍVANIE REBRÍKA
a) neprekraèujte maximálne celkové zaaženie daného typu rebríka;
Každý rebrík je opatrený piktogramami, ktorými je nutné sa riadi pri používaní rebríkov.
MAX.150 kg
Preèítajte si návod na obsluhu a požitie

NÁVOD NA POUŽITIE REBRÍKOV

PRED POUITÍM
a) zaistíte to, že ste dostatoène spôsobilý
na používanie rebríka. Urèité lekárske obmedzenia, alebo lieèenie, alkohol, alebo
drogy môžu urobi použitie rebríka nebezpeèným;
Rebrík môže používa len jedna osoba.
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b) blokovacie zariadenia, ak sú namontované, sa musia pred použitím úplne zaisti;

c) rebrík musí sta na rovnom, vodorovnom
a pevnom podklade;
b) keï sa rebríky prepravujú na streche auta,
alebo v nákladnom aute, zabezpeète, aby
sa vhodne umiestnili, aby sa zabránilo ich
poškodeniu;
d) rebrík sa nikdy nesmie premiestòova
c) skontrolujte rebrík po dodávke a pred
zhora;
prvým použitím overením stavu a funke) pri umiestòovaní rebríka treba bra do
cie všetkých èastí;
úvahy riziko stretu rebríka, napríklad
d) skontrolujte rebrík vizuálne, èi nie je pos chodcami, dopravnými prostriedkami
škodený a èi je bezpeèný na používanie
alebo dverami. Zaistite dvere(nie protina zaèiatku každého pracovného dòa,
požiarne) a okná, kde je možné, v pokedy sa bude rebrík používa;
tenciálnom pracovnom prostredí;
Skontrolujte pätky rebríka;
f) identifikujte akéko¾vek nebezpeèenstvá
úrazu elektrinou v pracovnom priestore,
napríklad nadzemné vedenia, alebo iné
nechránené elektrické príslušenstvo;
e) pre profesionálnych používate¾ov je nutná pravidelná periodická revízia;
f) zabezpeète , že rebrík je vhodný na danú
prácu;
g) nepoužívajte poškodený rebrík;
h) odstráòte každú neèistotu z rebríka, ako
je èerstvý náter, blato, olej alebo sneh;
i) pred použitím by sa mal rebrík posúdi
z h¾adiska nebezpeèenstva, èi vyhovuje
legislatíve krajiny, kde sa používa.
UMIESTNENIE A VZTÝÈENIE REBRÍKA

g) rebrík musí sta na nohách, nie na prieèkach, alebo schodíkoch;
h) rebrík sa nesmie umiestni na klzkých povrchoch (napríklad ¾ad, lesklé povrchy
alebo znaène zneèistené pevné povrchy)
iba v prípade, ak sa dodatoènými úèinnými opatreniami zabráni sklznutiu rebrika, alebo sa zaistí dostatoèné vyèistenie zneèisteného povrchu.

a) rebrík sa musí postavi do správnej polohy tak, aby bol stojanový rebrík úplne roztvorený;

b) pri boènej práci mimo rebríka nestojte na
jednej nohe; používate¾ by si mal ponecha bezpeènostný opasok upevnený na
stojke rebríka a poèas práce stá oboma
nohami na tom istom schodíku/prieèke;

d) nepoužívajte stojanové rebríky na dosiahnutie ïalšej úrovne;
e) nestojte na vrchných troch schodíkoch
t) zabezpeèenie pri práci na rebríku bezpeè/prieèkach/ oporného rebríka;
né držadlo (madlo) alebo, ak to nie je
f) nestojte na vrchných dvoch schodíkoch
možné, použite ïalšie bezpeènostné
/prieèkach/ stojanového rebríka bez plošiopatrenia;
ny a držadla (madla)/ kolenovej zábrany/ u) používajte rebrík správnym spôsobom pri
vystupovaní;
OPRAVA, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE
Opravy a údržbu musí vykona kompetentg) nestojte na vrchných štyroch schodíkoch ná osoba a v zhode s predpísmi výrobcu.
/prieèkach/ stojanového rebríka s výsuv- Rebríky uskladòova v uzatvorených suchých
ným rebríkom v hornej èasti;
priestoroch tak, aby nemohlo dojs k ich
h) rebríky by sa mali požíva len na ¾ahkú mechanickému poškodenie
prácu poèas krátkej doby;
i) pri práci pod elektrickým napätím použí- VÝROBCA :
vajte izolované-nevodivé rebríky;
j) nepoužívajte rebrík v exteriéri za nepriaz- Ladislav Ontkoviè
nivých poveternostných podmienok, ako
DREVOVÝROBA FINAL
je silný vietor;
Da¾kovská 2545,069 01 Snina
k) zabezpeète , aby sa deti nemohli hra na pr.Podrybnícka 2,069 01 Snina
tel./fax: 00421577682585
rebríku;
www.drevovyrobafinal.sk
l) zaistite dvere(nie protipožiarne) a okná,
kde je to možné, v potenciálnom pracovnom priestore;
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n) pevne sa držte rebríka pri vystupovaní
a zostupovaní;
o) nepoužívajte rebrík ako most;

p) pri vystupovaní na rebrík noste vhodnú
obuv;
q) vyhýbajte sa neúmernému boènému zaaženiu, napríklad vàtanie do tehly a bec) nevystupujte mimo oporného rebríka vyštónu;
šiu úroveò bez dodatoèného zabezpeèenia, napríklad uviazaním, alebo použitím r) nezostávajte dlho na rebríku bez pravidelných prestávok (únava je riziko);
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s) zariadenie nesené pri používaní rebríka
by malo by ¾ahké a ¾ahko ovládate¾né,
maximálne 15 kg;

Potvrdený návod zároveò slúži ako záruèný list.
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