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Rozložení
Odepněte látkový pás okolo žebříku.

Žebřk postavte na rovný a tvrdý podklad.
Nohou stoupněte na spodní nášlapný stupeň. Uchopte teleskopické tyče a tahem vzhůru postupně po jednom vysuňte do požadované délky.

Ujistěte se, že jsou všechny segmenty nášlapných stupňů žebříku zajištěny.
Všechny pojistky musí být zacvaknuty nebo by mohlo dojít k úrazu nebo smrti.

Při práci nikdy nepoužívejte tři nejvyšší příčky žebříku hrozí také nebezpečí úrazu.

Částečné vysunutí žebříku
Opakujte krok 1-3 výše..

Žebřík vysouvejte tím, že ho začnete vysouvat tahem vzhůru
Opakujte krok 2 do požadované výšky. Žebřík vždy vysouvejte od spodních příček směrem nahoru.

Ujistěte se, že je vše pevně zajištěno.
Při práci nikdy nepoužívejte tři nejvyšší  příčky žebříku! Hrozí poškození a také nebezpečí úrazu.

Složení žebříku
Zkontrolujte, že žebřík není znečištěn (aby nedošlo k poškození skládacího mechanismu).

Dále zkontrolujte že je postaven na zpevněném a rovném povrchu.
Nohou sešlápnět spodní příčku.

Na spodní druhé příčce žebříku najdete dvě pojistky.
Pomalu pojistky povolte a žebřík se automaticky složí do transportního stavu.

Nakonec žebřík zajistěte látkovým pásem.

Pozor!
Ujistěte se, že je žebřík umístěn na zpevněném a rovném povrchu.

Chodidlem sešlápněte spodní příčku.
Nohou stoupněte na spodní nášlapný stupeň. Uchopte teleskopické tyče a tahem vzhůru postupné po jednom vysuňte žebřík.

Ujistěte se, že jsou všechny příčky důkladně zajištěny. Všechny pojistk musí být zacvaknuty nebo by mohlo dojít k úrazu nebo smrti.



NÁVOD
TELESKOPICKÝ ŽEBŘÍK XXX2

Horizontální opření žebříku

Vertikální opření
žebříku

UPOZORNĚNÍ / VÝSTRAHY
Žebřík nesmí být opřen o stěnu v úhlu větším než 75°.

Před použitím žebříku se ujistěte, že je pečlivě zajištěn, aby nedošlo ke zranění.
Žebřík nepoužívejte pokud je jakkoli poškozen.

Udržujte žebřík čistý, aby nedošlo k omezení funkčnosti (nefunkčnost západek a pojistek).
Maximální nosnost je 150 Kg.

Nepřekračujte maximální nosnost.
Vždy věnujte plnou pozornost sestavování i rozkládání žebříku.

Žebřík vždy používejte na zpevněném a rovném povrchu.
Vždy mějte na sobě vhodné pracovní oblečení a obuv.

Žebřík není určen pro děti do 15ti let.
Děti od 15ti do 18 let smí ebřík používat pouze pod dohledem starší osoby.

Pokyny k údržbě
Neskladujte žebřík v rozloženém stavu.

Pečlivě zajistěte a upevněte žebřík při transportu.
Udržujte žebřík čistý.

Likvidace
Veškerý obalový materiál zrecyklujte dle platných norem.

Pokud budete chtít žebřík vyhodit, použijte pro to sběrný dvůr.
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