
3-sectional 
LADDER
3-sectional 5,1m 3x8 rungs

3-sectional 5,9m 3x9 rungs

3-sectional 7,6m 3x11 rungs

HU PLSKDEEN CZ

NÁVOD NA POUŽITIE

pre výsuvné trojdielne rebríky

3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11

3x12, 3x13, 3x14, 3x15, 3x16
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VAROVANIE! ABY STE ZABRÁNILI RIZIKU VÁŽNYCH PORANENÍ ALEBO SMRTI, 
DÔKLADNE SI PRED POUŽITÍM PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ 
INŠTRUKCIE A DODRŽIAVAJTE PRÍKAZY VŠETKÝCH VAROVNÝCH ŠTÍTKOV 
A UPOZORNENÍ NA VÝROBKU. TÚTO PRÍRUČKU USCHOVAJTE PRE BUDÚCE 
POUŽITIE

Pred použitím lešenia priskrutkujte tyče stabilizátorov.
Odstráňte prepravné ochranné prvky z každého konca lešenia. Vložte tyče stabilizátorov do zá-
rezov na každom konci lešenia a zaistite skrutky maticami a podložkami.

Děkujeme za nákup našeho výrobku. 
Před použitím rebríka si prosím přečtěte tento návod.

Jeho unikátna konštrukcia bola navrhnutá primárne pre nemecký trh a dnes je dodávaný 
už aj do Českej a Slovenskej republiky.

Vami zakúpený špičkový model pôvodne vyvinutý pre pro esionálov sa vyznačuje dostatočne tu-
hou konštrukciou. Použitie ľahkých hliníkových materiálov znižuje celkovú hmotnosť a súčasne 
unikátna konštrukcia zabezpečuje zloženie lešenia do minimálnej možnej úložnej veľkosti. Tieto 
vlastnosti ho predurčujú nielen na pro esionálne použitie, ale aj na bežné využitie v dielni, domác-
nosti či na záhrade, kde užívatelia ocenia všetky jeho špičkové úžitkové vlastnosti. Špeciálne mož-
nosť uloženia lešenia v zloženom stave ocenia všetci, ktorí vo svojej dielni či domácnosti bojujú 
s nedostatkom priestoru alebo sa potrebujú s lešením presúvať na vzdialené miesta a musia riešiť 
problémy s dopravou v autách či iných dopravných prostriedkoch.

Všetky konštrukčné prvky, stupnice a poistné zámky sú prevedené podľa ergonomických zásad 
a podporujú ich jednoduché a intuitívne používanie. Veríme, že všetky tieto vlastnosti Vám spríjem-
nia použitie a prácu s týmto špičkovým výrobkom.

Používanie bolo schválené renomovanou medzinárodnou skúšobňou TUV Rheinland.

Pre bezpečné používanie lešenia odporúčame preštudovanie návodu na použitie, ktorý nájde-
te  ďalších stránkach.

SKPred použitím reríka si prosím pre�itajte tento návod.
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• Nepoužívajte rebrík bez stabilizačných tyčí, pokiaľ nie je uvedené inak.

• Pred zaťažením rebríka vždy skontrolujte, či sú stabilizačné tyče bezpečne uti-
ahnuté

• Používajte len stabilizátory dodané s rebríkom.

• Maximálne zaťaženie je 150 kg.

• Skladujte mimo dosahu detí.

• Nepokúšajte sa používať rebrík v iných polohách, než tie, ktoré sú zobrazené:

Nikdy nestúpajte na prvú alebo druhú priečku zvr-
chu.

Nikdy nestojte na posledných troch priečkach.

Rebrík je potrebné postaviť v uhle približne 
75 stupňov.

Nikdy nevysúvajte 3. diel rebríka viac než o polovicu jeho dĺžky.

!

!

MIN.
1m
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Varovanie! Kov vedie elektrinu.

• Nedovoľte, aby lešenie alebo niektorá z jeho častí boli v kontakte s elektrickými vodičmi.

• Maximálne zaťaženie lešenia je 150 kg. Hmotnosť užívateľa lešenia spoločne s náradím nesmie 
presahovať 150 kg.

• Predtým než na rebrík alebo lešenie vstúpite alebo ho zaťažíte, vždy sa uistite, že sú všetky zais-
ťovacie mechanizmy v zamknutej polohe.

• Stabilizačná tyč musí byť riadne pripevnená. Nepoužívajte žiadne iné súčasti alebo príslušenstvo, 
než to ktoré bolo dodané alebo odporučené dodávateľom tohto lešenia.

• Skontrolujte všetky časti lešenia pred každým použitím. Lešenie nepoužívajte, ak zistíte, že niek-
torá z častí je poškodená alebo chýba.

• Nepokúšajte sa technicky upravovať toto lešenie. Akýkoľvek zásah do konštrukcie môže spôso-
biť vážne poranenia. V tomto prípade záruka zaniká.

• Nikdy sa nepokúšajte poškodené lešenie opravovať. Opravu zverte kvalifkovanému opravárovi.

• Lešenie v žiadnom prípade ďalej nepoužívajte, ak bolo vystavené nadmernej teplote (napr. bolo 
postavené v blízkosti krbu) alebo bolo vystavený korozívnym látkam (ako sú kyseliny alebo lúhy).

• Buďte veľmi opatrní pri používaní vo vetre, daždi alebo námraze.

• Vždy postavte rebrík alebo lešenie na stabilnom a suchom povrchu.

• Nikdy nepokladajte rebrík či lešenie na klzký povrch a nepokúšajte sa o zvýšenie jeho výšky 
podkladaním stabilizačných tyčí.

• Vždy buďte veľmi opatrní pri používaní rebríka alebo lešenia na krycom povrchu ako je koberec 
alebo linoleum.

• Nikdy lešenie nepoužívajte pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Užívateľ lešenia 
by mal byť v dobrej yzickej kondícii.

• Nikdy rebrík či lešenie neumiestňujte pred dvere, ktoré sa môžu otvoriť.

• Buďte veľmi opatrní, ak musíte rebrík či lešenie ťahať alebo tlačiť.

• Nikdy sa nepokúšajte skákať alebo sa presúvať s rebríkom na iné miesto keď na rebríku stojíte. 
Ak potrebujete rebrík presunúť, najskôr z neho zlezte a potom ho premiestnite.

• Nenakláňajte sa príliš z rebríka alebo lešenia, mohlo by dôjsť k jeho prevráteniu. Udržujte svoje 
telo v strede medzi bočnými lištami.

• Ak používate rebrík alebo lešenie, nedovoľte nikomu, aby sa pod ním pohyboval.

• Tento rebrík nie je hračka, nepoužívajte ho v blízkosti detí. Nikdy nenechávajte rebrík alebo le-
šenie bez dozoru.

• Nepokúšajte sa uvoľniť blokovací mechanizmus a meniť pozíciu rebríka alebo lešenia keď na ňom 
stojíte.

• Používajte lešenie len v pozíciách, ktoré sú zobrazené v tomto návode.

• Ak ho používate ako priamy rebrík, nikdy nestúpajte na tri najvyššie priečky.

• Vždy majte rebrík alebo lešenie suché, čisté a bez nečistôt. Vyčistite ho po každom použití.

• Ak je to možné, zaistite, aby Vám rebrík v dolnej časti pridržiavala ďalšia osoba.

Fotogra e použité v návode sú len ilustračné a nemusia sa presne zhodovat s výrobkom.
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