UŽIVATELSKÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ
SE ŽEBŘÍKŮ SPOLEČNOSTI HAILO
POUŽÍVATEĽSKÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE
SA REBRÍKOV SPOLOČNOSTI HAILO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
· Uživatel musí zajistit, aby byly tyto uživatelské informace dodány vždy společně se žebříky.
· Majitel žebříku musí zajistit, aby byly tyto uživatelské informace uživateli k dispozici.

PŘED POUŽITÍM ŽEBŘÍKU
· Je váš zdravotní stav takový, abyste mohli žebřík používat? Některé zdravotní komplikace, užívání léků, užití
omamných látek a alkoholu může znamenat při používání žebříku zvýšené nebezpečí.
· Při přepravě žebříku na střešních nosičích nebo na nákladním automobilu je třeba z důvodů zabránění 		
vzniku škod zajistit, aby byl žebřík umístěn/upevněn náležitým způsobem.
· Po dodání a před prvním užitím zkontrolujte stav žebříku z hlediska funkčnosti všech dílů.
· Na začátku každého pracovního dne, kdy žebřík používáte, zkontrolujte jeho stav z hlediska poškození
a bezpečného užití.
· Zajistěte, aby byl použit takový žebřík, který je pro dané užití nejvhodnější.
· Nepoužívejte žebříky, které jsou poškozené.
· Ze žebříku odstraňte všechny nečistoty, jako je např. mokrá barva, špína, olej nebo sníh.

PRO PROFESNÍ POUŽÍVÁN Í
· Je nutná pravidelná kontrola.
· Před použitím žebříku při práci je třeba provést posouzení rizika s přihlédnutím k právním předpisům dané země.

UMÍSTĚNÍ A INSTAL ACE ŽEBŘÍKU
· Žebřík musí být umístěn do správné polohy, tzn. příčky a stupátka musejí být vodorovná, stojací žebřík může
být používán pouze zcela otevřený.
· Blokovací zařízení / zajištění plošiny musejí být před použitím kompletně zajištěny.
· Napínací pásy (jsou-li k dispozici) musejí být zcela napnuty.
· Žebřík musí být umístěn na rovném, vodorovném a nepohyblivém podkladu.
· Žebřík nesmí být umisťován na nové místo směrem shora.
· Při umisťování žebříku na nové místo je třeba vždy dbát na riziko možné kolize, např. s chodci, vozidly nebo
dveřmi. Je-li to možné, zajistěte dveře a okna proti otevření q (toto není možné u nouzových východů).
· Seznamte se s možnými riziky díky elektrickým provozním prostředkům na pracovišti, např. volná vedení 		
vysokého napětí nebo jiné volně umístěné provozní prostředky.
· Žebřík se musí postavit na nohy, ne na příčky nebo schůdky.
· Žebříky se nesmějí umísťovat na kluzké povrchy (např. led, leštěné plochy nebo na silně znečištěné pevné
plochy), pokud není dalšími opatřeními zajištěno, aby žebřík nesklouzl nebo, aby byla daná plocha vyčištěna.

POUŽÍVÁNÍ ŽEBŘÍKU
· Přípustná celková hmotnost 150 kg nesmí být překročena ani s připočtením odkládací plochy.
· Ze žebříku se nevyklánějte. Uživatel musí držet přezku (závěr) mezi sloupky a stát oběma nohama na 		
stejném schůdku/příčce.
· Nepoužívejte stojací žebřík k výstupu na jinou plochu.
· Nepoužívejte poslední dva schůdky/příčky stojacího žebříku bez plošiny a přidržovacího zařízení na
ruce/kolena jako plochu na stání.
· Pro práci pod elektrickým vedením nepoužívejte vodivé žebříky.
· Nepoužívejte žebříky na volném prostranství za nepříznivých povětrnostních podmínek, např. za silného větru.
· Učiňte taková opatření, aby si na žebříku nehrály děti.
· Je-li to možné, zajistěte dveře a okna proti otevření (toto není možné u nouzových východů).
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Při pohybu na žebříku buďte obrácení obličejem směrem k němu.
Při pohybu na žebříku se dobře přidržujte.
Žebřík nepoužívejte jako přemostění.
Při používání žebříku používejte vhodnou obuv.
Vyvarujte se prací s nadměrným stranovým zatížením stojacích žebříků, např. při
stranovém vrtání do pevného materiálu např. betonu a zdiva.
· Nezůstávejte na žebříku příliš dlouho bez přerušení (nebezpečí únavy).
· Předměty, které se přepravují při výstupu na žebřík by neměly být ani příliš lehké, ani příliš těžké.
· Při práci na žebříku se přidržujte rukou. Není-li to možné, učiňte další bezpečnostní opatření.

OPRAVY, ÚDRŽBA A SKL ADOVÁNÍ
· Opravy a údržbu žebříku musí provádět odborný personál, který je povinen dodržovat pokyny od výrobce.
Žebříky se musejí skladovat v souladu s pokyny výrobce.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY
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· Používateľ musí zaistiť, aby boli tieto používateľské informácie dodané vždy spolu s rebríkmi.
· Majiteľ rebríka musí zaistiť, aby boli tieto používateľské informácie používateľovi k dispozícii.

PRED POUŽITÍM REBRÍKA
· Je váš zdravotný stav taký, aby ste mohli rebrík používať?
Niektoré zdravotné komplikácie, používanie liekov, použitie omamných látok a alkoholu môže znamenať 		
pri používaní rebríka zvýšené nebezpečenstvo.
· Pri preprave rebríka na strešných nosičoch alebo na nákladnom automobile je potrebné z dôvodov
zabránenia vzniku škôd zaistiť, aby bol rebrík umiestnený/upevnený náležitým spôsobom.
· Po dodaní a pred prvým použitím skontrolujte stav rebríka z hľadiska funkčnosti všetkých dielov.
· Na začiatku každého pracovného dňa, keď rebrík používate, skontrolujte jeho stav z hľadiska poškodenia
a bezpečného použitia.
· Zaistite, aby bol použitý taký rebrík, ktorý je na dané použitie najvhodnejší.
· Nepoužívajte rebríky, ktoré sú poškodené.
· Z rebríka odstráňte všetky nečistoty, ako je napr. mokrá farba, špina, olej alebo sneh.

NA PROFESIJNÉ POUŽÍVANIE
· Je nutná pravidelná kontrola.
· Pred použitím rebríka pri práci je potrebné vyhodnotiť riziko s prihliadnutím na právne predpisy danej krajiny.

UMIESTNENIE A INŠTAL ÁCIA REBRÍKA
· Rebrík musí byť umiestnený do správnej polohy, tzn. priečky a stúpadlá musia byť vodorovné, stojaci rebrík
môže byť používaný iba celkom otvorený.
· Blokovacie zariadenie/zaistenie plošiny musia byť pred použitím kompletne zaistené.
· Napínacie pásy (ak sú k dispozícii) musia byť celkom napnuté.
· Rebrík musí byť umiestnený na rovnom, vodorovnom a nepohyblivom podklade.
· Rebrík nesmie byť umiestňovaný na nové miesto smerom zhora.
· Pri umiestňovaní rebríka na nové miesto je potrebné vždy dbať na riziko možnej kolízie, napr. s chodcami,
vozidlami alebo dvermi. Ak je to možné, zaistite dvere a okná proti otvoreniu (toto nie je možné pri núdzo
vých východoch).

· Zoznámte sa s možnými rizikami vďaka elektrickým prevádzkovým prostriedkom na pracovisku,
napr. voľné vedenia vysokého napätia alebo iné voľne umiestnené prevádzkové prostriedky.
· Rebrík sa musí postaviť na nohy, nie na priečky alebo schodíky.
· Rebríky sa nesmú umiestňovať na klzké povrchy (napr. ľad, leštené plochy alebo na
silne znečistené pevné plochy), pokiaľ nie je ďalšími opatreniami zaistené, aby sa rebrík
nezošmykol alebo aby bola daná plocha vyčistená.

POUŽÍVANIE REBRÍKA
· Prípustná celková hmotnosť 150 kg nesmie byť prekročená ani s pripočítaním odkladacej plochy.
· Z rebríka sa nevykláňajte. Používateľ musí držať pracku (záver) medzi stĺpikmi a stáť oboma nohami
na rovnakom schodíku/priečke.
· Nepoužívajte stojaci rebrík na výstup na inú plochu.
· Nepoužívajte posledné dva schodíky/priečky stojacieho rebríka bez plošiny a pridržiavacieho
zariadenia na ruky/kolená ako plochu na státie.
· Na prácu pod elektrickým vedením nepoužívajte vodivé rebríky.
· Nepoužívajte rebríky na voľnom priestranstve za nepriaznivých poveternostných podmienok, napr.
za silného vetra.
· Urobte také opatrenia, aby sa na rebríku nehrali deti.
· Ak je to možné, zaistite dvere a okná proti otvoreniu (toto nie je možné pri núdzových východoch).
· Pri pohybe na rebríku buďte obrátení tvárou smerom k nemu.
· Pri pohybe na rebríku sa dobre pridržujte.
· Rebrík nepoužívajte ako premostenie.
· Pri používaní rebríka používajte vhodnú obuv.
· Vyvarujte sa prác s nadmerným stranovým zaťažením stojacich rebríkov, napr. pri bočnom vŕtaní do
pevného materiálu, napr. betónu a muriva.
· Nezostávajte na rebríku príliš dlho bez prerušenia (nebezpečenstvo únavy).
· Predmety, ktoré sa prepravujú pri výstupe na rebrík, by nemali byť ani príliš ľahké, ani príliš ťažké.
· Pri práci na rebríku sa pridržujte rukou. Ak to nie je možné, urobte ďalšie bezpečnostné opatrenia.

OPRAVY, ÚDRŽBA A SKL ADOVANIE
· Opravy a údržbu rebríka musí robiť odborný personál, ktorý je povinný dodržiavať pokyny od výrobcu.
Rebríky sa musia skladovať v súlade s pokynmi výrobcu.
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