Uživatelská příručka pro třínohé žebříky HENCHMAN model GWF, AIO a PAIO
(bezpečnost při používání)
✓ Zajistěte, aby si všichni uživatelé třínohého žebříku přečetli uživatelskou příručku a plně ji porozuměli. Extra kopie jsou k
dispozici na stránkách www.niwa.cz, nebo na vyžádání info@niwa.cz.
✓ Pokud používáte žebřík v jakémkoliv zaměstnání, musíte být obeznámeni s „Pracovní předpisy ve
výškách “. Měli byste provést posouzení rizik uložené práce a vybrat pro ni pouze to nejvhodnější
vybavení. Neexistuje žádná specifická norma EN týkající se těchto třínohých žebříků.
✓ Třínohé žebříky Henchman GWF, AIO a profesionální model PAIO jsou testovány na váhu do 150 kg. Jedná se o
kombinovanou hmotnost osoby vč. použité nástrojů či materiálů.
✓ Při použití třínohého žebříku nepřekračujte jeho hmotnostní limit.
✓ Na žebříku nesmí být najednou více než 1 osoba.
✓ Vždy používejte třínohý žebřík tak, aby přední a zadní nohy byly ve správné poloze (všechny nohy svírají úhel 75 °) a
řetízek mezi nimi byl úplně natažený!
✓ Řízek musí být před použitím spojen s třetí zadní nohou a to pouze na posledním článku. Nikdy jej nezkracujte!
✓ Nikdy nezkracujte zadní nohu!
✓ Třínohý žebřík postavte a vyrovnejte tak, aby byly příčky žebříku ve vodorovné poloze!
✓ Nikdy nedávejte cihly nebo jiné věci pod nohy žebříku a to z jakéhokoli důvodu. Vyhněte se podloží, které je příliš měkké
na to, aby udrželo spolehlivě stabilitu žebříku.
✓ Nikdy se neopírejte mimo horní opěrku.
✓ Promyslete a postavte žebřík tak, abyste byli ve správné pracovní pozici.
✓ Vždy pracujte s oběma nohama na žebříku.
✓ Z žebříku sejděte vždy čelem k žebříku a pevně se přidržujte postranních profilů.
✓ Pečlivě zkontrolujte, zda neexistují žádná pracovní rizika např. elektrické vedení, kde hrozí úraz
elektrickým proudem.
✓ Při práci vždy zkontrolujte, zda se pod vámi někdo nenachází.
✓ Nikdy nestoupejte výše, než je poslední stupeň žebříku!
✓ Během přepravy nebo skladování dbejte na to, abyste žebřík nepoškodili. Třínohý žebřík je vyroben
svařováním z extrudovaného hliníku, který je mimořádně pevný. Přesto při promáčknutí či ohnutí některé z jeho části, může
dojít k selhání jeho nosné konstrukce a úrazu. Před použitím proto vždy pečlivě zkontrolujte svůj žebřík.
✓ Nikdy nepoužívejte žebřík, který jeví známky poškození!
✓ Třínohý žebřík sami žádným způsobem neupravujte. Používejte pouze náhradní díly
dodávané společnosti Henchman Ltd.

(Obchodní zastoupení pro ČR a SR e-shop www.NIWA.cz, kontakt: +420 777 817 110, info@niwa.cz )

