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Nasledujúci návod na obsluhu opisuje spôsob použitia schodíkov a rebríkov. 
 
PRED POUŽITÍM 
 
Pred použitím schodíkov/rebríkov si pozorne prečítajte nižšie uvedené pokyny a venujte osobitnú 
pozornosť všetkým opatreniam a upozorneniam na zabezpečenie vašej bezpečnosti a zdravia.
  
Všeobecné informácie   
• Distribútor by mal zabezpečiť, aby sa návod na použitie poskytoval spolu s rebríkom. 
• Majiteľ rebríka by mal zabezpečiť, aby návod na použitie bol k dispozícii pre užívateľa rebríka. 
• Produkt je určený len na bežné domáce použitie, je nevhodný na profesionálne účely. 
 

 

Prečítajte si návod na použitie. 
 
 

 

Po dodaní rebríka, pred jeho prvým použitím ho vizuálne skontrolujte, či nie je 
poškodený a či je jeho používanie bezpečné. Nepoužívajte poškodený rebrík. 

 

Pred každým použitím rebrík a schodíky vizuálne skontrolujte. 
 

 

Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie rebríka 150 kg. 
 
 

 

Nepoužívajte rebrík na nerovnomernom alebo nevyrovnanom podklade. 
 

 

Nevykláňajte sa z rebríka. 
 

 

Rebrík nesmie byť postavený na klzkom, znečistenom povrchu. 
 

 

Rebrík smie používať v danom okamihu iba 1 osoba. 
 

 

Pri vystupovaní a zostupovaní po rebríku buďte vždy obrátený tvárou k rebríku. 
 

mailto:office@eurogold-industries.com


Návod na použitie – schodíky a rebríky 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
eurogold Industries LTD          tel:   +380 412 422 610 

fax:   +380 412 482 148 
Promislova 1/154,            office@eurogold-industries.com 
Zhitomir, 10025 Ukraine          www.eurogold-industries.com 

2 
 

 

Pri vystupovaní, zostupovaní a pri práci na rebríku sa vždy pevne držte. 

 

Vyhýbajte sa nadmerným bočným záťažiam rebríka, napr. vŕtanie do tehiel a betónu.  

 

Pri práci na rebríku nemanipulujte s príliš ťažkými, veľkými alebo ťažko uchopiteľnými 
bremenami. 

 

Nepoužívajte nevhodnú obuv.  

 

Nepoužívajte rebrík, ak nie ste v dobrej zdravotnej kondícii. Určité zdravotné ťažkosti 
alebo požitie liekov, alkoholu či drog môže byť nebezpečné!  

 

Identifikujte akékoľvek elektrické riziká v pracovnom priestore, napr. elektrické 
vedenie nad hlavou, iné nechránené elektrické zariadenie a nepoužívajte rebrík tam, 
kde hrozí nebezpečenstvo. 

 

Nepoužívajte rebrík na premostenie (ako most). 
 

 

Neprestupujte bokom stojaceho rebríka na inú plochu. 

 

Pred použitím rebrík úplne rozovrite.  
 

 

Rebrík používajte iba so zaisteným uzavierateľným zariadením (zavetrovacie tyče). 

 

Stojatý (dvojitý) rebrík alebo skladacie schodíky sa nesmú používať ako šikmý, oporný 
rebrík. 
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Používanie rebríka 
 

• Nezdržujte se na rebríku dlho bez pravidelných prestávok (únava predstavuje riziko). 
• Pri prepravovaní rebríka zaistite jeho vhodné umiestnenie a upevnenie, aby sa zabránilo 

poškodeniu. 
• Uistite sa, že rebrík je pre danú prácu vhodný. 
• Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, ako je napr. silný vietor, nepoužívajte rebrík 

v exteriéri. 
• Pri umiestnení rebríka v pracovnom priestore berte do úvahy riziko kolízie rebríka napr. s 

chodcami, vozidlami alebo dvermi. Ak je to možné, zabezpečte dvere (nie však požiarne 
východy) a okná v pracovnom priestore. 

• Pre nevyhnutné elektrikárske práce pod napätím používajte nevodivé rebríky. 
• Neupravujte konštrukciu rebríka. 
• Nepremiestňujte rebrík, ani s ním nehýbte, ak na ňom práve stojíte. 

 
Oprava, údržba a skladovanie 
 
• Opravy musí vykonať kompetentná osoba. 
• V prípade opravy alebo výmeny dielu sa obráťte na výrobcu. 
• Rebrík musí byť skladovaný v súlade s pokynmi výrobcu. 
• Rebrík by nemal byť skladovaný v podmienkach, ktoré by mohli urýchliť jeho 
opotrebovanie alebo majú negatívny vplyv na jeho stav (napr. vlhkosť, nadmerné teplo 
atď.). 
• Rebrík skladujte zabezpečený vo vodorovnej polohe (napr. zavesený na správne 
zvolených závesoch alebo položený na rovnom a čistom povrchu). 
• Rebrík by sa mal skladovať tam, kde ho nemôžu poškodiť vozidlá, ťažké predmety alebo 
nečistoty. 
• Rebrík musí byť uložený tam, kde nepredstavuje prekážku alebo sa nemôže stať príčinou 
zakopnutia. 
• Rebrík by mal byť bezpečne uložený tam, kde ho nemožno ľahko použiť na zločinecké 
účely. 
• Rebrík by mal byť zabezpečený proti neoprávnenému použitiu (napr. deťmi). 
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