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A lenti összeszerelési útmutató leírja, hogy hogyan használja a fellépőt és létrát. 
 
HASZNÁLAT ELŐTT 
A fellépő/létra használata előtt kérem figyelmesen olvasa el a lenti használati útmutatót és különös 
figyelmet szenteljen minden óvintézkedésre és  figyelmeztetésre az egészsége és a biztonsága 
érdekében. 
  
Általános információ 

• A forgalmazónak biztosítani kell, hogy a termék a megfelelő tájékoztatóval ellátva kerüljön 
forgalomba. 

• A termék tulajdonosának meg kell győződnie arról, hogy a termék a használati útmutatót 
tartalmazza. 

• A termék otthoni használatra és nem ipari célra használható. 
 

 

 

 
Olvassa el a használati útmutatót. 

 

A létra átvételekor és az első használatbavétel előtt vizuálisan vizsgálja meg, hogy a 
fellépő/létra nem sértült-e meg és biztonságos a használata.  
Sérült fellépőt/létrát ne használjon.  
 

 

Vizuálisan ellenőrizze, hogy a létra fellépő része használható-e.   

 

A megengedhető maximum terhelése a terméknek nem haladhatja meg a 150 kg.  
 

 

Ne használja a fellépőt/létrát instabil, egyenetlen, nem biztonságos felületen. 

 

Ne nyúljon el a létráról. 

 

Ne állítsa a létrát szennyezett talajra. 

 

Maximum csak 1 ember használhatja a létrát egy időben. 
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Ne másszon fel vagy le a létráról háttal. A létra használatakor minden esetben 
forduljon szembe a létrával.  

 

Kapaszkodjon meg a létrában, ha felmászik rá, vagy lemászik róla vagy dolgozik rajta. 

 

Kerülje az olyan munkát, amely a létra oldalirányú terhelését okozza, mint például 
szilárd anyagokon történő oldalra fúrás  

 

Kerülje az olyan eszközök használatát, ami nehéz vagy nehezen használható a létra 
használata közben.  
 

 

 
A létra használatakor ne használjon alkalmatlan lábbelit. 

 

Ne használja a létrát, ha nem elég fitt. Bizonyos orvosi esetekben vagy gyógykezelés, 
alkohol- vagy drog használat esetén a létrán való tartózkodás nem biztonságos.  
 

 

A létra használatakor figyeljen arra, hogy ne használja a létrát elektromos kockázatú 
munkaterületen, például felsővezeték vagy egyéb elektromos berendezések 
közelében.  
 

 

Ne használja a létrát hídként. 

 

Ne lépjen le az álló létráról oldalra egy másik felületre. 

 

Használat elétt a létrát megfelelően nyissa ki. 

 

A létrát kizárólag rögzítő eszközökkel szabad használni. 

 

Álló létrák nem használhatóak ferde létraként. 
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Használat 
 

• Ne töltsön túl hosszú időt a létrán rendszeres szünetek nélkül (a fáradtság kockázatos lehet) 
• Előzze meg a létra sérülését szállításkor, pl. megfelelően rögzítse, és győződjön meg róla, 

hogy megfelelően helyezkednek el, ezáltal megelőzheti a létra esetleges károsodását 
• Ellenőrizze, hogy a létra megfelel-e a feladatnak 
• Ne használja a létrát kedvezőtlen időjárási körülmények között, például erős szélben 
• A létra elhelyezésekor figyeljen a létrák balesetveszélyére, pl. járdákra, járművekre vagy 

ajtókra. A munkaterületen, ahol lehetséges, rögzítse az ajtókat (nem a vészkijárati ajtókat) és 
ablakokat 

• Az elkerülhetetlen elektromos munkálatokhoz olyan létrát használjon, ami nem vezeti az 
áramot. 

• Ne változtassa, módosítsa a létra formáját 
• Ne mozgassa a létrát, ha valaki rajta áll 

 
Javítás, karbantartás és tárolás 

• A javításokat egy hozzáértő ember végezheti.  
• Forduljon a gyártóhoz javításra vagy cserére (pl. Lábak) 
• A létrákat a gyártó utasításainak megfelelően kell tárolni. 
• A létrát ne tartsák olyan helyen, ahol az állapota romolhat (pl. nedvesség, túlzott hő stb.) 
• A létrát olyan helyzetben kell tárolni, amely segít abban, hogy egyenesen maradjon (pl. 

Függesszék a létrákat létra-konzolra, vagy tegyék egy lapos, akadálymentes felületre) 
• A létrát olyan helyen kell tárolni, ahol a járművek, nehéz tárgyak vagy szennyeződések nem 

károsíthatják 
• A létrát olyan helyen kell tárolni, ahol nem okozhat veszélyt vagy akadályt 
• A létrát biztonságosan kell tárolni, ahol nem tudják könnyedén használni pld. 

bűncselekményekre 
• A létrát védjék  a jogosulatlan használat ellen (például a gyerekektől) 
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