
PŘENOSNÉ SCHŮDKY A ŽEBŘÍKY 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 

1 
 

Niže uvedené Instrukce popisují jak správně používat schůdky a žebřík 
 
Před použitím 
 
Před použitím schudků/žebříku si pečlivě přečtěte instrukce níže Věnujte zvláštní pozornost všem 
opatřením a výstrahám, které mají zajistit bezpečnost a ochranu zdraví. 
  
  
Obecné informace 

• Dodavatel by měl zajistit, aby infomace o použití bylo dodány spolu se s výrobkem. 
• Majitel výrobku by měl zajistit, aby uživatelské informace byly k dispozici uživateli výrobku. 
• Výrobek není určen pro profesionální použití. 

 
 

 

Přečtetě si návod k obsluze / brožurku. 
 
 

 

Kontrolujte žebřík po dodání. Před prvním použitím vizuálně zkontrolujte, zda není 
žebřík poškozen a zda je bezpečný. Nepoužívejte poškozený žebřík. 

 

Vizuálně zkotrolujte schůdky / žebřík před každým použitím. 
 

 

Přípustná maximální / hmotnost 150 kg nesmí být překročena. 
 

 

Nepoužívejte žebřík na nezpěvněném nebo nerovném podkladu. 
 

 

Neslézejte bokem z žebříku. 
 

 

Nestavte žebřík na kontaminovaný povrch. 
 

 

Určeno pouze pro jednu osobu. 
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Nezůstávejte ani se nepohybujte po žebříku zády k němu. 
 

 

Udržujte bezpečně uchopení žebříku při vzestupu, sestupu a práci. 

 

 

Vyhněte se práci, která způsobuje boční zatížení na žebřících, jako např. Vrtání 
bokem z pevných materiálů 

 

Během používání žebříku neprovádějte vybavení, které je těžké nebo obtížně 
manipulovatelné 

 

Nenoste nevhodnou obuv při práci na žebříku. 

 

Nepoužívejte žebřík, pokud nejste dostatečně fit. Některé zdravotní stavy nebo léky, 
alkohol nebo zneužívání drog mohou způsobit, že žebřík není nebezpečný 
 

 

Zjistěte jakékoliv elektrické nebezpečí v pracovním prostoru, jako jsou např. Nadzemní 
vedení nebo jiné vystavené elektrické zařízení, a nepoužívejte žebřík, kde dochází k 
elektrickým rizikům. 
 

 

Nepoužívekte žebřík jako most. 
 

 

Necházejte ze strany stojacího žebříku na jiný povrch. 
 

 

Schůdky před použitím ji zcela otevřete. 
 

 

Použijte žebřík pouze se zadržovacími zařízeními. 

 

 

Stojící žebříky nesmí být používány jako opěrný žebřík. 
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Použivání  
 

• Nepracujte dlouhou dobu na žebříčku bez pravidelných přestávek (únava představuje 
riziko)  

• Zajistěte, aby byl žebřík vhodný pro daný úkol 
• Během nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je silný vítr, nepoužívejte žebřík venku 
• Při umístění žebříku je třeba vzít v úvahu riziko kolize s žebříkem, např. Od chodců, vozidel 

nebo dveří. Zabezpečte dveře (ne protipožární výstupy) a okna tam, kde je to možné, v 
pracovním prostoru 

• Používejte nevodivé žebříky pro nevyhnutelné elektrické práce 
• Neupravujte konstrukci žebříku 
• Nepohybujte žebříkem, když na něm stojíte 

 
Opravy, údržba a skladování 
 

• Opravy provádí kompetentní osoba. 
• Kontaktujte výrobce k opravě nebo výměně (například nožiček) 
• Schody by měly být skladovány v souladu s pokyny výrobce. 
• Žebřík by měl být skladován mimo oblasti, kde by se jeho stav mohl rychleji zhoršit (např. 

vlhkost, nadměrné teplo apod.) 
• Žebřík by měl být uložen v poloze, která mu pomáhá zůstat rovná (např. zavěšený na 

podstavcích určené pro žebříky nebo uložen na plochém povrchu) 
• Žebřík by měl být uložen tam, kde nemůže způsobit nebezpečí výjezdu nebo překážku 
• Žebřík by měl být bezpečně uložen tam, kde nemůže být snadno použit pro kriminální účely 
• Žebřík by měl být zajištěn proti neoprávněnému lezení (např. Dětmi) 
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