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Инструкциите за работа, изложени по-долу, описват начина на употреба на преносимите 
стълби.  

ПРЕДИ УПОТРЕБА 

Преди употреба на стълбите прочетете внимателно инструкциите по-долу и обърнете 
особено внимание на всички мерки и предупреждения, за да гарантирате здравето и 
безопасността си. 

Обща информация 
 Дистрибуторът трябва да гарантира, че информацията за употреба е предоставена

заедно със стълбата.
 Собственикът на стълбата трябва да се увери, че информацията за употреба е на

разположение на потребителя на стълбата.
 Продуктът е предназначен само за непрофесионална употреба.

Вижте ръководството/книжката с инструкции. 

Проверете стълбата след доставката. Преди първата употреба прегледайте 
стълбата, за да се уверите, че не е повредена и е безопасна за употреба. Не 
използвайте повредена стълба. 

Преглеждайте стълбата и стъпалата преди всяка употреба. 

Допустимото максимално тегло от 150 kg не трябва да се надвишава. 

Не използвайте стълбата върху неравна или нестабилна основа. 

Не се пресягайте извън обсега си, докато използвате стълбата. 

Не поставяйте стълбата на замърсена земя. 

Стълбата не може да се използва от повече от един човек едновременно. 
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Качвайте се и слизайте от стълбата само с лице към нея. 

 

Дръжте здраво стълбата, когато се качвате, слизате или работите на нея. 

 

Избягвайте работа, която налага странично натоварване на стълбата, като 
например странично пробиване на твърди материали с пробивна машина  

 

Не носете оборудване, което е тежко или трудно за използване, докато 
използвате стълбата. 

 

Не носете неподходящи обувки, когато се качвате по стълбата. 

 

Не използвайте стълбата, ако не сте в подходящо физическо състояние. 
Определени заболявания или лекарства, както и злоупотребата с алкохол или 
наркотици, могат да направят употребата на стълбата опасна. 

 

Установете всички рискове, свързани с електричество, в работната зона, като 
например въздушни линии или друго необезопасено електрическо оборудване, 
и не използвайте стълбата при риск от токов удар. 
 

 

Не използвайте стълбата като мост. 

 

Не стъпвайте върху друга повърхност, която е странично на стълбата. 

 

Отворете стълбата докрай преди употреба. 

 

Използвайте стълбата само когато устройството за обезопасяване е поставено. 

 

Стълбите за употреба в изправено положение не трябва да се използват като 
стълби за облягане. 
 

 



ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
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 

3 

 уверете се, че краката/подпорите на стълбата не са огънати, извити, вдлъбнати, 
напукани, ръждясали или изгнили;  

 
 уверете се, че краката/подпорите са в добро състояние около точките за прикачване 

на други компоненти; 
 

 уверете се, че крепежните елементи (обикновено нитове, винтове и болтове) не 
липсват, не са разхлабени или ръждясали; 
 

 уверете се, че няма липсващи, разхлабени, прекомерно износени, ръждясали или 
повредени стъпала; 

 
 уверете се, че шарнирите между предните и задните части не са повредени, 

разхлабени или ръждясали; 
 

 уверете се, че заключването остава в хоризонтална позиция, че няма липсващи, 
огънати, разхлабени, ръждясали или повредени задни релси и ъглови скоби; 

 
 уверете се, че няма липсващи, повредени, разхлабени или ръждясали куки за стъпала 

и ги прикачете правилно към стъпалата; 
 

 уверете се, че няма липсващи, повредени, разхлабени или ръждясали направляващи 
скоби и ги прикачете правилно към съответната подпора; 

 
 уверете се, че няма липсващи, разхлабени, прекомерно износени, ръждясали или 

повредени гумени крачета/капачета; 
 

 уверете се, че никъде по стълбата няма замърсители (като например пръст, кал, боя, 
масло или грес); 

 
 уверете се, че приспособленията за заключване (ако са монтирани такива) не са 

повредени и функционират правилно; 
 

 уверете се, че платформата (ако е монтирана такава) разполага с всички 
необходими части и приспособления, както и че не е повредена или ръждясала. 

 
Ако която и да е от горните проверки не бъде завършена с удовлетворителен резултат, НЕ 
трябва да използвате стълбата. 

 
Употреба 
 

 Не прекарвайте дълго време на стълба без редовни почивки (умората представлява 
риск) 

 
 Не позволявайте повреждането на стълбата при транспортиране, например като я 

завързвате, и се уверете, че е поставена правилно, за да се избегнат повреди 
 

 Уверете се, че стълбата е подходяща за задачата 
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 Не използвайте стълбата на открито при неблагоприятни метеорологични условия, като 

например силни ветрове 
 

 При позиционирането на стълбата взимайте предвид риска от сблъсък с нея, като 
например от пешеходци, превозни средства или врати. Обезопасете вратите (без 
пожарните изходи) и прозорците, където е възможно в работната среда 

 
 Използвайте непроводими стълби, когато е наложителна работата с електрическо 

напрежение 
 

 Не променяйте дизайна на стълбата  
 

 Не местете стълбата, докато стоите на нея  
 
Ремонт, поддръжка и съхранение 
 

 Ремонтите трябва да се извършват от компетентно лице.  
 

 За ремонт или замяна (например на крачетата) се свържете с производителя 
 

 Стълбите трябва да се съхраняват в съответствие с инструкциите на производителя. 
 

 Стълбата трябва да се съхранява далеч от зони, в които състоянието й може да се 
влоши по-рязко (например при влажност, прекомерна топлина и т.н.) 

 
 Стълбата трябва да се съхранява в положение, което помага за запазване на формата 

й (например окачена за подпорите на подходящи скоби за стълби или положена на 
равна повърхност без други предмети)  

 
 Стълбата трябва да се съхранява на място, където не може да бъде повредена от 

превозни средства, тежки предмети или замърсители 
 

 Стълбата трябва да се съхранява на място, където няма да породи опасност от спъване 
и няма да бъде препятствие 

 
 Стълбата трябва да се съхранява на сигурно място, където да не може лесно да се 

използва с престъпни цели 
 

 Стълбата трябва да се обезопаси от непозволено качване (например от деца) 
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