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В цій інструкції викладені відомості, необхідні для правильної експлуатації драбин. 
 
Перед використанням 
 
Перед використанням драбин ретельно прочитайте цю інструкцію і зверніть особливу увагу на 
способи використання та запобіжні заходи для забезпечення вашої безпеки. 
 
Загальна інформація 

• Продавець повинен гарантувати надання інформації про правила експлуатації 
драбини із виробом. 

• Власник драбини повинен гарантувати наявність інформації про правила експлуатації 
для користувача разом із виробом. 

• Виріб призначений тільки для непрофесійного використання. 
 

 

 
Дивіться інструкцію з експлуатації/буклет. 
 

 

Огляньте драбину після доставки. Перед першим використанням візуально 
перевірте цілісність виробу та переконайтеся у відсутності пошкоджень. Не 
використовуйте пошкоджену драбину.  

 

Візуально перевіряйте драбину та сходинки перед кожним використанням. 
 

 

Не перевищуйте припустиме навантаження на драбину – максимум 150 кг. 
 
 

 

Заборонено використовувати драбину на нерівній або м’якій поверхні. 
 

 

Заборонено звішуватись з драбини. 

 

Заборонено застосовувати драбину на забрудненій поверхні.  

 

Заборонено перебувати на сходах драбини більш, ніж одній людині. 
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Під час спуску або підйому на сходи необхідно завжди знаходиться обличчям до 
сходів. 

 

Міцно тримайтесь за драбину під час підйому, спуску та роботи на ній.  

 

Уникайте надмірного бокового тиску на драбину, наприклад, при свердлінні 
твердих матеріалів. 

 

Не піднімайте важке або громіздке обладнання по сходах драбини. 

 

Завжди користуйтеся драбиною у зручному взутті. 

 

Заборонено використовувати драбину, якщо ви недобре себе почуваєте. 
Небезпечно використовувати драбину в певних медичних станах, під дією певних 
препаратів, в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.  

 

Перед використанням драбини необхідно пересвідчитись в тому, що поряд 
немає електричних ліній та обладнання, що являє загрозу для людини. У випадку 
наявності ризиків використовувати драбину заборонено. 

 

Заборонено застосовувати драбину в якості моста. 

 

Не переходьте з драбини на іншу поверхню. 

 

Перед використанням драбина має бути повністю розкрита. 
 

 

Використовуйте драбину тільки при наявності страхувальних ременів. 

 

Не використовуйте стрем’янку як приставну драбину. 
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Використання 
 

• При використанні драбини необхідно робити регулярні перерви на відпочинок (втома - 
це ризик). 

• При транспортуванні драбину необхідно закріпити належним чином для попередження 
пошкоджень. 

• Переконайтесь, що обраний тип драбини відповідає виду робіт, що виконуються.  
• Не використовуйте драбину в несприятливих погодних умовах, наприклад, під час 

сильного вітру. 
• Перед встановленням драбини враховуйте небезпеку зіткнення з іншими предметами 

та людьми, наприклад, з перехожими, автомобілями або дверима. По можливості, 
заблокуйте двері (за винятком пожежних виходів) та вікна в зоні робіт. 

• Використовуйте драбини із токонепровідних матеріалів при проведенні 
електромонтажних робіт. 

• Змінювати конструкцію драбини заборонено. 
• Заборонено пересувати драбину під час перебування на ній. 

 

Ремонт, технічне обслуговування та зберігання 

 
• Ремонт драбини повинен виконувати тільки кваліфікований персонал. 
• Для заміни деталей або ремонту зв’яжіться із виробником (наприклад, опор) 
• Драбина повинна зберігатись у відповідності із інструкціями виробника. 
• Драбина не повинна зберігатися в місцях, умови в яких приведуть до її пошкодження 

(наприклад, в вологих та занадто теплих приміщеннях і т. д.). 
• Драбина повинна зберігатись в горизонтальному положенні (наприклад, вішайте на 

спеціальні крюки, що витримують вагу такої конструкції або в горизонтальному 
положенні на чистій поверхні). 

• Драбина повинна зберігатись в місцях, що виключають забруднення та пошкодження 
транспортними засобами, важкими предметами. 

• Драбина повинна зберігатись в місцях, де вона не буде перешкодою і не створить 
небезпеку падіння. 

• Драбина повинна зберігатися в захищеному місці, що виключає можливість 
використати її в кримінальних цілях. 

• Драбина повинна зберігатись в захищеному від несанкціонованого використання місці 
(наприклад, в місці, недосяжному для дітей). 
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