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Poniższa instrukcja obsługi opisuje sposób użycia drabinek domowych i drabin. 
 
Przed użyciem 

Przed użyciem drabinek domowych / drabin należy przeczytać uważnie poniższe instrukcje i 
zwróć szczególną uwagę na wszystkie środki i ostrzeżenia dla zapewnienia bezpieczeństwa 
i zdrowia. 

  
Ogólne informacje 

• Dystrybutor powinien zapewnić dostarczenie informacji o użytkowaniu wraz z drabiną. 
•  Właściciel drabiny powinien zapewnić, że informacje użytkownika są dostępne dla 

użytkownika drabiny 
•  Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego (nie profesjonalnego). 

 

 

Patrz instrukcja / broszura. 
 
 

 

Należy  skontrolować drabinę po dostawie. Przed pierwszym użyciem sprawdzić 
wizualnie czy drabina nie jest uszkodzona i czy jest bezpieczna w użyciu. Nie używać 
uszkodzonej drabiny. 
 

 

Przed każdym użyciem należy sprawdzić drabinę i stopnie. 

 

Dopuszczalna maksymalna waga 150 kg nie może być przekroczona. 
 
 

 

Nie należy używać drabiny na niewyrównanym lub niestabilnym podłożu. 
 

 

Nie należy wychylać się poza drabinę. 
 

 

Nie należy stawiać drabiny na zanieczyszczonym gruncie. 
 

 

Tylko jedna osoba może używać drabiny w tym samym czasie. 
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Nie należy wchodzić i schodzić z drabiny, jeśli nie stoi się twarzą zwróconą do 
drabiny. 

 

Podczas wchodzenia, schodzenia i pracy należy trzymać się pewnie uchwytu na 
drabinie. 
 

 

Należy unikać prac wymagających obciążenia bokiem na drabinach, takich jak 
wiercenie boczne otworów w stałych materiałach.   
 

 

Podcza używania drabiny nie należy stosować narzędzia, które jest ciężkie lub 
trudne w obsłudze. 
 

 

Podczas wspinania się po drabinie nie należy nosić nieodpowiedniego obuwia. 

 

Nie należy używać drabiny, jeśli jest się nie wystarczająco sprawnym fizycznie. 
Niektóre choroby lub leki, nadużywanie alkoholu lub narkotyków może 
spowodować, że drabina jest niebezpieczna. 

 

Należy zidentyfikować wszelkie zagrożenia elektryczne w miejscu pracy, takie jak 
przewody napowietrzne lub inne nieosłonięte urządzenia elektryczne. Nie należy 
również używać drabiny, w miejscu gdzie wystąpiły zagrożenia elektryczne. 

 

Nie należy używać drabiny jako mostu. 
 

 

Nie należy przechodzić z boku stojącej drabiny na inną powierzchnię. 

 

Przed użyciem należy całkowicie rozłożyć drabinę. 
 

 

Należy używać drabiny wyłącznie przy użyciu urządzeń przytrzymujących. 

 

Drabiny stojące nie mogą być stosowane jako drabina pochyła. 
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Używanie 
 

• Nie należy przebywać na drabinie długo, bez regularnych przerw (zmęczenie jest ryzykiem) 
• Należy unikać uszkodzenia drabiny podczas transportu np. zamocować i upewnić się, że są 

odpowiednio umieszczone, aby zapobiec uszkodzeniu 
• Należy upewnić się, że drabina jest odpowiednia do wykonania zadania 
• Nie należy używać drabiny na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich 

jak silny wiatr 
Podczas ustawiania drabiny należy uwzględnić ryzyko kolizji z drabiną np. ze strony 
pieszych, pojazdów lub drzwi. W miejscach pracy, gdzie jest to możliwe, należy 
zabezpieczyć drzwi (z wyjątkiem wyjść przeciwpożarowych) i okna 

• Należy używać drabiny nieprzewodzącej do nieuniknionych prac elektrycznych 
• Nie należy zmieniać konstrukcji drabiny 
• Nie należy przesuwać drabiny podczas stania na niej 

  
Naprawa, konserwacja i przechowywanie 
 

• Naprawy powinny być wykonywane przez uprawnioną do tego osobę. 
• W celu naprawy lub wymiany (np. stopki) należy skontaktować się z producentem 
• Drabiny powinny być przechowywane zgodnie z instrukcjami producenta. 
• Drabina powinna być przechowywana z dala od miejsc, w których może pogorszyć się jej 

stan (np. wilgoć, nadmierne nagrzanie itp.) 
• Drabina powinna być przechowywana w pozycji, która ułatwia utrzymanie jej w pozycji 

pionowej (np. zawieszonej na stropach na właściwych wspornikach drabinkowych lub na 
płaskiej, wolnej powierzchni) 

• Drabina powinna być przechowywana w miejscach, w których nie zostanie uszkodzona 
przez pojazdy, ciężkie przedmioty lub zanieczyszczenia 

• Drabinę należy przechowywać w miejscu, w którym nie będzie powodować 
niebezpieczeństwa lub przeszkody 

• Drabina powinna być bezpiecznie przechowywana, tak aby nie można jej łatwo użyć do 
celów przestępczych 

• Drabinę należy zabezpieczyć przed nieuprawnionym wchodzeniem (np. przez dzieci) 
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