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Piktogram magyarázat

Ellenőrizze a létrát a szállítást követően, illetve az első használat 
előtt annak állapotát és az egyes elemek funkcióját tekintve. 
A létra használatának napjain ellenőrizze a létrán lévő esetleges 
sérüléseket a biztonságos használat érdekében. Ne használjon 
sérült létrát.

A létrát mindig megfelelően állítsa fel, pl. a támasztólétrákat a meg-
felelő szögben (dőlésszög 1:4), a fokoknak illetve a fellépőknek víz-
szintesen kell lenniük, a kétágú létrát teljesen szét kell nyitni. 
Létra dőlésszögének a megadása abban az esetben, ha a konstruk-
ciója vagy felépítés módja miatt nem egyértelmű.

A blokkoló alkatrészeket, amennyiben a termék rendelkezik 
ilyennel, használat előtt mindenképpen biztosítsa ki.

A létra maximális teherbírását soha ne lépjük túl.

Biztosító eszköz - pl. rögzítés vagy a létra stabilitásának biz-
tosításához alkalmas felszerelés - nélkül ne másszon át magasabbra 
a támasztólétráról.

Ne használja a támasztólétra felső 3 (lépcső) fokát állófelületként.

Ne használja az állólétra felső 2 (lépcső) fokát állófelületként, ha az 
nem rendelkezik kapaszkodókerettel és dobogóval.

Ne használja az állólétrára felhelyezett tolólétra felső 4 (lépcső) 
fokát.

A létrára történő fel és lemászáskor mindig jól kapaszkodjunk.

A támasztólétrát nagyobb magasságokban, legalább 1 m-el a tá-
maszkodási ponttól túl kell tólni.

Max. személyek száma a létrán.

Olvassa el a használati utasítást.

Ellenőrizze a lábdugókat.

Használat előtt nyissa szét teljesen a létrát.

Kitámasztó szerelés.

Min. átfedés egymásba csúsztatható létráknál.

Szerelési folyamat bakálláshoz.

Szerelési folyamat bakálláshoz egymásba csúsztatható létráknál.

Csuklókat rendszeresen olajozza.

Max. terhelhetőség állványállásban.

Párhuzamos profilú létrát csak kiegészítő kitámasztóval használjon 
bakállásban.

Csak akkor terhelhető, ha a csuklók megfelelően záródtak.
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A létra sík területen, vízszintesen és stabilan kell, hogy álljon.

A támasztólétra sík, szilárd felületnek legyen támasztva és használat 
előtt legyen rögzítve, pl. stabilitás biztosítása történhet rögzítő vagy 
egyéb biztosító felszerelés alkalmazásával.

A létra soha nem helyezhető át olyan módon, hogy állnak rajta.

A munkaterületen felmerülő minden olyan veszélyforrást, melyet 
elektromos berendezések (pl.: nagyfeszültség, szabad vezetékek, 
vagy szabadon álló elektromos készülék) okoznak, zárjon ki.

A létra használata közben fennáll az esetleges ütközések 
lehetősége, pl. gyalogosok, jármővek, ajtók. Az ajtók (kivéve 
vészkijáratok) és az ablakok, amennyiben lehetséges, a 
munkaterületen legyenek bezárva.

A létra minden esetben annak lábain kell, hogy támaszkodjon, nem 
a fokon illetve lépcsőfokon. A létra aláépítése tilos.

A létrákat nem szabad csúszós felületen felállítani (pl. jég, fényes 
felület vagy egyértelmően szennyezett szilárd talaj), amennyiben 
egyéb járulékos intézkedésekkel nem érhető el a létra csúszásának 
megakadályozása vagy a szennyezett talaj megtisztítása.

Ne hajoljon ki túlságosan. Csípőjét mindig tartsa a létraszárak kö-
zött, és mindkét lábbal ugyanazon a (lépcső)fokon álljon.

Az állólétrát ne alkalmazza más szintre történő átmászáshoz

Tegyen óvintézkedéseket annak érdekében, hogy a gyerekek ne 
játszanak a létrán.

A létrára történő fel- és lemászás mindig a arccal a létra felé történ-
jen.

Ne használja a létrát áthidalóként.

A létrára csak megfelelő cipőben másszon fel.

Kerülje a létra környezet általi túlzott terhelését, pl. falazat vagy 
beton fúrása; A létrára történő fel és lemászáskor mindig jól 
kapaszkodjunk.

Azok az eszközök, amiket a létrán szállítanak, nem lehetnek nehe-
zek, és könnyen kezelhetőnek kell lenniük.

Használat előtt nyissa szét teljesen a létrát.

A szétnyílás-biztosítást a munka előtt feszítse meg.

A létrát a megfelelő irányba állítsa fel.

Ne álljon a legfelső lépcsőfokra.

Szilárd talajon állítsa fel.

Vízszintes talajon állítsa fel.

Ne terhelje, ha a fellépő dobogó nem feküdt fel rendesen.

Ennél a felhasználási módnál ne álljon a legfelső létratagra.

Ne használja úgy, hogy mindkét szárhosszabbító egyszerre ki van 
húzva.
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