
Felhasználói információ 

 

A létra használatát megel ızıen 

a) Megfelelı egészségi állapotban van a létra használatához? Bizonyos egészségügyi állapotban, mint gyógyszerszedés, alkohol vagy 

drogfogyasztás a létra használata nem ajánlott; 

b) A létrák tetıtartón vagy teherautón történı szállításakor, a károk elkerülése végett, bizonyosodjon meg arról, hogy azok megfelelı módon 

vannak-e rögzítve, felerısítve; 

c) Ellenırizze a létrát a szállítást követıen, illetve az elsı használat elıtt annak állapotát és az egyes elemek funkcióját tekintve; 

d) A létra használatának napjain ellenırizze a létrán lévı esetleges sérüléseket a biztonságos használat érdekében. 

e) Az ipari felhasználók számára rendszeres felülvizsgálat szükséges. 

f) Bizonyosodjon meg afelıl, hogy az elvégezni kívánt munkához megfelelı-e az adott létra; 

g) Ne használjon sérült létrát; 

h) Távolítson el minden szennyezıdést a létráról, pl. nedves festék, kosz, olaj vagy hó; 

i) A létrával végzendı munkát megelızıen célszerő kockázati elemzést készíteni az adott ország jogszabályai alapján. 

 

A létra felállítása 

a) A létrát mindig megfelelıen állítsa fel, pl. a támasztólétrákat a megfelelı szögben (dılésszög 1:4), a fokoknak illetve a fellépıknek 

vízszintesen kell lenniük, a kétágú létrát teljesen szét kell nyitni; 

b) A blokkoló alkatrészeket, amennyiben a termék rendelkezik ilyennek, használat elıtt mindenképpen biztosítsa. 

c) A létra sík területen, vízszintesen és stabilan kell, hogy álljon; 

d) A támasztólétra sík, szilárd felületnek legyen támasztva és használat elıtt legyen rögzítve, pl. stabilitás biztosítása történhet rögzítı vagy 

egyéb biztosító felszerelés alkalmazásával; 

e) A létra soha nem helyezhetı át olyan módon, hogy állnak rajta; 

f) A létra használata közben fennáll az esetleges ütközések lehetısége, pl. gyalogosok, jármővek, ajtók. Az ajtók (kivéve vészkijáratok) és az 

ablakok, amennyiben lehetséges, a munkaterületen legyenek bezárva; 

g) A munkaterületen felmerülı minden olyan veszélyforrást, melyet elektromos berendezések (pl.: nagyfeszültség, szabad vezetékek, vagy 

szabadon álló elektromos készülék) okoznak, zárjon ki; 

h) A létra minden esetben annak lábain kell hogy támaszkodjon, nem a fokon illetve lépcsıfokon; 

i) A létrákat nem szabad csúszós felületen felállítani (pl. jég, fényes felület vagy egyértelmően szennyezett szilárd talaj), amennyiben egyéb 

járulékos intézkedésekkel nem érhetı el a létra csúszásának megakadályozása vagy a szennyezett talaj megtisztítása. 

 

A létra használata 

a) A létra maximális teherbírását soha ne lépjük túl 

b) Ne hajoljon ki túlságosan. Csípıjét mindig tartsa a létraszárak között, és mindkét lábbal ugyanazon a (lépcsı)fokon álljon; 

c) Biztosító eszköz nélkül ne másszon át magasabbra a támasztólétráról, pl. rögzítés vagy a létra stabilitásának biztosításához alkalmas 

felszerelés; 

d) Az állólétrát ne alkalmazza más szintre történı átmászáshoz; 

e) Ne használja a támasztólétra felsı 3 (lépcsı)fokát állófelületként; 

f) Ne használja az állólétra felsı 2 (lépcsı)fokát állófelületként, ha az nem rendelkezik kapaszkodókerettel és dobogóval; 

g) Ne használja az állólétrára felhelyezett tolólétra felsı 4 (lépcsı)fokát; 

h) A létrákat csak rövid idıtartamú, könnyő munkákhoz használja; 

i) Amennyiben elkerülhetetlen az elektromos felszültség közelében elvégzendı munka, ne használjon olyan létrát, ami vezeti az áramot; 

j) Kedvezıtlen idıjárási feltételek esetén, pl. erıs szél, ne használja a létrát a szabadban; 

k) Tegyen óvintézkedéseket annak érdekében, hogy a gyerekek ne játszanak a létrán; 

l) Amennyiben lehetséges, az ajtók (kivéve vészkijáratok) és ablakok legyenek zárva a munkaterületen; 

m) A létrára történı fel és lemászás mindig a arccal a létra felé történjen; 

n) A létrára történı fel és lemászáskor mindig jól kapaszkodjunk; 

o) Ne használja a létrát áthidalóként; 

p) A létrára csak megfelelı cipıbe másszon fel; 

q) Kerülje a létra környezet általi túlzott terhelését, pl. falazat vagy beton fúrása; 

r) Rendszeres megszakítás nélkül ne tartózkodjon hosszan a létrán (a fáradtság veszélyforrást jelent); 

s) A támasztólétrát nagyobb magasságokban, legalább 1 m-el a támaszkodási ponttól el kell húzni; 

t) Azok az eszközök, amiket a létrán szállítanak, nem lehetnek nehezek, és könnyen kezelhetınek kell lenniük; 

u) Kerülje az olyan munkálatokat, amelyek az állólétrákat túlzottan megterhelik, pl. szilárd anyag erıteljes fúrása (pl. falazat vagy beton); 

v) A létrán történı munka során egy kézzel kapaszkodjon, ha ez nem lehetséges, úgy alkalmazzon egyéb biztonsági óvintézkedést; 

 

Javítás, karbantartás és tárolás 

A létrák javítási és karbantartási munkálatait kizárólag szakismerettel rendelkezı személy végezteti és a KRAUSE Kft. útmutatása szerint 

történhet. 

A létrákat a KRAUSE Kft. útmutatásaival megegyezıen kell tárolni.  

A létra tulajdonosa köteles az EN 131-3 4. pontja értelmében ezt a felhasználói információit rendelkezésre bocsátani. 


