Opis znaczenia

Skontrolować drabinę po dostawie i przed każdym użyciem. Należy
sprawdzić, czy drabina nie jest uszkodzona, czy wszystkie elementy
wchodzące w skład drabiny są w dobrym stanie. Nie używać drabiny
uszkodzonej. Uszkodzone drabiny należy wycofać z obiegu.

Przed użyciem upewnić się, czy drabina wolnostojąca jest
całkowicie rozstawiona.

Montaż stabilizatora.

Drabina powinna być ustawiona we właściwej pozycji, pod odpowiednim kątem dla drabin przystawnych (kąt nachylenia w
przybliżeniu 1:4); z poziomymi szczeblami, stopniami i całkowitym
rozstawieniem dla drabiny wolnostojącej.

Mechanizmy blokujące, jeżeli są na drabinie zamontowane,
powinny być całkowicie zablokowane przed jej użyciem.

Minimalne nachodzenie dwóch współpracujących elementów
drabiny.

Sposób montażu drabiny w ustawieniu w literę „A“.

Nie przekraczać całkowitego maksymalnego obciążenia dla danego
typu drabiny.

Nie schodzić z góry drabiny przystawnej z wyższej wysokości bez
dodatkowego zabezpieczenia takiego jak umocowanie drabiny lub
zastosowanie urządzeń zapewniających jej stabilność.

Nie stawać na trzech najwyższych stopniach/szczeblach drabiny
przystawnej.

Sposób montażu drabiny typu „Pomost roboczy“ w ustawieniu w
literę „A”.

Nie stawać na dwóch najwyższych stopniach/szczeblach drabiny
wolnostojącej bez platformy i poręczy.

Nie stawać na czterech najwyższych stopniach/szczeblach
dodatkowego elementu wysuwanego drabiny wolnostojącej.

Trzymać się pewnie drabiny podczas wchodzenia i schodzenia.

Drabiny przystawne używane w celu dostępu do wyższego
poziomu powinny wystawać co najmniej 1 metr od punktu zejścia.

Maksymalna liczba użytkowników drabiny (ilość osób mogących
wejść jednocześnie na drabinę).

Regularnie smarować przeguby.

Maksymalne obciążenie drabiny w ustawieniu jako pomost
roboczy/rusztowanie.

Drabiny równoległe w pozycji „A“ używać tylko z dodatkowym
stabilizatorem.

Proszę zapoznać się z instrukcją prze użyciem drabiny.
Obciążać drabinę tylko przy prawidłowym ustawieniu i zamknięciu
przegubów.
Sprawdzać stopki drabiny.
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Opis znaczenia

Drabina powinna być ustawiona na równej, poziomej i nieruchomej
powierzchni.

Drabina przystawna powinna być oparta o stabilne, trwałe podłoże
i zabezpieczona przed użyciem np. poprzez umocowanie bądź
użycie odpowiedniego wyposażenia, aby zapobiec przemieszczaniu
się drabiny.

Drabina nie może być przestawiana trzymając ją za górną część.

Sprawdzić czy zachodzi niebezpieczeństwo porażenia prądem w
miejscu pracy np.: liniami napowietrznymi wysokiego napięcia lub
innym sprzętem elektrycznym.

Unikać prac, które powodują boczne obciążenie drabiny
wolnostojącej, takich jak wiercenie w cegle lub betonie.

Sprzęt wnoszony podczas wchodzenia na drabinę powinien być
lekki i łatwy do przenoszenia.

Przed użyciem pamiętać o należytym i bezpiecznym rozstawie
drabiny.

Upewnić się, czy zastosowano ograniczniki oraz czy blokady zostały
skutecznie zamknięte.

Podczas ustawiania drabiny należy wziąć pod uwagę ryzyko kolizji
drabiny np.: z pieszymi,, pojazdami lub drzwiami. Zabezpieczyć
drzwi (z wyjątkiem wyjść ewakuacyjnych) oraz okna w miejscu
pracy.

Używać drabiny stawiając we właściwym kierunku.

Drabina powinna stać na swoich stopach, nie na szczeblach lub
stopniach. Zabronione jest stawianie drabiny na skrzynkach,
podpórkach itp.

Nie stawać na najwyższym stopniu drabiny.

Drabiny nie stawiać na śliskich powierzchniach (np.: lód, błyszczące
lub zanieczyszczone powierzchnie); chyba, że zastosowano
dodatkowe skuteczne środki bezpieczeństwa (jak np. wyczyszczenie
zabrudzonej powierzchni), aby zapobiec ześlizgnięciu/zsunięciu się
drabiny.
Nie wychylać się za daleko z drabiny. Środek ciężkości użytkownika
powinien znajdować się pomiędzy podłużnicami, a obydwie stopy
na tym samym stopniu/ szczeblu podczas wykonywania pracy.

Nie używać drabiny wolnostojącej w celu przedostania się na inny
poziom.

Drabinę stawiać na stabilnym podłożu.

Drabinę stawiać na równym podłożu.

Nie obciążać drabiny, kiedy górna półka/stopień nie jest właściwie
rozłożona/-y.

W tym ustawieniu nie wchodzić na górną część drabiny.
Zapewnić, aby dzieci nie bawiły się na/przy drabinie.

Należy być zwróconym twarzą do drabiny podczas wchodzenia i
schodzenia.

Nie używać drabiny jako pomostu.

Korzystać z odpowiedniego obuwia podczas wchodzenia na
drabinę.
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Nie używać drabiny z jednocześnie wysuniętymi przedłużaczami
podłużnic.

