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Viacúčelový 3-dielny rebrík
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Návod na použitie je v jazykovej mutácii.

Ďakujeme, že ste si kúpili tento viacúčelový 3-dielny rebrík. Skôr ako ho začnete používať, 
prečítajte si, prosím, pozorne túto používateľskú príručku a uschovajte ju pre prípad 
ďalšieho použitia.
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1. VYSVETLENIE ŠTÍTKOV S POKYNMI

1. 2.

3. 4.

6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13. 14.

1. Dajte pozor na pád z rebríka.

2. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku.

3. Maximálne jedna osoba na rebríku.

4. Maximálne zaťaženie rebríka je 150 kg.

5. Nastavte rebrík tak, aby bol opretý o stenu v uhle 50-60
stupňov.

6.  Nastavte rebrík tak, aby bola základňa umiestnená v 1/4 
celkovej pracovnej dĺžky rebríka.

7.  Presah rebríka nad miestom dotyku.

8.  Nestojte na poslednom metre teleskopického rebríka.

9.  Všetky uzamykacie mechanizmy pri výsuvných 
priečkach sa musia skontrolovať a uzamknúť pred 
použitím.

10.  Pevne sa držte pri vyliezaní a zliezaní z rebríka. Udržujte 
úchopy počas práce s rebríkom, ak toto nie je možné, 
vykonajte iné preventívne bezpečnostné opatrenia.

11.  Používajte rebrík iba smerom, kam ukazuje šípka – 
smerom hore.

12. Zaistite horný a dolný koniec rebríka.

13. Vždy pred použitím skontrolujte pätky rebríka.

14.  Vždy pred použitím rebríka vykonajte vizuálnu pre-
hliadku.

5.
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15.  Skontrolujte rebrík po prijatí. Pred každým použitím rebrík 
skontrolujte, či nie je poškodený a je bezpečný na použitie. 
Nikdy nepoužívajte poškodený rebrík.

16.  Dbajte na postavenie rebríka na pevnom povrchu.

17. Nepoužívajte rebrík na profesionálne použitie

18. Používajte rebrík na domáce hobby použitie

19.  Varovanie, nebezpečenstvo elektriny. Zistite všetky elektrické 
riziká v pracovnom priestore, ako sú nadzemné vedenie alebo 
iné vystavené elektrické zariadenie a nepoužívajte rebrík na 
miestach, kde sa vyskytujú elektrické riziká.

20. Nepoužívajte rebrík ako most alebo lávku

21.  Nestrkajte ruky alebo prsty do priestoru medzi priečkami, skôr 
ako je rebrík uvedený do prevádzkovej polohy alebo počas 
jeho skladania.

22.  Nestavajte rebrík na nestabilný alebo nevhodný povrch.

23. Nikdy sa nevykláňajte z rebríka.

24. Nestavajte rebrík na znečistený povrch.

25.  Pri zostupovaní či vystupovaní buďte vždy obrátení tvárou k 
rebríku.

26.  Nevykonávajte žiadnu pracovnú činnosť na rebríku mimo 
ťažiska, ako napríklad vŕtanie do tuhých materiálov.

27.  Nenoste veci, zariadenia, ktoré sú ťažké alebo náročné na 
manipuláciu počas používania rebríka.

28. Nenoste nevhodnú obuv pri výstupe na rebrík.

29.  Nepoužívajte rebrík, ak sa necítite dobre. Určité lieky, alkohol a 
psychotropné látky robia rebrík nebezpečným.

30.  Zaistite, aby horný koniec rebríka bol vhodne postavený.

15. 16.

17. 18.

19. 20.

21. 22.

23. 24.

25. 26.

27. 28.

29.

30.
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31. 32.

33. 34.

35. 36.

37. 38.

39. 40.

max.
120kg

41. 42.

43. 44.

31.  Rebrík sa má používať tak, že jednotlivé priečky sú 
v horizontálnej pozícii

32.  Nikdy nestojte na posledných troch priečkach rebríka. 
V prípade teleskopického rebríka sa nesmie používať 
posledný meter rebríka 

33.  Pred použitím roztvorte dvojitý rebrík (štafl e) na 
maximum.

34.  Nikdy nestúpajte z rebríka/dvojitého rebríka (štafl í) na 
inú plochu.

35.  Použite dvojitý rebrík (štafl e) iba so zadržiavacími 
zariadeniami.

36.  Stojacie rebríky sa nesmú používať ako šikmý rebrík, ak 
to nie je navrhnuté.

37. Uistite sa, že západky sú zamknuté.

38.  Nikdy nestúpajte na horné dve priečky dvojitého rebríka 
(štafl í) bez plošiny výsuvných koľají na ruky.

39.  Pred prvým použitím nainštalujte na rebrík/dvojitý rebrík 
stabilizačnú tyč/tyče.

40.  Akákoľvek vodorovná plošina, ktorá vyzerá ako plošina 
na stojacom dvojitom rebríku (štafl iach), ktorá nie je 
určená na státie (napr. plastový pracovný podnos), 
musí byť na tejto ploche jasne vyznačená (iba v prípade 
potreby vzhľadom na konštrukciu rebríka/dvojitého 
rebríka).

41.  Na lešení používajte výhradne dosky určené výrobcom. 
Obe dosky musia byť pred použitím riadne zaistené.

42.  Nikdy nepoužívajte multifunkčný rebrík obrátene. Táto 
pozícia je dovolená iba pri skladaní či rozkladaní.

43.  Dodržiavajte maximálne zaťaženie na doskách na lešení 
120 kg.

44.  Pred použitím rebríka sa vždy uistite, či sú zámky 
uzamknuté.

Vysvetlenie štítkov s pokynmi
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45.  Ak používate polohu dvojitého rebríka, nikdy nestúpajte 
vyššie po rozloženom treťom diele rebríka, resp. nestú-
pajte nad tvar písmena „A”, ako je vyznačené na ikone. 
Nestúpajte minimálne na posledné štyri priečky.

46.  Pri použití rebríka na schodoch je nutné dodržať rovnaký 
uhol rozloženia tak, akoby sa rebrík používal na vodor-
ovnom povrchu.

45.

46.

Vysvetlenie štítkov s pokynmi
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
POZOR! Kov je elektricky vodivý! Nenechávajte tento rebrík ani žiadnu jeho časť v kontakte so živými 
elektrickými drôtmi.

 Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie
 Uistite sa, že ste v uspokojivej kondícii, aby ste mohli rebrík použiť. Použitie rebríka pri určitých 
zdravotných stavoch alebo medikácii, pri nadmernom požívaní alkoholu alebo drog môže byť 
nebezpečné.
 Pred použitím rebríka na pracovisku sa má vykonať posúdenie rizík s ohľadom na legislatívu krajiny 
používania.
 Maximálne zaťaženie pre tento rebrík je 150 kg. Hmotnosť používateľa plus nástroje a materiál nesmú 
presiahnuť 150 kg.
 Pri prepravovaní rebríkov na strešných nosičoch alebo v dodávkovom vozidle zaistite ich vhodné 
umiestnenie, aby sa zabránilo poškodeniu.
 Vždy sa pred zaťažením rebríka uistite, že zaisťovací mechanizmus je v zaistenej pozícii. Pri použití 
rebríka v jeho plnej dĺžke musia byť zaistené všetky zaisťovacie mechanizmy!
 Na začiatku pracovného dňa, keď sa má rebrík používať, vykonajte vizuálnu prehliadku všetkých dielov.
 V prípade profesionálnych používateľov sa požaduje pravidelná kontrola.
 Rebrík sa musí používať s pravidelnými vzdialenosťami medzi stupňami.
 Nepoužívajte žiadne násadce, komponenty alebo doplnky, ktoré nepredáva alebo neodporúča výrobca.
 Skontrolujte rebrík po doručení a pred použitím skontrolujte stav a funkčnosť všetkých častí. Kontrolujte 
vždy všetky časti pred každým použitím. Rebrík nepoužívajte, ak niektoré jeho časti chýbajú, sú akokoľvek 
poškodené alebo opotrebované. V prípade profesionálnych používateľov je nutné vykonávať pravidelné 
kontroly. Uistite sa, že rebrík je vhodný na danú úlohu.
 Nepokúšajte sa tento rebrík akokoľvek modifikovať. To by mohlo spôsobiť vážny úraz a záruka by sa stala 
neplatnou.
 Nikdy sa nepokúšajte poškodený rebrík opravovať. Vždy si na opravu poškodeného rebríka dohodnite 
opravára.
 Nepoužívajte poškodený rebrík
 Odstráňte z rebríka akékoľvek znečistenie, napr. mokrú farbu, blato, olej alebo sneh.
 Zlikvidujte rebrík, ak bol vystavený nadmernému teplu (ako pri požiare v dome) alebo korozívnym 
činidlám (kyselinám alebo alkáliám).

Používanie rebríka

 Neprekračujte celkové zaťaženie daného typu rebríka.
 Nevykláňajte sa: používateľ má počas činnosti udržiavať stred svojho tela (brucho) medzi bočnicami a 
obe nohy na rovnakom stúpadle/priečke.
 Neprekračujte z oporného rebríka na vyššiu úroveň bez dodatočného zaistenia, napr. priviazanie alebo 
použitie vhodného stabilizujúceho prvku.
 Nepoužívajte dvojité rebríky na prístup na ďalšiu úroveň (do vyššieho poschodia).
 Nestojte na horných troch stúpadlách/priečkach oporného rebríka. Nestojte na horných dvoch stú-
padlách/priečkach dvojitého rebríka bez plošiny a bez držadla/zábradlia
 Nestojte na horných štyroch stúpadlách/priečkach dvojitého rebríka s výsuvným rebríkom (dielom) v 
hornej časti.
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  Rebríky sa majú používať iba na ľahké krátkodobé práce.
  Na nevyhnutné elektrické práce pod napätím používajte nevodivé rebríky.
  Nepoužívajte rebrík vo vonkajšom prostredí pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, napr. pri 

silnom vetre.
 Urobte bezpečnostné opatrenia, aby sa deti nehrali na rebríku.
 V pracovnom priestore, ak je to možné, zaistite dvere (nie však núdzové východy) a okná.
  Pri vystupovaní a zostupovaní buďte vždy obrátení tvárou k rebríku. Pri výstupe a zostupe sa pevne držte 

rebríka.
 Nepoužívajte rebrík ako most.
 Používajte vhodnú obuv.
 Vyhýbajte sa nadmerným bočným záťažiam, napr. vŕtanie do tehál a betónu.
 Nezdržujte sa dlho na rebríku bez pravidelných prestávok (únava je riziko)
 Oporné rebríky na prístup do vyššej úrovne majú presahovať miesto dotyku najmenej o 1 m
 Záťaž nesená pri použití rebríka má byť ľahká a ľahko manipulovateľná.
  Na dvojitých rebríkoch sa vyhýbajte práci, ktorá vyžaduje bočné zaťaženie, napr. bočné vŕtanie do pev-

ných materiálov (napr. tehál alebo betónu).
  Pri práci vykonávanej na rebríku sa pridržujte držadla alebo ak nie je to možné, urobte dodatočné bezpečnostné 

opatrenia.

Oprava a údržba a skladovanie

  Opravy a údržbu musí vykonávať odborne spôsobilá osoba a musí byť v súlade s pokynmi výrobcu.
  Rebríky sa musia skladovať v súlade s pokynmi výrobcu.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

   Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než 
nájdete všetky súčasti výrobku.

  Výrobok uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.
  Čítajte všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržiavaní varovných upozornení a pokynov môže 

mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

OBAL

Výrobok je umiestnený v obale brániacom poškodeniam pri transporte. Tento obal je surovinou a je preto 
možné ho odovzdať na recykláciu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Skôr ako začnete s výrobkom pracovať, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny na 
používanie. Oboznámte sa s obslužnými prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod dôkladne 
uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Minimálne počas záručnej lehoty odporúčame uschovať originálny 
obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte 
výrobok späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom 
transporte (napr. sťahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

Dôležité bezpečnostné informácie  I  Všeobecné bezpečnostné predpisy
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Poznámka: Ak odovzdávate výrobok ďalším osobám, odovzdajte ho spoločne s návodom. Dodržiavanie 
priloženého návodu na obsluhu je predpokladom riadneho používania výrobku. Návod na obsluhu 
obsahuje aj pokyny na obsluhu, údržbu a opravy.

POZOR! Na zamedzenie vážneho zranenia alebo smrti si, prosím, prečítajte pred použitím všetky tieto 
pokyny a dodržujte všetky varovania na štítkoch výrobku! Uchovávajte túto príručku spolu s produktom na 
nahliadnutie v budúcnosti.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody vzniknuté následkom 
nedodržiavania tohto návodu.

2. ZAISŤOVACIE MECHANIZMY
POZOR! Pred použitím sa najskôr oboznámte s funkciou rebríka!

 Každý stupeň rebríka má pár zaisťovacích mechanizmov. Tie pozostávajú z oceľových kolíkov s 
pružinou, ktoré automaticky zapadnú na miesto, keď sa rebrík predĺži. Každý mechanizmus je spojený so 
zaisťovacou páčkou viditeľnou na vonkajšej strane (pozrite obr. 2)
Popis obr. 2:

air of locking levers – Pár zaisťovacích páčok
 Zaisťovacie páčky majú 2 účely. Indikujú, či je mechanizmus zaistený (alebo nie) a slúžia ako tlačidlá 
na uvoľnenie kolíkov (pri znižovaní rebríka).

 Páčka blízko bočnice naznačuje, že mechanizmus je zaistený. Páčka ďalej od bočnice naznačuje, že 
mechanizmus nie je zaistený (pozrite obr. 3).

 Popis obr.3:
Locking lever – zaisťovacia páčka
LOCKED – ZAISTENÉ
UNLOCKED – ODISTENÉ

POZOR! Môže sa zdať, že zaisťovací mechanizmus počuteľne „zacvakol“, ale vždy vizuálne skontrolujte, či 
sú páčky viditeľne zaistené. Zaisťovací mechanizmus musí byť pred použitím plne zaistený.

POZOR! Zaisťovací mechanizmus musí byť pred použitím rebríka zaistený.

3. ROZTIAHNUTIE REBRÍKA
3-dielny rebrík

 Uchopte rebrík oboma rukami z oboch strán a zatiahnite nahor, až vytiahnete túto sekciu podľa 
vašich potrieb. Potom potiahnite uvoľňovaciu tyč do pozície rámu v tvare písmena A a potom 
uzamknite.

  Zaisťovacie mechanizmy  I  Roztiahnutie rebríka 
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4. ZLOŽENIE REBRÍKA
  Po skončení práce s rebríkom môžete rebrík zložiť opäť do skladovacej veľkosti.
 Zložte rebrík a potom ho stupeň po stupni oboma rukami zatláčajte späť.

5. SKLADOVANIE
  Rebrík je nutné skladovať na bezpečnom suchom mieste mimo dosahu detí a nadmernej horúčavy.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE
3-dielny rebrík/štafľa FZZ 4008
Max. dĺžka 6,7 m
Počet priečok 10
Hmotnosť 11.4 kg
Rozmer v rozloženom stave 676 × 46 cm
Rozmer v zloženom stave 286 × 46 × 15 cm
Vzdialenosť medzi priečkami 28 cm
Max. zaťaženie/max. zaťaženie na lešení 150 kg/120 kg
Hrúbka hliníka 1,3 – 1,5 mm

Zloženie rebríka  I  Skladovanie  I  Technické údaje
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3-dielny rebrík/štafľa FZZ 4009
Max. dĺžka 9.3 m
Počet priečok 13
Hmotnosť 14.7 kg
Rozmer v rozloženom stave 928 × 46 cm
Rozmer v zloženom stave 368 × 46 × 15 cm
Vzdialenosť medzi priečkami 28 cm
Max. zaťaženie/max. zaťaženie na lešení 150 kg/120 kg
Hrúbka hliníka 1,3 – 1,5 mm

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

Návod na použitie je v jazykovej mutácii.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a 
vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Technické údaje




