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Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produktes. Die durchdachte Konstruktion und die solide Qualität 
sorgen dafür, dass Sie damit einfach und sicher arbeiten können. 

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, ehe Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie 
die Gebrauchsanweisung für späteres Nachschlagen auf. Bei Weitergabe des Produktes ist diese Gebrauchs-
anweisung stets mitzugeben. Achten Sie auch auf die in Bildform dargestellten Sicherheitshinweise,  
welche auf dem Produkt angebracht sind.

Die in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Produkte und deren Verwendung können länder-
spezifischen Vorschriften und Gesetzen unterliegen. Der Verwender der Produkte trägt selbst  
die Verantwortung, sich über diese zu informieren und sie zu beachten.

Unsere Handelspartner vor Ort beraten Sie gerne bei allen Fragen zu den Zulassungen unserer Produkte 
und deren Verwendung, insbesondere, wenn das Produkt für den gewerblichen Gebrauch gedacht ist.



2017-03 | 009578244

DE Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ein mobiles Arbeitsmittel, das an unterschiedlichen Orten eingesetzt werden kann.  
Mit ihm können Arbeiten geringen Umfangs in der Höhe ausgeführt werden, bei denen  
die Verwendung anderer Arbeitsmittel nicht verhältnismäßig ist. 
Es darf nur, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben, verwendet werden.
Außerdem ist sicherzustellen, dass es für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden, die durch  
nicht bestimmungs gemäßen Gebrauch entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.
Vor gewerblicher Benutzung bei der Arbeit sollte eine Risikobewertung unter Berücksichtigung  
der Rechtsvorschriften im Land der Benutzung durchgeführt werden.
Zudem müssen gewerblich genutzte Produkte entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen  
zur Betriebssicherheit und Arbeitsmitteln einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen werden.

Technische Informationen

Diese Gebrauchsanweisung ist für verschiedene Ausführungen von Produkten gleicher Bauart konzipiert.  
Die für dieses Produkt maßgeblichen technischen Daten können sich je nach Type und Größe unterscheiden 
und sind auf dem Produktaufkleber angegeben.

Anleitung für den Zusammenbau

Dieses Produkt wird in der Regel komplett vormontiert ausgeliefert und kann sofort eingesetzt werden.
Sollte es unmontiert geliefert werden, liegt diesem zusätzlich eine Montageanleitung bei.
Bei Anbau bzw. Verwendung von optionalem Zubehör ist die mit dem Zubehör mitgelieferte Gebrauchs-
anleitung stets zu beachten.
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A  = Leiter-Oberteil 
B  = Leiter-Mittelteil
  (nur bei dreiteiliger Allzweckleiter) 
C  = Leiter-Unterteil
D  = Holm
E  = Beschlag
F  = Produktaufkleber 
G  = Starre Strebe (optional)
H  = Sprosse
I  = Gurtband
J  = Sicherungshaken
K  = Sicherungshaken mit  
  Abhebesicherung
L  = Traverse
M = Traversenschuhe
N = Leiterfüße
O = Gebrauchsanweisung
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DE Sicherheitshinweise

Diese Leiter kann in folgenden Positionen verwendet werden:

Vor dem Gebrauch:

1  = Anlegeleiter
2  = Schiebeleiter
3  = Stehleiter
4  = Stehleiter mit Steckteil

(zweiteilige Leiter) (dreiteilige Leiter)

Anleitung lesen. Produkt nach Anlieferung und  
Auspacken überprüfen. Vor jeder  
Benutzung überprüfen, ob es unbe-
schädigt und sicher zu benutzen ist.

Füße / Schuhe überprüfen.

Sind sie gesundheitlich in der Lage, 
das Produkt zu benutzen? Bestimmte 
gesundheitliche Gegebenheiten,  
wie z.B. Medikamenteneinnahme, 
Alkohol- oder Drogenmissbrauch 
können bei der Benutzung zu einer 
Gefährdung der Sicherheit führen.

Beschädigtes Produkt  
nicht benutzen.

Sämtliche Modifikationen  
am Produkt sind unzulässig.

Beim Besteigen geeignetes 
Schuhwerk verwenden.

43221321

Bei der Benutzung besteht grundsätzlich die Gefahr eines Ab- oder Umsturzes. Alle Arbeiten mit / auf dem 
Produkt sind so durchzuführen, dass eine Absturzgefahr so gering wie möglich gehalten wird.
Nachfolgende Hinweise sind deshalb dringend zu beachten.

Beim Aufbau und bei der Benutzung sind die auf dem Produkt aufgebrachten Hinweise zwingend  
zu beachten.
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In Stellung bringen und Aufstellen:
Wenn es in Stellung gebracht wird, ist auf das Risiko einer Kollision, z. B. mit Fußgängern,  
Fahrzeugen oder Türen, zu achten. 
Türen (jedoch nicht Notausgänge) und Fenster falls möglich im Arbeitsbereich verriegeln.

Auf richtigen Anstellwinkel achten.

Nur auf ebenem bzw. waagrechten 
Grund aufstellen.

Nur auf festem Untergrund aufstellen.

Alle durch elektrische Betriebsmittel 
im Arbeitsbereich gegebenen Risiken 
sind festzustellen, z.B. Hochspannungs-
freileitungen oder andere freiliegende 
elektrische Betriebsmittel.

Nicht an ungeeignete  
Flächen anlehnen.

Zum sicheren Stand oben  
oder unten befestigen.

Vor Benutzung auf  
sicheres Einrasten achten.

Vor dem Besteigen auf Einrasten  
der starren Strebe achten.

Vor der Benutzung auf vollständige 
Öffnung der Holme achten. 

Für den Zugang zu einer größeren 
Höhe sollte das Produkt  mindestens 
1 m über den Anlege  punkt hinaus 
ausgeschoben und wenn notwendig 
befestigt werden.

Nicht auf verunreinigtem  
Boden verwenden.

Nicht auf unebenem  
Untergrund aufstellen.
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Benutzung:
Nicht lange Zeit ohne Pause auf dem Produkt verbringen (Ermüdung ist gefährlich). 
Es darf niemals bewegt werden, während Sie darauf stehen und niemals von oben her  
in eine neue Stellung gebracht werden. 
Außerdem ist darauf zu achten, dass es nicht im Freien bei ungünstigen Wetterbedingungen,  
z. B. starkem Wind benutzt wird.

Maximale Anzahl der Benutzer 
beachten.

Nicht mit dem Rücken zum Produkt  
auf- oder absteigen.

Maximal zulässige Belastung  
beachten.

Auf festen Halt beim Aufsteigen,  
Arbeiten und Absteigen achten.

Nicht als Überbrückung verwenden. 

Die obersten drei Sprossen  
in Anlegeposition nicht besteigen.

Arbeiten, bei welchen eine seitliche 
Last aufgebracht wird vermeiden 
(z. B. seitliches Bohren durch feste 
Materialien).

Seitliches Wegsteigen ist unzulässig.

Während der Benutzung keine  
schweren oder schwierig zu hand-
habenden Gegenstände tragen.

Nicht seitlich hinauslehnen.

Die obersten vier Sprossen einer  
Allzweckleiter mit Aufsteckteil  
nicht besteigen.

Die obersten zwei Sprossen oder  
Stufen in frei stehender Position  
nicht besteigen.
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Die Pflege und Wartung des Produkts soll dessen Funktionstüchtigkeit sicherstellen. Es dürfen  
keine aggressiven, scheuernden Reinigungsmittel verwendet werden. Bei auffälliger Verschmutzung  
sollte es sofort nach dem Gebrauch gereinigt werden. 
Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. 
Die Funktion beweglicher Teile muss gewährleistet sein. Gelenke (sofern vorhanden) müssen regelmäßig 
geschmiert werden. 
Reparaturen müssen von einer sachkundigen Person und in Übereinstimmung mit den Anweisungen  
des Herstellers erfolgen. 
Jegliche Veränderungen und Reparaturen, die nicht den Anweisungen des Herstellers entsprechen,  
führen zu einem Verlust von Garantie und Gewährleistung. 
Es muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Die zeitlichen Abstände dieser Überprüfung 
richten sich nach der Intensität und Häufigkeit der Benutzung. 
Im gewerblichen Gebrauch sind hierzu die einschlägigen Vorschriften aus den gesetzlichen Regelungen  
zur Betriebssicherheit zu beachten.

Bei der regelmäßigen Überprüfung sind (je nach Produkt) folgende Punkte  
zu kontrollieren: 

• Überprüfen Sie, ob die Holme des Produktes nicht gebogen, geknickt, gebrochen und korrodiert sind  
und keine Dellen enthalten.

• Überprüfen Sie, ob die Holme des Produktes rund um die Befestigungspunkte anderer Komponenten  
(z. B. Stufen, Beschläge) einwandfrei sind.

• Stellen Sie sicher, dass Befestigungen (z. B. Schrauben oder Nieten) nicht fehlen,  
lose oder korrodiert sind.

• Stellen Sie sicher, dass Sprossen oder Stufen nicht fehlen, extrem abgenutzt,  
korrodiert oder beschädigt sind.

• Überprüfen Sie, ob die Gelenke nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind.
• Achten Sie darauf, dass Spreizsicherungen und Beschläge nicht fehlen, verbogen,  

verunreinigt, korrodiert oder beschädigt sind.
• Überprüfen Sie, ob die Beschläge nicht fehlen, beschädigt, lose oder korrodiert sind  

und dass sie zuverlässig den jeweiligen Holm führen.
• Stellen Sie sicher, dass keine Füße und Abdeckkappen fehlen, lose, extrem abgenutzt,  

korrodiert oder beschädigt sind.
• Stellen Sie sicher, dass das Produkt frei von Verunreinigungen ist (z. B. Staub, Schmutz, Farbe,  

Öl, Schmiere oder Schnee).
• Stellen Sie sicher, dass Verschlussmechanismen (sofern vorhanden) nicht beschädigt  

oder korrodiert sind und zuverlässig funktionieren.
• Stellen Sie sicher, dass die Plattform (falls vorhanden) nicht beschädigt oder korrodiert ist  

und keine Teile fehlen.
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DE Transport und Lagerung

Um jegliche Beschädigungen und Unfälle zu vermeiden, ist beim Transport (z. B. auf Dachträgern  
oder im Auto) darauf zu achten, dass es angemessen befestigt wird. Das Produkt muss an einem  
sauberen, trockenen Ort aufbewahrt und vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Hierbei ist zu beachten: 

• Es darf nicht an Orten aufbewahrt werden, welche dessen Zustand beeinträchtigen  
(z. B. Dampf, große Hitze, Umwelteinflüsse).

• Es darf nicht an Orten aufbewahrt werden, wo es durch Fahrzeuge, schwere Objekte  
oder Verunreinigungen beschädigt werden kann.

• Es muss so aufbewahrt werden, dass es keine Stolpergefahr verursacht und niemanden behindert.

Verpackung und Entsorgung

Die Verpackung ist entsprechend den geltenden Bestimmungen und Gesetzen zu entsorgen.
Nach Ende der Gebrauchsfähigkeit muss das Produkt entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt 
werden. Aluminium ist ein hochwertiges Material und sollte dem Recyclingprozess zugeführt werden.

Gebrauchsdauer

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und regelmäßiger Wartung ist das Produkt ein langfristig  
verwendbares Arbeitsmittel. Sofern vom Hersteller eine Garantie ausgesprochen wird, richtet sich  
die Garantiezeit nach der üblichen Gebrauchsdauer. Für diesen Zeitraum sind auch Ersatzteile  
für das Produkt verfügbar. Die Dauer der Garantiezeit sowie unsere detaillierten Garantiebedingungen  
finden Sie auf unserer Homepage.
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Úvod

Srdečně blahopřejeme k zakoupení tohoto výrobku. Promyšlená konstrukce a solidní kvalita se postarají  
o to, abyste mohli snadno a bezpečně pracovat.

Než použijete tento výrobek, pročtěte si pečlivě návod k používání. Uschovejte si návod k použití pro poz-
dější nahlédnutí. Při předání výrobku je vždy třeba předat i tento návod k použití. Dbejte bezpečnostních 
pokynů znázorněných v obrazové formě, které jsou umístěné na výrobku.

V tomto návodu k použití zobrazené výrobky a jejich použití mohou podléhat předpisům a zákonům  
specifickým pro danou zemi. Uživatel výrobků nese sám odpovědnost za to, že se o nich bude informovat  
a bude je dodržovat.

Naši obchodní partneři v místě vám rádi poradí při všech otázkách ke schválením našich výrobků a jejich 
použití, zvláště tehdy, je-li výrobek míněn pro živnostenské použití.
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CZ Použití v souladu s určením

Výrobek je mobilní pracovní prostředek, který lze používat na různých místech. Lze s ním provádět práce 
malého rozsahu ve výšce, při nichž není přiměřené použití jiných pracovních prostředků. 
Smí se používat pouze podle popisu v návodu k použití.
Kromě toho je třeba se ujistit, že je pro příslušné použití vhodný.
Každé jiné použití je považováno za použití v rozporu s určením. Za škody vzniklé použitím v rozporu s 
určením se nepřebírá žádná odpovědnost.
Před živnostenským použitím při práci by se mělo provést posouzení rizik se zohledněním právních  
předpisů v zemi použití.
Navíc musí být živnostensky používané výrobky podle zákonných ustanovení o bezpečnosti provozu  
a pracovních prostředcích podrobovány pravidelné kontrole.

Technická informace

Tento návod k použití je koncipovaný pro různá provedení výrobků stejného druhu konstrukce.  
Technické údaje směrodatné pro tento výrobek se mohou podle typu a velikosti lišit a jsou uvedené  
na nálepce výrobku.

Návod k sestavení

Tento výrobek se zpravidla dodává kompletně předmontovaný a lze jej ihned používat.  
Dodává-li se nesmontovaný, je k němu přiložen montážní návod.
Při nástavbě, resp. použití volitelného příslušenství je třeba vždy respektovat návod k použití  
dodaný s příslušenstvím.
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CZObsah dodávky

A  = Horní díl žebříku
B  = Střední díl žebříku
  (pouze u třídílného univerzálního žebříku)
C  = Spodní díl žebříku
D  = Bočnice
E  = Kování
F  = Nálepka výrobku
G  = tuhá vzpěra (volitelně)
H  = Příčka
I  = Popruh
J  = Zajišťovací hák
K  = Zajišťovací hák s pojistkou proti nadzvednutí
L  = Traverza
M = Patky traverzy
N = Paty žebříku
O = Návod k použití
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CZ Bezpečnostní pokyny

Tento žebřík lze používat v následujících polohách:

Před použitím:

1  = opěrný žebřík
2  = výsuvný žebřík
3  = štafle
4  = štafle s nástrčným 
  dílem

(dvoudílný žebřík) (třídílný žebřík)

Přečtěte si návod. Zkontrolujte po dodání a vybalení 
výrobek. Před každým použitím  
zkontrolujte, zda je nepoškozený  
a bezpečně použitelný.

Zkontrolujte paty / patky.

Jste po zdravotní stránce schopni 
používat výrobek? Určité zdravotní 
skutečnosti jako např. užívání léků, 
nadužívání alkoholu nebo drog 
mohou při používání vést  
k ohrožení bezpečnosti.

Poškozený výrobek nepoužívejte.

Veškeré úpravy na  
výrobku jsou nepřípustné.

Používejte při výstupu vhodnou obuv.

43221321

Při používání v zásadě hrozí nebezpečí pádu nebo převrácení. Všechny práce s výrobkem / na výrobku  
je třeba provádět tak, aby bylo nebezpečí pádu udržováno co nejmenší.
Proto je nezbytně třeba dodržovat následující pokyny.

Při sestavování a při používání je nezbytně třeba dodržovat pokyny umístěné na výrobku.
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CZBezpečnostní pokyny

Uvedení do polohy a ustavení:
Při uvádění do polohy je třeba pamatovat na riziko kolize, např. s chodci, vozidly nebo dveřmi.
Dveře (avšak ne nouzové východy) a okna pokud možno v pracovní oblasti zajistěte.

Dbejte na správný úhel ustavení.

Ustavujte pouze na rovný,  
resp. vodorovný podklad.

Ustavujte pouze na pevném podkladu.

Je třeba zjistit všechna rizika daná 
elektrickými provozními prostředky v 
pracovní oblasti, např. vysokonapěťová 
nadzemní vedení nebo jiné volně ležící 
elektrické provozní prostředky.

Neopírejte o nevhodné plochy.

Pro bezpečné stání nahoře  
nebo dole připevněte.

Před použitím dbejte na bezpečné 
zaaretování.

Před výstupem dbejte na  
zaaretování tuhé vzpěry.

Před použitím je třeba dbát na úplné 
rozevření bočnic.

Pro přístup do větší výšky by měl 
být výrobek vysunutý nejméně 1 m 
nad bod opření a v případě potřeby 
připevněný.

Nepoužívejte na znečištěné zemi.

Neustavujte na nerovný podklad.
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CZ Bezpečnostní pokyny

Používání:
Nepobývejte delší dobu bez přestávky na výrobku (únava je nebezpečná).
Nikdy se jím nesmí pohybovat, zatímco na něm stojíte, a nikdy se shora nesmí uvádět do nové polohy.
Kromě toho je třeba dbát, aby se nepoužíval venku v nepříznivých povětrnostních podmínkách,  
např. při silném větru.

Dodržujte maximální počet  
uživatelů.

Nevystupujte ani nesestupujte  
zády k výrobku.

Dodržujte maximálně přípustné 
zatížení.

Dbejte na pevné držení při  
vystupování, práci a sestupování.

Nepoužívejte jako přemostění.

Nestoupejte na nejhořejší tři příčky  
v opřené poloze.

Vyvarujte se prací, při nichž dochází k 
bočnímu zatížení (např. boční vrtání 
skrz pevné materiály).

Sestupování do strany je nepřípustné.

Během používání nenoste žádné 
těžké nebo těžko manipulovatelné 
předměty.

Nevyklánějte se do strany.

Nestoupejte na nejhořejší  
čtyři příčky univerzálního žebříku  
s nasunovacím dílem.

Nestoupejte na nejhořejší dvě příčky 
nebo schůdky ve volně stojící poloze.
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CZÚdržba a opravy

Péče o výrobek a jeho údržba má zajistit jeho funkčnost. Nesmějí se používat žádné agresivní, brusné čisticí 
prostředky. Při nápadném znečištění by se měl ihned po použití očistit.
Uchovávejte výrobek na suchém místě, aby byl chráněný před povětrnostními vlivy.
Musí být zaručena funkce pohyblivých dílů. Klouby (jsou-li přítomny) se musí pravidelně mazat.
Opravy musí provádět znalá osoba v souladu s pokyny výrobce.
Jakékoliv změny a opravy, které neodpovídají pokynům výrobce, vedou ke ztrátě ručení a záruky.
Musí se pravidelně kontrolovat z hlediska poškození. Časové intervaly těchto kontrol  
se řídí podle intenzity a četnosti používání.
V živnostenském používání je k tomu třeba dodržovat příslušné předpisy ze  
zákonných nařízení o bezpečnosti provozu.

Při pravidelné kontrole je třeba (podle výrobku) kontrolovat následující body:

• Zkontrolujte, zda nejsou bočnice výrobku ohnuté, zlomené, prasklé a zkorodované  
a zda neobsahují prohloubeniny.

• Zkontrolujte, zda jsou bočnice výrobku okolo připevňovacích bodů jiných komponentů  
(např. schůdků, kování) bez vady.

• Ujistěte se, zda nechybějí připevnění (např. šrouby nebo nýty), zda nejsou volná nebo zkorodovaná.
• Ujistěte se, zda nechybí příčky nebo schůdky, zda nejsou nadměrně opotřebené,  

zkorodované nebo poškozené.
• Zkontrolujte, zda nejsou klouby poškozené, volné nebo zkorodované.
• Dbejte, aby nechyběla zajištění rozepření a kování, aby nebyla zohýbaná, znečištěná,  

zkorodovaná nebo poškozená.
• Zkontrolujte, zda nechybějí kování, zda nejsou poškozená, volná nebo zkorodovaná  

a zda spolehlivě vedou příslušnou bočnici.
• Ujistěte se, zda nechybí paty a krycí čepičky, zda nejsou volné, nadměrně opotřebené,  

zkorodované nebo poškozené.
• Ujistěte se, zda je výrobek prostý nečistot (např. prachu, nečistoty, barvy, oleje, maziv nebo sněhu).
• Ujistěte se, zda nejsou uzavírací mechanismy (jsou-li přítomny) poškozené nebo  

zkorodované a zda spolehlivě fungují.
• Ujistěte se, zda není plošina (je-li přítomna) poškozená nebo zkorodovaná a zda nechybí žádné díly.
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CZ Přeprava a skladování

Aby se zabránilo jakýmkoliv poškozením a nehodám, je třeba při přepravě (např. na střešních nosičích nebo 
v autě) dát pozor na to, aby byl výrobek přiměřeně připevněný. Výrobek se musí uchovávat na čistém, su-
chém místě a chráněný před povětrnostními vlivy.

Přitom je třeba mít na paměti: 

•  Nesmí se uchovávat na místech, která mají nepříznivý vliv na jeho stav  
(např. pára, velké horko, vlivy prostředí).

•  Nesmí se uchovávat na místech, kde může být poškozen vozidly, těžkými předměty nebo nečistotami.
•  Musí se uchovávat tak, aby nezpůsobil nebezpečí klopýtnutí a nikoho neohrožoval.

Obal a likvidace

Obal je třeba zlikvidovat podle platných ustanovení a zákonů.
Po skončení upotřebitelnosti se musí výrobek zlikvidovat podle platných předpisů.  
Hliník je vysoce hodnotný materiál a měl by se předat k recyklaci.

Doba použitelnosti

Při používání v souladu s určením a pravidelné údržbě je výrobek dlouhodobě použitelný pracovní pro-
středek. Pokud výrobce vyslovuje záruku, řídí se záruční doba podle obvyklé doby použitelnosti. Pro toto 
období jsou také k dispozici náhradní díly pro výrobek. Trvání záruční doby a rovněž naše podrobné záruční 
podmínky naleznete na naší domovské stránce.


