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· Utilizare ca scară rezemată şi scară dublă
· Stabilirea unei suprafeţe de lucru ridicate
· Ideal pentru utilizarea în casă, in atelier sau pentru specialişti

Vă rog să aşteptaţi căteva minute înainte de a începe cu montarea scării şi citiţi atent instrucţiunile de folosire înainte
de utilizare. În cazul în care transmiteţi această scară către alte persoane, atunci trebuie transmise şi aceste
instrucţiuni de folosire.

INDICAŢII DE SIGURANŢA

 După despachetare scara se verifica avînd în vedere funcţia şi eventualele defecte. În cazul in care nu suntAtenţie!
funcţionale toate piesele şi/ sau scara are deteriorări, atunci adresaţi-vă punctului de vânzare.

 Înainte de fiecare utilizare scara se va verifica având în vedere eventualele defecte. În cazul unor defecteAtenţie!
scara este neutilizabilă şi trebuie aruncată la fier vechi.

 Scara trebuie inspectată regulat.Atenţie!

 De asemenea trebuie inspectate regulat şi picioarele scării. În cazul în care acestea sunt deteriorate, eleAtenţie!
trebuie inlocuite imediat.

 În cazul în care scara este transportată pe plafonul autoturismelor sau intr-un vehicul, trebuie verificat dacăAtenţie!
scara este bine poziţionată şi asigurată pentru a evita pagubele.

 Dumneavoastră ca utilizator trebuie să estimaţi dacă scara este potrivită pentru respectivele folosiri.Atenţie!

 Înainte de utilizarea scării trebuie efectuată o estimare a pericolului. Căutaţi o soluţie pentru a evita pe câtAtenţie!
posibil situaţiile primejdioase.

 Nu utilizaţi niciodată o scară deteriorată.Atenţie!

 Păstraţi scara întotdeauna curată. Zăpada, gheaţa, murdăririle cu noroi, ulei sau vopsea se vor îndepărtaAtenţie!
înainte de utilizare.

INDICAŢII DE SIGURANŢA PENTRU MONTARE

 Aveţi grijă să nu va prindeţi degetele sau pielea.Atenţie!

 Scara nu va fi montată pe construcţii primejdioase. Asiguraţi-vă că scara nu poate aluneca nici jos nici sus.Atenţie!

 Plasaţi scara doar pe suprafeţe netede, plane şi stabile.Atenţie!

 Scara nu va fi proptită de suprafeţe uşor casabile iar după proptire va fi legată sus şi jos sau va fi asiguratăAtenţie!
prin dispozitive speciale de suport.

 Pentru accesul la înălţime, scările de rezemare vor fi împinse cu cel puţin 1 m peste punctul de rezemare.Atenţie!

 Aveţi grijă, capătul de sus a scării să fie bine proptit.Atenţie!
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