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NAVoD NA PoUŽlTlE REBRĺxov (9[)
KaŽdý ÍebÍik jB oPalrený piklogramaml,
Píočítaitg si návod na obsluhu a poätie

klorými J€ nulné sa ĺiadiĺ' pĺi použĺvani ÍebÍĺkov.

PoŽĺVANlE REBRlKA
a) i'i€pÍekraä'te

Ženie danáho
maxlmálne c€lkové zaťa-
typu Íébrĺká;

ffi
m) prl vyslupo'anl a zosupovanĺ

ío{t k Írbalku: ,A

W
n) petýne sa dräe Íebrĺka pri Vysfupovanl

a zostlpovanli
o) nepouŽĺvait€ rBbrĺk ako mosu@s

p) pri vysltpovanĺ na.6brlk nosto vhodnú
obuv;

q) Vyhýbaite sa neúmsrnému bočnému za-
l'aŽeniu, naprĺkhd vŕtaniB do tehty a bo-
lÓnu;

r) nezosÉvajto dlho na ŕ6bfĺku bBz pravi-
delných pÍsstávok (Únava je rbiko);

s) zaÍiadenie nesenó pÍl p{uŽivanl robrĺka
by mab byť rďlkó a ľahko ovládatarné,
maxlmálno ''-'@

t) zabezp€čenae píl práci na rebrĺku b€zpeČ-
né drŽadlo (madlo) debo, ak to nie ie
možné, pouŽite ďa|šio bezpečnctné
opatrenia;

u) podĺvajte rebÍĺk spl'ávnyÍn sPÔsobom pri

ffi@
b) keď sa rebrĺky p€prevujú na slreche auta,

debo v nákhdnom ade' zabezpďte, aby
sa vhodns umiesblilt aby sa zabránilo ĺch

PRED PoUŽlTlM
a} zalslĺte lo, Že ste dostatočne spôsobilý

na pouŽĺvanle rebrĺka. UÍčitá lekárske ob-
modzďúa, al€bo li6č€nle, akohol, debo
drogy môžu uobiť potŽĺtle rebrĺka nsbez-
pečným:
Rebĺĺk môže podlvať lgn iedna osoba.

poškodeniu:

c) skonEolujte reb;ĺk po dodávke a pred
trvým pouäĺm (verenĺm stavu a íunk-
d8 všetkých čast|:

d) skontroluío ÍPbr,i( viňálno, či nie ie po-
škodený a ä js bozp€čný na pouŽĺvani€
na začiať<u kaŽdóho pacovnďlo dňa,
k6dy sa bude ÍÔbrĺk pouŽĺvaťi
Skcotrolujte päd<y rebĺĺka;

b) bbkovacie zariadmia, ak sú naÍnontova-
nó, sa musi8 pr6d potžitĺm úplno zástiťi

@E@
c) rebĺĺk musĺ stď ná ror'nom, Vodorovnom

a p€vnoT @klad€;

b} pÍĺ bočnei pÉci mimo ÍsbÍĺkä nestoite na
iednoi nďle; použĺvat€l by si mal po]e-
chať bezpečnostný opasok upowený na
stqke rebrĺka a počas práce stáť oboma
nohami na Qm islom schodíku/priéčke;

@@
c) nevystupu|te mimo oporného rebrĺka vyŠ-

Šĺu úÍovä1 bez dodatďnlho zabezpečs'
nia, n6p.iklad Uviazanĺm' alebo pouŽitĺm
Vhodného stabilizačného zariadenia.

@@
d) nepoužĺvaite stoianové Í€brĺky na dosiah-

nutb ďalšôj úíomei
e) nesbjte na vĺchných bocfi schodikoch

/pfi€čkach/ opomÓho rebňka;
í) nestoite na vrclYlých dvoch sctpdlkoch

/pÍiďkacÝl/ stojanováho r€bÍĺka bez pbš-
ny a drŽad|a (madla/ kďenovej zábĺanyl

nivých poveteÍnostných podmbnok, ako
je silný vietor

k) zabezpečto , äby sá deti nemohli hrat'na
ĺabľíku:

l) zaistite dveŕe(nig protipoŽiame) a okná'
kde je to možné. v potenciälnom pľacov-
nom priestoÍe:

e) pre profesioálnych použĺvatelov je nut-
ná pÍavidehá p€fbdická rgýĺzĺa;

0 zabezpečta , Že rebrĺk ie vňodný na danú
pÍácrl;

g) nepoužĺVaitg poŠkodený ŕebrlki
h) odsňňte každú nečistotu z Íebrĺka, ako

js ČeÍstvý nátgr, bbto' olsi alebo sneh;
i} pred pouällm by sa rnal ÍgbrÍk posúdiť

z hradiska nebozpečenstva' či vyhovup
legislatĺv6 kídiÍry, kde sa pouŽĺva'

UMlEsTNENlE A vzrÝČENlE REBRlKA

a) rebrik sa musĺ postavť do spĺávnei po|o
ľry tak, aby bol stoianový rebÍík úphr íoz'

g) rebrĺk musl stať na nďlách' nie na prieČ-
kach, alebo schodikoch:

h) ígbrik sá nesmio umiestniť na klzkýď po-
Vrchoch (naprĺklad fad, losklé powchy
alabo znaČnÔ znečistoné povná povrchy)
iba v prĺpade' d( s€ dodatočnými ÚÓin-
nými opat'eniámi zabránl sklznutiu reb-
Íika. abbo sa zaistĺ dGtatočflé VyČiste-
nie znedsteÉho povrchu.

d) rebÍĺk sa nikdy nBsmi€ pŕemieslňovať
zhoľa:

e) pÍi umiestlovanl rebrĺka treba breť do
úvaľry ĺiziko stÍotu Ísb]ĺka, napríklad
s chodcďni, dopľavnýmĺ prÔsťiďkämi
alebo dverami. zabtito dvere(rĺe proti-
poŽĺamo) a okná, kde jo rÍožnó' v po.
tenciáln(Ín píirovnom pÍostredĺ;

0 idôntifikqb akékofuok nebezpečenslvá
ÚraŽU elsklrinoJ v pÍffiWom priastoÍe,
napríklad nadzemné vedenia, alobo inó
n6chránenó eleklÍi:k'é pŕĺsluš6nstvo]

@@@

@@

@@

ffiffi rc\ vystupovani;

( Ä. / oPMVA, ÚoRŽBAAsKLAooVANlE
v_D/ opravy a údŕbu musí vykonať kolnpetent-

g) nesto.lto na vrchných štyíoch sctpdlkoch rÉ osoba a v zhodo s píedpĺsmi Výrobcil.
/pri€čkach/ stoianového rebrĺka s výsuv_ pg6Íilry 

''kladňoraľ 
v uzatvor€ných suchých

ným rabĺlkom v homej časli; piestoÍoch tak, aby neÍnohlo doisť k ich
h) rebÍĺky by sa mal| poŽĺvať l€n na lahkú 6gg66nlckému poškodsŕio

prácu počas kráť(ei doby:

)%l'ľĹl'ä:""l"ľsľ#?3ľÍľ; **. PREDÁVAJUcI:
i)nepouŽivaite rebílk V gxteriéri za nqrbz-
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vor€ný:

ffi PoMdený näVod zäÍoveň sh]ž ako z&učný list. Dáttm predaia


