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Instrukcja obsługi i montażu
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Dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla własnego bezpie-
czeństwa i w celu prawidłowego użytkowania, prosimy o dokładne 
zapoznanie się z tą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

OSTRZEŻENIA

Sprawdź zawartość 
opakowania po do-
stawie. Przed każdym 
użyciem sprawdź czy 
nie ma widocznych 
uszkodzeń.
Nie wolno użytkować 
uszkodzonej drabiny!

Maksymalne obcią-
żenie drabiny.

Zakaz użytkowania 
drabiny na miękkim lub 
niestabilnym podłożu

Nie wychylaj się.

Nie stawiaj drabiny 
na zanieczyszczonym 
podłożu, nie korzystaj 
z zanieczyszczonej 
drabiny (rozlany olej, 
farba, błoto, śnieg).

Maksymalna liczba 
użytkowników.

Wchodzenie i scho-
dzenie z drabiny tylko 
twarzą zwróconą do 
drabiny.

Utrzymuj pewny 
uchwyt drabiny 
podczas wchodze-
nia i schodzenia. 

Używaj odpowiednie-
go obuwia.

Nie korzystaj z 
drabiny, jeżeli nie 
czujesz się dobrze. 
Spożywanie niektó-
re leków, alkoholu 
lub narkotyków 
powoduje wzrost 
zagrożenia.

Nie przechodź z górnej 
platformy drabiny na 
inną powierzchnię.

Uwaga na poraże-
nie elektryczne. 
Drabiny metalowe 
przewodzą prąd 
elektryczny.  Zi-
dentyfi kuj wszelkie 
ryzyko porażenia 
w obszarze pracy: 
linie elektryczne, 
urządzenia, wypo-
sażenie elektrycz-
ne. Nie należy z 
nich korzystać w 
miejscach, w któ-
rych mogą się one 
stykać z przewoda-
mi elektrycznymi 
pod napięciem.

Pamiętaj o przerwach 
w pracy. Zmęczenie 
zwiększa ryzyko wy-
padku.

Nie użytkuj dra-
biny na zewnątrz 
w przypadku 
nieodpowiednich 
warunków, np. silny 
wiatr.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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PRAWIDŁOWY WYBÓR DRABINY

1. Stalowe drabiny magazynowe są w stanie utrzymywać do 
150 kg łącznej masy użytkownika i materiałów. Dra-
biny zostały zaprojektowane tylko dla jednej osoby. 
Nie wolno ich przeciążać.

2. Należy wybrać drabinę o odpowiednim rozmiarze, aby bezpiecz-
nie dosięgnąć wymaganej wysokości.

PAMIĘTAJ PRZED KAŻDYM UŻYCIEM

1. Drabiny metalowe przewodzą prąd. Należy trzymać je z dala od 
obwodów elektrycznych.

2. Należy używać drabiny tylko w sposób określony w instrukcji. 
Należy używać jej na stabilnym, równym podłożu.

3. Z drabiny nie mogą korzystać osoby o złym stanie zdrowia, za-
żywające narkotyki, spożywające napoje alkoholowe lub osoby 
niepełnosprawne fi zycznie.

INSPEKCJA PRZED KAŻDYM UŻYCIEM

1. Należy dokonać dokładnej inspekcji w poszukiwa-
niu brakujących lub uszkodzonych komponentów. 
Nie wolno używać uszkodzonej drabiny ani dokonywać tym-
czasowych napraw.

2. Należy dokonać dokładnej inspekcji w poszukiwaniu luźnych 
elementów. Należy upewnić się, że wszystkie części robocze są 
w dobrym stanie umożliwiającym pracę (w razie potrzeby nale-
ży je nasmarować). Należy upewnić się, że urządzenie blokujące 
funkcjonuje prawidłowo i wszystkie kółka działają swobodnie. 
Należy wymienić zużyte lub brakujące końcówki gumowe nóg 
oraz kółka.

3. Należy oczyścić drabinę z wszystkich materiałów obcych (mo-
kra farba, błoto, śnieg, smar, olej, itp.).

3. Należy zakładać buty chroniące przed poślizgnięciem. Należy 
utrzymywać buty w czystości. Nie należy zakładać butów ze 
skórzanymi podeszwami lub wysokimi obcasami.

4. Nigdy nie należy pozostawiać rozstawionej drabiny bez nadzo-
ru.

5. Należy zwracać szczególną uwagę na to co, się dokładnie robi.

PRAWIDŁOWE ROZSTAWIENIE I UŻYTKOWANIE

1. Złożyć drabinę przestrzegając wytycznych znajdujących się w 
dalszej części instrukcji.

2. Należy ustawić drabinę na pozycji zapewniającej dostęp do ma-
teriałów. Należy zachować środek ciężkości użytkownika i ma-
teriałów pomiędzy poręczami. Nie należy sięgać poza poręcze w 
jakikolwiek sposób sprawiający, że kółka utracą kontakt z pod-
łożem. W takiej sytuacji należy zejść na dół i przesunąć drabinę 
zgodnie z potrzebami.

3. Przed użyciem drabiny z urządzeniem blokującym, należy stanąć 
na dolnym stopniu, aby zablokować drabinę w danym miejscu.

4. Należy skierować się w stronę drabiny wchodząc do góry lub 
schodząc na dół i pokonywać po jednym stopniu. Nie należy się 
spieszyć lub zeskakiwać z drabiny.

5. Nie należy wchodzić na elementy inne niż perforowane stopnie
6. Drabinę można ponownie przesuwać po nadepnięciu na pedał 

znajdujący się pod dolnym stopniem. Pozwoli to na aktywowa-
nie funkcji przemieszczania.
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PRAWIDŁOWE ROZSTAWIENIE I UŻYTKOWANIE

PRAWIDŁOWE DBANIE I PRZECHOWYWANIE

1.  Nigdy nie należy przechowywać materiałów na drabinie.
2.  Nigdy nie należy zrzucać ładunków lub uderzać w drabinę.
3. Drabinę można zdemontować w celu jej transportu lub przecho-

wywania.

 Nigdy nie należy przechowywać materiałów na drabinie.
 Nigdy nie należy zrzucać ładunków lub uderzać w drabinę.
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INSTRUKCJA MONTAŻU

Przed przystąpieniem do montażu sprawdź czy drabina nie została 
uszkodzona w transporcie. 
 Sprawdź, czy w paczce znajdują sie wszystkie elementy.
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Element nr. Nazwa Etap montażu Ilość 

1 Stopnie drabiny Etap 1 1

2 Poręcze Etap 10 2

3 Podstawa Etap 4 2

4 Pionowe elementy konstrukcji Etap 5 2

5 Wspornik Etap 5 1

6 Wsporniki Etap 6 2

7 Rozpórki podstawy Etap 4 2

8 Rozpórka Etap 5 1

9 Nóżki Etap 1 1

10 Platforma Etap 3 1

11 Osłona platformy z Logo Etap 9 1

12 Boczne osłony platformy Etap 3 2

13 Poręcz platformy Etap 9 1

14 Rozpórka poręczy Etap 12 1

15 Boczne poręcze platformy Etap 12 2

16 Mocowania poręczy drabiny Etap 11 6

17 Zestaw śrub 1
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1. Przymocuj nóżki do podstawy drabi-
ny za pomocą dwóch śrub.

3. Zmontuj platformę górną z bocz-
nymi ściankami, przykręcając je do 
konstrukcji.

4. Skręć podstawę drabiny przy pomo-
cy dwóch rozpórek. Dłuższa rozpórka 
pomiędzy kółka, krótsza na środku.

2. Zepnij sprężyną nóżki z hamulcem.

Użyte elementy nr:
1, 9

Użyte elementy nr:
10, 12

Użyte elementy nr:
7, 3
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9. Przykręć poręcz na gnieździe 
konstrukcji wraz z ostatnią ścianką z 
logiem.

10. Przykręć boczne poręcze.

11. Boczne poręcze przykręć do 
konstrukcji za pomocą dołączonych 
łączników.

12. Przykręć ostatnie elementy porę-
czy na gnieździe drabiny.

Użyte elementy nr:
11, 13

Użyte elementy nr:
2

Użyte elementy nr:
16

Użyte elementy nr:
14, 15
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7. Połóż drabinę na boku.

5. Przykręć pionowe elementy ramy do 
powstałej podstawy (etap 4) i przykręć 
do nich poziomą i skośną rozpórkę.

8. Połącz zmontowane stopnie drabiny  
wraz z platformą (etap 3) z konstrukcją 
z etapu 5.

6. Przykręć pozostałe wsporniki do 
tylnej ramy.

Użyte elementy nr:
4, 5, 8

Użyte elementy nr:
6
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CZYNNOŚCI KONTROLNE

Sprawdź stabilność całej drabiny, poprawność dokręcenia wszystkich śrub, brak 
luzów. 
Upewnij się, że wszystkie elementy zostały użyte do montażu drabiny. Nie po-
winny zostać niewykorzystane elementy.

MegaMarket S.A.
ul. Strefowa 15, 39-442 Chmielów

NIP: 8672239415 REGON: 181151371
+48 798 532 532, sklep@megamarket.com.pl

www.megamarket.com.pl

MegaMarket S.A.
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