ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Οι τηλεσκοπικές σκάλες αλουμινίου είναι ιδανική λύση για κάθε χρήση οικιακή ή
επαγγελματική. Το βασικό τους προτέρημα είναι η εύκολη μεταφορά και
αποθήκευση λόγω του μικρού τους όγκου όταν είναι κλειστές.
Ο χρήστης δέον είναι να γνωρίζει, ότι για την ορθή τους χρήση και συντήρηση θα
πρέπει να ακολουθεί πιστά τις ακόλουθες οδηγίες του κατασκευαστή, προς
αποφυγήν δυσλειτουργιών του προϊόντος αλλά και την αποφυγή τραυματισμών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
1. Σιγουρευτείτε πως κάθε σκαλί έχει ασφαλιστεί στη θέση του, πριν επεκτείνετε το
επόμενο. Το σημείο κλειδώματος εμφανίζεται όταν το σκαλί έχει ανοίξει πλήρως.
2. Ποτέ μην πατάτε ή πλησιάζετε λιγότερο από 1 μέτρο στο ανώτερο σκαλί.
Υπάρχει κίνδυνος να χάσετε την ισορροπία σας. Η μη τήρηση των οδηγιών
χρήσης αυτής της σκάλας, μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό.
3. Τοποθετήστε ασφαλώς τους αντίχειρες επάνω στα σημεία κλειδώματος, όταν
κλείνετε τη σκάλα. Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, χέρια,
δάκτυλα επάνω ή ανάμεσα στα σκαλιά ή τις συζεύξεις επάνω από το τελευταίο
σκαλί.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΑΛΑΣ
1. Επιλέξτε τη σκάλα με το κατάλληλο μήκος για εργασία σε συγκεκριμένο ύψος.
2. Οι τηλεσκοπικές σκάλες είναι σχεδιασμένες να υποστηρίζουν μόνο ένα άτομο
συν τα υλικά ή εργαλεία που είναι απαραίτητα για την εργασία.
Μη χρησιμοποιείτε τη σκάλα με μεγαλύτερο φορτίο από αυτό της σήμανσης
επάνω στη σκάλα.

ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ελέγξτε το προϊόν κατά την παράδοση και πριν από κάθε χρήση.
Μην ανεβαίνετε ποτέ σε σκάλα που έχει εμφανείς φθορές, ραγίσματα ή είναι
λυγισμένη. Όλα τα τμήματά της πρέπει να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση.

2. Σιγουρευτείτε πως όλα τα πιρτσίνια, βίδες, παξιμάδια και αρμοί της είναι καλά
σφιγμένα, τα σκαλιά, τα πατήματα και τα πόδια είναι ασφαλή και όλα τα σημεία
κλειδώματος λειτουργούν κανονικά.
3. Διατηρείτε τη σκάλα καθαρή από γράσα, λάδια, λάσπες, χιόνια, υγρή μπογιά ή
άλλα ολισθηρά υλικά. Διατηρείτε επίσης καθαρά τα παπούτσια σας, να
αποφεύγονται παπούτσια με δερμάτινες σόλες.
4. Μην επιδιορθώνετε πρόχειρα τα τυχόν φθαρμένα τμήματα της σκάλας και μη
προσθέτετε πρόχειρα εξαρτήματα σε τμήματα που έχουν καταστραφεί ή λείπουν.
5. Αχρηστέψτε τη σκάλα εάν σπάσει, φθαρεί με το χρόνο ή υποστεί φθορά από
πυρκαγιά ή διάβρωση από χημικές ουσίες ή οξέα.

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι μεταλλικές σκάλες είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού.
Να μη χρησιμοποιούνται κοντά σε ενεργά ηλεκτρικά καλώδια και να μην έρχονται
σε επαφή με αυτά.
2. Τοποθετήστε τη σκάλα σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια με ασφαλή βάση.
Να μη χρησιμοποιείται σε ολισθηρές επιφάνειες. Να μην τοποθετείται επάνω σε
κουτιά, ασταθείς βάσεις ή σκαλωσιές για να κερδίσετε επιπλέον ύψος.
Να μην τοποθετείται μπροστά από πόρτες που ανοίγουν με φορά προς τη σκάλα.
Να μην τοποθετείται σε επικλινή θέση ή πλαγίως

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ
1. Μη χρησιμοποιείτε σκάλες εάν νοιώθετε ζάλη, έχετε καταναλώσει αλκοόλ, η δε
βρίσκεστε σε καλή φυσική κατάσταση.
2. Μην αφήνετε τη σκάλα ανοικτή κοντά σε παιδιά, χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
3. Ανεβαίνετε πάντα στη σκάλα με πρόσωπο προς αυτή και κεντράρετε το βάρος
του σώματός σας ανάμεσα στις κάθετες πλαϊνές ράγες.
4. Διατηρείτε σταθερό κράτημα χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια ανεβαίνοντας
στη σκάλα.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη σκάλα όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι ή καταιγίδα.
6. Μην υπερτιμάτε τις δυνάμεις σας όταν βρίσκεστε επάνω στη σκάλα. Μην κάνετε
απότομες ή παράτολμες κινήσεις για να φτάσετε κάποιο δύσκολο σημείο.
Μετακινείτε τη σκάλα όταν χρειάζεται.

