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1 . PRZEZNACZENIE I ZAKRES ZASTOSOWANIA
Niniejsza instrukcja użytkowania i normy bezpieczeństwa dotyczą drabin wymienionych w art.113 
dekretu ustawodawczego 81/08, spełniających wymogi normy EN131-1, EN131-2 i EN131-4 w zakresie 
drabin przekształcalnych, wielopozycyjnych, łączonych na zawiasy, używanych jako drabiny rozstawne 
lub przystawne, oraz normy EN14183 w zakresie stołków.  

2. PRZYCZYNY WYPADKÓW
Poniżej podano (niewyczerpujący zagadnienia) spis zagrożeń oraz przykładowych okoliczności 
stanowiących najczęstszą przyczynę wypadków podczas użytkowania drabin, na którym oparto 
informacje zawarte w niniejszej instrukcji.

a) Utrata stabilności:
1)  niewłaściwa pozycja drabiny (np. niewłaściwy kąt ustawienia drabiny przystawnej lub niepełne 

rozłożenie drabiny rozstawnej);
2)  poślizg zewnętrzny podstawy (podstawa drabiny oddala się od ściany);
3)  poślizg boczny, upadek na bok i wywrócenie drabiny (z powodu wychylenia lub kruchości górnej 

powierzchni kontaktu)
4)  stan drabiny (np. brak stopek antypoślizgowych);
5)  schodzenie z wysokości po niezabezpieczonej drabinie; 
6)  stan podłoża (np. teren miękki i niestabilny, spadki terenu, śliskie lub zabrudzone powierzchnie);
7)  warunki klimatyczne (np. wiatr);
8)  kolizja z drabiną (np. pojazdu lub drzwi);
9)  niewłaściwy wybór drabiny (np. zbyt krótka lub nie nadająca się to danego zastosowania).

b) Przenoszenie:
1) przenoszenie drabiny do miejsca pracy;
2) montaż i demontaż drabiny;
3) przenoszenie przedmiotów na drabinie.

c) Poślizgnięcie się, potknięcie i upadek użytkownika:
1) niewłaściwe obuwie;
2) zabrudzone szczeble lub stopnie; 
3)  niebezpieczne zachowania użytkownika (np. wchodzenie do drabinie co dwa szczeble, schodze-

nie ześlizgując się po podłużnicach).

d) Zniszczenie struktury drabiny:
1) stan drabiny (np. uszkodzone podłużnice, zużycie);
2) przeciążenie drabiny.

e) Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym:
1)  niezbędne prace przy elementach będących pod napięciem (np. poszukiwanie przyczyn awarii);
2) ustawienie drabiny zbyt blisko urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (np. napowietrz-

ne linie elektryczne);
3) uszkodzenia urządzeń elektrycznych (np. pokryw lub izolacji) spowodowane drabiną;
4) niewłaściwy wybór rodzaju drabiny do prac elektrycznych.
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3. OZNAKOWANIE

3.1  IDENTYFIKACJA PRODUKTU
UWAGA: Przeczytaj dokładnie wszystkie informacje znajdujące się na nalepkach umieszczonych na 
drabinie, zwracając szczególną uwagę na dozwolone obciążenie oraz na maksymalną wysokość 
roboczą. Przeczytaj instrukcję odnoszącą się do zakupionego produktu.
Producent wytwarza swoje produkty oraz sporządzą dokumentację i instrukcje użytkowania i 
konserwacji zgodnie z następującymi normami i przepisami: Dekret ustawodawczy 81 – EN131-3.

3.2  ETYKIETA IDENTYFIKACYJNA PRODUKTU

3.3  IDENTYFIKACJA TYPU DRABINY
Kontaktując się z producentem lub z serwisem przygotuj numer serii i kod artykułu znajdujący się 
na nalepce drabiny.

3.4  OGÓLNE ZASADY DOSTAWY
W momencie dostawy należy zawsze sprawdzić, czy drabina nie jest uszkodzona oraz czy  nie 
brakuje jakiejś części.
Jeśli tak, to prosimy niezwłocznie powiadomić firmę spedycyjną oraz Faraone.
1) Drabina
2) Postawa stabilizująca lub inne akcesoria
3) Worek z akcesoriami (w zależności od zakupionego modelu)
4) Instrukcja użytkowania

UWAGA: DRABINY NALEŻY SPRAWDZAĆ CO 100 GODZIN ORAZ PRZED KAŻDYM UŻYTKOWANIEM

Po zapoznaniu się z ogólnymi zasadami użytkownik, przed przystąpieniem do użytkowania drabiny, 
musi zidentyfikować zakupiony model i postępować zgodnie z instrukcją.  

Biuro Techniczne Faraone jest do Państwa dyspozycji i udziela wszelkich odpowiedzi i porad: 
+48 91  579 03 90

KOD ARTYKUŁU NR
SERII

ODNOŚNA
NORMA

POCHYLENIE

NOŚNOŚĆWYSOKOŚĆ
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3. OZNAKOWANIE

3.5 Drabiny przystawne
Piktogramy
Podstawowe informacje podane są w formie dobrze widocznych piktogramów na wszystkich 
drabinach zaprojektowanych jako drabiny przystawne.
a) przeczytać instrukcję (przykład: rysunek A.1);
b) maksymalne obciążenie (przykład: rysunek A.2);
c) prawidłowy kąt oparcia (przykład: rysunek A.3);
d) oprzeć na równym podłożu (przykład: rysunek A.4);
e) nie wychylać się (przykład: rysunek A.5);
f) upewnić się, czy podłoże nie jest zabrudzone (przykład: rysunek A.6);
g) oprzeć na stabilnym podłożu (przykład: rysunek A.7);
h) wysunięcie drabiny poza punkt podparcia (przykład: rysunek A.8);
i) nie schodzić po tej stronie drabiny (przykład: rysunek A.9);
j) użytkować drabinę ustawioną we właściwym kierunku (tylko jeśli to konieczne ze względu 

na strukturę drabiny) (przykład: rysunek A.22).

 

MAX 150 Kg

OIL H2O

MIN
1 m

 
 

 

A.1. Przeczytać instrukcję A.2. Maksymalne obciążenie A.3. Prawidłowy kąt oparcia

A.4. Postawić na równym podłożu

A.6. Upewnić się, czy podłoże nie jest zabrudzone A.8. Wysunięcie drabiny poza punkt oparcia

A.5. Nie wychylać się
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A.7. Postawić na stabilnym
podłożu

A.1. Przeczytać instrukcję

A.5. Nie wychylać się

A.21. Upewnić się, czy urządzenia zabezpieczające
przed otwarciem są zablokowane

A.23 Nie używać drabiny
2 elementowej jako przystawnej

A.7. Oprzeć na stabilnym
podłożu

A.9. Nie schodzić z boku
drabiny na inny poziom

A.17. Przed użytkowaniem upewnić się, czy
drabina rozstawna jest całkowicie otwarta

A.2. Maksymalne obciążenie A.4.Postawić na równym
podłożu

A.9. Nie schodzić z boku drabiny
na inny poziom

A.22. Użytkować drabinę
ustawioną we właściwym kierunku

3.6 Drabiny rozstawne
Podstawowe informacje podane są w formie dobrze widocznych piktogramów:
a) przeczytać instrukcję (przykład: rysunek A.1);
b) maksymalne obciążenie (przykład: rysunek A.2);
c) oprzeć na równym podłożu (przykład: rysunek A.4);
d) nie wychylać się (przykład: rysunek A.5);
e) oprzeć na stabilnym podłożu (przykład: rysunek A.7);
f) nie schodzić po tej stronie drabiny (przykład: rysunek A.9);
g) przed użytkowaniem upewnić się, czy drabina rozstawna jest całkowicie otwarta (przykład: 

rysunek A.17).
h) upewnić się, czy urządzenia zabezpieczające [jeśli występują] są zablokowane (przykład: 

rysunek A.21).



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA 08.

 

 

3.7  Pozostałe informacje dotyczące oznakowania wszystkich drabin
Pozostałe informacje podane są w formie tekstu:
a) identyfikacja i adres producenta i/lub dostawcy;
b) typ drabiny (opis typu, liczba i długość części, maksymalna długość użytkowa drabiny);

4. INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA
4.1 Zasady ogólne

Do każdej drabiny dołączona jest podstawowa instrukcja użytkowania w języku kraju, w którym 
sprzedawana jest drabina. Instrukcja zawiera schematy i rysunki.
Instrukcja zamieszczona jest także na stronie internetowej producenta: www.faraone.com 

4.2 Przed rozpoczęciem użytkowania 
a) Upewnić się, czy stan fizyczny użytkownika pozwala na korzystanie z drabiny. W niektórych 

okolicznościach natury medycznej, takich jak przyjmowanie leków, nadużywanie alkoholu lub 
narkotyków, użytkowanie drabiny może nie być bezpieczne;

b) w przypadku przewożenia drabiny na wózku lub ciężarówce należy upewnić się, czy jest ona 
prawidłowo ustawiona, aby zapobiec jej uszkodzeniu;

c) zaraz po dostarczeniu drabiny oraz przed pierwszym użytkowaniem sprawdzić stan drabiny oraz 
działanie każdego z jej elementów;

d) na początku każdego dnia pracy sprawdzić wzrokowo, czy drabina nie jest uszkodzona i czy 
można z niej bezpiecznie korzystać;

e) profesjonalni użytkownicy zobowiązani są do regularnego przeprowadzania inspekcji okresowych;  
f) upewnić się, czy drabina jest odpowiednia do określonego zastosowania;
g) nie używać uszkodzonych drabin;
h) usuwać z drabiny każde zabrudzenie takie jak świeża farba, błoto, olej czy śnieg;
i) przed użytkowaniem drabiny w miejscu pracy należy dokonać oceny ryzyka zgodnie z przepisa-

mi obowiązującymi w państwie użytkownika.

4.3 Umiejscowienie i montaż drabiny
a) Drabinę  należy  montować  w  prawidłowej  pozycji,  czyli  przy  prawidłowym  kącie  nachylenia 

w przypadku drabin przystawnych (kąt nachylenia około 1:4), ze szczeblami w pozycji poziomej 
oraz przy całkowitym otwarciu drabiny w przypadku drabin rozstawnych;

b) przed użyciem drabiny należy całkowicie zablokować urządzenia zamykające, o ile są przewidzia-
ne;

c) drabina musi stać na podłożu równym, poziomym i nieruchomym;
d) drabina przystawna musi opierać się o twardą i równą powierzchnię; przed użytkowaniem należy 

zabezpieczyć drabinę, np. przywiązując ją lub stosując odpowiednie urządzenie stabilizacyjne;
e) nie wolno nigdy zmieniać pozycji drabiny z góry;
f) ustawiając drabinę należy uwzględnić ryzyko kolizji, np. ze strony przechodniów, pojazdów lub 

drzwi.  Jeśli  to  możliwe,  zabezpieczyć  drzwi  (poza  wyjściami  przeciwpożarowymi)  oraz okna 
w obszarze pracy;

g) należy rozpoznać wszystkie zagrożenia elektryczne w obszarze pracy, takie jak linie napowietrzne 
lub inne urządzenia elektryczne; 

h) drabina musi opierać się na wszystkich nogach, a nie na szczeblach czy stopniach; 
i) nie wolno ustawiać drabiny na śliskim podłożu (takim jak lód, powierzchnie błyszczące lub podłoża 

twarde i bardzo zabrudzone), o ile nie podejmie się stosownych środków zapobiegających 
poślizgnięciu drabiny lub zapewniających wystarczające oczyszczenie zabrudzonych powierzchni.
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5. ZAŁĄCZNIK A. PRZYKŁADY PIKTOGRAMÓW 
Niniejszy załącznik zawiera przykłady piktogramów, które wcześniej nie zostały opisane. 
Kwadratowe piktogramy pokazują sytuację pozytywną, którą należy wykonać, 
a okrągłe piktogramy z czerwoną obwódką ilustrują zakazane działania. 

 

A.10. Na szczeblach/stopniach 
drabiny może przebywać 
tylko jedna osoba 

A.11. Kontrola wzrokowa 
przed użytkowaniem 

A.12. Nie używać drabiny jako pomostu 

A.15. Uwaga na zagrożenia elektryczne podczas 
przenoszenia drabiny  

A.13. Nie stać na 
najwyższym szczeblu 

A.16. Wchodzić i schodzić 
przodem do drabiny 

A.20. Upewnić się, czy szczyt 
drabiny jest prawidłowo zabezpieczony 

A.18. Maksymalna liczba 
użytkowników drabiny 

A.19. Zabezpieczyć szczyt 
i podstawę drabiny  

A.14. Sprawdzić nogi drabiny  
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Seria 150 ST350/3CM - ST400/3CM

Model.  SELLA
Seria 150.1

MAX 150 Kg

S10/E - S14/E
S1200/E - S1250/E - S1300/E
S1350/E - S1400/E - S1450/E
S1500/E - S1550/E

Seria SAS 300.SAS - 350.SAS - 400.SAS
450.SAS - 500.SAS

.

,

MAX 150 Kg

1

6. ZASADY UŻYTKOWANIA CHARAKTERYSTYCZNE DLA 
POSZCZEGÓLNYCH MODELI DRABIN 

6.1 DRABINA PRZYSTAWNA 

6.2 DRABINA 3-ELEMENTOWA WYSUWANA LINKĄ 

UWAGA! 
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczy-
tać i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10. 

1) Ustawić drabinę przeznaczoną 
do użytkowania. 

2) Zakotwić drabinę w górnym 
punkcie za pomocą specjalne-
go paska lub innego urządze-
nia w sposób uniemożliwiają-
cy poślizg lub przechylenie 
drabiny. 

 

1) Położyć drabinę na ziemi i 
wysunąć ręcznie trzeci element 
na drugim na żądaną długość 
blokując na odpowiednim 
szczeblu za pomocą haków (1). 
2) Ustawić drabinę przy ścianie 
tak, by węższy element był 
skierowany do użytkownika. 
3) UWAGA: NIEBEZPIECZEŃ-
STWO PRZYCIĘCIA PALCÓW 
Użytkownik stojąc na ziemi musi 
upewnić się, czy podczas 
wysuwania drugiego elementu 
nikt nie trzyma rąk na szczeblach 
drabiny. 
4) Pociągnąć linkę po stronie 
wewnętrznej (od ściany) aż do 
żądanej wysokości. W celu 
zablokowania drabiny, należy 
zatrzymać się, jak tylko hak minie 
odpowiedni szczebel. 
 
Zbliżając linkę do podłużnicy 
należy upewnić się, czy hak jest 
zablokowany na szczeblu. 

DOSTĘPNE MODELE 

DOSTĘPNE MODELE 
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Seria 200 . 2 elementowa
. 3 elementowa

S2350/EC - S2400/EC
S3350/EC - S3400/EC
S3450/EC

MAX 150 Kg

OK

1

UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

5) Zakotwić drabinę w górnym 
punkcie za pomocą specjal-
nego paska lub innego 
urządzenia w sposób 
uniemożliwiający poślizg lub 
przechylenie drabiny.

6) Drabina jest gotowa do 
użycia.

Nie używać drabiny powyżej 
wskazanej wysokości.

7) Aby obniżyć drabinę, należy:  
- pociągnąć linkę na około 

20 cm i zatrzymać zanim 
hak dotknie szczebla 
znajdującego się nad 
poprzednim; 

- pociągnąć i powoli poluzo-
wać linkę. 

1) Położyć drabinę na ziemi i 
wysunąć ręcznie trzeci 
element na drugim na żądaną 
długość blokując na 
odpowiednim szczeblu za 
pomocą haków (1).

2) Ustawić drabinę przy ścianie 
tak, by węższy element był 
skierowany do użytkownika.

3) UWAGA: NIEBEZPIECZEŃ-
STWO PRZYCIĘCIA PALCÓW

Użytkownik stojąc na ziemi musi 
upewnić się, czy podczas 
wysuwania drugiego elementu 
nikt nie trzyma rąk na szczeblach 
drabiny.

UWAGA NA SPRĘŻYNĘ: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 
PRZYCIĘCIA PALCÓW
W RAZIE AWARII

UWAGA: SPRAWDZIĆ 
HAK PRZED KAŻDYM 
UŻYCIEM

 6.3 DRABINA 2 I 3-ELEMENTOWA Z KORBKĄ

DOSTĘPNE MODELE
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OK

2

UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

UWAGA NA ZUŻYCIE 
SPRĘŻYNY

UWAGA: SPRAWDZIĆ 
HAK PRZED KAŻDYM 
UŻYCIEM

4) Pociągnąć linkę po stronie 
wewnętrznej (od ściany) 
kręcąc korbką zgodnie z 
kierunkiem zegara tak, aby 
drugi element osiągnął 
żądaną wysokość; należy 
zwrócić uwagę, by hak był 
dobrze zaczepiony o 
szczebel (2).

5) Zakotwić drabinę w górnym 
punkcie za pomocą specjal-
nego paska lub innego 
urządzenia w sposób 
uniemożliwiający poślizg lub 
przechylenie drabiny.

Nie używać drabiny powyżej 
wskazanej wysokości.

6) Aby obniżyć drabinę, należy:  
- pokręcić korbką do góry 

na około 20 cm i 
zatrzymać zanim hak 
dotknie szczebla znajdują-
cego się nad poprzednim;

- odciągnąć hak od szczebli 
(3) i pokręcić korbką 
odwrotnie do kierunku 
zegara. 

Zgodnie z europejska normą EN 
131 -1/2 drabiny Faraone są 
wyposażone w podwójny system 
blokujący.
System ten uruchamia się 
automatycznie w przypadku 
zerwania lub nagłego wypuszcze-
nia linki.
W taki przypadku urządzenie 
natychmiast blokuje swobodne 
opadanie drugiego elementu.
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Seria 150.2 ST250/2N; ST300/2N; 
ST350/2N; ST400/2N

.

MAX 150 Kg

1 2

3 4

5

UWAGA! 
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10. 

MONTAŻ BELKI STABILIZUJĄCEJ 
1) Zdjąć jedną z dwóch stopek 

znajdujących się na belce 
stabilizującej odkręcając 
śrubę (1). 

2) Wsunąć belkę stabilizującą w 
wycięcia zgodnie z nawierco-
nymi otworami (2). 

3) Przykręcić stopkę za pomocą 
uprzednio zdjętej śruby (3). 

4) Zamontować dwie listwy 
aluminiowe do podstawy w 
taki sposób, by zablokować 
belkę stabilizującą (4). 

 
Użytkowanie jako drabina 
przystawna 
 
Położyć drabinę na ziemi: 
 
1) Wysunąć najwęższy element 

na żądaną wysokość. 
2) Zaczepić haki o odpowiedni 

szczebel. 
3) Drabinę oprzeć tak, aby 

węższy element znajdował 
się od strony wchodzącego. 

4) Zakotwić drabinę w górnym 
punkcie za pomocą paska lub 
innego urządzenia w sposób 
uniemożliwiający poślizg lub 
przewrócenie drabiny. 

5) Drabina jest gotowa do 
użycia. 

 

6.4 DRABINA UNIWERSALNA 2-ELEMENTOWA  

DOSTĘPNE MODELE

 
UWAGA 
NIE UŻYWAĆ DRABINY POWYŻEJ 
WYSOKOŚCI PODANEJ NA 
ETYKIECIE IDENTYFIKACYJNEJ 
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B

A

D
2

C

H

UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

Użytkowanie jako drabina 
rozstawna

Położyć drabinę na ziemi:

1) Sprawdzić, czy korek (A) jest 
dobrze umiejscowiony w 
otworach górnego szczebla 
(B) z obu stron.

2) Rozstawić drabinę.
3) Koniecznie zamocować listwy 

zapobiegające zbyt szerokie-
mu rozsunięciu drabiny i jej 
zamknięciu. Wsunąć czerwo-
ne kołki rozporowe w boczne 
otwory w podłużnicach na 
odpowiedniej wysokości (C). 
Zamocować je. 

4) Drabina jest gotowa do 
użycia.

Użytkowanie jako drabina 
rozstawna przy różnicy poziomów

Aby wyrównać poziom, można 
skrócić węższy element.

1) Położyć drabinę na ziemi.
2) Wysunąć najwęższy element 

drabiny na żądaną wysokość 
odpowiadającą różnicy 
poziomów.

3) Odkręcić korek (D) i 
wyciągnąć go ze szczebla.

4) Włożyć korek (D) w otwór w 
odpowiednim szczeblu (2) i 
ponownie dokręcić.

Dalsze postępowanie tak jak dla 
drabin  uniwersalnych  2-elemen-  
towych    użytkowanych      jako 
drabiny rozstawne (od punktu 2). 

UWAGA
NIE UŻYWAĆ DRABINY 
POWYŻEJ WYSOKOŚCI 
PODANEJ NA ETYKIECIE 
IDENTYFIKACYJNEJ

UWAGA
NIE ZDEJMOWAĆ 
URZĄDZEŃ BLOKUJĄCYCH 
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MAX 150 Kg

1 2

3 4

Seria 150.3  

 

ST200/3N - ST250/3N

Mod. SV 3 elementowa
z włókna szklanego

SV250/3 - SV300/3
SV350/3

ST300/3N - ST350/3N
ST400/3N - ST450/3N

UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

MONTAŻ BELKI STABILIZUJĄCEJ
1) Zdjąć jedną z dwóch stopek 

znajdujących się na belce 
stabilizującej odkręcając 
śrubę (1).

2) Wsunąć belkę stabilizującą w 
wycięcia zgodnie z nawierco-
nymi otworami (2)

3) Przykręcić stopkę za pomocą 
uprzednio zdjętej śruby (3).

4) Zamontować dwie listwy 
aluminiowe do podstawy w 
taki sposób, by zablokować 
belkę stabilizującą (4).

Użytkowanie jako drabina 
przystawna
Położyć drabinę na ziemi:
1) Zsunąć trzeci element po 

drugim na żądaną wysokość i 
zaczepić haki o odpowiedni 
szczebel.

2) Postępować jak  w  przypadku
drabiny uniwersalnej 2-elemen-
towej użytkowanej jako drabina
przystawna (od punktu 2). 

3) Zakotwić drabinę w górnym 
punkcie za pomocą paska 
lub innego urządzenia w 
sposób uniemożliwiający 
poślizg lub przechylenie 
drabiny.

Użytkowanie jako drabina 
rozstawna
Postępować jak w przypadku 
drabiny   uniwersalnej   2-elemen-  
towej użytkowanej jako 
drabina rozstawna (od punktu 2). 
1) Zakotwić drabinę w górnym 

punkcie za pomocą paska 
lub innego urządzenia w 
sposób uniemożliwiający 
poślizg lub przechylenie 
drabiny.

6.5 DRABINA UNIWERSALNA 3-ELEMENTOWA 

DOSTĘPNE MODELE

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
UPADKU. NIE WCHODZIĆ 
NA TRZECI ELEMENT 
POZA SZCZYTEM.
UŻYWAĆ GO TYLKO JAKO 
PODPORY DLA RĄK.

STOP
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Model T-QUATTRO QUATTRO.T14
 

 
 

 
 
 
 
 

MAX 150 Kg

1
2

UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

MONTAŻ BELKI STABILIZUJĄCEJ
1) Belkę stabilizującą wsunąć w 

specjalne wycięcia w najszer-
szym elemencie drabiny.

2) Zablokować belkę stabilizują-
cą za pomocą 2 śrub z 
nakrętkami samokontrujący-
mi.

NIE DOKRĘCAĆ ZBYT MOCNO, 
ABY NIE ODKSZTAŁCIĆ PROFILI

6.6 DRABINA UNIWERSALNA SKŁADANA (PRZEGUBOWA) MODEL T-QUATTRO 

DOSTĘPNE MODELE

NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU. 
NIE WCHODZIĆ NA TRZECI 
ELEMENT POZA SZCZYTEM.
UŻYWAĆ GO TYLKO JAKO 
PODPORY DLA RĄK.

Użytkowanie jako drabina 
rozstawna przy różnicy poziomów

Postępować jak w przypadku 
drabiny uniwersalnej 
2-elementowej użytkowanej jako 
drabina rozstawna (od punktu 2). 

D.L.81
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Użytkowanie jako drabina
rozstawna.

PROGRAM 1-2

1) Położyć drabinę na ziemi.
2) Umieścić zapadkę zawiasów 

środkowych w otworach 
wskazujących pozycję nożyc 
swobodnych A          lub nożyc 
stałych        B.

3) Rozłożyć drabinę aż do 
włączenia zapadki. Upewnić 
się,  czy zapadka  jest zabez- 
pieczona (patrz zdjęcie C). 

4) Założyć pasy zabezpieczają
-ce drabinę przez otworze
-niem i zahaczyć karabińczyk;

5) Ustawić drabinę.
6) Drabina jest gotowa do 

użycia.

Użytkowanie jako drabina
przystawna.

PROGRAM 3

1) Położyć drabinę na ziemi.
2) Umieścić zapadki wszystkich 

zawiasów w otworach 
wskazujących pozycję 
„otwarte”        E.

3) Rozłożyć maksymalnie 
drabinę i włączyć zapadkę. 
Upewnić się, czy zapadka 
jest dobrze włączona i 
niezabezpieczona (patrz 
zdjęcie D).

4) Ustawić drabinę przy ścianie 
tak, by środkowe przeguby 
były zwrócone w stronę 
ściany.

5) Drabina jest gotowa do 
użycia.

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

E

A B

OK! NIE!

C. ZABEZPIECZONY D. NIEZABEZPIECZONY

C. ZABEZPIECZONY D. NIEZABEZPIECZONY

UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

NIE UŻYWAĆ DRABINY BEZ 
PASÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH 
PRZED JEJ OTWARCIEM
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Użytkowanie jako podest

Drabina może być używana jako 
stół do pracy z rozłożonym obciąże-
niem roboczym 80 kg 

1) Położyć drabinę na ziemi.
2) Umieścić zapadkę zawiasów 

środkowych w otworach 
wskazujących pozycję 
„otwarte”.

3) Rozłożyć drabinę aż do 
włączenia zapadki. Upewnić 
się, czy  zapadka  jest  zabez- 
pieczona (patrz zdjęcie C). 

4) Umieścić zapadkę zawiasów 
bocznych w otworach 
wskazujących pozycję 
„kobyłka”.

5) Powtórzyć punkt 3.
6) Drabina jest gotowa do 

użycia.

1) Drabinę rozstawić tak, aby 
taśma zabezpieczająca była 
napięta.

2)
 

Drabina jest gotowa do użycia.

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Model ND DRABINA 

Model ND STOŁEK

Model ND STOŁEK S2050ND - S2070ND
S2095ND

S2140ND - S2185ND
S2230ND - S2280ND

52050NDL - S2070NDL
S2095NDL

 
 
 

 
 
 
 

MAX 150 Kg

UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

6.7. DRABINA ROZSTAWNA DO UŻYTKOWANIA Z DWÓCH STRON Z 
SZEROKIMI SZCZEBLAMI

C. ZABEZPIECZONY D. NIEZABEZPIECZONY

C. ZABEZPIECZONY D. NIEZABEZPIECZONY

DOSTĘPNE MODELE
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MAX 150 Kg

A Fig. 1

UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

6.8 DRABINA UNIWERSALNA TELESKOPOWA ALUMINIOWA

W pozycji rozłożonej, jak na rys.1, 
nie wolno używać drabiny na 
wysokościach większych niż 
dozwolone.

NALEŻY ZAWSZE ZOSTAWIĆ CO 
NAJMNIEJ  2 SZCZEBLE ZAPASU.

Użytkowanie jako drabina
przystawna

1) Położyć drabinę na ziemi.
2) Umieścić zapadkę zawiasów 

w otworach wskazujących 
pozycję „otwarte”.

3) Rozstawić maksymalnie 
drabinę i włączyć zapadkę. 
Upewnić się, czy zapadka 
jest zabezpieczona (patrz 
zdjęcie 2).

Aby dodatkowo przedłużyć drabinę, 
należy:

1) Wysunąć czerwone kołki 
boczne. Obrócić je o pół 
obrotu, aby zostały na 
zewnątrz i rozsunąć drabinę.

2) Wysunąć elementy drabiny 
do żądanej wysokości, 
pozostawiając zapas przynaj-
mniej dwóch szczebli.

3) Ponownie włożyć oba kołki 
do otworów w odpowiednich 
szczeblach.

4) Drabinę oprzeć o ścianę tak, 
by środkowy przegub był 
zwrócony do ściany;

5) Drabina jest gotowa do 
użycia.

Model TELES 

Model TELES TT 

TELES.T4 - TELES.T5

TELES.TT44 - TELES.TT55
TELES.TT66

Mod. SUPER
TELES

TELES.T4S - TELES.T5S
TELES.T6S

DOSTĘPNE MODELE

UWAGA: 
Upewnić się, 
czy drabina 
nie została
rozsunięta 
ponad 
dozwoloną 
wartość.

C. ZABEZPIECZONY D. NIEZABEZPIECZONY

C. ZABEZPIECZONY D. NIEZABEZPIECZONY

D.L.81
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A B

UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

Użytkowanie jako drabina
rozstawna.

1) Położyć drabinę na ziemi.
2) Umieścić zapadkę zawiasów w 

otworach wskazujących pozycję 
nożyc swobodnych      A lub 
nożyc, stałych       B.

3) Rozłożyć drabinę aż do 
włączenia zapadki. Upewnić 
się,  czy  zapadka jest  zabez- 
pieczona (patrz zdjęcie C). 

4) Ustawić drabinę.
5) Drabina jest gotowa do 

użycia.

Aby dodatkowo przedłużyć drabinę, 
należy:

1) Postępować jak w przypadku 
drabiny    teleskopowej    alu- 
miniowej   użytkowanej    jako 
drabina przystawna (od 
punktu 1 do 3).

2) Założyć taśmę zabezpiecza-
jącą   drabinę   przed   otwar- 
ciem. Zahaczyć karabińczyk. 

Należy sprawdzić, czy pas jest 
nieuszkodzony i odpowiednio 
napięty tak, aby zapewnić jego 
prawidłowe działanie.

3) Ustawić drabinę.
 4) Drabina jest gotowa do 

użycia.

Stosując powyższe instrukcje 
można używać drabiny także 
przy różnicy poziomów, zmienia-
jąc wysokość elementów.

C. ZABEZPIECZONY D. NIEZABEZPIECZONY

C. ZABEZPIECZONY D. NIEZABEZPIECZONY

OK! NIE
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UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

Drabiny zawiasowe  posiadają 
specjalny wyjmowany  stopień/
podest  z poręczą  zabezpie-
czającą.
Można go  zamontować  zarówno 
po zewnętrznej, jak i po 
wewnętrznej stronie drabiny.
Wyjmuje się go wysuwając 
drabinę na co najmniej  dwa 
szczeble.
Następnie pociągnąć blokadę 
znajdującą się pośrodku  
stopnia/podestu i zaczepić go 
powyżej szczebla drabiny; 
zwrócić uwagę, by blokada 
ponownie się zamknęła.

6.9 BEZPIECZNA PLATFORMA TELESKOPOWA
MAX 150 Kg

Model PLS PLS3 - PLS5

DOSTĘPNE MODELE

A

C

B

1) Rozłożyć drabinę tak, by 
podest roboczy osiągnął 
pozycję poziomą.

2) 

3) Teraz drabina jest gotowa do 
użytku.

Jeżeli chcemy dodatkowo 
wydłużyć drabinę: 

4) Pociągnąć czerwone kołki 
boczne (rys.C). Kiedy wysuną 
się one z wgłębienia stopnia, 
obrócić je o pół obrotu tak, by 
zostały na zewnątrz, co 
umożliwi wysunięcie drabiny;

5) Wydłużyć elementy drabiny 
do wymaganej wysokości w 
taki sposób, by nakładały się 
na siebie przynajmniej dwa 
stopnie;

6) Ponownie wsunąć oba kołki 
we wgłębienia stopni na 
odpowiedniej wysokości.

D.L.81

Umieścić zapadki  zawiasów 
w   pozycji          "kobyłki". 
Rozłożyć poręcz do 
zatrzaśnięcia zapadki (rys.A) 
a następnie opuścić barierkę 
dolna zgodnie z rys. B
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 UWAGA!

Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

 

1 2

3 4

Model SMT 70/SMT - 100/SMT - 150/SMT
200/SMT - 250/SMT - 300/SMT
350/SMT - 400/SMT - 450/SMT
500/SMT

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

MAX 150 Kg

6.11 DRABINA MAGAZYNOWA

DOSTĘPNE MODELEMONTAŻ BELKI STABILIZUJĄCEJ

1) Zdjąć jedną z dwóch stopek 
znajdujących się na belce 
stabilizującej odkręcając 
śrubę (1).

2) Wsunąć belkę stabilizującą w 
wycięcia zgodnie z nawierco-
nymi otworami (2).

3) Przykręcić stopkę za pomocą 
uprzednio zdjętej śruby (3).

4) Zamontować dwie listwy 
aluminiowe do podstawy w 
taki sposób, by zablokować 
także belkę stabilizującą (4).

6.10. DRABINA ROZSTAWNA PROFESJONALNA 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Model LADY 

Model DOMUS

LADY4 - LADY5 - LADY6
LADY7 - LADY8 - LADY9
SDOMUS04 - SDOMUS05
SDOMUS06 - SDOMUS07
SDOMUS08 - SDOMUS09
SDOMUS10 - SDOMUS12

MAX 150 Kg

DOSTĘPNE MODELE1) Rozstawić drabinę aż do 
momentu oparcia podestu 
tak, by taśma zabezpiecza-
jąca była napięta.

2) Ustawić drabinę.
3) Drabina jest gotowa do 

użycia.

UWAGA: PRZED UŻYTKOWANIEM SPRAWDZIĆ, CZY TAŚMA
ZABEZPIECZAJĄCA JEST NIENARUSZONA.     
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UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

6.12 DRABINA MAGAZYNOWA Z PIONOWYM TYLNYM ELEMENTEM

5) Zamontować tylną belkę 
stabilizującą kierując kółka na 
zewnętrz i mocując je za 
pomocą dołączonych nakrętek.

6) Rozstawić drabinę aż do 
momentu oparcia podestu.

7) Zamontować boczne poręcze.
8) Zamocować  boczne  poprze-

czki poziome za pomocą nitu 
z zapadką.

9) Ustawić drabinę.

Drabina jest gotowa do użycia.

7

8

5

UWAGA:
W przypadku pracy na najwyższym 
podeście drabiny użytkownik zawsze  
powinien mieć zapięte pasy 
zabezpieczające.

MAX 150 Kg

D.L.81

Mod. MF.T, SMF.T
1) Postępować jak w przypadku  

drabiny  magazynowej (od  
punktu  1  do  9  na stronie 23). 

2) Zamontować dwa stabiliza- 
tory pod kątem 45° (rys.A). 

Mod. SMLT
1) Postępować jak w przypadku  

drabiny  magazynowej (od  
punktu  1  do  4  na stronie 23). 

2)  Koła drabiny blokują się pod 
ciężarem pracownika po 
wejściu na 1 stopień rys. 1.   

Model MF.T

Model SMF.T

150MF.T - 200MF.T
250MF.T

100SMF.T - 150SMF.T
200SMF.T - 250SMF.T

Model SMLT 100/SMLT - 150/SMLT
200/SMLT - 250/SMLT
300/SMLT

DOSTĘPNE MODELE

Aby przemieścić drabinę 
należy zwolnić blokadę kół 
naciskając  dzwignię rys. 2.
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UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

 

Model SPF SPF.200 - SPF.246 
SPF.270 - SPF.294 
SPF.343

 
  

MAX 150 Kg

1 2

3

6.13. DRABINA POMOSTOWA MODEL SPF

1) Zamontować boczne poręcze 
przykręcając śruby A i B, 
rys.1

2) Zamontować dwie belki 
stabilizujące z kółkami lub 
bez, rys.2

3) Zamocować boczne poprze-
czki poziome za pomocą 
nitu z zapadką, rys.3; są 
one  obowiązkowe  w  przy-
padku drabin z kółkami.

4) Ustawić drabinę, zabloko-
wać hamulce drabiny.

5) Drabina jest gotowa do 
użycia.

DOSTĘPNE MODELE

 
 
 

UWAGA:
W przypadku pracy na najwyższym 
podeście drabiny użytkownik 
zawsze powinien mieć zapięte pasy 
zabezpieczające.

D.L.81

3) Drabina jest gotowa do użycia.

2

1

   
A
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Model MAG MAG1205 - MAG1247 
MAG1289 - MAG1352
MAG1394 - MAG1436
MAG1478 - MAG1520

1 2

UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

6.14 DRABINA MAGAZYNOWA O WYSOKIM BEZPIECZEŃSTWIE

1) Rozłożyć na podłożu dwa 
główne elementy drabiny i 
połączyć je w najwyższym 
punkcie  za  pomocą  dołą-
czonych śrub (rys.1).

2) Zamontować  dwie  poprze-
czki (rys.2).

3) Zamontować dwie belki 
stabilizujące z kółkami 
(rys.3/4).

4) Zamontować dwie boczne 
poręcze (rys.5).

5) Zamontować ewentualne 
pozostałe akcesoria.

6) Zablokować cztery hamulce 
drabiny.

7) Wypoziomować drabinę za 
pomocą śrub regulujących, 
o ile je przewidziano. 

Drabina jest gotowa do użycia.

Stosować pasy zabezpieczają-
cy podczas pracy na górnym 
podeście drabiny.

W PRZYPADKU BOCZNYCH 
OTWORÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH 
DOSTĘP DO WYŻSZYCH 
REGAŁÓW NALEŻY ZAWSZE 
STOSOWAĆ PASY ZABEZPIE-
CZAJĄCE.

1) Zamocować bezpiecznie 
drabinę do górnego regału.

2) Zdjąć pas zabezpieczający i 
wejść na regał.

3) Nieprzestrzeganie tej proce-
dury może grozić upadkiem.

DOSTĘPNE MODELE

MAX 150 Kg

pr EN 131 - 6
D.L.81
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Model SAG

Model SGE

da SAG105 a SAG420 
(105 = H. podestu)
da SGE146 a SGE291 
(146 = H. podestu)

Model SSB 200.SSB - 250.SSB - 300.SSB
350.SSB - 400.SSB

1

A

C

MAX 150 Kg

2

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

B
D

E
F

UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

1) Zamontować ewentualne 
poręcze lub inne akcesoria.

2) Zamocować górną część 
schodów do muru, ściany 
lub innej powierzchni 
upewniając się najpierw czy 
ma ona odpowiednią 
wytrzymałość (rys.1).

3) Zamocować schody w 
dolnym punkcie (rys.2)

UPEWNIĆ SIĘ, CZY ŚCIANA 
MA ODPOWIEDNIĄ WYTRZY-
MAŁOŚĆ.

1) Zamocować szynę A do 
ściany lub regałów upewnia-
jąc się, czy ma ona odpowied-
nią wytrzymałość i używając 
odpowiednich zamocowań, 
które nie są dostarczone wraz 
z drabiną. Wysokość zamoco-
wać powinna umożliwiać 
prawidłowe nachylenie 
drabiny B.

2) Wsunąć wózek  C drabiny w 
prowadnicę A upewniając się, 
czy jest dobrze zamocowany.

3) Zablokować końcówki szyny 
A za pomocą elementów 
blokujących D w sposób 
uniemożliwiający wysunięcie 
się drabiny.

4) Zamocować poręcze boczne 
E za pomocą śruby F.

6.15  SCHODY OTWARTE Z PODESTEM LUB BEZ

6.16 DRABINA NA SZYNACH MODEL SSB 

DOSTĘPNE MODELE

DOSTĘPNE MODELE

MAX 150 Kg

D.L.81

D.L.81
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1 1

 
 
   
  

MAX 150 Kg

UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

6.17  DRABINA PIONOWA EWAKUACYJNA MODEL SVS - SVS1 - SVS0

Model SVS bez podestu 

Mod. SVS1 z podestem 

H. MAX 10,20 m

H. MAX 16,00 m

Mod. SVS0 H. MAX 3,00 m

DOSTĘPNE MODELE

1) Położyć drabinę na ziemi, 
zamocować dostarczone 
luzem poręcze i zabezpie-
czenia (rys.1). W przypadku 
wysokości przekraczającej 
5 metrów montować 
dodatkowe elementy.

2) Do montażu użyć dźwigu, 
jeśli drabina jest zbyt 
ciężka, ustawić drabinę 
płasko do ściany.

3) Wywiercić otwory w ścianie 
posługując się podnośni-
kiem hydraulicznym lub 
rusztowaniem.

4) Przykręcić drabinę do 
ściany stosując zamocowa-
nie o odpowiedniej wytrzy-
małości, określone i dostar-
czone przez projektanta 
budynku.

DRABINY SPECJALNE SKONSTRUOWANE
DO DOKŁADNIE OKREŚLONEGO UŻYTKU,
SPEŁNIAJĄ  MINIMALNE WYMAGANIA
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
PRACY OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU
MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA
30 PAŹDZIERNIKA 2002 R.

1) Wszystkie dostarczone części 
drabiny powinny być montowa-
ne tylko przez DOŚWIADCZO-
NEGO UŻYTKOWNIKA.

W przypadku wątpliwości prosimy o 
kontakt z naszym działem technicznym 
tel.+48 91 579 03 90 info@faraone.pl

2) Upewnić się, czy wszystkie 
zamontowane części są dobrze 
zabezpieczone i dokręcone.

Drabina do awaryjnego użytkowania. 
Nie nadaje sie do codziennego 
użytku

DRABINĘ POWINIEN 
MONTOWAĆ DOŚWIAD-
CZONY UŻYTKOWNIK W 
ASYŚCIE KIEROWNIKA 
BUDOWY

PRZED DOPUSZCZENIEM 
DO UŻYTKOWANIA 
NALEŻY SPRAWDZIĆ 
MOCOWANIA DRABINY.

6.18  DRABINY SPECJALNE

D.L.81

D.L.81
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UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

3) Jeśli drabina nie ma poręczy 
lub gdy ma otwarte dojście, 
można ją używać wyłącznie 
przy ścianie, aby uniknąć 
niebezpieczeństwa upadku.

4) Zasady prawidłowego użytko-
wania drabiny powinny być 
określone przez odpowiednie 
służby BHP.

NIE UŻYWAĆ DRABIN SPECJALNYCH 
DO INNYCH ZASTOSOWAŃ, NIŻ TE 
UZGODNIONE Z PRODUCENTEM.

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

MAX 100 Kg

Model AGRICOLTURA SA7 - SA8 - SA10
SA12 - SA14

(1)

(2)

(3)

(4)

NIE UŻYWAĆ TEJ 
DRABINY NA
POSADZCE

UWAGA: NIEBEZPIECZEŃ-
STWO PRZEWRÓCENIA.

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
POŚLIZGU

DRABINA PRZYSTOSOWANA 
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU NA ZIEMI 
PRZEZ DOŚWIADCZONYCH 
UŻYTKOWNIKÓW 

DOSTĘPNE MODELE

6.19  DRABINA ROLNICZA

1) Postawić drabinę upewnia-
jąc się, czy jej nogi są 
dobrze ustawione na ziemi.

2) Upewnić się, czy teren pod 
drabiną nie zapada się.

3) Używać drabiny nie 
przechylając jej na bok.

UWAGA:
Drabiny przeznaczone tylko dla 
doświadczonych użytkowników.

6.20 BEZPIECZNE SCHODY Z ALUMINIUM

Mod. SGA SGA02 - SGA03

DOSTĘPNE MODELE
Schody gotowe do użytku

MAX 150 Kg

D.L.81

D.L.81
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CM 4 - CM 5

MAX 150 Kg

1

Model SGP SGP2 - SGP3 - SGP4
SGP5

MAX 150 Kg

1

1

2

UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

5) Rozstawić stołek tak, by 
szczeble były ustawione 
równolegle do podłoża 
uważając, by nie przytrza-
snąć rąk.

2) Otworzyć poręcz 1 aż do 
zatrzaśnięcia zaczepów 2.

3) Stołek jest gotowy do 
użycia.

4) Aby złożyć, należy przesu-
nąć zaczepy 2 i złożyć 
poręcz.

5) Złożyć i odstawić stołek 
(rys.1).

1) Rozłożyć schody tak, aby 
stopnie leżały poziomo uważa-
jąc, by nie przytrzasnąć rąk;  
zwrócić uwagę, by drążki blo-
kujące (1) wygięły się do dołu.

2) Aby zamontować poręcz, na-
leży wsunąć ją w odpowiednie 
przestrzenie (2) i zacisnąć za 
pomocą specjalnego uchwytu.

3) Schody są gotowe do użytku.
4) Aby złożyć schody, należy 

odkręcić uchwyty i wysunąć 
poręcz; lekko pociągnąć do 
siebie drążki blokujące (1) i 
odstawić schody.

6.21  STOŁEK PROFESJONALNY

6.22 PROFESJONALNE SCHODY DLA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU

DOSTĘPNE MODELE

DOSTĘPNE MODELE
Model CM

2



31. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA

 

 

 

 

 

l
-

a

i

o
i.

e
dei

Mod. TELE13

MAX 150 Kg

A

C

B

UWAGA!
Przed przystąpieniem do użytkowania drabiny należy uważnie przeczytać 
i zrozumieć ogólne zasady podane na stronach 4-10.

A. Wysunięcie drabiny
1) Odpiąć pas zabezpieczający, który 

blokuje drabinę, gdy jest ona 
zamknięta.

2) Oprzeć stopę na najniższym 
szczeblu i przytrzymać drabinę 
podczas jej wysuwania.

3) Podnieść obiema rękami pierwszy 
szczebel aż do zablokowania, około 
30 cm (A). Powtórzyć powyższą 
czynność na drugim szczeblu aż do 
osiągnięcia żądanej wysokości.

4) Upewnić się, czy każdy szczeble 
został podniesiony do najwyższego 
punktu oraz czy urządzenie 
blokujące zatrzasnęło się przed 
podniesieniem kolejnego szczebla.

5) Zakotwić drabinę w górnym punkcie 
za pomocą pasa zabezpieczające-
go lub innego urządzenia, aby 
uniknąć niebezpieczeństwa 
poślizgu lub przechylenia.

B. Zamknięcie drabiny
1) Bardzo uważać podczas zamykania 

drabiny.
2) Uważać, by nie ustawiać rąk lub 

palców nad szczeblami (B) oraz 
pomiędzy szczeblami a łącznikami 
(niebezpieczeństwo przygniecenia).

3) Rozpocząć zamykanie drabiny 
począwszy o najwyższego, 
dosięganego rękami szczebla.

4) Chwycić drabinę oburącz za 
podłużnice uważając, by dłonie 
znajdowały się poniżej łączników, 
nacisnąć dwoma kciukami kołki 
znajdujące się w łącznikach (C). 

5) Powtórzyć czynność w punkcie 3 
zaczynając zawsze od najwyższe-
go, dosięganego szczebla, aż do 
całkowitego zamknięcia drabiny.

6) Po całkowitym zamknięciu drabiny 
ponownie zapiąć pas zabezpiecza-
jący, aż do zablokowania drabiny, 
przed jej przeniesieniem.

6.23  DRABINA TELESKOPOWA ALUMINIOWA

DOSTĘPNE MODELE



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA 32.

 

 

 

7. ZAŁĄCZNIK
(SZKOLENIA I INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW)

PRZEPROWADZONE SZKOLENIA I INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW 
DRABINY
Zgodnie z art.36, 37 i 73 Dekretu ustawodawczego nr 81 z dnia 9 kwietnia 2008 oświad-
czam niniejszym, że zapoznałem się z niniejszym podręcznikiem zawierającym instruk-
cję użytkowania i konserwacji drabiny lub rusztowania oraz że zostałem poinformowa-
ny i przeszkolony w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia, środków prewencyj-
nych oraz niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem drabiny.

data imię i nazwisko
użytkownika

podpis 
użytkownika

pieczęć i
podpis firmy
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8. ZAŁĄCZNIK 
(KARTA INTERWENCJI I NAPRAW)

data opis 
interwencji

podpis 
serwisanta
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9. GWARANCJA

Rodzaj drabiny …………………………………………………………………………………………………….

Data zakupu ……………………………………………………………………………………………………….

KLAUZULE WAŻNOŚCI:

- Odesłanie karty gwarancyjnej;
-  Pełne przestrzeganie ogólnych i szczegółowych zasad użytkowania drabiny;
-  Koszty transportu w całości po stronie kupującego; 
-  Producent udziela gwarancji na ewentualne wady fabryczne, uznane przez dział techniczny w siedzibie 

producenta;
-  Drabinę należy dostarczyć do siedziby, gdzie będzie poddana badaniu. W przypadku uznania wady 

fabrycznej drabina zostanie bezpłatnie naprawiona lub wymieniona. W przeciwnym razie producent 
prześle przewidywany kosztorys naprawy. Jeżeli drabina nie nadaje się do naprawy, zostanie zwrócona lub 
przekazana do kasacji zgodnie z instrukcjami klienta.

Odesłać w zamkniętej kopercie do:
ul. Prosta 32, 72-100 Goleniów, Łozienica, tel. +48 91 579 03 90, fax +48 91 579 03 94

Karta gwarancyjna (do zachowania)

Rodzaj drabiny …………………………………………………………………………………………………….

Data zakupu ……………………………………………………………………………………………………….

Nazwa klienta ……………………………………………………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy ………………………….Miasto ………………………………………………………………..

Województwo ……………………………… Kraj ………………………………………………………….......

Tel……………….……………. Fax. ………………………………..Mail …………………………………….

Rodzaj działalności lub stanowisko …………………………………………………………………………..

Pieczęć sprzedawcy

Karta gwarancyjna (do odesłania)

TERMIN: 5 lat od dnia zakupu za okazaniem paragonu fiskalnego lub faktury.

Jakiekolwiek naprawy z wykorzystaniem nieoryginalnych części lub wykonane przez niewykwalifikowany
personel a także modyfikacje  wprowadzone przez użytkownika bez pisemnej zgody producenta skutkują
utratą gwarancji.
 





 

GRATULUJEMY ZAKUPU!
Dzień po dniu będą Państwo odkrywać użyteczność i uniwersalność drabin FARAONE.
Skonstruowaliśmy je dla Państwa, by spełnić oczekiwania przy zachowaniu absolutnego
bezpieczeństwa.
Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące
ulepszenia naszych produktów.
Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba, prosimy zwrócić się do naszych przedstawicieli,
punktów sprzedaży, punktów serwisowych lub bezpośrednio do nas. Nasz adres:

FARAONE, ul. Prosta 32, 72-100 Goleniów, Łozienica, 
tel. +48 91 579 03 90, fax +48 91 579 03 94
info@faraone.pl - www.faraone.pl

Rysunki oraz wszelkie inne dokumenty dostarczone wraz z drabiną są własnością IMA spa, która
zastrzega sobie do nich wszelkie prawa i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
W związku z tym jakiekolwiek powielanie (także częściowe) tekstów i ilustracji jest zabronione.
 

06.02.2013
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