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1 . PRZEZNACZENIE I ZAKRES ZASTOSOWANIA
Niniejsza instrukcja u#ytkowania i normy bezpiecze$stwa dotycz% drabin wymienionych w art.113 
dekretu ustawodawczego 81/08, spe&niaj%cych wymogi normy EN131-1, EN131-2 i EN131-4 w zakresie 
drabin przekszta&calnych, wielopozycyjnych, &%czonych na zawiasy, u#ywanych jako drabiny rozstawne 
lub przystawne, oraz normy EN14183 w zakresie sto&ków.  

2. PRZYCZYNY WYPADKÓW
Poni#ej podano (niewyczerpuj%cy zagadnienia) spis zagro#e$ oraz przyk&adowych okoliczno'ci 
stanowi%cych najcz(stsz% przyczyn( wypadków podczas u#ytkowania drabin, na którym oparto 
informacje zawarte w niniejszej instrukcji.

a) Utrata stabilno ci:
1)  niew&a'ciwa pozycja drabiny (np. niew&a'ciwy k%t ustawienia drabiny przystawnej lub niepe&ne 

roz&o#enie drabiny rozstawnej);
2)  po'lizg zewn(trzny podstawy (podstawa drabiny oddala si( od 'ciany);
3)  po'lizg boczny, upadek na bok i wywrócenie drabiny (z powodu wychylenia lub krucho'ci górnej 

powierzchni kontaktu)
4)  stan drabiny (np. brak stopek antypo'lizgowych);
5)  schodzenie z wysoko'ci po niezabezpieczonej drabinie; 
6)  stan pod&o#a (np. teren mi(kki i niestabilny, spadki terenu, 'liskie lub zabrudzone powierzchnie);
7)  warunki klimatyczne (np. wiatr);
8)  kolizja z drabin% (np. pojazdu lub drzwi);
9)  niew&a'ciwy wybór drabiny (np. zbyt krótka lub nie nadaj%ca si( to danego zastosowania).

b) Przenoszenie:
1) przenoszenie drabiny do miejsca pracy;
2) monta# i demonta# drabiny;
3) przenoszenie przedmiotów na drabinie.

c) Po lizgni cie si , potkni cie i upadek u ytkownika:
1) niew&a'ciwe obuwie;
2) zabrudzone szczeble lub stopnie; 
3)  niebezpieczne zachowania u#ytkownika (np. wchodzenie do drabinie co dwa szczeble, schodze-

nie ze'lizguj%c si( po pod&u#nicach).

d) Zniszczenie struktury drabiny:
1) stan drabiny (np. uszkodzone pod&u#nice, zu#ycie);
2) przeci%#enie drabiny.

e) Niebezpiecze stwo pora enia pr em elektrycznym:
1)  niezb(dne prace przy elementach b(d%cych pod napi(ciem (np. poszukiwanie przyczyn awarii);
2) ustawienie drabiny zbyt blisko urz%dze$ elektrycznych b(d%cych pod napi(ciem (np. napowietrz-

ne linie elektryczne);
3) uszkodzenia urz%dze$ elektrycznych (np. pokryw lub izolacji) spowodowane drabin%;
4) niew&a'ciwy wybór rodzaju drabiny do prac elektrycznych.
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3. OZNAKOWANIE

3.1  IDENTYFIKACJA PRODUKTU
UWAGA: Przeczytaj dok#adnie wszystkie informacje znajduj$ce si% na nalepkach umieszczonych na 
drabinie, zwracaj$c szczególn$ uwag% na dozwolone obci$&enie oraz na maksymaln$ wysoko'( 
robocz$. Przeczytaj instrukcj% odnosz$c$ si% do zakupionego produktu.
Producent wytwarza swoje produkty oraz sporz$dz$ dokumentacj% i instrukcje u&ytkowania i 
konserwacji zgodnie z nast%puj$cymi normami i przepisami: Dekret ustawodawczy 81 � EN131-3.

3.2  ETYKIETA IDENTYFIKACYJNA PRODUKTU

3.3  IDENTYFIKACJA TYPU DRABINY
Kontaktuj$c si% z producentem lub z serwisem przygotuj numer serii i kod artyku#u znajduj$cy si% 
na nalepce drabiny.

3.4  OGÓLNE ZASADY DOSTAWY
W momencie dostawy nale&y zawsze sprawdzi(, czy drabina nie jest uszkodzona oraz czy  nie 
brakuje jakiej' cz%'ci.
Je'li tak, to prosimy niezw#ocznie powiadomi( firm% spedycyjn$ oraz Faraone.
1) Drabina
2) Postawa stabilizuj$ca lub inne akcesoria
3) Worek z akcesoriami (w zale&no'ci od zakupionego modelu)
4) Instrukcja u&ytkowania

UWAGA: DRABINY NALE Y SPRAWDZA  CO 100 GODZIN ORAZ PRZED KA DYM U YTKOWANIEM

Po zapoznaniu si% z ogólnymi zasadami u&ytkownik, przed przyst$pieniem do u&ytkowania drabiny, 
musi zidentyfikowa( zakupiony model i post%powa( zgodnie z instrukcj$.  

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

KOD ARTYKU)U NR
SERII

ODNO*NA
NORMA

POCHYLENIE

NO*NO*+WYSOKO*+
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3.5 Drabiny przystawne
Piktogramy
Podstawowe informacje podane s# w formie dobrze widocznych piktogramów na wszystkich 
drabinach zaprojektowanych jako drabiny przystawne.
a) przeczyta$ instrukcj% (przyk&ad: rysunek A.1);
b) maksymalne obci#'enie (przyk&ad: rysunek A.2);
c) prawid&owy k#t oparcia (przyk&ad: rysunek A.3);
d) oprze$ na równym pod&o'u (przyk&ad: rysunek A.4);
e) nie wychyla$ si% (przyk&ad: rysunek A.5);
f) upewni$ si%, czy pod&o'e nie jest zabrudzone (przyk&ad: rysunek A.6);
g) oprze$ na stabilnym pod&o'u (przyk&ad: rysunek A.7);
h) wysuni%cie drabiny poza punkt podparcia (przyk&ad: rysunek A.8);
i) nie schodzi$ po tej stronie drabiny (przyk&ad: rysunek A.9);
j) u'ytkowa$ drabin% ustawion# we w&a(ciwym kierunku (tylko je(li to konieczne ze wzgl%du 

na struktur% drabiny) (przyk&ad: rysunek A.22).

 

MAX 150 Kg

OIL H2O

MIN
1 m

 
 

 

A.1. Przeczyta$ instrukcj% A.2. Maksymalne obci#'enie A.3. Prawid&owy k#t oparcia

A.4. Postawi$ na równym pod&o'u

A.6. Upewni$ si%, czy pod&o'e nie jest zabrudzone A.8. Wysuni%cie drabiny poza punkt oparcia

A.5. Nie wychyla$ si%
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A.7. Postawi# na stabilnym
pod$o%u

A.1. Przeczyta# instrukcj&

A.5. Nie wychyla# si&

A.21. Upewni# si&, czy urz'dzenia zabezpieczaj'ce
przed otwarciem s' zablokowane

A.23 Nie u%ywa# drabiny
2 elementowej jako przystawnej

A.7. Oprze# na stabilnym
pod$o%u

A.9. Nie schodzi# z boku
drabiny na inny poziom

A.17. Przed u%ytkowaniem upewni# si&, czy
drabina rozstawna jest ca$kowicie otwarta

A.2. Maksymalne obci'%enie A.4.Postawi# na równym
pod$o%u

A.9. Nie schodzi# z boku drabiny
na inny poziom

A.22. U%ytkowa# drabin&
ustawion' we w$a(ciwym kierunku

3.6 Drabiny rozstawne
Podstawowe informacje podane s' w formie dobrze widocznych piktogramów:
a) przeczyta# instrukcj& (przyk$ad: rysunek A.1);
b) maksymalne obci'%enie (przyk$ad: rysunek A.2);
c) oprze# na równym pod$o%u (przyk$ad: rysunek A.4);
d) nie wychyla# si& (przyk$ad: rysunek A.5);
e) oprze# na stabilnym pod$o%u (przyk$ad: rysunek A.7);
f) nie schodzi# po tej stronie drabiny (przyk$ad: rysunek A.9);
g) przed u%ytkowaniem upewni# si&, czy drabina rozstawna jest ca$kowicie otwarta (przyk$ad: 

rysunek A.17).
h) upewni# si&, czy urz'dzenia zabezpieczaj'ce [je(li wyst&puj'] s' zablokowane (przyk$ad: 

rysunek A.21).
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3.7  Pozosta e informacje dotycz ce oznakowania wszystkich drabin
Pozosta#e informacje podane s$ w formie tekstu:
a) identyfikacja i adres producenta i/lub dostawcy;
b) typ drabiny (opis typu, liczba i d#ugo%& cz'%ci, maksymalna d#ugo%& u(ytkowa drabiny);

4. INSTRUKCJE DLA U YTKOWNIKA

4.1 Zasady ogólne
Do ka(dej drabiny do#$czona jest podstawowa instrukcja u(ytkowania w j'zyku kraju, w którym 
sprzedawana jest drabina. Instrukcja zawiera schematy i rysunki.
Instrukcja zamieszczona jest tak(e na stronie internetowej producenta: www.faraone.com 

4.2 Przed rozpocz ciem u ytkowania 
a) Upewni& si', czy stan fizyczny u(ytkownika pozwala na korzystanie z drabiny. W niektórych 

okoliczno%ciach natury medycznej, takich jak przyjmowanie leków, nadu(ywanie alkoholu lub 
narkotyków, u(ytkowanie drabiny mo(e nie by& bezpieczne;

b) w przypadku przewo(enia drabiny na wózku lub ci'(arówce nale(y upewni& si', czy jest ona 
prawid#owo ustawiona, aby zapobiec jej uszkodzeniu;

c) zaraz po dostarczeniu drabiny oraz przed pierwszym u(ytkowaniem sprawdzi& stan drabiny oraz 
dzia#anie ka(dego z jej elementów;

d) na pocz$tku ka(dego dnia pracy sprawdzi& wzrokowo, czy drabina nie jest uszkodzona i czy 
mo(na z niej bezpiecznie korzysta&;

e) profesjonalni u(ytkownicy zobowi$zani s$ do regularnego przeprowadzania inspekcji okresowych;  
f) upewni& si', czy drabina jest odpowiednia do okre%lonego zastosowania;
g) nie u(ywa& uszkodzonych drabin;
h) usuwa& z drabiny ka(de zabrudzenie takie jak %wie(a farba, b#oto, olej czy %nieg;
i) przed u(ytkowaniem drabiny w miejscu pracy nale(y dokona& oceny ryzyka zgodnie z przepisa-

mi obowi$zuj$cymi w pa)stwie u(ytkownika.

4.3 Umiejscowienie i monta  drabiny
a) Drabin'  nale(y  montowa&  w  prawid#owej  pozycji,  czyli  przy  prawid#owym  k$cie  nachylenia 

w przypadku drabin przystawnych (k$t nachylenia oko#o 1:4), ze szczeblami w pozycji poziomej 
oraz przy ca#kowitym otwarciu drabiny w przypadku drabin rozstawnych;

b) przed u(yciem drabiny nale(y ca#kowicie zablokowa& urz$dzenia zamykaj$ce, o ile s$ przewidzia-
ne;

c) drabina musi sta& na pod#o(u równym, poziomym i nieruchomym;
d) drabina przystawna musi opiera& si' o tward$ i równ$ powierzchni'; przed u(ytkowaniem nale(y 

zabezpieczy& drabin', np. przywi$zuj$c j$ lub stosuj$c odpowiednie urz$dzenie stabilizacyjne;
e) nie wolno nigdy zmienia& pozycji drabiny z góry;
f) ustawiaj$c drabin' nale(y uwzgl'dni& ryzyko kolizji, np. ze strony przechodniów, pojazdów lub 

drzwi.  Je%li  to  mo(liwe,  zabezpieczy&  drzwi  (poza  wyj%ciami  przeciwpo(arowymi)  oraz okna 
w obszarze pracy;

g) nale(y rozpozna& wszystkie zagro(enia elektryczne w obszarze pracy, takie jak linie napowietrzne 
lub inne urz$dzenia elektryczne; 

h) drabina musi opiera& si' na wszystkich nogach, a nie na szczeblach czy stopniach; 
i) nie wolno ustawia& drabiny na %liskim pod#o(u (takim jak lód, powierzchnie b#yszcz$ce lub pod#o(a 

twarde i bardzo zabrudzone), o ile nie podejmie si' stosownych %rodków zapobiegaj$cych 
po%lizgni'ciu drabiny lub zapewniaj$cych wystarczaj$ce oczyszczenie zabrudzonych powierzchni.
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5. ZA!"CZNIK A. PRZYK!ADY PIKTOGRAMÓW 

Niniejszy za!"cznik zawiera przyk!ady piktogramów, które wcze#niej nie zosta!y opisane. 
Kwadratowe piktogramy pokazuj" sytuacj$ pozytywn", któr" nale%y wykona&, 
a okr"g!e piktogramy z czerwon" obwódk" ilustruj" zakazane dzia!ania. 

 

A.10. Na szczeblach/stopniach 
drabiny mo%e przebywa& 
tylko jedna osoba 

A.11. Kontrola wzrokowa 
przed u%ytkowaniem 

A.12. Nie u%ywa& drabiny jako pomostu 

A.15. Uwaga na zagro%enia elektryczne podczas 
przenoszenia drabiny  

A.13. Nie sta& na 
najwy%szym szczeblu 

A.16. Wchodzi& i schodzi& 
przodem do drabiny 

A.20. Upewni& si$, czy szczyt 
drabiny jest prawid!owo zabezpieczony 

A.18. Maksymalna liczba 
u%ytkowników drabiny 

A.19. Zabezpieczy& szczyt 
i podstaw$ drabiny  

A.14. Sprawdzi& 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 U!YTKOWANIA CHARAKTERYSTYCZNE DLA 
POSZCZEGÓLNYCH MODELI DRABIN 

6.1 DRABINA PRZYSTAWNA 

6.2 DRABINA 3-ELEMENTOWA WYSUWANA LINK" 

UWAGA! 
Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczy-
ta# i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10. 

   

  

 

1) Po$o"y# drabin% na ziemi i 
wysun!# r%cznie trzeci element 
na drugim na "!dan! d$ugo&# 
blokuj!c na odpowiednim 
szczeblu za pomoc! haków (1). 
2) Ustawi# drabin% przy &cianie 
tak, by w%"szy element by$ 
skierowany do u"ytkownika. 
3) UWAGA: NIEBEZPIECZE5-
STWO PRZYCI*CIA PALCÓW 
U"ytkownik stoj!c na ziemi musi 
upewni# si%, czy podczas 
wysuwania drugiego elementu 
nikt nie trzyma r!k na szczeblach 
drabiny. 
4) Poci!gn!# link% po stronie 
wewn%trznej (od &ciany) a" do 
"!danej wysoko&ci. W celu 
zablokowania drabiny, nale"y 
zatrzyma# si%, jak tylko hak minie 
odpowiedni szczebel. 
 
Zbli"aj!c link% do pod$u"nicy 
nale"y upewni# si%, czy hak jest 
zablokowany na szczeblu. 

DOST#PNE MODELE 

DOST#PNE MODELE 

1) Ustawi# drabin% przezna-
czon! do u"ytkowania na 
równym i stabilnym 
pod$o"u.  

2) Przed u"ytkowaniem nale"y 
zabezpieczy# drabin%  w 
sposób uniemo"liwiaj!cy 
po&lizg lub przechylenie 
drabiny. 
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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 przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

Nie u"ywa# drabiny powy"ej 
wskazanej wysoko$ci.

7) Aby obni"y# drabin%, nale"y:  
- poci!gn!# link% na oko&o 

20 cm i zatrzyma# zanim 
hak dotknie szczebla 
znajduj!cego si% nad 
poprzednim; 

- poci!gn!# i powoli poluzo-
wa# link%. 

1) Po&o"y# drabin% na ziemi i 
wysun!# r%cznie trzeci 
element na drugim na "!dan! 
d&ugo$# blokuj!c na 
odpowiednim szczeblu za 
pomoc! haków (1).

2) Ustawi# drabin% przy $cianie 
tak, by w%"szy element by& 
skierowany do u"ytkownika.

3) UWAGA: NIEBEZPIECZE'-
STWO PRZYCI*CIA PALCÓW

U"ytkownik stoj!c na ziemi musi 
upewni# si%, czy podczas 
wysuwania drugiego elementu 
nikt nie trzyma r!k na szczeblach 
drabiny.

UWAGA NA SPR*+YN*: 
NIEBEZPIECZE'STWO 
PRZYCI*CIA PALCÓW
W RAZIE AWARII

UWAGA: SPRAWDZI/ 
HAK PRZED KA+DYM 
U+YCIEM

 6.3 DRABINA 2 I 3-ELEMENTOWA Z KORBK 

DOST!PNE"MODELE

5) Przed u"ytkowaniem nale"y 
zabezpieczy# drabin%  w 
sposób uniemo"liwiaj!cy 
po$lizg lub przechylenie 
drabiny. 

6) Drabina jest gotowa do 
u"ycia.
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OK

2

UWAGA!
Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

UWAGA NA ZU$YCIE 
SPR%$YNY

UWAGA: SPRAWDZI& 
HAK PRZED KA$DYM 
U$YCIEM

Nie u"ywa# drabiny powy"ej 
wskazanej wysoko'ci.

6) Aby obni"y# drabin(, nale"y:  
- pokr(ci# korbk! do góry 

na oko)o 20 cm i 
zatrzyma# zanim hak 
dotknie szczebla znajduj!-
cego si( nad poprzednim;

- odci!gn!# hak od szczebli 
(3) i pokr(ci# korbk! 
odwrotnie do kierunku 
zegara. 

Zgodnie z europejska norm! EN 
131 -1/2 drabiny Faraone s! 
wyposa"one w podwójny system 
blokuj!cy.
System ten uruchamia si( 
automatycznie w przypadku 
zerwania lub nag)ego wypuszcze-
nia linki.
W taki przypadku urz!dzenie 
natychmiast blokuje swobodne 
opadanie drugiego elementu.

4* Poci!gn!# link( po stronie 
wewn(trznej +od 'ciany* 
kr(c!c korbk! zgodnie z 
kierunkiem zegara tak, aby 
drugi element osi!gn!) 
"!dan! wysoko'#; nale"y 
zwróci# uwag(, by hak by) 
dobrze zaczepiony o 
szczebel +2*.

5* Przed u"ytkowaniem nale"y 
zabezpieczy# drabin(  w 
sposób uniemo"liwiaj!cy 
po'lizg lub przechylenie 
drabiny. 
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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 przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10. 

MONTA$ BELKI STABILIZUJ%CEJ 
1) Zdj!# jedn! z dwóch stopek 

znajduj!cych si& na belce 
stabilizuj!cej odkr&caj!c 
'rub& (1). 

2) Wsun!# belk& stabilizuj!c! w 
wyci&cia zgodnie z nawierco-
nymi otworami (2). 

3) Przykr&ci# stopk& za pomoc! 
uprzednio zdj&tej 'ruby (3). 

4) Zamontowa# dwie listwy 
aluminiowe do podstawy w 
taki sposób, by zablokowa# 
belk& stabilizuj!c! (4). 

 
U"ytkowanie jako drabina 
przystawna 
 
Po*o"y# drabin& na ziemi: 

6.4 DRABINA UNIWERSALNA 2-ELEMENTOWA  

DOST PNE!MODELE

 
UWAGA 
NIE U$YWA+ DRABINY POWY$EJ 
WYSOKO/CI PODANEJ NA 
ETYKIECIE IDENTYFIKACYJNEJ 
 

1) Wysun!# najw&"szy element 
na "!dan! wysoko'#.

2) Zaczepi# haki o odpowiedni 
szczebel.

3) Drabin& oprze# tak, aby 
w&"szy element znajdowa* 
si& od strony wchodz!cego.

4) Przed u"ytkowaniem nale"y 
zabezpieczy# drabin&  w 
sposób uniemo"liwiaj!cy 
po'lizg lub przechylenie 
drabiny. 

5) Drabina jest gotowa do 
u"ycia.
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B

A

D
2

C

H

UWAGA!
Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

U"ytkowanie jako drabina 
rozstawna

Po$o"y# drabin% na ziemi:

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

2) Rozstawi# drabin%.
3) Koniecznie zamocowa# listwy 

zapobiegaj!ce zbyt szerokie-
mu rozsuni%ciu drabiny i jej 
zamkni%ciu. Wsun!# czerwo-
ne ko$ki rozporowe w boczne 
otwory w pod$u"nicach na 
odpowiedniej wysoko&ci (C). 
Zamocowa# je. 

4) Drabina jest gotowa do 
u"ycia.

U"ytkowanie jako drabina 
rozstawna przy ró"nicy poziomów

Aby wyrówna# poziom, mo"na 
skróci# w%"szy element.

1) Po$o"y# drabin% na ziemi.
2) Wysun!# najw%"szy element 

drabiny na "!dan! wysoko&# 
odpowiadaj!c! ró"nicy 
poziomów.

3) Odkr%ci# korek (D) i 
wyci!gn!# go ze szczebla.

4) W$o"y# korek (D) w otwór w 
odpowiednim szczeblu (2) i 
ponownie dokr%ci#.

Dalsze post%powanie tak jak dla 
drabin  uniwersalnych  2-elemen-  
towych    u"ytkowanych      jako 
drabiny rozstawne (od punktu 2). 

UWAGA
NIE U'YWA* DRABINY 
POWY'EJ WYSOKO+CI 
PODANEJ NA ETYKIECIE 
IDENTYFIKACYJNEJ

UWAGA
NIE ZDEJMOWA* 
URZ/DZE5 BLOKUJ/CYCH 
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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 przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

MONTA$ BELKI STABILIZUJ%CEJ
1) Zdj!# jedn! z dwóch stopek 

znajduj!cych si& na belce 
stabilizuj!cej odkr&caj!c 
'rub& (1).

2) Wsun!# belk& stabilizuj!c! w 
wyci&cia zgodnie z nawierco-
nymi otworami (2)

3) Przykr&ci# stopk& za pomoc! 
uprzednio zdj&tej 'ruby (3).

4) Zamontowa# dwie listwy 
aluminiowe do podstawy w 
taki sposób, by zablokowa# 
belk& stabilizuj!c! (4).

U"ytkowanie jako drabina 
przystawna
Po*o"y# drabin& na ziemi:

U"ytkowanie jako drabina 
rozstawna

6.5 DRABINA UNIWERSALNA 3-ELEMENTOWA 

DOST PNE!MODELE

NIEBEZPIECZE5STWO 
UPADKU. NIE WCHODZI/ 
NA TRZECI ELEMENT 
POZA SZCZYTEM.
U$YWA/ GO TYLKO JAKO 
PODPORY DLA R%K.

STOP

1) Zsun!# trzeci element po 
drugim na "!dan! wysoko'# 
i zaczepi# haki o odpowiedni 
szczebel.

2) Post&powa# jak w przypadku 
drabiny uniwersalnej 2-ele- 
mentowej u"ytkowanej jako 
drabina przystawna (od 
punktu 2).

3) Przed u"ytkowaniem nale"y 
zabezpieczy# drabin&  w 
sposób uniemo"liwiaj!cy 
po'lizg lub przechylenie 
drabiny. 

Post&powa# jak w przypadku 
drabiny uniwersalnej 2-elemen-
towej u"ytkowanej jako drabina 
rozstawna (od punktu 2).

1) Przed u"ytkowaniem nale"y 
zabezpieczy# drabin&  w 
sposób uniemo"liwiaj!cy 
po'lizg lub przechylenie 
drabiny. 
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 UWAGA!

Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

 

MAX 150 Kg

1 2

Seria 100.2

 

ST250/2W-ST300/2W-

ST350/2W -ST450/2W-   

ST500/2W               

Seria 100.3 ST225/3W-ST250/3W-

ST280/3W-ST300/3W-

ST336/ 3W

6.6. DRABINA 2 I 3 ELEMENTOWA WYSUWANA

DOST PNE!MODELE
1) Po$o"y# drabin% na ziemi i 

wysun!# r%cznie trzeci 
element na drugim na 
"!dan! d$ugo&# blokuj!c na 
odpowiednim szczeblu za 
pomoc! haków (1).

2) Ustawi# drabin% przy &cianie 
tak, by w%"szy element by$ 
skierowany do u"ytkownika.

3) UWAGA: NIEBEZPIECZE5-
STWO PRZYCI*CIA PALCÓW

U"ytkownik stoj!c na ziemi musi 
upewni# si%, czy podczas 
wysuwania drugiego elementu 
nikt nie trzyma r!k na  szcze-
blach drabiny.
4) Przed u"ytkowaniem nale"y 

zabezpieczy#  drabin%  w 
sposób uniemo"liwiaj!cy 
po&lizg lub przechylenie 
drabiny.

5) Drabina jest gotowa do   
u"ycia.

1

 

NIEBEZPIECZE'STWO UPADKU. 
NIE WCHODZI+ NA TRZECI 
ELEMENT POZA SZCZYTEM.
U/YWA+ GO TYLKO JAKO 
PODPORY DLA R6K.

U"ytkowanie jako drabina 
rozstawna przy ró"nicy poziomów

Post&powa# jak w przypadku 
drabiny uniwersalnej 
2-elementowej u"ytkowanej jako 
drabina rozstawna (od punktu 2). 
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MAX 150 Kg

Seria AK 

 

AK225.3 - AK250.3 - 

AK280.3 - AK300.3 - 

AK336.3

UWAGA!

Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

6.7 DRABINY 3-ELEMENTOWE

DOST PNE!MODELE

MONTA$ BELKI STABILIZUJ%CEJ
1) Belk& stabilizuj!c! wsun!# w 

wyci&cie w najszerszym 
elemencie drabiny.

2) Zabezpieczy# belk& stabilizuj!-
c! 'rubami z nakr&tkami 
samokontroluj!cymi.

NIE SKR(CA* ZBYT MOCNO 
ABY NIE ODKSZTA+CI* PROFILI

U"ytkowanie jako drabina przystaw-
na
1) Sprawdzi# stan paska zabezpie-

czaj!cego drabin&.
2) Po,o"y# drabine na ziemi.
3) Rozci!gn!# trzeci element 

wzd,u" drugiego elementu na 
"!dan! wysoko'#. Zaczepi haki 
o odpowiedni szczebel.

4) Dalsze post&powanie tak jak dla 
drabin 2-elementowych /od pkt 
1 do 6).

U"ytkowanie jako drabina rozstawna

NIEBEZPIECZE5STWO BRAKU 
STABILNO7CI

Nie nale"y wychodzi# na trzeci8 
najw&"szy element poza szczytem � 
s,u"y on tylko do oparcia r!k.

 

UWAGA 

NIE U$YWA* DRABINY POWY$EJ 
WYSOKO7CI PODANEJ NA 
ETYKIECIE IDENTYFIKACYJNEJ 
 

1) Rozci!gn!# trzeci element 
wzd,u" drugiego elementu na 
"!dan! wysoko'#.

2) Zaczepi# haki o odpowiedni 
szczebel.

3) Dalsze post&powanie jak dla 
drabin 2-elementowych /od 
punktu 1  do 6).
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Model T-QUATTRO QUATTRO.T14 
 
 

 
 
 
 
 

MAX 150 Kg

1
2

UWAGA!
Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

MONTA$ BELKI STABILIZUJ%CEJ
1) Belk& stabilizuj!c! wsun!# w 

specjalne wyci&cia w najszer-
szym elemencie drabiny.

2) Zablokowa# belk& stabilizuj!-
c! za pomoc! 2 'rub z 
nakr&tkami samokontruj!cy-
mi.

NIE DOKR(CA* ZBYT MOCNO, 
ABY NIE ODKSZTA+CI* PROFILI

6.8 DRABINA UNIWERSALNA SK!ADANA (PRZEGUBOWA) MODEL T-QUATTRO 

DOST"PNE MODELE

D.L.81
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U ytkowanie!jako!drabina
rozstawna.

PROGRAM 1-2

1)! Po"o y#!drabin$!na!ziemi.
2)! Umie%ci#! zapadk$! zawiasów!

%rodkowych! w! otworach!
wskazuj&cych!pozycj$!no yc!
swobodnych!A!!!!!!!!!!lub!no yc!
sta"ych!!!!!!!!B.

3)! Roz"o y#! drabin$! a ! do!
w"&czenia! zapadki.! Upewni#!
si$,!!czy!zapadka!!jest!zabez-!
pieczona!(patrz!zdj$cie!C).!

4)! Za"o y#! pasy! zabezpieczaj&
-ce! drabin$! przez! otworze

niem!i!zahaczy#!karabi'czyk.
5)! Ustawi#!drabin$.
6)! Drabina! jest! gotowa! do!

u ycia.

U ytkowanie!jako!drabina
przystawna.

PROGRAM 3

1)! Po"o y#!drabin$!na!ziemi.
2)! Umie%ci#! zapadki!wszystkich!

zawiasów! w! otworach!
wskazuj&cych! pozycj$!
�otwarte�!!!!!!!!E.

3)! Roz"o y#! maksymalnie!
drabin$! i! w"&czy#! zapadk$.!
Upewni#! si$,! czy! zapadka!
jest! dobrze! w"&czona! i!
niezabezpieczona! (patrz!
zdj$cie!D).

4)! Ustawi#! drabin$! przy! %cianie!
tak,! by! %rodkowe! przeguby!
by"y! zwrócone! w! stron$!
%ciany.

5)! Drabina! jest! gotowa! do!
u ycia.

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

E

A B

OK! NIE!

C. ZABEZPIECZONY D. NIEZABEZPIECZONY

C. ZABEZPIECZONY D. NIEZABEZPIECZONY

UWAGA!
Przed!przyst&pieniem!do!u ytkowania!drabiny!nale y!uwa nie!przeczyta#!
i!zrozumie#!ogólne!zasady!podane!na!stronach!4-10.

NIE!U*YWA+!DRABINY!BEZ!
PASÓW!ZABEZPIECZAJ/CYCH!
PRZED!JEJ!OTWARCIEM
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U ytkowanie!jako!podest

Drabina! mo e! by"! u ywana! jako!
stó#!do!pracy!z!roz#o onym!obci$ e-
niem!roboczym!80!kg!

1)! Po#o y"!drabin%!na!ziemi.
2)! Umie&ci"!zapadk%!zawiasów!

&rodkowych! w! otworach!
wskazuj$cych! pozycj%!
�otwarte�.

3)! Roz#o y"! drabin%! a ! do!
w#$czenia! zapadki.! Upewni"!
si%,!czy!!zapadka!!jest!!zabez-!
pieczona!(patrz!zdj%cie!C).!

4)! Umie&ci"! zapadk%! zawiasów!
bocznych! w! otworach!
wskazuj$cych! pozycj%!
�koby#ka�.

5)! Powtórzy"!punkt!3.
6)! Drabina! jest! gotowa! do!

u ycia.

1)! Drabin%! rozstawi"! tak,! aby!
ta&ma! zabezpieczaj$ca! by#a!
napi%ta.

2)
!
Drabina!jest!gotowa!do!u ycia.

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Model ND DRABINA 

Model NDL STOŁEK

Model ND STOŁEK S2050ND - S2070ND

S2095ND

S2140ND - S2185ND

S2230ND - S2280ND

52050NDL - S2070NDL

S2095NDL

 
 
 

 
 
 
 

MAX 150 Kg

MODEL LD LD04-LD05-LD06-LD07

-LD08-LD10

UWAGA!
Przed!przyst$pieniem!do!u ytkowania!drabiny!nale y!uwa nie!przeczyta"!
i!zrozumie"!ogólne!zasady!podane!na!stronach!4-10.

6.9. DRABINA ROZSTAWNA DO U!YTKOWANIA Z DWÓCH STRON

C. ZABEZPIECZONY D. NIEZABEZPIECZONY

C. ZABEZPIECZONY D. NIEZABEZPIECZONY

DOST"PNE MODELE
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MAX 150 Kg

A Fig. 1

UWAGA!
Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

6.10 DRABINA UNIWERSALNA TELESKOPOWA ALUMINIOWA

W pozycji roz$o"onej, jak na rys.1, 
nie wolno u"ywa# drabiny na 
wysoko%ciach wi&kszych ni" 
dozwolone.

NALE'Y ZAWSZE ZOSTAWI( CO 
NAJMNIEJ  2 SZCZEBLE ZAPASU.

U"ytkowanie jako drabina
przystawna

1) Po$o"y# drabin& na ziemi.
2) Umie%ci# zapadk& zawiasów 

w otworach wskazuj!cych 
pozycj& �otwarte�.

3) Rozstawi# maksymalnie 
drabin& i w$!czy# zapadk&. 
Upewni# si&, czy zapadka 
jest zabezpieczona *patrz 
zdj&cie 2).

Aby dodatkowo przed$u"y# drabin&, 
nale"y:

1) Wysun!# czerwone ko$ki 
boczne. Obróci# je o pó$ 
obrotu, aby zosta$y na 
zewn!trz i rozsun!# drabin&.

2) Wysun!# elementy drabiny 
do "!danej wysoko%ci, 
pozostawiaj!c zapas przynaj-
mniej dwóch szczebli.

3) Ponownie w$o"y# oba ko$ki 
do otworów w odpowiednich 
szczeblach.

4) Drabin& oprze# o %cian& tak, 
by %rodkowy przegub by$ 
zwrócony do %ciany;

5) Drabina jest gotowa do 
u"ycia.

Model TELES 

Model TELES TT 

TELES.T4 - TELES.T5

TELES.TT44 - TELES.TT55

TELES.TT66

Mod. SUPER
TELES

TELES.T4S - TELES.T5S

TELES.T6S

DOST PNE!MODELE

UWAGA: 
Upewni# si&, 
czy drabina 
nie zosta$a
rozsuni&ta 
ponad 
dozwolon! 
warto%#.

C. ZABEZPIECZONY D. NIEZABEZPIECZONY

C. ZABEZPIECZONY D. NIEZABEZPIECZONY

D.L.81
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A B

UWAGA!
Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

U"ytkowanie jako drabina
rozstawna.

1) Po$o"y# drabin% na ziemi.
2) Umie&ci# zapadk% zawiasów w 

otworach wskazuj!cych pozycj% 
no"yc swobodnych      A lub 
no"yc, sta$ych       B.

3) Roz$o"y# drabin% a" do 
w$!czenia zapadki. Upewni# 
si%,  czy  zapadka jest  zabez- 
pieczona (patrz zdj%cie C). 

4) Ustawi# drabin%.
5) Drabina jest gotowa do 

u"ycia.

Aby dodatkowo przed$u"y# drabin%, 
nale"y:

1) Post%powa# jak w przypadku 
drabiny    teleskopowej    alu- 
miniowej   u"ytkowanej    jako 
drabina przystawna (od 
punktu 1 do 3).

2) Za$o"y# ta&m% zabezpiecza-
j!c!   drabin%   przed   otwar- 
ciem. Zahaczy# karabi'czyk. 

Nale"y sprawdzi#, czy pas jest 
nieuszkodzony i odpowiednio 
napi&ty tak, aby zapewni# jego 
prawid$owe dzia$anie.

3) Ustawi# drabin&.
 4) Drabina jest gotowa do 

u"ycia.

Stosuj c powy!sze instrukcje"
mo!na u!ywa# drabiny tak!e"
przy ró!nicy poziomów, zmienia-
j c"wysoko$#"elementów.

C. ZABEZPIECZONY D. NIEZABEZPIECZONY

C. ZABEZPIECZONY D. NIEZABEZPIECZONY

OK! NIE
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UWAGA!
Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

Drabiny zawiasowe  posiadaj! 
specjalny wyjmowany  stopie$/
podest  z  por%cz!  zabezpie-
czaj!c!.
Mo"na go  zamontowa#  zarówno 
po zewn%trznej, jak i po 
wewn%trznej stronie drabiny.
Wyjmuje si% go wysuwaj!c 
drabin% na co najmniej  dwa 
szczeble.
Nast%pnie poci!gn!# blokad% 
znajduj!c! si% po&rodku  
stopnia/podestu i zaczepi# go 
powy"ej szczebla drabiny; 
zwróci# uwag%, by blokada 
ponownie si% zamkn%'a.

6.11 BEZPIECZNA PLATFORMA ROBOCZA
MAX 150 Kg

Model PLS PLS3 - PLS5

DOST PNE!MODELE

A

C

B

1) Roz'o"y# drabin% tak, by 
podest roboczy osi!gn!' 
pozycj% poziom!.

2) 

3) Teraz drabina jest gotowa do 
u"ytku.

Je"eli! chcemy! dodatkowo!

wyd#u"y$!drabin%:!

4) Poci!gn!# czerwone ko'ki 
boczne (rys.C). Kiedy wysun! 
si% one z wg'%bienia stopnia, 
obróci# je o pó' obrotu tak, by 
zosta'y na zewn!trz, co 
umo"liwi wysuni%cie drabiny;

5) Wyd'u"y# elementy drabiny 
do wymaganej wysoko&ci w 
taki sposób, by nak'ada'y si% 
na siebie przynajmniej dwa 
stopnie;

6) Ponownie wsun!# oba ko'ki 
we wg'%bienia stopni na 
odpowiedniej wysoko&ci.

D.L.81

Umie&ci# zapadki  zawiasów 
w   pozycji          *koby'ki*. 
Roz'o"y# por%cz do 
zatrza&ni%cia zapadki (rys.A) 
a nast%pnie opu&ci# barierk% 
dolna zgodnie z rys. B
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 UWAGA!

Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

 

MAX 150 Kg

1 2

Model PL     

 

PL3-PL4-PL5-PL6

6.12. BEZPIECZNA PLATFORMA ROBOCZA

DOST PNE!MODELE

1) Roz$o"y# drabin% tak, by 
podest roboczy osi!gn!$ 
pozycj% poziom!.

2) Ustawi# drabin%.

3) Odkr%ci# pokr%t$a, wysun!# 
stabilizatory i zablokowa# 
(mod. PL5,PL6).

4) Drabina jest gotowa do 
u"ycia.

1

D.L.81
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UWAGA!
Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

 

1

2

3
4

Model SMT 70/SMT - 100/SMT - 150/SMT

Model SM 150/SM-200/SM-250/SM-

300/SM

200/SMT - 250/SMT - 300/SMT

350/SMT - 400/SMT - 450/SMT

500/SMT

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

MAX 150 Kg

6.14  DRABINA MAGAZYNOWA

DOST PNE!MODELE
MONT
PRZEDNIEJ!I!TYLNEJ

A"!BELKI!STABILIZUJ#CEJ

1) Zdj!# jedn! z dwóch stopek 
znajduj!cych si$ na belce 
stabilizuj!cej odkr$caj!c 
%rub$ (1).

2) Wsun!# belk$ stabilizuj!c! w 
wyci$cia zgodnie z nawierco-
nymi otworami (2).

3) Przykr$ci# stopk$ za pomoc! 
uprzednio zdj$tej %ruby (3).

4) Zamontowa# dwie listwy 
aluminiowe do podstawy w 
taki sposób, by zablokowa# 
tak"e belk$ stabilizuj!c! (4).

6.13. DRABINA ROZSTAWNA!PROFESJONALNA 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Model LADY 

Model DOMUS

LADY4 - LADY5 - LADY6

LADY7 - LADY8 - LADY9

SDOMUS04 - SDOMUS05

SDOMUS06 - SDOMUS07

SDOMUS08 - SDOMUS09

SDOMUS10 - SDOMUS12

MAX 150 Kg

DOST PNE!MODELE1) Rozstawi# drabin$ a" do 
momentu oparcia podestu 
tak, by ta%ma zabezpiecza-
j!ca by&a napi$ta.

2) Ustawi# drabin$.
3) Drabina jest gotowa do 

u"ycia.

UWAGA: PRZED U'YTKOWANIEM SPRAWDZI*, CZY TA+MA
ZABEZPIECZAJ/CA JEST NIENARUSZONA.     
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 UWAGA!

Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

6.15 DRABINA MAGAZYNOWA Z PIONOWYM TYLNYM ELEMENTEM

5) Rozstawi# drabin$ a" do 
momentu oparcia podestu.

6) Zamontowa# boczne por$cze.
7) Zamocowa#  boczne  poprze-

czki poziome kieruj!c kó%ka 
na zewn!trz za pomoc! nitu 
z zapadk!.

  

8) Ustawi# drabin$.

Drabina jest gotowa do u"ycia.
7

8
UWAGA:

W przypadku pracy na najwy"szym 
pode&cie drabiny u"ytkownik zawsze  
powinien mie# zapi$te pasy 
zabezpieczaj!ce.

MAX 150 Kg

D.L.81

Mod. MF.T, SMF.T
1) Post$powa# jak w przypadku  

drabiny  magazynowej (od  
punktu  1  do  8  na stronie 24). 

2) Zamontowa# dwa stabiliza- 
tory pod k!tem 45° (rys.A). 

Mod. SMLT
1) Post$powa# jak w przypadku  

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

2)  Ko%a drabiny blokuj! si$ pod 
ci$"arem pracownika po 
wej&ciu na 1 stopie' 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

DOST PNE!MODELE

Aby przemie&ci# drabin$ 
nale"y zwolni# blokad$ kó% 
naciskaj!c  dzwigni$ rys. 2.

NYM ELEMENTEM
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UWAGA!
Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# 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

6.16. DRABINA POMOSTOWA MODEL SPF

1) Zamontowa# boczne por$cze 
przykr$caj!c %ruby A i B, 
rys.1

2) Zamontowa# dwie belki 
stabilizuj!ce z kó&kami lub 
bez, rys.2

3) Zamocowa# boczne poprze-
czki poziome za pomoc! 
nitu z zapadk!, rys.3; s! 
one  obowi!zkowe  w  przy-
padku drabin z kó&kami.

4) Ustawi# drabin$, zabloko-
wa# hamulce drabiny.

5) Drabina jest gotowa do 
u"ycia.

DOST PNE!MODELE

 
 
 

UWAGA:
W przypadku pracy na najwy"szym 
pode%cie drabiny u"ytkownik 
zawsze powinien mie# zapi$te pasy 
zabezpieczaj!ce.

D.L.81

3) Drabina jest gotowa do u"ycia.

2

1

   
A
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 UWAGA!

Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

 

 
3 5

4

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Model MAG MAG1205 - MAG1247 

MAG1289 - MAG1352

MAG1394 - MAG1436

MAG1478 - MAG1520

1 2

6.17 DRABINA MAGAZYNOWA O WYSOKIM BEZPIECZE!STWIE

1) Roz$o"y# na pod$o"u dwa 
g$ówne elementy drabiny i 
po$!czy# je w najwy"szym 
punkcie  za  pomoc!  do$!-
czonych %rub (rys.1).

2) Zamontowa#  dwie  poprze-
czki (rys.2).

3) Zamontowa# dwie belki 
stabilizuj!ce z kó$kami 
(rys.3/4).

4) Zamontowa# dwie boczne 
por&cze (rys.5).

5) Zamontowa# ewentualne 
pozosta$e akcesoria.

6) Zablokowa# cztery hamulce 
drabiny.

7) Wypoziomowa# drabin& za 
pomoc! %rub reguluj!cych, 
o ile je przewidziano. 

Drabina jest gotowa do u"ycia.

Stosowa# pasy zabezpieczaj!-
cy podczas pracy na górnym 
pode%cie drabiny.

W PRZYPADKU BOCZNYCH 
OTWORÓW UMO'LIWIAJ*CYCH 
DOST+P DO WY'SZYCH 
REGA8ÓW NALE'Y ZAWSZE 
STOSOWA9 PASY ZABEZPIE-
CZAJ*CE.

1) Zamocowa# bezpiecznie 
drabin& do górnego rega$u.

2) Zdj!# pas zabezpieczaj!cy i 
wej%# na rega$.

3) Nieprzestrzeganie tej proce-
dury mo"e grozi# upadkiem.

DOST"PNE MODELE

MAX 150 Kg

pr EN 131 - 6

D.L.81
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UWAGA!
Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

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

1) Zamontowa# ewentualne 
por$cze lub inne akcesoria.

2) Zamocowa# górn! cz$%# 
schodów do muru, %ciany 
lub innej powierzchni 
upewniaj!c si$ najpierw czy 
ma ona odpowiedni! 
wytrzyma&o%# (rys.1).

3) Zamocowa# schody w 
dolnym punkcie (rys.2)

UPEWNI( SI*, CZY +CIANA 
MA ODPOWIEDNI/ WYTRZY-
MA5O+(.

1) Zamocowa# szyn$ A do 
%ciany lub rega&ów upewnia-
j!c si$, czy ma ona odpowied-
ni! wytrzyma&o%# i u"ywaj!c 
odpowiednich zamocowa6, 
które nie s! dostarczone wraz 
z drabin!. Wysoko%# zamoco-
wa# powinna umo"liwia# 
prawid&owe nachylenie 
drabiny B.

2) Wsun!# wózek  C drabiny w 
prowadnic$ A upewniaj!c si$, 
czy jest dobrze zamocowany.

3) Zablokowa# ko6cówki szyny 
A za pomoc! elementów 
blokuj!cych D w sposób 
uniemo"liwiaj!cy wysuni$cie 
si$ drabiny.

4) Zamocowa# por$cze boczne 
E za pomoc! %ruby F.

6.18  SCHODY OTWARTE Z PODESTEM LUB BEZ

6.19 DRABINA NA SZYNACH MODEL SSB 

DOST PNE!MODELE

DOST PNE!MODELE

MAX 150 Kg

D.L.81

D.L.81
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 UWAGA!

Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

1 1

 
 
   
  

MAX 150 Kg

6.20  DRABINA PIONOWA EWAKUACYJNA MODEL SVS.1, SVS.2, SVS.0

Model SVS1 Drabina pio-
nowa z podestem pośrednim 

 

Mod. SVS2 Drabina 
pionowa

 

H.MAX 16,08m

H.MAX 10,20m

Mod. SVS0 Drabina pionowa
bez pierścienia zabezpieczającego

 H.MAX 2,92

DOST PNE!MODELE

1) Po$o"y# drabin% na ziemi, 
zamocowa# dostarczone 
luzem por%cze i zabezpie-
czenia (rys.1). W przypadku 
wysoko&ci przekraczaj!cej 
5 metrów montowa# 
dodatkowe elementy.

2) Do monta"u u"y# d'wigu, 
je&li drabina jest zbyt 
ci%"ka, ustawi# drabin% 
p$asko do &ciany.

3) Wywierci# otwory w &cianie 
pos$uguj!c si% podno&ni-
kiem hydraulicznym lub 
rusztowaniem.

4) Przykr%ci# drabin% do 
&ciany stosuj!c zamocowa-
nie o odpowiedniej wytrzy-
ma$o&ci, okre&lone i dostar-
czone przez projektanta 
budynku.

DRABINY SPECJALNE SKONSTRUOWANE
DO DOK*ADNIE OKRE+LONEGO U/YTKU,
SPE*NIAJ5  MINIMALNE WYMAGANIA
DOTYCZ5CE BEZPIECZE6STWA I HIGIENY
PRACY OKRE+LONE W ROZPORZ5DZENIU
MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA
30 PA7DZIERNIKA 2002 R.

1) Wszystkie dostarczone cz%&ci 
drabiny powinny by# montowa-
ne tylko przez DO+WIADCZO-
NEGO U/YTKOWNIKA.

W przypadku w!tpliwo&ci prosimy o 
kontakt z naszym dzia$em technicznym 
tel.849 :1 ;<: 03 :0 info@faraone.pl

2) Upewni# si%, czy wszystkie 
zamontowane cz%&ci s! dobrze 
zabezpieczone i dokr%cone.

Drabina do awaryjnego u"ytkowania. 
Nie nadaje sie do codziennego 
u"ytku

DRABIN= POWINIEN 
MONTOWA> DO+WIAD-
CZONY U/YTKOWNIK W 
ASY+CIE KIEROWNIKA 
BUDOWY

PRZED DOPUSZCZENIEM 
DO U/YTKOWANIA 
NALE/Y SPRAWDZI> 
MOCOWANIA DRABINY.

6.21  DRABINY SPECJALNE

111 1

D.L.81

D.L.81



INSTRUKCJA U!YTKOWANIA I NORMY BEZPIECZE"STWA 32.

UWAGA!
Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

  

 
 
 
 

   
 

3) Je$li drabina nie ma por%czy 
lub gdy ma otwarte doj$cie, 
mo"na j! u"ywa# wy&!cznie 
przy $cianie, aby unikn!# 
niebezpiecze'stwa upadku.

4) Zasady prawid&owego u"ytko-
wania drabiny powinny by# 
okre$lone przez odpowiednie 
s&u"by BHP.

NIE U/YWA* DRABIN SPECJALNYCH 
DO INNYCH ZASTOSOWA5, NI/ TE 
UZGODNIONE Z PRODUCENTEM.

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

MAX 100 Kg

Model AGRICOLTURA SA7 - SA8 - SA10

SA12 - SA14

(1)

(2)

(3)

(4)

NIE U/YWA* TEJ 
DRABINY NA
POSADZCE

UWAGA: NIEBEZPIECZE5-
STWO PRZEWRÓCENIA.

NIEBEZPIECZE5STWO 
PO/LIZGU

DRABINA PRZYSTOSOWANA 
WY23CZNIE DO U(YTKU NA ZIEMI 
PRZEZ DO/WIADCZONYCH 
U(YTKOWNIKÓW 

DOST PNE!MODELE

6.22!!DRABINA!ROLNICZA

1) Postawi# drabin% upewnia-
j!c si%, czy jej nogi s! 
dobrze ustawione na ziemi.

2) Upewni# si%, czy teren pod 
drabin! nie zapada si%.

3) U"ywa# drabiny nie 
przechylaj!c jej na bok.

UWAGA:
Drabiny przeznaczone tylko dla 
do$wiadczonych u"ytkowników.

6.23 BEZPIECZNE SCHODY Z ALUMINIUM

Mod. SGA SGA02 - SGA03 - SGA04

DOST PNE!MODELE
Schody gotowe do użytku

MAX 150 Kg

D.L.81

D.L.81
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 UWAGA!

Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

 

 

CM 4 - CM 5

MAX 150 Kg

11

Model SGP SGP2 - SGP3 - SGP4

SGP5

MAX 150 Kg

1

1

2

1) Rozstawi# sto$ek tak, by 
szczeble by$y ustawione 
równolegle do pod$o"a 
uwa"aj!c, by nie przytrza-
sn!# r!k.

2) Otworzy# por%cz 1 a" do 
zatrza&ni%cia zaczepów 2.

3) Sto$ek jest gotowy do 
u"ycia.

4) Aby z$o"y#, nale"y przesu-
n!# zaczepy 2 i z$o"y# 
por%cz.

5) Z$o"y# i odstawi# sto$ek 
(rys.1).

1) Roz$o"y# schody tak, aby 
stopnie le"a$y poziomo uwa"a-
j!c, by nie przytrzasn!# r!k;  
zwróci# uwag&, by dr!"ki blo-
kuj!ce (1) wygi&$y si& do do$u.

2) Aby zamontowa# por&cz, na-
le"y wsun!# j! w odpowiednie 
przestrzenie (2) i zacisn!# za 
pomoc! specjalnego uchwytu.

3) Schody s! gotowe do u"ytku.

4) Aby z$o"y# schody, nale"y 
odkr&ci# uchwyty i wysun!# 
por&cz; lekko poci!gn!# do 
siebie dr!"ki blokuj!ce (1) i 
odstawi# schody.

6.24  STO!EK PROFESJONALNY

6.25 PROFESJONALNE SCHODY DLA BUDOWNICTWA I PRZEMYS!U

DOST"PNE MODELE

DOST"PNE MODELE

Model CM

2
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UWAGA!
Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

 

Model CM50 CM50.02-CM-50.03-

CM50.04

MAX 150 Kg

1

1

6.26 PROFESJONALNE SCHODY DLA BUDOWNICTWA I PRZEMYS!U 

DOST"PNE MODELE1) Roz$o"y# schody tak, aby 
stopnie le"a$y poziomo 
uwa"aj!c, by nie przytrza-
sn!# r!k.

2) Otworzy# por%cz.

3) Sto$ek jest gotowy do u"ycia.

4) Aby z$o"y#, nale"y przesu-
n!# zaczep i z$o"y# por%cz.

5)  Z$o"y# i odstawi# (rys.1).

1
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l
-

a

i

o
i.

e
dei

Mod. TELE13

MAX 150 Kg

A

C

B

UWAGA!
Przed przyst!pieniem do u"ytkowania drabiny nale"y uwa"nie przeczyta# 
i zrozumie# ogólne zasady podane na stronach 4-10.

A. Wysuni$cie drabiny
1) Odpi!# pas zabezpieczaj!cy, który 

blokuje drabin$, gdy jest ona 
zamkni$ta.

2) Oprze# stop$ na najni"szym 
szczeblu i przytrzyma# drabin$ 
podczas jej wysuwania.

3) Podnie%# obiema r$kami pierwszy 
szczebel a" do zablokowania, oko&o 
30 cm (A). Powtórzy# powy"sz! 
czynno%# na drugim szczeblu a" do 
osi!gni$cia "!danej wysoko%ci.

4) Upewni# si$, czy ka"dy szczeble 
zosta& podniesiony do najwy"szego 
punktu oraz czy urz!dzenie 
blokuj!ce zatrzasn$&o si$ przed 
podniesieniem kolejnego szczebla.

5) Zakotwi# drabin$ w górnym punkcie 
za pomoc! pasa zabezpieczaj!ce-
go lub innego urz!dzenia, aby 
unikn!# niebezpiecze'stwa 
po%lizgu lub przechylenia.

B. Zamkni$cie drabiny
1) Bardzo uwa"a# podczas zamykania 

drabiny.
2) Uwa"a#, by nie ustawia# r!k lub 

palców nad szczeblami (B) oraz 
pomi$dzy szczeblami a &!cznikami 
(niebezpiecze'stwo przygniecenia).

3) Rozpocz!# zamykanie drabiny 
pocz!wszy o najwy"szego, 
dosi$ganego r$kami szczebla.

4) Chwyci# drabin$ obur!cz za 
pod&u"nice uwa"aj!c, by d&onie 
znajdowa&y si$ poni"ej &!czników, 
nacisn!# dwoma kciukami ko&ki 
znajduj!ce si$ w &!cznikach (C). 

5) Powtórzy# czynno%# w punkcie 3 
zaczynaj!c zawsze od najwy"sze-
go, dosi$ganego szczebla, a" do 
ca&kowitego zamkni$cia drabiny.

6) Po ca&kowitym zamkni$ciu drabiny 
ponownie zapi!# pas zabezpiecza-
j!cy, a" do zablokowania drabiny, 
przed jej przeniesieniem.

6.27  DRABINA TELESKOPOWA ALUMINIOWA

DOST PNE!MODELE
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7. ZA!"CZNIK
(SZKOLENIA I INFORMACJE DLA U#YTKOWNIKÓW)

PRZEPROWADZONE SZKOLENIA I INFORMACJE DLA U#YTKOWNIKÓW 
DRABINY
Zgodnie z art.36, 37 i 73 Dekretu ustawodawczego nr 81 z dnia 9 kwietnia 2008 o wiad-
czam niniejszym, !e zapozna"em si# z niniejszym podr#cznikiem zawieraj$cym instruk-
cj# u!ytkowania i konserwacji drabiny lub rusztowania oraz !e zosta"em poinformowa-
ny i przeszkolony w zakresie zagro!e% bezpiecze%stwa i zdrowia,  rodków prewencyj-
nych&oraz&niebezpiecze%stw&zwi$zanych&z&u!ytkowaniem&drabiny.

data imi$ i nazwisko
u%ytkownika

podpis 
u%ytkownika

piecz$& i
podpis 'rmy
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8. ZA!"CZNIK 
(KARTA INTERWENCJI I NAPRAW)

data opis 
interwencji

podpis 
serwisanta
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8. ZA!"CZNIK 
(KARTA INTERWENCJI I NAPRAW)

data opis 
interwencji

podpis 
serwisanta
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9. GWARANCJA

Rodzaj drabiny ��������������������������������������.

Data zakupu ���������������������������������������.

KLAUZULE WA NO!CI:

- Odes"anie#karty#gwarancyjnej;
-  Pe"ne#przestrzeganie#ogólnych#i#szczegó"owych#zasad#u$ytkowania#drabiny;
-  Koszty#transportu#w#ca"o%ci#po#stronie#kupuj&cego;#
-  Producent udziela gwarancji na ewentualne wady fabryczne, uznane przez dzia" techniczny w siedzibie#

producenta;
-  Drabin' nale$y dostarczy( do siedziby, gdzie b'dzie poddana badaniu. W przypadku uznania wady#

fabrycznej drabina zostanie bezp"atnie naprawiona lub wymieniona. W przeciwnym razie producent#
prze%le przewidywany kosztorys naprawy. Je$eli drabina nie nadaje si' do naprawy, zostanie zwrócona lub#
przekazana#do#kasacji#zgodnie#z#instrukcjami#klienta.

Odes"a(#w#zamkni'tej#kopercie#do:
ul.#Prosta#32,#72-100#Goleniów,#)ozienica,#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#dzia"alno%ci#lub#stanowisko#����������������������������..

Piecz'(#sprzedawcy

Karta gwarancyjna (do odes!ania)

TERMIN:#2#lata#od#dnia#zakupu#za#okazaniem#paragonu#*skalnego#lub#faktury.

Jakiekolwiek#naprawy#z#wykorzystaniem#nieoryginalnych#cz'%ci#lu

Mo$liwe#jest##przed"u$enie#gwarancji#poprzez#rejestracj'#produktu.#
Rejestracja#produktu#pozwala#na#skorzystanie#z#dodatkowej#gwarancji:
2#lata#na#drabiny#i#rusztowania,#6#miesiecy#na#podnosniki.
Informacja#na#stronie:
http://www.faraone.pl/registra-il-tuo-prodotto

b#wykonane#przez#niewykwali*kowany
personel#a#tak$e#mody*kacje##wprowadzone#przez#u$ytkownika#bez#pisemnej#zgody#producenta#skutkuj&
utrat&#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, !ozienica, 

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.
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