
Návod k použití
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Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt.

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití, předejdete tak 
neodborné manipulaci se žebříkem.

Jeho unikátní konstrukce byla původně určena pro německý trh, ale 
nyní je dostupný i v dalších zemích. 

Tento vysoce kvalitní model byl původně vyvinut pro profesionální 
použití. Disponuje velmi pevnou a stabilní konstrukcí. Použití hliníkových 
materiálů výrazně snižuje hmotnost žebříku a unikátní konstrukce 
umožňuje složení žebříku do minimálních rozměrů, které jsou vhodné 
pro snadné uložení nebo přepravu. Díky těmto vlastnostem se žebřík 
skvěle hodí pro profesionální použití, ale je stejně tak vhodný pro použití 
v domácnostech, dílnách nebo na zahradě. Zejména možnost složení 
žebříku do minimální úložné velikosti uvítají všichni ti, kteří se potýkají 
s nedostatkem místa v domácnostech či dílnách nebo ti, kteří potřebují 
žebřík často přepravovat.

Všechny konstrukční prvky jako jsou příčky nebo uzamykací 
mechanismus byly vyrobeny dle zásad ergonomie a umožňují intuitivní 
používání produktu. Věříme, že všechny tyto vlastnosti žebříku vám 
zpříjemní práci a používání výrobku.

Používání žebříku bylo schváleno prestižní mezinárodní společností TUV 
Rheinland a vyhovuje normě EN 131.

Pro bezpečné používání výrobku doporučujeme přečíst celý návod 
k použití na následujících stránkách.
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POUŽITÍ KLOUBOVÉHO MECHANISMU
1. Otevřete kloubový mechanismus zatažením páček na obou stranách žebříku směrem od profilu. 

Západky se přesunou do pozice „O“.
2. Rozložením žebříku do další pozice západky automaticky zajistí žebřík a zapadnou do pozice 

zamčeno „L“.
3. Před použitím žebříku se ujistěte, že jsou všechny západky řádně uzamčeny v pozici „L“
4. Kloub žebříku musí být uzamčen současně na obou stranách.
5. Udržujte žebřík v dobrém technickém stavu a kloubový mechanismus pravidelně ošetřujte mazivem. 
6. Nikdy neuvolňujte páčky kloubového mechanismu a nemanipulujte s klouby žebříku, pokud na 

žebříku stojíte.
7. Nezatěžujte neúměrně kloubový mechanismus žebříku.
8. Kloubový mechanismus udržujte čistý a bez cizích předmětů a zakryjte ho při práci v znečištěném 

prostředí.

Před použitím přišroubujte stabilizační příčky.

Odstraňte přepravní obal a další ochranné prvky z každého konce žebříku. Stabilizační příčky vložte 
do zářezů na každém konci žebříku a zajistěte spojovacím materiálem dodaným s produktem.

Nepoužívejte žebřík bez stabilizačních příček, pokud není uvedeno 
v tomto návodu jinak. 

Vždy zkontrolujte bezpečné dotažení stabilizačních příček, před 
použitím žebříku. 

Používejte pouze stabilizační příčky dodané společně s žebříkem.

UPOZORNĚNÍ! Funkčnost uzamykacího mechanismu indikuje slyšitelné 
cvaknutí při zajištění. Přesto doporučujeme vždy vizuálně zkontrolovat 
uzamčení západek.

Uzamčeno Odemčeno

VAROVÁNÍ! PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ 
INSTRUKCE A ŘIĎTE SE PŘÍKAZY VAROVNÝCH ŠTÍTKŮ UMÍSTĚNÝCH 
PŘÍMO NA PRODUKTU, ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU VÁŽNÝCH ZRANĚNÍ 
NEBO SMRTI.
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Varianta víceúčelového skládacího 

žebříku.

• Uchovávejte mimo dosah dětí.

• Nepoužívejte žebřík v jiných variantách 
rozložení, než je uvedeno v tomto návodu.

• Nevstupujte na horní dvě příčky žebříku.

Varianta štafle:

• Nikdy nevstupujte na horní dvě příčky.

Varianta rovný žebřík:

• Nevstupujte na horní tři příčky žebříku.

• Žebřík by měl být opřen o stěnu pod 
úhlem přibližně 75°.

• Buďte velmi opatrní, pokud používáte 
kratší verzi, obzvláště když se stabilizační 
příčka nedotýká stěny.

Varianta převislý žebřík:

• Ideální pro dosažení objektů přes okna, 
záhony, obrazy a pro čištění okapů apod.

• Ujistěte se, že se gumové nožičky v horní 
části žebříku pevně opírají o zeď.

• Tato varianta není vhodná pro použití 
s podlážkou apod.
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POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Varianta lešení

• Pro vyšší bezpečnost odmontujte 
stabilizační příčku z horní části lešení.

• V této variantě rozložení nepoužívejte 
žebřík bez podlážky.

LEŠENÍ KRATŠÍ VERZE (S PODLÁŽKOU)

LEŠENÍ (S PODLÁŽKOU)

ULOŽENÍ DVOJITÉ (KRÁTKÉ) ŠTAFLE

ŠTAFLE

LEŠENÍ PODPĚRY Z OBOU STRAN 
(S PODLÁŽKOU)

LEŠENÍ KRATŠÍ ROZPĚTÍ 
(S PODLÁŽKOU)

LEŠENÍ POUŽITÍ NA SCHODIŠTI 
(S PODLÁŽKOU)
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ROVNÝ ŽEBŘÍK (PLNÁ DÉLKA)

ROVNÝ ŽEBŘÍK (3/4 DÉLKY)

PRACOVNÍ STŮL NEBO VÍCEÚČELOVÉ POLICE

▪ Nepoužívejte jiné varianty rozložení než ty zobrazené výše.

▪ I v těchto variantách rozložení používejte žebřík s opatrností.

▪ Vždy žebřík zkontrolujte, než na něj vstoupíte.

▪ Podlážku používejte pouze v horizontálních pozicích.

▪ Žebřík rozložený ve variantě rovný žebřík používejte v doporučeném úhlu 75,5°.

PŘEVISLÝ ŽEBŘÍK

PŘEVISLÝ ŽEBŘÍK

ZDE SI NESEDEJTE 
ANI NESTOUPEJTE

ZDE SI NESEDEJTE 
ANI NESTOUPEJTE
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
VAROVÁNÍ! Kovové části jsou vodiče elektřiny!

• Zabezpečte žebřík před kontaktem s elektrickými vodiči.

• Maximální možné zatížení žebříku je 150 kg. Toto celkové zatížení platí pro uživatele 
a všechno používané nářadí a materiál, kterým je žebřík zatížen.

• Dříve než na žebřík vstoupíte, zkontrolujte, že jsou všechny západky v uzamčené poloze „L“

• Stabilizační příčka by měla být vždy řádně připevněna.

• Nepoužívejte jiné součásti nebo příslušenství, než dodané nebo doporučené dodavatelem 
tohoto žebříku.

• Vždy zkontrolujte všechny části žebříku před použitím. Pokud je nějaká část poškozena 
nebo chybí, žebřík nepoužívejte.

• Nikdy neprovádějte sami technické úpravy žebříku a jeho konstrukce. Tyto úpravy by 
mohly vést ke zranění a zániku záruky produktu.

• Žebřík sami neopravujte. Opravy žebříku by měly být provedeny kvalifikovaným servisem.

• Nepoužívejte žebřík, pokud byl vystaven nadměrnému teplu (např. oheň) nebo kontaktu 
s leptavými nebo agresivními látkami (např. kyseliny).

• Buďte opatrní při použití ve špatných povětrnostních podmínkách jako je vítr, déšť nebo 
náledí a při použití na kluzkých, nestabilních površích jako koberce nebo linoleum.

• Žebřík používejte na stabilním a suchém povrchu.

• Žebřík nepoužívejte na kluzkém povrchu a nepokoušejte se zvýšit dosah žebříku 
podkládáním stabilizačních příček.

• Nepoužívejte žebřík pod vlivem alkoholu a omamných látek. Uživatel žebříku by měl být 
v dobré fyzické kondici.

• Žebřík nepoužívejte před neuzamčenými dveřmi, které by mohl někdo otevřít.

• Při manipulaci, tahání nebo tlačení žebříku nebo lešení dbejte zvýšené opatrnosti.

• Nepokoušejte se skákat, kráčet nebo jinak přesouvat žebřík na jiné místo, pokud na něm 
stojíte. Pokud potřebujete žebřík přesunout, nejprve z něj slezte.

• Abyste neztratili rovnováhu, pokud stojíte na žebříku, nenaklánějte se pro vzdálené objekty. 
Udržujte těžiště těla na středu mezi bočními lištami.

• Pokud používáte žebřík jako lešení, zajistěte, aby se pod žebříkem nikdo nepohyboval.

• Tento žebřík není hračka a neměl by být používán dětmi. Nenechávejte žebřík bez dozoru.

• Nestoupejte na žebřík, pokud manipulujete s páčkami kloubového mechanismu nebo 
jsou západky v odemčené poloze.

• Žebřík používejte pouze ve variantách rozložení popsaných v tomto návodu.

• Pokud používáte žebřík ve variantě rovný žebřík, nestoupejte na horní tři příčky.

• Žebřík udržujte čistý a suchý. Po každém použití žebřík vyčistěte.

• Pokud je to možné, požádejte další osobu, aby vám žebřík přidržovala a zajistila svojí 
vahou dolní část žebříku.

Česká verze návodu k použití vznikla přesným překladem návodu výrobce. Obrázky použité 
v návodu jsou pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s dodaným produktem.
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Vysvětlení piktogramů uvedených na žebříku a pokyny pro uživatele (dle EN 131)

Nebezpečí pádu.

Přečtěte si návod.

Žebřík vizuálně zkontroluj-
te před každým použitím 
zejména před prvním pou-
žitím, jestli není poškozen. 
Nepoužívejte poškozený 
žebřík.

Maximální zatížení.

Postavení žebříku 
na pevném podkladu.

Nevyklánět se.

Maximální počet 
uživatelů na žebříku.

Při sestupování 
a vystupování být vždy 
obrácen tváří k žebříku.

Nevyklánět se.

Nenoste nevhodnou 
obuv při použití žebříku.

Držte se oběma rukama 
žebříku při sestupování 
a vystupování. Dbejte 
zvýšené opatrnosti, 
pokud se při práci 
nemůžete držet žebříku.

Nenoste těžké a obtížně 
manipulovatelné 
předměty při použití 
žebříku.

Nepoužívejte žebřík, 
pokud nejste v dobrém 
zdravotním stavu a 
pokud jste požili alkohol 
nebo omamné látky.

Zajistit, aby podklad 
byl bez nečistot.

EN ISO 7010-W008

EN ISO 7010-M002 
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Při práci s elektrickým 
proudem používejte 
žebříky vyrobené 
z nevodivých materiálů.

Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem.

Uvědomit si nebezpečí 
elektrického původu při 
použití žebříku.

Nepoužívejte žebřík 
jako most.

Nepoužívejte žebřík 
po dlouhou dobu bez 
přestávky.

Ujistěte se, že je žebřík 
vhodný pro danou práci.

Při profesionálním použití 
by měly být dodrženy 
zásady bezpečnosti 
práce a měla by být 
zohledněna místní 
legislativa.

Buďte opatrní, pokud 
používáte žebřík venku 
ve větru.

Před použitím 
přišroubujte stabilizační 
příčky.

Chraňte žebřík před 
poškozením při přepravě 
a postavení.

Nepoužívejte žebřík 
venku v nepříznivých 
povětrnostních 
podmínkách jako je 
např. silný vítr.

Nepřesouvejte žebřík, 
pokud na něm stojíte.

Nepoužívejte žebřík, 
pokud je znečištěný 
např. barvou, blátem, 
olejem, sněhem.

Neupravujte konstrukci 
žebříku.

Při umístění žebříku 
zohledněte možnost 
kolize s jinými předměty 
jako jsou chodci, auta 
nebo dveře. Zajistěte 
dveře a okna v blízkosti, 
pokud je to možné.

Žebřík určený pro použití 
v domácnostech.

EN ISO 7010-W012 



Zajistit, aby horní konec 
žebříku byl vhodně 
postaven.

Nevstupujte na horní 
tři příčky žebříku ve 
variantě opěrný žebřík. 
U výsuvných žebříků 
nepoužívejte poslední 
metr délky žebříku.

Nepřesouvejte žebřík 
ze shora.

Neukročovat mimo 
žebřík.

Samostatně stojící 
žebříky by neměly být 
používány jako opěrné 
žebříky, pokud k tomuto 
účelu nebyly navrženy.

Nevstupujte na horní 
dvě příčky samostatně 
stojícího žebříku.

Používejte podlážku 
doporučenou výrobcem. 
Podlážka by měla být 
před použitím zajištěna.

Žebřík by měl být 
skládán a rozkládán 
položený na zemi, 
ne v pracovní pozici.

Zakázané pozice.

Maximální zatížení.

Zkontrolujte 
uzamčení kloubového 
mechanismu.

Žebřík opřete 
ve správném úhlu.

Při použití by měly být 
příčky v horizontální 
pozici.

Přesah žebříku 
nad místem dotyku.

Směr použití žebříku.

Žebřík určený pro 
profesionální použití.



Výrobce: 

VAL INTERNATIONAL TRADING AND PRODUCTION JSC, 
MADE IN VIETNAM

Distributor: 

TEXIM s.r.o.

www.texim.cz

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24

500 03 Hradec Králové

info@zahradni-dreveny-nabytek.cz
objednavky@zahradni-dreveny-nabytek.cz

texim@texim.cz


