Model 6138/57632
Brugsanvisning
Bruksanvisning

DK
SE

STIGE
Læs brugsanvisningen, før
du tager stigen i brug.

Maksimal belastning

Korrekt opstillingsvinkel

Advarsel!
Fald fra stigen

Forlad ikke stigen sideværts
over på et andet niveau.

Der må kun stå én person
på et trin ad gangen.

Foretag visuel kontrol før brug

Brug ikke stigen som bro

Anvend ikke stigen på
et ujævnt eller usikkert
underlag

Stå ikke på det øverste trin

Ræk ikke for langt

Efterse stigens fødder

Stigen må ikke stilles på et
forurenet underlag
Stiger, der bruges som
adgangsvej til højere
niveauer, skal rage mindst
1 meter op over adgangs
stedet og fastgøres om
nødvendigt
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Vær opmærksom på elektriske
risici, når du transporterer
stigen

Introduktion
Hav fronten mod stigen, når
du går op og ned ad stigen

Kontrollér, at stigen er åbnet
helt, inden du bruger den

Foldestigen er en universalstige, som kan
justeres til forskellige positioner og højder
takket være et innovativt system af hængsler
og låse. Denne alsidige stige er ideel til brug i
hjemmet eller på værkstedet, ligesom den er
en praktisk følgesvend for håndværkere.

Montering af stabilisatoren
1. Indsæt stabilisatoren i vangeåbningerne.

Maks. antal brugere på
stigen

2. Før boltene igennem vangerne og
stabilisatoren. Skru møtrikkerne på, og
spænd dem godt fast.

Fastgør toppen/bunden af
stigen

Lad ikke stigen hvile mod
uegnede overflader

Kontrollér, at sikringerne er
i indgreb

bolte

stige

Anvend altid stabilisatoren!

Sørg for, at stigen vender
korrekt
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Brug
Hvert hængsel kan låses i to forskellige
positioner. Hvis stigen er foldet helt sammen
i opbevaringsposition, vil låsetapperne
allerede være i ulåst position. Du kan derfor
gå direkte til trin 2. Du kan justere vinklen til
den ønskede position på følgende måde:
1. Lås hængslerne op ved at trække armen
på hvert hængsel opad, indtil låsetappen
er i ulåst position.

m
m

0,99 m

m

3. Hængslerne låser automatisk, når
positionen er nået.

Kontroller, at hængslerne er
låste.

150 kg

Maks. ståhøjde: cirka 790 mm

2. Når hængslerne er låst op, kan du åbne
stigen til en vinkel på 180° for at bruge
den som anlægsstige.

4. Hvis du vil lukke stigen eller ændre fra én
position til en anden, skal du gentage trin
1 og 2.

1,473 m

Stå ikke på de to øverste trin på
en stående stige.

Maks. ståhøjde: cirka 1880 mm
m

Stå ikke på de tre øverste trin på
en anlægsstige.

Professionel brug

POSITIONER
Position som enkelt
stige

Position som stående
stige

Opbevaringsposition

1. Kontrol før brug af stigen
Kontrollér, at du fysisk er
i stand til at bruge stigen. Visse
helbredsmæssige forhold eller
indtagelse af medicin, alkohol
eller stoffer kan gøre brug af
stigen usikker.
Hvis stigen transporteres på en
tagbagagebærer eller på ladet af
et køretøj, skal den være placeret
på en måde, så den ikke kan
forårsage skader.
Kontrollér stigen ved levering og før første
brug for at sikre, at stigen og dens dele er
i fejlfri og fuld funktionel stand.
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Foretag en visuel kontrol af stigen før brug,
hver gang den skal bruges.
Hvis stigen bruges erhvervsmæssigt, skal den
efterses regelmæssigt.
Kontrollér, at stigen er egnet til den aktuelle
opgave.
Brug ikke en beskadiget stige.
Brug ikke stigen, hvis den er tilsmudset, f.eks.
med våd maling, mudder, olie eller sne.
I forbindelse med erhvervsmæssig brug
skal arbejdsforholdene og arbejdsrisikoen
vurderes i henhold til lovgivningen i det land,
som stigen bruges i.
Stigen må ikke modificeres.

2. Placering og opsætning af stige
Stigen skal opstilles på den
korrekte placering, så den opnår
den korrekte hældning (en
hældningsvinkel på 65-75º, cirka
1:4) med trinnene vandret. Hvis
stigen anvendes som stående stige, skal den
åbnes helt.
Anlægsstiger med trin skal
opsættes, så trinnene er
vandrette.

Ved brug som anlægsstige skal stigens top
hvile mod en plan og robust flade og skal
fastgøres før brug, f.eks. ved at binde den fast
eller ved at bruge en passende stabilisator.
Stigen må aldrig flyttes oppefra.
Når stigen placeres, skal der tages højde for,
om den kan blive ramt af f.eks. fodgængere,
køretøjer eller døre. Døre (men ikke
branddøre) og vinduer skal låses eller sikres
i arbejdsområdet.
Advarsel, elektrisk fare
Identificer eventuelle elektriske
risici i arbejdsområdet, f.eks.
strømførende ledninger eller
uisoleret elektrisk udstyr. Brug
ikke stigen på steder, hvor der er
elektrisk fare.
Stigen skal stå på sine fødder og må ikke stå
eller støtte på trinnene.
Stigen må ikke placeres på glatte overflader
(f.eks. is, skinnende overflader eller meget
snavsede faste overflader), medmindre der
tages yderligere forholdsregler til at sikre
stigen eller til at rengøre den snavsede
overflade.
Stigen må aldrig bevæges oppefra.

Eventuelle låseanordninger skal sikres før
brug.
Stigen skal placeres på et plant, vandret og
fast underlag.
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3. Brug af stigen
Overskrid ikke stigens maksimalt tilladte
belastning.
Forsøg ikke at række for langt. Brugeren
må ikke kravle så langt op, at navlen
(bæltespændet) kommer over toppen af
stigen, og begge fødder skal stå på samme
trin, når stigen bruges.
Stå ikke af en anlægsstige på et højere plan,
medmindre stigen er bundet fast, sikret med
en passende stabilisator eller på anden måde
forsvarligt fastgjort.
Brug ikke løse stiger som adgangsvej til et
højere plan.

Døre (men ikke branddøre) og vinduer skal
låses eller sikres i arbejdsområdet.
Gå ikke op eller ned ad stigen,
medmindre du vender fronten
mod stigen.
Hold godt fast i stigen, når du
kravler op eller ned. Hold altid fast
i stigen med den ene hånd, når
du arbejder på en stige, eller tag
yderligere forholdsregler, hvis du
ikke har mulighed for at holde ved stigen.
Brug ikke stigen som bro.

Stå ikke på anlægsstigers tre
øverste trin.

Stå ikke på wienerstigers to
øverste trin, medmindre der er
monteret en platform og hånd/
knæ-skinne.
Stå ikke på de fire øverste trin på
en anlægsstige med forlængelsen
trukket ud.

Brug ikke uegnet fodtøj, når du
bruger en stige.

Undgå ujævn vægtfordeling på stigen, f.eks.
når du borer i sten eller beton.
Brug ikke stigen i længere tid ad gangen
(træthed øger risikoen for ulykker).

Stiger er beregnet til let og kortvarigt
arbejde.

Anlægsstiger, der bruges som adgangsvej
til højere niveauer, bør rage mindst 1 meter
op over adgangsstedet og fastgøres om
nødvendigt

Brug ikke-ledende stiger, hvis der skal
udføres elektrikerarbejde, og det ikke er
muligt at slå strømmen fra.

Bær ikke tungt eller uhåndterligt
udstyr, når du bruger stigen.

Brug ikke stiger udendørs i hårdt vejr, f.eks.
i stærk blæst.
Undgå, at børn leger på stigen.
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Undgå arbejdsstillinger, hvor stigen bliver
udsat for en ujævn vægtfordeling, f.eks. ved
sideværts boring i massive materialer (f.eks.
murværk eller beton) .

Hold altid fast i stigen med den
ene hånd, når du arbejder på
en stige, eller tag yderligere
forholdsregler, hvis du ikke har
mulighed for at holde ved stigen.

5. Rengøring, vedligeholdelse og
opbevaring

Stående stiger må ikke bruges som
anlægsstiger, medmindre de er beregnet til
dette formål.

Kontakt producenten eller forhandleren,
hvis dele, f.eks. fødder, skal repareres eller
udskiftes.

Flyt ikke en stige, mens du står
på den.

Stiger skal repareres på forsvarlig og
sagkyndig måde efter producentens
anvisninger.

Stiger skal altid opbevares i henhold til
producentens anvisninger.

Vær opmærksom på vinden ved
udendørs brug.

Stiger af termoplast og forstærkede
plastmaterialer bør opbevares, så de
beskyttes mod direkte sollys.

Anvend kun stigen i den angivne
retning, hvis dette er nødvendigt
på grund af dens konstruktion.

-	

Opbevares stigen væk fra områder, hvor
dens stand kunne forringes hurtigere
(f.eks. fugt, høj varme eller udsat for vind
og vejr)?

-	

Foldestiger med et eller flere
led bør – når de ligger på
jorden – foldes ud eller foldes
sammen og ikke bevares i deres
anvendelsesposition.

Opbevares stigen i en position, som
hjælper med at holde den lige (f.eks. ved
at hænge den op i vangerne på rigtige
stigebeslag eller lægge den på en ryddet
overflade)?

-	

Forbudte positioner: M-position, omvendt
position.

Opbevares stigen, hvor den ikke kan blive
beskadiget af køretøjer, tunge genstande
eller snavs?

-	

Opbevares stigen, hvor den ikke er i
vejen, og hvor man ikke kan falde over
den?

-	

Opbevares stigen sikkert, hvor den ikke
nemt kan blive anvendt til kriminelle
forehavender?

-	

Hvis stigen er opsat permanent (f.eks.
på et stillads), er den så sikret imod
uautoriseret brug (f.eks. af børn)?

4. Yderligere advarsler for
foldestiger

De vigtigste overvejelser i forbindelse med
opbevaring af en stige (ikke i brug) bør
omfatte følgende:

Kontroller, at hængslerne er låste.
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Vedligeholdelse og opbevaring af
stigen

-

Kontrollér, at trinkrogene ikke mangler,
er beskadigede, løse eller rustne og går
korrekt i indgreb på trinene.

Opbevar stigen på et rent, tørt sted.

-

Kontrollér, at skinnebeslagene ikke
mangler, er beskadigede, løse eller
rustne og går korrekt i indgreb på den
tilhørende vange.

-

Kontrollér, at gummifødder/endekapper
ikke mangler, er løse, meget slidte, rustne
eller beskadigede.

-

Kontrollér, at hele stigen er fri for snavs
(f.eks. skidt, mudder, maling, olie eller
fedt).

-

Kontrollér, at at låsehagerne (hvis
monterede) ikke er beskadigede eller
rustne, og at de fungerer korrekt;

-

Kontrollér, at platformen (hvis
monteret) ikke mangler dele eller
befæstelseselementer, og at den ikke er
beskadiget eller rusten.

Hold godt fast i stigen, når du bærer den.
Opbevar aldrig materialer på stigen.
Sørg for at holde stigen ren og fri for
fremmedlegemer.
Rengør stigen efter hver brug.
Kontrollér regelmæssigt stigens dele og
hængsler. Smør regelmæssigt hængslerne
med olie, men gør det forsigtigt for at undgå
oliedråber på trin og vanger.
I forbindelse med regelmæssigt eftersyn skal
du huske følgende punkter:
-

Kontrollér, at vangerne/benene ikke
er bøjede, buede, forvredne, bulede,
revnede, korroderede eller rådne.

-

Kontrollér, at vangerne/benene omkring
fastgørelsespunkterne for andre
komponenter er i god stand.

-

Kontrollér, at befæstelseselementer
(sædvanligvis nitter, skruer eller bolte)
ikke mangler, er løse eller rustne.

-

Kontrollér, at trin ikke mangler, er løse,
meget slidte, rustne eller beskadigede.

-

Kontrollér, at hængslerne mellem de
forreste og bageste sektioner ikke er
beskadigede, løse eller rustne.

-

Kontrollér, at låsemekanismerne forbliver
vandrette, at de bageste skinner og
hjørnebeslagene ikke mangler, er bøjede,
løse, rustne eller beskadigede.
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Hvis blot én af ovenstående kontroller ikke
kan fuldføres til fuld tilfredshed, bør du IKKE
bruge stigen.

Årsager til ulykker
Følgende liste over risici og eksempler på
årsager, som ikke er endelig, er generelle
årsager til ulykker, som opstår i forbindelse
med brug af stiger, og udgør det grundlag,
som indholdet i denne brugsanvisning
bygger på:
a) Manglende stabilitet:
Følgende liste over risici og eksempler på
deres årsag, som ikke er udtømmende, er
generelle årsager til ulykker, som opstår i
forbindelse med brug af stiger, og udgør
det grundlag, som indholdet i denne
brugsanvisning bygger på:
1) Forkert placering af stigen (eksempelvis
forkert vinkel for anlægsstige eller ikke
helt åben stående stige)
2) Bunden af stigen skrider udad (f.eks. væk
fra den væg, den hviler mod)
3) Brugeren slipper taget i en af siderne,
stigen falder sideværts, og stigen vælter
forover ved anlægsstiger (eksempelvis
hvis man rækker for langt til en af
siderne, eller hvis kontaktfladen øverst er
skrøbelig)

b) I forbindelse med håndtering:
1) Når stigen transporteres til arbejdsstedet
2) Når stigen opstilles og nedtages
3) Når genstande bæres op ad stigen
c) Glide-, snuble- og faldulykker:
1) Uegnet fodtøj
2) Tilsmudsede trin
3) Usikker praksis (eksempelvis at tage 2 trin
ad gangen, at glide ned af vangerne)
d) Strukturel defekt af stigen:
1) Stigens stand (f.eks. beskadigede vanger)
2) Overbelastning af stigen
3) Forkert brug
e) Elektriske risici:
1) Arbejde, hvor det ikke er muligt at
afbryde strømmen (f.eks. i forbindelse
med fejlsøgning)
2) Placering af stigen for tæt på
strømførende elektrisk udstyr (f.eks.
frithængende elledninger)

4) Stigens stand (f.eks. manglende skridsikre
fødder)

3) Stiger, der beskadiger elektrisk
udstyr (f.eks. beklædning eller
beskyttelsesisolering)

5) Brugeren forlader en ikke fastgjort stige i
højden

4) Forkert valg af stigetype til elektrisk
arbejde

6) Underlagets beskaffenhed (eksempelvis
ustabilt blødt underlag, skrånende
underlag, glatte overflader eller snavsede
faste overflader)
7) Dårligt vejr (f.eks. blæsevejr)
8) Kollision med stigen (f.eks. et køretøj eller
en dør)
9) Forkert valg af stige (f.eks. for kort,
uegnet opgave)
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Servicecenter

Produceret i P.R.C.

Bemærk: Produktets modelnummer
skal altid oplyses i forbindelse med din
henvendelse.

Fabrikant:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Modelnummeret fremgår af forsiden på
denne brugsanvisning og af produktets
typeskilt.
Når det gælder:
•

Reklamationer

•

Reservedele

•

Returvarer

•

Garantivarer

•

www.schou.com
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Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse,
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou
Company A/S.

STEGE
Läs instruktionerna innan
du använder stegen.

Maxlast

Korrekt uppställningsvinkel

Varning!
Risk att falla från stegen

Kliv inte av stegen till en
annan yta i sidled.

Endast en person per ben
på stegen/trappstegen

Visuell kontroll innan
användning

Använd inte stegen som en
bro

Använd inte stegen på
ett ojämnt eller ostadigt
underlag

Stå inte på översta steget

Undvik instabila
arbetsställningar

Inspektera stegens fötter

Ställ inte upp stegen på
smutsigt underlag
Stegar som används
för att komma upp på
en högre nivå ska vara
utdragna minst 1 m över
anliggningspunkten och
säkras om så behövs

Var medveten om elektriska
risker vid transport av stegen
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Klättra med ansiktet mot
stegen när du klättrar upp
och ner

En fristående stege ska
vara helt öppnad före
användning

Maximalt antal personer på
stegen

Introduktion
Stegen med flera gångjärnsförbindelser
är en universalstege som kan justeras i
olika positioner och höjder tack vare ett
innovativt system med gångjärn och lås. Den
mångsidiga stegen är perfekt för användning
i hemmet eller på verkstaden och är praktisk
för yrkesmänniskor.

Montera stabiliseringsstången
1. För in stabiliseringsstången i stegsidornas
spår.
2. För in bultarna genom benen och
stabiliseringsstången. Fixera bultarna och
dra åt dem ordentligt.

Säkra den övre/undre delen
av stegen

Luta inte stegen mot
olämpliga ytor

Kontrollera att
fasthållningsanordningar är
hopkopplade

Använd stegen med rätt
sida upp
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Bultar

Stege

Använd alltid stabiliseringsstången

ANVÄNDNING:
Varje gångjärn kan låsas i två olika
positioner. Om stegen är helt hopfälld i
förvaringsposition är låsflikarna redan i
upplåst position. Du kan då gå direkt till steg
2. Gör så här för att justera vinkeln till önskad
position:
1. Lås upp gångjärnen genom att dra upp
armen på varje gångjärn tills låsfliken är i
upplåst position.

m

0,99 m

m

3. Gångjärnen låses automatiskt när
positionen nås.

Se till a

1,473 m

150 kg

Max. ståhöjd: ca. 790 mm.

2. När gångjärnen är upplåsta, öppna
stegen till en vinkel på 180° för
användning som en enkel stege.

4. Upprepa steg 1 och 2 för att stänga
stegen eller ändra från en position till en
annan.

SE

m

Stå inte på de två översta
stegpinnarna på en fristående
stege.
Max. ståhöjd: ca. 1880 mm.

m

Stå inte på de tre översta
stegpinnarna på en anliggande
stege.

Professionell användning

tt gångjärnen är låsta.

POSITIONER
Position som enskild
stege

Position som en
fristående stege

Förvaringsposition

1. Kontrollera följande innan stege
används
Säkerställ att du är tillräckligt
frisk för att använda en stege.
En del medicinska tillstånd eller
läkemedel, alkohol eller droger
kan göra användningen av stegen
osäker.
När stegar transporteras på
takräcken eller i en lastbil,
kontrollera att de placeras
lämpligt så att skador förhindras.
Inspektera stegen efter leveransen och före
den första användningen för att kontrollera
skicket och funktionen av alla delar.
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Kontrollera visuellt stegen vid varje
arbetsdags början när stegen ska användas.
För professionella användare krävs
regelbunden inspektion.
Kontrollera att stegen är lämplig för
uppgiften.
Använd inte stegen om den är skadad.
Använd inte stegen om den är förorenad,
t.ex. med våt färg, lera, olja eller snö.
För professionell användning ska en
riskbedömning genomföras med hänsyn till
lagstiftningen i det aktuella landet.
Ändra inte stegens konstruktion.

2. Placera och resa stegen
Stegen ska resas i korrekt
position, t.ex. korrekt vinkel för
en anliggande stege (65–75º
lutningsvinkel, ca 1:4), med
stegpinnarna eller trappstegen
vågräta och en fristående stege ska vara helt
öppen.
Lutande stegar med steg ska
användas så att stegen befinner
sig i horisontellt läge.

En anliggande stege ska luta mot en plan
yta som inte är ömtålig och ska säkras före
användning, t.ex. bindas eller så ska en
lämplig stabilitetsanordning användas.
Stegen ska aldrig flyttas uppifrån.
När stegen flyttas måste hänsyn tas till
risken för kollisioner med t.ex. fotgängare,
fordon eller dörrar. Lås alla dörrar (inte
brandutgångar) och fönster i arbetsområdet
där det är möjligt.
Varning, risk för elstöt
Identifiera eventuella elektriska
riskställen i arbetsområdet,
som ledningar över huvudhöjd
eller annan frittliggande
elektrisk utrustning och använd
inte stegen om risk för elstöt
föreligger.
Stegen ska stå på sina fötter, inte på
stegpinnarna eller trappstegen.
Stegar får aldrig placeras på hala ytor (t.ex.
is, blanka ytor eller starkt kontaminerade
bäriga ytor) såvida inte extra åtgärder vidtas
för att förhindra att stegen glider eller att
kontaminerade ytor har rengjorts.
Stegen ska aldrig flyttas uppifrån.

Låsanordningar, om de finns, måste vara helt
låsta före användning.
Stegen ska placeras på ett jämnt, plant och
orörligt underlag.
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3. Använda stegen
Överskrid aldrig den maximalt tillåtna
belastningen för typen av stege.
Undvik onormala arbetsställningar.
Användaren ska hålla bältesspännet (naveln)
innanför stegsidorna och båda fötterna på
samma fotsteg/stegpinne medan uppgiften
utförs.
Stig ej av en anliggande stege på högre höjd
utan att först vidta extra säkerhetsåtgärder,
t.ex. förankra eller använda lämplig
stabilitetsutrustning.
Använd inte anliggande stegar för att
komma upp på en annan nivå.

Lås alla dörrar (inte brandutgångar) och
fönster i arbetsområdet där det är möjligt.
Gå inte upp eller ner på stegen
utan att vara vänd mot den.

SE

Behåll ett säkert grepp på stegen
när du klättrar upp och ner.
Bibehåll ett grepp under arbetet
från stegen eller vidta ytterligare
säkerhetsåtgärder om det inte
går.
Använd inte stegen som en bro.

Stå inte på de tre översta
stegpinnarna på en anliggande
stege.
Bär lämpliga skor vid användning
av stegen.
Stå inte på de två översta
fotstegen/stegpinnarna på en
anliggande stege utan plattform
och hand/knästöd.
Stå inte på de fyra översta
fotstegen/stegpinnarna på en
anliggande stege med en extra
stegdel på toppen.
Stegar ska endast användas kortvarigt för
lättare typ av arbete.
Använd icke-ledande stegar vid oundvikligt
skarpt spänningsarbete.
Använd ej stegen utomhus vid dåligt väder,
t.ex. vid stark vind.
Vidta åtgärder mot att barn leker på stegen.

Undvik stark sidolast, t.ex. borrning i tegel
eller betong.
Stå inte länge på stegen utan regelbundna
raster (trötthet är en risk).
Stegar som används för att komma upp på
en högre nivå ska vara utdragna minst 1 m
över anliggningspunkten och säkras om så
behövs.
Bär inte på tung eller
skrymmande utrustning medan
du använder stegen.
Undvik arbete som ger sidokrafter på
fristående stegar, t.ex. borrning på sidan
genom solida material (t.ex. tegel eller
betong).
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Bibehåll ett grepp under arbetet
från stegen eller vidta ytterligare
säkerhetsåtgärder om det inte
går.
Fristående stegar ska inte användas
som anliggande stegar såvida de inte är
utformade för detta ändamål.
Flytta inte en stege medan du står
på den.
Vid användning utomhus,
observera vindförhållandena.
Använd stegen endast i
riktningen som anges.

5. Reparation, underhåll och
förvaring
Reparationer och underhåll ska utföras av
en behörig person och de ska göras enligt
tillverkarens instruktioner.
Kontakta vid behov tillverkaren eller
distributören för reparation och byte av delar,
t.ex. fötter.
Stegen ska förvaras enligt tillverkarens
instruktioner.
Stegar som består av termoplast, härdplast
och armerad plast ska förvaras så att de inte
utsätts för direkt solljus.
Tänk bland annat på följande viktiga aspekter
vid förvaring av en stege (som inte används):
-

Förvaras stegen på en plats där stegens
skick inte kan försämras snabbare (t.ex.
fuktighet, hög värme, exponering för
väder och vind)?

-

Stegar med en eller flera
gångjärnsförbindelser ska
fällas ut/ihop medan de
ligger på marken och inte är i
användningsposition.

Förvaras stegen i en position som
behåller den rak (t.ex. upphängd i
stegsidorna på lämpliga steghållare eller
lagd på en plan yta utan bråte)?

-

Förbjudna positioner: M-position, upp- och
nedvänd.

Förvaras stegen på en plats där den inte
kan skadas av fordon, tunga föremål eller
föroreningar?

-

Se till att gångjärnen är låsta.

Förvaras stegen på en plats där den inte
utgör en snubbelrisk eller ett hinder?

-

Förvaras stegen på en säker plats där
den inte enkelt kan användas i kriminella
syften?

-

Om stegen är permanent placerad (t.ex.
på byggnadsställning), är den säkrad mot
att obehöriga (t.ex. barn) klättrar upp på
den?

4. Extra varningar för stegar med
flera gångjärnsförbindelser
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Underhåll och förvaring av stegen

-

Kontrollera att stegpinnarnas krokar inte
saknas, är skadade, lösa eller korroderade
och att de låses fast ordentligt på
stegpinnarna.

-

Kontrollera att styrfästena inte saknas, är
skadade, lösa eller korroderade och att
de låses fast ordentligt på den passande
stegsidan.

-

Kontrollera att gummifötterna/ändlocken
inte saknas, är lösa, mycket slitna,
korroderade eller skadade.

-

Kontrollera att hela stegen är fri från
föroreningar (t.ex. smuts, lera, färg, olja
eller fett).

-

Kontrollera att låshakarna (om
monterade) inte är skadade eller
korroderade och att de fungerar korrekt.

-

Kontrollera att plattformen (om
monterad) inte saknar några delar eller
fixeringsdetaljer och att den inte är
skadad eller korroderad.

Förvara stegen på en ren och torr plats.
Håll stegen stadigt när du bär den.
Förvara aldrig material på stegen.
Håll stegen ren och fri från främmande
föremål.
Rengör stegen efter varje användning.
Inspektera regelbundet delarna och
gångjärnen på stegen. Smörj gångjärnen
regelbundet med olja, men gör det försiktigt
för att säkerställa att ingen olja droppar på
stegpinnarna eller sidoskenorna.
För regelbunden inspektion ska följande
saker beaktas:
-

Kontrollera att stegsidorna/benen
(upprätt) inte är böjda, vridna, buckliga,
spruckna, korroderade eller ruttna.

-

Kontrollera att stegsidorna/benen
runt fixeringspunkterna för andra
komponenter är i bra skick.

-

Kontrollera att fixeringsdetaljerna
(vanligtvis nitar, skruvar eller bultar) inte
saknas, är lösa eller korroderade.

-

Kontrollera att stegpinnarna/fotstegen
inte saknas, är lösa, mycket slitna,
korroderade eller skadade.

-

Kontrollera att gångjärnen mellan de
främre och bakre sektionerna inte är
skadade, lösa eller korroderade.

-

Kontrollera att låsningen förblir vågrät,
att de bakre skenorna och hörnbyglarna
inte saknas, är böjda, lösa, korroderade
eller skadade.

Om någon av kontrollerna ovan inte ger ett
helt tillfredsställande resultat ska du INTE
använda stegen.
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Orsaker till olycksfall
Följande lista över faror och exempel på
deras orsaker, som inte är fullständiga, är
vanliga orsaker till olycksfall som uppstår
när stegar används och de utgör grunden
för utvecklingen av informationen i denna
bruksanvisning:

b) Vid hantering:
1) Transport av stegen till arbetspositionen.
2) Resa och nedmontera stegen.
3) Bära föremål upp på stegen.
c) Användaren kan halka och falla:
1) Olämpliga skor.
2) Förorenade stegpinnar eller fotsteg.

a) Förlust av stabilitet:
Följande lista över faror och exempel på
deras orsaker, som inte är fullständiga, är
vanliga orsaker till olycksfall som uppstår
när stegar används och de utgör grunden
för utvecklingen av informationen i denna
bruksanvisning:
1) Felaktig placering av stegen (t.ex. felaktig
vinkel för anliggande stege eller en
fristående stege som inte har öppnats
helt).

3) Osäkra klättringsmetoder (t.ex. hoppa
över stegpinnar vid klättring, glida ner på
stegsidorna).
d) Konstruktionsfel på stegen:
1) Stegens skick (t.ex. skadade stegsidor).
2) Överbelastning av stegen.
3) Ej ändamålsenlig användning.
e) Elektriska risker:

2) Glida utåt nedtill (t.ex. stegens nedre del
glider bort från väggen).

1) Oundvikligt skarpt spänningsarbete (t.ex.
lokalisering av fel).

3) Halka i sidled, falla åt sidan och välta
upptill (t.ex. om man sträcker sig för
långt, ömtålig övre kontaktyta).

2) Placering av stegar för nära
spänningsförande utrustning (t.ex.
hängande kraftledningar).

4) Stegens skick (t.ex. halkfria fötter saknas).

3) Stegar kan skada elektrisk utrustning
(t.ex. skyddskåpor eller skyddsisolering).

5) Kliva av en osäkrad stege på en höjd.
6) Markens skick (t.ex. ostadig, mjuk mark,
sluttande mark, hala ytor eller förorenade
fasta ytor).
7) Vid dåligt väder (t.ex. vid kraftig vind).
8) Kollision med stegen (t.ex. fordon eller
dörr).
9) Felaktigt val av stege (t.ex. för kort,
olämplig uppgift).
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4) Fel val av typ av stege för elarbete.

Servicecenter

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

OBS! Produktens modellnummer ska alltid
uppges vid kontakt med återförsäljaren.

Tillverkare:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Modellnumret finns på framsidan i denna
bruksanvisning och på produktens
märkplåt.
När det gäller:
•

Reklamationer

•

Reservdelar

•

Returvaror

•

Garantivaror

•

www.schou.com

SE

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna
bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin
helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska
eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering
eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett
informationslagrings- och informationshämtningssyste
m, utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.
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