
 

 

 

 

Biztonsági létra 

 

Cikkszám: 26571  



 

 

EN 
Kedves Vásárló 

Köszönjük, hogy megvásárolta a Biztonsági Létrát. 

A Biztonsági Létra elején és oldalán biztonsági korláttal rendelkezik a megnövelt tartás, stabilitás és biztonság 

érdekében. A rengeteg praktikus otthoni felhasználási mód magába foglalja a beltéri díszítést, a kinti 

ablaktisztítást és még a kerti munkát is, ezeknek köszönhetően nagyon hasznos. A két oldalsó korlátot extra 

nagy W38xD26 csúszás biztos gumiborítású lépcső egészíti ki, ráadásul az elülső részen extra magas 

biztonsági korlát található, ami 61 cm magasra nyúlik a legfelső lépcsőfok fölé, ami kapaszkodásra és 

nekidőlésre is alkalmas. A 4 lépcsős létra legnagyobb álló magassága 95cm az alapjától számítva. 

A legnagyobb terhelés 150 kg (330 font). 

 
Megjegyzés: A gumi védősapkák a termék szállítás közbeni védelmét biztosítják. Kérjük, távolítsa el őket az 
összeszerelés előtt.  

Kérjük, ellenőrizze a felsorolt alkatrészek meglétét a 

dobozban (a kinézetük változó lehet): 1x Létra váz 1x 

felső kapaszkodó korlát 2x oldalsó kapaszkodó korlát 4x 

csavar 4x anyacsavar 4x csavaralátét 

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE 
 Távolítsa el a fedőgumikat. 

 Csúsztassa be kattanásig a felső kapaszkodó 

korlátot. (1. Ábra) 

 2 lyuk van az oldalsó kapaszkodó korlát tetején és 

alján. 

 Helyezze a kapaszkodó korlátot a létraváz és felső 

kapaszkodó korlát oldalához, úgy, hogy a lyukak 

illeszkednek egymáshoz. (2. Ábra) 

 Helyezzen be a felső kapaszkodó lyukába egy 

csavart és csavarozza a létravázhoz. 

 Helyezzen a csavar kiálló részére egy csavaraláéltet 

majd egy anyacsavart, majd húzza meg (ld. az alábbi 

ábrát). 

 Az oldalsó korlátok biztosításához ismételje meg ezt 

a folyamatot mindegyik lyuknál. 

• A létra össze van szerelve 

Biztosítsa a helyesen a korlátokat csavarhúzó és 

1cm-es villáskulcs használatával, amikor a 

csavarokat meghúzza 

4 fok 



 

 

HASZNÁLAT ELŐTT 

• Bizonyosodjon meg, hogy a csavarok megfelelően meg vannak szorítva. 

• Ellenőrizze, hogy a korlátok biztosan rögzítve vannak a létravázhoz, és amennyiben lazák, újra szorítsa meg 

a csavarokat a használat előtt. 

• A hiányzó csúszásgátló lépcsőfokokat pótolni kell használat előtt. 

• Bizonyosodjon meg a lépcsőfokok szárazságáról és tisztaságáról. 

• A talaj legyen szilárd, lapos és vízszintes. 

• Ne felejtse, hogy lassan és biztosan mozogjon a létrán fel és le, a kapaszkodó korlátok használatával. 

A létra összecsukásához nyomja le a fekete kart a 

biztonsági kengyel kioldásához, mielőtt lehajtja. 

  

NAGYON FONTOS 

HASZNÁLAT ELŐTT: 
A felső lépcsőfok alatti 

biztosító kengyelt 

biztosítsa ki.  



 

 

 

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

A létra használatakor alapvető elővigyázatosságokat kell betartani: 

1. Olvassa el az összes utasítást és őrizze meg őket referenciának. 

2. Vizsgálja meg az összes alkatrészt a használat előtt, hogy megbizonyosodjon, hogy 

minden csavar szoros. 

3. A felszíneknek tisztának kell lenniük és nem szabad, hogy csússzanak. 

4. Ne nyúljon tovább, mint a létra engedi, inkább helyezze alkalmasabb helyre a létrát. 

5. Ne haladja meg a maximum terhelési korlátot: 150 kg-ot. 

6. Soha ne dolgozzon oldalasan. 

7. Viseljen lapos- és keménytalpú cipőt. Soha ne dolgozzon magas sarkú cipőben, 

mezítláb vagy papucsban. 

8. Ellenőrizze, hogy ne legyen a munka közben a feje fölött veszélyforrás. 

9. Soha ne tartózkodjon egyszerre egy személynél több a létrán. 

10. Mindig legyen mindkét lába lépcsőfokon. 

11. Mindig óvatosan lépjen fel vagy le. Mindig a létra felé forduljon fel- vagy leszálláskor. 

12. Szigorú felügyelet szükséges, amikor gyermekek vagy gyermekek közelében 

használják. 

13. Ne helyezzen biztosítatlan szerszámokat olyan helyre, ahonnan leeshetnek, vagy ahol 

sérülést okozhatnak. 

14. Amennyiben szerkezeti hibát észlel, ne próbálja meg megjavítani. 

15. Ne használja a Biztonsági létrát az tervezett felhasználáson kívül másra. 

16. A Biztonsági Létra kizárólag OTTHONI HASZNÁLATRA lett tervezve. 

HULLADÉKKEZELÉS 

• Kérjük, tisztelje a környezetet! 

• A csomagolást a helyi újrahasznosítási szabályok betartásával helyezze el. 

• A papír és karton csomagolást a műanyag zacskóktól elválasztva dobja el a megfelelő 

hulladékgyűjtőbe. 

• A terméket az élettartama után a helyi lakossági hulladék újrahasznosító központban 

helyezze el. 

VESZÉLY 

Ezt a terméket kizárólag otthoni használatra tervezték. 

Bizonyosodjon meg, hogy elolvasta az összes használati utasítást a használat előtt. 

Mindig bizonyosodjon meg, hogy a felső lépcsőfok biztosítva van a biztonság zár 

megszorításával. 

Mindig kapaszkodjon a korlátba a ráadás biztonság érdekében. 

TECHNIKAI ADATOK 

EN14183 Teherbírás értékelés-150 kg (330 font) 



 

 

NOTES 

DE. Dieses Produkt entspricht den Europaischen Richtlinien. I EN. This product complies with the European directives. 
FR. Ce produit satisfait aux normes europeennes. I IT. Questo prodotto e conforme alle normative europee. 
NL. Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen. I HU. Ez a termék megfelel az európai irányelveknek. 
CZ. Tento vyrobek odpovida evropskym smernicim. I SK. Tento vyrobok zodpoveda europskym normam. 

RO. Acest produs corespunde directivelor europene. I PL. Niniejszy produkt odpowiada wytycznym europejskim. 
TR. Bu urun Avrupa Ybnetmeliklerine uygundur. I ES. Este producto cumple con las Directivas Europeas. 

Importeur I Importőr I Importateur I Importatore | Importeur I Importdr 

Dovozce I Oodavatel' I Importator I Importer I ithalatci I Importador: 

CH: MediaShop AG 

Industriering 3 I 9491 Ruggelt I Liechtenstein 

EU: MediaShop GmbH 

SchneiderstraBe 1, Top 1 I 2620 Neunkirchen | Austria 

Forgalmazo: Telemarketing International Kft. 

9028GyorI Fehervari ut 75. I Hungary 

TR: MediaShop Dayamkli Tuketim Mallari Pazarlama A.S. I Bayer Cd. Giilbahar Sk. 

Perdemsac Plaza No:17/43 I Kozyatagi I Istanbul I info.tr@mediashop-group.com 

DE I AT | CH: 0800 37636 06 - Kostenlose Servicehotline 

ROW: +423 388 18 00 I CZ: + 420 234 261 900 I SK: + 421 220 990 800 

R0:+ 40318 114000 I HU: + 3696 961 000 

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv S
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