EN 131-3:2007
Информация за потребителя
Преди употреба на стълбата
a) В добро здравословно състояние ли сте, за да използвате стълбата? Определени здравословни
особености, прием на медикаменти, алкохол или злоупотреба с наркотични вещества могат да доведат до
застрашаване на сигурността при използването на стълбата;
б) При транспортиране на стълби върху багажници за автомобили или в товарни превозни средства се
уверете, че те са укрепени/поставени по подходящ начин, за да се избегнат щети;
в) Проверете стълбата след доставката и преди първата употреба, за да установите състоянието и
функционалността на всички части;
г) Извършвайте оглед на стълбата за повреди и се уверявайте във възможността й за безопасна
експлоатация в началото на всеки работен ден, в който стълбата трябва да бъде използвана;
д) За професионални потребители е необходима редовна проверка;
е) Уверете се, че стълбата е подходяща за съответната дейност;
ж) Не използвайте повредени стълби;
з) Отстранявайте всички замърсявания от стълбата, напр. мокра боя, мръсотия, масло или сняг;
и) Преди употреба на стълбата направете оценка на риска, като вземете под внимание нормативните
уредби в страната.

Позициониране и монтаж на стълбата
а) Стълбата трябва да бъде поставена по правилен начин, напр. правилен монтажен ъгъл — за стълби,
които се подпират (ъгъл на наклона 1:4), хоризонтално позициониране на напречниците и стъпалата и
пълно отваряне — за стълби, които се отварят;
б) Заключващите механизми, ако има такива, трябва да бъдат напълно осигурени преди употреба;
в) Стълбата трябва да стои на равна, хоризонтална и неподвижна повърхност;
г) Стълби, които се подпират, трябва да се опират на равна, твърда повърхност и да се осигуряват преди
употреба, напр. чрез закрепване или използване на подходящо съоръжение за осигуряване на
стабилността;
д) Стълбата не трябва да се поставя в ново положение, като се мести отгоре;
е) Когато стълбата бъде поставена, трябва да се внимава за риска от удар, напр. от пешеходец, превозни
средства или врати. По възможност заключвайте вратите (ако не са аварийни изходи) и прозорците в
зоната на работа;
ж) Установете всички рискове в зоната на работа, предизвикани от електрически съоръжения, напр.
въздушни линии за високо напрежение или други свободни електрически съоръжения;
з) Стълбата трябва да бъда поставена на краката й, а не върху напречниците или стъпалата;
и) Стълбите не трябва да се поставят върху хлъзгави повърхности (напр. лед, полирани повърхности или
значително замърсени твърди повърхности), освен ако не се предотврати посредством допълнителни
мерки изплъзването им или замърсените места са достатъчно чисти.

Употреба на стълбата
а) Не превишавайте максималното полезно натоварване на съответния вид стълба;
б) Не подпирайте прекалено далеч; токата на колана на потребителя (центърът) трябва да се намира
между краката на стълбата и потребителят да е стъпил с двата крака на едно и също стъпало/напречник;
в) Не се качвайте на големи височини от стълбите, които се подпират, без допълнително осигуряване,
напр. закрепване или използване на подходящи съоръжения за гарантиране на стабилността;
г) Не използвайте стълбите, които се подпират, за качване на по-висока равнина;
д) Не използвайте като опорна повърхнина трите най-горни стъпала/напречника на стълбите, които се
подпират;
е) Не използвайте като опорна повърхнина двете най-горни стъпала/напречника на стълбите, които се
отварят, без платформа и фиксиращо устройство за ръка/коляно;
ж) Не използвайте като опорна повърхнина четирите най-горни стъпала/напречника на стълбите, които се
отварят, с поставена отгоре изтегляща се стълба;
з) Стълбите трябва да се използват само за леки работи за кратко време;
и) При неотложни работи под напрежение не използвайте проводящи стълби;
к) Не използвайте стълбите на открито при неблагоприятни атмосферни условия, напр. силен вятър;
л) Вземете предпазни мерки, за да не играят деца на стълбата;
м) По възможност заключвайте вратите (ако не са аварийни изходи) и прозорците в зоната на работа;
н) Качвайте се и слизайте с лице към стълбата;
о) Дръжте се здраво при качване и слизане от стълбата;
п) Не използвайте стълбата като мост;
р) При качване по стълбата носете подходящи обувки;
с) Избягвайте прекомерни странични натоварвания, напр. при пробиване на зидове или бетон;
т) Не стойте прекалено дълго без редовни прекъсвания на стълбата (умората представлява опасност);
у) Стълбите, които се подпират, трябва да бъдат изтеглени поне 1 m над точката на опиране, когато се
използват за достъп до по-голяма височина;
ф) Предметите, които се транспортират по време на качването по стълбата, не трябва да са тежки и
трябва да са лесни за използване;
х) Избягвайте работите, които предизвикват странично натоварване на стълбата, напр. пробиване
отстрани на твърди материали (напр. зидове или бетон);
ц) При работа върху стълба се дръжте здраво с едната ръка, а ако това не е възможно, вземете
допълнителни предпазни мерки.

Ремонт, обслужване и складиране
Ремонтите и работите по обслужването на стълбата трябва да се извършват от компетентни лица и
според предписанията на производителя.
Стълбите трябва да се складират според предписанията на производителя.

