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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1. Перед використанням драбин та стрем'янок 
обов'язково прочитайте цю інструкцію і зверніть 
особливу увагу на способи використання та 
застереження для забезпечення вашої безпеки
2. Установка і використання драбин та стрем'я-
нок повинна проводитися відповідно до 
піктограм, які перебувають на її боковині
3. Стрем'янки і драбини повинні бути використані 
для нетривалих робіт, при використанні необхід-
но робити регулярні перерви на відпочинок
4. А) Не можна підніматися на останні дві  щаблі 
драбини без дуги безпеки.

Б) При використанні приставної драбини 
забороняється вставати на три верхні ступені

В) При використанні двосекційної драбини 
забороняється вставати на дві верхні ступені

Г) При використанні трьохсекційної драбини з 
висунутою секцією у верхній частині заборо-
няється вставати на чотири верхні ступені
5. Забороняється перевищувати допустиме 
навантаження драбини    
6. Не стійте під драбиною
7. Не залишайте на сходах інструменти, матеріа-
ли і сторонні предмети
8. Не допускайте попадання на сходи масла, 
мастила та інших рідин які становлять небезпеку 
ковзання
9. Використовуйте драбини та стрем'янки тільки 
на стійких і рівних поверхнях
10. Не використовуйте стрем'янки в  якості 
приставних драбин
11. Уникайте випадкового руху драбин. Притри-
муйте драбини з напарником
12. Не працюйте в місцях, де драбину можуть 
випадково зрушити відкритими дверима або 
рухомими машинами і механізмами. При 
установці сходів передбачте місця для проходу 
людей або обмежте рух в районі робіт.
13. Піднімайтесь або спускайтесь по драбинi 
тільки обличчям до неї. Хоча б однією рукою 
тримаєтеся за драбину
14. Не переносьте предмети або вантажі, які 
можуть привести до втрати рівноваги і падіння. 
Не користуйтеся електроприладами стоячи на 
сходах (використовуйте підмостки)
15. Не використовуйте драбину в несприятливих 
погодних умовах, наприклад, сильний вітер, 
проливний дощ, сніг, мороз
16. Заборонено пересувати драбину під час 
перебування на ній
17. Заборонено міняти конструкцію драбин
18. Під час роботи корпус тулуба людини повинен 
знаходитися строго посередині між боковинами 
(не допускаючи переваги вправо або вліво), 
запобігаючи небезпеки перекидання; при цьому 
обидві ноги повинні стояти на одному щаблі
19. Забороняється переходити з приставних 
сходів на іншу поверхню без страховки, напри-

клад, прив'язування або використання іншого 
обладнання для безпеки; при цьому сходи 
повиннi мати достатню довжину для запланова-
ної роботи і виступати не менше одного метра 
вище тієї поверхні, на яку піднімаються
20. Забороняється використовувати алюмінієві 
та сталевi драбини для робіт під напругою: ви 
можете опинитися під впливом електричної дуги 
при роботі або під впливом електричного струму. 
Дотримуйтесь безпечну відстань до електричної 
проводки. Не притуляйте драбини до струмо-
провідних поверхонь
21. Забороняється доступ дітей до драбин
22. Забороняється застосування драбин в якості 
моста
23. Під час роботи на драбинах не можна засто-
совувати небезпечні інструменти, які можуть 
завдати шкоди здоров'ю людини або викликати 
руйнування драбин
24. Забороняється переносити драбину, що 
знаходиться у вертикальному положенні
25. При зберіганні і транспортуванні драбина 
повинна бути захищена від механічних пошкод-
жень і забруднення. Перед кожним застосуван-
ням виробу повинен проводитися технічний 
огляд зовнішнього стану драбин на предмет 
відсутності видимих пошкоджень
26. Під час транспортування на даху автомобіля 
надійно розмістить і закріпіть драбину, щоб 
уникнути її падіння
27. Проведіть візуальний огляд драбини і переко-
найтесь, що вона не пошкоджена і її використан-
ня є безпечним
28. Перевірте стан і функціональність всіх 
складових частин драбини при першому і 
подальшим використанням після установки
29. Необхідно регулярно проводити перевірку 
стану драбин
30. Заборонено користуватися пошкодженими 
драбинами
31. Встановлювати драбину необхідно на рівній, 
горизонтальній, неслизькiй, твердой поверхні, 
дотримуючись кут нахилу до стіни 75°
32. Під час установки драбини переконайтеся в 
тому, що верхні закінчення драбини міцно спира-
ються на тверду поверхню таким чином, щоб 
навантаження розподілялося рівномірно. Не 
ставте драбину на коробки, камені, столи або 
незафіксованi поверхні (килими, плівки). Не 
можна спирати драбини на стовп або поверхню, 
меншу за площею, ніж сама драбина. До стін і 
стовпів притуляти драбини можна тільки при 
наявності відповідного приладдя. Не можна 
ставити драбину в рідину, масло або іншу 
речовину, яка може викликати ковзання упорів
33. Для роботи на сходах використовуйте міцне 
нековзне взуття, підошва якого повинна бути 
вільною від масла і бруду



РЕМОНТ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 
1.При використанні драбин необхідно проводити 
профілактичний огляд не менше одного разу на 
місяць. Для цього необхідно перевіряти:

А) Профіль на відсутність деформації, вигинів і 
інших механічних пошкоджень

Б) Ступені на відсутність деформації, вигинів і 
інших механічних пошкоджень                                           

В) Надійність шарнірних механізмів, елементів 
кріплень, додаткових замків безпеки

Г) Цілісність страхувальних ременів і їх 
кріплення до боковин

Д) Наявність і рівень зносу пластмасових 
заглушок і ніжок
2. Ремонт драбин повинен здійснювати тільки 
кваліфікований персонал
3. Для заміни деталей або ремонту зв'яжіться з 
виробником

4. Драбини потрібно зберігати так, щоб уберегти 
їх від механічних пошкоджень, забруднення та 
деформування
5. Драбини зберігайте в сухих, добре провітрюва-
них місцях в горизонтальному положенні
6. Заборонено зберігати драбину в вертикально-
му положенні, якщо вона не закріплена, особливо 
якщо є можливість доступу дітям. Драбина 
повинні зберігається в місцях, де вона не буде 
перешкодою і не створить небезпеку падіння
7. Стрем'янки і драбини можна чистити звичайни-
ми миючими засобами, розведеними водою. При 
усуненні фарби рекомендується застосовувати 
відповідні очисники.

1. Гарантійний термін починається з моменту 
реалізації Товару кінцевому покупцю (споживачу). 
2. Гарантійні зобов'язання обмежується лише 
браком елементів, окремих частин продукції або 
браком в зв'язку з неякісним матеріалом 
3. Гарантія не розповсюджуються на випадки не 
якісності товару або пошкодження, що сталися в 
результаті неналежного зберігання товару, 
неправильного монтажу і збірки товару, непра-
вильної експлуатації товару, пошкодження товару 
після його приймання покупцем, внаслідок 
впливу на товар пожежі, удару блискавкою, 

повені, землетрусу, бурі, шторму, урагану, граду, 
зледеніння, механічного пошкодження, внаслідок 
умисних або необережних дій третіх осіб, 
співробітників покупця, експлуатації товару з 
порушенням інструкції по експлуатації або не за 
призначенням. Гарантія не розповсюджуються на 
частини, які в ході використання виробу схильні 
до природного зносу, а також пошкодження, які є 
наслідком природного зносу в процесі викори-
стання виробу. Гарантія не розповсюджуються на 
вироби, які зазнали технічних змін, доповнень або 
ремонту не з боку виробника

ГАРАНТІЯ
Вся продукція Laddermaster виробляється з високоякісних матеріалів, у відповідності з усіма передба-
ченими для цього нормами, положеннями та використанням сучасних технологій. Компанія 
Laddermaster гарантує довговічність і цілісність драбин та стрем'янок при дотриманні умов експлуатації 
і регулярному дбайливого догляду за виробами

Гарантійний термін на всю продукцію Laddermaster становить 12 місяців
Термін експлуатації всій продукції Laddermaster становить 5-7 рокiв

УТИЛІЗАЦІЯ
Вся продукція Laddermaster виготовлена з безпечних матеріалів і підлягає утилізації зі звичайними 
побутовими відходами. Драбини можливо демонтувати і розсортувати на окремі матеріали (алюміній, 
залізо, пластмаси).

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ:



розблокований заблокований

1 2

ІНСТРУКЦІЯ

Інструкція з використання телескопічної драбини

УВАГА: Уважно прочитайте усю інструкцію перед використанням вашої телескопічної драбини.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
1. Після розпакування та перед використанням перевірити стан і роботу усіх частин та деталей.
2. Не використовувати пошкоджену драбину.
3. Видаліть всі забруднення з поверхні драбини (наприклад: волога, фарба, бруд, масло або сніг).

УСТАНОВКА ТА МОНТАЖ ДРАБИНИ

1. Встановлювати драбину до вертикальної 
поверхні під кутом не більше 75 градусів.
2. Драбина повинна бути встановлена на рівній 
нерухомій поверхні без випуклостей.
3. Приставні драбини необхідно встановлювати 
на стійку поверхню, зафіксувати або прив'язати 
до початку використання.
4. При установці драбини необхідно брати до 
уваги ризик зіткнення з перехожими, транспорт-
ними засобами, дверима.

5. Двері та вікна в зоні установки драбини 
необхідно зафіксувати.
6. Необхідно визначити електричні ризики в 
робочій зоні, такі як електричні лінії або пристрої, 
що проходять над головою.
7. Драбина не повинна встановлюватися на 
сходинки або похилу поверхню.
8. Не допускається установка драбини на слизькі 
поверхні (наприклад: лід, забруднені поверхні, 
без додаткового очищення)

ВИКОРИСТАННЯ
1. Не перевищуйте максимальне загальне наван-
таження.
2. Не допускається звисання з драбини. Обидві 
ноги повинні знаходитися на одній сходинці 
протягом усього робочого процесу.
3. Не допускається стояти на трьох верхніх 
сходинках приставної драбини.
4. Драбину слід використовувати тільки для 
нескладних короткочасних робіт.
5. Не використовуйте драбину зовні при неспри-
ятливих погодних умовах, таких як сильний вітер.
6. Піднімайтеся і спускайтеся обличчям до 
драбини, міцно тримаючись за драбину.
7. Не використовуйте драбину в якості моста.
8. Піднімайтеся по драбині у відповідному взутті.
9. Уникайте надмірних бічних навантажень, 
наприклад, свердління цегли та бетону.

ВІДКРИТТЯ ДРАБИНИ

Автоматичне блокування: кожна сходинка вашої 
драбини має 
2 блокуючих штифта, які автоматично вставля-
ються в пази на стійках на місці при висуванні 
драбини.

Стан блокування двох чорних кнопок збоку 
кожної сходинки відображається:
- Розблоковане положення (схема 1): між кнопка-
ми та лонжероном є зазор
- Заблоковане положення (схема 2): кнопки 
розташовані прямо на нозі



СКЛАДАННЯ ДРАБИНИ:

1. Встановіть драбину на тверду і рівну поверхню. 2. Починайте з найнижчої сходинки. Необхідно 
розблокувати обидві кнопки. (схема 1).

ВИКОРИСТАННЯ ПОВНІСТЮ РОЗКЛАДЕНОЇ 
ДРАБИНИ:

1. Встановіть драбину на тверду та рівну поверх-
ню, перемістіть одну ногу на найнижчу сходинку.
2. Витягніть верхню сходинку та перевірте, чи не 
заблоковані кнопки (схема 2). Повторюйте 
процес з кожною наступною нижньою сходин-
кою, поки руки повністю не витягнуться.

Увага: завжди перевіряйте, щоб усі кнопки знахо-
дилися в положенні «заблоковано», перш ніж 
підніматися по драбині.

ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТКОВО РОЗКЛАДЕНОЇ 
ДРАБИНИ:

1. Встановіть драбину на тверду і рівну поверхню, 
перемістіть одну ногу на найнижчу сходинку.
2. Витягніть нижню сходинку і перевірте, чи не 
заблоковані кнопки (схема 2). Повторіть процес з 
кожною з наступних вищих сходинок, поки руки 
повністю не витягнуться.

Увага: завжди перевіряйте, щоб усі кнопки були в 
точному положенні «заблоковані», перш ніж 
підніматися по сходах.



1x

4x

Max
560 mm

Max 1

1m

Максимальне допустиме 
навантаження

Максимальне допустиме 
навантаження

Максимальне наванта- 
ження в положенні 
помосту

Максимальне допустиме 
навантаження

Перед експлуатацією 
перевірити повне 
розкриття боковин

Максимально 1 людина

Мінімум 1 метр від 
верхнього краю

Правильне положення 
приставних сходів

Максимальна висота 
підставки для однієї зі 
сторін помосту

Не вставати на верхні 
ступені

Не порушувати рівновагу 
при роботі і використанні

Неприпустимо тягнутися 
за межі драбини

Не використовуйте на 
нестійкій поверхні

Не використовуйте на 
нестійкій поверхні

Неприпустимо встано- 
влювати сходи-поміст на 
поверхні під кутом

Не використовуйте у 
дверей і рухомих 
предметів

Заборонено бічній сход  
зі сходів

Неприпустимо підніма- 
тися на останню 
сходинку сходів

Не застосовувати 
препарат на слизькій 
поверхні

Не використовуйте на 
нестійкій поверхні

Кут установки повинен 
становити 65-70о

Не порушувати рівновагу 
при роботі і використанні

Не підкладати щось під 
сходи для її вирівнюван-
ня

Не застосовувати 
препарат на нерівній 
поверхні

Не спирати на круглі і 
невідповідні предмети

У такому положенні не 
підніматися на верхню 
частину сходів

Не вставати на верхні 
ступені

Не можна встановлювати 
драбину на додаткові 
поверхні, що збільшують 
висоту

Максимальна робоча 
висота

Не ставити біля 
електричних проводів

Max
150 kg

Max
1000 mm

Max
120 kg

Max
150 kg

Max
125 kg


