Návod k použití žebříku Avenberg
typové označení: QH-A9, QH-A11, QH-D9+11

Fotografie použité v manuálu jsou pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s
výrobkem.

Vážený zákazníku.
Gratulujeme Vám k zakoupení našeho špičkového skládacího žebříku značky Avenberg. Jeho
unikátní konstrukce byla vydesignována primárně pro německý trh a nyní je dodáván také do
České a Slovenské republiky.
Vámi zakoupený špičkový model původně vyvinutý pro profesionály se vyznačuje dostatečně
tuhou konstrukcí, použitím lehkých hliníkových materiálů snižuje celkovou hmotnost a zároveň
unikátní konstrukce zabezpečuje složení žebříku do minimální možné úložné velikosti. Tyto
vlastnosti předurčují tento žebřík nejenom pro profesionální použití, ale najdou velice snadno
použití v dílně, domácnosti či na zahradě, kde uživatelé oceňují všechny jeho špičkové užitné
vlastnosti. Speciálně možnost uložení žebříku ve složeném stavu ocení všichni, co ve své dílně
či domácnosti bojují s nedostatkem prostoru, či se potřebují s žebříkem přesouvat na vzdálená
místa a musí řešit problémy s dopravou žebříku v autech či jiných dopravních prostředcích.
Všechny konstrukční prvky, stupnice, pojistné zámky jsou provedeny dle ergonomických zásad
a podporují a jejich snadné a intuitivní používání. Věříme, že všechny tyto vlastnosti Vám zpříjemní použití a práci s tímto špičkovým výrobkem.

Použití žebříku do používání bylo schváleno renomovanou mezinárodní zkušebnou SGS - dle
EN 131, part1, part 2.
Pro bezpečné používání žebříku doporučujeme prostudování Návodu k použití, který následuje
na dalších stránkách.
Děkujeme za nákup skládacího žebříku značky Avenberg a věříme, že budete s jeho kvalitou
plně spokojeni.
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VAROVÁNÍ! ABYSTE ZABRÁNILI RIZIKU VÁŽNÝCH PORANĚNÍ NEBO SMRTI,
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE A DODRŽUJTE
PŘÍKAZY VŠECH VAROVNÝCH ŠTÍTKŮ A UPOZORNĚNÍ NA VÝROBKU PŘED POUŽITÍM. TUTO PŘÍRUČKU SI ZALOŽTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE!
• NEBEZPEČÍ! KOVOVÉ ČÁSTI VEDOU ELEKTRICKÝ PROUD!
Zabraňte kontaktu jakýchkoliv částí žebříku s elektrickou kabeláží,
příp. elektroinstalací.

• Žebřík nepoužívejte v opačné poloze, než jak je stanoveno
výrobcem. Při vysouvání příček postupujte dle instrukcí výrobce.
• Žebřík nesmí být používán, pokud je zavěšen za vrchní příčku.
• Žebřík vždy přepravujte ve složené/zasunuté poloze.

• Maximální zatížení pro tento žebřík je 150 kg. Hmotnost uživatele žebříku společně s nářadím nesmí přesahovat 150 kg.

• Zamezte zbytečným nárazům nebo hrubému zacházení se
žebříkem.

• Vždy se ujistěte, že je pojistný mechanismus jednotlivých vysunutých příček v poloze zamčeno před tím, než na žebřík
vstoupíte. Všechny části žebříku musí být zajištěny pojistným
mechanismem zámků, pokud je žebřík vysunutý do maximální
délky.

• Vyhněte se používání žebříku pod vodou, např. použití ve studnách, neboť toto může vést ke korozi a následnému zadrhávání a
nesprávné funkci teleskopické konstrukce.

• Mezery mezi jednotlivými příčkami by měli být shodné.
• Nepoužívejte jakékoli příchytky, držáky a další příslušenství
určené pro zavěšení na žebříky, které není výslovně doporučeno
výrobcem tohoto žebříku.
• Zkontrolujte všechny části žebříku před každým použitím.
Žebřík nepoužívejte, pokud zjistíte, že některá z částí je poškozená
nebo chybí.
• Nepokoušejte se technicky upravovat tento žebřík. Jakýkoli
zásah do konstrukce může způsobit vážná poranění. V takovém
případě záruka zaniká.
• Nikdy se nepokoušejte poškozený žebřík opravovat. Opravu
svěřte kvalifikovanému opraváři.
• Žebřík v žádném případě dále nepoužívejte, pokud byl vystaven
nadměrné teplotě (např. byl postaven v blízkosti krbu) nebo byl
vystaven korozivním látkám (jako jsou kyseliny nebo louhy).

• Tahání nebo naopak tlačení jakéhokoli břemene ze žebříku
nebo lešení může způsobit převrácení žebříku a následný pád.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud potřebujete manipulovat s jiným
předmětem mimo Váš dosah z konstrukce žebříku.
• Nikdy se nepokoušejte skákat, chodit nebo se jakkoli
pohybovat pokud jste právě na žebříku. Pokud žebřík potřebujete
přemístit, nejprve z něj sestupte.
• Abyste předešli ztrátě rovnováhy nebo přepadnutí žebříku, nikdy se nenatahujte za vzdálenějšími předměty. Vždy zachovávejte
rovnováhu a držení těla ve vzpřímené poloze mezi postranními
rámy žebříku.
• Nikdy nevstupujte/nedovolte nikomu vstoupit pod opřený
žebřík, pokud jej používá druhá osoba.
• Tento žebřík neslouží jako hračka a není určen pro děti, proto
jej nenechávejte bez dozoru.
• Na žebřík nevstupujte, pokud manipulujete s pojistným mechanismem zamykání příček.

• Při použití žebříku se vždy pevně držte. Po žebříku postupujte
tváří směrem k žebříku.

• Nikdy nevystupujte po žebříku do výšky kratší, než 1 m vrchní
příčky. Hrozí nebezpečí ztráty rovnováhy.

• Žebřík používejte pouze na rovném, suchém a stabilním
povrchu, který není kluzký. Vždy se přesvědčte, že jsou obě
gumové patky pevně ukotvené na podlaze/povrchu před tím, než
na žebřík vstoupíte.

• Vždy používejte vhodnou obuv s pevnou podrážkou. Volný
oděv není vhodný, neboť hrozí nebezpečí zachycení části oděvu
do konstrukce.

• Dbejte zvýšené opatrnosti při nepříznivých povětrnostních
podmínkách, dešti nebo námraze, příp. pokud žebřík používáte na
podlahových krytinách, např. koberci nebo PVC. Podlahové krytiny
mohou narušit stabilitu a přilnavost gumových patek.

• Pokud je to možné, doporučujeme, aby při používání žebříku
asistovala druhá osoba, která jistí ukotvení patek vlastní vahou.

• Dbejte opatrnosti při nastupování a sestupování z žebříku.
• Nikdy žebřík nepoužívejte, pokud jste pod vlivem alkoholu
nebo jiných návykových látek. Uživatel žebříku by měl být v dobré
fyzické kondici.
• Nikdy žebřík neumisťujte před dveře, které se mohou otevřít.
• Nikdy žebřík nepoužívejte jako podpěru či zábranu.
• Nikdy nepoužívejte žebříkové háky/příchytky. Nejsou určeny pro
tento žebřík.
• Nepoužívejte žebřík v horizontální poloze, jako např. přepážku
mezi dvěma body.

• Žebřík uchovávejte v suchém a čistém stavu bez nečistot.

• Vždy dodržujte přibližný sklon žebříku opřeného o
stěnu na cca 75° (viz obr. níže).

POJISTNÝ MECHANISMUS ZÁMKŮ
DŮLEŽITÉ! Seznamte se s fungováním jednotlivých částí žebříku před tím, než jej začnete
používat!
• Každá příčka žebříku je opatřena párem pojistek zamykacího
mechanismu. Tento mechanismus se skládá z ocelových kolíků,
které jsou zajištěny pružinou a automaticky se zasouvají do proti-otvorů, které jsou umístěny v bočních konstrukcích žebříku.
• Každý mechanismus je ovládán páčkou na vnější straně příčky,
viz obr. 1.
• Ovládací páčky pojistek mají dvě funkce. Ukazují, zda je
mechanismus v poloze zamčeno/odemčeno a ovládají ocelové
kolíky pojistek při teleskopické funkci žebříku.
• Páčka, která je blíže k postrannímu rámu žebříku, je v poloze
zamčeno. Páčka, která je dále od postranního rámu,
je v poloze odemčeno, viz obr. 2.
• UPOZORNĚNÍ! Funkčnost pojistného mechanismu je
doprovázena „cvaknutím“, zapadnutím kolíku do otvoru. Přesto je
vždy nutné zkontrolovat, zda je páčka v poloze zamčeno.
VYSUNUTÍ ŽEBŘÍKU DO MAXIMÁLNÍ VÝŠKY
1) Položte jednu nohu na spodní příčku, uchopte vrchní příčku
(viz obr. 3) a zatáhněte směrem vzhůru, čímž vysunete jednu část,
kterou následně zajistěte.
2) Dále opakujte stejný postup při vysunutí další části, dokud
žebřík není vysunutý do maximální délky.
• Ujistěte se, že je každá část kompletně vysunutá a zajištěná
pojistkou zamykacího mechanismu.
VYSUNUTÍ ŽEBŘÍKU DO STŘEDNÍ VÝŠKY
1) Žebřík je možné používat i při částečném vysunutí jeho částí.
Toho dosáhnete tak, že zajistíte spodní příčku jednou nohou a
tahem vysunete např. třetí příčku zdola směrem nahoru a zajistíte
ji pojistkou.
2) Dále postupujte vysunutím dalších částí/příček jednu po druhé
od shora dolů dokud nedosáhnete požadované délky.
• Ujistěte se, že je každá část kompletně vysunutá a zajištěná
pojistkou zamykacího mechanismu.
PO VYSUNUTÍ ŽEBŘÍKU DO POŽADOVANÉ
DÉLKY
1) Jakmile jste žebřík vysunuli do požadované délky, opřete jej
o podpěrnou stěnu pod úhlem cca 75°, přičemž musí být OBĚ
GUMOVÉ patky pevně ukotveny k základně (podlaze, jinému
povrchu).
2) DŮLEŽITÉ! Vizuálně zkontrolujte, že jsou všechny vysunuté
příčky zajištěny pojistkou zamykacího mechanismu.
3) Opatrně postupujte po žebříku směrem vzhůru a začněte
pracovat. UPOZORNĚNÍ! Nikdy nevstupujte a nezdržujte se
nad třetí příčkou od shora – nebezpečí převrácení a pádu.

Vysouvání/zasouvání žebříku
• Poté, co jste skončili s používáním žebříku jej následně, zasuňte do skladných rozměrů:
1) Opřete žebřík o stěnu.
2) Uchopte žebřík tak, jak je znázorněno na obrázku s nataženými pažemi. Uchopte žebřík za postranní tyče tak, aby Vaše
palce svíraly pojistné páčky. UPOZORNĚNÍ! Při nesprávném zacházení může dojít k přiskřípnutí
prstů! Nikdy s žebříkem nemanipulujte, pokud máte ruce/prsty na/nebo mezi stupínky
žebříku! (viz obr. 4). Nyní stiskněte obě páčky směrem doprostřed, abyste uvolnili pojistku zamykacího mechanismu, následuje zasunutí částí do sebe. Tento postup opakujte při zasouvání ostatních částí.
3) Pokud máte celý žebřík zasunutý, zajistěte příčky pojistným popruhem (viz obr. 5). Poté žebřík vložte do obalu. Skladujte
na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

Záruční list
Vyplní prodejce
název výrobku: skládací žebřík
Typ výrobku.................................................................
Výrobní číslo.................................................................
záruční doba...........................24.................................

razítko prodávajícího

Výše uvedený výrobek byl bez závad předán kupujícímu včetně příslušné obchodně-technické dokumentace a příslušenství.
Kupující byl řádně poučen o zásadách správné obsluhy a technické údržby výrobku.
Jméno kupujícího .................................................Adresa kupujícího ...................................
Podpis prodejce ...................................................Datum prodeje .......................................

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Předmět záruky:
Záruka se stahuje na základní výrobek dodávaný včetně příslušenství.
záruční doba:
Záruční doba na výrobek je 24 měsíců od data prodeje kupujícímu. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy uživatel po
skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
Prodávající je povinen vydat kupujícím potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li výměně
výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového výrobky.
Rozsah záruky a odpovědnosti dovozce:
Dovozce nese odpovědnost za to, že výrobek bude mít po celou záruční dobu vlastnosti obvyklé pro dotyčný druh výrobku a uvedené parametry.
Dovozce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než kde kterým byl určen.
zánik záruky:
záruční nárok zaniká jestliže:
a) výrobek nebyl používání a udržován podle návodu k použití nebo byl poškozen jakýmkoli neodborným zásahem uživatele,
b) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům než ke kterým byl určen,
c) nelze předložit záruční list výrobku,
d) došlo k úmyslnému přepisování údajů uvedeným výrobcem, prodejcem nebo servisní organizací v původní dokumentací výrobku,
e) byl některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí,
f) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby,
g) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí,
h) byla provedena změna výrobku bez souhlasu výrobce,
i) vady byly způsobené neodborným skladováním výrobku,
j) vady vznikli přirozeným a běžným provozním opotřebováním výrobku,
k) výrobek byl spojen nebo provozován se zařízením, které nebylo odsouhlaseno dovozcem,
Uplatnění reklamace
reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího. Při reklamaci je kupující povinen předložit řádné vyplněný záruční list nebo nákupní doklad. Záruční
opravy provádí prodávající nebo jím pověřené opravny.
Právo:
Ostatní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 47/1992 sb., případně obchodního
zákoníku č. 513/1991 sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
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