
Proizvajalec: KRAUSE-Werk, D-36304, Alsfeld, Nemčija 
 

1. Poškodovane lestve je potrebno takoj umakniti iz uporabe. 

2. Lestve se ne smejo uporabljati na neravnih tleh. 

3. Ni garancije za nepravilno uporabo. 

4. Uporabljajte le originalne dodatke dobavitelja Krause-Werk. 

 

NAVODILO ZA UPORABO  

 
Pred uporabo: 

a) Ko stopate na lestev bodite v dobri kondiciji (alkoholiziranost ali uporaba pod vplivom drog je prepovedana). 

Določene zdravstvene okoliščine (jemanje zdravil, uživanje alkohola ali drog) lahko ob uporabi lestve privedejo do 

ogrožanja varnosti. 

b) Pri transportu pazite, da bo/je lestev nepoškodovana. Pri transportu lestve na strešnem nosilcu ali tovrnjaku 

morate lestev na primeren način namestiti, da se ne poškoduje. 

c) Pred prvo uporabo preverite, da je lestev in njeni deli nepoškodovani. 

d) Pred pričetkom uporabe vsakega delovnega dne, ko boste lestev uporabljali, preglejte ali je lestev poškodovana in 

če je zagotovljena varna uporaba. 

e) Poklicni uporabniki morajo izvajati redne preglede. 

f) Prepričajte se, da je lestev primerna za uporabo v konkretni situaciji. 

g) Ne uporabljajte poškodovane lestve. 

h) Z lestve odstranite vse nečistoče, npr. mokro barvo, umazanijo, olje ali sneg. 

i) Preden pri delu uporabite lestev, se mora opraviti ocena tveganja ob upoštevanju zadevnih pravnih predpisov v 

državi uporabe. 

O položaju in postavitvi lestve: 

a) Lestev mora biti postavljena v pravilnem položaju. Pri prislonskih lestvah je potrebno zagotoviti, da je le ta 

postavljena v razmerju 1:4. Pri stoječih lestvah je potrebno zagotoviti, da so vse varnostne naprave vključene.  

b) Če so vgrajene naprave za zaklepanje položaja lestve, morajo biti le-te v zaklenjenem položaju pred uporabo. 

c) Lestev mora biti postavljena na ravni in nepremični osnovi. 

d) Prislonska lestev ne sme biti prislonjena na krhko površino in mora biti zavarovana pred uporabo (vezana z vrvjo ali 

varovana s stabilizatorjem na osnovni površini). 

e) Lestev se nikoli ne sme prestavljati z vrha. 

f) Ko prestavljate lestev se zavedajte nevarnosti, ki lahko pomenijo porušitev lestve (npr. pešcev, avtomobilov in vrat). 

Vrata morajo biti zaklenjena (vendar ne požarna vrata). Enako velja tudi za okna, če se le-ta nahajajo v delovnem 

območju in situacija to dopušča. 

g) Preverite vse nevarnosti, ki lahko povzročijo električni uporabniki v delovnem območju, kot so nadzemni vodniki ali 

izpostavljeni električni aparati. 

h) Lestev mora biti postavljena na svojih nogah, ne sme sloneti na prečkah ali stopnicah. 

i) Lestev ne sme biti postavljena na spolzki površini, kot je led, polirane površine ali močno zamazane površine, razen, 

če so bile za to predvidene posebne varnostne mere, ki zagotavljajo uporabo lestve na takšnih površinah. 

Uporaba lestve: 

a) Pazite, da ne boste prekoračili maksimalno nosilnost lestve. 

b) Ne nagibajte se preveč na stran ali naprej, pasna zaponka uporabnika mora biti vselej med stranicami lestve, z 

obema nogama mora stati na isti stopnici / klinu. 

c) Na velikih višinah z lestve nikoli ne sestopite brez dodatnega zavarovanja. 

d) Dvokrakih lestev ne uporabljajte za vzpenjanje na druge nivoje. 

e) Nikoli ne stojte na zgornjih treh stopnicah / klinih prislonske lestve. 

f) Brez ploščadi in držala za roke / kolena nikoli ne stojte na zgornjih dveh stopnicah / klinih dvokrake lestve. 

g) Nikoli ne stojte na zgornjih štirih stopnicah / klinih dvokrake lestve z nataknjeno raztegljivo lestvijo. 

h) Lestve uporabljajte samo za lažja in kratkotrajna dela. 

i) Za neizogibna dela pod napetostjo uporabljajte neprevodne lestve. 

j) Ob neugodnih vremenskih razmerah (močan veter) lestve ne uporabljajte na prostem. 

k) Poskrbite, da se na lestvi ne bodo igrali otroci. Če je možno, zapahnite vrata (vendar ne zasilne izhode) in okna v 

delovnem območju. 

l) Po lestvi se vedno vzpenjajte in spuščajte z obrazom obrnjenim proti lestvi. 

m) Pri vzpenjanju in spuščanju se trdno držite lestve. 

n) Lestve ne uporabljajte kot most. 

o) Pri vzpenjanju po lestvi nosite primerno obutev. 

p) Preprečite prekomerno stransko obremenitev (npr. pri vrtanju v zidove in beton). 

q) Na lestvi se brez rednih prekinitev ne zadržujte predolgo (nevarnost zaradi utrujenosti). 

r) Prislonske lestve, s katerimi dostopate do velikih višin, morate raztegniti tako, da segajo vsaj 1 m čez mesto 

prislona. 

s) Po lestvi prenašajte le lahke predmete, ki so preprosti za rokovanje. 

t) Izogibajte se delom, zaradi katerih na dvokrakih lestvah prihaja do stranskih obremenitev (npr. stransko vrtanje 

skozi trdna gradiva – zidove, beton). 

u) Pri delu se z eno roko obvezno držite lestve, če ni možno, pa poskrbite za dodatne varnostne ukrepe. 



v) Lestve ne smete postavljati na spolzke površine (led, zelo umazane trdne površine), razen, če z dodatnimi ukrepi 

preprečite morebitno drsenje lestve oz. poskrbite za zadostno čistost umazanih mest. 

 
     Transport in skladiščenje lestev in stopnic 
 

               Lestve in stopnice je treba prevažati tako, da niso ogrožene nobene osebe. 

                 Težke ali nepriročne lestve, kot so npr. drsne lestve, mora zaradi ergonomičnih razlogov prenašati več kot ena 

oseba. Če je možno, naj          

                 se  uporabljajo pripomočki za transport, kot so npr. transportna kolesa. 

                 Pri transportu lestev in stopnic na vozilih je treba paziti, da se ne poškodujejo. 

                 Lestve in stopnice je treba skladiščiti zaščitene pred škodljivimi vplivi. 

                 Do poškodb lahko pride odvisno od materiala, npr. zaradi vremenskih vplivov, vplivov vlage in temperature, vplivov 

kisline in lužin. 
 

 
 
1. Preberite navodila.  
2. Maksimalna obremenitev.  
3. Maksimalno število uporabnikov.  
4. Pred uporabo lestev pteglejte.  
5. Preverite noge lestve.  
6. Pravilen kot postavitve.  
7. Lestev mora segati vsaj 1m čez mesto prislona.  
8. Zavarujte spodnji/zgornji konec lestve  
9. Pred uporabo pazite, da bo dvokraka lestev odprta.  
10. 11. 12. Pred uporabo pazite da se kraki lestve pravilno zaskočijo.  
 
13. 14. 15. Postavitvena tla morajo biti trdna.  
16. 17. Po lestvi se vzpenjajte ali spuščajte z obrazom obrnjenim proti lestvi.  
18. 19. Na vsakem pohodnem kraku se lahko nahaja le ena oseba.  
20. 21. Stransko sestopanje z lestve je prepovedano.  
22. Tla ne smejo biti umazana.  
23. Prislonske lestve: nikoli ne stojte na zgornjih treh stopnicah  
24. Dvodelna lestev: nikoli ne stojte na zgornjih dveh stopnicah - brez ograje  
25. Tridelna prosto stoječa lestev: nikoli ne stojte na zgornjih štirih stopnicah.  
26. Z lestve se ne nagibajte preveč na stran.  
27. Po lestvi ne nosite velikih in težkih predmetov.  
28. Zloženo zglobno lestev ne uporabljajte kot prislonsko lestev.  
29. Maksimalna obremenitev za tip 32.  
30. Pazite na pravilen prislon zgornjega konca lestve.  
31. Med prenašanjem lestve pazite na nevarnost električnih vodov.  
32. Lestve ne uporabljajte kot most. 


