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Käyttöohjeet FI

1. Ennen tikkaiden käyttöä 
а)  Oletko terveydellisesti kykenevä käyttämään tikkaita? Tietynlaiset terveydentilat, lääkitykset ja alkoholin tai huumeiden käyttö voivat 

johtaa tikkaita käytettäessä turvallisuusriskeihin.
b)  Jos tikkaita kuljetetaan kattotelineillä tai kuorma-autossa vaurioiden välttämiseksi, on varmistettava, että tikkaat on kiinnitetty asian-

mukaisella tavalla.
c)  Tikkaat on tarkistettava ennen ensimmäistä käyttöä kaikkien osien toimivuuden varmistamiseksi.
d)  Jokaisen työpäivän alussa tikkaat on tarkistettava näkyvien vaurioiden ja turvallisen käytön varalta.
e)  Ammattikäytössä järjestelmällinen tikkaiden tarkastus on pakollista.
f)  Työpaikan soveltuvuus tikkaiden käyttöön on tarkistettava.
g)  Viallisia tikkaita ei tule käyttää.
h)  Tikkaista tulee puhdistaa kaikki epäpuhtaudet esim. märkä maali, lika, öljy tai lumi.
i)  Ennen tikkaiden käyttöä tulee tehdä työpaikan riskianalyysi maakohtaisten lakien mukaisesti. 

2. Tikkaiden kokoaminen ja pystyttäminen 
а)  Tikkaat on pystytettävä oikeassa asennossa. Esim. nojatikkaiden kiinnityksen oikea kulma (noin 1:4), on myös tarkistettava, että poik-

kipuut ja askelmat ovat vaakatasossa ja että irtoportaat ovat täysin aukaistu.
b)  Jos tikkaissa on lukituksia, tulee nämä lukitukset varmistaa ennen tikkaiden käyttöä.
c)  Tikkaat on pystytettävä tasaiselle, liikkumattomalle ja vaakatasolle pinnalle.
d)  Nojatikkaat on asetettava tasaista, vakaata pintaa vasten, ja varmistettava ennen käyttöä esim. kiinnityksen avulla tai käyttämällä kiin-

nitykseen tai tikkaiden vakauden varmistamiseen sopivia varusteita.
e)  Tikkaiden asentoa ei tule ikinä vaihtaa ylhäältä päin.
f)  Tikkaita asetettaessa on otettava törmäyksen riski huomioon esim. jalankulkijoiden, ajoneuvojen tai ovien kanssa. Ovet (lukuun otta-

matta hätäuloskäyntejä) ja ikkunat lähellä tikkaita on mahdollisuuksien mukaan lukittava.
g)  Kaikki elektronisten laitteiden aiheuttamat mahdolliset riskit kuten korkeajännitys,  

siirtolinjat tai muut näkyvillä olevat elektroniset välineet on tarkistettava.
h)  Tikkaat tulee pystyttää sen kannattimille, ei sen poikkipuille tai askelmille.
i)  Tikkaita ei saa pystyttää liukkaille pinnoille kuten jäälle, kiiltäville pinnoille tai selkeästi likaisille pinnoille, ellei lisävarusteiden avulla 

voida varmistaa, etteivät tikkaat luista paikaltaan tai likaiset pinnat voida puhdistaa ennen tikkaiden pystyttämistä.

3. Tikkaiden käyttö
а)  Tikkaiden suurinta mahdollista kantavuutta ei tule ylittää.
b)  Tikkailla ollessa ei tule nojata liikaa eteenpäin; tikkaiden käyttäjien on käytettävä turvavyötä palkkien välissä ja seisottava askelmalla 

molemmin jaloin.
c)  Nojatikkaiden käyttäjien ei tule kiivetä kovin korkealle, ilman tikkaiden kiinnitystä tai niiden vakauden varmistamista.
d)  A-tikkaita ei tule käyttää kiipeämiseen toiselle tasolle.
e)  Nojatikkaiden kolmella ylimmäisellä askelmalla ei tule seistä.
f)  A-tikkaiden ylimmäistä kahta askelmaa ei tule käyttää seisomiseen ilman käsille tai polville tarkoitettua kiinnitintä.
g)   A-tikkaiden/vahvistettujen teleskooppitikkaiden ylimmäistä neljää askelmaa ei tule käyttää seisomiseen.
h)  Tikkaita tulee käyttää vain helppoihin ja lyhytkestoisiin työtehtäviin.
i)  Jos sähköjännityksen aikana tehtävä työtehtävä on välttämätön, sähköä johtavia tikkaita ei tule käyttää.
j)  Tikkaita ei tule käyttää ulkotiloissa huonossa säässä kuten kovassa tuulessa.
k)  Tikkaiden ollessa pystytettynä on turvattava, etteivät lapset voi leikkiä tikkailla.
l)  Ovet (lukuun ottamatta hätäuloskäyntejä) ja ikkunat lähellä tikkaita on mahdollisuuksien mukaan lukittava.
m)  Tikkaille noustessa ja tikkailta laskeutuessa kasvot on oltava tikkaisiin päin.
n)  Tikkaille noustessa ja tikkailta laskeutuessa on haettava tukea tikkaista.
o)  Tikkaita ei tule käyttää siltana.
p)  Tikkaille noustessa on käytettävä tukevia kenkiä.
q)  Tikkailla ollessa on vältettävä sivuttaista kuormitusta esim. betoniin tai muuriin porattaessa.
r)  Tikkailla ei tule viipyä liian kauan ilman taukoja (väsymysriski).
s)  Nojatikkaita käytettäessä korkealle nousemiseen tikkaat tulee nojata vähintään 1 m ylemmäksi.
t)  Tikkailla kiivetessä siirrettävien tavaroiden ei tule olla liian raskaita vaan helposti käsiteltävissä.
u)  Sivuttaista kuormitusta aiheuttavia työtehtäviä kuten esim. kovien materiaalien (esim. muuri tai betoni) sivuttainen poraaminen, tulee 

välttää.
v)  Tikkailla työskennellessä on tikkaista pidettävä kiinni tai jos se ei ole mahdollista, tulee muita turvatoimenpiteitä käyttää.

4. Tikkaiden korjaus, huolto ja varastointi 
Vain ammattihenkilöiden tulee tehdä tikkaiden korjaus- ja huoltotyöt Krause Werk GmbH & Co. KG:n ohjeistuksien mukaisesti. Tikkaat 
tulee myös varastoida ohjeistusten mukaisesti. 
Tikkaiden omistajan tulee antaa tikkaiden käyttäjälle nämä käyttöohjeet EN 131-3 kohdan 4 mukaisesti.

5. Tikkaiden ja työskentelyportaiden kuljetus ja varastointi
Tikkaita ja työskentelyportaita tulisi kuljettaa muita henkilöitä vaarantamatta.
Ergonomisista syistä painavia ja hankalasti käsiteltäviä tikkaita, kuten esim. teleskooppitikkaita, tulisi useamman  
henkilön kantaa. Mikäli mahdollista, tulisi niiden kuljettamiseen käyttää kuljetusvälineitä, esim. kuljetuspyöriä.
Tikkaita ja työskentelyportaita ajoneuvolla kuljetettaessa on niiden vaurioitumista varottava.
Varastoitaessa tikkaat ja työskentelyportaat tulisi suojata haittavaikutuksilta.
Vaurioita voivat aiheuttaa aina materiaalista riippuen esim. sääolosuhteet, kosteus ja lämpötilan muutokset sekä hapot ja lipeät.

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin, painovirheisiin ja erehdyksiin. • Lisävarusteet ja työkalut eivät sisälly toimitukseen! • Vialliset tik-
kaat tulee poistaa käytöstä heti. • Tikkaita ei tule käyttää luonnonmaaperällä. • Valmistaja ei ota vastuuta tikkaiden asiattomasta käytöstä. 
• Tikkaisiin tulee käyttää vain alkuperäisiä KRAUSE-varaosia.
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DE  Pflege und Wartung

–  Vor dem Aufbau sind alle Teile auf Beschädigung zu überprüfen und bei Beschädigung auszutauschen. Es dürfen nur 
Originalersatzteile verwendet werden.

–  Es muss durch eine Sichtprüfung gewährleistet sein, dass die Schweißnähte und sonstigen Materialien keine Risse aufwei-
sen. Ferner dürfen die Gerüstteile keine Verformungen und Quetschungen aufweisen. Auf die einwandfreie Funktion von 
Bauteilen wie Klauen, Spindeln, Fahrrollen etc. ist unbedingt zu achten.

– Um Beschädigungen zu vermeiden, dürfen die Teile nicht geworfen werden.

– Gerüstteile müssen so gelagert werden, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist.

– Die einzelnen Teile müssen liegend und vor Witterung geschützt gelagert werden.

–  Gerüstbauteile müssen beim Trans port so gelegt und gesichert werden, dass Beschädigungen durch Verrutschen, Anstoßen, 
Herunterfallen etc. vermieden werden.

–  Die Reinigung der Gerüstbauteile kann mit Wasser und einem handelsüblichen Reinigungsmittel erflgen. Verschmutzungen 
durch Farbe können mit Terpentin entfernt werden.

CZ  1f¸F�B�lESëCB

�� �3áHG�PRQWfëi�MH�QXWQR�]NRQWURORYDW�VWDY�YåHFK�GiOï�D�SRåNR]HQh�GiO\�Y\PÄQLW��6PÄMi�VH�SRXëiYDW�MHQ�RULJLQfOQi�QfKUDGQi�GiO\�

�� -H�QXWQR�YL]XfOQÄ�]NRQWURORYDW��]GD�VH�YH�VYDURYõFK�VSRMiFK�L�Y�GDOåiFK�NRQVWUXN¸QiFK�SUYFiFK�QHREMHYXMi�WUKOLQ\��'fOH�QHVPi�GiO\� 
OHåHQi�Y\ND]RYDW�ëfGQh�GHIRUPDFH��-H�QXWQR�]DMLVWLW�EH]YDGQRX�IXQNFL�NRQVWUXN¸QiFK�SUYNï�MDNR�MVRX�VSRM�N\��YáHWHQD��SRMH]-
GRYh�UROQ\�DSRG�

�� 6H�VRX¸fVWPL�MH�]DNf]fQR�Kf]HW��DE\�QHGRåOR�N�GHIRUPDFL�

�� ·fVWL�OHåHQi�MH�QXWQR�VNODGRYDW�WDN��DE\�E\OR�Y\ORX¸HQR�MHMLFK�SRåNR]HQi�

�� -HGQRWOLYh�¸fVWL�MH�QXWQR�VNODGRYDW�QD�OHëDWR�D�FKUfQLW�SáHG�SRYÄWUQRVWQiPL�YOLY\�

�� �·fVWL�OHåHQi�MH�QXWQR�SáL�SáHSUDYÄ�XNOfGDW�D�]DMLVWLW�WDN��DE\�E\OR�Y\ORX¸HQR�SRåNR]HQi�VNORX]QXWiP��QfUD]HP��SfGHP�DSRG�

�� �·fVWL�OHåHQi�O]H�R¸LVWLW�YRGRX�D�EÄëQõP�P\FiP�SURVWáHGNHP��=QH¸LåWÄQi�QfWÄURYõPL�KPRWDPL�O]H�RGVWUDQLW�WHUSHQWLQHP�

– �2GERUQf�YL]XfOQi�SURKOiGND�PXVi�EõW�SURYHGHQD�X�OHåHQi�VWRMiFi�GhOH�QHë����GQi���NRQWUROD�NRPSOH[QRVWL�Y¸HWQÄ�]DEU]GÄQi� 
YåHFK�NRO�

GB   Maintenance and servicing

–  Prior to assembly of the scaffold all parts must be checked for possible damage and damaged parts must be replaced. Original  
spare parts may be used only.

–  All welding seams and other materials must undergo a visual magnaflux inspection. Further, the scaffold components must  
not be deformed or crushed. Flawless functionality of construction components such as jaws, mandrels, wheels etc. must 
be ensured.

– The parts must be thrown to avoid damage.

– The scaffold components must be stored in such a way that they cannot be damaged.

– The individual parts must be stored laying and sheltered from the weather.

–  During the transport, the construction components must be secured against damage inflicted by slipping, bumping,  
falling etc.

–  For cleaning of scaffold components use water and customary cleansing agents. Colour stains can be removed by using  
turpentine. 

DK  Pleje og vedligeholdelse

–� ,QGHQ�RSVWLOOLQJ�VNDO�DOOH�GHOH�NRQWUROOHUHV�IRU�EHVNDGLJHOVH�RJ�XGVNLIWHV��QÓU�GH�HU�EHVNDGLJHW��'HU�PÓ�NXQ�DQYHQGHV�RULJLQDOH� 
UHVHUYHGHOH�

�� 9LD�HQ�YLVXHO�NRQWURO�VNDO�GHW�YºUH�JDUDQWHUHW��DW�GHU�LNNH�HU�UHYQHU�L�VYHMVHVáP�RJ�DQGUH�PDWHULDOHU���'HVXGHQ�PÓ�VWLOODGVGHOH�
LNNH�YºUH�EáMHW�HOOHU�WU\NNHW�VDPPHQ���.RQWUROOHU�DOWLG��DW�NRPSRQHQWHU�VRP�NOáHU��VSLQGOHU��NáUHKMXO�HWF��IXQJHUHU�XSÓNODJHOLJW�

�� )RU�DW�XQGJÓ�EHVNDGLJHOVHU�PÓ�GHU�LNNH�NDVWHV�PHG�GHOHQH�

�� 'H�HQNHOWH�VWLOODGVGHOH�VNDO�RSEHYDUHV�VÓOHGHV��DW�EHVNDGLJHOVHU�XGHOXNNHV��

�� 'H�HQNHOWH�GHOH�VNDO�RSEHYDUHV�OLJJHQGH�RJ�YºUH�EHVN\WWHW�PRG�YHMUOLJ�

�� 6WLOODGVGHOH�VNDO�XQGHU�WUDQVSRUWHQ�OºJJHV�RJ�VLNUHV�VÓOHGHV��DW�GH�LNNH�EOLYHU�EHVNDGLJHW�IRUGL�GH�UXWVFKHU��VOÓU�LPRG�IDOGHU�QHG�
HOOHU�OLJQ�

�� 6WLOODGVGHOHQH�NDQ�UHQJáUHV�PHG�YDQG�RJ�HW�DOPLQGHOLJW�UHQJáULQJVPLGGHO��)DUYHSOHWWHU�P�P��NDQ�IMHUQHV�YKD��WHUSHQWLQ�



7

RU  Уход и обслуживание

– Перед началом монтажа проверить все составные части и, в случае обнаружения повреждений или неисправности, 
заменить. Разрешено использование только оригинальных частей.

– Визуально проверить сварочные швы и состояние материалов. Детали не дол-жны иметь трещин, изменений формы 
или вмятин. Несущие нагрузку части, такие как ролики, крюки и базы, должны иметь безупречное состояние.

– Для того, чтобы избежать повреждений нельзя бросать детали с высоты.
– Складирование частей должно исключать случайное их повреждение.
– Части должны складироваться в горизонтальном положении и в защищенном от погодных условий месте.
– Транспортировать части в горизонтальном и закрепленном положении для того, чтобы от ударов, падений и 

скольжения не возникли повреждения.
– Мытье частей проводить водой и обычными моющими средствами. Пятна от краски удалять растворителем на 

бензиновой основе.

PL ��æSPELJ�[BSBED[F�J�LPOTFSXBDKB

– 3U]HG�PRQWDùHP�QDOHù\�VSUDZG]Lº��F]\�ùDGQD�F]Æçº�QLH�]RVWDÍD�XV]NRG]RQD��Z�SU]\SDGNX�XV]NRG]HQLD�QDOHù\�M¶�Z\PLHQLº��
1DOHù\�Xù\ZDº�W\ONR�RU\JLQDOQ\FK�F]ÆçFL�]DPLHQQ\FK�

�� 1DOHù\�VSUDZG]Lº��F]\�PLHMVFD�VSDZDQLD�L�SR]RVWDÍH�PDWHULDÍ\�QLH�V¶�SRSÆNDQH��3RQDGWR�F]ÆçFL�UXV]WRZDQLD�QLH�PRJ¶�E\º�
]GHIRUPRZDQH�OXE�SR]JQLDWDQH��1DOHù\�NRQLHF]QLH

�� ]ZUjFLº�XZDJÆ��F]\�F]ÆçFL�VNÍDGRZH�WDNLH�MDN�]DF]HS\��WU]SLHQLH��URONL�MH]GQH�LWS��SUDZLGÍRZR�IXQNFMRQXM¶�

�� $E\�XQLNQ¶º�XV]NRG]HQLD�F]ÆçFL�UXV]WRZDQLD��QLH�QDOHù\�QLPL�U]XFDº�

�� 5XV]WRZDQLH�QDOHù\�VNÍDGRZDº�Z�WDNL�VSRVjE��E\�QLH�XOHJÍR�RQR�XV]NRG]HQLX�

�� 3RMHG\QF]H� F]ÆçFL� UXV]WRZDQLD� QDOHù\� VNÍDGRZDº� Z� SR]\FML� OHù¶FHM�� Z� PLHMVFX� FKURQL¶F\P� SU]HG� ZSÍ\ZHP� ]PLHQQ\FK�
ZDUXQNjZ�DWPRVIHU\F]Q\FK�

�� 3RGF]DV� WUDQVSRUWX� QDOHù\� F]ÆçFL� UXV]WRZDQLD� XÍRù\º� Z� VSRVjE� ]DSRELHJDM¶F\� XV]NRG]HQLRP� SRSU]H]� SU]HVXQLÆFLH� VLÆ��
XGHU]HQLH��XSDGHN�LWS��W\FK�F]ÆçFL�

�� &]ÆçFL� UXV]WRZDQLD� PRùQD� F]\çFLº� ZRG¶� ]� GRGDWNLHP� çURGNjZ� F]\V]F]¶F\FK� GRVWÆSQ\FK� Z� KDQGOX�� =DEUXG]HQLD� IDUE¶�
XVXZDº�PRùQD�WHUSHQW\Q¶�

FR  Entretien et maintenance

– Toutes les pièces doivent être vérifiées avant le montage et remplacées en cas de défectuosité. Seules les pièces d` origine 
doivent être utilisées. 

– Toutes les soudures et autres matériaux doivent être soumis à une inspection visuelle des fissures. De plus, les composants 
de l` échafaudage ne doivent pas être déformés ou écrasés. Il est indispensable de s` assurer du bon fonctionnement des 
composants tels de des griffes, des broches, des roulettes, etc.

– Evitez de jeter les composants pour éviter tout dommage.

– Les composants de l` échafaudage doivent être stockés de manière à ce qu` ils ne puissent pas être endommagés. 

– Les différents composants doivent être stockés couchés et protégés des intempéries. 

– Les composants doivent être assurés contre tout dommage issu d` un glissement, d` un choc, d` une chute, etc. pendant 
le transport.  

– Effectuez le nettoyage des composants à l` aide d` eau et d` un nettoyant normal. Utilisez de la térébenthine pour nettoyer 
toute trace de peinture. 

HU  Ápolás és tárolás

�� )HOhSiWhV�HOÛWW�PLQGHQ�HOHPHW�PHJ�NHOO�YL]VJfOQL��KRJ\�QHP�VhUoOW�H��6hUoOhV�HVHWhQ�NL�NHOO�ÛNHW�FVHUhOQL��&VDN�HUHGHWL�DOND-
WUhV]HNHW�V]DEDG�KDV]QfOQL�

�� 6]HPUHYhWHOH]hVVHO�PHJ�NHOO� J\Û]ÛGQL� DUUjO�� KRJ\�D�KHJHV]WhVL� YDUUDWRN�hV�HJ\hE�DQ\DJRN�QHP� UHSHGWHN�H��7RYfEEf�D]�
fOOYfQ\HOHPHN�QHP�OHKHWQHN�HOGHIRUPfOjGYD�hV�PHJoWÛGYH��$]�RO\DQ�DONDWUhV]HN�NLIRJfVWDODQ�PñNlGhVhUH��PLQW�D�NDPSjN��
RUVjN��JlUJÛN�VWE��IHOWhWOHQoO�oJ\HOQL�NHOO�

�� $�VhUoOhVHN�HONHUoOhVH�hUGHNhEHQ�D]�HOHPHNHW�QHP�V]DEDG�GREfOQL�

�� $]�fOOYfQ\HOHPHNHW�nJ\�NHOO�WfUROQL��KRJ\�D�VhUoOhVoN�NL]fUKDWj�OHJ\HQ�

�� $]�HJ\HV�HOHPHNHW�IHNWHWYH�hV�D]�LGÛMfUfVWjO�YhGYH�NHOO�WfUROQL�

�� $]� fOOYfQ\HOHPHNHW� V]fOOiWfVNRU� nJ\� NHOO� IHNWHWQL� hV� EL]WRViWDQL�� KRJ\� D� FVnV]fV�� oWÛGhV�� OHHVhV� VWE�� RNR]WD� VhUoOhVHN�
HONHUoOKHWÛN�OHJ\HQHN�

�� $]� fOOYfQ\HOHPHN� WLV]WiWfVD� Yi]]HO� hV� NHUHVNHGHOPL� IRUJDORPEDQ� NDSKDWj� WLV]WiWjV]HUUHO� WlUWhQKHW�� )HVWhN� RNR]WD�
V]HQQ\H]ÛGhVHNHW�WHUSHQWLQQHO�OHKHW�HOWfYROiWDQL�



KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG  

Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld

Telefon: 0 66 31 / 795-144
Telefax: 0 66 31 / 795-149 
www.krause-systems.com ��
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