










Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

1
Ostrzeżenie, upadek z drabiny.
Ten znak ostrzegawczy umieszcza się 
na pierwszym miejscu na drabinie.

2 Przeczytać instrukcję/broszurę.

3

Dokonać inspekcji drabiny po dostawie. 
Przed każdym użyciem sprawdzić wizualnie, 
czy drabina nie jest uszkodzona 
i jest bezpieczna w użyciu.

Nie używać uszkodzonej drabiny.

4 Maksymalne całkowite obciążenie.



Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

5
Nie stawiać drabiny na nierównej 
lub niesolidnej powierzchni.

6 Nie wychylać się.

7 Nie rozkładać drabiny na zanieczyszczonym 
podłożu.

8 Maksymalna liczba użytkowników.

9 Nie wchodzić i nie schodzić inaczej niż twarzą 
do drabiny.



Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

10

Podczas wchodzenia i schodzenia należy 
trzymać się drabiny. Podczas pracy na drabinie 
należy trzymać się za nią ręką lub zastosować 
dodatkowe środki ostrożności.

11
Niedozwolona jest praca obciążająca boki 
drabiny, takich jak wiercenie w trwałych 
materiałach.

12 Nie wnosić sprzętu ciężkiego lub nieporęcznego 
podczas korzystania z drabiny.

13 Niedozwolone jest używanie nieodpowiedniego 
obuwia podczas wchodzenia po drabinie.

14

Nie korzystać z drabiny w razie niewystar-
czającej sprawności fizycznej użytkownika.  
Używanie drabiny może być niebezpieczne 
w przypadku niektórych schorzeń, 
przyjmowania leków, alkoholu i narkotyków.



Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

15
Nie przebywać na drabinie przez dłuższy czas 
bez regularnych przerw (zmęczenie stanowi 
czynnik ryzyka).

16 Zapobiegać uszkodzeniu drabiny podczas 
transportu i składowania.

17 Upewnić się, że drabina jest odpowiednia 
do zadania.

18 Nie używać drabiny, jeśli jest zanieczyszczona 
np. mokrą farbą, błotem, olejem lub śniegiem.

19
Nie używać drabiny na zewnątrz w niekorzyst-
nych warunkach pogodowych, takich jak silny 
wiatr.

20
Przed użytkiem profesjonalnym należy 
przeprowadzić ocenę ryzyka z poszanowaniem 
przepisów w kraju użytkowania.

21

Podczas ustawiania drabiny należy wziąć pod 
uwagę ryzyko kolizji z drabiną, np. ruch pieszy, 
pojazdy lub drzwi. Jeśli to możliwe, należy 
zabezpieczyć drzwi i okna w miejscu pracy 
(z wyjątkiem wyjść ewakuacyjnych).

22

Ostrzeżenie, zagrożenia elektryczne.
Należy zidentyfikować wszelkie zagrożenia 
elektryczne w miejscu pracy, np. napowietrzne 
linie lub inne odsłonięte wyposażenie 
elektryczne, nie wolno używać drabiny 
w miejscu, w którym występuje zagrożenie 
elektryczne.



Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

23
W trakcie nieuniknionych prac pod napięciem 
elektrycznym należy stosować drabinę nieprze-
wodzącą prądu elektrycznego.

24 Nie należy używać drabiny jako mostu.

25 Nie należy modyfikować projektu drabiny.

26 Nie należy przesuwać drabiny podczas 
użytkowania.

27 Podczas użytkowania na zewnątrz należy 
zwrócić uwagę na wiatr.

28

Jeśli drabinę dostarczono ze stabilizatorami 
poprzecznymi, użytkownik musi je 
zamocować przed pierwszym użyciem, 
zgodnie z informacją umieszczoną na drabinie 
i w instrukcji użytkowania.

29 Drabina do użytku domowego.

30 Drabina do użytku profesjonalnego.



Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

1
Drabiny przystawne ze szczeblami należy 
ustawiać pod właściwym kątem.

2
Drabiny przystawne ze stopniami należy stoso-
wać tak, aby stopnie znajdowały się w pozycji 
poziomej.

3

Drabiny stosowane do docierania 
na wyższe poziomy należy rozkładać 
co najmniej 1 metr nad punkt docelowy 
i w razie potrzeby zabezpieczyć.

4
Drabiny należy używać zgodnie ze wskazanym 
kierunkiem, chyba, że jest to konieczne 
w związku z konstrukcją drabiny.

5 Nie należy opierać drabiny o niestabilne 
powierzchnie.



Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

6 Drabiny nie wolno poruszać od góry.

7

Nie należy stawać na trzech górnych stopniach/
szczeblach drabiny przystawnej.
W przypadku drabin teleskopowych nie należy 
używać ostatniego metra drabiny (patrz Grupa 
7 na stronie 16).

Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

1 Nie schodzić z drabiny wolnostojącej bokiem 
na inną powierzchnię.

2
Przed użyciem należy w pełni rozstawić 
drabinę.

3 Używać drabiny z aktywnymi urządzeniami 
ograniczającymi.



Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

4
Drabiny wolnostojące nie mogą być używane 
jako drabiny przystawne, chyba że są do tego 
przystosowane.

5

Nie należy stawać na dwóch górnych 
stopniach/szczeblach drabiny wolnostojącej 
bez podestu i listwy zabezpieczającej 
na wysokości dłoni/kolan.

6

Każda pozioma powierzchnia na drabinie 
wolnostojącej, która wygląda jak podest, 
ale nie jest zaprojektowana do stania na niej 
(np. plastikowa taca robocza), musi być 
wyraźnie oznaczona (o ile jest to konieczne 
ze względu na konstrukcję drabiny).



Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

1

Nie wspinać się powyżej szczebla lub stopnia 
zalecanego przez producenta, w przypadku 
drabiny kombinowanej stosowanej jako drabina 
wolnostojąca, z drabinką rozsuwaną u góry 
(zob. Rycina 3) lub w pozycji na schodach (zob. 
Rycina 4).

W ramach minimalnych wymagań zawsze 
konieczna jest informacja: Nie wspinać się 
powyżej czterech najwyższych stopni/szczebli. 
Jeżeli na szczeblu umieszczono oznaczenie 
bezpieczeństwa, minimalna wysokość tych 
symboli powinna wynosić 15 mm, a minimalna 
szerokość musi być równa 30 mm.

Alternatywnie, stopnie lub szczeble nieprzezna-
czone do użytku można wskazać na drabinie.

2
Urządzenia blokujące powinny być sprawdzane 
i być w pełni aktywowane przed użyciem, 
jeśli nie są obsługiwane automatycznie.



Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

1

Urządzenia blokujące powinny być sprawdzane 
i być w pełni aktywowane przed użyciem, jeśli 
nie są obsługiwane automatycznie.

2
Wolny koniec liny przywiązuje się do drabiny 
(tylko w razie potrzeby ze względu na konstruk-
cję drabiny)

Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

1
Drabiny jednoprzegubowe lub wieloprzegubowe 
leżące na podłożu i nieużywane powinny być 
rozłożone/złożone.

2

Jeśli drabinę stosuje się jako podest, należy 
używać wyłącznie powierzchni zalecanych 
przez producenta. Powierzchnie te muszą 
zostać zabezpieczone przed użyciem (tylko 
w razie potrzeby ze względu na konstrukcję 
drabiny).



Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

3
Zabronione pozycje: pozycja M, pozycja do góry 
nogami (tylko w razie potrzeby ze względu 
na konstrukcję drabiny).

4

Maks. obciążenia podestu w pozycji rusztowa-
nia deklarowane przez producenta (od 120 kg 
do 150 kg) (tylko w razie potrzeby ze względu 
na konstrukcję drabiny).

5 Upewnić się, że zawiasy zostały zablokowane.

Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

1
Przed użyciem należy sprawdzić i aktywować 
wszystkie mechanizmy blokujące wszystkich 
wysuniętych szczebli/stopni.



Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

2 Instrukcja obsługi mechanizmów blokujących, w tym 
wskazanie pozycji zablokowanej lub odblokowanej.

3

Nie należy zbliżać dłoni/palców do okolic 
szczebla (obszar ścinania) podczas ustawiania 
drabiny w pozycji użycia.

4 Nie należy stawać na ostatnim metrze drabiny 
teleskopowej.

Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

1 Nie schodzić z drabiny mobilnej z podestem 
bokiem na inną powierzchnię.

2 Przed użyciem należy w pełni otworzyć drabinę 
(składane mobilne drabiny z podestem).

3

Drabiny wolno używać wyłącznie pod warun-
kiem aktywnych mechanizmów ograniczają-
cych (o ile jest to konieczne ze względu na 
konstrukcję drabiny).



Nr POZYCJA/TEKST SYMBOL

4

Każda pozioma powierzchnia na drabinie mobil-
nej z podestem, która wygląda jak podest, ale 
nie jest zaprojektowana do stania na niej (np. 
plastikowa taca robocza) musi być wyraźnie 
oznaczona (o ile jest to konieczne ze względu 
na konstrukcję drabiny).

5 Używać wyłącznie ze stabilizatorem 
(o ile drabina jest w niego wyposażona).

6 Używać wyłącznie z balastem (o ile drabina 
jest w niego wyposażona).

7 Używać wyłącznie z aktywowanymi hamulcami 
(o ile drabina jest w nie wyposażona).

8
Nie należy używać drabiny na zewnątrz, 
jeśli nie jest ona przeznaczona do takiego 
użytku.

Symbol pokazuje konkretny 
projekt, który może różnić się  
od rzeczywistego produktu. 
Producent może użyć innego 
symbolu pokazującego  
konkretny projekt produktu.

Symbol pokazuje konkretny 
projekt, który może różnić się  
od rzeczywistego produktu. 
Producent może użyć innego 
symbolu pokazującego  
konkretny projekt produktu.



Nr KRAJ PRZEPISY KRAJOWE

1

SZWECJA

AFS 2004:3 Arbetsmiljóverkets fóreskrifter 
om stegar och arbetsbockar samt allmanna 
rad om tillampningen av fóreskrifterna. 
(Przepisy i zalecenia ogólne szwedzkiego 
Urzędu Inspekcji Pracy w sprawie drabin 
i kozłów).

Grupa 4 (wiersz 1), Rycina 3 i Rycina 4 b) są 
sprzeczne z Art. 14 przepisów.

Opcje te nie mogą nie być ujęte w szwedzkiej 
instrukcji użytkowania i nie może być żadne-
go wskazania na szczeblu, który znajduje się 
w wysuwanej części drabiny.

2

HOLANDIA

Holenderskie rozporządzenie w sprawie prze-
nośnych urządzeń wspinaczkowych (Ustawa 
o towarach). (Besluit draagbaar klimmaterieel).
Zarządzenie dalsze - wymagania dotyczące 
sprzętu wspinaczkowego (Regeling nadere 
eisen draagbaar klimmaterieel).

Grupa 3, nr 5.
Pozycja 5 wskazuje, że nie należy stawać na 
dwóch górnych stopniach/szczeblach drabiny 
wolnostojącej bez podestu i listwy zabezpiecza-
jącej na wysokości. 

Holenderskie ustawodawstwo (Besluit 
draagbaar klimmaterieel, bijlage, C3) 
zabrania wspinania się na przenośny sprzęt 
wspinaczkowy bez podestu wyżej niż na 
czwarty szczebel od góry. Oprócz niniejszego 
zarządzenia, dalsze wymagania z Art. 3 
stanowią, że wszystkie przenośne urządzenia 
wspinaczkowe z podestami muszą mieć 
listwy zabezpieczające o wielkości co najmniej 
60 cm mierząc między podestem i listwą. 
Kiedy taka listwa zabezpieczająca na wyso-
kości dłoni/kolan jest rozłożona i znajduje się 
w pozycji użytkowej, dozwolone jest wspina-
nie się na maksymalny poziom drabiny.

Grupa 4, tekst i symbole sugerują, że na wysu-
waną część drabiny wolno wchodzić.

Przepisy holenderskie (Besluit draagbaar 
klimmaterieel, bijlage, B9) zabraniają wcho-
dzenia na wysunięte części trzecie drabiny 
kombinowanej powyżej przegubu.

3.5.3 ODCHYLENIA TYPU A POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW
Odchylenie typu A: Odchylenie krajowe wynikające z przepisów, których zmiana na razie nie leży w kompeten-
cjach członka CEN/CENELEC.

Niniejsza Norma Europejska nie podlega żadnej dyrektywie UE. 

W odpowiednich krajach CEN/CENELEC odchylenia typu A są ważne zamiast postanowień normy europejskiej, 
dopóki nie zostaną usunięte.



Nr KRAJ PRZEPISY KRAJOWE

3

FRANCJA

Decret n°96-333 du 10 avril 1996 relatif à 
la sécurité des consommateurs en ce qui 
concerne les échelles portables, escabeaux 
et marchepieds (Dekret nr 96-333 z dnia 
10 kwietnia 1996 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa konsumentów w odniesieniu do prze-
nośnych drabin, drabin składanych i stopni, 
oznaczania drabin).

Grupa 1 , Grupa 2, Grupa 3
Dodanie oznaczenia „conforme aux exigences 
de sécurité du décret 96-333” w każdej 
tabeli.

str. 6

Dodanie piktogramów dotyczących zagroże-
nia elektrycznego, warunków konserwacji, 
zakazu używania produktu jako bramy, 
kierunku ustawienia.







EN 131-3

PRZEZNACZENIE: 
PROFESJONALNE  

150.1 DOSTĘPNE MODELE
S1350/E S1450/E
S1400/E

150.1 DOSTĘPNE MODELE
S1200/E *S1350/E.7
S1250/E *S1400/E.7
S1300/E *S1450/E.7



EN 131-3

SAS DOSTĘPNE MODELE
300.SAS *300.SAS.7
325.SAS *325.SAS.7
350.SAS *350.SAS.7
375.SAS *375.SAS.7
400.SAS *400.SAS.7
450.SAS *450.SAS.7
475.SAS *475.SAS.7
500.SAS *500.SAS.7



EN 131-3

SELLA DOSTĘPNE MODELE
S10/E *S10/E.7
S14/E *S14/E.7

*
*





150.2 DOSTĘPNE MODELE
ST250/2N ST350/2N
ST300/2N ST400/2N

EN 131-3



D
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150.3 DOSTĘPNE MODELE
ST200/3N ST350/3N
ST250/3N ST400/3N
ST300/3N ST450/3N

EN 131-3

A B C D

do punktu 5



AK DOSTĘPNE MODELE
AK225.3 AK300.3
AK250.3 AK336.3
AK280.3

EN 131-3

PRZEZNACZENIE: 
PROFESJONALNE





SUPER TELES DOSTĘPNE MODELE
TELES.T4S *TELES.T4S.7
TELES.T5S *TELES.T5S.7

SUPER TELES DOSTĘPNE MODELE
TELES.T6S *TELES.T4S.7

EN 131-3



fot. 3

fot. 5





PLS DOSTĘPNE MODELE
PLS3 *PLS3.7
PLS5 *PLS5.7

*PLS6.7

EN 131-3



PL DOSTĘPNE MODELE
PL2 *PL5
PL3 *PL6
PL4 

EN 131-3



DOMUS DOSTĘPNE MODELE
SDOMUS03 SDOMUS08
SDOMUS04 SDOMUS09
SDOMUS05 SDOMUS10
SDOMUS06 SDOMUS11
SDOMUS07 SDOMUS12

EN 131-3

PRZEZNACZENIE: 
PROFESJONALNE

LADY DOSTĘPNE MODELE
LADY3 LADY7
LADY4 LADY8
LADY5 LADY9
LADY6 LADY10



SMT DOSTĘPNE MODELE
70/SMT 250/SMT 375/SMT
100/SMT 275/SMT 400/SMT
125/SMT 300/SMT 450/SMT
150/SMT 325/SMT 475/SMT
200/SMT 350/SMT 500/SMT

EN 131-3



SM DOSTĘPNE MODELE
150/SM 250/SM
200/SM 300/SM

EN 131-3

7

8



SMFT DOSTĘPNE MODELE
100/SMFT 325/SMFT
125/SMFT 350/SMFT
150/SMFT 375/SMFT
200/SMFT 400/SMFT
250/SMFT 450/SMFT
275/SMFT 500/SMFT
300/SMFT

MF.T DOSTĘPNE MODELE
100/MF.T 325/MF.T
125/MF.T 350/MF.T
150/MF.T 375/MF.T
200/MF.T 400/MF.T
250/MF.T 450/MF.T
275/MF.T 500/MF.T
300/MF.T

MFT.7 DOSTĘPNE MODELE
*100/MFT.7 *325/MFT.7
*125/MFT.7 *350/MFT.7
*150/MFT.7 *375/MFT.7
*200/MFT.7 *400/MFT.7
*250/MFT.7 *450/MFT.7
*275/MFT.7 *500/MFT.7
*300/MFT.7

EN 131-3



SMLT DOSTĘPNE MODELE
100/SMLT 250/SMLT
125/SMLT 275/SMLT
150/SMLT 300/SMLT
200/SMLT

EN 14122



MAX 150 Kg

SVS, SVS0, SVS2 
DOSTĘPNE MODELE
SVS1 SVS0
SVS2



EN 14138

ND DOSTĘPNE MODELE
S2140ND S2230ND
S2185ND S2280ND

al

ND-NDL DOSTĘPNE MODELE
S2050ND S2050NDL
S2070ND S2070NDL
S2095ND S2095NDL

EN 131-3



SGA DOSTĘPNE MODELE
SGA02 SGA04
SGA03

����������

������

����������

EN 14138

SGP DOSTĘPNE MODELE
SGP02.17 SGP03.P.17
SGP03.17 SGP04.P.17

SGP DOSTĘPNE MODELE
SGP05.P.17

EN 14138

EN 131-3
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CM50 DOSTĘPNE MODELE
CM50.02 CM50.04
CM50.03

EN 14138



CM60 DOSTĘPNE MODELE
CM4P CM4LP
CM5P CM4LPR
CM4 CM5LP
CM4L CM4LPR



MFTS DOSTĘPNE MODELE
100/MFTS 300/MFTS
125/MFTS 325/MFTS
150/MFTS 350/MFTS
200/MFTS 375/MFTS
250/MFTS 400/MFTS
275/MFTS 450/MFTS



DATA IMIĘ I NAZWISKO
UŻYTKOWNIKA

PODPIS
UŻYTKOWNIKA

PIECZĘĆ I PODPIS 
FIRMY



DATA OPIS
INTERWENCJI

PODPIS
SERWISANTA





01

02

03

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
W trosce o bezpieczeństwo pracy wprowadziliśmy 

do swojej oferty usługę przeglądu i inwentaryzacji 
drabin oraz podestów jakie znajdują się na wyposażeniu 

Państwa firmy. 

Wg Dyrektywy 2009/104/WE dotyczącej minimalnych 
wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania 

sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy praco-
dawca zobowiązany jest poddawać okresowym kontrolom 

sprzęt narażony na działania powodujące usterki 
oraz rejestrować i przechowywać wyniki tych kontroli. 

WARTO PAMIĘTAĆ
Upadek z wysokości stanowi dużą część wszystkich  wypadków, 

szczególnie śmiertelnych. 

DLA BEZPIECZEŃSTWA WŁASNEGO  I  PRACOWNIKÓW 
WARTO REGULARNIE KONTROLOWAĆ STAN SPRZĘTU.

KONTROLE
   i PRZEGLĄDY

info@faraone.pl

Chcesz wiedzieć wiecej?
Pytaj o szczegóły:




