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1. FUNKCJE OBSŁUGOWE
Oryginalna instrukcja użytkowania i przepisy bezpieczeństwa są do wglądu w firmie Boels Verhuur B.V.

RUSZTOWANIE POKOJOWE
Instrukcja użytkowania i zasady bezpieczeństwa
Rusztowanie przejezdne służy do bezpiecznego wykonywania prac w budynkach na dużej
wysokości. Rusztowanie przejezdne składa się z dwóch stojaków z kołami i podestu roboczego. Z
tyłu wzmocnione jest stężeniami poziomymi i ukośnymi.
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Ostrożnie!
Błąd podczas montażu i/lub użytkowania może prowadzić do obrażeń ciała użytkownika i/lub
uszkodzeń rusztowania przejezdnego. Przed użyciem przeczytać zasady bezpieczeństwa!

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

A	Koło (4x)
B	Stojak (2x)
C	Trzpień blokujący (4x)
D	Zawleczka sprężynowa (czerwona 4x)

E	Sworzeń blokujący
F	Hamulec (4x)
G	Podest roboczy
H	Blokada podestu

2. PRZYGOTOWANIE
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Bezpieczeństwo użytkownika
•	Maks. udźwig rusztowania przejezdnego z podestem roboczym: 250 kg.
•	Rusztowanie przejezdne ustawić na poziomym, równym i stabilnym podłożu.
•	Zablokować koła hamulcem.
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Przed użyciem skontrolować
•	jakość podłoża, musi być ono stabilne;
•	funkcję, zamocowanie i zablokowanie części rusztowania;
•	sprawdzić rusztowanie przejezdne pod kątem zarysowań, uszkodzeń i pęknięć.
	
W przypadku problemów na rusztowaniu przejezdnym (lub z rusztowaniem)
należy skontaktować się z firmą wynajmującą!
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Bezpieczeństwo podczas użytkowania
•	Po ustawieniu rusztowania przejezdnego zablokować koła hamulcami.
•	
Nigdy nie wchodzić na rusztowanie po zewnętrznej stronie.
•	Nie wieszać ciężkich i/lub dużych przedmiotów na zewnętrznej stronie rusztowania
przejezdnego.
•	Narzędzia i materiał przenosić zawsze ręcznie, nigdy po zewnętrznej stronie ani przy użyciu
urządzeń podnoszących przy rusztowaniu.
•	Podczas wchodzenia na górę trzymać się przynajmniej jedną ręką za rusztowanie.
•	Na podeście roboczym nie ustawiać drabin, skrzynek itp., aby móc sięgnąć wyżej.
•	Zachować ostrożność przy obciążeniu poziomym (bocznym) rusztowania przejezdnego
przekraczającym 30 kg.
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1	Połączyć A z B.
2	Umieścić C i zablokować przy użyciu D.
3	Ustawić rusztowanie i rozłożyć B.
4	Zablokować rusztowanie przejezdne
przy użyciu E i nałożyć F na A.
5	Położyć G na odpowiedniej wysokości i
skontrolować H.
	
Ostrożnie! Maks. wysokość G: 4.
szczebel. Zawsze zwracać uwagę na
odpowiednią wysokość poręczy!
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3. UŻYTKOWANIE RUSZTOWANIA PRZEJEZDNEGO
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1	Skontrolować C, E i H oraz montaż i
wysokość roboczą.
2	Poluzować F od A i ustawić
rusztowanie przejezdne w wybranym
miejscu.
3	Nałożyć F na A (przy wszystkich
czterech kołach) i wykonać niezbędne
czynności.
	
Ostrożnie! Aby sięgnąć do G, użyć
sztalugi (nie drabiny)!
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4. PO UŻYCIU

1	Usunąć narzędzie i materiał z rusztowania przejezdnego.
2	Zdemontować rusztowanie przejezdne w odwrotnej kolejności do montażu.
3	Wyczyścić rusztowanie przejezdne.
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