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ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

150
KG

KRYSAL

ALUMINIUM STEPLADDERALUMINIUM STEPLADDER

100%
SATISFACTION
GUARANTEE

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΣ ΦΣ ΑΕ ΛΤ ΕΝ ΙΑ ΑΣΜΙ

 ΕΝ ΝΟ ΙΕ ΣΧΛ ΥΠΙ ΣΗΠΕ

ΤΙΚΗ ΟΘ  ΠΣΙ ΑΛ ΤΟ ΗΙ ΜΤΝ ΑΑ

5ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑEN131

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  τύπος         S     h cm   h1 cm   h2 cm   h3 cm   h4 cm    f cm    f1 cm    f2 cm    f3 cm

  Ο.Σ.    3 + 1 82 16 23,2 142 60 45 28,2 25,3 30,5
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
ΣΚΑΛΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 + 1 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:  

KRYSAL - ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΤΣΗΣ 

Χρυσαππού 4Α  Θέση Καλυφτάκη- Τ.Κ. 14564 Νέα Κηφισιά 

ΤΗΛ-ΦΑΞ: 2106203343- 6981222400 

EMAIL: info@krysal.gr  Web site: www.krysal.gr  

 

        ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΚΑΛΑ         

 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ   -    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ 
Ηλεκτρονική μορφή των οδηγιών χρήσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα  www.krysal.gr. 

Προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι και για την ασφαλή χρήση της Σκάλας Αλουμινίου 3 + 1 διαβάστε 

προσεκτικά της ακόλουθες προειδοποιήσεις και οδηγίες: 

���   Η ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 + 1 προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 

���   Μην χρησιμοποιείτε τη σκάλα για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διαλύματα. Η κούραση σας εκθέτει 

σε κίνδυνο. 

���   Βεβαιωθείτε ότι η ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 + 1 είναι κατάλληλη για την εργασία  που την προορίζετε. 

���   Αποφύγετε φθορές ή ζημιές στη σκάλα κατά τη μεταφορά προφυλάσσοντας την και στερεώνοντάς την με 

ασφάλεια. 

���   Μη χρησιμοποιείτε τη ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 + 1 εάν το δάπεδο που πρόκειται να την στερεώσετε είναι 

βρεγμένο, φρεσκοβαμμένο, έχει λάδι, λάσπη ή χιόνι. 

���   Μη χρησιμοποιείται τη σκάλα κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών συνθηκών, π.χ. δυνατός άνεμος. 

Προσοχή στους ανέμους κατά τη διάρκεια χρήσης της σκάλας σε εξωτερικούς χώρους.  

���   Κατά τη διάρκεια τοποθέτησης της ΣΚΑΛΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 + 1 προς χρήση πρέπει να λαμβάνονται 

προφυλάξεις για κινδύνους σύγκρουσης με πεζούς, οχήματα ή πόρτες. Ασφαλίστε πόρτες ή και παράθυρα 

που βρίσκονται σε απόσταση επαφής με τη σκάλα. 

���   Η σκάλα είναι κατασκευασμένη από αγώγιμο υλικό (αλουμίνιο). Αποφύγετε την επαφή της σκάλας με 

ηλεκτροφόρα μέρη, προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας.  

���   Μην τροποποιήσετε τη σχεδίαση/ κατασκευή της ΣΚΑΛΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 + 1. 

���   Μη μετακινείται τη σκάλα ενώ βρίσκεστε πάνω σε αυτή.  

Πριν από κάθε χρήση θα πρέπει να γίνονται οι κατωτέρω έλεγχοι για την ασφαλή χρήση της σκάλας.  

���   Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι η ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 + 1 δεν έχει φθορές ή ζημιές που να μην 

επιτρέπουν τη ασφαλή χρήση της.  

���   Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια, τα σκαλοπάτια και η πλατφόρμα δεν έχουν λυγίσει, στραβώσει, σπάσει ή 

διαβρωθεί και ότι τα πόδια φέρουν τους αποστάτες τους. 

���   Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι όλοι οι 

σύνδεσμοι βρίσκονται στη θέση τους και ότι δεν έχουν φθαρεί, χαλαρώσει ή διαβρωθεί.  

���   Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι τα σκαλοπάτια και η πλατφόρμα βρίσκονται στη θέση τους και εί ναι 

σταθερά συνδεδεμένα με την υπόλοιπη κατασκευή της σκάλας. 

���   Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι η διάταξη κλειδώματος ανοίγματος της σκάλας λειτουργεί κανονικά 

και ότι δεν είναι χαλαρή ή έχει υποστεί κάποια ζημιά ή βλάβη.  

ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΤΟΤΕ Η ΣΚΑΛΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 + 1 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ  
Επί της σκάλας υπάρχουν σημάνσεις για την ασφαλή χρήση και για την αποφυγή κινδύνων. 

Παρακάτω θα βρείτε τα στοιχεία σήμανσης καθώς και η επεξήγηση συμβόλων. 

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 + 1 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 3 ΒΑΘΜΙΔΕΣ + 1 ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 80 cm 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΝ 131 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  και ΒΑΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ αναφέρονται στη σήμανση 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πτώσης από τη σκάλα 

Διαβάστε/ συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης 

Ελέγξτε τη σκάλα κατά τη παραλαβή. Πριν από κάθε 
χρήση ελέγξτε οπτικά προκειμένου να βεβαιωθείτε 

ότι η σκάλα δεν έχει κάποια ζημιά και ότι είναι 
ασφαλής για να χρησιμοποιηθεί. Μην χρησιμοποιείτε 

σκάλα με βλάβη ή εμφανής ζημιά.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ = 150 kg 

Μη χρησιμοποιείτε τη σκάλα σε μη επίπεδη ή μη 
σταθερή επιφάνεια. 

Μην κάνετε υπερβάσεις. Μην εκτείνεστε υπερβολικά 
όταν βρίσκεστε πάνω στη σκάλα.  

Μην τοποθετείται τη σκάλα σε μολυσμένο έδαφος. 
 

Μέγιστος αριθμός χρηστών/ ατόμων = Ένα (1) 
 

Να διατηρείται πάντα το μέτωπό σας προς την σκάλα, 
κατά την ανάβαση ή κατάβαση. Μην ανεβαίνετε ή 
κατεβαίνετε τη σκάλα χωρίς να την έχετε μπροστά 

σας.
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Διατηρείτε τη λαβή σας σε επαφή με τη σκάλα καθώς 
εργάζεστε, κατά την άνοδο και την κάθοδο ή λάβετε 
επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, εάν αυτό δεν είναι 
δυνατό.

Αποφύγετε εργασίες οι οποίες μπορούν να 
προκαλέσουν πλευρικές δυνάμεις στη σκάλα.

Μη μεταφέρετε αντικείμενα βαριά ή δύσκολα στη 
μεταφορά τους ενώ χρησιμοποιείτε τη σκάλα. 

Μην φοράτε ακατάλληλα υποδήματα κατά τη 
διάρκεια χρήσης της σκάλας.  

Μην χρησιμοποιείτε τη σκάλα εάν δεν είστε σε καλή 
φυσική κατάσταση και υπό την επήρεια φαρμάκων, 

ναρκωτικών, αλκοόλ ή άλλων ουσιών που δεν 
επιτρέπων την ασφαλή χρήση της σκάλας.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.  
Βεβαιωθείτε ότι στην περιοχή χρήσης της σκάλας δεν 

υπάρχουν υπό τάση μέρη ή εξοπλισμός με 
εκτεθειμένα ηλεκτρικά μέρη τα οποία μπορούν να 

έρθουν σε επαφή με τη σκάλα. 

Μη χρησιμοποιείται τη σκάλα ως γέφυρα.

 

Σκάλα μόνο για οικιακή χρήση. 

Μην προσπαθήσετε να μετακινηθείτε από τη σκάλα 
άλλη επιφάνεια ενώ βρίσκεστε πάνω σε αυτή.

Ανοίξτε/ επεκτείνετε τη σκάλα πλήρως πριν από τη 
χρήση. 

Μη χρησιμοποιείται την αυτό-στηριζόμενη σκάλα ως 
σκάλα για στήριξη σε τοίχο.  

   

         

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   

σε      
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Μην χρησιμοποιείτε την άνω χειρολαβή της σκάλας 
ως σκαλοπάτι ή ως στήριγμα για να πατήσετε.  

   

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΚΑΛΑ 
   

���   Μην υπερβαίνεστε το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο για τον τύπο της σκάλας. 

���   Μην εκτείνεστε υπερβολικά πάνω στην σκάλα. Ο χρήστης θα πρέπει πάντα να έχει το κέντρο της λεκάνης 

του [περιοχή πόρπης ζώνης] εντός των ορθοστατών και τα δύο του πόδια στο ίδιο σκαλοπάτι/βαθμίδα 

κατά τη διάρκεια της εργασίας.  

���   Οι σκάλες πρέπει να χρησιμοποιούνται για ελαφριά εργασία μικρής διάρκειας.  

���   Μην χρησιμοποιείτε τις σκάλες σε εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως 

κατά τη διάρκεια ισχυρού ανέμου.  

���   Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφευχθεί το παιχνίδι παιδιών με την σκάλα.  

���   Ασφαλίστε τις πόρτες (όχι τις εξόδους κινδύνου) και τα παράθυρα στο χώρο εργασίας, όπου αυτό είναι 

δυνατό.  

   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Σε περίπτωση βλάβης της σκάλας, αυτή επισκευάζεται μόνο από τον κατασκευαστή (KRYSAL). 

Για αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους ή εξαρτήματος της σκάλας επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. 

Αποθηκεύστε τη σκάλα σε μέρος που: 

α.- να μην εκτίθεται σε απευθείας επαφή με τις ακτίνες του ηλίου 

β.- να μην είναι εκτεθειμένη στη βροχή ή σε μεγάλο ποσοστό υγρασίας 

Κατά την αποθήκευση μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη σκάλα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ο καθαρισμός της σκάλας να πραγματοποιείται με νωπό μαλακό ύφασμα. Μετά τον καθαρισμό βεβαιωθείτε 

ότι η σκάλα είναι στεγνή πριν από τη χρήση. 

Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης θα πρέπει να δίδεται προσοχή στα παρακάτω σημαντικά ζητήματα:  

���   Η αποθήκευση της σκάλας να πραγματοποιείται σε μέρη όπου οι συνθήκες να μην επηρεάζουν την 

κατασκευή, τα υλικά και τα εξαρτήματά της. (π.χ. Υγρασία, Υψηλή θερμότητα ή Χημικές ουσίες).  

���   Η θέση της σκάλας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. (π.χ. Όρθια, κρεμασμένη). 

���   Η αποθήκευση σε μέρη όπου δεν υπάρχει η πιθανότητα ζημιάς από οχήματα ή βαριά αντικείμενα και 

να μην μπορούν να προκληθούν κίνδυνοι εκτροπής ή αποφράξεις. 

���   Η αποθήκευση να πραγματοποιείται σε ασφαλές μέρος, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

εύκολα για εγκληματικό σκοπό. 

���   Η θέση αποθήκευσης να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, π.χ. από 

παιδιά. 

      

 


