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Инструкции за потребителя

Опознаване на стълбата

Dark Horse е мултифункционална стълба 
направена от три главни компонента
една външна и две вътрешни приставки.
Вътрешната и външната приставка работят
заедно със Hinge Lock панти и Rock Locks 
за настройване на стълбата в различни
дължини позиции, включващи:

1. Удължение
2. А рамкова повдижна стълба
3. Режим скеле
4. 90 градусов режим (срещу стабилни стени)
5. Режим стълбище



1.   Не прилагайте сила върху пантите с други инструменти 
така може да нанесете щети върху механизма на пантата.

2.   Ако има напрежение върху ключалката тя няма да се  
отключи правилно. Махнете напрежението като задвижите
едната част на стълбата напред и назад ключалката ще  
помръдне и то с минимална сила..

3.   Уверете се че всяка Rock Lock e напълно заключена за 
правилното стълпало преди използване на стълбата. 
Неправилното изпълняване може да доведе до наранявания

4.   За ваша безопасност поставете стълбата си така, че  
стъпалата винаги да са равни отпред и отзад и от двете страни.

5.   Пазете тялото и дрехите си далеч от всички подвижни
механизми включващи Hinge Locks и Rock Locks за да  
избегнете прискрипване.

6.   Пазете тялото и дрехите си далеч от стъпалата когато 
когато работите с външната над вътрешната стълба.. 

7.   Бъдете с особено внимание при работа около електричество 
Осигурете се че стълбата няма контакт с елeктрически  
вериги и токове

8.   RevolutionXE има OSIA и ANSI тип. Позволеното тегло  
е не повече от 135кг. За ваша безопасност не надвишавайте
описания лимит.

9.   Не стойте над третото стъпало.
10. Little Giant Ladder Systems не отговаря при наранявания 

травми или дори смърт при неправилно прочетени и  
изпълнени инструкции.

11. Пазете всички стъпала, колелца, крака, работни платформи
и всички повърхности, на които се използват чисти и  
далеч от други материали.

12. Не се накланяйте прекалено много настрани и дръжте 
и двата крака на стълбата през цялото време; стойте на 
пръсти и поддържайте нивото си между релсите.

13. Проверявайте краката на стълбата.Сменете ги ако са износени.
14. Прочетете всички етикети и надписи преди употреба.

Съвети за безопасност на използване на А-рамка и режим стъпало
1. Уверете се че Hinge Lock и Rock Lock ключалките са изцяло 

заключени преди да използвате стълбата.
2.  Уверете се че и 4-те крака на стълбата са стабилно 

заступорени преди да използвате стълбата.
3. Когато използвате стълбата в режим стъпало усигорете 

че стъпалата са на едно ниво и всеки крак стъпва на  
сигурна повърхност.

Съвети за безопасност на ползване на удължения
1. Не позволявайте на пълната тежест да пада на пантите 

стълбата да падне обратно във A-рамкова позиция 
2.  Когато отключвате Rock Lock ключалката дръжте 

вътрешната приставка с една ръка за да я предотвратите 
от бързо спускане надолу. В противен случай това може да.

3.  Използвайте правилния ъгъл за позицията на разширението 
Разтоянието от средата до края до стената трябва да е  
1/4 от височината с която работите (минималната  
дистанция между стълбата и стената трябва да е 
около 90см).

4. Напълно затегнете Hinge Lock ключалката преди употреба 
в противен случай може да стане инцидент.

5.  Когато използвате вашият Dark Horse като максимално 
разширение е нужно да завържете върха и да закрепите  
краката за повече сигурност издължете разширението 
    поне 90см над покрива с който работите. 

Съвети за безопасност на скеле
1.  Не използвайте външните и вътрешните секции 

като отделна подвижна стълба.
     2. Уверете се, че сте настроили двете външни приставки с

стъпалата, обърнати навън с правилно монтирани опори
3. Когато дъската на скелето е над третото стъпало 

може да ползва и като работна маса , но не и като  
платформа.

4.  ANSI правилата гласят че дъската на скелето не трявба
да се използва като платформа на височини по-големи 
3 пъти по минималната ширина на базовата секция.

5.  Скеле системата може да държи един човек до  
110кг.

.  По време на работа трябва да има само един човек на 
стълбата.

Съвети за безопасност на работната платформа
1.  Ако сте закупили работната платформа за вашия

Dark Horse може да я използвате като  
допълнителна платформа.

2.  Не използвайте работната платформа над третото 
стъпало от горе надолу , както и А-frame и други
.

3.  Уверете се че работната платформа е стабилна 
преди да я използвате.

доведе до наранявания

Oсновни правила за безопасност



 

Бутоните позволяват на стълбата да се промени
от нормално към А-рамка и права стълба.

Регулиране на желана височина.

Rock locks регулират височината на стълбата.Натиснете във края на ключалката
за да отключите, натиснете за заключване.Може да отключите Rock Lock само 
когато си помагате с другата ръка, никога не отключвайте ключалката когато

има човек на стълбата.  

Започвате от малка А-рамка, отворете и заключете със
разширението след това поставете стълбата с лице надолу 
Отключете Rock Locks и удължете горната секция първо, тя 
трябва да е разширена напълно преди да разширите 
долната секция.(Ако стълбата ви има колелца, те трябва да  
са поставени така че да са на върха на стълбата).Когато сте  
удължили външните секции до желаната височина,  
заключете Rock Lock ключалките.Винаги проверявайте поне 
два пъти дали ключалките са напълно заключени. 

Сложете я на земята

Регулирайте височината
чрез Rock Lock ключалките Обърнете стълбата

Бурнете краката
срещу стена

Вдигнете стълбата
с колелцата нагоре

Отворете стълбата

1

1

2

3 75.5˚

4

След това завъртете стълбата от другата страна.Поставете 
краката на стълбата върху сигурна стена така че стълбата да  
не се мърда.Повдигнете другия край на стълбата , вървете едно
веременно с това докато не изправите стълбата напълно.

Повдигнете базата на стълбата и внимателно я преместете  
назад докато стълбата не се наклони на ъгъл от 75.5 градуса 
Разтоянието от базата на стълбата до стената трябва да е
1/4 от дължината на стълбата по време на работа.Стълбата 
трябва да е удължена на поне 90см над покрива с който -

работите.

За да свалите стълбата ,повдигнете базата на стълбата 
и внимателно я помръднете докато не се закрепят краката. 
Бавно свалете стълбата стъпало по стъпало ръка по ръка
докато не ви се отдаде възможност да я оставите на земята 
Завъртете стълбата наобратно така че да е с лице нагоре. 
Отключете ключалките приберете всяка от вътрешните          
секции до наи близкото стъпало, след това заключете ключалките 

върнете до малка А-рамка. 

Бутон за отключване
Сменете формата на стълбата

Rock ключалки
Сменете височината на стълбата

Натиснете Palm бутона за отключване
на ключалките

Разширение

90 градусов режим Режим стъпало

Започнете от малка А-рамка.Застанете от едната страна на стълбата;отключете и двете 
Rock Locks на една от вътрешните секции.Когато удължавате стълбата ръцете винаги  
трябва да са извън външната секция.Поставете едната си ръка на бутона и натиснете  
за да избутате вътрешната секция и да удължите височината.Когато се на желаната 
височина изравнете външните и вътрешните стъпала застанете под тях и заключете.

След това отключете Rock Locks на отсрешната външна секция.Поставете едната си ръка 
на бутона и натиснете вътрешната секция за да удължите височината.Когато сте достигнали 
желаната височина изравнете външните и вътрешните стъпала ,поставете ръката си между 

стъпалата и заключете.

От дългата А-рамка намалете 
височината от едната страна на стълбата 
с крак.Проверете дали стълбата е на  
плоска повърхност и дали по-късата  

страна на стълбата е до стената.

Започнете от малка А-рамка 
удължена до желаната  

височина на стълбата.Уверете 
се че стъпалата са равни преди  

да използвате стълбата. 

A-рамка

Режим скеле
Свалете външните секции.Прикрепете скобите

(продават се отделно). Поставете дъската на желаната височина..
Не стойте на дъската над 90см. Никога не използвайте

като подвижна стълба.
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