
Описание на стълбата
LITTLE GIANT LEVELER е мултифункционална стълба направена
от 3 главни компонента: една вътрешно монтирана стълба и две 
външни. Вътрeшните и външните механизми работят съвместно
с ключалката за панти.RAPID LOCK подобрява бързината на смяната
на стълбата в различни дължини и позиции, включващи:

1.Права стълба
2.Подвижна стълба
3.Режим на скеле
4. 90 градусов режим( използва се само върху надеждна стена )
5. Режим стъпало

ЕДНА СТЪЛБА Е ВСИЧКО  



ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТЪЛБАТА
Намират се на върха на стълбата когато е в нормално състояние
Позволява промяна на формата на стълбата.ПАНТИ

нормално
състояние

подвижна
стълба

права
стълба

Отключете пантите с леко натискане върху бутоните както е изразено на снимките по-горе.
За да заключите, преместете стълбата в желаната от вас позиция
Ключалките ще се заключат когато пантите се преместят със следващата позиция на стълбата

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако има напрежение върху заключващия механизъм, ще е по-трудно
да се отключи пантата.За да освободите напрежението, просто раздвижете която и
да е част на стълбата напред и назад докато ключалката не мръдне.
НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ПРЕКАЛЕНА СИЛА ВЪРХУ КЛЮЧАЛКАТА! с инструменти различни
от обозначените. Това може да нанесе перманентни щети върху механизма.
Изисква се леко напрежение за отключване на пантата ако стълбата е в правилно положение

ВНИМАНИЕ: ВИНАГИ ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ ВСИЧКИ КЛЮЧАЛКИ СА НАПЪЛНО ЗАКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ
НА СТЪЛБАТА, АКО НЕ ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ И ДОРИ СМЪРТ

Намират се на върха на външните приставки .Има по 4 такива на всяка стълба Те позволяват да променяте височината на стълбата

ключалки

За да отключите, завъртете и издърпайте RAPID LOCK ключалката на 90 
градуса докато не застане в отворена позиция.
За да заключите, завъртете RAPID LOCK ключалката на 90 градуса отново,
и се уверете, че се заключва в едно от вътрешните стъпала.

ВНИМАНИЕ:  НИКОГА НЕ ОТКЛЮЧВАЙТЕ КОЯТО И ДА Е ОТ КЛЮЧАЛКИТЕ RAPID LOCK ДОКАТО ИМА ЧОВЕК
НА СТЪЛБАТА. ТРЯБВА ДА СЕ УВЕРИТЕ ЧЕ ВСИЧКИ RAPID LOCK КЛЮЧАЛКИ СА ЗАКЛЮЧЕНИ
ПРЕДИ ИЗПОЗЛВАНЕ НА СТЪЛБАТА.НЕ ИЗПЪЛНЯВАНЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНИЯ
ИЛИ СМЪРТ.

РЕЖИМ ПРАВА СТЪЛБА
1.Започваме от малкия режим на подвижна стълба,освободете ключалките, и завъртете стълбата нагоре в
прав режим докато ключалките не се заключат отново.След това, поставете стълбата да лежи близо до стена
на която по късно ще се облегне.Ако стълбата ви има TIP & GLIDE колелца,  те трябва да се позиционират на 
върха на стълбата, така че поставете стълбата с колелцата сочещи в противоположна посока на стената.

2.Отключете RAPID LOCK ключалките който се намират на върха на външната приставка, и разширете до желаната
височина.Ако е необходима допълнителна височина, разширете долната секция също. Когато стълбата е на желаната
височина, напълно заключете всички RAPID LOCK ключалки. ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги разшираявайте горната приставка
първо.Тя трябва да е напълно разширена преди долната!.

3.Завъртете стълбата наобратно, така че стъпалата да сочат земята.
 
4.Плъзнете краката в долната част на стълбата към стената.

5.Ходете по стълбата стъпало по стъпало, докато не е възможно да допрете стълбата до стената
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не можете да натиснете краката нагоре към основата на стената, използвайте втори
човек за да подкрепи краката докато изправята стълбата нагоре.
6.Внимателно повдигнете и издърпайте основата на стълбата от стената докато стълбата не се наклони на 
правилен ъгъл от 75.5 градуса (дистанцията на краката от стената трябва да е 1/4 от височината на стълбата до
точката ,в която тя опира стената ). Ако височината на стълбата е 3.7метра или по малко, минималната дистанция
от краката до стената трябва да е 91см.

7.За да свалите стълбата, обърнете тези стъпки, трябва да внимавате за контрола над стълбата като се уверите
че зад вас няма пречещи предмети когато я сваляте.

ВНИМАНИЕ: АКО СЕ КАТЕРИТЕ НА ПОКРИВ ИЛИ ИЗДИГНАТА ПЛАТФОРМА, ЗА ВАША БЕЗОПАСНОСТ,
СТЪЛБАТА ТРЯБВА Е РАЗШИРЕНА 3 СТЪЛБИ НАД ПОКРИВА ИЛИ ПЛАТФОРМАТА.В РАЗШИРЕНА ПОЗИЦИЯ
ВИНАГИ ЗАСТУПОРЯВАЙТЕ КРАКАТА ЗА ЗЕМЯТА И ЗАВЪРЗВАЙТЕ ВЪРХА ЗА ПО-ГОЛЯМА СИГУРНОСТ.НЕ
СТОЙТЕ НА ИЛИ НАД ТРЕТОТО СТЪПАЛО ОТ КЪМ ВЪРХА. НИКОГА НЕ ОСВОБОЖДАВАЙТЕ RAPID LOCK 
КЛЮЧАЛКИТЕ ОСВЕН АКО ВЪНШНИТЕ ПРИСТАВКИ НЕ ПРЕДОТВРАТЯВАТ ХЛЪЗГАНЕ НАДОЛУ.СТЪЛБАТА
МОЖЕ ДА ПАДНЕ БЪРЗО И ДА НАНЕСЕ ЩЕТИ. 

ДВУСТРАННА СТЪЛБА
1.Започвате от нормална позиция, първо отключете двете ключалки.
 
2.Издръпайте стълбата в режим двустранна стълба докато ключалките не се заключат
 
3.Отключете четирите RAPID LOCK ключалки.
 
4.Започнете да разширявате стълбата като поставите ръка на едната панта и наклоните
задната страна на стълбата. Външната приставка ще започне да се хлъзга надолу към
вътрешната. Използвайте другата си ръка за да подравните външните и вътрешните
стъпала на желаната височина, като гледате ръцете ви да са от външната страна на 
стълбата , за да избегнете прищипване при преминаването на стъпалата едно през друго
Когато достигнете желаната височина заключете RAPID LOCK ключалките напълно във
вътрешните дупки в стъпалата преди наместване към другата страна.
 
5.За да разширите едната страна , задръжте пантите на вътрешните релси и повдигнете
вътрешната поставка. Когато сте на желаната височина използвайте едната си ръка за 
да държите външните и вътрешните стъпала наравно, след това използвайте другата си
ръка за да заключите оставащите RAPID LOCK ключалки напълно във вътрешните дупки
 
6.Уверете се че всичките 4 крака за стабилно поставени преди използване на стълбата.
 
7.За да върнете стълбата в основна позиция , направете стъпките наобратно, като винаги
държите вътрешната приставка на място докато отпускате RAPID LOCK ключалките.През
това време пазете ръцете и дрехите си далеч от движещите се части.
 
 

90 ГРАДУСОВ РЕЖИМ

Започвате от двустранна стълба , разширявате една от 
вътрешните приставки една стълба повече от другата 
страна. Това позволява върха на стълбата да е по-близо 
до повърхността която се опитвате да достигнете.

ВНИМАНИЕ: ВИНАГИ ГЛЕДАЙТЕ СТЪЛБАТА ДА Е НА
ПОВЪРХНОСТ НА НИВО, И ПО-КЪСАТА СТРАНА ДА Е 
СРЕЩУ СИГУРНА СТЕНА. НЕ СЕ ПРОТЯГАЙТЕ И ПРОСЯ
ГАЙТЕ В КОЯТО И ДА Е СТРАНА.ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ
ДО СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ ДОРИ И СМЪРТ!

РЕЖИМ СТЪПАЛО

Започнете със подвижен режим на стълбата
регулирайте външните приставки за да паснат
на стълбището докато пазите стъпалата на едно
ниво отпред назад.
 
Ако имате сложени TIP & GLIDE колелца, 
колелцата трябва да са поставени от долната
страна и да сочат провоположно на стълбите.

РЕЖИМ СКЕЛЕ
1.Започвате от подвижен режим(двустранна стълба),отключвате RAPID LOCK ключалките,и премахвате и
двете външни приставки от вътрешните.Слагате вътрешните настрана; вече сте направили едната от две
подпори.
 
2.Вмъкнете скобите за опора , отгоре на една от външните приставки, както е показано на картините отстрани
,после заключете RAPID LOCK ключалките. Повтаряте същото и за другата. Втората подпора вече е готова.
 
3.Двете опори трябва да имат пространство,ниво на повърхността, също трябва поставите номинална дървена
дъска около 113кг или LITTLE GIANT Telescoping Plank (продава се отделно) между тях на избрата височина
ЗАБЕЛЕЖКА: По правилата на ANSI платформа тип скеле не може да се използва като основна платформа
на височини три пъти по-големи от минималната ширина на базовата основа. Дъската може да се изпозлва 
като платформа само до третото стъпало, ако е над третото стъпало може да се използва като работна маса
но не и като платформа и също така трябва да е подсигурена и стабилна при всякакви действия.Ако вашата 
дъска няма ключалки или куки, удълежете от двата края не повече от 18 см.
 
4.Когато пренастройвате стълбата , се убедете че външните стъпала сочат навън.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Независимо от рейтинга на вашата стълба , когато се използва за скеле теглото на човека 
трябва да е 113кг. За ваша безопастност не превишавайте това тегло и съшо така на скелето трябва да има
само един човек. Не използвайте скеле режим за други дейности освен предназначената.

ВНИМАНИЕ: НИКОГА НЕ ОСВОБОЖДАВАЙТЕ RAPID LOCK КЛЮЧАЛКИТЕ ДОКАТО 
ВЪТРЕШНАТА ПРИСТАВКА Е ПРЕДОТВРАТЕНА ОТ ХЛЪЗГАНЕ НАДОЛУ. СТЪЛБАТА 
МОЖЕ ДА ПАДНЕ НЕОЧАКВАНО БЪРЗО И ДА НАНЕСЕ ЩЕТИ.

УПОТРЕБА
Единствено настройте RATCHET levelers от земята преди 
употреба на стълбата.
 
RATCHET levelers са за различни нива , не се опитвайте да
ги използвате за допълнителна височина. За да избегнете 
спъвания или не уцелване на стъпало трябва да има средно
30см разтояние от земята.

ВНИМАНИЕ НИКОГА НЕ ОСВОБОЖДАВАЙТЕ RATCHET 
LEVELERS ДОКАТО ИМА ЧОВЕК ВЪРХУ СТЪЛБАТА
ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ
ИЛИ ДОРИ СМЪРТ.

При слагане При махане
Натиснете надолу с
пета. 

Стиснете плъзгача 
за освобождаване

Инструкции за смазване:
За да запазите своите RATCHET levelers в добро състояние и за да ви вършат работа дълго време
трябва да ги смазвате най-малко всеки 6 месеца или по-често зависимост колко ги използвате
и какви са времевите условия.
 
Използва се един спрей са всички , спреят трябва да бъде сух . Нанася се в малък кръг над плъзгача
за освобождаване, отляво и отдясно. Избършете излишната суха смазка която излиза от плъзгача.

Напръскайте, където кракът на leveler се плъзга по горните и долните скоби във външните
релси на стълбата.

ВНИМАНИЕ:ПАЗЕТЕ ВСИЧКИ КРАКА НА СТЪЛБАТА, СТЪПАЛА , И ВСИЧКИ ПОСТОЯННИ
ПОВЪРХНОСТИ ДАЛЕЧ ОТ СПРЕЙ ЗА СМАЗВАНЕ.
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