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3 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förutom de allmänna säkerhetsanvisningarna ska de all-
männa markeringarna på på produkten beaktas (se ”Allmän-
na markeringar” på sida 4).

1. Montering och användning av stegen får endast utföras av 
personer som känner till innehållet i denna monterings- 
och bruksanvisning.

2. Man får inte göra ändringar på stegen eller delar av ste-
gen.

3. Innan stegen används ska samtliga delar kontrolleras så 
att de är rätt hopmonterade och fungerar korrekt.

4. Vid användning av stegen är det risk för att den välter eller-
faller. Detta kan leda till skador på personer och föremål.

5. Stegen måste vara lämplig för den aktuella användningen 
och får bara användas i föreskriven uppställningsposition.

6. Stegen ska placeras på ett jämnt, vågrätt och orörligt un-
derlag med tillräcklig bärkraft. Använd ev. lastfördelande 
underlag.

7. Flytta inte stegen när någon står på den.
8. När stegen ställs upp ska man vara medveten om risken 

för kollisioner med t.ex. fotgängare, fordon eller dörrar. 
Lås om möjligt dörrar (inte nödutgångar) och fönster inom 
arbetsområdet.

9. Ställ endast stegen på fötterna, inte på stegpinnarna eller 
stegen.

10. Alla arbeten med och på stegen ska utföras så att risken 
för att den faller eller välter är så låg som möjligt.

11. Vid användning utomhus ska säkerhetsåtgärder vidtas vid 
hårt blåst.

12. Stegen får bara användas för lättare arbeten under kortare 
tid.

13. Stå inte på stegen under lång tid utan regelbundna pauser 
(trötthet är en riskfaktor).

14. Använd bara därför avsedda ståytor.
15. Använd inte stegen om den är smutsig av t.ex. våta färgres-

ter, smuts, olja eller snö.
16. Använd inte stegen utomhus vid svåra väderförhållanden 

t.ex. stark vind.
17. Stegen får aldrig ställa flyttas till en ny plats ovanifrån.
18. Om det är nödvändigt att utföra arbeten under elektrisk 

spänning ska isolerade stegar användas.

Yrkesmässig användning
19. Innan en stege används i arbetet ska en riskbedömning 

göras mot bakgrund av de rättsliga föreskrifterna i använd-
ningslandet.

20. Gällande nationella bestämmelser och föreskrifter ska 
alltid följas, särskilt vid yrkesmässig användning.

1 Om monterings- och 
bruksanvisningen

Den här bruksanvisningen beskriver säker användning av 
trappstegar.
• Läs igenom bruksanvisningen innan användning och spara 

den för framtida bruk.

Vid överlämning av stegen måste denna bruksanvisning läm-
nas vidare till den nya ägaren.

2 Avsedd användning

Den här stegen är en mobil arbetsutrustning som kan använ-
das på olika platser.
Med den här stegen kan man utföra arbeten i begränsade ut-
rymmen på hög höjd, då användning av annan utrustning inte 
är lika lämplig (se säkerhetsförordningen om yrkesutrustning).
Stegen får bara användas i enlighet med denna bruksanvis-
ning. Varje annan användning anses vara felaktig användning. 
Trappstegar får inte användas som anliggande stegar såvida 
de inte är utformade för det.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av 
felaktig användning.
Om man genomför ändringar på stegen som inte har godkänts 
av tillverkaren, upphör tillverkarens garanti och produktansvar.
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4 Dekaler på produkten

Säkerhetsmarkeringarna på stegen får inte klistras eller må-
las över eller tas bort.

På grund av konstruktionen används inte alla nedan beskriv-
na säkerhetsmarkeringar på stegen.

Allmänna markeringar
A Läs igenom hela bruksanvisningen. Mer information om 

stegen finns på internet.
B Fall från stegen kan leda till svåra skador.
C Använd aldrig en trasig stege. Kontrollera stegen för ska-

dor efter leverans och före varje användning. 
D Stegens maximala nyttolast får inte överskridas.
E Stegens maximala nyttolast får inte överskridas.
F Använd inte stegen på ojämna eller instabila underlag.
G Undvik att luta åt sidan under användning.
H Bara en person i taget får befinna sig på stegen.
I Kliv inte av eller på stegen med blicken riktad åt annat 

håll.
J Använd inte stegen som övergång.
K Stegen ska bara användas med monterad tvärbom.
L Stegen är lämplig för både yrkesmässig och privat an-

vändning.
M Stegen är lämplig enbart för privat användning.
N Ställ inte stegen på smutsigt underlag.
O Håll dig ordentligt fast i stegen under både arbete och 

upp- och nedstigning.
P Undvik arbete som utsätter stegen för sidobelastning, 

t.ex. borrning i sidled genom fasta material.
Q Använd inte stegen med tung eller ohanterlig utrustning.
R Använd lämpliga skor vid uppstigning på stegen.
S Stegen ska inte användas av personer med fysisk funkti-

onsnedsättning. Var uppmärksam på fysiskt och psykiskt 
tillstånd. Användning av läkemedel, alkohol och droger 
påverkar säkerheten negativt.

T Fastställ alla risker som orsakas av elektriska faciliteter 
inom arbetsområdet, t.ex. friliggande högspänningsled-
ningar eller andra friliggande elektriska faciliteter. An-
vänd inte stegen om det finns risk för elektriska stötar.

Produktspecifika markeringar
U Använd inte trappstegen för att klättra upp till en annan 

yta.
V Använd inte de översta två stegen/stegpinnarna på en 

arbetsstege utan plattform och hållare för hand/knä som 
underlag för att stå på.

W Använd inte stegen i hopfällt tillstånd.
X Stegen ska bara användas med båda stegdelarna full-

ständigt utställda och säkrade.
Y Steglåset ska vara låst under användning.
Z Spärranordningarna ska kontrolleras innan stegen an-

vänds.

AA Kliv inte på markerade områden.

5 Leveransomfattning

Leveransomfattning 
 

Montering 
 

på sida II

6 Uppställning och användning

Vid yrkesmässig användning rekommenderas att kontrollera 
stegen redan innan första användningen och dokumentera 
detta med ett kontrollmärke (se ”Återkommande kontroller” 
på sida 5).

 VARNING!
Risk för klämskador vid förskjutning av stegsidor på grund av 
stegpinnar!
• Håll inte händerna mellan stegpinnarna vid förskjutning av 

stegsidor.

Gäller trappstegar med stegpinnar och förlängning 
 

Gäller trappstegar med dubbelsidiga fotsteg 
 

Gäller trappstegar med enkelsidiga fotsteg 
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Att ställa upp arbetsstege 
 

Att fälla ihop trappstege 
 

Att förlänga stegsidor 

på sida II

7 Underhåll och service

För säker användning av stegen rekommenderar vi att endast 
originalreservdelar används. Användning av reservdelar från 
andra tillverkare som inte motsvarar nödvändiga specifika-
tioner, kan leda till att garantin upphör att gälla.

Skötsel och underhåll av stegen ska säkerställa dess funk-
tionsduglighet. Stegen ska regelbundet kontrolleras för skad-
or. Funktionen hos rörliga delar måste vara säkerställd.
Reparationer på stegen måste utföras av en sakkunnig och i 
enlighet med tillverkarens anvisningar.

Rengöring 
Synlig smuts ska avlägsnas från stegen direkt efter använd-
ning, särskilt på rörliga delar.
Rengöringen kan ske med vatten och tillsats av ett vanligt ren-
göringsmedel.

Rengöringsmedel får inte tränga ned i marken.

• Avfallshantera använda rengöringsvätskor enligt gällande 
miljöskyddsbestämmelser.

Smörjning av rörliga delar 
• Alla rörliga delar ska smörjas med vanlig olja. Använd tunn-

flytande olja vintertid.
• Ta hand om oljeindränkta trasor enligt gällande miljöföre-

skrifter.

 VARNING!
Halkrisk på grund av hala stegytor! 
Olja och vätskor på stegytor kan orsaka fall och skador.
• Torka bort överflödig olja.
• Avlägsna föroreningar (t.ex. våt färg och snö).

7.1 Yrkesmässig användning

Vid yrkesmässig användning av stegen ska den kontrolleras 
regelbundet och återkommande av en sakkunnig (visuell kon-
troll och funktionskontroll).

Typ, omfattning och intervall för kontrollernamåste fastställas. 
Kontrollintervallen beror på driftförhållanden, i synnerhet hur 
ofta stegen används och under vilken belastning, samt hur ofta 
svåra brister har fastställts vid föregående kontroller.
Ägaren ska se till att skadade stegar tas ur bruk och förvaras 
på sådant sätt att de inte kan användas förrän lämplig repara-
tion har genomförts eller produkten har skrotats.
Fullständigt kontrollschema finns på tillverkarens webbplats.

7.2 Återkommande kontroller

Stegen ska kontrolleras regelbundet av sakkunnig med av-
seende på driftsäkerhet. Den sakkunnige får sin kontrollbe-
hörighet av ägaren och deltar i seminarier, som föreskrivs av 
landspecifika lagar.
• Kontrollintervallen måste anpassas efter driftsförhållande-

na.
• Stegen ska kontrolleras minst en gång per år.
• Det måste dokumenteras att kontrollen har genomförts. 

Kontrollblad för stegkontrollen finns på ZARGES webbplats.
• När kontrollen har genomförts och plattformsstegen har 

godkänts ska ZARGES-kontrollplakett (artikelnr 828384 
resp. 828385) fästas på produkten. Månad och år för nästa 
kontroll måste framgå tydligt.

Skadade eller ofullständiga stegar och delar får inte använ-
das.

Stegsida/ben
• Kontrollera för deformation, vridning, böjning och sprick-

bildning.
• Kontrollera för klämskador, skador, vassa kanter, korrosion, 

splitter, utskjutande delar och slitage.
• Kontrollera skicket på fästpunkterna för andra delar.
• Kontrollera att stegen är komplett och i säkert skick.

Beslagsdelar, leder
• Kontrollera för skador, sprickor, vridning och korrosion.
• Kontrollera för slitage och funktion.
• Kontrollera att stegen är komplett och i säkert skick.

Stegpinnar, steg, byglar, plattform, trappavsats 
• Kontrollera för deformation och sprickbildning.
• Kontrollera för klämskador, skador, vassa kanter, splitter, 

utskjutande delar och slitage.
• Kontrollera att förbindelsen till stegsidorna är säker.
• Kontrollera spärrarna för funktion och slitage (t.ex. låsklin-

kor, steghakar).

Stegfötter, hjul
• Kontrollera för skador och korrosion.
• Kontrollera för slitage och funktion.
• Kontrollera att stegen är komplett och i säkert skick.
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Märkning
• Kontrollera läslighet och skador.

Tillbehör
• Kontrollera för fullständighet och säker fastsättning.

Föroreningar, smuts
• Kontrollera färg, smuts, fett eller olja.

8 Transport och förvaring

• Förvara stegen så att skador (t.ex. vridning, böjning) ute-
sluts.

• Förvara stegen skyddat mot väderpåverkan och obehörig 
användning (t.ex. av barn).

• Under transport från eller till förvaringsplatsen måste ste-
gen säkras mot att glida, mot stötar, samt mot att falla.

• Kasta inte stegen vid inlastning.
• När stegen transporteras på biltak eller i ett fordon ska den 

vara säkert fäst.

9 Hantering av förpackningar och 
avfall

• Förpackningen utgör en kvävningsrisk. Avfallshantera för-
packningsmaterial på rätt sätt.

• Stegar och delar ska avfallshanteras enligt gällande före-
skrifter.
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