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NB!  Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi ja järgige 
kõiki esitatud juhiseid. Hoidke juhend hilisema kasutamise tarbeks alles. 
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EESSÕNA  
 
Ohutu kasutamise tagamiseks lugege kasutusjuhend enne redeli kasutuselevõttu hoolikalt läbi. Redeli õige ja 
hoolikas kasutamine kindlustavad kasutaja ohutuse. On väga oluline, et kasutajad mõistaks kasutusjuhendi 
kõiki punkte ja järgiks esitatud juhiseid. Ebaselguste korral või probleemide ilmnemisel võtke ühendust edasi-
müüja või maaletoojaga.  
 
TEHNILISED ANDMED  

 

       

 AT003 
majapidamisredel 

3 astet 

AT004 
majapidamisre-

del 4 astet 

AT005 
majapidamis-
redel 5 astet 

AT006 
majapidamisre-

del 6 astet 

AT007 
majapidamis-
redel 7 astet 

AT008 
majapidamisre-

del 8 astet 

Korpus Alumiinium Alumiinium Alumiinium Alumiinium Alumiinium Alumiinium 

Materjal Tsingitud teras Tsingitud teras Tsingitud teras Tsingitud teras Tsingitud teras Tsingitud teras 

Toru mõõt-

med, mm 

40 x 23 40 x 23 40 x 23 40 x 23 40 x 23 40 x 23 

Standard EN131 EN131 EN131 EN131 EN131 EN131 

Astmete arv 3 4 5 6 7 8 

Tööplatvormi 

kõrgus, cm 
57 

77 98 119 

 

140 
162 

Redeli kõrgus, 

cm 
123 

145 167 189 211 
233 

Max töökõr-

gus, cm 
265 

285 305 325 355 
362 

 
 
ENNE KASUTAMIST  

Enne redeli ostmist ja kasutuselevõttu pöörake tähelepanu redeli omadustele, materjalile ja tüübile. Valige 
tööks ja otstarbeks sobiv redel.  Majapidamisredelit ei või kasutada kutselises töös. Redeli valimine mõjutab nii 
ohutust kui ka töö efektiivsust. Enne redeli valimist tehe kindlaks kasutusotstarve, vajalik redeli liik, redeli ma-
terjal, vajalik pikkus ja redeli kinnitamise võimalus.  

 

ET 
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OHUTUSEESKIRJAD JA HOIATUSED  
 

Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi ja täitke kõiki esitatud juhiseid. 
Juhiste täitmata jätmine võib tuua kaasa tõsiseid vigastusi ja/või varalist kahju ning põhjustada 
isegi surmajuhtumeid. Hoidke kasutusjuhend hilisema kasutamise tarbeks redeli läheduses.  
 

Kasutage redelit vaid ajutise tööaluse ja liikumisteena. Kui töökoht või liikumistee on pidevalt kasutatavad, 
tuleb redel asendada püsivama lahendusega. 

 
• Kasutage redeli juures libisemist tõkestavaid abivahendeid ning vajaduse korral abilist, kes redelit toe-

tab. 
• Redeli kõige ülemised astmed on mõeldud vaid käte toetamiseks. 
• Paigutage redel võimalikult töökoha juurde nii, et ei oleks vaja küünitada, mis võib põhjustada redeli 

ümber vajumise. 
• Ärge pange redeleid liikumisteedele või uste ette ilma vastava valve korraldamiseta. 
• Ärge pange redeleid ajutistele tellingutele, kastide peale või kõrgendustele, sest see võib olla ohtlik. 
• Ärge pange redeleid vastu kitsaid või ümaraid poste, lukustamata uksi, peeneid torusid, plasttorusid 

või muude elastsete või liikuvate aluste vastu. 
• Hoidke ronides alati mõlemad käed redelil. Transportige tööriistu redelil olles taskus, vöö vahel või 

vastavas kotis.  
• Liikuge redelil nägu astmete suunas ja ühe astme kaupa. 
• Redelil ronides ärge kandke puupingi, libedaks muutunud jalatseid, kontsakingi ega muid sobimatuid 

jalatseid. 
• Redelist tuleb tugevasti kätega kinni hoida ja vältida äkilisi liigutusi. 
• Redeleid võib kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage redeleid töödeks, milleks need ei so-

bi. 
• Laste, puudega inimeste ja vanurite läheduses peab töötamisel olema eriti ettevaatlik. Redelit ei või 

kasutada lapsed või puudega isikud. Hoidke lapsed redelist eemal. 
• Enne iga kasutuskorda vaadake üle redeli seisukord. Ärge kasutage redelit, kui see on paindunud, 

katki, pragunenud või muul moel kahjustunud või märkate selle juures kahtlasi kohti.  
• Ärge kasutage redelit väsinuna ega alkoholi, narkootiliste ainete või ravimite mõju all.  
• Ärge lubage redelit kasutada vastavaid oskusi mitteomavatel isikutel. Redelit ei või kasutada lapsed 

või puudega isikud.  
• Ärge tehke redeli suures mingeid muudatusi. 
• Ärge jätke redelit vihma ega muudesse redelit kahjustada võimate ilmaolude kätte. 
• Kui märkate redeli juures mingeid konstruktsioonilisi defekte, lõpetage kohe redeli kasutamine ja uuri-

ge redel põhjalikult üle. 

HOIATUS 
Redelit võib kasutada vaid õigel kasutusotstarbel. Redelitega seotud õnnetused tulenevad üldjuhul selgest 
väärkasutamisest. Väärkasutus võib ka rikkuda redelite konstruktsiooni ja põhjustada suurenenud õnnetuste 
ohtu ka õigete töövõtete korral. Ärge kasutage redelit tellingu, silla, kandevahendi ega hoovana.  
 
HOIATUS! Selles kasutusjuhendis esitatud hoiatused ja juhised ei hõlma kõiki võimalikke esineda võivaid 
ohtlikke olukordi. Kasutage ohutuse tagamiseks alati tervet mõistust ja ettevaatust.  

 
TRANSPORT  
 
Olge redeli teisaldamisel ja transportimisel väga ettevaatlik ja hoolikas. Hoolimatu transportimine võib redelit 
kahjustada. Redeli teisaldamise on suur kokkupõrke oht. Arvestage järgmisi asjaolusid. 

• Ärge vedage pikki ja raskeid redeleid üksinda. 
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• Ärge vedage redelit üksinda õlgadel kandes. Redeli esiots tuleb teisaldamisel hoida kõrgemal kui kaks 
meetrit või väga madalal. 

• Kahekesi redelit teisaldades tuleb hoida kinni redeli otstest. 
• Autoga transportimisel kinnitage redel korralikult.  
• Metallredelite vedamisel tuleb olla ettevaatlik elektriseadmete vastu puutumise osas. 

 
HOIDMINE  

Hoidke redelit hoolikalt eraldi kohas. Teisaldusteekonna lühendamiseks ja ajutiste lahenduste vältimiseks 
peaks töökohas olema piisavalt palju remondi- ja hooldustöödeks mõeldud redeleid, mis on paigutatud alalis-
tesse hoiukohtadesse. Redeli hoidmisel arvestage järgmisi asjaolusid. 

• Paigutage hoiukoht siseruumi töökohtade lähedusse. 
• Hoidke redelit kergesti ligipääsetavas kohas. 
• Jälgige et redelit saaks kergesti ja ohutult kasutusele võtta. 
• Kontrollige üle redeli hoidmiseks mõeldud alus või riiul. 
• Kontrollige, et hoidmiskoht ei oleks kuum ega niiske. 

 
KASUTAMINE 
 
NB! 
Redelid ei ole mõeldud kasutamiseks püsiva tööplatvormina! Ronige redelil mõlema käega kinni hoides ja 
nägu redeli suunas. 

Vabalt seisvate redelite alus peab olema tasane. Redel tuleb avada tööasendisse hoolikalt ja lukustatud ülap-
latvormiga. 

 Kasutamine 

- Tehke A-tüüpi redel täielikult lahti. 

- - Enne kasutamist kinnitage lukustusseadmed. 

- - Paigaldage redel tasasele rõhtsale liikumatule alusele 

- - Ärge kunagi püüdke redeli asendit korrigeerida ise redelil olles. 

- - Redeli püstitamisel arvestage võimalikku kokkupuudet teiste inimeste, sõidukite või avanevate ustega. 
Tagage uste (v.a tuletõkkeuste) ja akende kinnipüsimine tööpiirkonnas alati, kui see on võimalik.  

- - Tehke kindlaks kõik töötsoonis asuvad elektriga seotud ohud, näiteks üleval asuvad kaablid või muud 
elektripaigaldised. 

- - Arvestage, et redel peab seisma kindlalt oma jalgadel, mitte pulkade või astmete najal.  

- - Ärge paigutage redelit libedale alusele nagu jää ning läikivad või väga määrdunud aluspinnad, kui te ei 
suuda rakendada tõhusaid meetmeid libisemise vältimiseks.   

- - Ärge ületage redelile lubatud maksimaalset massi. 

- - Ärge küünitage redelil olles. Kasutaja kere ei või redeli laiusest väljapoole ulatuda ja mõlemad jalad 
peavad olema töö ajal ühel astmel. 

- - Ärge kasutage majapidamisredelit mingile teisele platvormile ronimiseks. 

- - Redelit võib kasutada vaid lihtsamateks töödeks ja lühiajaliselt. 
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- - Kasutage elektritöödeks vaid isoleeritud redeleid. 

- - Ärge kasutage redeleid väljas halva ilma korral, näiteks kõva tuulega. 

 
HOOLDUS  

 
Kontrollige regulaarselt, et redel oleks ohutut kasutamist tagavas seisukorras. Kontrollige redelit visuaalselt 
kord nädalas ja väga hoolikalt kord või kaks aastas.  Kui leiate pragusid, väändunud kohti või muid vigu, lõpe-
tage redeli kasutamine. 


