
KÕIKI REDELEID PUUDUTAVAD JUHISED

Ärge töötage redelil pikka aega ilma regulaarsete pausideta (väsimus on alati riskitegur).

Sõidukil redelit transportides veenduge, et redel oleks korralikult kinnitatud ja paigutatud 
nii, et see ei põhjustaks ohuolukordi ega õnnetusi.

Veenduge, et redel on antud tööks sobiv.

Eemaldage redelilt kogu mustus, näiteks märg värv, rasv, õli ja lumi.

Ärge kasutage redelit õues halva ilmaga, näiteks tugeva tuulega.

Professionaalsel kasutamisel võtke alati arvesse riigipõhiseid seadusi ja riske ning 
kasutage redelit vastavalt.

Võtke redeli paigutamisel arvesse võimaliku kokkupõrke ohtu näiteks jalakäijate, 
sõidukite või ustega. 

Võimalusel lukustage tööpiirkonnas uksed (v.a. hädaväljapääsud) ja aknad.

Ärge tehke redelile muudatusi.

Ärge liigutage redelit, kui keegi sellel seisab.

Kasutage redelil ronimiseks ainult redeli astmekülge.

Ladustage redel asjakohaselt, et seda mitte kahjustada. Õige ladustamine, näiteks 
niiskuse eest kaitstult, pikendab ka redeli eluiga.

Redeli profiile, astmeid, pulki ja lukustusmehhanisme ei tohi allutada löökidele. Löökidest 
tekkinud vigastused võivad kahjustada redeli konstruktsiooni ja kujutada endast ohtu 
turvalisusele.

Hoidke redelit asjakohaselt, et see ei saaks kahjustada. Ka niiskuse eest kaitsmine 
pikendab redeli eluiga.

Redelil ronimisel olge ettevaatlik.

Arvestage, et ka madalalt kukkumine on 
ohtlik.

Tutvuge kasutusjuhendiga.

Ärge kasutage vigastatud redeleid.

Kui olete redeli kätte saanud, kontrollige, 
kas see on terve ja töötab veatult. Enne 
iga kasutamist kontrollige visuaalselt, 
kas redel on terve ja ohutu kasutada.

Maksimaalne koormus 150 kg.

Pange tähele, et maksimaalne koormus 
tähendab staatilist kaalu.

Ärge kasutage redeleid kaldus, 
ebatasastel või pehmetel/ 
läbivajuvatel pindadel.

Redelil olles ärge küünitage.

Ärge asetage redelit libedale pinnale.
Sellisteks võivad olla näiteks märjad ja/
või õlised põrandad, jäine pinnas või 
läikivad pinnad.

Redelil tohib ronida ainult üks inimene 
korraga.

Ronige ja laskuge alati näoga redeli 
poole.

Redelil ronides ja laskudes hoidke 
redelist alati korralikult kinni. Redelist 
tuleb kinni hoida ka töötamise ajal. 
Kui see ei ole võimalik, tuleb ohutus 
tagada mõne muu vahendiga (nt 
ohutusrakmetega).
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Ärge viige raskuskeset redelilt eemale.
Selle näiteks on jõudu vajav puurimine.

Ärge ronige redelile raske või 
ebamugava koormaga.

Redelil ronides kandke alati tugevaid, 
kindlalt jalas püsivaid jalatseid.

Kasutage redelit ainult siis, kui teie tervis 
seda lubab.
Mõned haigused või ravimid võivad redelil 
töötamisel suurendada õnnetuste ohtu. 
Ärge kunagi ronige redelil, kui olete ui-
mastite mõju all.

Võtke arvesse võimalikke elektrilöögi ohte.
Jälgige, et redel ei puutuks kokku näiteks 
selle kohal kulgevate juhtmete või 
muude elektriseadmetega. 
Kasutage pingestatud elektritöödel 
ainult elektrit mittejuhtivaid redeleid.

Ärge kasutage redelit sillana.

Kasutage alati alumist tugitala, kui see 
on tarnitud koos redeliga ja/või redel on 
tähistatud vastava sümboliga.

Redel on mõeldud 
kasutamiseks ainult 
kodumajapidamises.

Redel on professionaalse 
kvaliteediga ja mõeldud nii 
professionaalseks kui ka 
koduseks kasutamiseks.

(Suomi-Tikas Oy tooted on alati 
professionaalse kvaliteediga)

KALDREDELID

Kaldredelit tuleb alati kasutada õige, 65-
75° nurga all.

Kasutage redelit alati õiget pidi. 
Noolemärk peab osutama ülespoole.

Kaldredeli pulkade astmepind peab 
olema ülespoole, et ristkülikukujulise 
tasandi pind oleks täiesti horisontaalne.

Ärge toetage redelit sobimatule toele.

Redelist teisele tasandile ronimisel 
peab redel tasandit ületama vähemalt 1 
meetri võrra.

Ärge toetage redelit sobimatule toele.

Redeleid ei tohi kunagi teisaldada 
nende ülemisest otsast.
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A-REDEL

KOMBINEERITUD REDELID

PATT PLATVORMTREPPREDEL

Ärge astuge redelilt küljele teisele 
tasandile.

Enne kasutamist avage redel täielikult.

Ärge ronige 3-osalise kombineeritud redeli pulkadele, mis 
jäävad A-kujulisest redeliosast kõrgemale.

Ärge asetage treppidele sobivaid 3-osalisi kombineeritud 
redeleid ronimispoolega ülespoole. Ronige ainult näoga 
trepi tõusu suunas.

Kui kasutate kombineeritud redelit 
kaldredelina, jätke redeli kolm ülemist 
pulka kasutamata.

Kui kasutate kombineeritud redelit 
A-redelina, jätke redeli kaks ülemist 
pulka kasutamata.

Veenduge, et pikenduslukusti oleks 
kindlalt oma kohale lukustatud.

Kui tootel on rattad, tuleb need enne 
astmetele astumist lukustada.

Lukustage piirajad alati korralikult.

A-redeleid tohib kaldredelina kasutada 
ainult siis, kui need on selleks otstarbeks 
mõeldud.

Ärge kasutage toodet õues, välja 
arvatud juhul, kui see on ette nähtud 
väljas kasutamiseks.
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