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Dette er en generel vejledning i brugen af stiger. Inden din stige tages i brug, er det 
vigtigt at læse alle instruktioner omhyggeligt. Det gælder evt. medfølgende vejledn-

ing, samt mærkater og tekst på selve stigen.

Før ibrugtagning kontrolleres at stigen ikke er beskadiget, at den er helt åben, at evt. remme 
eller afstandsholdere der skal støtte stigen er helt stramme og foldet ud. Tjek at fødderne er i 
god stand, samt at stigen er opstillet på en jævn og skridsikker overflade (ingen olie, vand, e.l.)

Op- og nedstigning skal foregå med front mod stigen og et fast greb på siden af stigen (eller 
gelænder, hvis stigen har et sådant monteret). Brug passende fodtøj. Det er forbudt at stå 
på de sidste trin på toppen af stigen, der skal generelt være minimum 60 cm gelænder med 
mindre andet er anført i vejledningen eller på selve stigen.

 ADVARSEL

Følg ALTID de anvisninger producenten har angivet i vejledning og på selve stigen.

Ved multistiger i skydestige-position er det vigtigt at vende stigen korrekt jf. medfølgende 
vejledning.

Ved brug af metalstiger - vær opmærksom på strømførende ledninger o.l.

Stå ikke på øverste trin eller værktøjsholder, men mindre det er specifikt angivet i vejledning 
eller på stigen at øverstre trin / platform er beregnet til dette.

Pas på ikke at få hænderne i klemme når stigen åbnes eller lukkes.

Ved skydestiger skal hældningsgraden mod væg være 65° - 75°

Pas på stigen ikke vælter til siden

Brug ikke stigen for at nå et tag eller andet, der ikke er forsynet med gelænder.

Brug ikke stigen som bro.

Hvis stigen bliver ustabil under brug, f.eks. ved brug i fuld længde, er det vigtigt at en anden 
person holder stigen fast.

Stigen må kun benyttes af en person af gangen

Flyt ALDRIG en stige mens en person befinder sig på den. Gå ALTID ned fra stigen, flyt den 
og træd op på den igen. 

Stiger med tilhørende stigefod må IKKE benyttes uden denne.

Mulige ulykkesårsager: El-ledninger, svimmelhed, muskeltræthed, dårlig risikovurder-
ing, dårlig sigtbarhed, dårligt fodtøj, faldende værktøj, ukorrekt brug.

 OPBEVARING & VEDLIGEHOLD

Opbevar din stige indendørs og tørt. Hold din stige ren - fjern 
straks jord, sand, mørtel, maling og andet fra den. Især ved tel-
eskopstiger er det vigtigt at sand o.l. straks fjernes fra stigen, 
ligesom den ikke må udsættes for større vandmængder.

 STIGEKONTROL

Stiger skal i henhold til AT-vejledning B.3.1.1 efterses grundigt 
minimum én gang årligt. Eftersynet omfatter stiger og alt tilbehør.

Eftersynet udføres efter leverandørens anvisning af en sagkyndig person.

Der bør føres en form for register over eftersynet - gerne med angivelse af resultat. Der ud 
over bør den enkelte stige mærkes, når den er godkendt (benyt evt. JUMBOs stigekontrol-
mærkat, varenr: 41SKM96)

Ved et stigeeftersyn bør følgende ting som minimum kontrolleres:

Trin og platform: Skader, løse samlinger, skarpe kanter, slitage

Vanger: Skader, skarpe kanter, slitage.

Beslag: Skader, fastgørelse, funktionsdygtighed, smøring, slitage.

Sko og hjul: Skader, fastgørelse, funktionsdygtighed, korrosion, slitage.

Afstivere og bånd: Skader, fastgørelse, funktionsdygtighed, slitage.

Tilbehør: Skader, funktionsdygtighed, korrosion, skarpe kanter, slitage.

Der ud over bør det kontrolles at stigen er korrekt mærket, at der forefindes en brugsanvisn-
ing, samt om stigen er korrekt behandlet /imprægneret (f.eks. linoliebehandling på træstiger)
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