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Brugsanvisning for Zarges Stiger 

 

Vigtig information før brug af stigen: 

a) Er du helbredsmæssigt i stand til at bruge stigen? Bestemte sundhedsmæssige forhold, 
medicinindtagelse, alkohol- eller narkotikamisbrug kan føre til nedsættelse af sikkerheden ved brugen af 
stigen. 

b) Ved transport af stiger på taget af en bil eller i en lastbil skal det for at undgå skader sikres, at de er 
fastgjort/anbragt på sikker vis. 

c) Kontroller stigen efter modtagelsen og før første ibrugtagning for at sikre at stigen er i korrekt stand og 
at alle dele fungerer korrekt. 

d) Hver dag ved arbejdets påbegyndelse foretages en visuel kontrol af stigen for beskadigelser, så den er 
sikker at bruge.  

e) Ved erhvervssmæssig brug skal stigen jævnligt efterses. 
f) Det skal sikres, at stigen er egnet til den respektive brug. 
g) Brug ikke en beskadiget stige. 
h) Fjern al smuds og fremmedelementer fra stigen fx våd farve, olie eller sne. 
i) Før brug af stigen bør der gennemføres en risikovurdering af arbejdet under hensyntagen til 

bestemmelserne i det pågældende land, hvor stigen bruges. 
 
 
Bring stigen i stilling og stil den op: 

a) Stigen opstilles i den rigtige position, fx korrekt opstillingsvinkel for enkeltstiger (hældningsvinkel ca. 
1:4), trin på en wienerstige/trappestige skal være i vandret position og helt åbne. 

b) Evt. spærreanordninger/beslag skal sikres fuldstændig før brug.  
c) Stigen skal stå på et plant, vandret og fast underlag. 
d) En enkeltstige bør stilles op mod en plan og fast flade og før brug sikres fx med en fastgørelse eller med 

egnet anordning, som sikrer, at stigen står fast og sikkert.  
e) Stigen må aldrig bringes i en ny position oppefra. 
f) Når stigen bringes i stilling, er der risiko for at ramme fx fodgængere, køretøjer eller bygningsdele. Om 

muligt lukkes (aflåses) døre (dog ikke nødudgange) og vinduer i arbejdsområdet.  
g) Alle risici i forbindelse med el-drevet udstyr i arbejdsområdet tages til efterretning fx 

højspændingsluftledninger og andet fritliggende elektrisk udstyr. 
h) Stigen skal stå på dens fødder, ikke på trin. 
i) Stigen må ikke stilles på glatte flader (fx is, blanke flader eller tydeligt tilsmudsede faste flader), såfremt 

det ikke med yderligere tiltag forhindres, at stigen skrider. 
 
 
Brug af stigen: 

a) Den pågældende stiges maksimale nyttelast må ikke overskrides.  
b) Brugeren af stigen må ikke læne sig for langt ud; brugeren må ikke læne sig længere ud til siden, end 

at hans bæltespænde (navle) stadig befinder sig inden for vangerne og han skal stå med begge fødder 
på samme trin. 
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c) Stig ikke op på en enkeltstige i større højder uden ekstra sikring fx fastgørelse eller brug af egnet 
anordning til sikring af stabiliteten. 

d) Wienerstiger/trappestiger må ikke bruges til at stige op på et andet niveau. 
e) De øverste tre trin på en enkeltstige må ikke bruges til at stå på. 
f) De øverste to trin på en wienerstige/trappestige uden platform og holdeanordning til hånd/knæ må ikke 

bruges til at stå på. 
g) De øverste fire trin på en wienerstige med påmonteret skydestige må ikke bruges til at stå på. 
h) Stiger bør kun bruges til let arbejde i kort tid. 
i) Ved absolut nødvendige arbejder under elektrisk spænding bruges ikke-ledende stiger. 
j) Brug ikke stigen udendørs ved ugunstige vejrforhold fx kraftig vind. 
k) Træf forholdsregler, så børn ikke leger på stigen. 
l) Om muligt lukkes (aflåses) døre (dog ikke nødudgange) og vinduer i arbejdsområdet.  
m)  Stig op og ned af stigen med ansigtet vendt mod stigen. 
n)  Ved op- og nedstigning holdes godt fast i stigen. 
o)  Stigen må ikke bruges som overgang til noget andet. 
p)  Sørg for at have egnede sko på ved opstigning på stigen.  
q)  Undgå store side-belastninger fx ved boring i murværk eller beton. 
r)  Bliv ikke for længe uden regelmæssige afbrydelser på stigen (træthed udgør en risiko). 
s)  Ved brug af enkeltstiger for at få adgang til en større højde, bør stigen skubbes ud til min. 1 m over 
adgangsstedet.  

   t)  Genstande, som tages med op på en stige, må ikke være tunge og skal være lette at 
håndtere. 

u)  Arbejde, som bevirker en side-belastning på wienerstiger fx boring veds siden af stigen gennem faste 
materialer (fx murværk eller beton) skal undgås. v) Ved arbejde på en stige holdes fast med en hånd 

eller, såfremt dette  ikke er muligt, der skal træffes ekstra sikkerhedsmæssige forholdsregler. 
. 

 
 
Reparation, vedligeholdelse og opbevaring: 
 
Reparationer og vedligeholdelsesarbejder på stigen skal foretages af en fagmand og udføres i overensstemmelse 
med producentens anvisninger. 
Stiger bør opbevares i overensstemmelse med producentens anvisninger. 
 
 

 
 

Zarges Danmark 

Roholmsvej 15, 2620 Albertslund 

Tlf. 43640200 


