
Tikkaiden käyttöohjeet

Älä koskaan työskentele pitkiä aikoja tikkailla ilman säännöllisiä taukoja. Väsymys on aina riskitekijä.

Kun kuljetat tikkaita kattotelineellä tai peräkärryllä, varmista, että tikkaat on kiinnitetty oikein välttääksesi vahinkoja.

Varmista, että tikkaat ovat tehtävään sopivat.

Poista kaikki epäpuhtaudet tikkaista, esimerkiksi märkä maali, muta, öljy ja lumi.

Älä käytä tikkaita ulkona, kun sääolosuhteet ovat huonot, esimerkiksi kovan tuulen aikana.

Varo ulkokäytössä tuulta.

Suorita riskiarviointi aina ennen tikkaiden ammattikäyttöä. Ota huomioon maakohtainen lainsäädäntö.

Huomio mahdollinen törmäysriski esim. jalankulkijoiden, ajoneuvojen tai ovien kanssa, kun sijoittelet tikkaita. Lukitse työskentelyalueella olevat ovet (ei hätäuloskäyntejä) ja 
ikkunat silloin kun se on mahdollista.

Älä tee tikkaisiin muutoksia.

Älä liikuta tikkaita, kun seisot tai joku muu seisoo niillä.

Käytä tikkaille nousemiseen vain tikkaan askelmapuolta.

Korjaukset ja huollot on suoritettava pätevän henkilön toimesta ja niiden on oltava valmistajan ohjeiden mukaisia. Mikäli tikkaiden osia tulee korjata tai vaihtaa, ota tarvittaessa 
yhteyttä valmistajaan tai jakelijaan.

Varastoi tikkaat asianmukaisella tavalla, etteivät ne vahingoitu.

Tikkaan profiilit, askelmat, pienat sekä lukitusmekanismit eivät saa altistua iskuille eivätkä ne saa kolhiutua.  Iskut ja kolhut voivat heikentää tikkaiden rakennetta ja siten 
aiheuttaa turvallisuusriskin.

Käytettäessä tikkaita muista aina 
varovaisuus. Jo matalalta 
putoaminen voi olla vaarallista.

Lue käyttöohjeet ja varmista, että 
olet ymmärtänyt ne.

Tarkista tikkaasi aina toimituksen jälkeen. Ennen 
jokaista käyttökertaa tarkista silmämääräisesti, 
etteivät tikkaat ole vaurioituneet ja niiden käyttö on 
turvallista. Älä käytä vioittuneita tikkaita.

Pidä tiukasti kiinni tikkaista noustessasi ja laskeutuessasi niitä. Pidä kiinni tikkaista 
niillä työskennellessäsi. Jos se ei ole mahdollista, käytä muita turvatoimia.

Vain yksi henkilö saa käyttää tikasta kerrallaan.

Tikkaiden suurin sallittu kokonaiskuorma on 150 kg.Älä sijoita tikkaita liukkaalle alustalle (esim. jää, kiiltävät pinnat tai merkittävästi 
likaantuneet kiinteät pinnat). Liukkaalla alustalla käytä riittäviä toimenpiteitä, joilla voit 
estää tikkaan liukumisen.

Sijoita tikkaat tasaiselle, 
vaakasuoralle, vakaalle ja kovalle 
alustalle.

Älä kurottele. Mikäli joudut kantamaan jotain käyttäessä tikkaita, 
kantamuksen on oltava kevyt ja helposti käsiteltävä.

Mikäli tuotteessa on tämä merkki, tulee tikkaat 
varustaa ennen käyttöä vaakatuella.

Vältä kuormittamasta tikkaita 
sivusuunnassa esimerkiksi 
poraamalla tiili- tai betoniseinää.

Käytä tikkaita kiivetessäsi siihen 
hyvin soveltuvia jalkineita.

Pidä kasvot tikkaisiin päin noustessasi ja laskeutues-
sasi niitä.

Työskentele tikkailla vain terveydentilasi sen salliessa. Tietyt sairaudet tai lääkitys, 
alkoholin tai huumeiden käyttö voivat tehdä tikkaiden käytöstä vaarallista.

Tunnista mahdolliset sähköön liittyvät riskit työskentelyalueella. Tällaisia 
ovat esimerkiksi avojohdot tai muut näkyvillä olevat sähkölaitteet. Käytä 
sähköä johtamattomia tikkaita jännitteelliseen sähkötyöhön.

Älä käytä tikkaita siltana.Lukitse tikkaat kunnolla ennen 
käyttöä.

Älä seiso tasolla, jossa on tämä 
merkki tai siinä lukee: “DO NOT 
STEP”.

Tikas soveltuu koti- ja ammattikäyttöön. Tarkista aina myös 
maakohtainen lainsäädäntö sekä työmaakohtainen ohjeistus.

Tikas soveltuu kotikäyttöön. 

Älä käytä tasotikkaita toiselle tasolle siirtymiseen.Avaa tikkaat kokonaan ennen 
käyttöä.

Älä käytä tasotikkaita nojatikkai-
na.

www.tikli.com


