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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 

Pakylos surinkimas  

1. Stumdomos pakylos dažniausiai tiekiamos ne pilnai 

surinktos. Kartono dėžėje, į apatinę, didesnę pakylos dalį 

su ratukais, būna įdėta viršutinė dalis. 

2. Pakylos pagrindą su ratukais padėkite ant žemės, 

skylutėmis į viršų. 

3. Viršutinė pakylos dalis turi tris atramas. Kiekviena jų turi 

po du fiksatorius, kuriuos reikia įtvirtinti į pakylos pagrinde 

esančias angas. 

4. Ant apatinės dalies padėjus viršutinę dalį taip, kad 

kiekvienos atramos fiksatoriai tiksliai atitiktų skylutes – 

stipriai spustelėkite paeiliui po vieną atramą. 

5. Įsitikinkite, kad abi pakylos dalys teisingai ir tvirtai susijungė. Koja prispaudę apatinę dalį - stipriai truktelėkite už 

viršutinės dalies. Stebėkite, ar nėra judėjimo tarp atramų bei apatinės dalies. 

6. Pakyla po surinkimo nebegali būti ardoma ir vėl surenkama. 

7. Stumdoma pakyla turi lengvai judėti nestipriai stumtelėjus ją koja. Užlipus (jau nuo 5kg apkrovos), pakyla nusileidžia 

ir priglunda prie pagrindo. Nulipus, pakylą vėl galima perstumti į kitą vietą. 

Pakylos naudojimas 

8. Įsitikinkite, kad Jūsų sveikatos būklė leidžia naudotis pakylomis. Tam tikri sveikatos sutrikimai, medikamentų 

naudojimas, alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimas gali kelti grėsmę Jūsų saugumui naudojantis pakyla.  

9. Prieš pradedant pirmą kartą naudotis pakyla, būtina patikrinti jos būklę ir visų dalių funkcionavimą. Būtina atlikti 

pakylos techninės būklės vizualinę apžiūrą prieš kiekvienos darbo dienos pradžią. 

10. Pakylas galima naudoti tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Draudžiama naudoti techniškai netvarkingas pakylas. 

11. Pakylos visuomet turi būti švarios.  

12. Komerciniams tikslams naudojantys pakylas,  turi būti supažindinti su darbo saugos reikalavimais, būtina teisingai 

įvertinti  jų naudojimo riziką bei laikytis visų reikalavimų taikomų tokiems darbams.  

13. Pakylos gali būti statomos tik ant lygaus, horizontalaus, nejudraus paviršiaus. Paviršiai neturi būti slidūs ar užteršti. 

14. Perstumti į kitą vietą pakylą galima tik pilnai nuo jos nulipus. 

15. Ant pakylos stovima tik remiantis abejomis kojomis. Draudžiama stovint ant pakylos siekti per toli padėtų daiktų, 

persisveriant į kurią nors pusę. Reikia vengti didelės šoninės apkrovos. 

16. Draudžiama viršyti maksimalią leistiną pakylos apkrovą – 150kg. 

17. Nengalima naudoti pakylų norint užlipti ant kitų paviršių, nenaudoti jų darbui lauke. 

18. Būtina imtis apsaugos priemonių, užtikrinančių, kad vaikai 

nežaistų ant pakylų. 

 

Kilus neaiškumams, ar pastebėjus pakylų 

pažeidimus, kreipkitės: 
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