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Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm thang nhôm của chúng tôi. 
Xin hãy xem kỹ hướng dẫn sử dụng sau đây để có thể sử dụng dễ dàng sản phẩm này. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hãy Cho thanh hỗ trợ vào đường ray trước khi dùng. 
 
Linh kiện 

(A) 2 khớp nối  
(B) Thanh hỗ trợ 
(C) 2 bu lông 
(D) 2 khóa 

Hướng dẫn cho thêm thanh hỗ trợ. 
(A) cho thanh hỗ trợ vào khe khớp nối. 
(B) Phải chèn quanh các khớp nối vào đầu thang  
Và đối từ trên xuống miếng đệm. 
(C). Chèn bu lông vào đường ray và thanh ngang. 
(D). Khóa các bu lông và thắt chặt hoàn toàn. 
 

Cách mở rộng các bậc thang: 
1. hai tay cầm vào hai bên của thang và kéo dài lên phía trên để mở rộng thang theo 

ý bạn muốn, sau đó kéo thanh hỗ trợ chèn vào khe và khóa bản lề. 
2. Đặt thang đứng thẳng kéo thanh hỗ trợ tới vị trí thẳng  sau đó mở rộng bước của 

bậc thang theo như cầu của bạn và khóa bản lề. 
3. Mở rộng cho từng bước cầu thang, dùng hay tay của bạn nắm thang từ 2 phía và 

kéo lên theo như cầu của bạn sau đó dùng thanh hỗ trợ để giữ theo khung hình và 
khóa bản lề, gấp 1 bên ở vị trí thích hợp cho cầu thang. 

 Đảm bảo rằng mỗi phần mở rộng đều được khóa đầy đủ ở các vị trí. 
 Đảm bảo bản lề được khóa trước khi sử dụng. 

 
 Nén các bậc thang  

 Khi bạn đã sử dụng xong thang bạn có thể nén nó xuống rút ngắn kích thước để 
tiện cho việc cất giữ.  

 Gấp các bậc thang và dùng hai tay của bạn đóng các bước bậc thang lại khi không 
sử dụng 

Cách sử dụng thang. 
1. Không được xuống khỏi thang ở độ cao không an toàn mà không có dây bảo hiểm 

hoặc sử dụng một thiết bị phù hợp. 
2. Sử dụng thang ở nơi có ánh sáng tốt. 
3. Sử dụng thang cho cuộc sống hàng ngày hoặc công trình làm điện. 
4. mặc đồ bảo hộ phù hợp khi sử dụng thang. 
5. Tránh đặt thang đề làm việc bên cạnh những nơi như khoan cắt bê tông. 
6. Không sử dụng thang trong thời gian dài mà không nghỉ ngơi. 
7. Phải kéo thang dài hơn 1 mét so với chỗ để chân của bạn. 
8. Sửa các thiết bị mà phải dùng thang nên được cung cấp ánh sáng đầy đủ để dễ 

dàng xử lý. 
9. Không để một vật nặng, cứng hoặc vật liệu rắn lên thang sau đó lại đứng lên bậc 

thang. ( ví dụ như gạch hoặc bê tông) 
10. Tạo một chỗ nắm khi làm việc bằng thang hoặc một biện pháp phòng ngừa an 

toàn. 



Cất giữ ( Lưu trữ) 
Thang phải được cất giữ nơi khô thoáng, tránh xa tầm tay trẻ em và những nơi đốt 
nóng. 

 
Các cách khóa thang. 
Chú ý: Bạn phải tìm hiểu kỹ cách dùng trước khi sử dụng thang. 
 Mỗi một bậc thang đều có cơ chế khóa.  Có bao gồm các khóa tự động ở từng nơi. 
 Thang có thể mở rộng, mỗi bậc đều có thể khóa. 
 Đòn bẩy khóa có thể dễ dàng nhìn thấy ở bên ngoài  
( như hình 1) 
 đòn bầy khóa có hai mục đích, chúng cho biết các  
mức đã được khóa hoặc chưa khóa và chúng bảo đảm  
cho các bước chân lên cũng như xuống. 
 đòn bẩy vào đường ray là các cơ chế đã khóa,  
còn đờn bẩy ở ngoài là chưa được khóa. ( hình 2) 
Chú ý: các cơ chế khóa có thể bị bật ra nên luôn 
Phải kiểm tra kỹ càng các cơ chế đã khóa  
Trước khi sử dụng. 
 
CÁC CƠ CHẾ KHÓA PHẢI ĐƯỢC ĐÓNG 
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG. 
Hoạt động của bản lề 
 

 
 
 
Bu lông mầu đỏ như hình trên là ĐÃ KHÓA 
 
 
 
 
 
 
Bu lông  như hình trên là CHƯA KHÓA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ĐỂ MỞ KHÓA BẢN LỀ :  đẩy thanh hỗ trợ từ bên trong trung tâm ra ngoài 
 
             Thanh hỗ trợ bản lề  
 
 
 
 
 
 
 Đẩy từ trung tâm ra 
 
 
ĐỂ KHÓA BẢN LỀ : di chuyển thang thành chế độ khóa hai bản lề. chắc chắn rằng các 
khóa đã khóa đúng chỗ,  kiểm tra lại thang để chắc chắn các bản lề đã được khóa chắc. 
Các chế độ bản lề: 
 
 
 Khóa bu lông 
 
 Khóa bu lông 
 
       chê độ cất giữ chế độ khóa bản lề ( các bậc thang) 
 
 
 
 
 
 
 Chế độ khóa bản lề ( thang thẳng) 

 Phải chắc chắn tất cả các bản lề đề được khóa trước khi sử dụng thang. 
 Không bao giờ được sử dụng vật khác ngoài bàn tay để đẩy thanh hỗ trợ bản lề. 
 Không sử dụng thanh hỗ trợ bản lề để điều chỉnh, di rời hoặc vận chuyển thang. 
 Không sử dụng thang nếu các khóa bu lông chưa khóa đúng chỗ. 
 Giữ cho các bản lề sạch sẽ, tránh ướt, sơn, tuyết…. 
 
CHÚ Ý QUAN TRỌNG 
 chất liệu của thang là kim lại nên chú ý không được để thang  
gần dây có điện sẽ rất nguy hiểm. 
 trọng tải chịu của thang là 150kg 
 Phải luôn chắc chắn rằng tất cả các cơ chế khóa đúng nơi đúng  
chỗ trước khi đứng lên thang. Và được khóa khi mở rộng hết cỡ thang 
 Phải để đúng khoảng cách giữa các bậc thang. 
 Không sử dụng bất cứ linh kiện nào ngoài linh kiện của nhà cung cấp cho thang 

này. 



 Kiểm tra kỹ thang sau khi vận chuyển, trước khi sử dụng và chắc chắn không thiết 
bất cứ một linh kiện nào. Không được sử dụng thang khi thiết bất cứ một linh kiện 
nào. 

 Sử dụng thang này đúng mục đích, nếu không  sẽ dễ hỏng. 
 Luôn phải đặt thang ở nơi bằng phẳng, khô ráo. Không cố đặt những vật nặng, 

cứng lên từng bậc của thang. 
 Trước khi trèo lên thang phải đi giầy đế cao su đảm bảo độ ma sát không trơn 

trượt. 
 Cận thận khi leo lên xuống thang. 
 Không dùng, mở, đóng thang ngược chiều. 
 Không được treo thang ở bậc trên cùng. 
 Giữ cho các bản lề sạch sẽ, tránh ướt, sơn, tuyết…. 
 




